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Wiceminister Marcin Warchoł 
na sesji Rady Miejskiej

II kadencja Rady Seniorów (2019-2024)

Z 
godnie z wcześniejszymi deklaracjami na sierpniową sesję 
Rady Miejskiej przybył wiceminister sprawiedliwości dr 
hab. Marcin Warchoł. Zapewnił on o wsparciu dla rozwo-
ju nowodębskiego przemysłu i nowodębskiego szpitala. Ale 

to dopiero początek współpracy, która może przynieść wymierne 
korzyści dla naszej gminy!

Minister Warchoł podkreślił, że jego obecność na sesji jest wynikiem 
inicjatywy z jaką wyszli przewodniczący Rady Miejskiej Damian 
Diektiarenko oraz wiceprzewodniczący Tomasz Wolan. Obaj 
panowie spotkali się w lipcu z ministrem Warchołem w Warszawie, 
gdzie poruszyli wiele ważnych i istotnych spraw dla naszej gminy. 
Spotkanie zaowocowało nawiązaniem szerokiej współpracy i wspar-
ciem dla rozwojowych inicjatyw nowodębskich samorządowców.

POMOC FINANSOWA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW

Na wstępie swojej wypowiedzi, dr hab. Marcin Warchoł poinformo-
wał, że w Nowej Dębie przy Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Święte-
go został uruchomiony jeden z kilku ministerialnych punktów pomo-
cy ofiarom przestępstw. Punkt ten prowadzony jest przez Caritas 
i oferuje nie tylko bezpłatną pomoc prawną, ale również finansową. 
Niewiele osób wie, ale w tym punkcie można otrzymać pieniądze 
na: nierefundowane leki, rehabilitację, leczenie szpitalne, wyroby 
medyczne, naukę w szkołach, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę 
żłobkową i przedszkolną dla dzieci. – Gdy Platforma wprowadziła 
ustawę o pomocy prawnej to pieniądze szły do prawników. Dlatego 
to był bubel prawny. My chcemy, aby środki Funduszu Sprawiedli-
wości i Funduszu Pomocy pokrzywdzonym trafiały do ludzi, którzy tej 
pomocy potrzebują. I dziękuję panom przewodniczącym Diektiaren-

17 
czerwca 2019 r. odbyła się pierwsza sesja Rady 
Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba II-kaden-
cji. Radni otrzymali z rąk burmistrza Wiesława 
Ordona oraz przewodniczącego Rady Miejskiej 

Damiana Diektiarenko zaświadczenia o wyborze na radnego.

Pierwsze spotkanie radnych było poświęcone ukonstytuowaniu się 
rady. O „fotel” przewodniczącego starały się dwie osoby. Przewod-
niczącym Rady Seniorów II-kadencji (2019-2024) został Stani-
sław Hałka. Na wiceprzewodniczącego została wybrana Halina 
Ordon. Wybór sekretarza jak również ślubowanie nieobecnej 
radnej – Joanny Borowieckiej, został przełożony na następną 
sesję Rady Seniorów.

Skład Rady Seniorów Miasta i Gminy nowa Dęba II-kadencji:

Przewodniczący – Stanisław Hałka 
Wiceprzewodniczący – Halina Ordon 
Sekretarz – Józef Łagoda

Radni: 
Joanna Borowiecka, Genowefa Flis, Zofia Koper, Józef 
Łagoda, Maria Łączna, Maria Mroczek, Roman Puzio, 
Danuta Tomczyk, Ryszard Wąsik.

W związku z nieobsadzonymi mandatami w Radzie Seniorów 
Miasta i Gminy Nowa Dęba w obwodach: nr 3 – Osiedle Porę-
by Dębskie, nr 6 – Sołectwo Jadachy, nr 8 – Sołectwo Rozalin, 
nr 9 – Alfredówka i Buda Stalowska, burmistrz zarządził prze-
prowadzenie wyborów uzupełniających. Po ich przeprowadzeniu 
na radnych zostali wybrani: Zbysław Krasowski (Obwód nr 
3 – Osiedle Poręby Dębskie) oraz Kazimierz Dziewit (Obwód 
nr 6 – Jadachy). W Rozalinie oraz w Alfredówce nie zgłosił się 
żaden kandydat.

Na kolejnej sesji we wrześniu, uzupełniony został skład Rady Senio-
rów – sekretarzem został wybrany Józef Łagoda. Rada przyjęła 
także program działania oraz podzieliła się na Komisje stałe.

RL/MS
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Wsparcie wojewody dla kolejnego etapu budowy

W 
niosek do wojewody w związku z Funduszem Budowy 
Dróg Samorządowych na realizację drugiego etapu 
budowy dróg w nowodębskiej podstrefie otrzyma 
dofinansowanie w wysokości 80% środków kwalifi-

kowanych, tj. 938 456,83 zł. Spośród złożonych wniosków Gmina 
Nowa Dęba znalazła się na wysokim 20 miejscu listy opublikowa-
nej na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

Wniosek oceniony przez służby wojewody podkarpackiego oraz 
służby Ministra Infrastruktury otrzymał pozytywną decyzję premie-
ra, w związku z czym będzie realizowany w cyklu 12-miesięcznym 
począwszy od tego roku. Drugi etap obejmie 580 metrowy odci-
nek od budynku Polfarmy, wzdłuż firm Ezal, Innowacja, Unidez, 

UniFreezing do budynku Promostu. Zakres prac przewiduje 
wymianę nawierzchni, budowę chodników dla pieszych, budowę 
200 miejsc postojowych, odwodnienia nawierzchni oraz instala-
cję stojaków na rowery. Przewidziany termin zakończenia prac to 
lipiec 2020 roku.

ce i Wolanowi, za zaangażowanie się w tę sprawę. – mówił dr hab. 
Marcin Warchoł.

PUNKT REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE!

Ale na tym nie koniec! – Mam dobrą wiadomość dla mieszkańców 
Nowej Dęby. Chcemy rozszerzyć naszą działalność. W chwili obecnej 
z panem przewodniczącym Rady Miejskiej Damianem Diektiarenko 
szukamy miejsca, aby utworzyć w Nowej Dębie punkt, który mógłby 
świadczyć darmowe usługi rehabilitacyjne dla ofiar przestępstw. Ktoś 
kto na przykład jest po wypadku czy rozboju mógłby uzyskać bezpłat-
ne usługi pielęgnacyjne i rehabilitacyjne. Pan burmistrz również 
zapewnił wsparcie dla tej inicjatywy – dodał minister Warchoł.

MINISTER ZDROWIA ODWIEDZI NASZ SZPITAL

Ale pomoc ofiarom przestępstw to nie jedyny temat poruszony przez 
ministra na sesji. – Jak już wcześniej informowały media mieliśmy 
kilka spotkań z przedstawicielami Rady Miejskiej. Dyskutowaliśmy 
o pomocy w zakresie nowodębskiego szpitala. Podjęliśmy działania, 
aby we wrześniu złożył wizytę w Nowej Dębie pan minister Marek 
Balicki. Pan Minister przychylił się do prośby radnych aby przybyć 
na sesję Rady Miejskiej, wysłuchać państwa potrzeb i odpowie-
dzieć na państwa pytania. Bo przecież Nowa Dęba to jedno z dwóch 
miejsc na Podkarpaciu które zostało przez nas wpisane na rządo-
wą listę centrów zdrowia psychicznego. Wiemy, że w tej chwili jest 
wielka reforma zdrowia w tym zakresie i pan minister będzie wizy-
tował wasz szpital i wspólnie o tej reformie i szansach dla Nowej 
Dęby porozmawiamy. Dziękuję samorządowcom, że z taką inicja-
tywą wyszli.

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SPRAWY 
ŚRODOWISKA

Jak dodaje minister Marcin Warchoł bardzo ważnym tematem 
rozmów z nowodębskimi samorządowcami był rozwój przedsiębior-
czości i wsparcia lokalnego biznesu. Rozmawiał o tym na spotkaniu 
29 sierpnia z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie, 
w którym wziął udział razem z przedstawicielami Rady Miejskiej. 
– Będziemy zabiegać o to, aby w ARP był przedstawiciel Nowej 
Dęby, który zadba o interesy strefy w Chmielowie i Nowej Dębie. – 
dodał minister.

Minister Warchoł przypomniał, że w Chmielowie powstaje prowadzony 
i nadzorowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakład karny. – Dla 
lokalnych przedsiębiorców będzie to miejsce zbytu towarów i usług. 

To także dodatkowe miejsca pracy. – mówił minister Warchoł. Warto 
dodać, że będzie to jeden z najnowocześniejszych zakładów karnych 
dla kobiet w Europie. Gość specjalny odniósł się również do wizyty 
jaką przedstawiciele Rady Miejskiej (D. Diektirarenko, T. Wolan, 
P. Grzęda) złożyli w sierpniu w Ministerstwie Środowiska. – Przy-
znam się państwu, że przeglądając swój kalendarz spotkań z ostat-
nich miesięcy, to główne miejsce zajmuje w nim Nowa Dęba. 
Świadczy to o operatywności waszych radnych – mówił M. Warchoł. 
Podczas wizyty w Ministerstwie Środowiska rozmawiano między 
innymi o zapewnieniu dywersyfikacji źródeł wody dla Nowej Dęby, 
oraz współpracy z Lasami Państwowymi w zakresie budowy dróg 
na terenie lasów.

NOWA DĘBA MA SWOJEGO AMBASADORA 
W WARSZAWIE

Następnie w przerwie obrad, samorządowcy wraz z Ministrem 
Warchołem udali się do gabinetu burmistrza, gdzie poruszono temat 
wyjazdu do Agencji Rozwoju Przemysłu, oraz inne ważne dla gminy 
sprawy. Wizyta ministra Marcina Warchoła była pierwszą w historii 
nowodębskiego samorządu wizytą sesyjną na tak wysokim szczeblu. 
Deklaracje i zapewnienia jakie padły na sesji bez wątpienia będą 
miały pozytywne skutki dla naszej miejscowości. – Dziękujemy panu 
ministrowi Marcinowi Warchołowi za udział w sesji i dotychczasową 
współpracę. Cieszymy się, że Nowa Dęba ma swojego ambasadora 
w Warszawie, który otwiera nam drzwi do różnych instytucji w których 
przedstawiamy wyzwania i problemy naszej gminy. Cieszymy się, 
że już widać efekty tej współpracy i jesteśmy przekonani, że Nowa 
Dęba dużo na tym zyska – mówi przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Diektiarenko.

Źródło: infonowadeba.pl

Sprostowanie

W 
98 numerze „Naszych Spraw” – lato 2019 w artykule 
pt. „Sesja absolutoryjna” wkradł się błąd w informacji 
odnośnie głosowania. Poprawna treść jest następują-
cą: „Wśród obecnych na sesji 13 radnych, 8 wstrzymało 

się od głosu, a 5 było za udzieleniem wotum zaufania burmistrzowi.” 
Za omyłkę przepraszamy.

Redakcja

Remont dróg na strefie
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W chwili obecnej trwa pierwszy etap prac, który powinien zakoń-
czyć się do połowy października. Obejmuje on odcinek od bramy 
dolnej (przy JRG PSP) do bramy górnej (przy Hotelu Szypowski-
Strefa), wzdłuż firm Polpharma, ESV Wisłosan, Dezamet, Eltex. 
Umowa na rozbudowę drogi gminnej przewiduje m.in. wymianę 
nawierzchni, budowę chodników dla pieszych na długości 840 
metrów, budowę 257 miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych, budowę 3 zatok postojowych dla samochodów cięża-
rowych (11 miejsc) oraz odwodnienie nawierzchni. Zainstalowane 
zostanie 36 lamp ulicznych, zamontowany stojak na rowery oraz 
pojawi się wyniesione przejście dla pieszych w pobliżu budynku 
Polpharmy. W związku z wykonywanymi pracami na terenie strefy 
obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu.

UMiG

ARP S.A. dofinansuje budowę parkingów 
w podstrefie Nowa Dęba

K 
wotą 200 tysięcy złotych, Agencja Rozwoju Przemy-
słu S.A. dofinansuje budowę miejsc parkingowych dla 
samochodów osobowych i ciężarowych w podstre-
fie Nowa Dęba w ramach współpracy Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN z samo-
rządem Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Inwestycja jest częścią projektu związanego z poprawą infrastruk-
tury drogowej Gminy Nowa Dęba. Projekt został objęty dofinanso-
waniem z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych na realizację 
modernizacji i rozbudowy dróg w nowodębskiej podstrefie.

Wykonawcą prac budowlanych jest konsorcjum firm: PBI Infra-
struktura S.A. z Kraśnika oraz PBI WMS sp. z o.o. z Sandomierza. 

Projekt przewiduje m.in. wymianę nawierzchni, budowę chodni-
ków dla pieszych, zatok postojowych, parkingów, odwodnienie 
nawierzchni oraz instalację oświetlenia ulicznego. Termin zakoń-
czenia robót budowlanych planowany jest na 15 października 
2019 r.

2 września podpisano porozumienie o warunkach udzielenia 
przedmiotowego dofinansowania. W imieniu gminy Nowa Dęba 
porozumienie podpisał burmistrz Wiesław Ordon, a ze strony 
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Adam Kuśnierz, dyrektor 
tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A. Porozumienie określa zasa-
dy i warunki partycypowania w kosztach inwestycji polegającej 
na rozbudowie dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK 
WISŁOSAN – podstrefa Nowa Dęba. W ramach inwestycji prze-
budowanych zostanie 6 odcinków pasa drogowego o łącznej 
długości 3445,70 m.

