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Rada Miejska większością głosów przyję-
ła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 
rok oraz udzieliła absolutorium burmistrzowi  
Wiesławowi Ordonowi.

Podczas czerwcowej sesji radni wysłuchali 
sprawozdania z wykonania budżetu, informacji 
o stanie mienia gminy oraz opinii Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przedstawio-
nej przez skarbnika gminy Alicję Furgał. Opinię 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił 
jej przewodniczący Jan Flis.

Po zmianach w trakcie roku, dochody gminy 
w 2013 roku wyniosły 62,25 mln zł, co stanowi 
93,74 % zakładanego planu. Dochody bieżące 
zostały zrealizowane w nieco ponad 95%, a do-
chody majątkowe w ponad 85%. W 2013 roku 
wpłynęły do gminy dotacje na realizację zadań 
zleconych, własnych bieżących ogółem na kwotę 
13,88 mln zł. W kwocie tej wyodrębnia się zada-
nia realizowane z udziałem środków krajowych 
– 8,3 mln zł oraz dotacje na realizację projektów 
Unii Europejskiej 4,8 mln zł. 

Wydatki zrealizowano w 93,75 % – łącznie 
wyniosły one 63,14 mln zł. 

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie 
gminy wyniosło 22.101.515,01 zł z tytułu wcze-
śniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. War-
to przy tym zaznaczyć, że na dzień 26 czerwca 

2014 r. jest to już kwota 19.546.798,20 zł (35% 
zadłużenia, jedno z niższych w regionie).

W dyskusji nad budżetem radny Marek 
Ostapko dokonał negatywnej oceny 8 lat pracy 
burmistrza W. Ordona, porównując je do 12 lat 
działalności poprzednich dwóch burmistrzów. 
W odpowiedzi burmistrz Ordon przypomniał, 

że przez minione 8 lat gmina wydała blisko 90 
mln zł na inwestycje i remonty, co jest ogromną 
skalą jak na samorząd tej wielkości. Gmina po-
zyskała 25 mln zł unijnych dotacji, które nie były 
„deszczem pieniędzy z nieba”, tylko efektem 
pracy zespołu powołanego w urzędzie. Ponadto 
burmistrz przypomniał, że wraz z początkiem 
kadencji przejął obciążenia w wysokości ok.  
7 mln zł, które powiększył o 15 mln zł, ale z prze-
znaczeniem na oczekiwane przez mieszkańców 
inwestycje (basen, dom kultury, kanalizacje, dro-

gi w mieście, sołectwach i strefie), a nie na prze-
jedzenie. Podkreślił też, że w jego opinii, każdy 
poprzedni samorząd działał w kierunku rozwoju 
gminy i każdy z nich ma w tym jakiś swój udział.

W głosowaniu nad sprawozdaniem finanso-
wym i udzieleniem absolutorium wzięło udział 
trzynastu radnych obecnych na sesji. Za udziele-
niem absolutorium głosowało 10 radnych, trzech 
było przeciw. 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria 
Mroczek w imieniu rady pogratulowała burmi-
strzowi uzyskania absolutorium. 

- Bardzo dziękuję Radzie Miejskiej za me-
rytoryczną i systematyczną współpracę przez 
miniony rok 2013. Budżet to nie jest coś, co jest 
własnością burmistrza, budżet jest własnością ca-
łego samorządu. Państwa praca, nadzór, kontro-
la, uwagi są brane pod rozwagę i wspólnie ustala-
my treść tego dokumentu, który jest realizowany 
w ciągu roku – tymi słowami burmistrz Wiesław 
Ordon podziękował wszystkim radnym, którzy 
mieli udział w realizacji ubiegłorocznego bu-
dżetu. Słowa podziękowania skierował także do 
skarbnika Alicji Furgał, kierowników jednostek  
i komórek organizacyjnych oraz wszystkich pra-
cowników samorządowych.

UMiG/RL

Burmistrz z absolutorium za rok 2013

Nowodębscy radni na XLII sesji Rady 
Miejskiej uchwalili między innymi Gminną 
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecz-
nych na lata 2014-2020.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej do zadań własnych 
gminy o charakterze obowiązkowym nale-
ży opracowanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów 
pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych i innych, 
których celem jest między innymi integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. 
Pierwsze opracowanie Strategii Rozwiązy-
wania Problemów Społecznych pochodzi  
z 26 października 2006 r., ramy czasowe obo-
wiązywania poprzedniej Strategii obejmowały 
lata 2007-2013.

 

Do opracowana strategii został powołany Ze-
spół do spraw opracowania Gminnej Strategii 
Rozwiązywania Problemów Społecznych, któ-
rym kierował i moderował jego prace Stanisław 
Baska. W wyniku prac Zespołu powstał doku-
ment, który jest najważniejszym dokumentem 
stanowiącym o realizowanej lokalnej polityce 
społecznej. Strategia zawiera aktualną diagno-
zę sytuacji społeczno - gospodarczej w gminie 
Nowa Dęba, prognozę zmian, określa cele stra-
tegiczne oraz wyznacza kierunki działań dla ich 
realizacji. Tworzenie Strategii miało charakter 
uspołeczniony (partycypacja społeczna po-
przez ankiety i udział w Forum Rozwoju Spo-
łecznego). Projekt dokumentu został również 
poddany konsultacjom społecznym.

Na prośbę radnych przygotowaną strategię  
w kilku zdaniach omówili kierownik Leszek 
Mirowski i Stanisław Baska, który między in-
nymi, organizował pracę Zespołu, zbierał i po 

usystematyzowaniu złożył w jeden dokument 
zgłaszane wnioski i propozycje działań w ra-
mach strategii. 

Gminną Strategię Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych na lata 2014-2020 radni 
uchwalili jednomyślnie.

Kierownik MGOPS-u Leszek Mirowski 
przedstawił także informacje dotyczące dzia-
łalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej za 2013 rok, sprawozdanie z reali-
zacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie za 2013 rok oraz oce-
nę zasobów pomocy społecznej. Wśród nich 
były m.in. informacje o udzielanej pomocy 
dla mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba, 
wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę 
na realizacje działań, zrealizowane zadania wła-
sne i zlecone, wielkości przyznanych zasiłków, 
wielkości opłat za pobyt w Domach Pomocy 
oraz przyczyny udzielanej pomocy. Wszyst-

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych na lata 2014-2020 uchwalona

Głosowanie za absolutorium
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kie aspekty działalności MGOPS-u zostały  
w przejrzysty sposób przedstawione i szczegó-
łowo omówione.

„Chciałem bardzo podziękować za współ-
prace wszystkim radnym, szczególnie Marii 
Mroczek, Helenie Tłustej, Stanisławowi Skimi-
nie i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
wspierają Ośrodek oraz docierają do nas z infor-
macją, że ktoś potrzebuje pomocy. Straży Miej-
skiej za to, że bez jej pomocy szereg interwencji  
w trudnych środowiskach nie było by możliwych, 
Policji szczególnie za pracę w zespole interdyscy-
plinarnym, członkom zespołu interdyscyplinar-
nego, dyrektorom szkół za współpracę w zakresie 
dożywiania, Samorządowemu Ośrodkowi Kul-
tury, który zawsze jeśli potrzeba udostępnia nam 
pomieszczenia na szkolenia, Urzędowi Miasta  
i Gminy, burmistrzowi za przekazywane drewno 
odzyskane dla podopiecznych, sołtysom, którzy 
bardzo mocno współpracują np. przy organizacji 
dożywiania i poprzez zgłaszanie na bieżąco pro-

blemów ludzi. Dziękuję też wszystkim, którzy 
przyczyniają się do tego, że możemy pomagać 
innym, i że szereg ludzi z tego tytułu może po 
prostu przetrwać” - takimi słowami Kierow-
nik MGOPS-u podsumował swoje wystąpienie  
o działalności jednostki za rok 2013.

Druga część wystąpienia obejmowała spra-
wozdanie z działalności zespołu interdyscy-
plinarnego – raport z realizacji gminnego pro-
gramu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 

2013. Po dwóch latach funkcjonowania zespołów  
interdyscyplinarnych można powiedzieć, że jest 
to jedna ze skuteczniejszych form rozwiązywa-
nia problemów, bez względu na ich skalę. Zespół 
interdyscyplinarny to 20-osobowa grupa osób, 
która spotykała się raz na kwartał. Cały zespół 
był podzielony na 7 grup roboczych, które w su-
mie spotkały się 14 razy.

W ramach promowania zachowań nieagre-
sywnych pracownicy socjalni, pedagodzy szkol-
ni i funkcjonariusze Policji odwiedzili gimna-
zjum w Jadachach, w Chmielowie i w Cyganach 
z pokazem filmu „Męska sprawa”. Po tym filmie 
była dyskusja oraz podane zostały informacje, 
gdzie szukać pomocy w przypadku zauważenia 
przypadków przemocy.

Przedstawiona została także ocena zasobów 
pomocy społecznej na tle innych gmin powiatu 
tarnobrzeskiego.

RL/MM

5 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji 
Budżetowej, w której uczestniczyli mieszkańcy 
zainteresowani problemem rozliczenia niebi-
lansującej się wody w budynkach wielorodzin-
nych.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele 
PGKiM poinformowali o technicznych przyczy-
nach niebilansowania się wody, wynikających 
głownie z różnej klasy wodomierzy głównych  
i w gospodarstwach domowych, błędów pomia-
rów, które te wodomierze wykazują (zgodnie  
z normą), usytuowania tych wodomierzy. Miesz-
kańcy 12 wspólnot (na 46 obsługujących przez 
PGKiM) zwrócili uwagę, że obciążenie, jakie 
musieliby ponieść z tytułu rozliczenia wody za 
2013 r., jest dla nich zbyt duże i zwrócili się do 
Komisji o znalezienie rozwiązania tego proble-
mu. Jednocześnie przypomnieli, że w poprzed-
nich latach ten problem przez wspólnoty był roz-
wiązywany inaczej.

Członkowie Komisji zwrócili się do burmi-
strza o przedstawienie sposobu rozwiązania pro-
blemu mieszkańców, którzy licznie przybyli na 
spotkanie z radnymi. Burmistrz Wiesław Ordon 
odniósł się pokrótce do wielu uwag zgłaszanych 
przez mieszkańców. W kwestii rozliczenia tej 
niebilansującej się wody zaproponował, że zwró-
ci się do przedstawicieli tych wspólnot, które 
podjęły decyzję o proporcjonalnym rozliczeniu 
zużycia wody, aby rozważyć zmianę podjętej 
uchwały i przyjęcie rozwiązania w tym roku, 
tak jak, w większości wspólnot. Czyli – poprzez 
fundusz remontowy, eksploatacyjny, czy za 
zwroty za centralne ogrzewanie. Będzie również 
namawiał wspólnoty na podjęcie się inwestycji 
w wymianę wszystkich wodomierzy, co winno 
zdecydowanie obniżyć techniczny i finansowy 
problem niebilansowania się wody. Takim argu-
mentem jest przypadek jednej ze wspólnot, która 
przed wymianą wodomierzy miała 25% wody 

niebilansującej się, zaś po wymianie ok. 9% (cał-
kiem pewnie nie da się tej różnicy zniwelować).

Rozwiązanie, które przedstawił burmistrz 
W. Ordon z zadowoleniem przyjęli obecni na 
Komisji mieszkańcy oraz jej członkowie. Obec-
nie będzie ona czekać na wynik tych działań. 
Jednocześnie zobowiązałem prezesa PGKiM do 
przygotowania dla Komisji informacji o działa-
niach Spółki we wspólnotach, które mają roz-
wiązywać podobne problemy na przyszłość.

W chwili obecnej trwają spotkania wspólnot 
mieszkaniowych w sprawie zmian zasad rozli-
czania niebilansującej się wody. Część wspólnot 
już podjęła decyzje o odstąpieniu od rozliczenia 
niebilansującej się wody na mieszkańców.

Krzysztof Sałek 
Przewodniczący Komisji Budżetowej 

Rady Miejskiej

Zakończyła się realizacja zadania inwe-
stycyjnego, którego przedmiotem była budowa 
kanalizacji w Rozalinie.

31 stycznia 2013 r. podpisano umowę na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej z Samorządem Wo-
jewództwa Podkarpackiego, otrzymując z Unii 
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich wsparcie na realizację operacji 

w wysokości 50 % kosztów kwalifikowanych. 
Należy dodać, że jest to najtańsza inwestycja 
kanalizacyjna dla gminy, gdyż opisane zadanie 
kosztowało gminny budżet tylko 750 tys. zł.  
W przetargu nieograniczonym Wykonawcą 
zadania została wybrana firma Instalatorstwo 
Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza  
z Bukowca. Wartość całkowita zadania opiewała 
na kwotę 1 991 136,30 zł. Zadanie zostało wyko-
nane do końca maja 2014 r. W ramach operacji 
wybudowana została grawitacyjno-ciśnieniowa 
sieć kanalizacyjna o długości ok. 8 km w oparciu 

Spotkanie komisji z mieszkańcami  
w sprawie wody

Kanalizacja w Rozalinie
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Parking przy Strefowej

Dobiegła końca budowa parkingu wraz  
z chodnikiem przy drodze Strefowej w Chmie-
lowie. Jej celem była poprawa dostępności 
do terenów przemysłowych zlokalizowanych  
w sąsiedztwie fabryki Pilkingtona. W ramach 
prac budowlanych na długości około 245 metrów 
powstały miejsca parkingowe, w tym dla osób 
niepełnosprawnych i dla busów oraz chodnik  
o szerokości 1,5 metra wraz z odwodnieniem.
Wykonawcą prac jest firma PRIMA BUD z San-
domierza. Termin zakończenia prac był wyzna-
czony na 15 czerwca 2014 r.

Cmentarna z chodnikiem
W ramach przebudowy powstanie po jed-

nej stronie drogi chodnik o szerokości 1,5 metra 
na 425 metrowym odcinku od skrzyżowania  
z ulicą Kościuszki do końca ogrodzenia cmen-
tarza, gdzie nawierzchnia ulicy przechodzi  
w nawierzchnię gruntową. Dodatkowo na całej 
długości ogrodzenia cmentarza zostanie wyko-
nany pas postojowy dla samochodów. Zakres 
robót nie przewiduje wycinki drzew. Wykonane 

zostanie także odwodnienie. Koszt przebudowy 
to ponad 150 tys. zł. Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Produkcyjno-Handlowe INTERBET  
z Tarnobrzega.
Dotacja na salę gimnastyczną przy SP 2

W ramach przedsięwzięcia pn. „Budo-
wa sali gimnastycznej 15m x 28m przy Szkole 
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie”, dotychczas 
realizowanego w ramach budżetu gminy, które 
będzie realizowane w latach 2014-2016 przy 
współudziale środków Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej przewidziano dofinansowanie  
w trzech częściach. Począwszy od tego roku bę-
dzie ono wynosiło odpowiednio: 2014 r. – 250 
tys. zł, 2015 r. – 350 tys. zł, 2016 r. – 600 tys. zł. 
W ramach realizacji zadania w roku 2013 wy-
konano fundamenty oraz przyłącza kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej. Pozostałe do wykonania 
prace obejmą roboty ogólnobudowlane oraz wy-
konanie wszystkich niezbędnych instalacji.

