Nowa Dęba
Na Szlaku Centralnego Okręgu Przemysłowego

1/R/17

Początki Nowej Dęby są ściśle związane z realizacją planu rozwoju
ekonomicznego II Rzeczypospolitej, a dokładniej programem
budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego ówczesnego ministra
skarbu Eugeniusza Kwiatkowskiego. W Nowej Dębie do dnia
dzisiejszego z powodzeniem można odnaleźć budynki i obiekty,
które jako pierwsze zostały zbudowane na potrzeby Wytwórni
Amunicji nr 3 i jej pracowników. Jeszcze przed wybuchem II wojny
światowej w Dębie powstało osiedle mieszkaniowe. Pojawiły się
bloki robotnicze na ulicy Mickiewicza, osiedle bliźniaczych domków
dla majstrów na ulicy Leśnej, wille kierownicze oraz bloki dla
inżynierów i urzędników w obecnym centrum miasta. W tym czasie
zbudowano także szpital, szkołę, hotel, kasyno, basen ze skocznią
oraz willę w stylu art deco dla kierownika Wytwórni – ppłk Jana
Szypowskiego. Wszystkie budynki nawiązywały swoim wyglądem do
najlepszych wzorców modernistycznych.
Na terenie Zakładów Metalowych czyli dzisiejszej Tarnobrzeskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej wybudowano na potrzeby Wytwórni
Amunicji nr 3 wieżę ciśnień, elektrownię, magazyny, narzędziownię
(będącą „perełką” architektury industrialnej z okresu budowy COP),
zakład remontowy, budynki działu produkcyjnego oraz straży
pożarnej. Przedwojenne, w pełni funkcjonalne założenie, które było
zaczątkiem późniejszego miasta Nowa Dęba, może być odkrywane
na nowo zarówno przez turystów jak i mieszkańców.
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Na planie Nowej Dęby zaznaczono
różne miejsca będące punktami
kontrolnymi (PK). Potwierdzenie
przebycia trasy polega na udzieleniu
odpowiedzi na pytania zadane do PK.
Odpowiedzi należy dostarczyć do
organizatora.

Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientacjê
Nowa Dêba - Na Szlaku COP (1/R/17)
Blok na ulicy Mickiewicza 5, zbudowany dla pierwszych robotników.

PK 1

Kto jest w³aœcicielem tablicy informacyjnej przed blokiem?
Obelisk poœwiêcony ministrowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu przed bydynkiem Urzêdu
Miasta i Gminy Nowa Dêba.

PK 2

Jaka data widnieje na tablicy pami¹tkowej?
Dom Pomocy Spo³ecznej w Nowej Dêbie - zbudowany jako hotel w ramach COP.

PK 3

Ile trójk¹tów mo¿na zauwa¿yæ z ty³u budynku?
Budynek na ulicy Jana Paw³a II 16 - blok zbudowany dla urzêdników.

PK 4

Jaki klub ma siedzibê w budynku?
Tablice informacyjne o Szlaku Centralnego Okrêgu Przemys³owego.

PK 5

Jakie obiekty na planie s¹ oznaczone liter¹ "A"?
Przedwojenne kasyno urzêdnicze.

PK 6

Co dzisiaj mieœci siê w budynku?
Nieczynna skocznia na basenie odkrytym.

PK 7

Ile stopni prowadzi na szczyt trampoliny?
Mostek pieszy z nieczynn¹ funkcj¹ spiêtrzania wody do nape³niania basenu.

PK 8

Ile pionowych rur maj¹ w sumie obie barierki na mostku?
Willa p³k Jana Szypowskiego - pierwszego kierownika Wytwórni Amunicji nr 3 w Dêbie.

PK 9

Co dzisiaj mieœci siê w budynku?

PK 10
PK 11

Dawne osiedle majsterskie na ulicy Leœnej.

Co mieœci siê w du¿ym budynku w pobli¿u posesji nr 2?
Wie¿a ciœnieñ - jeden z pierwszych obiektów zbudowanych w Dêbie w 1937 roku.

Na ilu poziomach wie¿a ma okienka?

Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego ufundowany przez pracowników Zak³adów
PK 12 Metalowych DEZAMET.

Co znajduje siê na szczycie pomnika?
PK 13
PK 14
PK 15

Pozosta³oœci ch³odni kominowej elektrowni.

Ile filarów ma obiekt?
Budynek zak³adu remontowego Wytwórni Amunicji nr 3.

Jaki napis widnieje nad drzwiami wejœciowymi do budynku?
Dawny budynek administracyjny - w czasie wojny siedziba komendantury poligonu.

Kto ma siedzibê na parterze budynku?

Tereny rekreacyjne nad Zalewem - pêtla edukacyjna o tematyce Centralnego Okrêgu
PK 16 Przemys³owego.

Jakie miasta zosta³y opisane na ma³ych tablicach?
PK 17

Budynek dawnej szko³y - dzisiaj mieœci siê tutaj Szpital Powiatowy.

Ile latarni w kszta³cie kuli znajduje siê na terenie szpitala?

Dawny Dom Wypoczynkowy Ubezpieczalni Spo³ecznej - dzisiaj jeden z budynków
PK 18 Szpitala Powiatowego.

Jaka data widnieje na tablicy przy figurze przed budynkiem?
Odpowiedzi nale¿y przes³aæ na e-mail: poczta@trino.pttk.pl lub za pomoc¹ formularza.
Przes³anie odpowiedzi oznacza zgodê na umieszczenie na liœcie osób, które przeby³y trasê TRInO.