ARP S.A. udzieliła tu 13 zezwoleń na działalność gospodarczą 
dla 6 przedsiębiorców, którzy zainwestowali blisko 93 mln zł 
i zatrudniają łącznie 1142 pracowników” – podsumowuje Adam 
Kuśnierz. Porozumienie to jest wyrazem dobrej współpracy 
pomiędzy gminą Nowa Dęba, a ARP S.A. Z naszej perspektywy 
działania związane z poprawą infrastruktury są szczególnie istot-
ne w kwestii związanej z poprawą warunków do inwestowania 
w nowodębskiej podstrefie TSSE.

 – Cieszę się, że ARP włącza się finansowo w modernizowanie 
infrastruktury komunikacyjnej, która ma służyć naszym przedsię-
biorcom. Wspólne działania przyśpieszą ten proces – konkluduje 
efekty tej współpracy Wiesław Ordon.

ARP S.A.

Remonty chodników i dróg
Ruszają procedury przebudowy chodnika od 
„Jodełki” do ul. Kościuszki

Gmina Nowa Dęba ogłosiła przetarg na budowę chodnika 
na odcinku od sklepu AGD „Jodełka” do ul. Kościuszki, który 
jest kontynuacją ubiegłorocznej inwestycji.

Zadanie to zostało rozłożone na dwa lata, ponieważ moder-
nizacji istniejącego chodnika można było się podjąć dopiero 
po zakończeniu przebudowy kanalizacji sanitarnej w tej części 
miasta. Po zejściu z tego terenu ciężkiego sprzętu montują-
cego system kanalizacji bezwykopowej, w II połowie ubie-
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Nowy chodnik od PKP do ZS 2

Wyremontowany został 270 metrowy odcinek chodnika od 
przystanku kolejowego Nowa Dęba w kierunku Zespołu Szkół 
nr 2. Chodnik został poszerzony i ma teraz 2,6 m szerokości. 
Ponadto Nadleśnictwo Nowa Dęba zadeklarowało moderniza-
cję utwardzonej nawierzchni na pozostałym odcinku chodnika.

Trwa remont drogi wzdłuż Bystrzyka

Do końca października powinny zakończyć się trwające prace 
remontowe na drodze wzdłuż Bystrzyka na osiedlu Północ, 
która została przejęta przez gminę Nowa Dęba od Tarnobrze-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Razem z wymianą nawierzchni 
wykonane zostanie również odwodnienie. Całkowity koszt to 
ponad 400 tys. zł.

Będzie chodnik wzdłuż ul. Niżańskiej

Wkrótce rusza przebudowa blisko kilometrowego odcinka ulicy 
Niżańskiej polegająca na budowie chodnika w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 872 relacji Łoniów-Nisko.

Ponieważ Gmina Nowa Dęba zakładała realizację zadania 
w porozumieniu z Województwem Podkarpackim, dlatego też 
27 czerwca 2018 Rada Miejska udzieliła pomocy rzeczowej 
Województwu Podkarpackiemu w formie opracowania projektu 
budowlanego na to zadanie.

Po określeniu przez Zarząd Województwa procedur prowadze-
nia przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszo-
wie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych 
przez Województwo Podkarpackie, określony został maksy-
malny udział finansowy Województwa, który wynosi 170 tys. 
zł (maksymalnie 60% kosztów zadania) w roku. Udział Gminy 
Nowa Dęba to 40% czyli 113 333,33 zł.

30 stycznia 2019 roku Rada Miejska udzieliła pomocy finan-
sowej Województwu Podkarpackiemu w wysokości 115 tys. 
zł. Początkiem września Zarząd Województwa Podkarpackie-
go w Rzeszowie zatwierdził do realizacji zadanie „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 872 relacji Łoniów-Nisko, w miejscowo-
ści Nowa Dęba w km 28+545 – 29+520” przeznaczając na to 
zadanie kwotę 115 tys. zł. w 2019 r.

Ponieważ według kosztorysu inwestorskiego wartość całości 
zadania wyniosła 807 017,57 zł Gmina Nowa Dęba podzieliła 
zadanie na etapy. Pierwszy etap zadania obejmuje wykonanie 
chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 872 na terenie miejsco-
wości Poręby Dębskie od km 28+545 do zjazdu w km 28+723 
(wyłącznie) wraz z odmuleniem rowu od km 28+840 do km 
29+056 strona prawa i przebudowę linii energetycznej.

W związku ze zmniejszeniem kwoty maksymalnego dofinan-
sowania ze 170 tys. zł. na 115 tys. zł. nastąpiła konieczność 
zmiany zakresu robót w etapie I. 10 września na spotkaniu 
w Podkarpackim Zarządzie Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Stalowej Woli ustalono zakres rzeczowy 
zadania do realizacji w pierwszym etapie. Realizacja kolejnych 
etapów budowy chodnika planowana jest na lata następne.

UMiG
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głego roku wykonany został odcinek od Al. Zwycięstwa do 
„Jodełki”. Na ten rok zaś został zaplanowany w projek-
cie budżetu, który burmistrz Wiesław Ordon przedstawił 
radnym 15 listopada 2018 r., odcinek od tegoż sklepu do 
ul. Kościuszki. Dzięki przychylności radnych zadanie zostało 
wdrożone do realizacji.

Podobnie jak rok temu gmina dokonała zakupu płytek w ilości 
642 m2, które zostaną przekazane wyłonionemu w drodze 

przetargu wykonawcy. Do końca listopada winien powstać 
chodnik na długości 240 m, o szerokości 2,6 m, biegnąc 
starym śladem.

Zaplanowany do realizacji II etap przebudowy chodnika, wraz 
z wykonanym wcześniej odcinkiem oraz oświetleniem biegną-
cym wzdłuż chodnika, zdecydowanie poprawią warunki komu-
nikacji pieszej w tej części miasta.

GKS/MP
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GDDKiA zbuduje chodnik 
w Tarnowskiej Woli

10 
lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba 
odbyło się spotkanie z dyrektorem Oddziału 
GDDKiA w Rzeszowie Bogdanem Tarnawskim 
oraz posłem Zbigniewem Chmielowcem. 

Na spotkaniu, które dotyczyło poprawy bezpieczeństwa oraz 
usprawnienia ruchu na drodze krajowej nr 9, dyrektor rzeszow-
skiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad poinformował o dotacji na budowę chodnika w Tarnow-
skiej Woli.

W obecności radnych oraz sołtysów burmistrz Nowej Dęby 
Wiesław Ordon przedstawił dyrektorowi Bogdanowi Tarnaw-
skiemu krótką charakterystykę miejsc wzdłuż DK 9, które wyma-
gają działań usprawniających ruch lub zwiększających bezpie-
czeństwo.

Wśród omawianych lokalizacji i związanych z tym problemów 
i oczekiwań mieszkańców były:

chodnik lub przejście dla pieszych przez DK 9 w rejonie  »
ul. Działowej w Osiedlu Poręby Dębskie;
bezpieczne przejście dla pieszych w rejonie dworca  »
autobusowego w Nowej Dębie;
chodnik wzdłuż ul. Łagockiego (od ul. Korczaka do  »
ul. Słonecznej);
poszerzenie zjazdu z DK 9 w ul. Tetmajera; »
usprawnienie ruchu na skrzyżowaniu ulic: ks. H.  »
Łagockiego, Wojska Polskiego, Kolejowej i Nadole;
chodnik od ul. Kolejowej do ul. ks. H. Łagockiego (nr 71); »
oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od Nowej Dęby do  »
Tarnowskiej Woli;
chodnik po zachodniej stronie DK 9 w Tarnowskiej Woli; »
oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od Tarnowskiej Woli  »
do cmentarza w Alfredówce;
umożliwienie zjazdu z DK 9 do przystanku  »
kolejowego Jadachy;
zmiana organizacji ruchu w rejonie budynku leśnictwa  »
Jadachy (umożliwienie wyjazdu w lewo w kierunku 
Nowej Dęby);

kontynuacja ścieżki rowerowej od cmentarza w Jadachach  »
do drogi Jadachy – Górka.

Podczas spotkania podana została informacja o wpisaniu 
przez Ministerstwo Infrastruktury do Programu Inwestycyjnego 
rzeszowskiego oddziału GDDKiA budowy 1790 metrów chod-
nika w Tarnowskiej Woli (po zachodniej stronie Drogi Krajowej 
nr 9). Jeśli procedury przetargowe przebiegną sprawnie to 
według przygotowanej przez Gminę Nowa Dęba specyfikacji 
jeszcze w tym roku ruszą prace wyceniane na blisko 2,35 mln 
zł. Oprócz chodnika o nawierzchni z kostki brukowej szerokości 
1,5 metra wykonane zostaną 62 zjazdy do posesji oraz niezbęd-
ne elementy odwodnienia (korytka ściekowe, wpusty deszczo-
we i przykanaliki).

Tą dobrą informacją w obecności mediów podzielono się także 
na spotkaniu z mieszkańcami Tarnowskiej Woli, którzy przy-
byli do Domu Ludowego. Sołtys Sławomir Rutkowski w ich 
imieniu podziękował posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi oraz 
dyrektorowi Bogdanowi Tarnawskiemu za wsparcie w wielolet-
nich staraniach burmistrza Wiesława Ordona w zakresie popra-
wy bezpieczeństwa mieszkańców Tarnowskiej Woli.

W wyniku postępowania przetargowego do GDDKiA wpłynęło 7 
ofert od potencjalnych wykonawców zadania. Termin realizacji 
zamówienia to 31 lipiec 2020 r.

RL/MM

Szkoła w Tarnowskiej Woli 
ma wielofunkcyjne boisko

18 
września zostało oficjalnie otwarte wielofunkcyj-
ne boisko przy Szkole Podstawowej im. Hrabie-
go Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej 
Woli. Będą mogli korzystać z niego nie tylko 

uczniowie, ale także mieszkańcy okolicznych miejscowości, 
którzy będą chcieli poprawić kondycję, zadbać o zdrowie oraz 
aktywnie spędzić czas.

Na uroczystości zebrała się społeczność Tarnowskiej Woli, 
która od wielu lat starała się o taką inwestycję. Dyrektor szko-
ły Magdalena Gerba w kilku zdaniach przybliżyła historię 
powstania boiska. Jednym z inicjatorów był obecny wiceprze-
wodniczący rady powiatu tarnobrzeskiego Marek Zięba. Wśród 
zaproszonych gości był m.in. poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, który wspierał starania gminy o pozyskanie 
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Remonty 
w remizach 

OSP
T 

rwa remont remizy OSP Cygany polegający na dobudowie 
garażu z przeznaczeniem na lekki samochód ratowniczo-
gaśniczy. W dotychczasowym garażu wyremontowany 
zostanie kanał oraz wymieniona brama.

Prace związane z wymianą bramy garażowej są także prowadzone 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w osiedlu Dęba. W podob-
nej sytuacji są strażacy z OSP Poręby Dębskie. Tutaj z kolei zanim 
wymieniona zostanie brama garażowa musi zostać przeprojekto-
wany dach remizy. Dopiero wtedy będzie możliwa wymiana bramy, 
aby możliwy był wjazd nowoczesnego, średniego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego.

Z kolei w budynku OSP Alfredówka wykonana została izolacja 
pionowa fundamentów przy wydatnej pomocy strażaków. W zakres 
prac weszła rozbiórka opaski betonowej wokół budynku i odsło-
nięcie fundamentów. Wymieniona praca stanowiła 50% warto-
ści zadania.

UMiG

dofinansowania na ten cel z Ministerstwa Sportu. Na uroczy-
stość przybył także starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, wice-
starosta Jacek Rożek, burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski, 
członkowie Rady Powiatu tarnobrzeskiego, radni Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie, sołtys Tarnowskiej Woli, dyrektorzy szkół z tere-
nu gminy Nowa Dęba oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Tarnowskiej Woli. Po poświęceniu obiektu przez proboszcza 
parafii parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnow-
skiej Woli ks. Piotra Palacza zaproszeni goście oddali pierw-
sze strzały na bramkę.

Wiele emocji wywołał występ uczniów, którzy doceniając 
wagę wydarzenia starali się, aby przygotowana przy pomocy 
Agnieszki Wilk, Agnieszki Baszak, Barbary Boślak oraz 
Małgorzaty Śliwy część artystyczna wypadła jak najlepiej. 
Uroczystość otwarcia boiska nie miała by takiej oprawy, gdyby 
nie zaangażowanie rodziców – Ewy Rawskiej, Urszuli Burli-
kowskiej, Renaty Rozmus, Angeliki Justyńskiej i Marze-
ny Urbaniak. Całość dopełnił inauguracyjny mecz otwarcia 
pomiędzy rodzicami a zawodnikami reprezentującymi szkołę 
zakończony wynikiem 7:2 dla drużyny rodziców.

-

Projektantem boiska była Firma Doradczo-Inwestycyjna Budow-
nictwo Jan Pluta z Wojkowa, która równocześnie pełniła nadzór 
inwestorski przy budowie tego obiektu.

Obiekt posiada wymiary 44,5m x 22m i mieszczą się na nim: 
boisko do siatkówki, dwa boiska do koszykówki oraz boisko 
do piłki ręcznej. W ramach inwestycji wykonano również chod-
nik wokół boiska z kostki brukowej, ogrodzenie, piłkochwyty 

oraz parking dla samochodów osobowych wraz ze zjazdem 
na drogę gminną.

Nawierzchnia sportowa boiska wykonana jest z elastycznej 
kostki poliuretanowo – gumowej. Budowa trwała od września 
2018 do czerwca 2019.