Remont ulicy Działowej
W ramach zadania, które jest realizowane 

w osiedlu Poręby Dębskie przez Zakład Usług 

Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek z Jam-
nicy, na odcinku 387 metrów ulicy Działowej 
zostanie wykonana nawierzchnia asfaltowa wraz  
z odwodnieniem. Na remont tej ulicy została 
gminie Nowa Dęba przyznana promesa w wy-
sokości 120 tys. zł na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Zakończenie prac przewidziane 
jest na koniec lipca 2014 r.

Most w Alfredówce
Zakład Lucjana Paterka z Jamnicy wykona 

także remont mostu drewnianego „Na Granicy” 
w Alfredówce zarwanego w grudniu ubiegłego 
roku. Remont będzie polegał na całkowitej odbu-
dowie zniszczonego mostu za cenę 92 025,16 zł. 
Zakończenie prac przewidziane jest na sierpień 
2014 r.

Nowe place zabaw
Na terenie miasta powstają nowe place za-

baw. Będą one zlokalizowane przy budynkach 
Mickiewicza 4 i 6 oraz Krasickiego 3. Tym sa-
mym stare i wysłużone urządzenia zabawowe 
zostaną zastąpione nowymi ku uciesze najmłod-
szych mieszkańców. Zadanie jest realizowane 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013. 

UMiG

Inwestycje w realizacji

W 2014 r. PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dę-
bie kontynuuje wymianę oraz rozbudowę sieci 
wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Nowa 
Dęba.

Zadanie nr 1 obejmowało wymianę magi-
stralnego odcinka sieci o długości 1372 m biegną-

cego od terenu ZM DEZAMET do Ujęcia Wody. 
Wymiana została już zakończona i odcinek został 
oddany do eksploatacji.

Zadanie nr 2 obejmowało wymianę sieci wo-
dociągowej na terenie miasta. W ramach tego za-
dania zostanie wymieniony jeden z trzech głów-

nych kolektorów zasilających miasto na odcinku 
od JRG PSP do Hali Targowej. Wymianie zostaną 
poddane również odcinki sieci rozdzielczej od ba-
senu odkrytego do MGOPS i Szkoły Podstawo-
wej nr 2. Łącznie w ramach tego zadania zosta-
nie wymienione ok. 2030 m przedwojennej sieci 
wodociągowej. Jedną z najtrudniejszych operacji 

Wymiana sieci wodociągowej - dalsze prace

o rury o średnicy Ø315, Ø250, Ø200 i Ø90-110, 
wraz z siedmioma przepompowniami obsługu-
jącymi poszczególne części wsi oraz ich zasilenie 
energetyczne.

Aby uzyskać efekt ekologiczny zostały wy-
konane przyłącza do gospodarstw domowych, 
które (zgodnie z obowiązującym prawem) zo-
stały sfinansowane ze środków własnych miesz-
kańców. W celu sprawnej realizacji budowy 
przyłączy, zastosowaliśmy mechanizm spraw-
dzony w poprzednich inwestycjach: mieszkańcy 
powołują społeczny komitet budowy kanalizacji, 

który zbiera od nich środki na budowę, a gmina 
jako inwestor zastępczy z tych pieniędzy wy-
konuje zadanie. Dzięki temu efekt ekologiczny,  
w postaci przyłączonych gospodarstw do sieci 
kanalizacyjnej jest bardzo wysoki. W działa-
niach rozalińskiego Komitetu zaangażowali się 
m.in. Kazimierz Durda - sołtys i przewodniczą-
cy Komitetu oraz Krzysztof Sałek, radny i czło-
nek zarządu.

Na koniec czerwca 2014 r. podłączonych 
zostało 139 gospodarstw domowych. Nasza 
gmina w ramach Krajowego Programu Oczysz-

czania Ścieków Komunalnych konsekwentnie 
realizuje projekt budowy sieci kanalizacyjnej od 
2006 r., kiedy to rozpoczęto budowę kanalizacji  
w Chmielowie, a w następnych latach wybudo-
waliśmy (przy 50% udziale środków unijnych) 
kanalizację w Cyganach i Jadachach. Budowa 
kanalizacji sanitarnej to zadanie bardzo ważne, 
gdyż naszym obowiązkiem jest zrealizować do 
2015 r. sieć kanalizacji na terenie całej gminy, aby 
uniknąć kar, które zostaną nałożone na samorzą-
dy znajdujące się w KPOŚK, które zadania tego 
nie zrealizują.

UMiG
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Fuszerka, skandal, afera! Tak opozycja 
określa zdarzenia jakie zaszły na dwóch miej-
skich inwestycjach. Chodzi tu o rewitalizację 
centrum miasta (Plac mjr Gryczmana i Parku 
miejskiego) oraz rewitalizację Zalewu.

Znaczna część  mieszkańców, w różnorakich 
rozmowach, wyraża swoje zdegustowanie języ-
kiem opozycji, ale przede wszystkim postępowa-
niem, które w opinii mieszkańców, wcale nie słu-
ży dobru gminy. Pytacie mnie Państwo, po co są 
donosy do prokuratury czy Urzędu Marszałkow-
skiego? Komu to służy? Czy swoich brudów nie 
powinniśmy prać we własnym domu? Drodzy 
Państwo, nie będę komentował metod działania 
opozycji, ocenę pozostawiam mieszkańcom. Ze 
swej strony postaram się poniżej przedstawić stan 
realizacji wspomnianych inwestycji i kroki jakie 
podejmujemy w celu ich poprawnego wykonania.

Rewitalizacja Placu mjr Gryczmana  
i Parku miejskiego

Inwestycja ta została zakończona w sierp-
niu ubiegłego roku i oddana do użytku miesz-
kańcom. Niestety wkrótce po odbiorze zaczęły 
się ujawniać pewne usterki. W związku z tym,  
w miarę ujawniania się tych usterek wzywaliśmy 
Wykonawcę do ich usuwania. W pewnej części 
usuwał je na bieżąco, ale kilka poważniejszych 
wymagało radykalnych kroków. 

W listopadzie ubiegłego roku radny Marek 
Ostapko przedłożył mnie i radnym Opinię tech-
niczną wykonaną, na jego koszt, przez rzeszow-
ską firmę, która w sposób zbiorczy katalogowała 
zauważone usterki. Potwierdzała ona usterki 
zauważone przez pracowników UMiG, ale też 
wskazywała takie, których wcześniej nie zauwa-
żono. Tę opinię przekazał również do Urzędu 
Marszałkowskiego. Donos ten stał się podstawą 
do kontroli przez służby Marszałka. Kontrola nie 
wykazała podstaw do cofnięcia dotacji (na co 
opozycja pewnie liczyła), jednak wypłata ostat-
niej transzy dotacji została wstrzymana, do chwili 
wykonania prac naprawczych, jakie Wykonawca 

musi wykonać  na swój koszt, w ramach gwa-
rancji. W protokole pokontrolnym znalazła się 
rekomendacja, aby wszystkie usterki znalazły się 
w tzw. Programie naprawczym, który powinien 
opracować i nadzorować jego realizację upraw-
niony rzeczoznawca. Tak też się stało. Program 
naprawczy opracował rzeczoznawca ze Stowa-
rzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji 
Oddział w Rzeszowie, a Wykonawca miał go 
wykonać do dnia 25.06.2014r. Ponieważ tego nie 
uczynił, prace naprawcze zostaną zlecone innej 
firmie, a koszty zostaną pokryte ze środków Wy-
konawcy, konkretnie z tzw. Ubezpieczeniowej 
gwarancji usunięcia usterek i wad. Ponadto zosta-
ną naliczone kary umowne, zgodnie z zapisami 
umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą.

W Opinii technicznej przekazanej przez rad-
nego M. Ostapko do Urzędu Marszałkowskie-
go znalazły się zapisy o braku w dokumentacji 
trzech (na piętnaście) tzw. Specyfikacji wykona-
nia i odbioru, które wg projektanta nie musiały 
być dołączone, gdyż projekt wystarczająco do-
kładnie opisywał elementy i w trakcie procedu-
ry przetargowej nie było ze strony potencjalnych 
wykonawców, żadnych pytań. Kontrolujący  
z tego tytułu jednak naliczyli karę pieniężną  
w wysokości ponad 100 tys. zł. Złożyliśmy od-
wołanie od tej decyzji, jednak nie zostało ono 
uznane. 

Rewitalizacja Zalewu
Rewitalizacja Zalewu ruszyła w ubiegłym 

roku i podzielona była na dwa etapy. Pierwszy 
etap zakładał budowę ścieżek rekreacyjnych wo-

kół zbiornika wodnego, wykonanie placyków do 
ćwiczeń, miejsc widokowych, boiska do siatków-
ki plażowej, placu zabaw, pomostu do wodowania 
łódek oraz pływającego molo. Drugi etap to dal-
szy ciąg budowy ścieżek rekreacyjnych, budowa 
trzech wiat tematycznych, wiaty ogniskowej oraz 
ustawienie ławek, koszy i tablic informacyjnych.

Pierwszy etap został zakończony 15 listopada 
i odebrany przez Komisję odbiorową 27 listopada 
2013r. Tu należy wyjaśnić, że ścieżki rekreacyj-
ne zostały zaprojektowane wokół zbiornika jako 
dwie równoległe ścieżki. Jedna asfaltowa, a druga 
z kruszywa mineralnego o nazwie „Plazadur”. 

Już w grudniu ubiegłego roku można było 
zaobserwować, że nawierzchnia z kruszywa 
mineralnego nie odprowadza należycie wody. 
Zarówno wykonawca, jak i inspektor nadzoru za-
pewniali, że to się unormuje. Nawierzchnia „pra-
cuje” i trzeba dać jej trochę czasu na odpowiednie 
samozagęszczenie. Niestety, to nie następowało 
i w styczniu zażądaliśmy wyjaśnień od inspek-
tora nadzoru. Okazało się, gdy otrzymaliśmy 
pismo od inspektora, iż kruszywo mineralne to 
nie „Plazadur”, tylko tzw. „Natural Grey” i nie 
spełnia ono wymaganych parametrów. Ponieważ 
Gmina, jako zamawiający, nie została powiado-
miona o zamianie materiałów, a ponadto zarówno 
w protokole odbioru, jak i w Dzienniku budowy, 
inspektor nadzoru potwierdził wbudowanie „Pla-
zaduru”, zażądaliśmy od inspektora szczegóło-
wych wyjaśnień. Nie były jednak one w naszej 
ocenie wystarczające i złożyliśmy zawiadomie-
nie do prokuratury o możliwości popełnienia 
przestępstwa przez inspektora nadzoru i Wyko-
nawcę poprzez poświadczenie nieprawdy.

Ponadto zleciliśmy wykonanie eksperty-
zy poprawności wykonania obu ścieżek, na-
wierzchni boiska do siatkówki plażowej i placu 
zabaw. Wyniki wskazywały jednoznacznie, że 
nawierzchnia z kruszywa mineralnego nadaje 
się jedynie do wymiany, ze względu na złą jakość 
materiałów. Wskazywała ona również, że wpraw-

Problemy na dwóch miejskich inwestycjach

w ramach tego zadania było wykonanie przejścia 
pod torem kolejowym o dł. 22 m. Przejście zo-
stało wykonane metodą przewiertu sterowanego. 
Zadanie to jest kontynuacją prac prowadzonych 
w latach 2012 i 2013.

W ramach zadania nr 3 prowadzona jest roz-
budowa sieci wodociągowej. Zadanie to obejmuje 
wykonanie ośmiu nowych odcinków wodociągu 
łącznej długości 1877 m. Rozbudowa sieci wiąże 
się z potrzebą uzbrojenia terenów pod budow-
nictwo mieszkaniowe i działalność gospodarczą. 
Uzbrojone zostały tereny, na których już są budo-
wane domy lub będą budowane w najbliższym 
czasie. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodo-

wym, które wystąpiły zimą wszystkie zadania 
realizowane są z dużym wyprzedzeniem w sto-
sunku do terminów umownych. 

W kwietniu rozpoczęto również największe 
zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa nowej 

Stacji Uzdatniania Wody. Wszystkie zadania 
inwestycyjne prowadzone są w ramach Projek-
tu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków 
sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja 
sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I”.

Projekt ten jest współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego. Wysokość dofinansowania wynosi 
65,57%.

PGKiM Sp. z o.o.
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Podsumowanie akcji ,,Czysty Aniołek”
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Nowej Dębie włączył się w akcję ,,Czysty 
Aniołek’’ organizowaną przez Stowarzyszenie 
Piękne Anioły pod patronatem Rzecznika Praw 
Dziecka. Akcja miała na celu zbiórkę środków 
czystości dla dzieci z rodzin potrzebujących. 

Akcję wsparły placówki oświatowe z tere-
nu Miasta i Gminy Nowa Dęba, które w swoich 
siedzibach dzięki hojności dzieci, rodziców i na-
uczycieli zebrały oraz przekazały znaczną ilość 
potrzebnych artykułów do tutejszego Ośrodka. 
Zebrane środki czystości zostaną przekazane 
przez asystentów rodziny najbardziej potrzebu-

jącym rodzinom w naszej gminie. Wszystkim, 
którzy włączyli się w akcję serdecznie dzięku-
jemy!

AKCJA - Wrzuć Nakrętkę! 
„Pomóż Adasiowi postawić pierwszy 

krok”
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Nowej Dębie przyłączył się także 
do akcji zbierania plastikowych nakrętek na 
rzecz rehabilitacji i leczenia Adasia Wieczorka 
-  mieszkańca naszej gminy.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć akcję za-
praszamy do siedziby tut. Ośrodka, gdzie znaj-

duje się punkt zbiórki nakrętek (parter). Worki  
z nakrętkami stale się zapełniają!

Nie wyrzucaj nakrętek, przyłącz się do akcji 
i zbieraj razem z nami !

MGOPS

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wy-
stawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, 
a nawet wakacje - na to mogą liczyć rodziny wie-
lodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny. Ogólno-

polska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla 
rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, 
które oferują zniżki rodzinom systematycznie się 
powiększa. Wszystkie miejsca oferujące zniżki 
będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Du-
żej Rodziny”.

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny 
można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie ul. Reja 3, 
w pokoju Nr 14.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom 
z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od do-
chodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każde-
mu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać 
z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub 

do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnię-
cia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają 
kartę na czas trwania orzeczenia o niepełno-
sprawności. 

Karta oferuje system zniżek oraz dodatko-
wych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli moż-
liwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, 
rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego 
kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje 
publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. 
Przystępując do programu zyskują prawo do po-
sługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólno-
polską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę z upoważnienia burmistrza będzie 
przyznawał kierownik MGOPS-u na wniosek 
członka rodziny wielodzietnej.

