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„... Podnieś rękę, Boże Dziecię!
Błogosław Ojczyznę miłą!”
Na czas Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom naszej Gminy
życzymy pokoju i radości,
a na Nowy Rok 2013 
spełnienia wszelkich 
zamierzeń i oczekiwań!

Przewodniczący Rady Miejskiej  
wraz z Radnymi 

oraz 

Burmistrz Miasta i Gminy  
ze Współpracownikami

Witraż z Kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie
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11 listopada mieszkańcy miasta i gminy 
obchodzili 94. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości.

Główne uroczystości rozpoczęła Msza św. 
w intencji Ojczyzny, w kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. Liturgii przewodni-
czył ks. dr Mieczysław Wolanin – proboszcz 
parafii Matki Bożej Królowej Polski. We Mszy 
św. wzięły udział władze samorządowe gminy 
Nowa Dęba i Powiatu Tarnobrzeskiego, Wojsko 
Polskie, Drużyna „Strzelec”, Środowiskowa 
Drużyna Harcerska, Honorowa Straż Wielka-
nocna, a także poczty sztandarowe szkół, straży 
pożarnych, kombatanci i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy. Okolicznościowe kazanie wygłosił 
ks. ppłk. Jerzy Niedbała – proboszcz parafii gar-
nizonowej. Po Mszy św. przy dźwiękach pieśni 
wykonywanych przez Orkiestrę Dętą Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury wszyscy zgromadzeni 
przeszli pod obelisk Eugeniusza Kwiatkowskie-
go przy budynku urzędu, gdzie żołnierze uro-
czyście wciągnęli flagę państwową na maszt 
przy dźwiękach hymnu narodowego. 

Wystąpienie burmistrza Wiesława Ordona 
poprzedziło Apel Poległych i salwę honorową. 
W przemówieniu burmistrz przytoczył m.in. 
myśl prof. Andrzeja Nowaka: Polska znów 
musi stać się wielką ideą, najambitniejszym 
zadaniem, najważniejszym sporem. By taką 
ideą była, musimy odbudować poczucie dzie-
dziczenia. Od własnej rodziny, domu, własnej 
genealogii poczynając. 

Na zakończenie uroczystości delegacje zło-
żyły kwiaty pod obeliskiem Eugeniusza Kwiat-
kowskiego, byłego żołnierza Legionów, a także 
twórcy Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Zwieńczeniem tegorocznych obchodów Na-
rodowego Święta Niepodległości był wieczorny 
koncert w Samorządowym Ośrodku Kultury 
pt. „Chopin i jego Europa” na fortepian i zespół 
kameralny. Jako solista wystąpił dr Bartłomiej 
Kominek, a towarzyszył mu Krakowski Zespół 
Kameralny pod kierownictwem artystycznym 
Łukasza Mikołaja Matei. Artyści wykonali 
Etiudę Rewolucyjną op. 10 nr 12 i II Koncert for-
tepianowy f-moll op. 21 skomponowane przez 
Fryderyka Chopina. We wprowadzeniu do kon-
certu dyrektor SOK Krystian Rzemień życzył 
widzom: Niech ten koncert zagrzeje nasze serca, 
byśmy odkryli w sobie zaangażowanych patrio-
tów i z każdym dniem brali pełną odpowiedzial-
ność za przyszłość Polski i Polaków.

SOK/MB

Wykonawcy koncertu  
„Chopin i jego Europa”

Bartłomiej Kominek występuje na estra-
dach koncertowych Polski, Niemiec, Francji, 
Ukrainy, Hiszpanii, Holandii, Wielkiej Bryta-
nii, Japonii, zbierając znakomite recenzje kry-
tyków muzycznych. Brał udział w festiwalach  

chopinowskich w Belgi, we Francji i na Major-
ce. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia 
i Telewizji. Zagrał rolę Fryderyka Chopina  
w filmie zrealizowanym przez Telewizję Japoń-
ską. Jest autorem opracowania Koncertów Fry-
deryka Chopina na fortepian z towarzyszeniem 
kwartetu smyczkowego wydanego przez Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne. Koncert „Chopin  
i jego Europa” to właśnie opracowanie Bar-
tłomieja Kominka. Artysta obecnie wykłada  
w Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie  
w 2005 r. otrzymał tytuł doktora sztuki.

Krakowski Zespół Kameralny – powstał  
w 1994 r. z inicjatywy Łukasza Mikołaja  
Matei, który jest jego kierownikiem artystycznym.  
W jego skład wchodzą znakomici instrumentali-
ści, absolwenci Akademii Muzycznej w Krako-
wie. Zespół posiada szeroki repertuar, obejmu-
jący dzieła od Renesansu, aż do kompozycji z XX 
wieku. Występuje na prestiżowych krajowych 
i zagranicznych festiwalach. Wykonał kilkaset 
koncertów w Polsce, Austrii, Niemczech, Fran-
cji, Czechach i na Słowacji, a także w Libanie na 
zaproszenie tamtejszego Ministerstwa Kultury. 
W Nowej Dębie gościliśmy zespół po raz trzeci.

XXV sesja Rady Miejskiej, która odbyła się 
29 października  miała charakter roboczy, a jej 
program przewidywał podjęcie ośmiu uchwał 
oraz wysłuchanie informacji burmistrza miasta 
i gminy oraz przewodniczącego rady o dokona-
nej analizie oświadczeń majątkowych osób zo-
bowiązanych do ich złożenia za 2011 rok.

Na wniosek radnej Heleny Tłustej z porząd-
ku obrad sesji został zdjęty punkt dotyczący pod-
jęcia uchwały w sprawie podziału gminy Nowa 
Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wybieranych  

w każdym okręgu wyborczym. Mimo, iż pro-
jekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie 
przez Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu, 
merytoryczną komisję rady, radna złożyła po-
wyższy wniosek, w związku z uwagami jed-
nego z radnych, o braku czasu na przeanalizo-
wanie projektu uchwały. Ustalono również, że 
projekt uchwały zostanie poddany konsultacjom 
społecznym.  Postanowiono także o powołaniu 
zespołu ds. konsultacji, w skład którego weszli 
radni: Tomasz Gazda, Tomasz Licak, Janina  
Lubera, Maria Mroczek i Marek Ostapko. 

W dalszej części obrad, burmistrz Wiesław 
Ordon przedstawiając sprawozdanie z dzia-
łalności między sesjami poinformował, że 18 
października br. w Nowej Dębie gościła delega-
cja ukraińskich samorządowców z Czortkowa  
z wo jewództwa tarnopolskiego, która przeby-
wała w naszym regionie na zaproszenie władz 
Powiatu Tarnobrzeskiego. Kontynuując temat 
współpracy, Helena Tłusta przewodnicząca ko-
misji statutowo-organizacyjnej, spraw społecz-
nych i etyki przedstawiła List otwarty pt. „Skan-
dal dyplomatyczny czy radny skandalista”,  

Obchodziliśmy 94. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości

XXV i XXVI sesja Rady Miejskiej
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Tarnobrzeg, Solina i Nowa Dęba to najak-
tywniejsze gminy Podkarpacia. Został ogłoszo-
ny ranking „Złota setka gmin” organizowany 
pod honorowym patronatem wojewody pod-
karpackiego. 11 grudnia wręczono nagrody.

Była to już piąta edycja rankingu. Kapitu-
ła konkursu oceniała gminy w kilku katego-
riach. Pod względem aktywności gospodar-
czej, w kategorii gminy miejskiej najwyższe 
wyróżnienie otrzymał Tarnobrzeg, w dalszej 
kolejności Krosno i Przemyśl. Spośród gmin 
miejsko-wiejskich najaktywniejsza okazała 
się Nowa Dęba, a gmin wiejskich – Solina.  
W kategorii „Lider globalizacji” pierwsze miej-

sce zajęło Krosno. W kategorii „Kreator kapitału 
społecznego” najlepsza okazała się gmina Tryń-
cza. Laur „Inwestora roku” odebrał Rzeszów.  
W kategorii „Turystyczna gmina” pierwszą 
lokatę zajęła Dębica. Wojewoda podkarpacki 
Małgorzata Chomycz-Śmigielska przekazała 
przedstawicielom gmin słowa uznania i gra-
tulacje: „Podkarpacie w ciągu ostatnich lat 
zmieniło swoje oblicze, również dzięki zaanga-
żowaniu i wytężonej pracy samorządowców. 
Samorządy skutecznie pozyskują środki unijne 
na realizację inwestycji i przedsięwzięć, które 
służą rozwojowi miejscowości i lokalnych spo-
łeczności” – powiedziała wojewoda podczas 

uroczystej gali, która odbyła się w sali kolum-
nowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego. Laureatom wręczono grawertony oraz 
dyplomy.

Organizatorem rankingu były: Gazeta  
Codzienna „Nowiny” i Wyższa Szkoła Zarzą-
dzania w Rzeszowie

Źródło: http://rzeszow.uw.gov.pl/aktualnosci/
ranking-podkarpackich-gmin.html

Nowa Dęba w gronie najaktywniejszych  
gmin Podkarpacia

w którym wyraziła swój stosunek do postawy  
i działań radnego M. Ostapko w kwestii współ-
pracy naszej Gminy z Komarnem na Ukrainie 
oraz przekonanie o słuszności drogi naszego 
samorządu w kwestii dalszej współpracy. Rad-
na stwierdziła, że tylko w ten sposób można 
pamiętając o ranach budować mosty między 
Polakami i Ukraińcami. 

W trakcie obrad radni dokonali zmian  
w uchwale budżetowej gminy Nowa Dęba oraz 
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Nowa Dęba poprzez zmianę nazwy przedsię-
wzięcia pn.”Budowa sali gimnastycznej przy 
SP Nr 2 w Nowej Dębie”  na przedsięwzięcie 
pn.”Rozwój infrastruktury oświatowej na te-
renie miasta Nowa Dęba”. Gmina Nowa Dęba 
zamierza złożyć wniosek o środki unijne do 
Urzędu Marszałkowskiego oraz zwiększyć 
zakres jego realizacji o przebudowę boiska as-
faltowego przy ZPO w Nowej Dębie na boisko 
wielofunkcyjne, termomodernizację Świetlicy 
Szkolnej SP nr 2, a także zakup nowoczesne-
go wyposażenia dla potrzeb dydaktycznych  
w realizowanym obiekcie. Kolejno rada dokona-
ła zmian budżetu miasta i gminy na rok bieżący, 
gdzie między innymi wprowadzone zostały do 
budżetu dodatkowe środki finansowe  uzyskane 
z koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych. 
Rada dokonała ich rozdysponowania po stronie 
wydatkowej zgodnie z kolejną uchwałą w spra-
wie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na rok 2012. Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie stypendiów sportowych i nagród za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność 
sportową, która uwzględnia wniosek Rady 
Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba w zakresie 
opiniowania złożonych wniosków o przyznanie 
nagród lub stypendiów sportowych, jednocze-
śnie wykreślając Radę Sportu jako organ wła-

ściwy do składania wniosków w powyższym 
zakresie. Rada dokonała również zmian Sta-
tutu Gminy Nowa Dęba poprzez wykreślenie  
z wykazu spółek - Zakładu Produkcji Wody.  
28 września br. nastąpiło połączenie spółek ko-
munalnych gminy, tj. Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
w Nowej Dębie i Zakładu Produkcji Wody Sp. 
z o.o. w Nowej Dębie, w związku z czym nale-
żało dostosować zapisy w obowiązującym Sta-
tucie. Na zakończenie sesji zarówno burmistrz 
miasta i gminy jak i przewodniczący rady poin-
formowali, że oświadczenia majątkowe wszyst-
kich osób  zobowiązanych do ich złożenia za 
2011 rok zostały złożone prawidłowo oraz, że 
w wyniku ich analizy nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości. Oświadczenia majątkowe 
zostały zamieszczone na stronie internetowej 
UMiG w Biuletynie Informacji Publicznej.

XXVI sesja - 19 listopada rozpoczęła się 
od uroczystego pożegnania Wandy Bareji, by-
łej Prezes Zarządu Zakładu Produkcji Wody 
Spółka z o.o. w Nowej Dębie. Burmistrz wraz 
z Przewodniczącym Rady złożyli odchodzącej 
prezes wyrazy uznania za długoletnią pracę  
w Spółce oraz podziękowania za współpracę  
z samorządem.

Po wysłuchaniu informacji burmistrza  
o pracy między sesjami, rada przystąpiła do 
podjęcia uchwał. Radni dokonali zmian w  tego-
rocznym  budżecie miasta i gminy oraz dokona-
li obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 
podatku rolnego, z kwoty 75,86 zł za dt do kwo-
ty 55 zł za dt, tym samym pozostawiając wy-
sokość podatku rolnego na poziomie roku 2012. 
W dalszej części obrad rada przyjęła Program 
współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go na 2013 rok. Ustawa o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie przewiduje moż-
liwość wspierania organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów prowadzących dzia-
łalność pożytku publicznego w realizacji przez 
nie zadań gminy. W projekcie budżetu miasta  
i gminy na 2013 rok zaplanowane zostały środki 
na wsparcie finansowe dla organizacji.

W ostatnim punkcie obrad Rada Miejska 
większością głosów przyjęła zaproponowany 
przez burmistrza projekt wprowadzający nowy 
podział gminy na okręgi wyborcze w mieście 
i gminie Nowa Dęba. Zgodnie z ustaleniami  
z październikowej sesji RM, burmistrz podjął 
decyzję o ogłoszeniu konsultacji społecznych 
projektu uchwały w sprawie podziału gminy 
Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz liczby radnych wybiera-
nych w każdym okręgu wyborczym. Po anali-
zie złożonych wniosków, w świetle obowiązują-
cych przepisów burmistrz nie znalazł podstaw 
do ich uznania, w związku z czym nie zawnio-
skował do Rady Miejskiej o zmianę pierwotne-
go projektu uchwały. Barbara Sudoł uzasadniła, 
że przy dokonywaniu podziału przestrzegano 
zasady ustalonej przez Państwową Komisję 
Wyborczą, że w gminach na terenach wiejskich 
okręgiem wyborczym jest jednostka pomoc-
nicza gminy tj. sołectwo, a w miastach przy 
tworzeniu okręgów wyborczych uwzględnia 
się utworzone jednostki pomocnicze – osiedla. 
Rada Miejska akceptując wniosek burmistrza 
dokonała podziału gminy na 15 okręgów wy-
borczych, utrzymując dotychczas obowiązują-
cy rozdział mandatów: 9 na terenie miasta oraz  
6 na terenie sołectw. Należy dodać, że obowią-
zujący od 18 sierpnia 1998 r. podział mandatów 
również przewidywał 9 mandatów w mieście  
i 6 w sołectwach.

OR/EG
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Jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach 
do Rady Miejskiej w Nowej Dębie w 2014 roku

Jeden okręg wyborczy i jeden mandat do 
obsadzenia; zdobędzie go ten kandydat, który  
uzyska największą liczbę głosów – to idea 
jednomandatowych okręgów wyborczych,  
a także, aby każda społeczność (osiedle, so-
łectwo) miały swojego reprezentanta w radzie.

Nowe prawo wyborcze – ustawa Kodeks 
wyborczy - nakazywała dokonanie podziału 
naszej gminy na piętnaście jednomandato-
wych okręgów wyborczych. Jednomandato-
we okręgi wyborcze będą obowiązywały od 
następnych wyborów samorządowych, które 
odbędą się za 2 lata.

19 listopada Rada Miejska w Nowej 
Dębie podjęła Uchwałę Nr XXVI/233/2012  
w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i nu-
merów oraz liczby radnych wybieranych  
w każdym okręgu wyborczym.

Podjęcie uchwały zostało poprzedzone 
przedstawieniem projektu uchwały radnym 
- 9 września,  a następnie na ich wniosek kon-
sultacjami społecznymi przeprowadzonymi 
od 31 października do 8 listopada. W obo-
wiązującym terminie wpłynęły 2 wnioski 
dotyczące wprowadzenia zmian w podziale 

gminy na okręgi wyborcze oraz 3 opinie po-
pierające przedłożony przez burmistrza pro-
jekt uchwały. 

Analizując złożone wnioski, w świetle 
obowiązujących przepisów burmistrz nie 
znalazł podstaw do ich uznania i nie zawnio-
skował do rady o wprowadzenie zmian w pro-
jekcie uchwały. Dokonany podział na okręgi 
wyborcze zachowuje dotychczasowy podział 
mandatów: tj. 9 w mieście i 6 w sołectwach, 
co obrazuje załączona tabela. 