Wykonawcą zadania była Firma Produkcyjno – Usługowo – 
Handlowa „Kris Bud” Krzysztof Śnieżek z Jasienicy Rosielnej 
k/Brzozowa. Łącznie koszt inwestycji wyniósł 632 tys. zł (w tym 
nadzór 8 610 zł). Środki własne gminy to 469 917,80 zł. Pozo-
stałe środki czyli 161 884 zł to dotacja, którą udało się pozyskać 
z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej (m.in. dzięki wsparciu posła Zbigniewa Chmielowca).

Warto wspomnieć, że z nowego, małego boiska o nawierzchni 
poliuretanowej korzystają także uczniowie Zespołu Placówek 
Oświatowych w Osiedlu Dęba.

RL/MM
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Wyposażenie dla Świetlicy

P 
o raz kolejny dzięki dofinansowaniu Samo-
rządu Podkarpackiego z Podkarpackie-
go Programu Odnowy Wsi wpływają środki 
na poprawę życia mieszkańców naszych sołectw. 

Po utworzeniu w roku 2017 Świetlicy Wiejskiej w Chmielowie 
w roku bieżącym zakupiono do niej nowe wyposażenie, m.in. 
meble, stoły, krzesła, rurę do tańca przy lustrze. Wymienione 
zostaną również drzwi.

Wysokość dofinansowania w 2019 roku wynosi 9800 zł przy 
wkładzie własnym Gminy 10200 zł. Świetlica wraz z jej nowo 
zakupionym wyposażeniem będzie w dalszym ciągu służyć 
mieszkańcom sołectwa do organizacji spotkań oraz działalno-
ści społeczno – kulturalnej.

Ideą Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi jest integracja 
i aktywizacja społeczności wiejskiej, w związku z czym część 
zadań zostanie wykonana przez lokalną społeczność i organi-
zacje działające na terenie Sołectwa Chmielów.

Wyposażona w nowy sprzęt świetlica przyczyni się do więk-
szej integracji mieszkańców sołectwa co wpłynie na realizację 

głównego kierunku działań Podkarpackiego Programu Odno-
wy Wsi jakim jest ,,Integracja i aktywizacja społeczności wiej-
skiej służąca zaspokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych 
w kontekście procesu odnowy wsi”.

RL/MF

80 urodziny DEZAMET-u
W 

sobotę 7 września 2019 r. miały miejsce uroczysto-
ści związane z jubileuszem 80-lecia istnienia Zakła-
dów Metalowych DEZAMET S.A.

Obchody rozpoczęła msza świętą w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, którą odprawił 
ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz. O godzinie 14 w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury odbyła się część oficjalna wydarze-
nia. Jako pierwszy, głos zabrał prezes Zarządu ZM Dezamet 
S.A. Tomasz Wawrzkowicz, który w swoim przemówieniu 
wspomniał o twórcach idei początkującej powstanie Wytwór-
ni Amunicji nr 3, przedstawił historię fabryki przechodzącej 
ogromne zmiany na przestrzeni 80-lat istnienia, scharakteryzo-
wał czasy współczesne oraz wybiegł w przyszłość nakreślając 
plany naszego zakładu. – „… rynek wymaga od nas jeszcze 
intensywniejszych działań. Dlatego rozpoczęliśmy realizację 
inwestycji o wartości ponad 50 mln złotych, która w znaczący 
sposób powinna zwiększyć potencjał produkcyjny naszej firmy. 
Liczymy również, że kolejny projekt, który złożyliśmy w zeszłym 
roku do Polskiej Grupy Zbrojeniowej uzyska akceptacje i wspar-
cie finansowe. Aby jednak w dalszym ciągu dynamicznie się 
rozwijać konieczne jest prawidłowe przewidywanie zapotrzebo-
wania klientów i opracowywanie oraz wdrażanie do produkcji 
nowych wyrobów spełniających te oczekiwania” – mówił prezes 
T. Wawrzkowicz.

Kolejnymi przemawiającymi byli: wojewoda podkarpacki – Ewa 
Leniart, parlamentarzyści – Janina Sagatowska i Zbigniew 

Chmielowiec, wicemarszałek Województwa Podkarpackie-
go – Ewa Draus, a także wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
spółki – Dariusz Fajkowski. Wszyscy z nich pogratulowali jubi-
leuszu Zakładów, podkreślili ich znaczenie dla całego regionu 
– tak historyczne jak i obecne oraz życzyli wszystkiego dobrego 
w przyszłości.
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– Zakłady Metalowe DEZAMET to bijące serce gospodarcze 
naszego miasta, w słusznym wieku, ale w świetnej kondycji. 
Kiedyś Zakłady i miasto żyły w pełnej symbiozie, dzisiaj to nieza-
leżne podmioty, ale świetnie i ściśle ze sobą współpracujące. 
– podkreślał burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon, który objął jubileusz honorowym patronatem.

Medalami za zasługi dla obronności kraju nagrodzonych zosta-
ło 51 pracowników, a zaproszeni goście obejrzeli przygotowany 
na jubileusz film o Zakładach Metalowych Dezamet S.A.

Po części oficjalnej na placu przed Samorządowym Ośrodkiem 
Kultury w Nowej Dębie rozpoczął się Piknik Rodzinno-Firmowy. 
W programie były koncerty i występy lokalnych artystów, anima-
cje i wesołe miasteczko, które dla wszystkich dzieci oferowało 
nieodpłatnie liczne atrakcje, wspólne budowanie mapy Central-
nego Okręgu Przemysłowego z 20 000 szt. klocków LEGO, które 
miało przez zabawę przybliżyć wiedzę o COP oraz miastach tego 
regionu, gdzie Nowa Dęba zajmuje ważne miejsce.

Zwieńczeniem imprezy był występ gwiazdy wieczoru – 
Jacka Cygana, autora ponad 1000 znanych nam wszystkim 
piosenek, który razem z wieloma artystami dostarczył wielu 
niezapomnianych wrażeń licznie zgromadzonej publiczności. 
W kuluarach wykonawcy podkreślili duże umuzykalnienie 
i zdolności wokalne mieszkańców Nowej Dęby i okolic. – „Rzadko 

spotykamy się z tak umuzykalnioną publicznością, dysponującą 
w większości pięknymi głosami i fantastycznie współpracującą 
z nami. Prosimy przekazać to tym wszystkim wspaniałym 
ludziom”, co niniejszym czynimy.

Historia DEZAMET-u sięga 1937 roku, kiedy to w ramach 
Centralnego Okręgu Przemysłowego rozpoczęto budowę 
Wytwórni Amunicji nr 3. Dała ona początek dzisiejszemu zakła-
dowi, jak również innym podmiotom, które w wyniku restruktu-
ryzacji zakładu, zapoczątkowały swoją działalność gospodarczą 
w Nowej Dębie. Zakłady Metalowe DEZAMET Spółka Akcyjna 
są podmiotem o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obron-
nym, którego głównym przedmiotem działalności jest produk-
cja amunicji średnio i wielkokalibrowej dla polskiej armii. Warto 
nadmienić, że DEZAMET przez lata swojej działalności wywierał 
duży wpływ na rozwój nie tylko Nowej Dęby ale również całego 
województwa podkarpackiego przez fakt bycia ważnym ogni-
wem gospodarczym Państwa. Niezaprzeczalnym jest ogromne 
znaczenie „DEZAMETU” dla mieszkańców miasta, którzy byli lub 
są z nim związani zawodowo. Plany rozwoju, o których wspomi-
nał w swoim wystąpieniu prezes Tomasz Wawrzkowicz dobrze 
rokują na przyszłość dla mieszkańców Nowej Dęby i okolic, gdyż 
zapewne zaowocują nowymi miejscami pracy, dzięki czemu 
będzie można znaleźć zatrudnienie w swojej „Małej Ojczyźnie”.

ZM DEZAMET S.A.

I Nowodębska Rada Biznesu

18 
września na zaproszenie przewodniczącego Rady 
Miejskiej Damiana Diektiarenko przedsiębiorcy 
z terenu miasta i gminy Nowa Dęba spotkali się 
z samorządowcami na zorganizowanej I Nowo-

dębskiej Radzie Biznesu.

Spotkanie było adresowane zarówno do małych, średnich 
i dużych przedsiębiorców z terenu miasta i gminy Nowa Dęba 
jak również samorządowców gminnych i powiatowych. Pierwsza 
Nowodębska Rada Biznesu miała na celu zrzeszenie właścicieli 
i menedżerów działających na terenie Nowej Dęby, a dzięki temu 
utworzenie przestrzeni dla współdziałania ludzi biznesu oraz ich 
aktywny udział w debacie publicznej. W spotkaniu uczestniczył 
wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, dyrektor tarno-
brzeskiego oddziału ARP S.A. Adam Kuśnierz, która zarządza 
Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną, dyrektor katowic-
kiego oddziału Centrum Obsługi Przedsiębiorców Agencji Rozwo-
ju Przemysłu S.A. Tomasz Król oraz Anna Stec z Punktu Infor-
macyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego.

 – Mam nadzieję, że powołana w ten sposób Nowodębska Rada 
Biznesu stanie się również polem współpracy i dialogu pomiędzy 
działającymi w gminie Nowa Dęba przedsiębiorcami, jak również 
tworzącymi prawo lokalne samorządowcami. Jestem przekona-
ny, że wymiana spostrzeżeń i doświadczeń, zaowocuje działa-
niami stymulującymi rozwój przedsiębiorczości w naszej gminie 
– mówi przewodniczący RM Damian Diektiarenko.
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Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przedstawił 
zmiany prawne służące przedsiębiorcom, które zostały wprowa-
dzone przez resort w odpowiedzi na problemy zgłaszane przez 
przedsiębiorców. na temat korzystnych dla przedsiębiorców 
zmian prawnych. Adam Kuśnierz – dyrektor ARP S.A. w Tarno-
brzegu omówił działanie i zasady inwestowania na terenie 
specjalnych stref ekonomicznych. Przedstawił także informacje 
dotyczące dalszego rozwoju strefy w Nowej Dębie i Chmielowie 
oraz możliwe formy pomocy ze strony Agencji. Z kolei dyrektor 
Tomasz Król z katowickiego Centrum Obsługi Przedsiębiorców 

Agencji Rozwoju Przemysłu omówił możliwości wsparcia, które 
kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw.

Przybyli na spotkanie przedsiębiorcy zadawali pytania po zakoń-
czeniu prezentacji oraz w kuluarach. W spotkaniu uczestni-
czył także m.in. burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon oraz 
starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, który zapewniał o wspar-
ciu przedsiębiorców przez powiat tarnobrzeski i zadeklaro-
wał współpracę.

RL/MM

W 
niedzielę 1 września 2019 r., w 80. rocznicę wybu-
chu II wojny światowej, na cmentarzu komunalnym 
w Nowej Dębie odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące bohaterskich obrońców oraz ofiary wojny.

Wydarzenie zapoczątkowało otwarcie wystawy „Wrzesień 
1939 roku w rejonie Dęby” na placu majora Gryczmana przed 
Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Nowej Dębie. Wystawie 
towarzyszył wykład Tomasza Sudoła z IPN Warszawa, który 
jako pomysłodawca i autor tekstów przybliżył zebranym tema-
tykę wystawy i przypomniał wydarzenia tamtych dni. Redakto-
rem technicznym i autorem grafiki był dyrektor SOK Krystian 
Rzemień, a wydawcą Samorządowy Ośrodek Kultury oraz 
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Następnie uroczystości przeniosły się pod Krzyż Walecznych 
przed siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Nowej 
Dębie, skąd przemaszerowano na Cmentarz Komunalny. 
Polową mszę świętą, koncelebrowaną pod przewodnictwem 
ks. Mieczysława Wolanina w intencji poległych podczas 
II wojny światowej poprzedził koncert Orkiestry Dętej Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. Następnie uczestnicy przeszli pod Krzyż 
II wojny światowej, gdzie po Apelu Pamięci kompania honoro-
wa z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba 
oddała salwę honorową. W Apelu Pamięci przywołani zostali 
synowie i córki Ziemi Nowodębskiej, którzy bronili niepodle-
głości Ojczyzny – obrońca Westerplatte Jan Gryczman oraz 
żołnierze Dębskiej Placówki Armii Krajowej „Bułka”: Wacław 
Wawrzyniak, Czesław Szulc i Krzysztof Teofilak.

Podczas okolicznościowych wystąpień burmistrz Nowej Dęby 
Wiesław Ordon oraz starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł 
podkreślali słowa „Bóg, Honor, Ojczyzna”, jako wartości, który-
mi kierują się żołnierze oraz za które oddawali życie obrońcy 
ojczyzny. Symboliczne wiązanki kwiatów pod Krzyżem II wojny 
światowej złożył starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, nowodębscy 
samorządowcy – burmistrz Wiesław Ordon i zastępca burmi-
strza Leszek Mirowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
Łukasz Serafin oraz radni Hubert Kopeć i Tomasz Dzie-
mianko, przedstawiciele służb mundurowych – Policji (komi-

sarz Mariusz Stasiak), Zakładu Karnego w Chmielowie (mjr 
Krzysztof Maźnicki) oraz OSPWL (komendant garnizonu mjr 
Piotr Pitera), a także firm i instytucji (m.in. Zakładów Meta-
lowych DEZAMET, Związków Zawodowych „Solidarność”, 
Spółdzielni Inwalidów ZJEDNOCZENIE, Szpitala Powiatowego, 
Samorządowego Ośrodka Kultury). W uroczystościach wzięły 
udział także poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz szkół z terenu gminy Nowa Dęba. Oprawę mszy 
św. wzbogacił Chór Parafialny przy kościele pw. Podwyższenia 
Krzyża Św. pod przewodnictwem ks. Eugeniusza Nycza.