Więcej informacji (załączniki, linki) na stro-
nie nowodębskiego MGOPS-u (www.nowadeba.
naszops.pl) oraz na www.rodzina.gov.pl

RL/MM

Karta Dużej Rodziny  
- można składać wnioski

dzie podbudowa pod ścieżką asfaltową wykazuje 
pewne wady, ale ze względu na rodzaj gruntu 
rodzimego, nie ma to wpływu na eksploatację. 
Zalecono jej pozostawienie. 

Wobec takich wyników badań poinformo-
waliśmy Inspektora nadzoru, że utraciliśmy do 
niego zaufanie i wypowiedzieliśmy mu umowę, 
bez wypłaty wynagrodzenia. Wszak miał w obo-
wiązkach pilnować realizacji inwestycji zgodnie  
z projektem, a nie dopuszczać do zamiany mate-
riału bez powiadomienia Gminy.

Natomiast od Wykonawcy zażądaliśmy wy-
miany nawierzchni na zgodną z projektem, czyli 
„Plazadur”. Pod koniec czerwca ta wymiana za-
kończyła się.

Niestety, podczas wykonywania wymiany 
Wykonawca przewoził materiał po ścieżce asfal-

towej. Pod ciężarem samochodów z ładunkiem, 
miejscami asfalt został uszkodzony, a w wielu 
miejscach obrzeże odwarstwiło się od asfaltu.  
W związku z tym został wezwany do naprawy.

Umowa przewidywała całkowite zakończe-
nie inwestycji 30 czerwca. Ci z Państwa, którzy 
obserwują realizację tej inwestycji widzieli za-
pewne, że termin nie został dotrzymany. Od tej 
daty do dnia zakończenia robót będziemy musieli 
naliczyć Wykonawcy kary, zgodnie z Umową.

Podsumowanie.
Z racji objętości tekstu artykułu opis naszych 

działań przedstawiony jest w dużym skrócie. Jed-
nak daje obraz konsekwentnego postepowania 
w celu doprowadzenia do należytego stanu tych 
inwestycji. Niestety, niesolidność Wykonawców, 
a szczególnie inspektora nadzoru, jest oczywiście 

„wodą na młyn” opozycji, która próbuje wmówić 
mieszkańcom, że to tylko dzięki jej działaniom 
wykryto rzekome przekręty na inwestycjach. 
Jednak dla mnie zastanawiającym jest fakt,  
że jak wynika z pisma skierowanego do mnie 
w maju bieżącego roku przez radnego Ostapko  
i miejscowego przedsiębiorcę, już w październiku 
ubiegłego roku wiedzieli o wadach podbudowy 
na ścieżkach spacerowych. Niestety, tej wiedzy 
nikomu z samorządu nie przekazali, a mogło to 
zapobiec odbiorowi i szeregu dalszych perturba-
cji. Okazuje się, że posiadaną wiedzę używali, ale 
do składania doniesień do prokuratury i Urzędu 
Marszałkowskiego. Jest to dobry powód do zaist-
nienia opozycji w mediach i stwarzania atmosfe-
ry afer, ale czy to ma coś wspólnego z dbałością 
o dobro gminy?

Wiesław Ordon 
Burmistrz

MGOPS koordynatorem akcji
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Kolejne zezwolenia dla inwestorów w Tar-
nobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 
którzy stworzą nowe miejsca pracy i zainwestu-
ją miliony. Także w Nowej Dębie!

Pięć nowych zezwoleń udzieliła Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie na pro-
wadzenie działalności gospodarczej na terenie 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, 
w tym na terenie Nowej Dęby.

Pierwsze zezwolenie na terenie TSSE otrzy-
mały Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” 
S.A., prowadzące na terenie Nowej Dęby swój 
Oddział Produkcyjny (dawny Sanfarm), spe-
cjalizujący się w produkcji leków i wyrobów 
farmaceutycznych. Polpharma zainwestuje kil-
kadziesiąt milionów złotych w swój nowodębski 
zakład. Ta decyzja pokazuje, że Nowa Dęba, 
obok Starogardu Gdańskiego (siedziba Grupy 
Polpharma), stanowić będzie istotną część lidera 
rynku farmaceutycznego w Polsce. Środki prze-

znaczone na modernizację nowodębskiego Od-
działu przysporzą nowych miejsc pracy, co jest 
niebagatelne w naszym mieście.

Nowe zezwolenie na działalność w TSSE 
uzyskała także firma UNIDEZ Sp. z o.o. Kilka 
milionów złotych zainwestowane w nowodębską 
firmę unowocześni dotychczasową produkcję,  
a także pozwoli zatrudnić kolejnych pracowni-
ków. Należy przypomnieć, że firma ta ustabi-

lizowała swoją działalność, i dziś jest istotnym 
elementem naszej gospodarki.

Marma Polskie Folie, która już rozpoczęła 
budowę hali magazynowej i zaplecza składo-
wo-komunikacyjnego, otrzymała swoje drugie 
zezwolenie strefowe na nowodębski zakład. To 
potwierdza, że decyzja o lokalizacji w Nowej 
Dębie zakładu produkującego folie dachowe 
przed kilkunastu laty była bardzo trafiona. Tym 
razem kilka dziesiątków milionów złotych za-
inwestowane zostaną w utworzenie Centrum 
Badawczo-Rozwojowego Technologii Tworzyw 
Sztucznych dla Polski Wschodniej. A więc pro-
dukcja, wsparta nową myślą technologiczną! 
Dodać należy, że Marma pokazała, iż lasy  
w nowodębskiej podstrefie nie są przeszkodą  
w gospodarczym rozwoju, której nie można  
pokonać.

Obok inwestycji strefowych, na terenie na-
leżącym dawniej do Dezametu, planowane są 
przez dwa zakłady inwestycje rozwojowe, pole-
gające na rozbudowie hal, a tym samym wzroście 
zatrudnienia. To budzi optymizm. Wzmacnia go 
szczególnie informacja o powstaniu w Nowej 
Dębie kolejnego zakładu. Ale o tym napiszemy 
po wydaniu dla niego decyzji na działalność  
w TSSE! 

UMiG

Strefa w Nowej Dębie  
przyśpiesza! 

Jest szansa na nowe miejsca pracy w na-
szej gminie! Na wniosek spółki Pilkington Au-
tomotive Poland rozpoczyna się proces objęcia 
kolejnych gruntów w Chmielowie uwarunko-
waniami specjalnej strefy ekonomicznej.

Odpowiadając na wniosek burmistrza Wie-
sława Ordona Rada Miejska w Nowej Dębie, 
zebrana na sesji nadzwyczajnej 15 maja, dała 
zgodę na zamianę nieruchomości z Agencją 
Rozwoju Przemysłu, która zarządza Tarno-
brzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Gmina 

Nowa Dęba przekaże Agencji 18 arów gruntów 
w Chmielowie, zaś przejmie od niej 51 arów 
wraz z budynkiem dawnego Zakładu Produkcji 
Wody w Nowej Dębie.

Ta zamiana zapoczątkuje proces posze-
rzania chmielowskiej podstrefy o kolejne 6 ha, 
a jej finałem ma być rozbudowa zakładu szyb 
samochodowych spółki Pilkington Automotive 
Poland na połowie tego obszaru – komentuje 
uchwałę burmistrz Wiesław Ordon. Za tym 
pójdzie przyrost kolejnych kilkuset miejsc pra-

cy w tym zakładzie, który 
dziś zatrudnia około 800 
pracowników na produk-
cji i kolejnych w działach 
obsługowych. To kolejna 
szansa dla mieszkańców 
naszej gminy, szczegól-
nie dla tych, którzy są w 
stanie pochwalić się pra-
codawcy swoimi umiejęt-
nościami i kwalifikacjami 
– dodaje burmistrz.

Proces administracyjny ustanawiania stre-
fy potrwa pewien czas, ale widać dużą przy-
chylność zarówno gminy, jak i Powiatu Tarno-
brzeskiego, Agencji Rozwoju Przemysłu, osób 
fizycznych, dla projektu rozbudowy zakładu 
Pilkingtona w Chmielowie, który jest bardzo 
zdeterminowany w sprawnej realizacji kolejne-
go projektu.

Korzyść z tej zamiany to przede wszyst-
kim rozbudowa zakładu w Chmielowie. Ale 
też przejęcie działki w podstrefie nowodębskiej 
wychodzi naprzeciw naszym zamierzeniom 
utworzenia w niej inkubatora przedsiębiorczo-
ści ze środków unijnych w nowej perspektywie 
2014-2020 – informuje W. Ordon.

Przypomnijmy, że funkcjonujący od wrze-
śnia 2012 r. zakład produkcyjny Pilkingtona  
w Chmielowie powstał z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego. Produkowane w nim są między innymi 
szyby do samochodów ciężarowych takich ma-
rek jak: MAN, DAF, Mercedes i Volvo. Około 
70 % produkcji przeznaczonej będzie na rynki 
zagranicznie. W nowym zakładzie działają trzy 
innowacyjne linie do produkcji szyb laminowa-
nych, w technologii APBL LEL i BOX, oraz  
linia enkapsulacji szyb samochodowych.

UMiG

Strefa w Chmielowie  
rozszerzy się o 6 hektarów!
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Złota Moto Idea
W dniach 8-9 kwietnia 2014 r. w Katowicach 

miała miejsce 5. Konferencja Moto Idea, skupia-
jąca producentów z branży motoryzacyjnej, dys-
kutujących o najważniejszych zmianach  
i wyzwaniach dla firm na rynku polskim, 
europejskim i światowym. Tegoroczne 
spotkanie zakończyło się wręczeniem 
nagród pięciolecia Moto Idea dla najlep-
szych rozwiązań i przedsiębiorstw moto-
ryzacyjnych w trzech kategoriach: Market 
Leader, Top Supplier oraz Top Investment. 
W tej ostatniej kategorii wyróżnienie 
przyznawane jest podmiotom i przedsię-
wzięciom, które w ostatnich latach reali-
zowały znaczne inwestycje i wpłynęły na 
sektor motoryzacyjny oraz region, w któ-
rym działają. W tegorocznej edycji Złotą 
Moto Ideę w kategorii Top Investment, 
otrzymała firma Pilkington Automotive Poland  
Sp. z o.o. – należąca do NSG Group – producent 
szkła dla motoryzacji, który w Chmielowie uru-
chomił nowoczesną fabrykę szyb samochodo-
wych dla czołowych światowych marek.

„Wzrost zapotrzebowania na wysokiej jako-
ści produkty dla rynku samochodowego prowa-
dzi do naszego ciągłego rozwoju i realizowania 
kolejnych inwestycji” – powiedział Ryszard 

Jania, Prezes Pilkington Automotive Poland. 
„Nagroda, przyznana przez kapitułę konkursu 
Moto Idea, jest dla nas wyróżnieniem i uhono-
rowaniem naszych działań. Mamy nadzieję, 
że te inwestycje pozytywnie wpłyną na sektor 

motoryzacyjny, ale także przełożą się na wzrost 
zatrudnienia i przyczynią się do rozwoju gospo-
darczego regionu”.

Filary Polskiej Gospodarki
Filary Polskiej Gospodarki to ranking przy-

gotowany już po raz dziewiąty przez redakcję 
dziennika „Puls Biznesu” przy współpracy  
z czołową agencją badawczą ARC Rynek i Opi-
nia. 

Filary Polskiej Gospodarki to zestawienie 
firm stabilnych ekonomicznie i znacząco wpły-
wających na rozwój, a jednocześnie utożsamia-
jących się z regionem, w którym prowadzą dzia-
łalność. 

Właśnie takie firmy zostały wyróżnio-
ne w trakcie gali, która odbyła się 23 maja 
w warszawskim hotelu Sofitel Viktoria. 
Ranking jest pierwszym w Polsce katalo-
giem dużych firm odgrywających czołową 
rolę w województwach oraz najlepszych 
samorządowców. 

Wśród laureatów tegorocznego rankin-
gu znalazł się także Pilkington Automotive 
Poland – zakład produkcyjny zlokalizowa-
ny w podstrefie w Chmielowie. Nagrodę 
odebrał obecny na gali prezes Pilkingtona 
- Ryszard Jania. 

Samorządy terytorialne, jako organy wła-
dzy zlokalizowane najbliżej lokalnych przedsię-
biorców jak i społeczności, poprzez swoje głosy 
zdecydowali o wyborze zwycięzcy plebiscytu  
w poszczególnych województwach. W każdym 
z 16-stu województw nagrodzone zostały po trzy 
firmy oraz po trzech przedstawicieli lokalnych 
samorządów. 

UMiG

Wyróżnienia i nagrody dla PILKINGTONA

Zakłady Metalowe Dezamet, następca 
Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie, zainaugu-
rowały obchody 75. rocznicy powstania. 

Swoją historię i współczesność „Dezamet” 
zaprezentował podczas 6.Militariady w Nowej 
Dębie. Wystawiona na stoisku amunicja moź-
dzierzowa i granatnikowa cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem oglądających. Nie bra-
kowało chętnych do kupna amunicji. Niestety, 
wobec braku odpowiednich koncesji, odcho-
dzili z pustymi rękami. Ale każdy mógł do-
tknąć, a nawet wziąć w ręce to, co wystawiono.

ZACZĘŁO SIĘ OD WYTWÓRNI
Wytwórnia Amunicji nr 3 w Dębie swoją 

działalność zapoczątkowała w ramach Cen-
tralnego Okręgu Przemysłowego. Wytwórnia 
stworzyła podwaliny do rozwoju miasta, któ-
re otoczone lasami i wojskowym poligonem, 
wynajmowanym na ćwiczenia wojsk NATO, 
poprzez Specjalną Strefę Ekonomiczną 
przyciąga przedsiębiorców i nie zapomina  
o tak ważnej gałęzi gospodarki, jaką 
jest produkcja. - 75 lat minęło jak  
z bata strzelił – podsumował prezes Leszek 
Pabian. – Jest to okrągła rocznica zapo-
wiadająca stabilizację na najbliższy okres. 
Dezamet to firma, na bazie której powstało  
i rozwijało się miasto.

Zakłady kilkakrotnie zmieniały profil pro-
dukcji. Początkowo realizowano wyłącznie za-
mówienia dla wojska. Po zakończeniu wojny,  
w Dezamecie powstawały spółki z produkcją 
cywilną wypuszczające na rynek m.in. znane 
w Polsce i na świecie żelazka oraz silniki spali-
nowe do motorowerów i łodzi.

GŁÓWNIE PRODUKCJA  
WOJSKOWA

W okresie transformacji, spółki cywilne 
zostały wyłączone z Dezametu, który skupił się 
ponownie na produkcji wojskowej. – Naszym 
głównym asortymentem jest amunicja i dosta-
wy dla polskiej armii – wyjaśnił prezes Pabian. 
– To amunicja moździerzowa i granatnikowa. 
Wchodzimy w amunicję artyleryjską więk-
szego kalibru. To asortyment, który ma przed 
sobą przyszłość, ponieważ będzie wystrzeliwa-
na z produktu Stalowej Woli. Tamtejsza HSW 
produkuje haubicę „Krab” i moździerz „Rak”. 
Pod ten sprzęt przygotowujemy się z produkcją 
amunicji.