OR/BS

załącznik do uchwały Nr XXVI/233/2012 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na 
okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w kaŜdym okręgu wyborczym 

Numer 
okręgu 

wyborczego 

Granice okręgu wyborczego 
Liczba 

radnych 
wybieranych 

w okręgu 

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

1 

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

1 

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

1 

4 Nowa Dęba, ulice: 
Jana Pawła II od 18A do końca, Marii Skłodowskiej-Curie, Rzeszowska 11

1 

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

1 

6 Nowa Dęba, ulice:  
Spacerowa, Tadeusza Kościuszki 3-5, 7, 11, 106-110, Wczasowa 

1 

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

1 

8 Nowa Dęba – Osiedle Dęba, ulice: 
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 

1 

9 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

1 

10 Alfredówka i Osiedle Buda Stalowska 1 
11 Chmielów: 1-73, 74-251, 253-300, 305A, 510-510A, 519-522, 528-529, 531, 544-545, 556-557, 559-

562, 564, 572-573, 578, 581, 587-589 nieparzyste, 590-591, 597-598, 601-603 nieparzyste, 618, 621, 
624, 627, 638-639 

1 

12 Chmielów: 73A, 252, 301-305, 306-509, 511-518, 523-527, 530-532 parzyste, 533-541, 546-555, 558, 
563-565 nieparzyste, 566-571, 574-576, 579-580, 582-586, 588, 592-595, 599-600, 608-616, 619, 623-
625 nieparzyste, 626, 629-636, 640-641, 646

1 

13 Cygany 1 
14 Jadachy 1 
15 Rozalin, Tarnowska Wola 1 
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Planowanie przestrzenne stanowi jedno  
z ważniejszych narzędzi służących ochronie 
środowiska przyrodniczego. Wrażliwość śro-
dowiska przyrodniczego i procesów w nim 
zachodzących została zakłócona przez dzia-
łalność człowieka, a jej skutki zbierają obecnie 
swoje żniwo w postaci nieodwracalnych zmian 
na poziomie ekosystemowym, gatunkowym, 
genetycznym, etc. Rozwój znaczenia uwarun-
kowań przyrodniczych w procesach plano-
wania przestrzennego pozwolił wypracować 
nowy typ dokumentacji przyrodniczej, jaką 
jest opracowanie ekofizjograficzne. To wła-
śnie „Ekofizjografia” odpowiada na potrzeby 
zmienności funkcjonalno-przestrzennej środo-
wiska w dobie rozwoju gospodarczego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Śro-
dowiska w sprawie opracowań ekofizjogra-
ficznych wyróżnia się 2 rodzaje ekofizjografii: 
podstawowe - sporządzane na potrzeby pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp) lub kilku projektów 
miejscowych planów dla obszaru gminy lub 
jej części; problemowe - wykonywane w przy-
padku konieczności bardziej szczegółowego 
rozpoznania cech wybranych elementów przy-
rodniczych lub określenia wielkości i zasięgów 
konkretnych zagrożeń środowiska i zdrowia 
ludzi.

 

Tak więc „Ekofizjografia” jest jednym z doku-
mentów wyjściowych do opracowania miej-
scowych planów zagospodarowania. Ponieważ 
Gmina Nowa Dęba nosi się z zamiarem opra-
cowania takiego planu dla miasta, początkiem 
roku ogłoszono przetarg na wykonanie „Ekofi-
zjografii”. W miesiącu listopadzie proces opra-
cowania tego dokumentu na potrzeby miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Nowa Dęba został zakończony. 

Wykonawcą opracowania była firma BBF 
sp. z o.o. z Poznania, a termin realizacji wynosił 
7 miesięcy. 

Opracowanie, które zostało wykonane, 
ma charakter opracowania podstawowego na 
potrzeby miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego (mpzp). Integralną częścią 
opracowania ekofizjograficznego są materiały 
kartograficzne obejmujące: mapy poglądowe 
uwarunkowań środowiska, mapy powiązań 
przyrodniczych, mapa zasobów przyrodni-
czych oraz ich zagrożeń w skalach 1:25000 
oraz mapa uwarunkowań ekofizjograficznych 
w obrębie miasta Nowa Dęba w skali 1:2000.

Głównymi celami sporządzonego opraco-
wania ekofizjograficznego są:
1) rozpoznanie stanu funkcjonowania środo-

wiska, ocena wrażliwości struktury ekolo-
gicznej oraz wskazanie uwarunkowań eko-

fizjograficznych gminy pod kątem walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych i kulturo-
wych;

2) dostosowanie funkcji, struktury i intensyw-
ności zagospodarowania przestrzennego do 
uwarunkowań przyrodniczych w obrębie 
miasta Nowa Dęba;

3) zapewnienie trwałości podstawowych pro-
cesów przyrodniczych na obszarze objętym 
planem zagospodarowania przestrzennego; 

4) zapewnienie warunków odnawialności za-
sobów środowiska; 

5) eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń  
negatywnego oddziaływania na środowisko; 

6) ustalenie kierunków rekultywacji obszarów 
zdegradowanych.
Zasięg przestrzenny opracowania obejmu-

je obręb miasta Nowa Dęba wraz z sąsiadują-
cymi kompleksami leśnymi w południowej 
części gminy o powierzchni 38,5 km2. Opraco-
wanie składa się z części tekstowej i materiałów 
kartograficznych. Wzbogaca je dokumentacja 
fotograficzna. Zakres opracowania ekofizjo-
graficznego obejmuje cztery główne elementy: 
diagnozę, ocenę, prognozę i wskazania. Opra-
cowanie odzwierciedla również lokalną specy-
fikę uwarunkowań miasta i gminy Nowa Dęba.

 
GPN/BD

Ostatnie miesiące roku to czas, kiedy 
Rada Miejska pracuje nad nowymi stawka-
mi podatków. W tym roku jest jednak ina-
czej, bowiem podczas posiedzenia Komisji 
Budżetowej poinformowałem radnych,  
że nie przygotowałem projektu uchwały  
w sprawie stawek podatku na rok przyszły. 
Radni poparli moje stanowisko i nie wystą-
pili z żadną inną propozycją w tej sprawie. 
Co to oznacza? A to, że w roku przyszłym 
nie będzie więc podwyżek stawek podatku!

Moja propozycja to efekt regularnych 
rozmów prowadzonych z lokalnymi przed-
siębiorcami oraz obecnej trudnej sytuacji 
gospodarczej w skali makro, której oznaki 
pojawiały się już na wiosnę. Wszyscy wie-
my, że rok przyszły w naszej gospodarce 
będzie jednym z najtrudniejszym w ostat-
nich kilku latach. Już teraz firmy z naszej 

strefy ekonomicznej informują, że ich kon-
dycja staje się coraz trudniejsza, a jest ona 
pokłosiem pewnych decyzji lub ich braku na 
szczeblu krajowym.

Decyzja o pozostawieniu stawek po-
datkowych z roku obecnego, która znalazła 
uznanie członków Komisji Budżetowej,  
to wyraz solidarności nowodębskiego samo-
rządu z naszymi przedsiębiorcami. Nasz po-
datek nie jest kluczową składową kosztów 
działalności firm. Niemniej jednak, wobec 
rysującej się trudnej sytuacji gospodarczej, 
chcemy choć w ten sposób, pomóc tym, któ-
rzy mają znaczący wpływ na nasz budżet.

Na tej decyzji skorzystają nie tylko 
przedsiębiorcy, ale również wszyscy miesz-
kańcy gminy. Oni również mogą doświad-
czyć skutków recesji. Ponadto prowadzona 
w ostatnim czasie modernizacja gruntów  

i budynków przez powiat tarnobrzeski 
zmienia dla wielu mieszkańców wysokość 
opłat ponoszonych na rzecz gminy. Toteż do 
nich kierowana jest również ta pomoc.

Decyzja o „zamrożeniu” na rok podat-
ków mieć będzie przełożenie na budżet 
2013 r. Do budżetu z tego tytułu wpłynie 
mniej o ok. 0,5 mln zł, a dodając do tego 
1,5 mln zł mniejszej subwencji rządowej, 
będziemy mieć mniejsze dochody z tych ty-
tułów o 2 mln zł. To zapewne przełoży się 
na realizację niektórych inwestycji, głów-
nie tych, które nie są wzmacniane środka-
mi zewnętrznymi. Liczę w tej sprawie na 
wyrozumiałość mieszkańców wobec tego,  
że na pewne inwestycje będą musieli po-
czekać nieco dłużej. Ale jeśli tego typu 
działania spowodują dla przedsiębiorców 
ograniczenie odczuwalności kryzysu go-
spodarczego lub utrzymanie choćby jedne-
go miejsca pracy, to myślę, że warto.

 
Wiesław Ordon

Burmistrz

W 2013 roku nie będzie  
podwyżki podatków

Ekofizjografia dla miasta Nowa Dęba
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W październiku na Podkarpaciu  
gościł premier Donald Tusk. Odwiedził 
m.in. podrzeszowską strefę gospodarczą, 
hutę Stalowa Wola, a także Tarnobrzeg.  
Na spotkanie w dzikowskim zamku zapro-
szeni zostali m.in. samorządowcy z powiatu 
tarnobrzeskiego.

Konwencja spotkania przewidywała zada-
wanie pytań, na które miał odpowiedzieć pre-
mier Donald Tusk. Taką formułę rozmowy  
z premierem zaproponowali organizatorzy 
spotkania, w tym poseł Mirosław Pluta.

Wśród pytających był burmistrz Wiesław 
Ordon. Kwestia, z którą zwrócił się do pre-
miera, dotyczyła przedłużenia terminu funk-
cjonowania specjalnych stref ekonomicznym 
w Polsce. 

Jak wiadomo, strefy pojawiły się w po-
łowie lat 90-tych, jako sposób na zaradzenie 
marginalizowaniu niektórych terenów nasze-
go kraju. Takim był region tarnobrzeski, który 
po likwidacji przemysłu siarkowego i zała-
maniu się przemysłu zbrojeniowego, otrzymał  
w 1997r. pomoc w postaci powołania Tar-
nobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
Czas funkcjonowania ulg w tych strefach okre-
ślono do roku 2020. Dziś strefy okazały się 
atrakcyjne dla inwestorów, a dla społeczności 
lokalnych stały się szansą na gospodarcze po-
dźwignięcie – mówił Wiesław Ordon.

Burmistrz jako przykład z ostatniego 
czasu podał inwestycję Pilkingtona, którego 
prezes Ryszard Jania brał również udział  
w spotkaniu. Ponieważ zainteresowanie strefa-

mi nie maleje, dlatego lokalne samorządy i ich 
partnerzy zabiegają o przedłużenie terminu 
ich funkcjonowania. I w takim duchu było wy-
stąpienie burmistrza Wiesława Ordona, który 
zapytał: Czy jest szansa przedłużenia terminu 
funkcjonowania stref do 2026 r., a nawet bez-
terminowo? 

Odpowiadając na to pytanie premier 
Donald Tusk powiedział, że w tej sprawie 
znajduje się w centrum sporu pomiędzy wi-
cepremierem Waldemarem Pawlakiem, któ-
ry jest zwolennikiem dłuższego funkcjono-
wania stref, a ministrem finansów Jackiem  

Rostowskim, który jest przeciwnikiem takie-
go rozwiązania. Obecnie pojawia się koncep-
cja, aby czas obowiązywania ulg w strefach 
przedłużyć do 2026 r., ale w tych regionach 
(jak tarnobrzeski), które są w trudnej sytuacji 
gospodarczej i gdzie bezrobocie jest wysokie, 
a nie np. we Wrocławiu. I za taką koncepcją 
premier optuje.

Taka odpowiedź premiera to dobry sygnał 
dla inwestorów, którzy myślą o lokowaniu się 
w TSSE na obszarze naszej gminy – mówił 
Wiesław Ordon.

UMiG

Burmistrz pyta - premier odpowiada

Szyby samochodowe z Chmielowa
We wrześniu ruszyła praca w nowej  

fabryce szyb samochodowych Pilkington 
Automotive Poland w Chmielowie, w gminie 
Nowa Dęba. 

To tu powstają szyby do samocho-
dów czołowych marek, takich jak: General  
Motors, Ford, Volkswagen, Fiat czy Land  
Rover, a także szyby do samochodów cięża-
rowych eksportowane na światowe rynki.

Markowe szyby z Chmielowa
W otwartej we wrześniu fabryce rusza 

już produkcja przednich szyb samochodo-
wych, przeznaczonych dla aut czołowych 
światowych marek. Na hali o powierzchni 
30 tys. m² rozpoczęły prace dwie innowa-
cyjne linie do produkcji szyb laminowanych.  

Na pierwszej z nich, linii APBL, powstają 
szyby przednie o bardzo dużych wymaga-
niach jakościowych dotyczących np. powta-
rzalności kształtu i własności optycznych. 
Trafią do samochodów takich marek jak VW, 
Land Rover, Mercedes i BMW. 

Druga linia, BOX, przeznaczona jest 
do produkcji szyb przednich samochodów 
osobowych, dedykowanych na rynek czę-
ści zamiennych (niemal wszystkich marek),  
a także do samochodów ciężarowych. Szyby 
do samochodów ciężarowych to nowa linia 
produktów, wytwarzanych przez Pilkington 
Automotive w Polsce. 

Jak powstają szyby samochodowe
„Linia APBL LEL (long edge leading) 

to ok. 500 metrów maszyn i urządzeń ułożo-

nych w kształt litery U. Składa się z dwóch 
maszyn do krojenia szkła i dwóch seriogra-
fii malujących szyby. „Tym, co różni, na tym 
etapie procesu, chmielowską linię od sando-
mierskiej, to jej zaawansowane możliwości 
pozwalające na malowanie 2 szyb w jednym 
czasie” – tłumaczy Albert Szwajkowski, 
dyrektor zakładu produkcyjnego w Chmie-
lowie. Następny etap procesu to dokonywane 
przez robota z wykorzystaniem zaawansowa-
nych systemów optycznych dokładne pozy-
cjonowanie szyb przed piecem elektrycznym.  
W kolejnej fazie pojedyncze szyby są podda-
wane obróbce termicznej, gięte na innowa-
cyjnej w skali światowej prasie, chłodzone  
i myte. Po tych czynnościach następuje la-
minowanie szyb polegające na umieszczeniu 
pomiędzy dwiema taflami szkła folii PVB  
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22 października już po raz jedenasty 
Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, 
przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim  
i Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, 
nagrodziło najaktywniejsze gospodarczo firmy 
i przedsiębiorców regionu podkarpackiego, 
przyznając statuetki i wyróżnienia w konkursie 
„Podkarpacka Nagroda Gospodarcza 2012”. 
Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlep-
szych firm, które dzięki osiąganym wynikom 
w prowadzonej działalności są lub mogą stać 
się wzorem dla innych. 

Uczestniczące w Konkursie firmy oce-
niane były według następujących kryteriów: 
wielkość sprzedaży na rynku lokalnym i ze-
wnętrznym, eksport, rentowność sprzedaży, 
wartość inwestycji lokalnych, innowacyj-
ność i nowoczesność technologii, dynamika  
i struktura zatrudnienia, dbałość o pracow-
nika i jego rozwój zawodowy, promocja re-
gionalna i ogólnopolska, postrzeganie marki,  

wyróżnienia, nagrody, certyfikaty jakości, 
udział w programach rządowych i pomoco-
wych, udział w integracji środowiska gospo-
darczego, relacje z kontrahentami, wpływ na 
środowisko (ekologia), sponsoring, działalność 
charytatywna i na rzecz społeczności lokalnej, 
realizacja obligatoryjnych zobowiązań (ZUS, 
podatki, kredyty).

Kapituła konkursu, w pracach której 
uczestniczył także marszałek Mirosław  
Karapyta, przyznała statuetki 33 firmom.

Wśród wyróżnionych firm znalazły się 
też firmy z naszego powiatu. Jednym z Laure-
atów XI edycji Konkursu PODKARPACKIEJ 
NAGRODY GOSPODARCZEJ w kategorii 
Najlepsze Usługi zostało Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „KARABELA” Sp. z o.o. 
Zakład Pracy Chronionej z Tarnobrzega zs. 
w Chmielowie - Fizyczna i techniczna ochro-
na obiektów. Laury zdobyły również: w ka-
tegorii firm MAŁYCH I (od 11 do 25 osób): 

TELTAR Kobielski i Sech Spółka Jawna 
z podstrefy w Chmielowie. W kategorii firm 
DUŻYCH (powyżej 250 osób): Zakłady  
Chemiczne „SIARKOPOL” także działające  
w podstrefie chmielowskiej.

Laureaci Konkursu to firmy wyjątkowe, 
stanowiące gospodarczą wizytówkę woje-
wództwa podkarpackiego, będące świadec-
twem, iż region nasz dysponuje znacznym 
potencjałem gospodarczym oraz dużymi moż-
liwościami rozwojowymi. Serdecznie gratulu-
jemy!

RL/MS

Podkarpacka Nagroda  
Gospodarcza dla  
naszych firm

i ponowne poddanie półwyrobu obróbce ter-
micznej, połączonej z procesem usuwania 
powietrza z wnętrza szyby. System wizyjny 
sprawdza przejrzystość szyby, a zrobotyzo-
wane centrum obróbcze może zainstalować 
dodatkowe elementy na szybie (np. stopkę 
pod lusterko). „Ostatni etap produkcji to au-
toklawizacja (obróbka szyby w wysokiej tem-
peraturze i ciśnieniu), bardzo istotna kontrola 
jakości i pakowanie” - kontynuuje dyrektor.

Najważniejszym elementem drugiej  
z linii (BOX) są dwa oparte na nowatorskich 
rozwiązaniach piece do produkcji szyb samo-
chodów osobowych i ciężarowych. W proce-
sie tym zakład jest w stanie wyprodukować 
szyby o max szerokości do 2,5 m. Uniwersal-
ność tej linii dopełnia możliwość produkcji 
szyb ogrzewanych.