Nowodębskie obchody uświetniła swoją osobą Ewa Draus – 
wicemarszałek województwa podkarpackiego, która zwiedziła 
wystawę na placu majora Gryczmana oraz złożyła wiązankę 
kwiatów pod Krzyżem II wojny światowej na Cmentarzu Komu-
nalnym.

Galeria zdjęć na str. 28

SOK

80 lat temu wybuchła 
II wojna światowa
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2 
września mieszkańcy Chmielowa uczcili pamięć ofiar 
bombardowania w rocznicę wydarzeń sprzed 80 lat.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. w kościele parafial-
nym w Chmielowie. Po mszy św. uczestnicy uroczy-

stości przeszli pod Pomnik Ofiar Bombardowania Chmielowa. 
W obecności posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, 
burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona, zastępcy burmi-
strza Leszka Mirowskiego, radnych Rady Miejskiej Marii 
Garboś i Stanisława Skiminy, sołtysa Jana Kotulskiego, 
druhów z OSP Chmielów, dyrektor Szkoły Podstawowej Rena-
ty Rożek, uczniów oraz mieszkańców Chmielowa modlitwę 
w intencji ofiar bombardowania odmówił ks. dziekan Józef 
Rogowski. Swego rodzaju lekcję historii dla młodego poko-
lenia mieszkańców Chmielowa poprowadził burmistrz Wiesław 
Ordon. Wspomniał on m.in. tragiczne wydarzenia z 2 września 
1939 r., a także tych, dzięki którym pamięć o ofiarach nalotu 
nigdy nie przeminie. Nawiązał także do śp. Ryszarda Ruty-
ny – radnego z Chmielowa oraz autora projektu Stanisława 

Mityka, dzięki którym pomnik jest trwałym symbolem pamięci 
o tamtych wydarzeniach.

Po okolicznościowych wystąpieniach posła Z. Chmielowca 
oraz burmistrza W. Ordona swoimi przeżyciami podzieliła się 
także jedna z mieszkanek Chmielowa – Zofia Piwińska, 
która w dniu nalotu bombowego na Chmielów jako 7-letnia 
dziewczynka pasła w polu krowy. Zgromadzeni przy Pomni-
ku wysłuchali montażu słowno-muzycznego nawiązującego 
do bolesnych wydarzeń sprzed 80 lat. Składały się na niego 
wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Chmielowie, przygotowane z pomocą wikariusza 
ks. Witolda Garbulińskiego.

Na zakończenie delegacje złożyły pod Pomnikiem wiązan-
ki kwiatów.

Galeria zdjęć na str. 28
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80 rocznica bombardowania Chmielowa

Rajd Rowerowy Akcja Burza

N 
a starcie szóstej edycji Rajdu przed kościołem Matki 
Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie zebrało się 
60 uczestników.

Dyrektor SOSiR Adam Szurgociński przedsta-
wił krótką historię Akcji Burza oraz zaprezentował pamiąt-
kowy medal, który otrzymali wszyscy uczestnicy. Następnie  
ks. dr Mieczysław Wolanin odmówił modlitwę w intencji 
poległych żołnierzy Armii Krajowej oraz wszystkich ofiar II Wojny 
Światowej. Delegacja uczestników Rajdu złożyła znicz i wiązan-
kę kwiatów pod tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy 
z placówki AK z Dęby. Uczestnicy Rajdu zostali podzieleni na 15 
osobowe grupy i prowadzeni przez samochód zabezpieczający 
OSP Alfredówka wyruszyli w trasę z Nowej Dęby do Barano-
wa Sandomierskiego. Rajd zabezpieczał drugi samochód OSP 
Tarnowska Wola.

Pierwszy etap to przejazd leśną drogą do Rozalina. Podczas 
pierwszego postoju przy Kapliczce św. Rozalii w Rozalinie 
historię obiektu przedstawił burmistrz miasta i gminy Nowa 

Dęba Wiesław Ordon, który był uczestnikiem naszego Rajdu. 
Z Rozalina przez Kaczaki, Ślęzaki i Dąbrowicę dojechaliśmy do 
Skopania, a następnie drogą nr 985 do Baranowa Sandomier-
skiego.

Tam w ogrodach Parafii pw. Ścięcia Świętego Jana Chrzcicie-
la przywitał nas ks. dziekan Andrzej Machowicz. Zaprosił 
wszystkich do wnętrza kościoła i bardzo ciekawie opowiadał 
nam o historii powstania Kościoła w Baranowie Sandomier-
skim. Przedstawił wiele ciekawych podań historycznych zwią-
zanych z Ziemią Baranowską. Ks. Andrzej zaprosił nas także 
do parku przy kościele, gdzie pokazał nam hodowlane stado 
danieli liczące 16 szt. Tam też uczestnicy Rajdu spożyli przy-
gotowany przez organizatorów posiłek. Kolejną ciekawostką 
było spotkanie z pasjonatem historii Lesławem Badawicą, 
który przedstawił nieznane fakty z działań wojennych z 1939 
roku na terenie Dymitrowa. Ciekawie opowiedział uczestni-
kom o walkach na Przyczółku Baranowsko-Sandomierskim 
w 1944 r. Zaprosił nas do odwiedzenia Kopca w Dymitrowie 
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Koło Łowieckie RYŚ ma 70 lat

G 
rawertony, medale i piknik myśliwski – tak hucznie 
zarząd Koła Łowickiego nr 197 „Ryś”, działający przy 
Jednostce Wojskowej 2090 w Nowej Dębie, święto-
wał jubileusz 70-lecia istnienia.

15 września salę widowiskową Samorządowego Ośrodka 
Kultury wypełniły słowa gratulacji i podziękowań. Wręczono 
wiele medali „branżowych”: za lata członkostwa – złote, srebr-
ne i brązowe rysie, trofea za najcięższe wieńce byka jelenia 
oraz złote, srebrne i brązowe medale Rogaczy. Na jubileusz 
zawitało wielu znakomitych gości, samorządowców i działaczy 
z całego Podkarpacia. Dobrym słowom nie było końca.

Starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł podkreślał: – Jestem 
pod wrażeniem tej uroczystości, pięknych mundurów, znako-
mitej oprawy. Cieszę się, że jest z nami pan Wiesław Ławiń-
ski, który jest legendą łowiectwa w Nowej Dębie. Całe lata 
swojego życia poświęcił sztuce myśliwskiej i znany jest z tego, 
że pamiętał o tradycjach, historii, stąd jego opracowanie mate-
riału biograficznego o kole i bezcenne materiały historyczne. 
Racjonalna gospodarka łowiecka to dobry kierunek, zwierząt 
jest coraz więcej i wiem, że dbacie o zwierzynę. Sprawiajmy, by 
nadal w naszych pięknych lasach żyły zdrowe i zadbane zwie-
rzęta.

Jubileuszowe obchody miały nie tylko oficjalny charakter, 
z medalami i przemowami w roli głównej. W tym roku łowczy 

postanowili „wyjść z lasu” i zorganizowali piknik dla mieszkań-
ców miasta i gminy Nowa Dęba. Podczas jego trwania można 
było posłuchać typowo myśliwskiej muzyki, delektować się 
pysznościami przygotowanymi przez lokalne koła gospodyń 
wiejskich, oglądać sprzęt policyjny i strażacki, ubrania myśliw-
skie oraz akcesoria łowieckie.

Tekst i zdj. J. Lewicka

Fot. odznaczony został senior-prezes koła Wiesław Ławiński 
(w środku). Fot. J .Lewicka

Dużym, usypanego z inicjatywy ks. Andrzeja. W tym miejscu 
znajdował się dawniej kościół i parafia pod wezwaniem św. 
Katarzyny Dziewicy. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIII wieku. 
Legenda głosi, że kościół pochłonęły wody Wisły. Na upamięt-
nienie tego miejsca powstał 18 metrowy kopiec z przyległym 
placem zwanym Sursum Corda. W drogę powrotną wyruszyli-
śmy z Dymitrowa przez Skopanie drogą nr 872 do Woli Bara-
nowskiej, następnie przez Ślęzaki, Kaczaki i Rozalin wróciliśmy 
do Nowej Dęby. W sumie uczestnicy Rajdu przejechali blisko 
50 km. Po przybyciu na miejsce wiele osób prosiło o większą 
częstotliwość podobnych wycieczek rowerowych. Okazuje się, 
że można ciekawie spędzić czas, odkryć nowe miejsca, poznać 
nieprzeciętnych ludzi, którzy zapoznają nas z nieznaną histo-
rią tak bliskich nam miejsc. Składam serdeczne podziękowa-

nia druhom strażakom za profesjonalne zabezpieczenie całej 
trasy Rajdu.

Adam Szurgociński 
Dyrektor SOSiR
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XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

8 
września na stadionie sportowym w Baranowie Sando-
mierskim odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-
Pożarnicze jednostek OSP i MDP z terenu powiatu 
tarnobrzeskiego – ziemskiego.

Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach tj. bieg sztafeto-
wy 7 x 50 m z przeszkodami oraz rozwinięcie bojowe. Wśród 
widzów był m.in. poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, 
wicemarszałek Sejmiku woj. podkarpackiego Ewa Draus, 
komendant miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg, 
burmistrzowie, wójtowie z powiatu tarnobrzeskiego oraz bardzo 
licznie zgromadzona publiczność.

Na podium każdej kategorii uplasowali się druhowie z gminy 
Nowa Dęba. Miejsca zajęte przez poszczególne drużyny przed-
stawiają się następująco:

GRUPA „A” – Ochotnicze Straże Pożarne:

1. OSP Skopanie, 2. OSP Krawce, 3. OSP Cygany, 4. OSP 
Durdy, 5. OSP Motycze Poduchowne

Grupa „C” Kobieca Drużyna Pożarnicza:

1. OSP KDP Ślęzaki, 2. OSP KDP Skopanie, 3. OSP KDP 
Chmielów, , 4. OSP KDP Krawce, 5. OSP KDP Gorzyce

Grupa MDP Dziewcząt:

1. MDP Ślęzaki, 2. MDP Grębów, 3. MDP Chmielów, 4. MDP 
Sokolniki

Grupa MDP Chłopców:

1. MDP Jadachy, 2. MDP Chmielów, 3. MDP Durdy, 4. MDP 
Gorzyce, 5. MDP Baranów Sandomierski, 6. MDP Stale

Wszystkie drużyny niezależnie od uzyskanych miejsc otrzy-
mały cenne nagrody rzeczowe. Zawody były kolejną okazją do 
sprawdzenia przez zawodników swoich umiejętności zarówno 
fizycznych jak i w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego.

SO/JK

Aktywny Rolnik z Chmielowa

16 
września pracownicy Podkarpackiego Oddziału 
Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa świętowali jubileusz 25-lecia 
działalności ARiMR.

Obchodzony Jubileusz był również okazją do uhonorowania 
pracowników Podkarpackiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
„Medalami za długoletnią służbę” – przyznawanymi przez 
Prezydenta RP oraz odznaczeniami „Zasłużony dla rolnictwa” 
– nadawanymi przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Doceniona został również praca podkarpackich rolników. 
Z okazji Jubileuszu 25-lecia ARiMR 25 osób wyróżnionych 
zostało tytułem „Aktywny Rolnik Województwa Podkarpackie-
go”. Rolnicy otrzymali okolicznościową statuetkę oraz dyplom 
z gratulacjami. Wśród nich był także mieszkaniec Chmielowa 
– Mariusz Grocholski. Pan Mariusz jest członkiem Rady 
Sołeckiej i wspólnie z żoną Anną prowadzi 48 hektarowe 
gospodarstwo rolne bazujące na produkcji roślinno-zwierzę-
cej. Koncentruje się na poprawie jakości produkowanej paszy, 
zwiększaniu liczebności stada mięsno-mlecznego oraz popra-
wie efektywności produkcji. Unowocześnia park maszynowy 
wprowadzając innowacje z wykorzystaniem dotacji unijnych.

Statuetka „Aktywny rolnik” jest docenieniem pracy tych, którzy 
robią najwięcej dla podkarpackich wsi i lokalnych społeczno-
ści. Laureatów tej nagrody wyłoniły biura powiatowe ARiMR.

Gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy za godne reprezentowa-
nie naszej gminy.

RL/MM
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Jubileusz wędkarzy

Strażackie Warsztaty 
Ratownictwa Technicznego

20 
września 2019 r. na obiektach Jednostki Ratow-
niczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej 
w Nowej Dębie odbyły się I Warsztaty Ratownic-
twa Technicznego „Nowa Dęba 2019”, których 

organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie 
wraz z Komendą Miejską PSP w Tarnobrzegu. W wydarzeniu 
udział wzięli strażacy reprezentujący Komendę Miejską PSP 
w Tarnobrzegu oraz sąsiadujące Komendy z Mielca, Kolbuszo-
wej oraz Stalowej Woli.

Na terenie JRG Nowa Dęba powstało pięć stanowisk, na których 
strażacy doskonalili swoje umiejętności praktyczne, a także 
zdobywali wiedzę teoretyczną. Instruktorami byli funkcjonariu-
sze specjalizujący się w ratownictwie technicznym i medycz-
nym. Strażacy poznali alternatywne sposoby uwalniania osób 
poszkodowanych, metody stabilizacji pojazdów oraz możliwości 
wykorzystania sprzętu hydraulicznego, elektrycznego i innych 
narzędzi przydatnych do wykonywania dostępu do osób uwię-
zionych.