Obecnie w Zakładach Metalowych „Dez-
amet” w Nowej Dębie pracuje 450 osób. To 
największy pracodawca w mieście. Główne 
uroczystości obchodów 75-lecia odbędą się je-
sienią.

KT

Inauguracja jubileuszu DEZAMETU

» biznes
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Na zaproszenie ks. dra Michała Bajcara 
10 kwietnia wraz z moim zastępcą Zygmun-
tem Żołądziem, udaliśmy się na Ukrainę, 
do Gródka i Komarna. Ks. Michał jest pro-
boszczem parafii rzymsko-katolickiej pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. w Gródku (daw-
niej: Jagiellońskim) oraz duszpasterzem ła-
cinników w Komarnie i Lubieniu Wielkim –  
w zdecydowanej większości Polaków.

Spotkanie rozpoczęło się wieczorem  
w domu, który poprzedni proboszcz kupił dla 
potrzeb parafii, gdyż, niestety, do tej pory nie 
udało się odzyskać plebanii od władz ukraiń-
skich. Kolacją przyjęły nas Siostry Pallotynki, 
a później potoczyła się wielogodzinna rozmo-
wa z ks. Michałem, do której dołą-
czył ks. Andrzej z Sokala. Wyłonił 
się z tej rozmowy obraz trudnych re-
lacji polsko-ukraińskich, szczególnie 
tam, gdzie Polacy mocno artykułują 
swoje oczekiwania wobec władz 
ukraińskich czy wobec kościoła 
grecko-katolickiego o zwrot mienia, 
który do nich należał .

Polakom z Gródka udało się  
w 1990 r. odzyskać świątynię pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego, 
która po wojnie była zamieniona na 
montownię kineskopów. Być może 
to, jak mówi ks. Michał, spowodo-
wało, że kościół nie uległ wielkiemu 
zniszczeniu, jak było to w przypadku 
przeznaczenia świątyń na magazyny 
czy składy. Zarówno poprzedni, jak 
i obecny proboszcz, włożyli wiele 
wysiłku, aby kościół odrestaurować 
i upiększyć. Dzięki ich działaniom 
dodano boczne ołtarze i ozdobiono 
kościół poprzez nowe figury i ob-
razy, m.in. św. Jadwigi Królowej. 
Pomoc na ten cel płynęła i płynie 
z zewnątrz, ale ks. Michał dąży do 
tego, aby to parafianie brali na siebie 
trud utrzymania kościoła i parafii. Ks. pro-
boszcz dba także o historię kościoła i miasta. 
Był inicjatorem upamiętnienia 14-krotnego 
przebywania w Gródku króla Władysława 
Jagiełły, który w tym miasteczku zmarł. Miej-
scowi kowale, dla upamiętnienia naszego kró-
la, wykuli piękne serce z tablicą informującą 
o władcy trzech narodów: Polaków, Litwinów 
i Rusinów. Około półtorametrowe serce usta-
wione zostało w obrębie placu kościelnego.

Dla ks. Michała ważniejszą od tych 
spraw materialnych, jest praca nad wiernymi,  
w większości Polakami. W swojej pracy dusz-

pasterskiej kieruje się wyzwaniem: uleczyć 
człowieka, wrócić mu tożsamość, godność, 
pomóc odnaleźć każdemu jego własne korze-
nie – wszystko to, co zostało zabrane, znisz-
czone i co da się naprawić.

Formowanie postawy chrześcijanina  
i świadomego swych korzeni Polaka, nie może 
być pracą prowadzoną w pośpiechu, to musi 
być praca od podstaw. Toteż szczególną wagę 
proboszcz i pallotynki, ss. Ludwika i Teresa, 
przywiązują do wychowania młodego po-
kolenia. To dla nich organizowane są zajęcia 
popołudniowe, sobotnio-niedzielna szkółka 
polska z nauką języka i historii Polski. To dba-
łość o detale, tak u ministrantów, jak i obsługi 

liturgicznej. Parafia prowadzi także zespół 
muzyczny „Jagiellonia”, który ozdabia nie tyl-
ko Msze św., ale także uroczystości narodowe, 
choćby z okazji 3 Maja czy 11 Listopada. Taka 
praca wydaje owoce!

Na drugi dzień odwiedziliśmy partner-
skie Komarno, leżące opodal Gródka. Tu 
problemem dla księdza i jego komarnieńskich 
parafian jest pozostawanie w rękach greko-
-katolików polskiego kościoła pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, który do 1946 r. był 
kościołem rzymsko-katolickim (później za-
mieniony na magazyn). Dodać należy, że gre-

ko-katolicy mają w Komarnie dwie cerkwie. 
Kościół otwierany jest na niedzielną Mszę 
św., na którą niewielu wiernych grecko-ka-
tolickich uczęszcza – wolą cerkwie. Starania 
o zwrot kościoła trwają już dwie dekady. Do 
rozwiązania tego problemu włączyły się oba 
episkopaty, niestety na razie bez efektu. Nie 
udało się skłonić ojca Iwana, dziekana grecko-
-katolickiego, choćby do wspólnego użytko-
wania kościoła. Toteż społeczność rzymsko-
-katolicka (22 rodziny) modli się w kaplicy na 
cmentarzu, w której jest mało miejsca, zimą 
jest zimno, a latem duszno i gorąco. A pięk-
na siedemnastowieczna świątynia oczekuje 
nie tylko na wiernych, ale także na generalny 
remont. Kościół ten to perła architektury baro-

kowej i mogłaby w polskich rękach 
zaświecić swoim blaskiem. Dodam, 
że o statusie świątyni rozmawiałem 
z burmistrzem Komarna i miejsco-
wą Ukrainką. Co ciekawe, deklarują 
oni, że nie są przeciwni zwrotowi 
świątyni i nie rozumieją postawy 
grecko-katolickiego duchownego, 
który jest „głównym hamulcowym”.

Po Mszy św. w komarnieńskiej 
kaplicy spotkałem się z rodakami, 
z którymi rozmawialiśmy o tym jak 
się im żyje. Nie jest im łatwo, jak 
większości mieszkańcom Ukrainy, 
a przy tym czują się pozostawieni 
przez miejscowy rząd samym sobie. 
Polacy z Komarna z chęcią przyjmą 
pomoc materialną, ale też chcieli-
by do nas przyjechać, zobaczyć jak 
nam się żyje, jak zmieniła się Pol-
ska. Chcieliby „dotknąć” kultury  
z ziem polskich, zobaczyć naszych 
„Dębian”, o których im opowiada-
łem. Liczą także na pomoc Polaków  
w utrzymaniu cmentarza, choćby  
w odnowieniu śladów polskości – 
pomnika Legionistów z 1921 r.

Myślę, że jest to zadanie dla nas, Polaków, 
mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba, 
które warto włączyć do naszej samorządowej 
działalności.

W sierpniu na terenie gminy zostanie 
przeprowadzona zbiórka odzieży oraz żywno-
ści z długim terminem przydatności do spoży-
cia (makarony, ryż, kasze) celem przekazania 
jako pomoc dla Polaków z Gródka i Komarna, 
będących pod opieką księdza Michała.

Wiesław Ordon 
Burmistrz

Z wizytą u rodaków w Komarnie...
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Koncertowo i wybuchowo czyli 
Militariada 2014

Świetne koncerty, rekonstruktorzy w akcji, 
ciężki sprzęt i doskonała atmosfera przez dwa 
dni pełne wrażeń - tak w kilku słowach można 
opisać to, co działo się w Nowej Dębie podczas 
szóstej „Militariady”. 

Szósta edycja Militariady czyli święto Nowej 
Dęby była wyjątkowa pod każdym względem. 
Mnogość atrakcji muzycznych, dopasowanych 
dla szerokiego grona odbiorców, prezentacje 
strojów wojskowych z różnych okresów, pokazy 
sprzętu wojskowego, przejazdy transporterem po 
placu - to wszystko cechuje Militariadę od pierw-
szej edycji.

W sobotnie popołudnie Militariadę uroczy-
ście otworzył burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon oraz dyrektor Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury Krystian Rzemień. 
Na otwarciu był również obecny wicemarszałek 
Bogdan Romaniuk oraz wicestarosta Jerzy Su-
doł. Rozpoczęcie odbyło się z hukiem - a to za 
sprawą Grupy Rekonstrukcji Historycznej Okrę-
gu Policji Państwowej z Radomia, która oprócz 
wystrzału z granatnika zademonstrowała także 
szermierkę na bagnety oraz pokaz walki w stro-
jach samurajów.

Oprócz konkursów z nagrodami dla młod-
szych i starszych była także możliwość prze-
jażdżki transporterem po ogrodzonym placu. 
Można było również skorzystać ze strzelnicy 
AirSoftGun oraz z atrakcji wesołego miasteczka 
zlokalizowanego koło krytej pływalni i czynne-
go do późnych godzin nocnych. Na muzycznej 

scenie pojawiły się zespoły: MIND, MY MAD-
NESS, TARANTULA, THE TREPP oraz ze-
spół PIERSI, którego występ zgromadził przed 
sceną rekordową liczbę widzów.

Drugiego dnia Militariady od wczesnych 
godzin porannych dało się wyczuć atmosferę 
wyczekiwania. Kiedy na placu pojawił się czołg 
T34 i półgąsienicowy niemiecki transporter 
opancerzony, od razu znaleźli się ciekawscy, któ-
rzy chcieli własnoręcznie „dotknąć” historii. Oba 
pojazdy, razem z czołgiem Panther, wzięły udział 
w rekonstrukcji pancernej „Bitwy pod Studzian-
kami”, po mistrzowsku przeprowadzonej przez 
ponad setkę rekonstruktorów z Przemyskiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej  
X D.O.K. pod dowództwem Mirosława Maj-
kowskiego. Starannie przygotowany scenariusz, 
świetna charakteryzacja, dopracowany każdy 
szczegół oraz udział pirotechników - to przepis 
na świetne widowisko, które zgromadziło na te-
renach nad zalewem tłumy mieszkańców oraz 
gości z całego województwa podkarpackiego.

Po rekonstrukcji na scenie pojawili się 
wykonawcy i zespoły - JESIOŁ, LE MOOR  
i MR POLLACK. Wieczorny finał Militariady 
należał jednak do MAŁGORZATY OSTROW-
SKIEJ, która wraz z zespołem przypomniała 
licznie zgromadzonym fanom starsze i młodsze 
przeboje.

Na Militariadzie swoje stoisko miały Za-
kłady Metalowe DEZAMET S.A., które były 
współorganizatorem imprezy i podczas Milita-

riady zapoczątkowały obchody 75-lecia działal-
ności. Współorganizatorem święta Nowej Dęby 
było także Nowodębskie Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne.

Swój udział mieli też saperzy z 16 Tczew-
skiego Batalionu Saperów w Nisku, którzy pre-
zentowali sprzęt wykorzystywany przez patrol 
saperski. W ciekawy sposób podczas Militariady 
swoją ofertę prezentowały nowodębskie zespoły 
szkół, modelarnia przy SOK-u, szpital powia-
towy z bezpłatnym mierzeniem ciśnienia krwi. 
Można było m.in. zbadać wiek serca w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Ciśnienie na życie” 
zorganizowanej przez Grupę Polpharma - Polfa 
Warszawa.

Imprezie patronowali: Wojewoda Podkar-
packi Alicja Chomycz-Śmigielska i Marszałek 
Województwa Podkarpackiego Władysław  
Ortyl. Patronat medialny nad imprezą objęło 
Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Polska 
Zbrojna, Radio Leliwa, TVP Rzeszów, TVP Hi-
storia oraz Telewizja Lokalna TVL.

Podziękowania należą się wszystkim spon-
sorom, którzy wspomogli przedsięwzięcie pod 
nazwą „Militariada 2014”, a byli to: Wojewódz-
two Podkarpackie (podziękowania kierujemy 
dla członka zarządu Województwa Podkarpac-
kiego - Bogdana Romaniuka), Powiat Tarnobrze-
ski (podziękowania kierujemy dla wicestarosty 
Jerzego Sudoła), Zakłady Metalowe Dezamet 
S.A. na czele z prezesem zarządu Leszkiem 
Pabianem, TSSE Wisłosan, Agencja Rozwoju 
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Obchody 223 rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W sobotę, 3 maja, obchodziliśmy 223 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
Z tej okazji w Nowej Dębie odbyły się uroczy-
stości upamiętniające to wydarzenie.

Obchody rozpoczęła Msza Święta w ko-
ściele pw. Matki Bożej Królowej Polski, kon-
celebrowana pod przewodnictwem ks. dzieka-
na Andrzeja Machowicza, proboszcza parafii 
w Baranowie Sandomierskim. Równocześnie 
parafia obchodziła odpust parafialny w uro-
czystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski.

W uroczystościach wzięli udział –  
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wie-
sław Ordon, wicestarosta tarnobrzeski Je-
rzy Sudoł, przewodniczący Rady Miejskiej 
Wojciech Serafin, dyrektor Szpitala Powia-

towego w Nowej Dębie Bogdan Tomczyk,  
a także poczty sztandarowe Honorowej Stra-
ży Wielkanocnej, Ochotniczej Straży Po-
żarnej z Nowej Dęby, Szpitala Powiatowego  
w Nowej Dębie, nowodębskich gimnazjów 
i szkół podstawowych oraz duchowieństwo 
i mieszkańcy Nowej Dęby. Przed rozpoczę-
ciem Mszy Świętej w podcieniach kościoła 
Orkiestra Dęta miasta Nowa Dęba odegrała 
patriotyczne melodie, a podczas Mszy wspo-
magała oprawę muzyczną.

Burmistrz Wiesław Ordon w swoim prze-
mówieniu wspomniał, że tak jak twórcom 
konstytucji, także i nam wszystkim powinno 
zależeć na pielęgnowaniu wolności, bo nie jest 
nam ona dana na zawsze. Następnie delegacja 
złożyła wiązanki kwiatów pod tablicą upa-

miętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja. 
Na zakończenie Mszy uczestnicy uroczysto-
ści okrążyli świątynię w procesji euchary-
stycznej.

RL/MM

Przemysłu z dyrektorem Markiem Indykiem, 
Zakłady Chemiczne SIARKOPOL z prezesem 
Sławomirem Litwinem, Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe KARABELA, Spółdzielnia Inwa-
lidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie, Bank 
Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Lasy Państwowe-
-Nadleśnictwo Nowa Dęba, Restauracja Dę-
bianka, Wojska Lądowe - Siły Zbrojne RP, Huta 
Stalowa Wola, Wojskowu Instytut Techniczny 
Uzbrojenia, Dowództwo Generalne Rodzajów 

Sił Zbrojnych, 21 Brygada Strzelców Podha-
lańskich - 16 Tczewski Batalion Saperów w Ni-
sku, Fenix Metals, PHU „AUTO-GAZ-BUT”, 
PSS Społem Nowa Dęba, Polpharma - Oddział 
Produkcyjny w Nowej Dębie, Zakład Budow-
lano-Remontowy Stanisław Łęgowski Bogdan 
Kupiec s.j., Salon Urody NEFRETETE w Nowej 
Dębie, Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Ga-
zowe Krzysztof Kluza - Bukowiec, Tarnobrze-
ska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Partner Alior 

Bank w Nowej Dębie, Agencja Reklamowa 
MILDRUK z Nowej Dęby oraz PGKiM Sp.  
z o.o. w Nowej Dębie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy i już te-
raz zapraszamy na kolejną edycję Militariady za 
rok.