7 milionów szyb 
rocznie, 500 
miejsc pracy
Ur uchom ie -

nie produkcji 
szyb przednich 
w Chmielowie 
to pierwszy etap 
inwestycji sta-
nowiącej jeden  
z najważniejszych 
elementów pla-
nu strategicznego 

NSG Group. Drugi 
etap, planowany do realizacji w latach 2013  
i 2014, przewiduje kolejną rozbudowę, zarów-
no części produkcyjnej jak i magazynowo-

-obróbczej. „Głównym elementem tego etapu 
będzie kolejna linia do produkcji szyb – tym 
razem bocznych hartowanych w kilku tech-
nologiach. Docelowo fabryka w Chmielowie 
produkować będzie rocznie 2 miliony sztuk 
szyb przednich i ponad 5 milionów sztuk szyb 
hartowanych bocznych. Zwiększy to pra-
wie dwukrotnie dotychczasową produkcję  
Pilkington Automotive w Polsce. Większość, 
bo aż 70 % produkowanych tu szyb, trafi 
na rynki zagranicznie” – informuje Albert 
Szwajkowski. 

Budowa i uruchomienie fabryki Pil-
kington Automotive Poland w Chmielowie  
to inwestycja o łącznej wartości 450 milio-
nów złotych. 

Monika Klamka

Linia APBL – zrobotyzowany załadunek szyb do pieca elektrycznego.  fot. Sylwia i Wojciech Czech

Linia BOX – linia końcowej kontroli jakości szyb samochodowych (załadunek).  
 fot. Sylwia i Wojciech Czech
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Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej 
Dębie zostało założone w 2012 roku przez wła-
ściciela Firmy Biliński - Janusza Bilińskiego, 
który od lat zajmuje się produkcją ręcznie ma-
lowanych ozdób choinkowych. Pierwsze myśli 
o założeniu muzeum pojawiły się kilkanaście 
lat temu, już na początku prowadzenia dzia-
łalności. Wtedy Janusz Biliński, jako młody 
przedsiębiorca, zaczął kolekcjonować ekspo-
naty. Nie chciał, aby te wyjątko-
we, ponadczasowe, choć tak kru-
che, ozdoby zostały zapomniane 
przez następne pokolenia, dlatego 
w domowym zaciszu przechowy-
wał skarby, aby dziś ponownie 
ujrzały światło dzienne i cieszyły 
oko nie tylko tych najmłodszych, 
lecz by przywoływały wspomnie-
nia z dzieciństwa starszych zwie-
dzających. I tak, stare i zakurzone 
bombki, odnalezione na strychu  
u dziadków, dziś zdobią muzealną 
choinkę w staropolskim wystro-
ju, wprawiając zwiedzających  
w chwile wspomnień, zadumy przywołując 
ciepło rodzinnej świątecznej atmosfery. 

W muzeum podziwiać można setki unika-
towych, niepowtarzalnych eksponatów z róż-
nych krajów i epok. Tuż przy wejściu zobaczą 
Państwo przepiękną, amerykańską choinkę 
ozdobioną wyrobami produkowanymi przez 
Firmę Biliński dla klienta ze Stanów Zjedno-
czonych. W dalszej części galerii można po-
równać jak zmieniły się upodobania Amery-
kanów na przełomie dziesięciu – piętnastu lat. 
Oglądać można także dekoracje świąteczne 
charakterystyczne dla stylu wiktoriańskiego, 
francuskiego czy norweskiego. Błyszczą-
ce kamienie i stonowana kolorystyka nadaje 
drzewkom przepięknego, biżuteryjnego wy-
glądu. Natomiast tylko najwięksi śmiałkowie 

mogą zajrzeć do upiornego Halloweenowego 
zakątka. 

Muzeum Bombki Choinkowej stworzone 
zostało nie tylko z myślą o eksponatach, ale 
także by ukazać różnice, a właściwie ich brak, 
w procesie produkcyjnym bombki na przeło-
mie kilkudziesięciu lat. Zwiedzający mogą 
podziwiać pierwsze narzędzia służące do pro-
dukcji bombek choinkowych, które są niemal 

identyczne jak te z obecnych czasów. Ręczne, 
precyzyjne i dokładne malowanie ozdób cho-
inkowych zachwyca zarówno dzieci, młodzież 
szkolną a także osoby dorosłe. 

Firmy produkujące szklane bombki cho-
inkowe, z całej polski na wieść o zamiarze 
otwarcia muzeum zaczęły przesyłać swoje 
eksponaty, które wzbogaciły kolekcję o nowe, 
niepowtarzalne bombki choinkowe.

Wśród tysięcy eksponatów można podzi-
wiać bombki z początków przemysłu bomb-
karskiego w Polsce, m.in. kolekcję kwiatową, 
malowaną na specjalne zamówienia dla firmy 
z USA , kolekcję jaj Feberge przygotowane dla 
firmy Emmelie Copenhagen z Danii w 2001 
roku, kolekcję serc wykonanych dla duńskiej 
firmy Petersgard Trading w 2004 i 2005 roku, 

bombki z logo firm, perełki architektury re-
gionu uchwycone na bombce, bogatą kolekcję 
wzorów, która co roku zyskuje nowe egzem-
plarze lub bajkowe, zimowe pejzaże. Ponadto 
na uwagę zasługuje kolekcja upamiętniająca 
dwusetną rocznicę narodzin Hansa Christiana 
Andersena (1805-2005) oraz bombka z osobi-
stym podpisem Jurka Owsiaka przygotowana 
z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy.

Właściciel zwraca uwagę, iż Muzeum 
Bombki Choinkowej będzie działać przez cały 
rok. Na zwiedzających czeka przewodnik, 
który opowiada oraz oprowadza po muzeum 

pokazując zgromadzone skarby. 
Niezapomniane wrażenia za-
pewnia samodzielne malowanie 
bombki, a corocznym hitem oka-
zują się przygotowywane bombki 
z imieniem czy dedykacją dla bli-
skich osób. 

Co nas wyróżnia? Jedyne  
i pierwsze w świecie muzeum  
z opatentowaną nazwą: „Muzeum 
Bombki Choinkowej”; tysiące 
ręcznie wyprodukowanych bom-
bek, setki niesamowitych ekspo-
natów w galeriach; całoroczna 

możliwość zwiedzania muzeum. 
Firma Biliński otrzymała nagrodę „Firma 

Roku 2011” nadaną przez kontrahenta Chri-
stophera Radko – największego potentata 
dyktującego bożonarodzeniową modę. Ponad-
to wyroby corocznie zyskują miano rękodzieła 
artystycznego nadanego przez Krajową Ko-
misję Artystyczną i Etnograficzną Fundacji 
„Cepelia”. 

Pragniemy aby zwiedzanie naszego mu-
zeum przyniosło Państwu tyle radości, ile do-
starczyło nam jego tworzenie – zachęca jego 
twórca Janusz Biliński. Gorąco zapraszamy!

Firma Biliński
Galeria zdjęć Muzeum Bombki  

Choinkowej na ostatniej stronie.

Jedyne i pierwsze w świecie  
– Muzeum Bomki Choinkowej

Kolejne drogi gminne wyremontowane
Wzorem lat ubiegłych, również w roku 

bieżącym, gmina podjęła działania w zakre-
sie zmiany stanu technicznego nawierzch-
ni dróg gminnych. Nową bitumiczną na-
wierzchnię zyskały kolejne drogi, o łącznej 
długości 2,9 km i powierzchni blisko 11 tys. 
m2. W okresie od lipca do października br. 
zadanie realizowane było przez Przedsiębior-
stwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowe-
go „INŻDRÓG” sp. z o.o. ze Stalowej Woli, 
które wykonało następujące remonty: drogi 

na terenie podstrefy TSSE w Nowej Dębie, 
ulicy Sosnowej w Osiedlu Dęba, ulic Łąko-
wej, Sarniej i bocznej do Smugowej w Osie-
dlu Poręby Dębskie, drogi Gliniki II w Cyga-
nach, drogi „Kasjerówka” w Jadachach, drogi 
obok lasu w Tarnowskiej Woli na pograniczu 
z Alfredówką, a także drogi przy Mokrzy-
szówce i dojazd do stacji PKP w Chmielowie.

Zakres prac obejmował m. in.: profilo-
wanie podłoża, uzupełnienie istniejącej pod-
bu-dowy tłuczniem kamiennym grubości  

15 cm, wykonanie nawierzchni ulepszonych 
z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa 
profilowa 4 cm, warstwa ścieralna 3 cm), 
uzupełnienie poboczy klińcem drogowym  
o szerokości 0,50 m oraz regulację pionową 
zaworów wodociągowych i gazowych, a tak-
że studzienek dla włazów kanałowych.

Wartość wykonanych robót wyniosła 634 
tys. zł i sfinansowana została ze środków wła-
snych gminy. 

RI/AK
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Pomógł w potrzebie

Szkoła w Jadachach otrzymała nowy 
dach. Przebudowany został dach na starej 
części budynku pamiętającej początek XX 
w. oraz na pozostałej części budynku z lat 
70-tych ubiegłego stulecia. Płaski dach na 
nowszej części zastąpiony został dwuspa-
dowym o konstrukcji drewnianej nakrytej 
blachą dachówkową. Dokonano również 
docieplenia stropu wełną mineralną celem 
uniknięcia mostków termicznych. Założone 
zostały nowe rynny i rury spustowe. Wyko-
nano również instalację odgromową, opa-
skę wokół budynku – odbój, podmurowane 
zostały kominy oraz założono okna dacho-
we pełniące rolę korytarzowego świetlika. 
Całość zadania finansowana przez Gminę 
Nowa Dęba zamknęła się kwotą 239 tys. zł. 
Szkoła nabrała teraz nowego wyglądu archi-
tektonicznego. 

RI/AK

20 listopada, gdy odbywały się ćwiczenia 
jednostek ochrony przeciwpożarowej i formacji 
ratowniczych „Kolej 2012”, doszło do pożaru ga-
rażu przy ul. Leśnej. Z niewiadomych przyczyn 
zapalił się garaż mieszkańca Nowej Dęby, który 
w tej sytuacji usiłował odpalić samochód i wy-
prowadzić go z zagrożonej strefy. Samochodu nie 
udało się uruchomić. 

Alarm o pło-
nącym obiekcie 
usłyszał właściciel 
pobliskiego garażu 
- Stanisław Krem-
pa, który nie namy-
ślając się wyciągnął 
własnoręcznie sa-
mochód z kierowcą  
w środku, z płonące-
go garażu. Kiedy samochód znalazł się w bez-
piecznym miejscu, wezwał straż pożarną. W tym 
czasie zauważył, że właściciel płonącego garażu 
wszedł do niego, a palące się kawałki papy zaczę-
ły spadać na głowę i ubranie. Wskoczył więc do 
środka, rękami zrzucił palące się elementy i wy-
ciągnął poszkodowanego na zewnątrz. Po chwili 

na miejscu była straż pożarna, pogotowie i poli-
cja. Wszystko zakończyło się szczęśliwie, poza 
drobnymi urazami głowy i rąk obu panów.

4 grudnia w urzędzie, burmistrz Wiesław 
Ordon spotkał się ze Stanisławem Krempą  
i przekazał mu podziękowanie oraz skromny 
upominek (książkę i kalendarz na nowy rok). 

Burmistrz podkreślił 
Jego obywatelską po-
stawę, która powinna 
stanowić wzorzec 
do naśladowania dla 
innych i przykład, 
jak powinniśmy się 
zachowywać. Przeka-
zał również życzenia 
wszelkiej pomyślno-
ści, zdrowia i satysfak-

cji oraz, by w codziennym życiu przyświecała 
mu świadomość, że dzięki Jego pomocy urato-
wane zostało to, co najcenniejsze - życie. 

W spotkaniu uczestniczył także Stanisław 
Kamiński, właściciel spalonego garażu, który 
przekazał swoje podziękowanie.

UMiG

Przebudowa  
dachu na  
budynku szkoły 
w Jadachach

20 listopada na przejeździe kolejowym  
w Nowej Dębie przy ulicy Kościuszki doszło 
do zderzenia samochodu osobowego z autobu-
sem szynowym relacji Tarnobrzeg – Rzeszów. 
W wyniku wypadku 4 osoby jadące samocho-
dem osobowym doznały obrażeń ciała, w tym 
jedna bardzo ciężkich. W szynobusie, którym 
jechało 15 osób, doszło do zablokowania drzwi 
oraz zaczął wydobywać się dym. O zdarzeniu 
tym stanowisko kierowania Komendanta Miej-
skiego PSP w Tarnobrzegu poinformował ma-
szynista pojazdu. W bezpośrednim sąsiedztwie 
prowadzonych działań ratowniczych z udzia-
łem autobusu szynowego doszło do kolejnego 
wypadku drogowego. Kierowca samochodu 
dostawczego nie zatrzymał się do kontroli dro-
gowej. Podczas ucieczki przed Policją, kierujący 
pojazdem chciał ominąć miejsce prowadzonych 
działań ratowniczych. W trakcie tego manewru 
uderzył z dużą prędkością w nasyp kolejowy.  
W wyniku uderzenia doszło do zapalenia się sa-
mochodu. Podczas sprawdzania danych osobo-
wych uczestników wypadku okazuje się, że pa-
sażerem samochodu dostawczego jest żołnierz 
biorący udział w ćwiczeniach organizowanych 
na Poligonie Wojskowym w Nowej Dębie. 

Taki scenariusz ćwiczeń zgrywających 
pk. „Kolej 2012”, tematem których była  

„Współpraca jednostek ochrony przeciwpo-
żarowej i podmiotów ratowniczych podczas 
prowadzonych działań z zakresu ratownic-
twa technicznego z udziałem dużej ilości osób 
poszkodowanych”, obowiązywał wszystkich 
uczestników ćwiczeń. Podstawowe zadania do 
wykonania dla ćwiczących to: dysponowanie 
sił i środków, rozpoznanie sytuacji, uwalnianie 
osób poszkodowanych z uszkodzonych pojaz-
dów i przekazywanie ich Pogotowiu Ratunko-
-wemu, oznakowanie i zabezpieczenie terenu 
działań ratowniczych, współdziałanie podmio-
tów ratowniczych na miejscu akcji.

W ćwiczeniach udział brali: Jednostka 
Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Nowej Dę-
bie, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP  
w Tarnobrzegu, Ochotnicza Straż Pożarna w 
Nowej Dębie, Ochotnicza Straż Pożarna w Po-
rębach Dębskich, Wojskowa Straż Pożarna, 
Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu, Żan-
darmeria Wojskowa, Pogotowie Ratunkowe, 
Straż Miejska, uczniowie Zespołu Szkół Nr 2  
w Nowej Dębie (pozoranci). 

Dodać należy, że do tego scenariusza nową 
fabułę dopisało życie. Otóż w trakcie ćwi-
czeń doszło do rzeczywistego pożaru garażu  
na ul. Leśnej i ratownicy podjęli działania  
w innym rejonie miasta.

Celem ćwiczeń było: sprawdzenie proce-
dur alarmowania i dysponowania do działań sił  
i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśni-
czego; doskonalenie dowodzenia i kierowania 
procesem współdziałania sił i środków układu 
militarnego i pozamilitarnego, w tym jednostek 
ochrony p-poż, Policji, Żandarmerii Wojskowej 
i służby zdrowia; doskonalenie współpracy 
jednostek ochrony p-poż z administracją samo-
rządową oraz innymi służbami i podmiotami 
podczas likwidacji zdarzeń z dużą ilością osób 
poszkodowanych; wypracowanie jednolitych 
zasad obiegu informacji wśród organów decy-
zyjnych i wykonawczych. 

Obserwatorami ćwiczeń byli: starostowie 
tarnobrzescy Krzysztof Pitra i Jerzy Sudoł, 
komendant miejski PSP bryg. Andrzej Babiec  
i jego zastępca mł. bryg. Adam Zygmunt, 
burmistrz Wiesław Ordon, dyrektor SPZ-
ZOZ Bogdan Tomczyk, komendant OSzPWL  
w Nowej Dębie ppłk Bogdan Wójcik, komen-
dant wydziału ŻW mjr Robert Musiel, z-ca 
komendanta miejskiego Policji w Tarnobrzegu 
insp. Bogusław Cholewa, komendant straży 
miejskiej Mieczysław Nalepa. Ćwiczenia zo-
stały ocenione bardzo wysoko przez wszystkich 
obserwatorów. 

SO/JK

„Kolej 2012” - ćwiczenia zgrywające
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Mieszkańcy Rozalina doczekali się w końcu 
tej niezwykle ważnej inwestycji. 21 listopada bur-
mistrz podpisał umowę na budowę kanalizacji sa-
nitarnej w Rozalinie na kwotę 1 991 136 zł, z firmą 
wyłonioną w przetargu nieograniczonym - Instala-
torstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe z Bukowca, 
gm. Kolbuszowa. Teren budowy przekazany został 
wykonawcy 28 listopada, a zakończenie realizacji 
zadania przewiduje się do 31 maja 2014 r.

W ramach zadania wykonawca wybuduje 
sieć kanalizacyjną o długości ok. 8 km w oparciu 
o rury o średnicy Ø315, Ø250, Ø200 i Ø90-110. Ze 
względu na ukształtowanie terenu, kanalizacja ma 
charakter grawitacyjno-ciśnieniowy, dlatego też 
zostaną wykonane przepompownie, obsługujące 
poszczególne części wsi.