Na stanowiskach praktycznych omawiane były następujące 
zagadnienia: samochód na dachu przyparty do przeszkody, 
samochód na boku przy przeszkodzie, samochód na kołach 
pod przeszkodą, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy 
przy zdarzeniach z małymi dziećmi znajdującymi się w foteliku, 
techniki wydobywania osób poszkodowanych z pojazdów, Tria-
ge na miejscu zdarzenia.

Dla grup ćwiczących odbywały się również wykłady dotyczące 
szeroko pojętego bezpieczeństwa własnego strażaków. Podczas 
zajęć przedstawiona została profilaktyka w walce z nowotwora-
mi w straży pożarnej. Omówiono metody ograniczające powsta-
wanie chorób zawodowych poprzez stosowanie maseczek 
filtrujących, rękawiczek nitrylowych oraz metod dekontaminacji 
ludzi i sprzętu po zdarzeniach. Uczestnicy warsztatów zgłębili 
także tematykę dotyczącą stresu cieplnego wśród ratowników 
i metod walki ze stresem.

Ćwiczących strażaków odwiedził burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon, który wsparł organizację warsz-
tatów. Przeprowadzone warsztaty znacząco podniosły wiedzę 

uczestniczących, co przełoży się z pewnością na zwiększone 
bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Nowa Dęba ale 
również powiatu tarnobrzeskiego i powiatów ościennych.

KM PSP Tarnobrzeg 
Fot. kpt. Daniel Myszka, mł. bryg. Grzegorz Partyka

W 
sobotę 21 września na nowodębskim Zalewie rozegrane 
zostały zawody wędkarskie z okazji 65 lat działalności 
Koła nr 12 w Nowej Dębie Polskiego Związku Wędkar-
skiego.

W zawodach wzięli udział członkowie kół wędkarskich z obszaru 
tarnobrzeskiego Okręgu PZW. Zawody miały charakter „pokojo-

wy” – były okazją do spotkania, powspominania, podsumowa-
nia współpracy w ramach Okręgu.

Po części sportowej przyszła kolej na spotkanie okolicznościo-
we. Do nowodębskich wędkarzy przybyli starosta Jerzy Sudoł, 
wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Zięba, burmistrz 
Wiesław Ordon. Okręg PZW Tarnobrzeg reprezentowany 
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był m.in. przez prezesa Zbigniewa Cieplińskiego, człon-
ka Zarządu Głównego Marcelego Czerwińskiego. Zapro-
szonych gości, członków kilku sąsiednich kół, powitał prezes 
nowodębskiego Koła nr 12 Stanisław Pręga, który nietypowo, 
jak na wędkarską brać, wystąpił tym razem w garniturze, co 
wywołało sympatyczne komentarze zgromadzonych. Ale też 
i chwila była doniosła. Prezes przypomniał w zarysie historię 
Koła, która rozpoczęła się w 1954 r. i ciągnie się przez kilka 
kolejnych pokoleń. Dziś to jest edukacja młodzieży, dbałość 
o powierzone zbiorniki, jak choćby Zalew, ale także znaczne 
sukcesy sportowe – włącznie z tymi, jakie osiąga Tymoteusz 
Plaskota, znany już w światku, a może świecie wędkarskim.

Przedstawiciele Okręgu wręczyli prezesowi Prędze okoliczności 
puchar, życząc kolejnych dobrych lat dla koła. Jednocześnie 
złożyli podziękowania na ręce starosty i burmistrza za wspiera-
nie sportu wędkarskiego.

Burmistrz Wiesław Ordon podziękował członkom Koła za 
popularyzację wędkarstwa w mieście i gminie Nowa Dęba, 

zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Działalność wędkarzy, 
to także ochrona przyrody, dbałość o czystość powierzonego 
środowiska. Niech ta rocznica stanie się inspiracją do reali-
zacji kolejnych planów i zamierzeń, a praca z nowodębską 
młodzieżą pozwoli na osiąganie wielu sukcesów sportowych 
oraz kształtowanie ich wrażliwości na sprawy ochrony środo-
wiska – podkreślił W. Ordon. Burmistrz podziękował także za 
dobrą współpracę zarówno Koła, jak i Okręgu, z Lokalną Grupą 
Rybacką Puszczy Sandomierskiej, której jest prezesem. Projek-
ty dofinansowane przez LGR wzbogacają środowisko wędkar-
skie w sprzęt czy wyposażenie łowisk. Przykładem jest sprzęt 
wodniacki udostępniany na nowodębskim Zalewie.

Na spotkanie przybyli także byli prezesi Koła: nestor nowo-
dębskiego wędkarstwa Janusz Tebin oraz Krzysztof Czusz. 
Otrzymali oni serdeczne oklaski od kolegów wędkarzy. Spotka-
nie zakończyła biesiada pod wiatą.

UMiG

Piknik w Szkole Podstawowej w Jadachach

7 
czerwca w Szkole Podstawowej w Jadachach odbył się 
Szkolny Piknik pod hasłem „Odnaleźć swój talent”.

Głównym punktem programu był Pokaz Talentów, 
podczas którego uczniowie mieli okazję zaprezen-

tować się w kategoriach: muzyka, taniec, sport, rysunek, 
recytacja wierszy. Tradycyjnie nie zabrakło zabaw ruchowych 
na urządzeniach dmuchanych, puszczania baniek mydlanych 
czy malowania twarzy. W przerwie zabaw, dzieci mogły posilić 
się kiełbaskami z grilla przygotowanymi przez przedstawicieli 
Rady Rodziców.

W ten upalny dzień nie lada atrakcją była kurtyna wodna usta-
wiona przez druhów z OSP Jadachy. Na pikniku odbyła się 
także miła uroczystość wręczenia orderów UNICEF-u – „Szeryf 

Praw Dziecka”. To szczególne wyróżnienie uczniowie przyznali 
dyrektor szkoły Bernardzie Głowackiej, pedagog Katarzy-
nie Haraf-Żmudzie, nauczycielom Elżbiecie Głaz, Małgo-
rzacie Zbyrad i Damianowi Wdowiakowi.

Czas pikników
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Piknik był atrakcyjny zarówno dla młodszych i starszych, pogo-
da jak marzenie, więc i humory dopisywały. Uczniowie czeka-
ją już na następny w przyszłym roku. Serdecznie dziękujemy 
sponsorom: Danucie i Lesławowi Kosior firma TRIO – NIS 
Tarnobrzeg, Marzenie i Bogdanowi Tomczyk – sklepy ABC 
Jadachy, Marii Dąbek – sklep Krokus Jadachy, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jadachach, Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie oraz 
mieszkańcom Jadachów, którzy zakupili palmy wielkanocne 
wykonane przez uczniów, a tym samym wsparli organiza-
cję pikniku.

Elżbieta Głaz 
SP w Jadachach

PIKNIK RODZINNY w Tarnowskiej Woli

W 
sobotnie, czerwcowe popołudnie na stadionie 
LKS Tarnowska Wola odbył się Piknik Rodzinny. 
Towarzystwo Włościańskie „ŁUGI” na organizację 
wydarzenia pt. „Piknik Rodzinny” uzyskało dofi-

nansowanie za pośrednictwem Stowarzyszenia „Lasowiacka 
Grupa Działania” z: „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obsza-
ry wiejskie”. Wydarzenie współfinansowane było ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz 
kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas pikniku zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podsta-
wowej z Tarnowskiej Woli z programem artystycznym. Były 
piosenki, tańce w wykonaniu przedszkolaków oraz niespo-
dzianka – taniec uczennic z tatusiami. Pięknie zatańczyli 
passo doble Wiktoria Urbaniak wraz z Kacprem Wolskim. Serca 
jednak skradł walc w wykonaniu uczniów kl. VII. Kolejnym punk-
tem imprezy był mecz uczniowie – old boye, który po zaciętej 
i wyrównanej walce zakończył się remisem. W trakcie trwa-
nia pikniku odbyły się również zawody sportowe i strażackie. 
Młodsi uczestnicy mogli skorzystać z atrakcji przygotowanych 
przez p. Marka Ziębę i p. Stanisława Rawskiego – foto-
budki i eurobungee.

Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska przygotowane 
przez Koła Gospodyń Wiejskich: malowanie twarzy, plecio-
ne fryzury oraz lokalne smakołyki. Piknik swoim występem 
uświetnił Paweł Brzuszek oraz Natalia Ciecierska laureat-
ka konkursu „Wygraj sukces”.

Swoją pomoc i życzliwość w organizacji pikniku okazali nam 
Rodzice, Nauczyciele i Mieszkańcy parafii Tarnowska Wola. 
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce: Stowarzyszenia 
„Lasowiacka Grupa Działania”, Starosty Powiatu Tarnobrze-
skiego, Radnych Powiatu Tarnobrzeskiego i Gminy Nowa Dęba, 
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, 
Sołtysa Sołectwa Tarnowska Wola, Prezesa OSP Tarnowska 
Wola, Koła Gospodyń Wiejskich z Tarnowskiej Woli oraz Roza-
lina, MOTO – ART Andrzej i Grzegorz Kosiorowscy. Raz jeszcze 
dziękujemy za wspólną zabawę. Do zobaczenia za rok!

Anita Kozdęba

Strażacka moc w Alfredówce

A 
ktywiści społeczni z Alfredówki pokazali, że „chcieć to 
móc” i zorganizowali imprezę dla mieszkańców wsi 
i okolic ze strażackim sznytem i lasowiackim przytu-
pem.

Prezes Koła Gospodyń Wiejskich Marta Tomczyk wraz z sołty-
sem Damianem Wołoszem, przy współpracy z zarządem 
Stowarzyszenia Veritas et Bonum, Ochotniczą Strażą Pożar-
ną z Alfredówki, Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Nowej 
Dębie i burmistrzem Wiesławem Ordonem postarali się 
o moc atrakcji na pikniku strażackim, który ostatniego dnia 
czerwca odbył się na placu przy remizie. Były pyszne ciasta, 
własnoręcznie upieczone i serwowane przez panie z KGW, gril-
lowany karp, lemoniady, lody i czego tylko spragnione ciało 
chciało. Stowarzyszenie Veritas et Bonum, prowadzące Niepu-
bliczne Przedszkole „Akademia Marzeń” z kolei przygotowało 
strażacki repertuar, który zaprezentowały urocze przedszkola-
ki. Animatorzy dla dzieci, quady, dmuchańce i alpaki, przybyłe 
wprost z Ranczo Alpaka, uatrakcyjniły imprezę.

– Mamy nadzieję, że uda nam się wrócić do dawnych tradycji, 
przywołać lasowiackiego ducha i organizować cyklicznie festy-
ny. Dzięki pomocy prężnie działającego KGW mam nadzieję, 
że nasza miejscowość ożyje, mieszkańcy uaktywnią się i będą 
się włączać w nasze inicjatywy – mówił sołtys Wołosz, zado-
wolony z bardzo dobrej frekwencji podczas imprezy. Spotkanie 
zakończyła dyskoteka.

Joanna Lewicka

z życia gminy
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Wakacje pełne dobrej zabawy i przygód

O 
rganizacja kolonii letniej, to jedna z najważniejszych 
inicjatyw prowadzonych przez Oddział Parafialny 
Caritas w Chmielowie. W tym roku w miesiącu lipcu 
dzieci i młodzież w liczbie 50 osób wypoczywała 

w nadmorskiej, malowniczej Stegnie w ośrodku kolonijno-
wczasowym „Bursztyn”. Opiekę nad kolonistami sprawowało 
czterech wychowawców – wolontariuszy, którzy od wielu lat 
zajmują się organizacją wypoczynku letniego. Organizatorzy 
starali się w lekki i ciekawy sposób przybliżyć dzieciom ważne 
wydarzenia z historii Polski przy okazji wycieczki do Malborka, 
Fromborka, Stutthofu, Westerplatte, do Muzeum II Wojny Świa-
towej w Gdańsku i Europejskiego Centrum Solidarności.

W czasie prawie dwutygodniowego pobytu na kolonii nie zabra-
kło pełnych przygód wycieczek pieszych po okolicy i brzegiem 
morza, a Akwarium Gdyńskie z przewodnikiem multimedialnym 
oczarowało kolonistów swoim podwodnym światem. W Kate-
drze Oliwskiej uczestnicy wypoczynku wysłuchali półgodzinne-
go koncertu organowego, podziwiając równocześnie jej piękne 
wnętrze. Podstawą wypoczynku był oczywiście ruch na świe-

żym powietrzu, kąpiele morskie, słoneczne, zawody sportowe, 
rozgrywki w piłkę nożną i siatkówkę plażową, które dostarczały 
uczestnikom wypoczynku wielu emocji. Dużo radości dawały im 
wspólne zabawy ze śpiewem, tańce integracyjne, kalambury, 
konkursy plastyczne, muzyczne oraz wspólne grillowanie. Nie 
zabrakło też praktycznych elementów, które uczą dzieci zdro-
wego stylu życia, samodzielności, dbania o porządek i higie-
nę osobistą. Zdobyły wiedzę, jak się zachować w sytuacjach 
kryzysowych i jak zadbać o własne bezpieczeństwo. Koloniści 
uczestniczyli w zajęciach z zakresu profilaktyki alkoholowej, 
jak również uzależnień od nowych środków psychoaktywnych 
i zdrowego stylu życia. Na uroczystym podsumowaniu kolo-
nii najlepsi zostali nagrodzeni drobnymi upominkami. Kolonia 
organizowana była przy wsparciu finansowym Gminy Nowa 
Dęba, co pozwoliło na zrealizowanie bogatej oferty programo-
wej. Dzięki zaangażowaniu wszystkich wychowów i poświęce-
nie swojego wolnego czasu koloniści nie mieli czasu na nudę.