UMiG
Galeria zdjęć na str. 24

2 maja z okazji Dnia Flagi i zbliżającego 
się Dnia Strażaka na stadionie Samorzą-
dowego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostały 
zorganizowane pokazy sprzętu i umiejętności 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy 
Nowa Dęba oraz Państwowej Straży Pożarnej 
z Tarnobrzega.

Wśród atrakcji przygotowanych przez  
organizatorów były m. in. pokazy sprzętu stra-
żackiego Państwowych i Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Strażacy zaprezentowali swoje 
umiejętności w zakresie pierwszej pomocy 
przedmedycznej oraz ratownictwa technicz-
nego.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwo-
wej Straży Pożarnej z Tarnobrzega w widowi-
skowy sposób zademonstrowała możliwości 

drabiny ratowniczej. Przy pomocy armatki  
z dużej wysokości na murawę stadionu w krót-
kim czasie zostało rozpylone kilka ton wody.

Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła 
się konkurencja lania wody do celu. Wymagała 
ona od uczestników siły i precyzji, a w nagrodę 
każdy uczestnik otrzymał drobny upominek. 
Najmłodsi mogli skorzystać także z dmucha-
nej zjeżdżalni na placu zabaw albo popływać  
w kuli na wodzie. A żeby nie brakło siły to była 
też wata cukrowa i popcorn.

W ramach pokazów sprawnościowych zo-
stały rozłożone dwie linie gaśnicze. Drugą li-
nię równie sprawnie jak mężczyźni rozkładała 
drużyna kobieca.

Najbardziej widowiskową częścią poka-
zów było uwolnienie poszkodowanego w sy-

mulowanym wypadku samochodowym oraz 
gaszenie płonącego wraku.

Na zakończenie wozy strażackie z armat-
kami wodnymi okrążyły murawę stadionu roz-
pylając pióropusze wody.

Wszystkim strażakom nie tylko z okazji 
ich święta życzymy bezpiecznej służby, zawsze 
szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdro-
wia i wszelkiej pomyślności. Niech Święty Flo-
rian zawsze otacza opieką w pełnieniu strażac-
kiej powinności, która jest źródłem satysfakcji  
i powinna być powodem do dumy.

RL/MM
Galeria zdjęć na str. 23

Dzień Strażaka  
na stadionie SOSiR
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OSP w Cyganach realizowała projekt 
współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach działań 413 „Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju”, objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013 pt. „Remont połączony 
z modernizacją oraz zakup wyposażenia 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany”.

Realizacja tego projektu przyczyniła 
się do poprawienia warunków lokalowych 
dla osób starszych, młodzieży oraz druhów 
strażaków. Świetlica została wyposażona  
w węzeł sanitarny, aneks kuchenny oraz  

Uroczyste otwarcie świetlicy OSP w Cyganach

Dbanie o przyrodę i nasze najbliższe śro-
dowisko to bardzo bliskie tematy dla naszych 
dzieci. W tym roku szkolnym zwróciliśmy 
szczególną uwagę na działania, które dadzą 
radość i dużo wiedzy dzieciom. Udało się.

Początkiem było systematyczne czytanie 
bajek o tematyce przyrodniczej. Dzieci uwiel-
biają bajki.

21 marca 2014r. na balu ekologicznym „Wi-
taj Wiosno” z okazji pierwszego dnia wiosny 
na wszystkie dzieci czekały wspaniałe atrak-
cje. Dzięki zdolnościom rodziców dzieci mia-
ły przygotowane stroje z różnych nieużytków,  
w których wyglądały wspaniale i z radością 
brały udział w zabawach, pokazach tanecznych 
i spotkaniu z panią Elżbietą Mazur, Kierowni-
kiem Usług Komunalnych w PGKiM w Nowej 
Dębie. Pani Ela przyszła również w stroju balo-

wym i wyglądała jak pani wiosna. Dużą atrak-
cją dla dzieci była opowieść o tym, na czym 
polega praca pani Eli, na czym trzeba się znać, 
by dbać o zieleń w naszym mieście oraz ile trze-
ba wiedzieć o życiu roślin. Dzieci pokazały, że 
wiedzą dużo gdy pani Ela prowadziła konkursy 
przyrodnicze. Każda z grup dostała w prezencie 
profesjonalny projekt rabatki kwiatowej z legen-
dą jakie kwiaty mamy zrobić. Umówiliśmy się 
na spotkanie gdy dzieci ozdobią swoje rabatki. 
Długo będziemy pamiętać ekologiczny prezent, 
który dostaliśmy. Pyszne, piękne, słodkie jabłka 
bardzo wszystkim smakowały.

21 maja sześciolatki z grupy „Wiewiórecz-
ki” były ogrodnikami. Dzięki pani Eli nasze 
dzieci mogły wziąć udział w upiększaniu na-
szego miasta. Poznały nazwy kwiatów, które 
sadziły i przekonały się jaka to jest ciężka praca. 
Nauczyły się delikatnie wyjmować sadzonki 

z doniczek, zauważać w jakich odległościach 
sadzić. Słuchali poleceń, pomagali sobie i dbali 
o porządek. Po skończonej pracy byliśmy zmę-
czeni i dumni z siebie. Mogliśmy zobaczyć jak 
wygląda praca z glebogryzarką i ile wymaga 
to wysiłku. Dziś dzieci wiedzą jaka jest dro-
ga od projektu do pięknego wyglądu rabatki  
w mieście i jak wielu ludzi musi nad tym pra-
cować. Kilka dni później gościliśmy panią Elę 
w naszej grupie Wiewióreczki. Mogliśmy po-
słuchać czytanej przez panią Elę bajki o życiu 
psa i wilka i zastanowić się, dlaczego zwierzęta 
wybierają życie na wolności. Wspólnie gło-
sowaliśmy nad prawdą lub fałszem w hasłach 
ekologicznych ułożonych przez dzieci z grupy 
4 i 5-latków.

Wspólnie pracujemy nad „Kodeksem Ma-
łego Ekologa”. Chłopcy poprowadzili gościa 
do każdej grupy by pani Ela zobaczyła gotowe 
rabatki kwiatowe. Dzieci nie spodziewały się, 
że będą za to nagrodzone.Pani Ela podarowa-
ła każdej grupie jabłka pełne słodkich czeko-
ladek. Okazało się, że jest osobą utalentowa-
ną plastycznie ponieważ sama zrobiła jabłka  
z butelek po wodzie mineralnej. Wszystko eko-
logiczne tak jak planowaliśmy w naszym priory-
tecie „Słucham, obserwuję, badam – czyli mały  
i duży o przyrodę dba i przyrodzie służy”. Na-
sze dzieci zachęcane są do dbania o nasz świat 
w ramach swoich możliwości. Panią Elżbietę 
Mazur zaliczamy do przyjaciół naszego przed-
szkola - Przedszkola Nr 5 im. Misia Uszatka. Za 
wszystko bardzo dziękujemy.

Alina Baracz
Przedszkole Nr 5

Słucham, obserwuję, badam – czyli mały  
i duży dba o przyrodę i przyrodzie służy
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SPROSTOWANIE 
W ostatnim numerze Naszych 

Spraw, w artykule „Jubileusze 100 uro-
dzin” – Najstarszy mieszkaniec Chmie-
lowa, wystąpił błąd. Pani Anna Walska 
nie jest najstarszym mieszkańcem 
Chmielowa. Najstarszą mieszkanką 
Chmielowa jest Pani Bronisława Moty-
ka, urodzona 15 stycznia 1912 roku. Za 
pomyłkę przepraszamy.

RL/MM

Harcerze z Nowej Dęby znowu wygrywają !!!
Harcerze ze Szczepu „Jedynka” w Nowej 

Dębie kolejny raz udowadniają, że ze środo-
wiskiem harcerskim z Nowej Dęby trzeba się 
liczyć.

Po niedawnym sukcesie na Rajdzie Arsenał 
w Warszawie gdzie zajęli trzecie miejsce, wy-
startowali na najstarszym polskim rajdzie har-
cerskim jakim jest Rajd Świętokrzyski. Jego 56. 
edycja, która zaplanowana była od 29 maja do  
1 czerwca, miała prawie 50 km długości i pro-
wadziła po szlakach gór Świętokrzyskich.

Tradycyjnie harcerze 
zameldowali się na 7 trasie 
„Jędrusiowej” związanej 
 z oddziałem partyzanckim 
„Jędrusie”. Z Nowej Dęby 
w rajdzie wzięło udział 
30 osób podzielonych na  
4 patrole rajdowe. Pomimo 
niesprzyjającej pogody, 
cały czas w dobrych humo-
rach, harcerze zrealizowali 
wszystkie zadania i szczę-
śliwie pokonali 4 trasy raj-
dowe.

Rajd zakończył się zlo-
tem w Nowej Słupi gdzie na 
apelu kończącym rajd ogło-
szono wyniki rywalizacji...

Pierwsze miejsce 7 trasy i puchar Prezyden-
ta Miasta Starachowice zdobył patrol „NOŁ-
LAJFY” z Nowej Dęby w składzie:

- Dawid Zieliński, Mikołaj Pasek, Karol 
Kwaśnik, Kamil Klocek, Krzysztof Markowicz, 
Maciej Misiak, Mateusz Wyżyn, Jakub Skura, 
Kamil Kozdęba i Jakub Taraszka.

Tak trasę Rajdu wspomina opiekun jednego 
z patroli dh. Henryk Zając:

„...Rajd przebiegał czerwonym szlakiem 
przez Pasmo Jeleniowskie od Gołoszyc - G.Tru-
skolaska - G.Szczytniak  - Nowy Skoszyn.

Padał deszcz i wszyscy mieli dość. Okrop-
ność trasy ukoiło dopiero ognisko na leśnej pola-
nie i nocleg w stodole.

Trasa następnego dnia rajdu, z mgłą i chmu-
rami, biegła dalej czerwonym szlakiem do Bar-
toszowin. Już nie padało, a nawet pokazało się 
słońce. Dzień zakończyło ognisko mundurowe, 

podczas którego gawędę o partyzantach „Ję-
drusia” opowiedział syn jednego z uczestników 
walk -Wojciech Pawlikowski. Po śniadaniu przez 
Puszczę Jodłową, Święty Krzyż doszliśmy do 
Nowej Słupi, gdzie zostaliśmy poczęstowani go-
rącą herbatą i bigosem. Po odpoczynku i prze-
braniu się w stroje przygotowane przez uczest-
ników, cała VII trasa kolumną powędrowała 
na zlot do Regionalnego Muzeum „Dymarki 
Świętokrzyskie”.  Tam odbyła się prezentacja 

poszczególnych tras, przeplatana występami  
i różnymi zabawami przygotowanymi przez or-
ganizatorów. Po skończonej zabawie cała trasa 
przeniosła się do szkoły w Rudkach. Po cięż-
kiej nocy zjawiliśmy się na zakończeniu Rajdu.  
Ku wielkiej radości harcerzy z Nowej Dęby za-
stęp starszych chłopców zdobył Puchar Prezy-
denta Miasta Starachowice.

Po czterech dniach wytężonej wędrówki 
wróciliśmy do domu szczęśliwi i zadowoleni. 
Najwyższe trofeum VII trasy Rajdu Święto-

krzyskiego zagościło na za-
wsze w naszym mieście...”
Trasa Rajdu:
29.05.2014 - Gołoszyce - 
G.Truskolaska - G.Szczyt-
niak - Nowy Skoszyn - 18 km
30.05.2014 - Nowy Skoszyn - 
G.Jeleniowska - Kobyla Góra 
- Trzcianka - 15 km
31.05.2014 - Trzcianka- 
Św.Krzyż - Nowa Słupia /
zlot/ - Podchełmie - 12 km
01.06.2014 - Podchełmie - 
Nowa Słupia /zlot/ 2 km

Cieszymy się z sukcesu 
nowodębskich harcerzy, któ-
rzy biorąc udział w harcer-

skich wydarzeniach są ambasadorami miasta 
i gminy Nowa Dęba na arenie ogólnopolskiej. 
Podziękowania kierujemy do Starostwa Po-
wiatowego w Tarnobrzegu, które sfinansowało 
transport harcerzy na Rajd. Życzymy kolejnych 
sukcesów i będziemy wspierać przy realizacji 
kolejnych wyzwań.

Szczep ZHP Jedynka 
Nowa Dęba

w salę  świetlicową. Świetlica została wypo-
sażona w telewizor 3D, komputer stacjonarny, 
laptop, gry świetlicowe - piłkarzyki, twister, 
dart elektryczny, szachy. W ramach projektu 
został również zrealizowany konkurs pla-
styczny  pt: „Osobowości mojej miejscowo-
ści”.

Całkowity koszt zadania opiewał na 
kwotę 31 292 zł. Dofinansowanie z PROW 
to kwota 25 000 zł, pozostała część to środki 
własne. Projekt ten został zrealizowany dzięki 
pomocy posła Mirosława Pluty, radnego Sej-
miku Wojewódzkiego Władysława Stępnia, 
burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Wie-
sława Ordona, dyrektora LGD Piotra Pastuły 

i pracowników biura LGD oraz wolantariuszy  
z OSP w Cyganach i Stowarzyszenia na Rzecz 
Ekorozwoju Wsi Cygany.

Symbolicznego przecięcia wstęgi 10 maja 
2014 r., podczas uroczystego otwarcia świetli-
cy dokonali: wicestarosta tarnobrzeski Jerzy 
Sudoł, burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon, wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Ryszard Rutyna, radny Marian 
Tomczyk, sołtys sołectwa Cygany Ryszard 
Samojeden, prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP dh Kazimierz Ślęzak oraz prezes 
ZOSP RP - dh Tadeusz Łącz. Poświęcenia po-
mieszczeń dokonał ksiądz Krzysztof Kułaga.