Aby uzyskać efekt ekologiczny zostanie wy-
konane ok. 5 km przyłączy do gospodarstw domo-
wych, które finansowane muszą być ze środków 
własnych mieszkańców (zgodnie z obowiązującym 
prawem). 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie  
to zadanie bardzo ważne, gdyż naszym obowiąz-
kiem jest zrealizować do 2015 r. sieć kanalizacji na 
terenie całej gminy, aby uniknąć kar, które zostaną 
nałożone na samorządy znajdujące się w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
w przypadku nie zrealizowania tych zadań. – mówi 
burmistrz Wiesław Ordon i dodaje - Nasza gmi-
na konsekwentnie realizuje projekt budowy sieci  
od 2006 r., kiedy to rozpoczęto budowę kanalizacji 
w Chmielowie, a w następnych latach wybudowali-
śmy, przy 50% udziale środków unijnych, kanaliza-
cję w Cyganach i Jadachach. 

Obecnie, obok Rozalina, na realizację zadania 
czeka jeszcze Alfredówka i Buda Stalowska. Zada-
nie współfinansowane będzie z Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. 

RL/SB

Na stacji w Nowej Dębie dotychczasowy  
peron o długości 100 metrów powiększy się dwu-
krotnie, przez co spełni wymagania do zatrzy-
mywania się wszystkich pociągów. Przebudowa 
stacji Dęba-Rozalin i peronu to jeden z etapów 
prac pozwalających na realizację nowych po-
łączeń z Rzeszowa do Warszawy przez Stalową 
Wolę i Lublin, a także do Bydgoszczy i Gdyni. 
Ponadto pociągami można dojechać między 
innymi do Przemyśla, Zamościa, Lublina oraz 
Krakowa. 

Jak informowaliśmy wcześniej, w ramach pla-
nowanych przez PKP PLK zadań inwestycyjnych 
trwają prace związane z przebudową stacji kole-
jowej Dęba-Rozalin oraz powiększeniem peronu  
na stacji w Nowej Dębie.

Nowy peron o długości 100 metrów, wraz 
z mini-parkingiem, wybudowany zostanie  
na stacji Dęba-Rozalin, a położony będzie u zbiegu 
ulicy Wczasowej i Kolejowej, co ma poprawić jego 
dostępność. Przebudowany został również układ 
torowisk, wyburzone już zostały niektóre obiekty 
inżynieryjne, zamontowane zostały nowoczesne 
urządzenia do sterowania ruchem kolejowym. 

Przebudowa stacji umożliwi też likwidację 
ograniczeń prędkości i jazdę pociągów z prędko-
ścią maksymalną 120 km/h. Realizacja inwestycji, 

polegająca na przebudowie stacji Dęba-Rozalin, 
przyniesie skrócenie czasu przejazdu pociągiem  
na linii Ocice – Rzeszów.

Przebudowa stacji Dęba-Rozalin realizowana 
jest w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: 
„Modernizacja linii kolejowej Rzeszów – Warsza-
wa przez Kolbuszową”. 

Na stacji w Nowej Dębie dotychczasowy pe-
ron o długości 100 metrów PKP PLK powiększy 
dwukrotnie, przez co spełni on wymagania do 
zatrzymywania się wszystkich pociągów. Termin 
zakończenia podstawowych robot budowlanych, 
jak informuje Centrum Realizacji Inwestycji PKP 
PLK z Krakowa, zaplanowano na 9 grudnia b.r.  

Natomiast pozostałe roboty wykończeniowe 
związane z zabudową małej architektury oraz na-
wierzchni brukowych na peronie i dojściach będą 
trwały nadal, lecz nie będą one miały wpływu na 
obsługę podróżnych. Zakończenie całości zadania 
zgodnie z umową przewidywane jest do końca tego 
roku. Dzięki dokonanej modernizacji w Nowej Dę-
bie zatrzymają się już wszystkie pociągi, a podróżni 
otrzymają możliwość skorzystania z atrakcyjnych 
połączeń kolejowych, które zostały wprowadzone 
wraz z nowym rozkładem jazdy, obowiązującym 
od 9 grudnia 2012r.

GKS/MP

» z życia gminy / inwestycje

Budowa kanalizacji  
w Rozalinie rozpoczęta

PKP: nowa stacja, dłuższy  
peron i atrakcyjne połączenia

Od kilku tygodni Nowa Dęba wita podróż-
nych nowymi tablicami - witaczmi. Tablice 
usytuowane są przy wjeździe do Nowej Dęby 
od strony Majdanu Królewskiego oraz od strony 
Tarnowskiej Woli. Witacze (o wymiarach: wys. 
4m, szer. 1,3m) usytuowane na betonowym po-
stumencie dają się zauważać z dużej odległo-
ści, informując podróżnych nie tylko o nazwie 
naszego miasta, ale również o znajdującej się  
w nim strefie inwestora.

Projekt oraz wykonanie witaczy jest autor-
stwem firmy Mariusza Moskalewicza MIM-
KAT z Nowej Dęby, a koszt realizacji był znacz-
nie niższy od ofert firm zewnętrznych. Miejmy 
nadzieję, że nowodębskie witacze, oprócz 
przedstawienia nazwy miasta, zachęcą poten-
cjalnych inwestorów do ulokowania w Nowej 
Dębie swoich firm i kapitału. 

GKS/MP

Nowa Dęba 
wita po  
nowemu
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„Zajęczy Ług” to część wsi Cygany, która 
regularnie była podtapiana przy większych opa-
dach deszczu. Do dziś mieszkańcy wspominają 
największe podtopienia, jakie wystąpiły w 2010 
roku, kiedy to musieli brodzić prawie po kolana 
w błocie. Na szczęście to już przeszłość, bowiem 
26 października dokonano odbioru końcowego 
projektu pn. „Odprowadzenie wód powierzch-
niowych rowami otwartymi z „Zajęczego Ługu” 
w sołectwie Cygany, w zakresie melioracji szcze-
gółowych”. 

Wykonawcą prac był wyłoniony w przetargu 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarno-
brzegu, a wartość wykonanych prac zamknęła 
się kwotą 69 930 zł. W ramach robót wykonano 
rów melioracyjny o długości 503 mb z przepu-
stami i zjazdami. Wykonane prace melioracyjne 
uporządkowały gospodarkę wodami odpado-
wymi w tej części wsi. Odbiór prac nastąpił bez 
żadnych zakłóceń, a jakość prac i sposób od-
wodnienia docenili radni z Komisji Rolnictwa,  
Melioracji i Ochrony Środowiska, którzy wizy-
towali ten teren przed dwoma laty i obecnie na 
etapie wykonania prac melioracyjnych.

GPN/KW

9 listopada dokonano odbioru zadania in-
westycyjnego pn. „Remont mostu w km 0+000 
drogi gminnej nr 1 00 343 R Podlesie” na rze-
ce Dęba w sołectwie Alfredówka. Wykonawcą 
prac był Zakład Usług Leśnych z Alfredówki. 
Realizacja zadania była niezbędna, ponieważ 
w wyniku intensywnych opadów i przepływu 
wód, w rzece Dęba w 2010 roku podmyta zo-
stała podpora mostu z jednej strony, uwidacznia-
jąc jej słabe zakotwiczenie w brzegu. Zepsuciu 
uległy również główne dźwigary, tak więc most 
należało zupełnie przebudować.

W ramach remontu zostały wykonane be-
tonowe podpory oraz została wymieniona kon-
strukcja drewniana mostu. Wartość wykona-
nych prac zamknęła się kwotą ponad 99 tys. zł. 

Zadanie w całości sfinansowane zostało 
z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, 
którą gmina uzyskała w ramach usuwania skut-
ków powodzi z 2010 r. 

SO/KW

„Zajęczy Ług” odwodniony Nowy most  
w Alfredówce

Samochód dla dębskich strażaków
13 października Ochotnicza Straż Pożar-

na w Nowej Dębie wzbogaciła się o nowy 
lekki samochód ratownictwa techniczne-
go SLRT m-ki Renault Master z napędem  
4 x 2, który w tym dniu wprowadzony został 
do podziału bojowego, rozpoczynając swoją 
służbę w zabezpieczeniu przeciwpożaro-
wym miasta i gminy Nowa Dęba.

Pojazd poświęcił ks. dr Mieczysław 
Wolanin – proboszcz parafii pw. MBKP, 
natomiast funkcję chrzestnych pełnili: pani 
Genowefa Flis i pan Stanisław Górecki, 
którzy z woli strażaków z OSP Nowa Dęba 
nadali mu imię „Jasiu”.

W uroczystości udział wzięli: poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, starosta 
tarnobrzeski Krzysztof Pitra, wicestarosta 
Jerzy Sudoł, komendant miejski PSP w Tar-
nobrzegu bryg. Andrzej Babiec, burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, 
strażacy z OSP Nowa Dęba oraz mieszkańcy 
osiedla Dęba.

Nowoczesny samochód spełnia wszyst-
kie wymogi norm emisji spalin, ponadto 
legitymuje się świadectwem dopuszczenia 
do użytkowania wydanym przez Centrum 
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciw-
pożarowej w Józefowie. Pojazd posiada  

6-miejscową kabinę, zabudo-
wę kontenerową, półki, szu-
flady oraz regały wykonane  
z blachy aluminiowej ryflo-
wanej. Konstrukcja żaluzjowa 
jest zabezpieczona przed sa-
moczynnym opadaniem oraz 
otwarciem. Przestrzeń ładun-
kowa wyposażona jest w półki 
oraz przesuwane szuflady.

Zamontowana instalacja 
elektryczna gwarantuje oświe-
tlenie wnętrza oraz pola ro-
boczego wokół pojazdu, teren 
działań ratowniczych oświe-
tlany jest za pomocą masztu 
elektryczno-pneumatycznego 
będącego na wyposażeniu po-
jazdu.

Wartość zakupionego sa-
mochodu wyniosła 152 550 zł, z czego kwotę 
50 000 zł przekazał Zarząd Główny Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w War-
szawie, 23 500 zł dofinansował Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, a 15 000 zł dotował 
Powiat Tarnobrzeski. Gmina Nowa Dęba za-
angażowała kwotę 64 050 zł.

Włączenie do służby kolejnego samo-
chodu pożarniczego odczuwalnie zwięk-
szy poczucie bezpieczeństwa pożarowego 
zarówno mieszkańców osiedla Dęba, jak 
również mieszkańców miasta i gminy Nowa 
Dęba.

SO/JK
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16 listopada zakończył się ostatni etap 
remontu Cmentarza Wojennego Żołnierzy  
Armii Austro - Węgierskiej poległych w 1915 
roku, położonego na terenie Kopalni Siar-
ki „Machów” w Chmielowie na „Górach”.  
Ten niewielki cmentarzyk przez długie lata 
stał samotnie, rzadko odwiedzany przez ludzi. 
Symboliczne drewniane ogrodzenie okalało 83 
piaskowe kopczyki z brzozowymi krzyżami. 
Ponad nimi górował drewniany krzyż, pod któ-
rym stała pamiątkowa płyta z czerwonego pia-
skowca. Wszystko to w malowniczym otocze-
niu brzóz. Aż się prosiło, żeby ten malowniczy 
cmentarzyk odremontować, aby w niedalekiej 
przyszłości być może stał się obiektem odwie-
dzin turystów, miłośników historii.

Renowacja rozpoczęła się w roku 2008,  
a swój udział w tym przedsięwzięciu mieli 
kombatanci z Tarnobrzega, który dostarczyli 
do gminy dokumentację projektową i wspierali 
starania władz gminy u wojewody. 

Dzięki renowacji ta zabytkowa nekropolia 
nabrała nowego charakteru. Na cmentarzyku 
powstały 83 symboliczne betonowe nagrob-
ki, a na każdym z nich stanęła pionowa płyta  
z wgłębionym „reliefem” krzyża. Całość zo-
stała otoczona murem z piaskowca, w którym 
wykonano portal wejściowy. Ostatni etap prac 
to konserwacja i montaż zabytkowego drewnia-
nego krzyża z czasu I Wojny Światowej oraz de-
montaż, konserwacja i ponowny montaż tablicy 
pamiątkowej z czerwonego piaskowca. 

Remont wykonywany był w pięciu etapach 
przez firmę „EKOTON” Zieleń i Budownictwo 
z Alfredówki. Całość prac zamknęła się kwotą 
62 700 zł, z czego 44 000 zł stanowiło dofinan-
sowanie Wojewody Podkarpackiego.

GKS/AR

Orlik przy Zespole Szkół Nr2
30 marca 2012 r. przy Zespole 

Szkół nr 2 w Nowej Dębie otwarto 
kompleks sportowy „Orlik 2012”. 
Został zbudowany obok hali spor-
towej i składa się z boiska do piłki 
nożnej i boiska wielofunkcyjnego  
do piłki siatkowej i piłki koszykowej. 
Obok znajdują się budynki z łazien-
kami i szatniami. Z Orlika korzystają 
uczniowie Zespołu Szkół nr 2, miesz-
kańcy okolicznych bloków, zakładów 
pracy, a także zawodnicy z MKS 

„Stal”. Koszt wykonania to ponad  
1 mln złotych.
I etap remontu drogi powiatowej  

Ocice-Jadachy
W lipcu zakończony został I etap 

przebudowy drogi powiatowej relacji 
Ocice - Jadachy. Remont tej drogi był 
długo oczekiwany nie tylko przez 
mieszkańców Jadachów i Chmielo-
wa, ale też wszystkich kierowców 
poruszających się tą trasą. Nierów-
ności drogi, piesi na poboczach,  

Remont Cmentarza Wojennego 
w Chmielowie zakończony

Inwestycje powiatowe w naszej gminie

29 listopada została podpisana umowa  
na budowę budynku socjalno-szatniowego  
w Cyganach. Inwestycja ta będzie zlokalizowana 
w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego, 
dzięki czemu sportowcy będą mieli godne warun-
ki do przygotowania się do udziału w zawodach.  
Do chwili obecnej korzystają ze starego wagonu 
kolejowego.

Całkowity koszt zadania wyniesie 370 817 zł, 
do tego należy doliczyć koszty projektu technicz-
nego poniesione z funduszu sołeckiego w wyso-
kości 7 500 zł. Zadanie zostało dofinansowane  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007-2013, a wysokość dofinansowania 
wyniesie ok. 242 000 zł. Należy dodać, że sołectwo  

ze swoich środków ze sprzedaży mienia dofinan-
suje to zadanie kwotą 100 000 zł. 

W zakres robót będą wchodzić następujące 
elementy i roboty budowlane: roboty konstruk-
cyjne; instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja 
c.o., instalacja elektryczna, instalacja gazowa; 
przyłącz wodociągowy i kanalizacyjny; chodnik.

W podpisaniu umowy uczestniczył  
Zbigniew Małek, przedstawiciel LZS Cygany, 
który będzie użytkował nowy obiekt. Ukończe-
nie realizacji zadania planowane jest na koniec 
lipca przyszłego roku, jednak Wykonawca za-
pewnia, że przy sprzyjającej pogodzie zostanie 
zakończone wcześniej. Prace już rozpoczęto. 

RL/MF

Od 29 października administracja Samorzą-
dowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej 
Dębie (dyrektor, księgowość) przeprowadziła 
się do nowej siedziby. Jest nią wyremontowany  
dawny „Lendzion” przy ul. Rzeszowskiej 6.

Opuszczone pomieszczenia na krytej pły-
walni zostaną dostosowane przez najemcę, który 
uruchomi w nich przychodnię  rehabilitacyjną.

Adam Szurgociński

Umowa na budowę szatni  
sportowej w Cyganach podpisana

SOSiR w nowej 
siedzibie
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W poniedziałek 22 października w Nowej 
Dębie w Zespole Szkół nr 1 miała miejsce uro-
czystość otwarcia zmodernizowanej bieżni lek-
koatletycznej. W obecności posła na Sejm RP 
Mirosława Pluty, wicestarosty Jerzego Sudoła, 
skarbnika powiatu Elżbiety Wojciechowskiej, 
wiceburmistrza Zygmunta Żołądzia, ks. dr 
Mieczysława Wolanina oraz radnych Powiatu 
Tarnobrzeskiego dyrektor Janina Lubera do-
konała oficjalnego otwarcia bieżni. Na uroczy-
stości obecni byli także emerytowani pracow-
nicy szkoły, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele  
i uczniowie ZS nr 1.

W efekcie prac modernizacyjnych powstała 
bieżnia poliuretanowa 4 torowa (120 m) i skocz-

nia do skoku w dal. Pasjonaci lekkoatletyki 
będą mogli rywalizować na jedynym w gminie 
tak nowoczesnym obiekcie sportowym. Koszt  
inwestycji prowadzonej przez Powiat Tarnobrze-
ski wyniósł 130 tys. złotych - 100 tys. to wkład 
starostwa, a 30 tys. do inwestycji dołożył Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali za-
proszeni goście i przedstawiciel społeczności 
uczniowskiej Paweł Chwałek – tegoroczny ma-
turzysta. Po przecięciu wstęgi ks. dr Mieczysław 
Wolanin dokonał poświęcenia bieżni i skoczni.