Agnieszka Podwysocka 
– wychowawca – wolontariusz

Sportowe wakacje ze Stalą 
Nowa Dęba

J 
uż po raz ósmy w okresie wakacyjnym Miejski Klub 
Sportowy „STAL” Nowa Dęba realizował dla blisko 
80-osobowej grupy dzieci z gminy Nowa Dęba projekt 
pod nazwą „Sportowe wakacje w Stali”.

W ramach 10-dniowej półkolonii zorganizowano między inny-
mi: zajęcia na kompleksie sportowym Orlik, kortach teniso-
wych, nad zalewem i basenie krytym. W programie znalazły 
się ponadto również fakultatywne wycieczki rowerowe oraz 
zajęcia i spotkania integracyjne. Nie zabrakło zajęć na kręgielni 
oraz seansów kinowych. Udział w kolonii był bezpłatny, a nad 
bezpieczeństwem dzieci czuwała wykwalifikowana kadra peda-
gogiczna oraz medyczna.

Realizacja tej inicjatywy była możliwa dzięki dofinansowaniu 
Gminy Nowa Dęba oraz wsparciu radnego Pawła Grzędy, 
który przekazał na ten cel wynagrodzenie radnego. Dziękuje-
my także pozostałym sponsorom, którzy okazali wsparcie, aby 
kolonia odbyła się bez przeszkód i na takim samym wysokim 
poziomie jak w latach poprzednich.

 – Półkolonia to inicjatywa, której podjęliśmy się po raz kolejny. 
Widzimy jak bardzo młodzież z Gminy Nowa Dęba potrzebuje 
zorganizowanych i ciekawych zajęć podczas wakacji. Uśmiech-
nięte twarze dzieciaków i ich rodziców to dla nas wielka satys-
fakcja – mówi Przewodniczący Rady Miejskiej Damian Diek-
tiarenko, pomysłodawca i przez ostatnie lata kierownik akcji.
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R 
ozmowa z Wiesławą Barzycką, p.o. dyrektora Szpi-
tala Powiatowego w Nowej Dębie.

Po latach przerwy wróciła Pani do placówki, już 
kiedyś przez Panią zarządzanej. Wtedy o szpitalu 

w Nowej Dębie, nawiązując do znanego serialu, mówiło 
się, że to szpital z Leśnej Góry. Dziś już nikt tak nie mówi 
i to wcale nie dlatego, że serial jest mniej popularny… 
Co zostało z tamtej Leśnej Góry?

 – Została na pewno zieleń i las. Otoczenie szpitala się nie zmie-
niło, jest nawet jeszcze więcej zieleni. Zmieniła się za to kadra. 
Wiele osób odeszło, w tym niektórzy świetni lekarze. Teraz 
szkolimy nowych. Specjalizacje prowadzone są na czterech 
oddziałach takich jak: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, 
pediatria i psychiatria. Zmieniła się też chirurgia, która posze-
rzyła swoją tzw. operatywę o wykonywanie zabiegów ortope-
dycznych. W tym celu przyjeżdża do nas dwóch ortopedów 
z Rzeszowa. Mamy też bardzo dobrze rozwijającą się psychia-
trię. Nasi pacjenci dostają u nas pomoc taką, jakiej oczekują 
i jakiej potrzebują. Dodatkowo niedawno powstał tu nowocze-
sny Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Większość lecznic boryka się z problemami finanso-
wymi. Jaką sytuację finansową zastała pani w Szpitalu 
Powiatowym Nowej Dębie?

 – Niestety, zastałam trudną sytuację. Jesteśmy niedoinwe-
stowani w sprzęt. Częściowo problem ten rozwiązał nam nowy 
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, który od września 
będzie pracować, natomiast wciąż brakuje sprzętu codzienne-
go użytku na pozostałych oddziałach. Nie jest to aż tak drogi 
sprzęt jak na OIT, ale też trzeba go co jakiś czas wymieniać. 
Jeśli chodzi o braki sprzętowe, to mamy też starą, wyeksplo-

atowaną karetkę pogotowia, ambulans, który wymaga również 
wymiany. Na szczęście otrzymaliśmy już pismo z Ministerstwa 
Zdrowia, że dostaliśmy 400 tysięcy zł. na zakup ambulansu 
z wyposażeniem. Brakuje nam też kadry medycznej.

Jesteście jednym z nielicznych szpitali w okolicy, 
w którym nie ma SOR (czyli Szpitalnego Oddziału Ratun-
kowego), działa tylko Pogotowie Ratunkowe i okazuje 
się, że trafiający tutaj pacjenci nie muszą godzinami 

Szpital ma nowego dyrektora

Damian Diektiarenko mimo, że nie pełni już funkcji prezesa MKS 
Stal Nowa Dęba (wynika to z obowiązujących przepisów prawa 
zakazujących łączenie określonych funkcji), to w dalszym ciągu, 
angażuje się w prace na rzecz naszego klubu. – Z naszym 
klubem jestem związany od najmłodszych lat. Wiem jak ważny 
w wychowaniu dzieci i młodzieży jest sport i kultura fizyczna, 
dlatego chciałbym swoim działaniem wspierać nie tylko Stal, 

ale również LZS-y – dodaje Przewodniczący Rady Miasta.

Kolonia zakończyła się wspólnym, rodzinnym grillem dla uczest-
ników i ich opiekunów.

/rek 
Oprac. RL/MM
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czekać na pomoc. Jak udało się to zorganizować?

 – To prawda, udaje nam się nawet ściągać pacjentów z okolic 
Tarnobrzega. Nie mówię, że SOR są złe, ale u nas nie ma takiego 
oddziału i nie ma też kolejek. Nasze pogotowie pracuje z dwoma 
karetkami, izbą przyjęć i ambulatorium POZ. W ambulatorium 
załatwiamy wszystkich pacjentów z okolicy, którzy są pod opie-
ką lekarzy rodzinnych. W izbie przyjęć przyjmujemy natomiast 
tych pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji: ofiary wypad-
ków, czy też osoby, które znalazły się nagle w stanie zagroże-
nia życia. Nie ma oddziału, na którym najpierw się diagnozuje, 
a potem decyduje, co zrobić z pacjentem. Pacjent od razu trafia 
do szpitala na odpowiedni oddział.

Na jaką specjalistyczną opiekę mogą liczyć pacjenci 
z Nowej Dęby i okolic?

 – W Szpitalu jest 261 łóżek na oddziałach Chorób Wewnętrznych 
z pododdziałem Chorób Płuc, Rehabilitacyjnym, Pediatrycznym, 
Ginekologiczno – Położniczym, Chirurgii Ogólnej i Psychiatrycz-
nym, Noworodków i Wcześniaków. Mamy też Zakład Opiekuń-
czo – Leczniczy oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny. Szpital 
świadczy też ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, w porad-
niach: diabetologicznej, kardiologicznej, neurologicznej, gruź-
licy i chorób płuc, reumatologicznej, ginekologiczno – położni-
czej, chirurgii ogólnej, urazowo – ortopedycznej, urologicznej, 
a także w centrum zdrowia psychicznego, w poradni uzależnień, 
rehabilitacyjnej, leczenia bólu, gastroenterologicznej, neonato-
logicznej, endokrynologicznej i domowego leczenia tlenem.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie zmierza w kierunku 
rozbudowy Centrum Zdrowia Psychicznego. W planach 
jest otwarcie psychiatrycznego oddziału dzienne-
go w Tarnobrzegu. Czy znana jest już data otwarcia 
tego oddziału?

 – Oddział Psychiatryczny został u nas utworzony w roku 2000. 
Potrzebny był ze względu na sporą liczbę pacjentów, ale też 
i po to, by stworzyć miejsca pracy dla personelu. To był czas 
kiedy urynkowiły się POZ-ty, nam więc zostało sporo personelu 
do zagospodarowania. Stworzony wówczas Oddział Psychia-

tryczny funkcjonował do roku ubiegłego. W ostatnim kwartale 
2018 roku ukazało się rozporządzenie o programie pilotażo-
wym dla tworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego, więc stwo-
rzyliśmy takie Centrum. W jego skład, oprócz, stacjonarnego 
oddziału, wchodzi Dzienny Odział Psychiatryczny, na którym 
mamy osoby dochodzące, które spędzają tam po 6 godzin 
dziennie w różnych pracowniach, jest też Punkt Zgłoszeniowo 
– Konsultacyjny, gdzie pacjenci mogą zgłaszać swoje potrzeby 
oraz Zespół Leczenia Środowiskowego. Najnowszym naszym 
oddziałem należącym do Centrum będzie oddział dzienny 
w Tarnobrzegu, gdzie mamy już budynek, który został nam 
przekazany nieodpłatnie przez Starostwo Powiatowe. Teraz 
musimy się zająć generalnym remontem i adaptacją. W tej 
chwili jesteśmy na etapie tworzenia przetargu. Oddział ruszy 
tuż po zakończeniu robót budowlanych.

W sierpniu Dyrekcja Szpitala i Zarząd Powiatu Tarno-
brzeskiego spotkali się z przedstawicielami MON, którzy 
odwiedzili nowodębską lecznicę. Rozmowy dotyczy-
ły współpracy wojska ze szpitalem. Czego konkretnie 
oczekujecie państwo od MON?

 – Chcielibyśmy, by MON wsparł nas przy rozbudowie szpitala, 
ponieważ mamy w planach m. in. budowę pawilonu z nowym 
blokiem operacyjnym. Ponadto rekomendacja MON mogła-
by się nam przydać podczas starania się o dotację na rozwój 
szpitala z pieniędzy pochodzących z kolejnego Regionalnego 
Programu Operacyjnego. Szukamy wsparcia w MON nie przez 
przypadek. Nasz szpital jest przecież położony w sąsiedztwie 
poligonu, gdzie rocznie przebywa ok. 25 tys. żołnierzy. W okre-
sie wzmożonego szkolenia poligonowego nowodębski szpital 
utrzymuje rezerwę łóżek i organizuje udzielanie w tym czasie 
świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności medycyny 
zabiegowej, z uwzględnieniem postępowania na wypadek sytu-
acji nadzwyczajnych.

Rozmawiała 
Katarzyna Sobieniewska – Pyłka

Źródło: Powiat Tarnobrzeski

z życia gminy

S 
zpital Powiatowy w Nowej Dębie otrzymał czterysta tysięcy 
złotych na nową karetkę pogotowia. Symboliczny czek prze-
kazała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko. 
Swój wkład do zakupu karetki będzie miało także Starostwo 

Powiatowe w Tarnobrzegu, które dołoży jeszcze 60 tys. zł.

W spotkaniu dyrekcji Szpitala z wiceminister zdrowia wzięli udział 
także parlamentarzyści: Krystyna Wróblewska i Zbigniew 
Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, Starosta tarno-
brzeski Jerzy Sudoł oraz burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon. Byli też członkowie Rady Społecznej Szpitala i radni 
Rady Powiatu.

 – Chciałbym podziękować za pamięć i za wsparcie, pani minister, 
pani wojewodzie, która niedawno otwierała Oddział Intensywnej Tera-
pii i Anestezjologii i która jest zawsze blisko nas i zawsze ma czas, 
pani poseł za to, że pamięta o oświacie i służbie zdrowia i naszemu 

przyjacielowi, posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi, który zawsze nas 
wspiera, bo zna dokładnie problemy samorządów – mówił starosta 
Jerzy Sudoł. – Gratuluję też pani dyrektor i panu dyrektorowi tego 
szpitala nowego ambulansu. Dzięki niemu ich praca na pewno 
będzie spokojniejsza.

Starosta, przy okazji spotkania, przypomniał też zebranym gościom, 
że powiatowa lecznica składała jeszcze wniosek na dwa gastroskopy 
i aparat do znieczuleń. Zapewnił, że szpital nie czeka z założonymi 
rękami na polepszenie swojej sytuacji, bo od lat działa tutaj stowarzy-
szenie pomocy szpitalowi, które wspomaga wszystkie jego działania. 
Społeczna Rada Szpitala z Nowej Dębie ma już 19 lat. Za rok będzie 
obchodzić swój 20 jubileusz, na który wszyscy uczestnicy przekazania 
czeku zostali już zaproszeni.

Starostwo Powiatowe

Nowa karetka dla Szpitala
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z życia gminy / kultura

Spotkanie seniorów

W 
sobotę 21 września Polski Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie spotkał się 
z swoimi członkami i sympatykami na tradycyjnym 
Dniu Seniora. Spotkanie prowadzone przez prze-

wodniczącego Jana Witkowskiego rozpoczęło się od chwili 
zadumy nad tymi członkami, którzy zmarli w minionym roku. 
Zwłaszcza wspomniana została śp. Józefa Kaczmarek, wielo-
letnia przewodnicząca nowodębskiej organizacji seniorów.

Po powitaniu głos zabrali goście, którzy przybyli na tradycyj-
ne spotkanie. Starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł podziękował 
za pracę, zaangażowanie społeczne, dzięki czemu powstała 
i rozwija się Nowa Dęba. Następnie wraz z wiceprzewodniczą-
cym Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Markiem Ziębą życzył 
zdrowia, pogody i radości, przekazując seniorom wiązan-
kę kwiatów.