RL/MM
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Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej

XV Biegi uliczne w Nowej Dębie za nami

6 maja 2014 r. gmina Nowa Dęba była go-
spodarzem XVI eliminacji powiatowego szcze-
bla Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

W eliminacjach, które odbyły się w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie brało 
udział 30 uczestników, reprezentujących gminy:  
Baranów Sandomierski, Gorzyce, Grębów oraz 
Nowa Dęba. Uczestnicy konkursu zostali przy-
dzieleni do 3 kategorii wiekowych: 12 uczestni-
ków w grupie I - uczniów szkół podstawowych, 
12 uczestników w grupie II - uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz 6 uczestników w grupie III 
- uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Turniej 
składał się z dwóch części. W części pierwszej 
wszyscy uczestnicy pisali test jednokrotnego wy-
boru. Do eliminacji ustnych zakwalifikowało się 
po trzech zawodników z każdej grupy wiekowej. 
Uczestnicy odpowiadali na wylosowane przez 
siebie zestawy pytań w danej grupie wiekowej, 
przed komisją sędziowską w składzie: mł. bryg. 
Bogusław Opala, st. kpt. Jacek Widuch i st. kpt. 
Szymon Rawski.

W wyniku rozgrywek finałowych w po-
szczególnych grupach wiekowych kolejne miej-
sca zajęli:

I Grupa wiekowa:
1. Jan Smykla, Gmina Baranów 
Sandomierski
2. Paweł Głaz, Gmina Baranów 
Sandomierski
3. Agata Wicińska, Gmina Gorzyce
II Grupa wiekowa:
1. Aleksandra Ordon, Gmina Grę-
bów
2. Paweł Walski, Gmina Grębów
3. Martyna Karbowniczek, Gmina Gorzyce
III Grupa wiekowa:
1. Mateusz Głaz, Gmina Baranów Sandomierski
2. Michał Franuszkiewicz, Gmina Nowa Dęba
3. Marcin Sudoł, Gmina Nowa Dęba
Serdecznie gratulujemy!

Warto dodać, że Mateusz Głaz jest synem 
dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie, 
mł. bryg. Roberta Głaza. Jego drugi syn - Paweł,  
w eliminacjach w grupie I (szkoły podstawowe) 
zajął 2 miejsce.

Cenne nagrody w konkursie ufundował Sta-
rosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra. Były to: za za-
jęcie I-go miejsca – rower, II miejsce – tablet, III 
miejsce – słuchawki. Ponadto każdy z uczestni-
ków otrzymał za udział w turnieju pendrive oraz 
dyplom. Drugą, ustną część zmagań obserwował 
także zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa 
Dęba - Zygmunt Żołądź, który jako gospodarz 
podziękował wszystkim za udział w elimina-
cjach powiatowych i pogratulował zwyciezcom. 
Na zakończenie organizatorzy wyróżnili dwoje 
najmłodszych uczestników konkursu, wręczając 
im oprócz dyplomów także strażackie maskotki.

RL/MM

W sobotę 31 maja w Nowej Dębie już po raz 
15 odbyły się Biegi Uliczne organizowane przez 
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno- Kultu-
ralne. Organizatorzy zaplanowali rozegranie 
biegów na 12 dystansach. Najmłodsze dzieci 
rywalizowały w biegach na 400 m, uczniowie 
starsi mieli do pokonania 800 metrów.

Uczniowie szkół średnich i dorośli w kate-
gorii OPEN rywalizowali na dystansach 1200  
i 1600 m. Biegi rozgrywano wokół Placu mjr Jana 

Gryczmana. Po zakończeniu odbyła się dekora-
cja zwycięzców, którzy otrzymali medale, oka-
załe puchary oraz dyplomy i nagrody rzeczowe.  
Organizatorzy nagrodzili tradycyjnie najmłod-
szego zawodnika i zawodniczkę imprezy: 3-let-
nią Julię Wdowiak oraz 4-letniego Kornela Gła-
dysza (Przedszkole nr 5 w Nowej Dębie), którzy 
wystartowali w biegu na dystansie 400 m.

Miłym akcentem było uhonorowanie Jerzego 
Sudoła, wicestarosty tarnobrzeskiego, okoliczno-

ściowym grawertonem za pomysł  
i organizację przez 15 lat Nowo-
dębskich Biegów Ulicznych.

W tegorocznych biegach wzię-
ło udział 194 zawodników z gmin: 
Nowa Dęba, Bojanów, Baranów 
Sandomierski oraz Majdan Kró-
lewski i Kolbuszowa.

Wszystkim sponsorom i oso-
bom, dzięki którym możliwe było 
przeprowadzenie tej jubileuszo wej 
imprezy składamy podzięko wania. 

Poniżej przedstawiamy nazwiska zwycięz-
ców z poszczególnych kategorii wiekowych:
- 400 metrów dziewcząt,  I-II klasa szkoły pod-

stawowej: Wiktoria Wojciechowska  – Szkoła 
Podstawowa w Majdanie Królewskim

- 400 metrów chłopców,  I-II klasa szkoły pod-
stawowej: Ernest Trela – Szkoła Podstawowa  
w Rozalinie

- 400 metrów dziewcząt, III-IV klasa szkoły 
podstawowej: Dominika Zięba– Szkoła Podsta-
wowa w Komorowie

- 400 metrów chłopców, III-IV klasa szkoły 
podstawowej: Patryk Dudziak – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Nowej Dębie

- 800 metrów dziewcząt, V-VI klasa szkoły pod-
stawowej: Klaudia Zięba – Szkoła Podstawowa 
nr 3 w Nowej Dębie

- 800 metrów chłopców, V-VI klasa szkoły pod-
stawowej: Patryk Zych – Szkoła Podstawowa  
w Jadachach
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- 800 metrów dziewcząt, klas gimnazjalnych: 
Justyna Rzeszut – Gimnazjum nr 1 w Nowej 
Dębie

- 1200 metrów chłopców, klas gimnazjalnych: 
Piotr Zagajski – Gimnazjum nr 1 w Nowej 
Dębie

- 800 metrów dziewcząt, bieg otwarty SPP: 
Marianna Mangione – Zespół Szkół nr 1  
w Nowej Dębie

- 1200 metrów chłopców, bieg otwarty SPP: 
Bartłomiej Rębisz – Zespół Szkół nr 1  
w Nowej Dębie

- 1600 metrów kobiet, bieg otwarty OPEN:  
Klaudia Zięba – Szkoła Podstawowa nr 3  
w Nowej Dębie

- 1600 metrów mężczyzn, bieg otwarty OPEN: 
Bogdan Zmitrowicz

Adam Szurgociński

Turniej brydża sportowego o Puchar  
Przewodniczącego Rady Miejskiej

9 czerwca w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie odbył się turniej brydża 
sportowego o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej.

W turnieju wzięło udział 16 brydżystów  
(8 par). Każda para miała do rozegrania 14 rozdań. 
Atmosfera - jak to przy kartach - bywała bardzo 
napięta, niektórzy zawodnicy ulegali karcianym 
emocjom. Licytowano gry częściowe, końcowe 
oraz szlemiki. Turniej trwał trzy godziny.

Ostateczna klasyfikacja turnieju przedstawia 
się następująco:
1. Zenon Bogacz i Henryk Pytka
2. Wiesław Kalicki i Józef Mazur
3. Bogdan Kaczmarek i Marek Mikulski
4. Adam Mazurek i Zenon Rozenbajgier
5. Janina i Eugeniusz Pabian
6. Józef Cebula i Jan Szafran

7. Danuta i Antoni Malcharek
8. Wiesław Bajdas i Andrzej Wąsowicz

Puchary wręczał Przewodniczący Rady 
Miejskiej - Wojciech Serafin. Ufundował on rów-
nież akcesoria brydżowe. Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom. Korzystając z okazji zapraszamy 
i zachęcamy do udziału w turniejach brydżo-
wych, które odbywają się w okresie od września 
do czerwca w każdy poniedziałek w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury o godzinie 18-tej.

Aktualne informacje o brydżu w naszym 
mieście można śledzić na stronie internetowej 
http://www.bridgenowadeba.republika.pl

Tekst i foto. 
Zenon Rozenbajgier

Poprzez Cienie – nowy tomik wierszy 
nowodębianki Kingi R. Nowak

Kinga Rozalia Nowak – (ur. 1988r.) Po-
chodzi z Chmielowa. Jest absolwentką Zespołu 
Szkół nr 1 w Nowej Dębie.
MAREK OSTAPKO: Jak zaczęła się Twoja 
przygoda z poezją?
KINGA ROZALIA NOWAK: Bardzo wcześnie. 
Pierwszy kontakt z poezją miałam gdzieś w wie-
ku przedszkolnym dzięki mojej Mamie, która 
zaszczepiła we mnie miłość do słowa w formie 
artystycznej, wysyłała mnie na konkursy recyta-
torskie, pomagała zrozumieć sens danych utwo-
rów i budziła empatię, abym mogła te wiersze 
prawdziwie poczuć. Później, kiedy zaczęłam 
stawać się w pełni świadomą siebie i innych oso-
bą, zaczęłam swoje myśli zbijać w coś, na wzór 
właśnie wierszy – nie chciałam swojego szczę-
ścia, smutku czy niepokoju nazywać po imieniu, 
więc zamykałam je w metaforach, porównaniach 
i niedomówieniu. Wszystkie te spisane myśli cały 
czas zostawały tylko moje, czasem parę najbliż-
szych mi osób miało je do wglądu, było to jednak 
bardzo nieliczne grono. Nie miałam nigdy odwa-
gi potraktować swojej “twórczości” poważnie. 
Najwięcej wierszy powstało tak naprawdę pod 
koniec moich studiów, kiedy pracowałam w lu-

belskim wolontariacie i kiedy poznałam swojego 
Męża, to właśnie on okazał się największą moją 
inspiracją i poganiaczem do tego typu pracy. Wy-
danie tomiku “Poprzez Cienie” również mocno 
zmobilizowało mnie do dalszych działań.

Kiedy odważyłaś się wyciągnąć swoje wiersze  
„z szuflady” i pokazać je światu?
Prawdę mówiąc nie odważyłam się… odważył się 
mój Mąż. Kiedy ukazała się jego książka: ”Tor-
tuga, dzieje wyspy piratów”, w którejś rozmowie 



lato 2014 NASZE SPRAWY16 » z życia gminy

W tegorocznej edycji konkursu MALUCH 
2014 dofinansowanych zostanie ponad 20 tys. 
miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi. Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło 
101 mln zł na ich utrzymanie i budowę nowych.

W tym roku o środki z programu mogły ubie-
gać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje poza-
rządowe. Gmina Nowa Dęba otrzyma ponad 345 
tys. zł na utworzenie 48 miejsc w żłobku przy uli-
cy Leśnej 28 (Przedszkole nr 5) w Nowej Dębie.
- Program cieszy się bardzo dużą popularnością. 
Niektóre gminy zgłaszają się co roku, podkreśla-
jąc, że to dla nich ogromne wsparcie, a często rów-
nież warunek działania żłobka – mówi Włady-

sław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki 
społecznej. - To trzeci rok funkcjonowania progra-
mu. Mamy już w Polsce 1511 żłobków i klubików 
dziecięcych. Łącznie to 55 tys. miejsc dla dziecia-
ków. Cieszę się, że dzięki niemu mogą otrzymać 
dodatkowe wsparcie również nowodębianie. Środ-
ki z konkursu zmniejszają opłaty ponoszone przez 
rodziców i ułatwiają im powrót do pracy - dodaje 
minister Kosiniak-Kamysz.

Tegoroczny Program MALUCH jest realizo-
wany w jednej edycji, podzielonej na trzy modu-
ły. Moduł pierwszy dotyczy tworzenia nowych 
miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi  i trzeci 
- utrzymania już istniejących. Dwa pierwsze skie-
rowane są do gmin i to z nich skorzysta Gmina 
Nowa Dęba.
- Dofinansowanie z MALUCHA przeznaczymy 
m.in. na prace renowacyjne i adaptacyjne w istnie-
jących pomieszczeniach, a także remont instalacji 
wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wyre-
montowana zostanie winda towarowa. Dodatko-
wo dokupione zostanie podstawowe wyposażenie 
żłobka: leżaki, pościel, kojce, doposażymy i ume-
blujemy kuchnię, stworzymy sanitariaty dla dzieci 
i zmedernizujemy WC dla personelu - mówi Wie-

sław Ordon, burmistrz Nowej Dęby. - Główna 
zaletą tego programu jest możliwość zwiększenia 
liczby miejsc żłobkowych, na co czekają pracujący 
rodzice.

Obecnie w Przedszkolu Nr 5 funkcjonują tzw. 
grupy żłobkowe. Dzięki dotacji i środkom wła-
snym, od 1 września bieżącego roku, powstanie 
odrębna placówka tj. Żłobek z 48. miejscami dla 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

- Jeśli to jeszcze nie zaspokoi wszystkich po-
trzeb na miejsca żłobkowe, to jesteśmy skłonni 
wyasygnować w przyszłości kolejne środki na 
pomoc rodzicom pracującym - deklaruje Wiesław 
Ordon. Nasza gmina jest jedną z pięciu na Pod-
karpaciu, które otrzymały promesę w rozstrzy-
gniętym konkursie ofert.

Dzięki zmianom w ustawie żłobkowej z 2013 
r. o dofinansowanie może ubiegać się więcej pod-
miotów. To już nie tylko gminy, ale również osoby 
fizyczne, przedsiębiorcy, a także organizacje po-
zarządowe. Dotacja może wynieść nawet 80 proc. 
kosztów inwestycji. 
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Jeszcze w tym roku 48 miejsc 
żłobkowych w Nowej Dębie

zapytał Wydawcy, czy mógłby podesłać wiersze 
żony, żeby ktoś ocenił, czy są coś warte…i tak to 
ruszyło z kopyta. Ja przeczytałam swój tomik być 
może już około dziesięciu razy i nadal nie jestem 
siebie pewna i być może nigdy nie będę, ale to 
cudownie mieć wokół najbliższych, którzy wierzą  
w nas w momentach, kiedy nam tej wiary brakuje.
Gdybyś miała kilkoma słowami scharakteryzo-
wać swoją poezję to …
Jest to głos duszy, który życie, rozum, ludzi i świat 
wyraża uczuciem, który wskazuje na rzeczywi-
stość zagubioną w zgiełku świata, jest to tęsknota 
za swym początkiem i szczęśliwym końcem, jest to 
zaduma nad losem i decyzjami ludzkimi.
Piszesz poezje z perspektywy obserwatora czy 
uczestnika? Opisujesz otaczający Cię świat czy 
swoje własne przeżycia?
Bardzo żyję tym wszystkim, co w codzienności 
mnie otacza, więc nie mogę jednoznacznie od-
powiedzieć. Niektóre z wierszy są w istocie moim 
doświadczeniem, wiążą się z moimi wspomnie-
niami i odczuciami, a niektóre są wyrazem em-
patii, analizy świata i czynów ludzkich. Każdy  
z tych wierszy jest pewnego rodzaju obrazem mo-
ich własnych myśli i odczuć dotyczących danego 
wydarzenia, czy momentu istnienia, lub życia 
po prostu. Czasem współodczuwam z kimś jakiś 