Po części oficjalnej wystąpili przed gośćmi 
finaliści Trójboju Lekkoatletycznego klas pierw-
szych, który odbył się w piątek 19 października; 

zaprezentowali swoje możliwości sportowe  
w następujących dyscyplinach lekkoatletycz-
nych: biegu na 100 m, skoku w dal i pchnięciu 
kulą. Młodzi sportowcy rozpoczęli bieg z bloków 
startowych ufundowanych przez Zarząd Powiatu 
Tarnobrzeskiego. Rywalizacja przebiegała w za-
ciętej, lecz sportowej atmosferze. Po konkuren-
cjach sportowych odbyła się uroczysta dekoracja 
zwycięzców.

Nowa bieżnia pozwoli młodzieży rozwijać 
swoje talenty, które przekładają się na wysokie 
miejsce naszej szkoły w rywalizacji sportowej 
szkół ponadgimnazjalnych w województwie 
podkarpackim.

Beata Hodór, ZS1

Uroczyste otwarcie bieżni w ZS nr 1

niewygodne zjazdy, to wszystko stanowiło 
uciążliwości na trasie Nowa Dęba - Tarnobrzeg. 
W ramach I etapu remontu, wykonano odwod-
nienie i nową nawierzchnię drogi wraz z pobo-
czami w miejscowości Jadachy, wybudowano 
parking przed kościołem, chodnik od szkoły 
do przystanków, założono nowe przepusty.  
W Chmielowie wybudowano chodnik od szko-

ły do cmentarza, położono nową nawierzchnię 
asfaltową, wykonano nowe przepusty, odwod-
nienie i pobocza, nowy parking przy cmenta-
rzu, a także we współpracy z PKP przebudowa-
no przejazd kolejowy. 

Wartość wykonanych robót to kwota  
2 109 825 zł. Zadanie zostało sfinansowane  

z budżetu powiatu, budżetu gminy i środków 
budżetu państwa - tzw. schetynówek. 

Powiat wykonał również ze środków powo-
dziowych nową nawierzchnię drogi od cmenta-
rza w Chmielowie do Ocic. Koszt tej inwestycji 
to 630 tys. zł.

Starostwo Powiatowe 
w Tarnobrzegu

Dziewczęta Chłopcy
100 m 100 m

1. Pogoda Izabela Ic; 2. Trzcińska Magdalena Ia;  
3. Olechowska Izabela Id; 4. Milanowska Anna Ia

1. Olucha Adam Ia; 2. Maćkowiak Mateusz Ia;  
3. Kopeć Mateusz Ib; 4. Orzakiewicz Grzegorz Ic

Skok w dal Skok w dal
1. Pogoda Izabela Ic; 2. Byrka Martyna Ib;  
3. Milanowska Anna Ia;

1. Olucha Adam Ia; 2. Orzakiewicz Grzegorz Ic; 3. 
Karnat Kacper Ib

Pchnięcie kulą Pchnięcie kulą
1. Milanowska Anna  Ia; 2. Panek Kamila Id;  
3. Trzcińska Magdalena Ia

1. Szeląg Jakub Ia; 2. Maćkowiak Mateusz Ia;  
3. Furtak Bartłomiej Ia

28 września pani Wanda Bareja przesta-
ła pełnić obowiązki Prezesa Zarządu Zakła-
du Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie.  
Z dniem tym nastąpiło połączenie spółek ko-
munalnych gminy, tj. Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
w Nowej Dębie i Zakładu Produkcji Wody  
Sp. z o.o. w Nowej Dębie. 

Podziękowania za dobrą i owocną współ-
pracę, za zaangażowanie, otwartość, rzeczo-
wość kontaktów służących przede wszystkim 
bezpiecznemu zaopatrzeniu w wodę mieszkań-
ców miasta i gminy Nowa Dęba odchodzącej 
pani prezes złożyli 19 listopada br. Wojciech 
Serafin - przewodniczący rady oraz Wiesław 
Ordon - burmistrz podczas XXVI sesji Rady 
Miejskiej.

Z dniem 1 października nastąpiła zmiana 
na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowskiej Woli. Pani Małgorzata  
Kamińska, która pełniła obowiązki dyrektora 
szkoły podjęła decyzję o zmianie miejsca pracy, 
przechodząc do pracy w Szkole Podstawowej  
w Hucie Komorowskiej, gmina Majdan Kró-
lewski. 

Wojciech Serafin - przewodniczący Rady 
Miejskiej i Wiesław Ordon - burmistrz, skie-
rowali do pani Małgorzaty Kamińskiej po-

dziękowania za wszelką aktywność, nie tylko 
zawodową, ale również społeczną na rzecz 
wychowanków szkoły, kolegów - nauczycieli, 
mieszkańców Tarnowskiej Woli i całej naszej 
gminy.

1 października stanowisko dyrektora szko-
ły w Tarnowskiej Woli objęła pani Magdalena 
Gerba, która została wyłoniona w drodze kon-
kursu. Dotychczas pracowała jako nauczyciel 
w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie i w Szkole 
Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

UMiG

Zmiany  
kadrowe
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Gmina Nowa Dęba podzielona jest na trzy rejony:
Rejon 1 – obszar: 1-go Maja, Aleja Zwycię-

stwa 1, 1A,B, 3, Bieszczadzka, Borowa, Bystrzyc-
ka, Cegielniana, Długa, Drozdowska, Działowa, 
Garncarska, Gruszkowa, Grzybowa, Hubala, Ja-
łowcowa, Jana Pawła II numery od 1 do 16, Jasna, 
Kanałowa, Klonowa, Krasickiego numery 1-4, 
6,8,11,22, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Majdańska, 
Metalowca, Mickiewicza, Miedziana, Niżańska, 
Pl. Chopina, Pod Wieżą, Podleśna, Pszczelarska, 
Pszenna, Rzeszowska 1,3,5,7,9, Sandomierska, 
Sarnia, W. Sikorskiego, J. Słowackiego, Smugowa, 
Solinka, Spiżowa, Srebrna, Strażacka, Strzelnicza, 
H. Sucharskiego, Sygnałowa, Środkowa, Torowa, 
Wesoła, Wrzosowa, Wspólna, Zacisze, Zawiszy, 

Zielona, Złota) – dzielnicowy sierż. szt. Anna Ga-
-dawska tel. kontakt. 15-846-20-87 wew. 123.

Rejon 2 – obszar: Aleja Zwycięstwa 2, A. 
Krzywoń, Boczna, W. Broniewskiego, Cicha, 
Cmentarna, Dębowa, Górska, Jagodowa, Jana 
Pawła II numery parzyste od 18 do 36, J. Kiliń-
skiego, Kolejowa, M. Konopnickiej, J. Korczaka, 
T. Kościuszki, Krasickiego 35, Kręta, Krótka, 
Krucza, Kwiatkowskiego, Ks. Łagockiego, Mała, 
Nadole, Ogrodowa, Olchowa, Olszynki, Orkana, 
Piotra Skargi, Piwna, Pl. J. Gryczmana, Podgórze, 
Polna, S. Poniatowskiego, M. Reja, Robotnicza, 
Rzeszowska 11, H. Sienkiewicza, M. Curie-Skło-
dowskiej, Słoneczna, Sosnowa, Sowia, Spacerowa, 
Spółdzielcza, Stalowska, Stawowa, Szkolna 1-3, 

Szpitalna, J. Szypowskiego, K. Tetmajera, Wczaso-
wa, Willowa, Witosa, Wojska Polskiego, Zarzecze, 
B. Zybury, S. Żeromskiego – dzielnicowy asp. Ewa 
Tuźnik tel. kontakt 15-846-20-87 wew. 123.

Rejon 3 – obszar sołectwa: Alfredówka, Buda 
Stalowska, Chmielów, Cygany, Jadachy, Rozalin, 
Tarnowska Wola – dzielnicowy st. sierż. Andrzej 
Frodyma tel. kontakt. 15-846-20-87 wew. 122. 

Dane personalne funkcjonariuszy Zespołu 
Dzielnicowych Ogniwa Prewencji Komisariatu 
Policji w Nowej Dębie, a także wszelkie dane kon-
taktowe oraz dot. numerów rejonów służbowych  
i ich obszarów przedstawione są na ogólnie dostęp-
nej stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji 
w Tarnobrzegu: www.podkarpacka.policja.gov.
pl – link: Komendy Miejskie i Powiatowe - KMP 
Tarnobrzeg, w zakładce: Struktura. 

Komisariat Policji  
w Nowej Dębie

Co to są i jakie mogą być relikwie? Samo 
słowo „relikwie” pochodzi od łacińskiego „reliqu-
iae” - szczątki, resztki. To materialne pozostałości 
zachowane po śmierci świętych. Najczęściej są to 
malutkie fragmenty kości, włosy czy krew świę-
tych lub też rzeczy z nimi związanych za życia. 
Kult relikwii jest szczególnie znany i rozpowszech-
niony wśród wyznawców katolicyzmu i prawosła-
wia. Przyjęte jest, że relikwie mogą być I, II lub III 
stopnia. Relikwie pierwszego stopnia – to zazwy-
czaj partykuły kości świętego. Relikwie drugiego 
stopnia - to fragmenty szat lub innych przedmio-
tów, z którymi stykał się święty w sposób ciągły. 
Z reguły są to przedmioty związane z kultem re-
ligijnym, np. fragmenty różańca. Przykładowo, 
najważniejszą relikwią drugiego stopnia jest Całun 
Turyński. Natomiast relikwie trzeciego stopnia to 
inne przedmioty towarzyszące świętemu za życia, 
niekoniecznie związane z funkcjami religijnymi. 
Święty musiał ich przynajmniej raz dotknąć.

Wielu mieszkańców Nowej Dęby, w tym także 
z terenu parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski, 
uczestniczyło w Mszach św. i innych nabożeń-
stwach, którym przewodniczył Ojciec Święty Jan 
Paweł II, w różnych miejscach, w trakcie pielgrzy-
mek do ojczystego kraju. Nie bez znaczenia jest  
i to, że to właśnie On pobłogosławił w Tarnowie 
kamień węgielny dla naszej budującej się wów-
czas świątyni. Pobłogosławił także, tym razem  
w Krośnie, obraz naszej Patronki po jego renowacji 
i wymianie ram oraz figurę Matki Bożej Fatim-
skiej, która dotarła do nas z Fatimy dzięki staraniom 
i życzliwości, dziś już śp., o. Mirosława Drozdka 
z Zakopanego-Krzeptówek. Ponadto Jan Paweł II 
pobłogosławił dla naszej wspólnoty parafialnej  
w Sandomierzu: kielich mszalny, puszkę  

na komunikanty, krzyż ołtarzowy oraz pamiątko-
wą mosiężną tablicę, która jest umieszczona we-
wnątrz kościoła. 

Z tych też powodów zrodziła się myśl sprowa-
dzenia do parafii relikwii błogosławionego Papieża 
Polaka. Aby zamysł mógł być zrealizowany, zwró-
ciłem się w 2011 r. specjalnym pismem z prośbą 
do J. Em. ks. kard. Stanisława Dziwisza. I bardzo 
się ucieszyłem, gdy we wrześniu bieżącego roku 
otrzymałem telefon z Krakowa, że prośba została 
pozytywnie rozpatrzona. Pozostała tylko kwestia 
uzgodnienia terminu, kiedy to nastąpi. Zapropo-
nowano datę 7 listopada i to właśnie w tym dniu 
delegacja parafialna udała się po obiór relikwii z rąk 
Metropolity Krakowskiego. Z treści prośby ks. kar-
dynał znał niektóre fakty z historii Parafii i kościo-
ła, ale pytał także o aktualny jego stan i życie religij-
ne. Na zakończenie miłego i serdecznego spotkania 

nie tylko przekazał nam relikwie, ale także udzielił 
błogosławieństwa i wyraził zgodę na zrobienie pa-
miątkowych zdjęć. Ucieszeni takim obrotem spraw, 
mając jeszcze czas i chęci, podjęliśmy decyzję, 
aby odwiedzić Wadowice, a konkretnie świątynię,  
w której Papież został ochrzczony oraz Kalwarię 
Zebrzydowską, gdzie wielokrotnie w ciągu swoje-
go życia pielgrzymował. 

Uroczyste wprowadzenie relikwii do ko-
ścioła przewidziane jest na początku przyszłego 
roku podczas wizytacji kanonicznej Parafii przez  
ks. biskupa. I na koniec chciałbym wyrazić 
wdzięczność Bożej Opatrzności, a także J. Em.  
ks. kard. S. Dziwiszowi, że mamy relikwie wielkie-
go Polaka, błogosławionego Jana Pawła II. Z tego 
faktu cieszymy się wszyscy, a szczególnie młodzież 
Gimnazjum Nr 1, którego jest Patronem.

Ks. Mieczysław Wolanin

Kto jest Twoim  
dzielnicowym?

Relikwie bł. Jana Pawła II w Nowej Dębie
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15 października władze gminy spotkały 
się z nauczycielami z okazji Dnia Edukacji  
Narodowej. W spotkaniu, które odbyło się 
w Samorządowym Ośrodku Kultury, udział 
wzięli dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawo-
wych, gimnazjów, zespołów szkół, nauczycie-
le, którzy otrzymali stopień nauczyciela mia-
nowanego, nagrodzeni nagrodą Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedstawiciele 
związków zawodowych. Spotkanie rozpoczę-
ło się od przywitania wszystkich zebranych 
gości przez dyrektora Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych Renatę Bal. Następnie bur-
mistrz Wiesław Ordon podziękował wszyst-
kim pracownikom oświaty za ich codzienną 
pracę, trud uczenia i wychowywania młodego 
pokolenia. Do podziękowań dołączyła się tak-
że w imieniu Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
- wiceprzewodnicząca Maria Mroczek, która 
złożyła na ręce obecnych pedagogów życzenia 
dla wszystkich pracowników oświaty.

Kolejnym krokiem było złożenie ślubowa-
nia przez pedagogów, którzy uzyskali awans 
na stopień nauczyciela mianowanego: Barbarę  
Fornal z Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie 

oraz Urszulę Szpilczyńską z Zespołu Szkół 
w Cyganach. Podczas uroczystości W. Or-
don wręczył także nagrody burmistrza dla 
nauczycieli. W tym roku otrzymali je: Iwona  
Gadomska, Alina Kalicka i Anna Koło-
dziejczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w 
Nowej Dębie, Grażyna Gil - dyrektor Szkoły  
Podstawowej w Rozalinie, Bernarda Głowac-
ka, dyrektor, i Grzegorz Trela, nauczyciel – 
oboje z Zespołu Szkół w Jadachach, Danuta 
Serafin, dyrektor, i Wan-
da Kosik – nauczyciel - z 
Zespołu Szkół w Cyga-
nach, Teresa Kordas i 
Anita Kozdęba - nauczy-
cielki Szkoły Podstawo-
wej w Tarnowskiej Woli, 
Lidia Leśniewska - na-
uczyciel Zespołu Szkół 
w Chmielowie, Danuta 
Łagoda, Urszula Skiba, 
Iwona Szczur i Zbigniew 
Świętojański - nauczy-
ciele Zespołu Placówek 
Oświatowych w Nowej 

Dębie, Halina Strojek i Monika Żurek-Tabor 
- nauczycielki Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dę-
bie, Jolanta Styga - dyrektor Przedszkola Nr 5  
w Nowej Dębie oraz Beata Urbaniak -  
nauczyciel Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie. 
Gratulacje nagrodzonym i mianowanym zło-
żyli także Stanisław Skimina, przewodniczą-
cy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spor-
tu Rady Miejskiej oraz Maria Krakowska, 
przedstawiciel Zarządu ZNP w Nowej Dębie.

Dodać należy, że kilkoro nauczycieli z na-
szej gminy zostało wyróżnionych odznacze-
niami resortowymi. Medal Komisji Edukacji 
Narodowej otrzymały Iwona Gadomska ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie  
i Beata Barwińska z Zespołu Szkół w Jada-
chach. Medal Srebrny za długoletnią służbę 
przyznano Jolancie Orłowskiej, dyrektoro-
wi Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, Ewie  
Markowicz-Zając, dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Nowej Dębie i Marcie Du-
dzie ze Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej 
Woli. Gratulujemy!

BOJS

Stypendystką Prezesa Rady Ministrów zo-
stała Urszula Tomczyk – uczennica klasy II b 
o profilu językowym. W wyniku rocznej kla-
syfikacji w klasie pierwszej uzyskała średnią 
ocen 5,27 oraz wzorową ocenę z zachowania. 
Otrzymała oceny celujące z: języka angielskie-
go, historii, wiedzy o kulturze i wychowania 
fizycznego. Ulubione przedmioty to język an-
gielski, matematyka i geografia. Brała udział 
w konkursach językowych, matematycznych 
oraz reprezentowała szkołę w zawodach 
sportowych. W roku szkolnym 2011/2012 za-
kwalifikowała się do II etapu Ogólnopolskie-
go Konkursu Polonistycznego ,,Z ortografią  

na co dzień’’. Lubi czytać książki przygodowe  
i grać w hokeja. W przyszłości chce dobrze 
zdać maturę i studiować na kierunku związa-
nym z geografią.

Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego na po-
siedzeniu 17 października br. po raz pierwszy 
przyznał stypendia Powiatu Tarnobrzeskiego. 
Stypendia otrzymało 20 uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych (dla których organem pro-
wadzącym jest Powiat Tarnobrzeski) w dwóch 
kategoriach. Za osiągnięte wyniki w nauce 
stypendium przyznano 19 uczniom, za wyróż-
niające się osiągnięcia sportowe stypendium 

przyznano 1 uczennicy. Na uwagę zasługuje 
fakt, że wśród 20 stypendystów - 15 uczy się  
w Zespole Szkół nr 1 w Nowej Dębie. 

Stypendyści Powiatu Tarnobrzeskiego  
w Zespole Szkół nr 1: Czachor Domi-
nika, Fila Kinga, Furtak Przemysław,  
Kalicka Aleksandra, Trzciński Marcin, 
Kopeć Patrycja, Magda Jagoda, Okinczyc 
Piotr, Okinczyc Tomasz, Pastuła Angelika,  
Tęcza Aneta, Wilk Róża, Wit Agata,  
Trawińska Maria, Wojciechowska Kata-
rzyna – za osiągnięcia sportowe.

ZS 1

Święto nauczycieli w Nowej Dębie

Stypendyści w Zespole Szkół nr 1
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„Ożenek” Gogola
7 października w Samorządowym Ośrod-

ku Kultury można było obejrzeć spektakl  
„OŻENEK” w wykonaniu Teatru im. Wandy 
Siemaszkowej w Rzeszowie. To świetna ko-
media, ale to również celna satyra obyczajowa. 
Gogol zrezygnował w nim z miłosnej intrygi pro-
wadzącej – pomimo piętrzących się przeciwności 
losu – do szczęśliwego zakończenia. Chociaż dra-
mat powstał w połowie dziewiętnastego wieku, 
nie stracił nic ze świeżości. Charakter człowieka 
jest odporny na zmiany i upływ czasu.

Poezja seniorów
8 października w sali kameralnej SOK od-

było się spotkanie z poezją w „Klubie Złotego 
Wieku” prowadzonego przez instruktorkę SOK 
– Ewę Kieliszek. Seniorzy recytowali optymi-
styczną poezję polskich poetów, Jana Pawła II 
jak również własne utwory powstałe pod chwilą 
natchnienia w domowym zaciszu. Poprzez takie 
spotkania seniorzy przełamują tremę, rozwijają 
się, mile spędzają czas w swoim towarzystwie.

Malarstwo Zofii Tutaj
9 października w Samorządowym Ośrodku 

Kultury w Nowej Dębie otwarto wystawę ma-
larstwa Zofii Tutaj. Uroczyste otwarcie wystawy 
miało miejsce w sali kameralnej, gdzie tradycyj-
nie prezentuje się twórczość naszych artystów. 
Dyrektor SOK Krystian Rzemień wprowadził 
gości w klimat wystawy i podziękował autorce 
bukietem kwiatów za tak żywą twórczość. Na-
stępnie pod kątem artystycznym prace skomen-
tował instruktor plastyk Sławomir Gurdak. 
Najważniejszym punktem było wystąpienie ar-
tystki Zofii Tutaj, która opowiedziała o swoich 
inspiracjach. W imieniu Komisji Kultury Rady 
Miejskiej głos zabrał Stanisław Skimina, który 
pogratulował autorce i życzył dalszych pięknych 
owoców twórczości. Wystawa składa się z 95 
autorskich prac wystawionych w sali kameralnej 
oraz w górnym holu.

Ciekawy gość
11 października w SOK-u odbyło się spotkanie 

z Mieczysławem Działowskim. M. Działowski  

urodził się 9 stycznia 1930 roku w Krakowie. 
Mając zaledwie 10 lat związał się na stałe z go-
ścinną ziemią mielecką. Harcerstwo, lotnictwo  
i poezja to jego trzy życiowe pasje, którym po-
święcił się bez reszty. Amatorsko harcerstwu, 
zawodowo zagadnieniom związanym z lotnic-
twem. Od najmłodszych lat należał do krakow-
skiej drużyny (gromady) zuchowej. W Mielcu 
działał aktywnie w harcerskiej drużynie im. 
gen. Władysława Sikorskiego. Od 1992 roku był 
członkiem harcerskiego Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów w Oddziale w Krakowie. Pilot szy-
bowcowy i samolotowy z przynależnością do 
Aeroklubu Mieleckiego. W latach 1951 – 1953 
uczęszczał na kurs pilotażu w Oficerskiej Szko-
le Lotniczej w Dęblinie. Absolwent Wydziału 
Metalurgicznego Akademii Górniczo – Hutni-
czej. Przez dziesiątki lat pracował w WSK PZL 
Mielec, zajmując wysokie stanowiska techniczne 
oraz w sferze produkcji lotniczej. Interesował się 
pedagogiką. Wykładał przedmioty zawodowe 
w mieleckim Zespole Szkół Technicznych dla 
Pracujących. Obecnie przebywa na emeryturze, 
nadal mieszka w Mielcu.

Swój pierwszy lot wykonał mając 8 lat wraz 
ze stryjem, natomiast pierwszy samodzielny 
lot wykonał mając lat 17. Podczas okupacji był 
członkiem Szarych Szeregów z pseudonimem 
Jastrząb 8 – J8. Szaroszeregowcy z oddziału kra-
kowskiego spotykają się co roku. Od przeszło  
20 lat bierze czynny udział w zlotach Grup Har-
cerskich Szarych Szeregów Oddziału Krakow-
skiego Wywodzi się z rodziny o bogatym rodo-
wodzie lotniczym. Po uzyskaniu licencji pilota 
szybowcowego, został powołany do wojska, aby 
uniknąć obowiązkowej służby napisał podanie, 
powołując się w nim na własne umiejętności z 
prośbą o wcielenie do szkoły oficerskiej. Za stera-
mi szybowca siada do tej pory, jednak w towarzy-
stwie pilota bezpieczeństwa. W ciągu roku odby-
wa ok. 15 spotkań w gimnazjach oraz z ludźmi 
50+. O sobie mówi: „ nie jestem poetą, tylko 
człowiekiem piszącym wiersze”, pisze artykuły, 
felietony, a także autobiograficzne opowiadania.  
W 2003 roku wydał autobiograficzną powieść 
„ Na skrzydłach jastrzębia”. Wiersze pisze od 
lat młodzieńczych. W roku 2007 znalazł się  
w pierwszym almanachu Grupy Literackiej „Sło-
wo” „Z podróży na wyspy słowa”, a w roku 2009 
wydał tomik poezji „Wiersze życiem pisane”.

W bibliotece
W piątek 12 października odbyło się pod-

sumowanie konkursu plastycznego „Przyjaciele 
Mojego Dzieciństwa”, organizowanego przez 
Bibliotekę dla Dzieci. Na konkurs wypłynę-
ły 32 prace. Komisja konkursowa nagrodziła i 
wyróżniła następujące osoby: Natasza Cyma,  

Kaja Grzesik, Martyna Buras, Filip Łeptuch, 
Michał Konefał, Kamil Pałeczka, Julia Kępiń-
ska, Alicja Kulik, Magdalena Niemiec, Nina 
Magda.

W CKL
20 październik w Centrum Kultury Laso-

wiackiej w Cyganach uroczyście świętowano 
Dzień Seniora. Na swoje święto seniorzy czeka-
ją z utęsknieniem, gdyż właśnie wtedy można 
się spotkać, porozmawiać, powspominać swoją 
młodość i bawić się przy muzyce z dawnych lat, 
granej na żywo. W obchodach święta wzięli rów-
nież udział seniorzy z sąsiednich miejscowości. 
Rozbrzmiewały pieśni biesiadne, patriotyczne  
i ludowe. W czasie spotkania koncertował zespół 
„Cyganianki”, a do tańca przygrywała kapela 
„Lasowiacy” działająca przy Centrum Kultury 
Lasowiackiej.

Zygmunt III Waza
25 października SOK-u odbył się kolejny 

„Czwartek historyczny”. Było to drugie spotkanie 
prowadzone przez dr Adama Wójcika pt. „Król 
Zygmunt III Waza – niedoceniony monarcha  
i jego niebanalne talenty”.  Zygmunt III Waza, syn 
Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki był wycho-
wywany przez matkę w katolickiej wierze. Ojciec 
nie wtrącał się w wychowanie syna. Od początku 
uważany był za człowieka głęboko wierzące-
go, warto dodać, że jego siostra była protestant-
ką, co Zygmuntowi w ogóle nie przeszkadzało.  
Na tron Polski został wybrany dzięki poparciu ciot-
ki – Anny Jagiellonki. Po objęciu tronu polskiego 
Zygmunt III Waza starał się o utrzymanie bliskich 
stosunków z habsburskim dworem cesarskim. 
Przez ostatnie lata życia Zygmunt III przywiązał 
się do Polski, uznając Polskę jako ojczyznę swoją 
i synów. Był obowiązkowy i pracowity. Wolno 
podejmował decyzję, ale był stanowczy i uparty. 
W trudnych sytuacjach potrafił być opanowany  
i odważny. Zmarł na wylew, mając 66 lat, niedłu-
go po śmierci żony, której śmierć wywarła na nie-
go ogromny wpływ. Pochowano go na Wawelu.

Twórcy wystawili
26 października w sali kameralnej SOK 

otwarto IX Wystawę Twórczości Plastycznej 
Nowa Dęba 2012. Wystawa jest kontynuacją 
założeń poprzednich ekspozycji, które miały 

Wydarzenia kulturalne
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miejsce w minionych latach. Jest to wystawa 
reprezentatywna, pokazująca twórczość naj-
lepszych i najaktywniejszych artystów z te-
renu naszego miasta i gminy. To prezentacja, 
przegląd wartości plastycznych, które powstają  
z potrzeby ducha, pasji tworzenia, realizacji sie-
bie, upodobań artystycznych, tematycznych.  
Na ekspozycję składa się malarstwo olejne, akry-
lowe, akwarelowe oraz rysunki: ołówkiem, wę-
glem, kredką. W eksponowanych pracach przewi-
ja się pejzaż, człowiek oraz martwa natura. Twórcy  
o różnym doświadczeniu artystycznym starają się 
poszukiwać prawdy piękna natury, czerpiąc z jej 
uroków inspiracje do swoich prac. Wystawa nie 
ma charakteru konkursu a jedynie popularyzację 
wartości plastycznych. Pokazuje szeroką gamę 
osobowości twórczych, sposobu operowania 
środkami artystycznego wyrazu, ujęć tematycz-
nych, kompozycji. Sztuka wymaga liberalizmu, 
świadomości,  że to nie kierunki i style dominują, 
lecz talenty. Sztuka jest bowiem ponadczasowa  
i wszelkie teorie ograniczające swobodę arty-
stycznej wypowiedzi to anachronizm. To poprzez 
zerwanie z dotychczasowymi wartościami sztu-
ka przeżywa kryzys szukając stabilnego gruntu, 
przekonywującej argumentacji. Nadszedł czas 
przewartościowań i rewizji wielu wartości pojęć 
i sformułowań.

Każdy autor prac otrzymał upominek od bur-
mistrza Nowej Dęby pana Wiesława Ordona.
Autorami prac są: R.Bebło, W.Radziejowska, 
I.Zielińska, G.Gerba, M.Gurdak, S.Gurdak, 
S.Mityk, M.Prokopiuk, A.Kopeć, J.Maślejak, 
Z.Tutaj, P.Adamczyk, J.Baszak.

Pamiętamy
Listopad jest miesiącem szczególnym.  

Myślimy o zmarłych bardziej niż w innym cza-
sie. Przypominają się nam bliscy, którzy odeszli. 
Przyjaciele, których już nie ma. Rozmyślamy 
o tym, jacy byliśmy wobec nich, kiedy żyli.  
Zastanawiamy się jak by to było, gdyby nadal byli 
z nami. Wspominamy wspólnie spędzone chwile. 
To miesiąc wielkiej zadumy. 5 listopada grupa 
Małych Form Teatralnych pod okiem Ewy Kieli-
szek zaprezentowała program słowno-muzyczny 
pt. „PAMIĘTAMY”, który pozwolił oderwać się 
od codziennych spraw, problemów i choć przez 
chwilę powspominać bliskie nam osoby, które 

zakończyły już ziemską wędrówkę. Odpowiedni 
nastrój, teksty jak i piosenki pozwoliły zastano-
wić się odbiorcy nad istotą przemijania.

Wyśpiewane uniesienia
8 listopada w Samorządowym Ośrodku 

Kultury w Nowej Dębie odbyły się eliminacje 
rejonowe do Konkursu Poezji Religijnej „Poetyc-
kie Boże Uniesienia”. W konkursie uczestniczyli 
uczniowie szkół średnich z terenu Kolbuszowej 
oraz Nowej Dęby. KPR obejmował trzy katego-
rie: recytacja, poezja śpiewana, monodram. Każ-
dy z uczestników wybrał dwa utwory. Prezento-
wane utwory mogły obejmować swoją tematyką 
dowolny gatunek literacki: klasyczny, awangar-
dowy, współczesny, tradycyjny, własny poetycki 
i muzyczny.

Występy uczestników oceniała komisja kon-
kursowa w następującym składzie: Danuta Pado 
– Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wio-
letta Czapka - Miejsko Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sędziszowie Małopolskim, ks. Andrzej 
Łach – parafia Matki Bożej Królowej Polski  
w Nowej Dębie.

Wśród wybranego przez młodzież reper-
tuaru pojawiły się utwory: Jana Pawła II, Jana 
Twardowskiego, Czesława Miłosza, Matki Teresy 
z Kalkuty, Juliana Tuwima, Jacka Kaczmarskie-
go. W kategorii poezja śpiewana usłyszeliśmy 
utwory: Wody wielkie, Nic nie musisz mówić, 
Modlitwa do dobrego Boga, Wieża modlitwy, 
Jesteśmy piękni, To król nasz pełen chwały,  
Dopóki ziemia kręci się, Pasja miłości. W kon-
kursie wzięło udział 14 uczestników, w tym  
w kategorii recytacja: 9, poezja śpiewana: 5. Do 
finału, który odbędzie się 14 grudnia w Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie 
Małopolskim zakwalifikowały się następujący 
osoby: kategoria recytacja - Klaudia Babiarz, 
LO Kolbuszowa, Karolina Szymula LO Nowa 
Dęba; kategoria poezja śpiewana - Anna Chmie-
lowiec, LO Kolbuszowa. Gratulujemy finalistom!

Opowieści o ptakach
15 listopada odbyło się kolejne spotkanie 

czwartkowe. Tym razem gościem Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Nowej Dębie był ornitolog 
Ludwik Maksalon, badacz wędrówek ptaków, 

propagator idei ochrony przyrody. Tematyka spo-
tkania dotyczyła ochrony ptaków zasiedlających 
budynki. 

Prowadzący przedstawił z jakimi gatunkami 
ptaków mamy do czynienia w przypadku budyn-
ków: ptaki zasiedlające pnącza na budynkach; 
ptaki zasiedlające gzymsy, występy, nisze, bal-
kony, dachy; ptaki zasiedlające wnętrze budyn-
ków (wnętrza  ścian; wnętrza budynku – strychy,  
stropodachy). 

Gość w swoim wykładzie skupił się także  
na istocie konfliktu ocieplania budynków-ochro-
na ptaków. Modernizacja budynków powoduje 
cierpienie ptaków. Prace ociepleniowe prowadzo-
ne przy dodatniej temperaturze powodują kon-
flikt interesów, ponieważ pokrywa się to z okre-
sem lęgowym ptactwa mogącego gnieździć się  
w budynkach. Warto dodać, że stare gniazda moż-
na usuwać od połowy października do końca lu-
tego. Okres lęgowy ptaków mogących gnieździć 
się w budynkach zaczyna 15.03 i trwa do 15.09.  
W dalszej części spotkania specjalista skupiał 
się na tematyce jerzyka. Gniazdo lęgowe tego 
gatunku ptactwa to szczeliny skalne, naturalne 
miejsca lęgowe – dziuple starych lasów. Ptactwo 
to przechodzi z naturalnych miejsc gnieżdżenia 
do sztucznych. 

Jesioła podróż po Nowej Dębie
17 listopada w sali widowiskowej SOK od-

była się premiera kinowa teledysków Sebastiana 
„Jesioła” Jesiołowskiego, połączona z koncertem 
oraz podsumowaniem i omówieniem realizowa-
nego projektu filmowego i w pełni koordynowa-
nego przez Jesioła. Była to niesamowita podróż 
po dźwiękach i obrazach, okraszonych lokalnym 
klimatem, wykorzystaniem walorów Nowej 
Dęby a także pokazaniem pasji mieszkańców 
naszego miasta.

Czwartek historyczny
22 listopada odbył się kolejny „Czwartek 

historyczny”. To już trzeci wykład dr Ada-
ma Wójcika. Tym razem spotkane dotyczyło  
„Nekropoli władców Polski – miejsca wiecznego 
spoczynku królów i książąt”. Poznań to miejsce 
pochówku pierwszych królów i książąt polskich. 
Bazylika Archikatedralna św. Piotra i św. Pawła 
w Poznaniu stanowi jeden z najstarszych polskich 
kościołów i najstarsza polska katedra. Jest ona 
miejscem pochówku pierwszych władców Polski. 
Stanowi miejsce pochówku Mieszka I i Bolesła-
wa Chrobrego. Spoczywają w Złotej Kaplicy, 
pomysł wzniesienia w tym miejscu nagrobków 
pierwszych władców polskich narodził się w XIX 
wieku.