Z kolei burmistrz Wiesław Ordon porównał seniorów do 
kamieni milowych historii naszego miasta i naszych wsi, które 
odbiły swoje piętno na naszych dziejach i są drogowskazem 
dla kolejnych pokoleń. Jednocześnie poinformował, że uzgodnił 
z Radą Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba miejsce na Klub 
Seniora, który będzie mieścił się w lokalu po dawnym sklepie 
weterynaryjnym na ul. Mickiewicza. Klub ten ma uzupełniać 
działalność takich organizacji emeryckich, jak choćby PZERiI. 
Przewodniczący rady Miejskiej Damian Diektiarenko z kolei 
wyraził uznanie dla perfekcyjnej i okazałej organizacji Dnia 
Seniora, życząc im zdrowia i wszelkiej pomyślności. Zaś wice-
burmistrz Leszek Mirowski życzył także dostrzeżenia potrzeb 

seniorów, takich jak winda do urzędu, aby w jesieni życia senio-
rzy nie musieli nadwyrężać swoich sił. Nowodębscy samorzą-
dowcy wręczyli przedstawicielom seniorów bukiet kwiatów oraz 
zegar, który ma ozdobić siedzibę związku.

Głos zabrali także Zdzisław Chmielowiec i Zofia Strzel-
czyk z Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – pani Zofia 
podzieliła się swoim wierszem o czasie przemijania. Życzenia 
przekazali również ks. Andrzej Parylak w imieniu probosz-
cza parafii Podwyższenia Krzyża Św., kierownik OPS Maria 
Tomczyk, prezes ogrodu działkowego „Metalowiec” Barba-
ra Trzeciak.

Cześć oficjalna spotkania zakończyła się recytacją wierszy 
o starości, przemijaniu, ale w wersji na wesoło.

UMiG

Sukces modelarzy

„L
atawcowe Babie Lato” - tak nazywają się zawo-
dy latawcowe rozgrywane corocznie nad jezio-
rem Tarnobrzeskim. W niedzielę 22 września przy 
pięknej, słonecznej pogodzie rywalizowali ze sobą 

zawodnicy z Tarnobrzega, Stalowej Woli, Mielca i Nowej Dęby. 
Nowodębską modelarnie Samorządowego Ośrodka Kultury 
reprezentowali: Maciej Dec, Witold Zięba i Jędrzej Tłusty (na 
zdjęciu). Poszczególne konkurencje rozgrywane były w różnych 
kategoriach wiekowych. W kategorii latawców Skrzynkowych 
Maciej Dec zajął I miejsce i zdobył maksymalną liczbę punk-
tów, a w kategorii latawców Płaskich zajął II miejsce. W kate-
gorii Open Witold Zięba zdobył II miejsce, a Jędrzej Tłusty III. 
Organizatorem konkursu był Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Modelarnia przy Środowiskowym Domu Kultury TSM i 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Siarkowiec” w Tarnobrzegu. Po 
zakończeniu zawodów i dekoracji uczestników miał miejsce 
pokaz modeli zdalnie sterowanych. Następny występ naszych 
modelarzy zaplanowany jest na październik w Ogólnopolskich 

Pucharowych zawodach modeli szybowców zdalnie sterowa-
nych Ponidzie Autumn Cup 2019 Pińczów.

Instruktorzy: Janusz Mroczek i Bogdan Stochla
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Wydarzenia kulturalne
Dożynki Wojewódzkie w Markowej

XIX 
Dożynki Województwa Podkarpackiego i XXXVI 
Dożynki Archidiecezji Przemyskiej odbyły się 
w niedzielę 25 sierpnia w Markowej. W tych 
uroczystościach uczestniczyły również panie 

z zespołu Cyganianki oraz grupa wieńcowa z Nowej Dęby. 
Podczas uroczystej dziękczynnej Mszy Świętej został złożony 

na ołtarzu chleb z tegorocznych zbiorów z naszej gminy. Każda 
grupa wieńcowa otrzymała pamiątkowy dyplom oraz książ-
kę „Podkarpackie tradycje kulinarne” gdzie wśród przepisów 
potraw tradycyjnych z całego województwa są również przepisy 
z naszej gminy z miejscowości Cygany. Organizatorem wyjazdu 
było Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu.

Piknik dla dzieci w Cyganach

W 
czwartek 29 sierpnia na placu przy CKL w Cyganach 
został zorganizowany piknik dla dzieci na zakoń-
czenie wakacji. Upalna pogoda nie przestraszyła 
młodych uczestników, którzy licznie przybyli i świet-

nie się bawili. Były zabawy ruchowe, konkursy, tańce animacyj-
ne, a wszystko to by rozwijać wyobraźnię, kreatywność i refleks 
u dzieci. Nie mogło być nudno, gdyż zabawy prowadzili anima-

torzy z Fabryki Zabawy. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które 
były współorganizatorem pikniku przygotowały pieczone kiełba-
ski dla wszystkich dzieci. Dobry humor i świetna zabawa udzie-
liła się wszystkim, nawet tym kilkuletnim uczestnikom pikniku.

Grupa TU I TERAZ wystąpiła w Cmolasie

W 
sobotę 31 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 amatorska 
grupa teatralna dorosłych TU I TERAZ, działająca 
w naszej placówce, wystąpiła gościnnie w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w Cmolasie z komedią 

kryminalną pod tytułem „Czekoladki”. Na scenie zobaczyliśmy 
pięć kobiet, pięknych i słodkich jak czekoladki w bombonierce, 
ale nadmiar słodyczy stanowczo szkodzi zdrowiu… a czasem 
życiu… Spektakl rozwijał się jak pełen napięcia kryminał 
z „trupem w szafie”, by w końcowej scenie przeistoczyć się 
w komediowy finał z pouczającym morałem.

Wystawa fotograficzna „Nowodębskie perły COPu”

S 
amorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zapro-
sił 5 września o godz. 18:00 do sali kameralnej SOK 
na otwarcie wystawy fotograficznej „Nowodębskie 
perły COPu” grupy „FotoSztuka”.

Mieliśmy przyjemność zaprezentować efekty pracy grupy “Foto 
Sztuka”, którą poprowadził Robert Wilk. Spacery fotograficzne 
pod hasłem „Nowodębskie perły COPu” przedstawiały obiek-
ty architektury użytkowej z czasów jego rozkwitu. W kadrach 
nie zabrakło obiektów dobrze znanych, ale też tych już zapo-
mnianych, pobocznych uliczek i miejsc, gdzie pojawienie się 
człowieka z aparatem – a co dopiero całej grupy! – budziło 
zdziwienie przechodniów. Powstały ujęcia pokazujące jak inne 
może być spojrzenie na te same miejsca. Miejsca i przedmioty 
na pierwszy rzut oka banalne, widziane przez obiektyw aparatu, 
nabierają nowego wymiaru, pozwala oglądać świat z zupełnie 
innej perspektywy. Nagle dostrzegamy, że wszystko dokoła jest 
intrygujące. Magia fotografii polega na tym, że każde zdjęcie, 
każde dzieło fotografa dla postronnego widza będzie miało 
odmienną wymowę.
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VIII edycja Narodowego Czytania

VIII 
edycja Narodowego Czytania odbyła się 
w CZYTELNI Biblioteki Publicznej Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. Na spotkanie przybyli 
miłośnicy literatury, by posłuchać opowiadań 

Bruno Schulza w interpretacji Gabrysi z grupy teatralnej dzia-
łającej w SOK, klubowiczek Joanny i Małgorzaty z Dysku-
syjnego Klubu Książki oraz pań bibliotekarek Anny, Krystyny 
i Małgorzaty.

Opowiadania Bruno Schulza przeniosły słuchaczy w atmosfe-
rę Drohobycza z lat międzywojennych. W tym prowincjonal-
nym miasteczku autor spędził całe swoje życie, poza studia-
mi i nielicznymi wyjazdami. Drohobycz był dla niego centrum 
świata i cała twórczość autora osadzona jest w realiach tego 
miasteczka. W opisie świata Schulz stosuje poetykę z pograni-
cza snu i jawy. Świat jego prozy jest jak marzenie senne, rządzi 
się jego prawami i o nim opowiada. Proza Schulza stanowi 
fenomen w polskiej literaturze.

Zakończyła się szósta edycja Festiwalu muzyki 
kameralnej i organowej „Margaritae Baroci”

S 
zósta edycja Festiwalu „Margaritae Baroci” odbywa-
jąca się od końca maja do połowy września w 2019 
roku obejmowała cykl siedmiu koncertów, w tym: dwa 
kameralno-taneczne, kameralno-organowy, organowy, 

dwa kameralne oraz oratoryjno-symfoniczny. Patronat honoro-
wy nad Festiwalem objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, a Minister Kultury dofinansował jego organiza-
cję.

Pierwszy inauguracyjny koncert był koncertem edukacyjnym, 
przeznaczonym specjalnie dla dzieci. Był to koncert kameral-
ny z pokazem tańca. Sala widowiskowa w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Nowej Dębie wypełniła się najmłodszy-
mi wprowadzanymi przez opiekunów i artystów w niezwykły 
świat muzyki klasycznej. Wszyscy melomani mogli podziwiać 
ten sam koncert także w piątkowy wieczór, 31 maja 2019 r. 
o godz. 17:00 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej 
Dębie. Koncert odbywał się pod hasłem: „Między dźwiękiem 
a ruchem” – prezentacja charakterystycznych rodzajów muzy-
ki i tańca epoki baroku (courante, sarabanda, gigue, menu-
et, gawot). Zespołowi Instrumentów Dawnych „INTRADA” 
towarzyszyli soliści Baletu Dworskiego „CRACOVIA DANZA”. 
Trzeci koncert kameralno-organowy w ramach 6. edycji Festi-
walu wybrzmiał 19 czerwca w Kościele Parafialnym w Chmie-
lowie. Wystąpili Valeryi Filipov – pochodzący z Kijowa multiin-
strumentalista – grał na śpiewającej pile, fletni Pana i gitarze, 
Dariusz Hajdukiewicz – wirtuoz organów. Śpiewająca piła 
to oryginalny instrument, a pan Valeryi to jeden z nielicz-
nych artystów na świecie grających na tym instrumencie. 
Kolejny koncert mieliśmy okazję wysłuchać 18 sierp-
nia 2019 r. w Kościele Parafialnym w Cyganach, gdzie 
wystąpił wybitny wirtuoz organów – pan Jan Mroczek, 
który m.in. w 2012 roku otrzymał odznaczenie honoro-
we „Zasłużony dla Kultury Polskiej” od Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Repertuar koncertu był różnorod-
ny i niezwykle wzruszający, szczególnie końcowe Ave Maria. 
Kwartet smyczkowy „Con Affetto” gościliśmy podczas piątego 
koncertu, który wybrzmiał w Kościele Parafialnym w Tarnowskiej 
Woli. Usłyszeliśmy utwory polskich kompozytorów w tym Stani-
sława Moniuszki w związku z ustanowionym Rokiem Moniusz-
ki.

7 września 2019 r. w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka 
Kultury wybrzmiał koncert, podczas którego wystąpili: Vlayslav 
Zhovkhyi (akordeon) oraz Krakowski Zespół Kameralny w skła-
dzie: Katarzyna Mateja – skrzypce, Aleksandra Rymarowicz 
– skrzypce, Bogusława Jagielnicka-Hawryszków – altów-
ka, Ewa Wojsław-Bober – wiolonczela, Paweł Królikowski 
– kontrabas oraz Łukasz Mateja – bc. W trakcie koncertu 
miało miejsce polskie prawykonanie utworu Perpetuum Mobi-
le autorstwa P. Planyavsky’ego, natomiast 18-letni organista 
Marcin Bała zadebiutował artystycznie przed publicznością. 
Tegoroczną edycję Festiwalu zamknął koncert oratoryjno – 
symfoniczny w wykonaniu licznie zebranych artystów w skła-
dzie: Dr Marcin Wolak – bas baryton, Kamila Dutkowska 
– sopran, Dr hab. Tomasz Chmiel – dyrygent, Marek Kluza 
– przygotowanie połączenia chórów, Orkiestra Symfoniczna 
„Krakowskiej Młodej Filharmonii”, Chór „Krakowskiej Młodej 
Filharmonii” oraz Chór Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Myślenic-
kiej.

Za wsparcie Festiwalu serdeczne podziękowania kieruję do 
Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego pana Jerzego Sudo-
ła, Zakładom Farmaceutycznym Polpharma S.A. z Dyrekto-
rem Zakładu Produkcyjnego w Nowej Dębie panem Pawłem 
Walko, spółce Pilkington Automotive Poland z panem Preze-

kultura
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Gmina Nowa Dęba 
świętowała Dożynki

D 
ożynki Gminne i Święto Chleba odbyły się 18 sierpnia 
2019 r. w sołectwie Chmielów. Uroczystości połączy-
ły w sobie wymiar religijny i świecki święta plonów. 
Rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym 

pod przewodnictwem dziekana – ks. kan. Józefa Rogow-
skiego. Wokół ołtarza znalazł się chleb z tegorocznej mąki oraz 
wspaniałe wieńce dożynkowe, przygotowane przez poszcze-
gólne sołectwa. Funkcję starostów dożynkowych – gospodarzy 
święta pełnili Grażyna Zych i Kazimierz Gurdak. Msza św. 
dziękczynna zgromadziła liczną rzeszę wiernych: zaproszonych 
gości, mieszkańców i poczty sztandarowe.

Druga część obchodów odbyła się na placu przed Centrum 
Kultury w Chmielowie. Oficjalnego otwarcia Dożynek i powi-
tania Gości dokonali gospodarze święta – burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, dyrektor SOK Krystian 
Rzemień oraz sołtys Chmielowa Jan Kotulski.