moment jego życia, który przemawia do mnie 
tak intensywnie, że nie mogłabym tego po prostu 
przemilczeć, więc czerpię z niego, by lepiej móc 
zrozumieć.
Dlaczego tomik nosi tytuł “POPRZEZ CIE-
NIE“?
Tytuł ten jest, jak najbardziej celowy i ściśle po-
wiązany z moim życiem i z zawartymi w tomiku 
wierszami. W tomiku często dochodzi do głosu 
cierpienie i smutek, jednak nie jest on depresyj-
ny, ponieważ przez cały czas przewija się motyw 
nadziei, wiary i miłości, aż w końcu owocuje to 
błogim spokojem i satysfakcją. Tak samo jest  
w życiu każdego z nas, przedzieramy się przez 
trud istnienia, do celu, pewnego ideału, wizji  
w której pragniemy odnaleźć prawdę o samych 
sobie. Droga ta, mimo, iż trudna nie jest pozba-
wiona pozytywów, a jeśli człowiek nie pozwoli 
złamać swego ducha, tylko umacniać się będzie 
wiarą, to ów cel osiągnie, a duch jego stanie się 
tym większy im więcej musiał udźwignąć.
Dziękuję za rozmowę.
--- 
OD AUTORKI: Już na etapie liceum moja rozmo-
wa z własną duszą odbywała się poprzez wiersze 
– więcej mogłam dzięki nim zobaczyć, zrozumieć 
i zaakceptować. Zaczęłam wtedy pracować jako 

animator z dziećmi i zobaczyłam jak wspaniale 
jest pomagać innym. W 2011 roku ukończyłam 
studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
Jana Pawła II. W czasie studiów pracowałam 
jako wolontariusz w dwóch programach: pierw-
szy – to pomoc dzieciom z najuboższych dzielnic 
Lublina – trudna praca, ponieważ cierpienie 
tych rodzin momentami paraliżuje nasze serce  
i rozum; drugi – to dzieło na rzecz pomocy 
uchodźcom z Czeczenii, wspaniała praca, choć 
wymagająca siły ducha, wyrozumiałości i nie 
tylko samej tolerancji, co akceptacji. Ludzi, któ-
rych poznałam w tym programie zapamiętam do 
końca życia, a każdy uśmiech, jaki udało mi się 
wywołać na twarzach zarówno dzieci jak i ich ro-
dziców, będzie mi pocieszeniem w chwilach zwąt-
pienia. Cały ten czas powstawały wiersze, które 
znajdują się w tym tomiku. Po studiach moje życie 
zaczęło się w malowniczej miejscowości, wśród 
Beskidów – i jest to zdecydowanie moje miejsce 
na ziemi z różnych, najpiękniejszych powodów. 
Nie czuję się jednak zwolniona z obowiązku by-
cia człowiekiem, a co za tym idzie, nieustannego 
poszukiwania dobra w sobie i ludziach. Wszyst-
ko to uśpione jest w moich wierszach, staram się 
zwrócić w nich uwagę na rzeczy, o których każ-
dy z nas mógłby napisać poemat, ale nie każdy  
o nich pamięta.

Marek Ostapko
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30 maja w Zespole Szkół w Jadachach 
miały miejsce uroczystości jubileuszowe zwią-
zane z rocznicą 150 lat szkolnictwa w Jada-
chach oraz 10 rocznicą nadania szkole imienia 
kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Po Mszy Św. w kościele parafialnym p.w. 
św. Maksymiliana, na ścianie budynku 
szkoły odsłonięta została tablica pa-
miątkowa ufundowana przez rodziców 
i mieszkańców.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta ra-
zem z zespołem mażoretek Diament  
z Chmielowa rozpoczęła oficjalną 
część uroczystości, na którą przybyło 
wielu zaproszonych gości.

Dyrektor Zespołu Szkół w Jada-
chach – Bernarda Głowacka, w swo-
im wystąpieniu przypomniała histo-
rię szkoły, jej początki od roku 1864  
i pierwsze lata działalności. – Warun-
ki lokalowe były bardzo skromne, aż 
do roku 1911, kiedy wymurowano 
budynek z dwoma salami lekcyjny-
mi i mieszkaniem dla nauczyciela. 
Do 1941 roku działała czteroklasowa 
szkoła I stopnia, która została przemia-
nowana na szkołę 5-klasową z trzema 
nauczycielami. W historii szkoły na 
przestrzeni lat było wiele ważnych dat. 
W 1956 roku do szkoły doprowadzo-
no prąd, a w roku 1974 rozpoczęto jej 
rozbudowę. Powstanie Gimnazjum  
i powołanie Zespołu Szkół to już rok 

szkolny 2003/2004. Natomiast Kardynał Stefan 
Wyszyński jest patronem placówki od 31 maja 
2004 roku.

Wśród licznie przybyłych na jubileusz go-
ści był tarnobrzeski wicestarosta Jerzy Sudoł, 
który przypominał, że szkoła w Jadachach jest 

stałym elementem pejzażu tej miejscowości, 
gminy, powiatu i regionu. - Pamiętam, jak ta 
szkoła wyglądała jeszcze ćwierć wieku temu. 
Dzisiaj wygląda pięknie, tworzy harmonijną 
całość i jest znakomitym miejscem spotkań nie 
tylko dla uczniów i ich rodziców, ale także dla 

mieszkańców tej miejscowości – dodał 
wicestarosta.

Także Wiesław Ordon – burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba, skierował 
słowa uznania dla dyrekcji i grona pe-
dagogicznego. - Szkoła od wielu dzie-
sięcioleci wypełnia zadanie edukacji  
i wychowania młodych mieszkańców 
Jadachów, stanowiąc ważny element 
życia społecznego. W przeciągu 150 lat 
nauczyciele oraz pracownicy oświatowi 
starali się odpowiadać na aktualne po-
trzeby uczniów i ich rodzin. Także dzi-
siaj szkoła dobrze realizuje swoją misję, 
działając dla dobra współczesnego po-
kolenia – mówił W. Ordon.

Z okazji jubileuszu 150-lecia szkol-
nictwa w Jadachach wydano pamiąt-
kową publikację oraz rozstrzygnięto 
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. 
„Naród nie jest na dziś… Przeszłość jest 
jego siłą”, którego szkoła była organiza-
torem. Na konkurs wpłynęło 80 prac 
ze Szkół Prymasowskich z całej Polski, 
a honorowy patronat nad konkursem 
objął biskup sandomierski Krzysztof 
Nitkiewicz.
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150 lat szkolnictwa w Jadachach

4 czerwca w Przedszkolu Nr 4 przy Zespo-
le Placówek Oświatowych w Nowej Dębie po 
raz trzeci zorganizowany został konkurs przy-
rodniczo-ekologiczny pod hasłem „Jesteśmy 
przyjaciółmi przyrody” dla 6-latków z nowo-
dębskich przedszkoli.

Do konkursu, oprócz repre-
zentacji gospodarzy czyli dzieci 
z Przedszkola Nr 4, zgłosiły się 
dzieciaki z Przedszkola Nr 1  
i z Przedszkola Nr 5 im. Misia 
Uszatka. Konkurs poprzedziło 
przedstawienie o tematyce eko-
logicznej przygotowane przez 
dzieci z Przedszkola Nr 4, które 
do ostatniej konkurencji gorąco 
kibicowały wszystkim zawod-
nikom.

Każde przedszkole wystawiło do konkur-
su pięcioosobową drużynę, która pod czujnym 
okiem opiekuna i komisji konkursowej zmaga-
ła się z wieloma konkurencjami. Oprócz zwy-
kłych pytań były także konkurencje sprawno-

ściowe i na czas. Uczestnicy odpowiadając na 
pytania mogli wykazać sie wiedzą z zakresu 
edukacji przyrodniczej oraz ekologii związa-
nej ze środowiskiem lokalnym Nowej Dęby.

Po podsumowaniu wszystkich konku-
rencji Komisja konkursowa,  
w skład której wchodzili przed-
stawiciele organizatora, Nadle-
śnictwa Nowa Dęba oraz Urzędu 
Miasta i Gminy  ogłosiła wyniki 
- wszystkie drużyny uzyskały 
taką samą ilość punktów. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali poczęstunek i drobne 
gadżety. Dodatkowo każda pla-
cówka biorąca udział w konkur-
sie otrzymała nagrody rzeczowe.
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III Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
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Dzięki Dyrekcji, Nauczycielom, Radzie 
Rodziców i oczywiście Społeczności Szkolnej  
3 czerwca udało się zorganizować już po raz 
drugi wspaniałe wydarzenie kulturalno - roz-
rywkowe – „Piknik przy Zybury”. 

Celem nadrzędnym imprezy było zintegro-
wanie środowiska lokalnego. Zarówno dosyć 
dobra pogoda, duża frekwencja oraz oferta Pik-
niku pozwoliły w pełnym zakresie zrealizować 
zaplanowane cele. W imprezie uczestniczyły 
przede wszystkim rodziny z dziećmi, do których 
była skierowana bogata oferta w postaci: kon-
kursów, konkurencji  sportowych, zabawy na 
urządzeniach rekreacyjnych oraz poczęstunek.

Program rozpoczął występ nowodębskiej 
Orkiestry Dętej, w której oprócz muzyków 
starszych stażem wystąpili również uczniowie 
naszej placówki. Następnie na scenie zaprezen-
towali się  wychowankowie przedszkola.

Na czas festynu zostały zaplanowane liczne 
zabawy, gry i przedstawienia. Uczniowie klas 
I-VI oraz gimnazjum przygotowali także  boga-
ty program artystyczny. „Mali aktorzy” włoży-
li w te występy dużo pracy, a widzowie mogli 
zobaczyć jej efekty. I o to chodzi! Mamy zdolną 
młodzież, wiec warto dać im szansę i sposob-
ność  wykazania i pokazania się! Wszystkie wy-
stępy nagradzane były oczywiście  gromkimi 
brawami.

Przed szkołą został rozstawiony dmucha-
ny zamek zjeżdżalnia, suchy basen oraz basen 
wodny  z kulami. Do tych atrakcji ustawiały się 
największe  kolejki. Ponadto Ochotnicza Straż 
Pożarna z Nowej Dęby przygotowała pokaz ak-
cji ratunkowej. Na boisku szkolnym za pomocą 
specjalistycznego sprzętu rozcięto samochód, 
aby strażacy w szybki i bezpieczny sposób mo-
gli uratować pasażerów. Pomiędzy występami 
gościnnie wystąpiły także panie z AMT  Studio 
Fitness, które zachęcały uczestników do zdrowe-
go stylu życia. Młodzież chętnie uczestniczyła w  

zajęciach ruchowych przez nie prowadzonych, 
gimnastykując się w rytm porywającej muzyki.

Zabawa i cały Piknik zgromadziły wielu 
uczestników z Nowej Dęby i okolic.  Wspania-
ła pogoda odzwierciedlała równie promienne 
nastroje wszystkich uczestników, którzy chwa-
lili perfekcyjną organizację przedsięwzięcia. 
A ponieważ żadna impreza nie może odbyć 
się bez ludzi, którzy są zawsze blisko Szkoły, 
wspierają wszelkie działania i pomagają w trud-
nych chwilach, organizatorzy pikniku pragną 
podziękować za pomoc i ofiarność wszystkim,  
a w szczególności dyrektorowi Oddziału Zakła-
du Farmaceutycznego „POLPHARMA” S.A. 
Ryszardowi Latawcowi i dyrektorowi ds. finan-
sowych Tomaszowi Kuryłowiczowi, prezesowi 
Zakładów Metalowych Dezamet S.A. Leszkowi 
Pabianowi, dowódcy JRG w Nowej Dębie mł. 
bryg. mgr Robertowi Głaz, prezesowi OSP Osie-
dle Dęba Władysławowi Nowakowi, prezesowi 
Zarządu Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej  
w Tarnobrzegu Jerzemu Kiliańskiemu, pani 
dyrektor ZS nr 2 Zofii Kopeć, właścicielom 
Restauracji „Dębianka” Krzysztofowi Tęcza  
i Lubicy Tęcza, Dowódcy Ośrodka Szko-
lenia Poligonowego Wojsk Lądowych  
w Nowej Dębie ppłk dypl. Bogdanowi Wójciko-
wi, Radzie Rodziców Zespołu Placówek Oświa-
towych, AMT Studio Fitness oraz F.U.H. Bajor 
Marcin-Marek Tomasz S.C.

Ogromne zaangażowanie Rady Rodziców  
i całej społeczności szkolnej wraz z Przyjaciółmi 

Szkoły doprowadziło do zorganizowania wspa-
niałej imprezy,  która jest bardzo istotnym ele-
mentem funkcji integrującej różne środowiska 
lokalne, wpływa na wzmocnienie więzi rodzin-
nych, jest doskonałą okazją do aktywnego i po-
żytecznego spędzenia wolnego czasu i promuje 
wizerunek naszej szkoły.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaan-
gażowanym w organizację i licznie przybyłym 
uczestnikom.

ZPO/JCz

22 maja przeprowadzone zostały 
konkursy na dyrektorów szkół. Komisje 
konkursowe powołane przez burmistrza 
miasta i gminy Nowa Dęba miały za zada-
nie wybrać nowych dyrektorów dla Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie oraz 
Szkoły Podstawowej w Cyganach. 

Każdy kandydat, który spełnił warun-
ki ogłoszenia mógł przystąpić do konkursu 
na stanowisko dyrektora wybranej szko-
ły, bowiem konkurs na to stanowisko był 
otwarty i konkurencyjny.

W Szkole Podstawowej Nr 2 dyrekto-
rem będzie nadal Ewa Markowicz-Zając. 
Zmiana nastąpiła w Szkole Podstawowej 
w Cyganach – nowym dyrektorem tej pla-
cówki została Małgorzata Pakulska. Zmie-
niła ona poprzednią dyrektor – Danutę Se-
rafin, która przeszła na emeryturę.

Nowi dyrektorzy przejmą obowiązki  
1 września czyli z początkiem nowego 
roku szkolnego.

BOJS

Piknik przy Zybury Konkursy na 
dyrektorów 

rozstrzygnięte

W dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
wzięliśmy udział w niezwykłym wydarzeniu. 
Jubileusz 15-lecia działalności świętował  
Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie”.

Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie” powstał 
w lutym 1999 r. pod patronatem Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Swoją 
nazwę zawdzięcza nie tylko nazwie miasta ale 
i swojemu poprzednikowi, który istniał w latach 

1974-1979 przy Klubie Fabrycznym, ówczesnej 
placówce kulturalnej w mieście.

Zespół dysponuje pięknym strojami lu-
dowymi, których posiadanie w dużej mierze 
zawdzięcza również swojemu poprzedniko-
wi. Wiele strojów zakupiono dzięki wsparciu 
Gminy Nowa Dęba i Powiatu Tarnobrzeskiego. 
Autentyczność wzorów, bogactwo barw i duża 
różnorodność budzą podziw widzów. Zespół 

kultywuje rodzimy folklor i narodowe tradycje. 
Skoczne tańce rzeszowskie, lasowiackie i lubel-
skie, ogniste krakowiaki i oberki, szlacheckie 
mazury, dostojne polonezy i kujawiaki to wizy-
tówka „Dębian”.