Kolejnym miejscem pochówku jest Bazyli-
ka katedralna Wniebowzięcia NMP w Płocku to 
najstarsze katolicka świątynia rzymskokatolicka. 
Znajdują się w niej szczątki Władysława Hermana  
i Bolesława Krzywoustego, które w 1825 r. zostały  
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„Świeża krew” w Nowodębskiej 
Orkiestrze Dętej 

W związku z potrzebą wprowadzenia  
do Nowodębskiej Orkiestry Dętej młodych wy-
konawców w październiku 2012 r. Samorządo-
wy Ośrodek Kultury przeprowadził nabór do tej 
formacji. Kapelmistrz orkiestry Marek Kosior 
odwiedził lokalne szkoły oraz gimnazja, gdzie 
rekrutował uzdolnione muzycznie dzieci i mło-
dzież. Na spotkanie organizacyjne zgłosiło się 
ponad 30 chętnych młodych artystów, co prze-
szło nasze najśmielsze oczekiwania.

Natychmiastową koniecznością stał się za-
kup nowych instrumentów, na których młodzi 
adepci mogliby ćwiczyć i grać. Staraniem dy-
rektora SOK Krystiana Rzemienia, pod któ-
rego opieką jest orkiestra, w ramach projektu 
„Doposażenie Orkiestry Dętej Miasta i Gminy 
Nowa Dęba w instrumenty szansą na rozwija-
nie aktywności kulturalnej i społecznej obszaru  
Lasowiackiej Grupy Działania” zakupiono 
instrumenty na potrzeby działalności młodzie-
żowej sekcji orkiestry. Całkowita wartość tego 
projektu wynosi 27 tys. zł, z czego po pozytyw-
nej ocenie wniosku przez Urząd Marszałkowski 
SOK uzyska 18 tys. zł refinansowanych ze środ-
ków Unii Europejskiej. Sporą kwotę, bo 10 tys. zł, 
przeznaczył na zakup instrumentów samorząd 
Nowej Dęby na wniosek burmistrza Wiesława 

Ordona, dzięki czemu ze środków Gminnego 
Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych również można 
było zakupić instrumenty. W zakupie nowych 
instrumentów mieli też swój wkład starostowie 
tarnobrzescy Krzysztof Pitra i Jerzy Sudoł, 
którzy m.in. na ten cel przeznaczyli 3 000 zł  
z budżetu powiatu. Na ten czas dla przyszłych 
członków orkiestry zakupiono 18 nowych in-
strumentów, w tym: trąbki, saksofony, klarne-

ty, flety, tubę basową i puzon tłokowy. Dalsze  
7 instrumentów udało się wyremontować i rów-
nież „wcielić” do orkiestry. Wszystkie te instru-
menty zostały wypożyczone młodym wyko-
nawcom celem ćwiczeń w domu, po spełnieniu 
formalności, m.in. zapoznaniu z regulaminem 
i deklaracji późniejszego grania w szeregach 
nowodębskiej orkiestry. Obecnie dyrektor SOK 
prowadzi rozmowy z prezesem Zakładów Me-
talowych Dezamet S.A. Leszkiem Pabianem, 

przeniesione spod posadzki w prezbiterium do 
sarkofagu w kaplicy pod północną wieżą, zwanej 
odtąd „Kaplicą Królewską”.

Także w Katedrze warszawskiej spoczywa-
ją władcy Mazowsza, a także prezydenci m.in.  
Gabriel Narutowicz.

Bazylika archikatedralna św. Stanisława i 
św. Wacława, katedra wawelska – kaplica Zyg-
muntowska i kaplica Wazów (w okresie średnio-
wiecza kaplice budowano wewnątrz katedry), 
stanowiły miejsce gdzie poddani mogli stawiać 
pomniki zmarłym władcom. Katedra na Wawelu 
od najdawniejszych czasów pełniła funkcję kró-
lewskiej nekropolii. Trumna znajdowała sie pod 
kaplicą. W katedrze wawelskiej pochowanych 
jest 17 królów łącznie z królową Jadwigą i Anna  
Jagiellonką, a także członkowie rodzin królew-
skich, przywódcy polityczni i narodowi. Znajdują 
się tam sarkofagi m.in. Kazimierza Wielkiego, 
Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiel-
lończyka (arcydzieło wyrzeźbione przez Wita 
Stwosza). Ostatnim królem pochowanym w 
nawie głównej katedry był Władysław Jagiełło. 
Do śmierci Jana Olbrachta w 1501 roku szczątki 
władców składano pod pomnikami lub pod po-
sadzką Katedry. Kolejnych królów chowano już 

w kryptach pod kaplicami Katedry Wawelskiej. 
Kryptę grobową pod kaplicą Zygmuntowską 
ufundował król Zygmunt Stary. Spoczywają w 
niej m.in.: Zygmunt August, Anna Jagiellonka, 
Anna Austriaczka, Aleksander Karol Waza, 
Stanisław Leszczyński. Posąg Zygmunta Augu-
sta rzeźbił Santi Gucci. Nagrobny pomnik stał 
się wzorem dla wielu nagrobków magnackich 
i szlacheckich w Polsce, jego wpływy znaleźć 
można również na innych nagrobkach w kate-
drze. Gdy w kaplicy Zygmuntowskiej zabrakło 
już miejsca na kolejne trumny król Jan II Kazi-
mierz ufundował kaplicę Wazów. W krypcie 
pod kaplica znajdują się trumny m.in.: Zygmun-
ta III Wazy, Jana Kazimierza. Do krypty św. 
Leonarda przeniesiono także sarkofagi królów 
Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki oraz 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Najmłod-
szy sarkofag w krypcie św. Leonarda należy do 
generała Władysława Sikorskiego, który zginął 
w 1943 roku w katastrofie samolotu w Gibralta-
rze. Prochy generała sprowadzono do Krakowa  
z Londynu 17 września 1993 roku i umieszczono 
w sarkofagu z 1981 roku. W krypcie św. Leonarda 
spoczęły w 1935 roku zwłoki Józefa Piłsudskiego, 
jednak w późniejszych latach przeniesiono je do 
krypty pod wieżą Srebrnych Dzwonów.

Rękodzieło artystyczne
23 listopada miało miejsce otwarcie prac 

Klubu Miłośników Sztuki sekcji Rękodzieła 
Artystycznego. Swoje autorskie prace zapre-
zentowali: Helena Nowak, Irena Zielińska,  
Władysław Trąd, Ewa Ragan, Henryka Jach, 
Barbara Wolska, Zofia Biela, Maria Tomiń-
ska, Maria Kręta oraz Urszula Rębisz. Wszy-
scy artyści zostali obdarowani upominkami, 
które wręczyli burmistrz Wiesław Ordon oraz 
dyrektor SOK Krystian Rzemień. Klub Miłośni-
ków Sztuki działa przy Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Nowej Dębie od 1999 roku. W klu-
bie działają dwie sekcje Rękodzieło Artystyczne 
oraz Rysunek Malarstwo. Bazą sekcji klubu jest 
profesjonalna pracownia plastyczna SOK dają-
ca możliwość pracy twórczej i wyjścia niekiedy 
z ciasnych zaułków domowych. Na wystawie 
można zobaczyć obrazy wyszywane ściegiem 
krzyżykowym i gobelinowym, oraz haftowane 
obrusy, makatki, serwetki, biżuterię itp. Wysta-
wa ta zawsze wzbudza żywe zainteresowanie 
odbiorców dostarczając im wielu miłych doznań 
estetycznych, wzbogacając o nowe wartości arty-
styczne. Serdecznie zapraszamy na wystawę. 

SOK
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który zadeklarował, że Dezamet – pierwszy 
właściciel nowodębskiej orkiestry - sfinansuje 
zakup jeszcze kilku instrumentów.

Przyszli adepci na zajęciach w SOK zapo-
znają się z nutami, podstawowymi wartościa-
mi i pojęciami o muzyce. Obecnie na zajęcia  
w orkiestrze uczęszcza 35 osób. Zajęcia są 
prowadzone bezpłatnie pod warunkiem póź-
niejszego uczestnictwa w życiu artystycznym  
Nowodębskiej Orkiestry Dętej. 

Działalność orkiestry cieszy się dużym za-
interesowaniem i popularnością. Początkowo 
Orkiestra Dęta działała przy Zakładach Meta-
lowych im. Tadeusza Dąbala w Nowej Dębie. 
Swój początek wzięła z inicjatywy ośmiu miej-
scowych muzyków. W 1954 r. orkiestra liczy-
ła 22 osoby. Należy wspomnieć, że w owym 
czasie była jedynym zespołem działającym na 
terenie powiatu tarnobrzeskiego i brała udział 
w uroczystościach powiatowych. W 1953 roku 
dyrekcja Zakładów Metalowych zakupiła in-
strumenty dla 16-osobowego składu orkiestry. 
Orkiestra posiadając instrumenty i lokal mo-
gła zacząć systematyczne próby, zaczął się jej 
wzrost artystyczny. Wówczas był to jedyny tego 

rodzaju zespół działający na terenie powiatu tar-
nobrzeskiego, uczestniczyła w imprezach środo-
wiskowych i powiatowych. W latach 1958-1959 
funkcję dyrygenta pełnił Stanisław Biela, zaś od 
roku 1960 jej dyrygentem był Tadeusz Pozow-
ski. Pod jego kierunkiem orkiestra osiągnęła 
znaczny poziom artystyczny. Zespół zaczął się 
liczyć nie tylko na terenie Nowej Dęby czy po-
wiatu, ale również na szczeblu wojewódzkim. 
Po odejściu w 1970 roku Tadeusza Pozowskie-
go na stanowisko dyrygenta orkiestry dętej  
w Nowej Hucie, kierownictwo orkiestry objął 
znany i ceniony na naszym terenie działacz kul-
turalny i społeczny Jan Matulewicz. 

Przez pewien czas orkiestra przeżywała 
okres stagnacji. Stopniowo zaczęli wykruszać 
się starzy członkowie, nie przybywało nato-
miast nowych muzyków. Zwrot nastąpił w 1974 
r. skład został odmłodzony przez członków or-
kiestry wojskowej.

Na jubileusz 25-lecia orkiestra pod kierun-
kiem Władysława Bobera przygotowała uro-
czysty koncert. Lata 1975-90 to ważny okres 
w dziejach orkiestry. Liczne sukcesy, m.in.  
w Jarosławiu, Nowym Sączu, Rzeszowie,  

Łańcucie, Nowej Sarzynie i Tarnobrzegu, posta-
wiły zespół w czołówce najlepszych.

W 1999 r. patronat nad orkiestrą prze-
jął Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej  
Dębie. Obecnie funkcję kapelmistrza pełni Ma-
rek Kosior, powołany na to stanowisko w 2008 r. 
Rok 2010 przyniósł orkiestrze jubileusz 60-lecia 
istnienia. Muzycy otrzymali najwyższe odzna-
czenia przyznawane przez PZCHiO. Obecnie 
orkiestra liczy około 25 muzyków uświetniają-
cych swoimi występami uroczystości państwo-
we, kościelne, dodatkowo może pochwalić się 
bogatym repertuarem utworów rozrywkowych.

Zajęcia orkiestry odbywają się w każdy 
czwartek, jednak już niedługo trzeba będzie 
wygospodarować jeszcze jeden dzień wspól-
nego treningu. Oczywiście do orkiestry moż-
na zapisać się cały czas, więc jeśli ktoś z Was, 
Waszych znajomych czy dzieci miałby ochotę 
sprawdzić się jako muzyk, interesują go wystę-
py estradowe i chce budować przyszłość nowo-
dębskiej orkiestry, zapraszamy po więcej infor-
macji do sekretariatu SOK. 

Małgorzata Działowska, SOK

Nowa Dęba to gmina wielu inicjatyw poza-
rządowych, wspieranych przez samorząd w ich 
realizacji. Niejednokrotnie lokalne samorzą-
dy korzystają z dobrych praktyk Nowej Dęby  
w kształtowaniu swojej współpracy z organiza-
cjami pozarządowymi. Toteż decyzja o organi-
zacji tegorocznej Gali Stypendialnej w Nowej 
Dębie, przez Fundację Fundusz Lokalny SMK, 
działającą na północnym Podkarpaciu i połu-
dniu Świętokrzyskiego, była ze wszech miar 
uzasadniona. 

8 grudnia do nowodębskiego Samorządo-
wego Ośrodka Kultury przybyli wolontariusze, 
stypendyści, beneficjenci róż-
nych programów Fundacji z 
powiatu tarnobrzeskiego, stalo-
wowolskiego i sandomierskiego. 
Powitał ich burmistrz Wiesław 
Ordon, gospodarz tegorocznej 
uroczystości. 

Galę rozpoczęto akcentem 
historycznym. Fundację, jej hi-
storię, aktywność i realizowane 
programy przedstawił Stanisław 
Baska – prezes Fundacji Fun-
dusz Lokalny SMK. Szczególną 
uwagę zwrócono na program 
niezwykle bliski sercu zarządo-
wi FFL SMK „Młodzi gniewni 

dla nas pewni”. Magdalena Pruś, członek Rady 
Fundacji, koordynator programu na terenie gminy  
Baranów Sandomierski, przedstawiła krótką 
informację o Programie, zaprezentowała tego-
roczne zwycięskie grupy konkursu „Wygraj w 
Tysiąca – edycja 2012”. Tutaj wskazano, że do-
brym przykładem inwestycji w „Młodych…” 
jest Sebastian Jesiołowski „Jesioł” z Nowej 
Dęby, który sięgnął po „tysiąca” w pierwszej 
edycji konkursu w roku 2010, na zrealizowanie 
swojego pierwszego teledysku. A w tym roku 
zrealizował wideoklip z programu Fundacji 
„Działaj Lokalnie”.

Liczną grupę sobotniego spotkania sta-
nowili tegoroczni stypendyści Programu 
Stypendiów Pomostowych oraz ich rodziny.  
W konkursie rekomendacje Komisji fundacyjnej 
uzyskało 9 studentów, a stypendia otrzymało 7, 
z czego 4 z Gminy Nowa Dęba: Monika Tom-
czyk, Łukasz Sadecki, Daniel Serwinowski  
i Justyna Straub. Dyplomy stypendialne wrę-
czyła Wiesława Skowrońska, redaktor naczelny 
„Tygodnika Nadwiślańskiego”, członek Komisji 
Stypendialnej. Stypendia pomostowe, które stu-
dent I roku otrzymuje w kwocie 500 zł co mie-
siąc, wspierane są kwotami przekazywanymi 
przez osoby prywatne. Taka grupa sponsorska 
funkcjonuje w Nowej Dębie już od lat, dzięki 
czemu 35 młodych ludzi otrzymało stypendia na 

początku studiów. Obecnie do 
grupy sponsorskiej należą bur-
mistrzowie i część radnych. Jak 
ważne są te pieniądze dla mło-
dego studenta, świadczyły wy-
powiedzi dwójki stypendystów z 
pierwszego naboru sprzed kilku 
lat.

Występ „Jesioła” zakończył 
tegoroczną Galę Stypendialną. 
Trzeba dodać, że tak spodobał 
się redaktor Skowrońskiej, że już 
powstaje tekst  o młodym muzy-
ku z Nowej Dęby.

RL/MS

Gala Stypendialna 2012
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24 listopada w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie odbył się koncert mło-
dego wykonawcy muzyki rap Patryka Palidwo-
ra o pseudonimie DILAP. W ramach koncertu 
Patryk promował swoją pierwszą, autorską płytę 
,,Recenzent ludzkich myśli”. Zaprezentowana 
muzyka to 10 premierowych kawałków, w tym 
dwa z gościnnym udziałem Urbana. To dzięki 
niemu Patryk poznał kulturę hip-hop. Nagranie 
płyty wymagało dużo pracy, zaangażowania  
i poświęcenia – mimo to Patryk stanął na wyso-
kości zadania. Stworzył ciekawe aranżacje, które 
w efekcie ciężkiej pracy przyciągnęły zarówno 
młodszą jak i starszą widownię. Podczas kon-
certu wystąpili także wykonawcy z Tarnobrzega 
znani jako RTDS, oraz znajomi Patryka z nowo-
dębskiej sceny muzycznej – Jesioł, Pele i Urban.

Koncert zakończył się zaprezentowaniem 
wspólnego kawałka chłopaków z Nowej Dęby 
pt. ,,Miasto nie śpi 2”. Utwór ten nie znajdował 
się na płycie Dilapa, lecz odgrywa znaczącą 
rolę na naszej lokalnej scenie - jest swego rodza-
ju zjednoczeniem fanów muzyki rap. Koncert 
umożliwił nie tylko promocję płyty Patryka,  
ale również popularyzację kultury hip-hop w na-

szym mieście, która, jak pokazał koncert, jest na 
wysokim poziomie.

Dilap jest młodym, 18 letnim uczniem  
Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie. Swoją au-
torską płytę nagrał dzięki dotacji uzyskanej  
z budżetu Gminy Nowa Dęba, w ramach pro-
jektu ,,Nowe brzmienie” realizowanego przez 
Stowarzyszenie ,,Poręba” .