 – Chcemy podziękować rolnikom, którzy są solą naszej ziemi, 
dla których ta ziemia jest wielką wartością. Dziękujemy wam 
za trud, za pracę na roli. Bądźcie dalej tak zapatrzeni w ziemię 
jak wasi przodkowie, dbajcie o nią w czasach lepszych i trud-
niejszych, wtedy gdy oddaje wam dużo plonu, ale także i wtedy, 
gdy zbiory nie są obfite – witał uczestników święta burmistrz 
Nowej Dęby Wiesław Ordon, którego na tle gości wyróżniał 
lasowiacki strój.

sem Ryszardem Janią, spółce 
Innowacja w Nowej Dębie z panem 
Prezesem Robertem Ciuba, Zakła-
dom Metalowym Dezamet S.A. 
w Nowej Dębie z panem Prezesem 
Tomaszem Wawrzkowiczem 
oraz firmie Elektromontaż Rzeszów 
S.A. z Dyrektorem Zespołu Budów 
w Mielcu panem Eugeniuszem 
Andrusiewiczem – dziękował 
w trakcie każdego z koncertów 
Krystian Rzemień, dyrektor SOK 
i kierownik artystyczny Festiwalu.

Tegoroczny festiwal objęty był patro-
natem honorowym: Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Posła na Sejm 
RP Rafała Webera. Partnerzy i współfinansowanie Festiwalu: 
dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach 
programu „Muzyka” realizowanego przez Instytut Muzyki 

i Tańca, Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego, NSG Group – właści-
ciel marki Pilkington, Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., 
Elektromontaż Rzeszów S.A – Zespół Budów Mielec, Zakłady 
Metalowe „DEZAMET” S.A., Innowacja Sp. z o.o.

SOK
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Gośćmi honorowymi Dożynek byli posłowie na Sejm RP – 
Zbigniew Chmielowiec oraz Halina Szydełko, starosta 
Powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, zastępca burmistrza 
Leszek Mirowski, radni Powiatu tarnobrzeskiego i radni 
gminy Nowa Dęba oraz proboszczowie parafii z naszej gminy.

W części obrzędowej, jak nakazuje tradycja, każde sołectwo 
zaprezentowało swój dożynkowy wieniec, który był ośpiewa-
ny przez delegacje ludowe z poszczególnych wsi. Reprezen-
tanci każdej wioski przekazywali bochny chleba dożynkowym 
gospodarzom i gościom. Ważnym punktem uroczystości było 
rozstrzygnięcie konkursów na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy i najsmaczniejsze ciasto drożdżowe sołtysa. Na czele komisji 
konkursowej stanęła krzewicielka kultury ludowej Anita Ryba, 
współpracująca na co dzień z kolbuszowskim skansenem. 
Główną nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy w wysokości 1000 
zł za wieniec dożynkowy otrzymało os. Dęba, pozostałe sołec-
twa otrzymały nagrody pocieszenia po 300 zł, gdyż wszystkie 
wieńce były piękne i wymagały wielu godzin pracy. Najsmacz-
niejszy oryginalne ciasto drożdżowe przygotowały gospodynie 
z Alfredówki. Wszyscy sołtysi otrzymali podziękowania i nagrody 
ufundowane przez Burmistrza i SOK. Kolejnym punktem impre-
zy było wyznaczenie wsi, która zostanie gospodarzem przyszło-
rocznych Dożynek. Ponieważ prośbę o organizację w przyszłym 
roku wyśpiewały Jadachy, ta wieś będzie organizowała dożynki 
za rok.

Organizatorzy zadbali o tradycyjne obrzędy, muzykę i regional-
ną kuchnię. Na scenie wystąpiły zespoły z terenu naszej gminy, 

a imprezę zakończył festyn fundowany przez Sołtysa Chmielo-
wa.

Imprezę można zaliczyć do niezwykle udanych, pogoda dopisa-
ła, przybyło wielu gości z gminy i okolic. Wpisała się ona na stałe 
w kalendarz ważnych uroczystości miasta i gminy Nowa Dęba. 
Uroczystość zorganizowali: burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Parafia 
Rzymsko-Katolicka w Chmielowie, Sołtys wsi Chmielów wraz 
z Radą Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich w Chmielowie, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa „Chmielowianie” oraz 
Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielowie.

Galeria zdjęć na str. 27

SOK

kultura

Pieczenie ziemniaka w Cyganach

W 
niedzielne popołudnie 22 września na terenach 
rekreacyjnych „Alpina” w Cyganach zorganizo-
wano uroczyste obchody zakończenia wykopków 
ziemniaka jak i również pożegnanie lata. Impre-

za plenerowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Przybyli licznie nie tylko mieszkańcy Cyganów, ale i innych 
miejscowości. W malowniczej scenerii można było odpocząć i 
podziwiać piękne leśne krajobrazy, obcując z przyrodą i trady-
cją. Nie obyło się również bez konkursów, w których tematem 
przewodnim był oczywiście ziemniak. Zaprezentował się zespół 
Cyganianki, a kapela przygrywała skoczne polki i oberki. Dużą 
atrakcją było pieczenie ziemniaków, na które wszyscy czekali 
z niecierpliwością i które smakowały wyśmienicie z masłem 
i pieczoną wiejską słoniną. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
zadbały o pyszny poczęstunek dla wszystkich - była pieczona 
kiełbasa, bigos, chleb wiejski ze smalcem, barszczyk czerwony, 
a także słodkości. Za parkiet dla tańczących służyła trawa ze 
spadającymi szyszkami co nie było żadnym problemem. 

W wydarzeniu uczestniczył burmistrz Wiesław Ordon, który 
aby tradycji stało się zadość został wymalowany sadzą z 
pieczonych ziemniaków. Organizatorami wydarzenia byli: SOK 
w Nowej Dębie  – filia CKL w Cyganach, Rada Seniorów Miasta 
i Gminy Nowa Dęba a także Koło Gospodyń Wiejskich w Cyga-

nach. Organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego 
wydarzenia a w szczególności młodzieży z miejscowości Cyga-
ny. 

Impreza ta to dobry pomysł na promocję pięknych miejsc na 
terenie naszej gminy i  integrację międzypokoleniową, gdzie 
uczestniczą dzieci młodzież, dorośli i oczywiście najstarsi 
mieszkańcy naszej gminy. Do zobaczenia za rok!

SOK
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W 
Gorlicach z udziałem zawodników z czterech 
państw: Słowacji, Ukrainy, Węgier i Polski roze-
grane zostały XIV Międzynarodowe Sportowe 
Mistrzostwa Polski Pracowników Samorządowych, 

Radnych i Parlamentarzystów w różnych dyscyplinach sporto-
wych, w tym między innymi w badmintonie. Bardzo dobrze 
w tych mistrzostwach spisał się jedyny przedstawiciel woje-
wództwa podkarpackiego, na co dzień pracownik Samorzą-
dowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, jednocze-
śnie trener badmintonistów Stali Nowa Dęba Adam Bunio. 
W grze pojedynczej mężczyzn w kategorii wiekowej powyżej 
45 lat ten 60-letni już zawodnik wywalczył drugie miejsce, 
srebrny medal i tytuł wicemistrza Polski. Wyprzedził go tylko 
dużo młodszy rywal zwycięzca tej kategorii 45-letni Jarosław 
Górski (Gorlice).

Weteran badmintonowych kortów z Nowej Dęby z dużym 
powodzeniem stawiał czoła dużo młodszym od siebie rywa-
lom, co zaowocowało srebrnym medalem. Warto zaznaczyć, 
że nowodębianin do tej pory w historii trwania tych mistrzostw 
wywalczył aż 7 medali: 4 złote, 2 srebrne oraz 1 brązowy 

i mimo upływu lat ciągle imponuje znakomitą formą. Była to 
jednocześnie znakomita inauguracja nowego sezonu rozgryw-
kowego 2019/2020 w badmintonie. Warto zaznaczyć, że to 
już 52 sezon w wykonaniu badmintonistów z Nowej Dęby.

Serdecznie gratulujemy!

MKS STAL Nowa Dęba

Adam Bunio samorządowym 
Wicemistrzem Polski w badmintonie

Młodzicy STALI z medalami

7 
września 2019 r. na stadionie Juwenii w Przemyślu odby-
ły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików U-16 
w Lekkiej Atletyce. W zawodach rywalizowali młodzicy 
z województwa małopolskiego i podkarpackiego.

W rywalizacji tej bardzo widoczni byli zawodnicy sekcji lekkiej 
atletyki MKS STAL Nowa Dęba, którzy zdobyli 7 medali i 17 punk-
tów we współzawodnictwie ogólnopolskim dzieci i młodzieży.

Medale zdobyli:

Agata Puzio »  srebrny na 300m w czasie rekordu życiowego 
41,01 (6 miejsce w Polsce w U-16) oraz brązowy w biegu 
na 100m w czasie 13,11 (rekord życiowy). Agata jest 
wychowanką trenera Dariusza Żaka.
srebrną medalistką w biegu na 1000m w czasie 3,07,21  »
została Victoria Puk, która złoty medal przegrała 0,002s 
(12 miejsce w Polsce)

2 
września 2019 roku rozpoczął sie nowy rok szkol-
ny 2019/2020. Naukę w szkołach podstawowych 
w Gminie Nowa Dęba rozpoczęło 1159 uczniów, 
w oddziałach „0” w szkołach podstawowych 27 

uczniów, w Zespołach Wychowania Przedszkolnego 55 
uczniów, w przedszkolach samorządowych 271 dzieci, 
w przedszkolu Niepublicznym „Krasnal” – 137 dzieci oraz 
w Przedszkolu Niepublicznym „Akademia Marzeń” – 18 dzie-
ci.

W wyniku przeprowadzonych konkursów na kandydatów 
na dyrektorów szkół Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 
powierzył obowiązki dyrektora osobom wyłonionym w konkur-
sach tj. Ewie Markowicz-Zając (Szkoła Podstawowa Nr 

2 w Nowej Dębie) oraz Małgorzacie Pakulskiej (Szkoła 
Podstawowa w Cyganach).

W pozostałych szkołach i przedszkolach trwają dotychczaso-
we kadencje dyrektorów:

Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie – Jolanta Orłowska, 
Przedszkole Nr 5 w Nowej Dębie – Jolanta Styga, Zespół 
Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – Dariusz Siudem, 
Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli oraz Szkoła Podsta-
wowa w Rozalinie – Magdalena Gerba, Szkoła Podstawowa 
w Alfredówce – Ewa Panek, Szkoła Podstawowa w Jada-
chach – Bernarda Głowacka, Szkoła Podstawowa w Chmie-
lowie – Renata Rożek.

BOJS

Wystartował nowy rok szkolny
oświata / sport
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W 
sobotę 17 sierpnia 2019 r. na boisku w Ośrodku nad 
Zalewem odbył się Turniej Siatkówki Plażowej. Do 
udziału w Turnieju zgłosiło się 8 drużyn, które zosta-
ły podzielone na 2 grupy. Zacięta walka z grupach 

wyłoniła półfinalistów i finalistów Turnieju. W meczu o III miejsce 
spotkały się drużyny „Hakuna Matata” i „Wyimaginowane kalosze”. 
W finale walczyły drużyny „Przyszli pograć” i „Strzelczyk Mikoś”.

Puchary i medale otrzymali zdobywcy miejsc I – IV:

Miejsce I – drużyna „Strzelczyk Mikoś” w składzie Jakub Strzel-
czyk i Damian Mikoś

Miejsce II – drużyna „Przyszli pograć” w składzie Wojciech 
Zygmunt i Krystian Bernat

Miejsce III – drużyna „Hakuna Matata” w składzie Paweł Wdowiak 
i Anna Milanowska

Miejsce IV – drużyna „Wyimaginowane kalosze” w składzie Michał 
Puzio i Bartłomiej Tomczyk

Wszystkim przybyłym, tak zawodnikom jak i kibicom, dziękujemy 
za współtworzenie tego wydarzenia . Dziękujemy za wspaniałe 
emocje i ducha sportowego, jakiego można było oglądać na boisku 
w trakcie gry. Dziękujemy panu Wojciechowi Krzeszewskiemu 
za sędziowanie wszystkich spotkań. Zwycięzcom gratulujemy.

Iwona Serafin 
SOSiR

Plażówka nad zalewem

srebrny medal w biegu na 2000m zdobył  » Jan Mokrzycki 
w czasie rekordu życiowego 6,09,74 (7miejsce w Polsce)
srebrny medal w chodzie sportowym na 5000m w czasie  »
rekordu życiowego wywalczył Kacper Gołąbek
brązowy medal w biegu na 2000m zdobyła  » Gabriela 

Urbańska w czasie nowego rekordu życiowego 6,50,48, 
który plasuje Gabrysię na 5 miejscu w Polsce.

Tym samym piątka medalistów STALI wywalczyła awans 
na Mistrzostwa Polski Młodzików U-16, które zaplanowane 
zostały na 21-22 września 2019 r. w Tarnowie.

brązowy medal w skoku w dal wywalczyła  » Mariola 
Majowicz skacząc 4,89, oraz 7 miejsce w biegu na 80ppł 
w czasie rekordu życiowego 13,53

Beata Kupiszewska »  zajęła 6 miejsce w biegu na 300m 
w czasie 45,56

Jakub Borowiecki »  zajął 8 miejsce na 1000m w czasie 
3,00,06 (rekord życiowy).

Gratulujemy!

MKS STAL Nowa Dęba

sport
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Galeria – Dożynki

DOżYNKI GMINNE
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