W czasie koncertu Patryk złożył podzięko-
wania wszystkim osobom, które przyczyniły 
się do nagrania tej płyty. Szczególnie podzię-
kował Wiesławowi Ordonowi - burmistrzowi,  
Zofii Kopeć - dyrektorowi ZS nr 2 w Nowej Dę-
bie, Zofii Sudoł – prezesowi Stowarzyszenia , 
,Poręba” oraz Iwonie Strojek – współrealizator-
ce zadania. 

Projekt ten udowodnił, że warto zaufać i dać 
szansę młodym ludziom z naszego środowiska 
na rozwój ich pasji i zainteresowań. Stowarzy-
szenie ,,Poręba” jako realizator projektu ,,Nowe 
brzmienie” składa serdeczne podziękowania 
wszystkim zaangażowanym w realizację tego 
przedsięwzięcia.

Stowarzyszenie „Poręba”

Jak zaczęła się Twoja przygoda z muzyką? 
– Muzyka była mi bardzo bliska odkąd pa-
miętam. Dzięki zainteresowaniom mojego 
ojca lub chociażby dziadka, od małego moje 
uszy odbierały różnorodne muzyczne brzmie-
nia. Zaczy-nając od akordeonu, kończąc  
na pierwszych hip-hopowych kasetach taty. 
Wrażliwość na dźwięki i zwykły ich odbiór, 
przerodził się naturalnym biegiem rzeczy  
w chęć czynnego uczestniczenia w tej dzie-
dzinie. Przejawiało się to już w przedszkolu  
i podstawówce, gdzie chętnie brałem udział 
w „solowych“ występach i przedstawieniach. 
Najpierw kilkuletnia przygoda z nauką gry 
na pianinie, następnie pierwszy hip-hopowy 
utwór nagrany w V klasie podstawówki na po-
łamanym mikrofonie od słuchawek. W gim-
nazjum poważnie powróciłem do tematu na-
grywania rapu, zakupiłem podstawowy sprzęt 
potrzebny do rejestrowania wokalu i z czasem, 
tworzenie tego rodzaju muzyki okazało się 
moją największą pasją.
Kto jest kompozytorem twoich piosenek i au-
torem tekstu?

– Kompozycją utworów i ich warstwą liryczną 
zajmuję się sam, jednak często za produkcję 
odpowiedzialni są zaprzyjaźnieni producenci 
muzyczni.
Mamy rap...czy jest również czas na inne pa-
sje w Twoim życiu?
– Większość swojej „energii twórczej“ oddaję 
muzyce, jednak uważam, że każdy człowiek 
powinien prowadzić aktywny tryb życia, 
oraz rozwijać się intelektualnie. Dlatego czę-
sto gram w piłkę nożną i interesuję się tym 
sportem lub szukam innych, ciekawych form 
aktywności. Grunt to nie przesiedzieć połowy 
życia przed komputerem, a szukać dobrych 
wspomnień, odkrywać nowe horyzonty, być 
znawcą w jakiejś dziedzinie, czyli ruszać cia-
łem i mózgownicą. Reasumując - precz z ma-
razmem!
Czy grasz na jakimś instrumencie?
– Oprócz strun głosowych, często wprowa-
dzam w ruch naciągi bębnów jamajskich.  
Nie jestem profesjonalnym graczem, lecz po-
siadam dwa takowe instrumenty i często zda-
rza mi się z nich korzystać.
Parę słów o tegorocznym konkursie i nowej 
płycie.
– W tym roku po raz pierwszy wziąłem udział 
w programie „Działaj Lokalnie“, co poskutko-
wało uzyskaniem znacznego wsparcia, które 
pozwoliło mi zrealizować zgłoszony i wymy-
ślony przeze mnie projekt filmowo-muzycz-

ny. Założeniem tego projektu było ukazanie  
Nowej Dęby w dobrym świetle. Moim sposo-
bem na to była produkcja muzyki i ujęć wideo, 
które przedstawiały lokalne grupy młodzieżo-
we posiadające pasje i sposoby na spędzanie 
wolnego czasu. Udział w tym przedsięwzięciu 
wzięło około 40 osób, a efektem pracy są dwa 
teledyski ukazujące między innymi takie dzie-
dziny jak: ekstremalna jazda na motocyklach, 
karate, kickboxing, taniec flagowy, taniec 
ognia, piłka nożna, muzyka. Efekty na moim 
kanale youtube.pl/jesiol10
Czy jesteś zadowolony z nowego utworu?
– Satysfakcja z efektów sesji nagraniowych, 
zawsze i jak najbardziej, jednak mocniej wpły-
wa to na poprawę i rozwój mojego warsztatu 
wokalno lirycznego, niż na samozadowolenie.
Może na koniec parę słów o planach na przy-
szłość.
– Nie chcę zdradzać jakie plany i pomysły 
mam na przyszłość, jednak jedno jest pewne: 
muzyka spod szyldu „Jesioł“, jak powstawała, 
tak powstawać będzie w dalszym ciągu.

UMiG

DILAP  
nowa gwiazda 
dębskiej sceny 

hip-hop

JESIOŁ  
nowodębski 

„Młody Gniewny”
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Drugi rok międzynarodowego projektu 
Comeniusa rozpoczęliśmy od pracy nad wybra-
nymi zagadnieniami z historii czterech partner-
skich krajów – Polski, Francji, Włoch Norwegii, 
a były to chrystianizacja, wikingowie, handel  
w XIII wieku, sztuka gotycka, małżeństwa dy-
nastyczne, rewolucja przemysłowa.

Materiały przygotowane przez uczniów na-
leżących do zespołu Comeniusa zabraliśmy na 
spotkanie we włoskim miasteczku Carovignio. 
Trwało ono od 14 do 20 października. W wyjeź-
dzie wzięło udział 6 uczniów: Angelika Łącz, 
Sylwia Kupiec, Olga Zięba, Dawid Goclan, 
Daria Babiarz, Alicja Pazder. Opiekę nad nimi 

sprawowały nauczycielka języka angielskiego 
Agata Dobrasiewicz i szkolny koordynator pro-
jektu. Zwiedziliśmy dwie włoskie szkoły współ-
pracujące z nami, urokliwe miasteczko gospo-
darzy położone na południu Włoch w regionie 
Apulia, też sąsiadujące z Carovignio Ostuni, 
Otranto, Alberobello, Polignano. Poznawaliśmy 
historię tych miejscowości i ich piękne zabytki. 
Uczniowie w grupach przygotowali prezentacje 
multimedialne w oparciu o materiały opraco-
wane na temat wybranych zagadnień z historii 
naszych czterech krajów. Nauczyciele podsumo-
wali prowadzone prace, planowali kolejne zada-
nia, ustalali terminy następnych wizyt i zakres 
działań projektowych. Spotkał się z nami bur-
mistrz Carovignio. 

Rodzice włoskich uczniów przygotowali 
dla międzynarodowej grupy wspaniałe poczę-
stunki pierwszego i ostatniego dnia, podając 
regionalne potrawy. Pierwszego wieczoru każda 
grupa przedstawiła prezentację multimedialną 
o historii swojego miasta, a my pokazaliśmy 
film o spotkaniu w Nowej Dębie w maju 2012 r. 
Ostatniego wieczoru na specjalnej uroczystości 
wystąpili dla nas włoscy uczniowie uzdolnieni 
muzycznie i tanecznie.

We Włoszech zaskoczyła nas pogoda, tam 
wciąż trwało lato! W wolnym czasie uczniowie 
mieli okazję wykąpać się w Adriatyku. Spotka-
nie w Carovignio zostanie na długo w naszej pa-
mięci dzięki egzotyczności śródziemnomorskiej 
przyrody, serdeczności i gościnności gospoda-
rzy, niezwykłym doświadczeniom w poznawa-
niu historii południowych Włoch.

Agnieszka Pazder

W sobotę 24 listopada w hali sportowej 
Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie odbył się 
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

W turnieju wzięło udział pięć zespołów. 
Drużyny rywalizowały w systemie rozgry-
wek każdy z każdym. Po rozegraniu meczy 
eliminacyjnych ukształtowała się tabela,  
z której dwa pierwsze zespoły rozegrały 
mecz finałowy. Mecze eliminacyjne roz-
grywane były do dwóch wygranych setów, 
każdy set do 15 pkt. Rozgrywka finałowa 
to już walka do 25 pkt. Mimo amatorskiego 
charakteru turnieju, pojedynki stały na wy-
sokim poziomie i były bardzo wyrównane. 

Mecz finałowy dostarczył widzom wielu 
emocji. Ostatecznie drużyna Bimar pokona-
ła zespół Salad Fingers 2:1.

Wiesław Ordon, burmistrz miasta  
i gminy Nowa Dęba, wręczył kapitanom 
drużyn dyplomy i puchary. Najlepsi zawod-
nicy otrzymali pamiątkowe statuetki.

Spotkania sędziowali Jerzy Brzuszek  
i Robert Suska - tradycyjnie już robili to zna-
komicie i za to składam serdeczne podzięko-
wania. Dziękuję również Janinie Luberze, 
dyrektorowi ZS nr 1, za udostępnienie hali 
sportowej oraz Zbigniewowi Wolwowiczo-
wi, dyrektorowi Gimnazjum Nr 1, za udo-
stępnienie pomieszczeń kuchni i stołówki. 

Wizyta przedstawicieli  
Gimnazjum nr 1  
w Nowej Dębie  

we włoskim Carovignio

„BIMAR” zdobywcą pucharu 
Burmistrza
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W 2013 roku mija 60 lat od powstania 
Klubu Sportowego Stal w Nowej Dębie.  
Zarząd MKS STAL wspólnie z Gminą Nowa 
Dęba organizuje w przyszłym roku obchody 
60-lecia klubu. Powołano komitet organi-
zacyjny, w skład którego weszli członko-
wie Zarządu Klubu: Damian Diektiarenko,  
Iwona Strojek, Leszek Pabian, Wojciech 
Śmiech, Tadeusz Rak, Tomasz Zieliński, 
Adam Bunio, Andrzej Kołodziej, Rafał  
Bednarski, Bartosz Sikora, Julian Zięba. 
Gminę reprezentuje Zygmunt Żołądź –  
zastępca burmistrza oraz Adam Szurgociń-
ski, dyrektor SOSiR. 

Znany jest już ogólny program trwają-
cych przez cały 2013 rok obchodów. 2 lute-
go w restauracji „Dębianka” odbędzie się 
Bal Sportowca. 31 maja w SOK-u odbędzie 
się Gala Sportu, a 1 czerwca na stadionie  

SOSiR zawody sportowe. Na zakończenie or-
ganizatorzy planują festyn dla mieszkańców.  
W przygotowaniu jest wiele niespodzianek  
i ciekawych spotkań. Szczegółowy harmono-
gram imprez zostanie podany z początkiem 
roku.

Organizatorzy planują zorganizować 
wystawy fotograficzne oraz prezentację 
multi-medialną. W związku z tym pona-
wiam prośbę Komitetu Organizacyjnego  
o wypożyczanie fotografii dla potrzeb orga-
nizowanych wystaw. Planowane jest również 
wydanie publikacji książkowej opisującej 
dzieje Klubu. Wszystkich, którzy chcieliby 
się podzielić wspomnieniami zachęcamy 
do współpracy. Prosimy o kontakt osobisty  
z biurem SOSiR przy ul. Rzeszowskiej 6  
(budynek Lendzion) lub e-mailem  
sosir@nowadeba.pl.

Poniżej przedstawiam logo 60 lecia wy-
brane przez Zarząd Klubu spośród prac na-
desłanych na konkurs ogłoszony na stronie 
MKS STAL Nowa Dęba.

Adam Szurgociński

Na co dzień zmagają się z przeciwnościa-
mi losu i nierównym traktowaniem, ale udo-
wadniają, że bariery są po to, by je pokony-
wać. Przez cztery dni, od 27 do 30 września, 
w Koninie odbywał się VI Ogólnopolski 

Miting Lekkoatle-
tyczny Olimpiad 
S p e c j a l n y c h ,  
w którym udział 
wzięło 300 spor-
towców niepełno-
sprawnych. Cho-
ciaż sportowcy, jak 
to bywa na olim-
piadzie, walczyli  
o medale, to jednak 
już sam udział był 
ich zwycięstwem. 
Wśród nich nie 
zabrakło reprezen-
tacji Podkarpacia,  
a w niej przed-
stawiciela naszej 
gminy.

W mitingu wziął udział Piotr Rychlicki, 
mieszkaniec wsi Jadachy, na co dzień uczeń 
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowaw-
czego w Rudniku. Piotr zaprezentował się 

doskonałą postawą zdobywając trzy medale: 
złoty w sztafecie 4 x 100 m, srebrny w skoku 
w dal i brązowy medal w biegu na 800 m.

Osiągnięcia Piotra Rychlickiego do-
cenili przedstawiciele Ludowego Zespołu 
Sportowego oraz sołectwa Jadachy - radny  
Andrzej Durtka i sołtys Józef Grdeń, któ-
rzy zaprosili medalistę 10 listopada na pod-
sumowanie zakończonego sezonu sportowe-
go.

Dziękując za doskonałą postawę, bur-
mistrz Wiesław Ordon przekazał Piotrowi 
okolicznościowy list gratulacyjny i życzył 
kolejnych sukcesów sportowych, wytrwa-
łości i powodzenia podczas następnych za-
wodów, spełnienia marzeń oraz realizacji 
zamierzeń i planów sportowych. Skromną 
nagrodą za osiągnięcia były buty sportowe 
przekazane przez burmistrza oraz strój spor-
towy ufundowany przez radnego Andrzeja 
Durtkę. 

LZS Jadachy

60-lecie MKS STAL Nowa Dęba

Piotr Rychlicki na mitingu w Koninie

Dziękuję również trenerom Klubu Piłki Siatkowej  
w Nowej Dębie za pomoc w organizacji turnieju.

Adam Szurgociński

I Miejsce - „BIMAR” w składzie: Paulina  
Tereszkiewicz, Danuta Byrka, Marta Buś, Grze-
gorz Byrka (kapitan), Tomasz Kalicki, Maciej Rę-
bisz, Marek Strzelczyk, Arkadiusz Tereszkiewicz, 
Piotr Gładysz
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KalendariumInwestycje  
w obiektywie PAŹDZIERNIK

1 obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej 
Woli powierzono Magdalenie Gerbie, która zastąpiła na stano-
wisku Małgorzatę Kamińską

15 w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej odbyło się 
spotkanie z dyrektorami jednostek oraz nauczycielami. Pod-
czas spotkania ślubowanie złożyli pedagodzy, którzy uzyskali 
awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz dokonano 
wręczenia  nagród organu prowadzącego 

18  w Nowej Dębie gościła delegacja ukraińskich samorządow-
ców z Czortkowa (woj. tarnopolskie), przebywająca w naszym 
regionie na zaproszenie władz Powiatu Tarnobrzeskiego

26 w Tarnobrzegu gościł premier Donald Tusk. Na spotkaniu,  
w którym uczestniczyli m.in. samorządowcy z terenu powiatu, 
poruszona została kwestia funkcjonowania specjalnych stref 
ekonomicznych

29 administracja Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
przeprowadziła się do nowej siedziby przy ul. Rzeszowskiej 6 
(dawny „Lendzion”)

LISTOPAD
7 w Miejskim Zakładzie Komunalnym w Stalowej Woli od-

była się konferencja w sprawie konsolidacji rynku odpadami  
z udziałem przedstawiciela gminy i PGKiM Nowa Dęba

10 odbyło się doroczne spotkanie z okazji Dnia Walki z Cukrzycą 
zorganizowane przez Nowodębskie Koło Polskiego Stowarzy-
szenia Diabetyków

10 podczas zakończenia sezonu sportowego w Jadachach, wyróż-
niono Piotra Rychlickiego, zdobywcę medali złotego, srebrne-
go i brązowego podczas VI Ogólnopolskiego Mitingu Lekko-
atletycznego Olimpiad Specjalnych, który odbył się w dniach 
27 - 30 września 2012 r. w Koninie

11 odbyły się gminne obchody uroczystości Narodowego Święta 
Niepodległości

12 w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konfe-
rencja poświęcona nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020

14 odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania  
Kryzysowego w sprawie pomocy osobom potrzebującym 
wsparcia w okresie zimowym

20 odbyły się ćwiczenia zgrywające pk. „Kolej 2012”, tematem 
których była „Współpraca jednostek ochrony przeciwpożaro-
wej i podmiotów ratowniczych podczas prowadzonych działań 
z zakresu ratownictwa technicznego z udziałem dużej ilości 
osób poszkodowanych”

21 podpisano umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej  
na terenie wsi Rozalin

29 podpisano umowę na budowę szatni sportowej w Cyganach

GRUDZIEŃ
2 nowy rok liturgiczny w kościele w Tarnowskiej Woli został 

zainaugurowany z udziałem pasterza diecezji sandomierskiej 
– ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza

8 w Nowej Dębie odbyła się Gala Wolontariatu organizowana 
przez Fundację Fundusz Lokalny SMK. 

9 wg nowego rozkładu jazdy PKP, pociągi pospieszne zatrzymują  
się przy wydłużonym peronie w Nowej Dębie 

Nowy most w Alfredówce

Droga powiatowa Jadachy -Ocice

Remont dachu na budynku szkoły w Jadachach

Rewitalizacja terenu wokół SOK
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