W Zespole zrzeszeni są entuzjaści folkloru, 
muzyki i tańca. Są to uczniowie szkół gimnazjal-
nych, licealnych, studenci a także dorośli, którzy  
rozwijają swoje pasje w grupach tanecznych, 

15-lecie Zespołu Pieśni i Tańca „Dębianie”
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WYRÓŻNIENIE DLA ZESPOŁU  
OBRZĘDOWEGO „CYGANIANKI”

W sobotę i w niedzielę (5-6 kwietnia) odbył się 
XXVI Wojewódzki Konkurs: ,,Ludowe obrzędy 
i zwyczaje’’ w Giedlarowej koło Łańcuta, które-
go organizatorem był Wojewódzki Dom Kultury  
w Rzeszowie pod patronatem Marszałka Woje-
wództwa Podkarpackiego. W konkursie uczest-
niczyło prawie 300 osób z 21 grup obrzędowych  
z całego Podkarpacia, które prezentowały zwycza-
je i obrzędy związane z cyklem prac na roli, wese-

lem, chrzcinami. Zespół ,,Cyganianki” działający  
w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach był 
również uczestnikiem tego konkursu, prezentując 
fragmenty ,,Wesela lasowiackiego’’. W obrzędzie 
wzięło udział 21 osób, które na scenie zaprezento-
wały się dobrze, z wielkim zaangażowaniem od-
grywając swoje role. Piękne stroje i pieśni weselne, 
które prezentowane są rzadko, nagradzane były 
licznymi brawami. Decyzją jury zespół otrzymał 
wyróżnienie. Jury w 5- osobowym składzie miało 
trudne zadanie, gdyż poziom prezentowanych wido-
wisk był bardzo wysoki. Wielką zaletą widowiska 
,,Wesele lasowiackie’’ jest to , że występuje w nim 
młodzież, ucząc się trudnych gwarowych ról. Po-
nadto obrzęd ,,Wesela Lasowiackiego’’ decyzją jury 
zostanie zaprezentowany na przeglądzie ,,Wesele 
Podkarpackie’’, którego kolejna już edycja odbędzie 
się w lipcu w Rymanowie Zdroju.

KOLEJNE SUKCESY „MAŻORETEK”  
Z CHMIELOWA

1 maja 2014 r. w Pustkowie odbyły się III 
Otwarte Mistrzostwa Mażoretek, Cheerleaderek 
i Tamburmajorek Polski Południowo-Wschod-
niej (woj. podkarpackie, małopolskie i lubelskie).  

Po raz trzeci mażoretki  „Diament” działające przy 
Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie wzięły  
w nich udział i tradycyjnie wróciły z zawodów z bo-
gatym dorobkiem medalowym. Dziewczęta zdoby-
ły 6 złotych, 3 srebrne oraz 2 brązowe medale.

Po raz pierwszy na Mistrzostwach zaprezento-
wały się najmłodsze dziewczynki z zespołu „Dia-
ment”, zdobywając  I miejsce i tytuł Mistrza Polski 
Południowo-Wschodniej w kategorii „Formacja 
baton kadetki”.

I miejsce i tytuł Mistrza Polski Południowo-
-Wschodniej zdobyła również średnia grupa wie-
kowa dziewcząt z zespołu „Diament” w kategorii 
„Formacja baton juniorki”.

W kategorii ”Formacja baton seniorki” naj-
starsze „Diamenty” zdobyły II miejsce i tytuł Vice 
Mistrza Polski Południowo-Wschodniej oraz nomi-
nację do Mistrzostw Polski w Kędzierzynie Koźlu.

Wydarzenia kulturalne

wokalnej i muzycznej. Barw-
na, roztańczona i rozśpiewana 
grupa dziewcząt i chłopców 
występowała w wielu miastach 
w kraju i poza jego granicami 
spotykając się zawsze z miłym 
przyjęciem i uznaniem publicz-
ności. 

Zespół Pieśni i Tańca „Dę-
bianie” ma za sobą setki koncer-
tów na różnorodnych przeglą-
dach i uroczystościach. Podczas 
swoich występów prezentuje 
wysoki poziom artystyczny, 
który zawdzięcza ciężkiej 
pracy włożonej podczas prób.  
W czasie swego istnienia „Dębianie” wielokrot-
nie występowali na terenie gminy Nowa Dęba 
jak również województw: podkarpackiego, 
świętokrzyskiego, lubelskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego, uświetniając imprezy okolicz-
nościowe i święta państwowe. Zespół ma rów-
nież na swoim koncie koncerty na międzynaro-
dowych przeglądach i festiwalach, na Słowacji  
i na Ukrainie. Można więc śmiało stwierdzić, że 
Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie” jest wizytów-
ką kulturalną zarówno Gminy jak i Powiatu.

Aktualnie z Zespołem pracują: Maria Łącz-
na (choreograf i opiekun zespołu), Adam Lasek 
(muzyk, kierownik Kapeli).

30 kwietnia 2014 r. Rada Miejska w Nowej 
Dębie nadała Zespołowi Pieśni i Tańca „Dę-
bianie” honorowy tytuł „Zasłużony dla Miasta  
i Gminy Nowa Dęba” za całokształt dotychcza-
sowej działalności. Uroczyste wręczenie tytu-
łu i statuetki odbyło się 2 maja 2014 r. podczas 
jubileuszowej gali, która była dobrą okazją, by 
otworzyć nowo zakupioną plenerową scenę ar-
tystyczną SOK, która jest współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działań 
Osi 4 Leader objętych „Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Prze-
cięcia wstęgi i uroczystego otwarcia dokonali: 
Mirosław Pluta – poseł na Sejm RP, Bogdan 
Romaniuk – członek zarządu Województwa 

Podkarpackiego, Jerzy Sudoł 
– wicestarosta tarnobrzeski, 
Wiesław Ordon – burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba, 
Wojciech Serafin – przewodni-
czący Rady Miejskiej, Krystian 
Rzemień – dyrektor SOK oraz 
przedstawiciele Zespołu Pieśni 
i Tańca „Dębianie”. 

Nie zabrakło miłych słów 
ze strony zaproszonych gości, 
kwiatów, podziękowań, upo-
minków a w szczególności 
jubileuszowych tortów aby 
wspólnie uczcić 15-lecie dzia-
łalności. Oprócz gości prze-

cinających wstęgę na otwarcie sceny, swoją 
obecnością zaszczyciła nas również Krystyna 
Wójcik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Rudniku nad Sanem.

Dzięki nowej scenie coraz więcej wydarzeń 
kulturalnych będzie mogło odbywać się plenero-
wo, dzięki czemu m.in. nie będzie ograniczeń co 
do ilości miejsc jak w przypadku imprez organi-
zowanych w sali widowiskowej. W związku ze 
swoim jubileuszem, członkowie ZPiT „Dębia-
nie” jadą końcem wakacji na pokaz taneczny do 
Chorwacji.

SOK
Galeria zdjęć na str. 23
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Pani Małgorzata Gronek, nowa instruktorka 
zespołu mocno uwierzyła w umiejętności dziew-
cząt i zgłosiła je również do rywalizacji w katego-
riach: solo, duo, trio,  i miniformacja, co okazało 
się trafną decyzją, ponieważ w kategorii „Solo 
baton juniorki” I miejsce i tytuł Mistrza Polski Po-
łudniowo-Wschodniej  zdobyła Angelika Piechota. 
W kategorii „Solo baton seniorki” II miejsce i tytuł 
Vice Mistrza w tej kategorii zdobyła Gabriela Głaz.  
W tej samej kategorii III miejsce i tytuł Drugie-
go Vice Mistrza  zdobyła Małgorzata Kotulska.  
W kategorii „Duo/Trio baton juniorki” I miejsce 
i tytuł Mistrza Polski Południowo-Wschodniej 
tańcząc w trio zdobyły: Gabriela Hałka, Adrianna 
Koper i Agata Śpiewak. II miejsce i tytuł Vice Mi-
strza  w tej samej kategorii tańcząc w duecie zdo-
były: Natalia Gurdak i Sylwia Kosior. W kategorii 
„Duo/trio baton seniorki”  I miejsce i tytuł Mistrza 
Polski Południowo-Wschodniej oraz nominację 
do Mistrzostw Polski  zdobył duet: Dagmara Jeż  
i Aleksandra Boczkowska. W kategorii „ Minifor-
macja  juniorki” I miejsce zdobyły: Karolina Wolan, 
Joanna Burlikowska, Diana Motyka, Barbara Ko-
sior, Lidia Koper, Alessia Sibio i Ilona Panek. W ka-
tegorii „Miniformacja seniorki III miejsce zdobyły: 
Łucja Kołodziej, Justyna Jadach, Anna Siekierska  
i Dorota Koper.

Po występach konkursowych odbyły się wybo-
ry Miss Mażoretek Polski Południowo-Wschodniej 
2014, który to tytuł zdobyła w tym roku seniorka 
zespołu „Diament” Dagmara Jeż.

Wszystkim dziewczętom gratulujemy, a Pani 
Małgorzacie Gronek serdecznie dziękujemy za 
przygotowanie zespołu i życzymy dalszych sukce-
sów.

FESTIWAL „MARGARITAE BAROCI”  
JUŻ ZA NAMI

W sobotę 3 maja wieczorem w sali widowi-
skowej SOK w Nowej Dębie, odbył się koncert 
kameralny z okazji Święta Narodowego Trzeciego 
Maja. Koncert odbywający się w ramach Festiwalu 
muzyki kameralnej i organowej „MARGARITAE 
BAROCI” wykonał Krakowski Zespół Kameralny. 

Nazwa „Margaritae Baroci” w języku łaciń-
skim oznacza „Perły Baroku”. Tą nazwą organizator 
chce nawiązać to stylu muzycznego – baroku – do 
którego należą wykonywane w ramach festiwalu 
utwory. Edycja w 2014 roku obejmuje cykl sześciu 
koncertów, w tym dwa kameralne i cztery organo-

we. Jesteśmy już po wszystkich koncertach i bardzo 
się cieszę, bo widać, że muzyka i kameralna i orga-
nowa przyjęła się wśród naszej publiczności. Świad-
czy to o tym, że pomysł był trafiony a w Nowej 
Dębie jest zapotrzebowanie na wykonania klasyki 
– komentuje Krystian Rzemień, pomysłodawca  
i kierownik artystyczny festiwalu oraz dyrektor no-
wodębskiego SOK.

Koncert poprzedziło wystąpienie Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba – Wiesława Ordona, 
który nawiązując do dzisiejszego święta przypo-
mniał wszystkim historię uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja. Koncertowi towarzyszyło otwarcie 
wystawy „Sukienki Cudownego Obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej” dlatego okazjonalnie hi-
storię obrazu z parafii Matki Bożej Królowej Polski  
w Nowej Dębie przedstawił ks. dr Mieczysław 
Wolanin. Wystawa składa się z 12 plansz i można 
ją było oglądać w sali kameralnej SOK przez cały 
miesiąc maj, który poświęcony jest Matce Bożej. 

Tegoroczny festiwal był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działań Osi 
4 Leader objętych Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach projektu 
„Festiwal muzyki kameralnej i organowej szansą na 
aktywizację kulturalną społeczności”.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU  
„ŚWIAT W KOLORACH TĘCZY”

8 maja 2014 r. komisja artystyczna powoła-
na przez organizatorów dokonała oceny 93 prac 
81 autorów przedstawionych do konkursu „Świat  
w kolorach tęczy”, którego rozstrzygnięcia i wręcze-
nia nagród dokonano 14 maja 2014 roku. Komisja ar-
tystyczna (Piotr Adamczyk, Małgorzata Trela, Sła-
womir Gurdak) oceniła prace w trzech kategoriach  
i nagrodziła następujące osoby:
I kategoria wiekowa:

NAGRODY: Patrycja Kruk (SP nr 1 w Go-
rzycach), Aleksandra Wójtowicz (SP nr 2 w Nowej 
Dębie), Magdalena Zasadni (SP nr 1 w Gorzycach), 
Wiktor Kusak (SP nr 10 w Tarnobrzegu), Jakub Za-
wada (ZS w Cyganach), Michał Gospoś (SP nr 10 
w Tarnobrzegu), Wiktoria Cubera (SP nr 10 w Tar-
nobrzegu), Julia Turbacz (SP nr 4 w Tarnobrzegu), 
WYRÓŻNIENIA: Jakub Tabaka (SP nr 10 w Tar-
nobrzegu), Manuel Foltarz (SP nr 4 w Tarnobrzegu), 
Agnieszka Janusz (SP nr 3 w Nowej Dębie), Gian-
marco Mangione (SP nr 3 w Nowej Dębie), Mikołaj 
Kulik (SP nr 3 w Nowej Dębie), Paulina Zawiślak 

(SP nr 3 w Nowej Dębie), Patryk Obara (SP nr 3  
w Nowej Dębie), Patrycja Pacholska (SP nr 10 w Tar-
nobrzegu), Dorota Mazur (SP nr 4 w Tarnobrzegu).
II kategoria wiekowa:

NAGRODY: Patrycja Wilk (Gimnazjum nr 2 
w Nowej Dębie), Przemysław Hajduk (Gimnazjum 
nr 2 w Nowej Dębie), Patrycja Hajduk (Gimna-
zjum nr 2 w Nowej Dębie), Angelika Szwajnos (ZS  
w Jadachach), WYRÓŻNIENIA: Dagmara Gła-
dysz (Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie), Magdalena 
Urbaniak (Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie).
III kategoria wiekowa:

NAGRODY: Justyna Obara (ZS nr 2 w Nowej 
Dębie), Karolina Kudela (ZS nr 2 w Nowej Dębie).

LAGER DEBA NA WOJSKOWYCH  
ZDJĘCIACH LOTNICZYCH 1944

Towarzystwo RATUSZ oraz Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zorganizowali 
kolejną edycję „Uniwersytetu Latającego” podczas 
którego temat przewodni brzmiał: „Lager Deba na 
wojskowych zdjęciach lotniczych 1944”. Spotkanie 
odbyło się 17 maja 2014 r. w sali kameralnej SOK. 
Prelegentem był podporucznik nawigator Krzysz-
tof Krząstek. W ramach spotkania zaproszony 
gość zaprezentował 25 unikalnych zdjęć lotniczych  
z okresu II wojny światowej w skali 1:8300  
i 1:50000, zrobionych 5 maja 1944 r. ilustrujących 
teren historycznego Lager Deba.
OTWARCIE WYSTAWY JANUSZA KIRENKO

30 maja 2014 r. w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie gościliśmy wspaniałego 
człowieka, profesora Janusza Kirenko. Spotka-
nie zostało zorganizowane przez Samorządowy 
Ośrodek Kultury oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Wizycie w naszym ośrodku 
kultury towarzyszyło otwarcie wystawy „Błękitem 
zapamiętane” autorstwa zaproszonego profesora. 
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Swoją obecnością zaszczycili nas również: dr Paweł 
Maciaszczyk – Rektor Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Tarnobrzegu oraz dr hab. Marta 
Uberman – profesor Uniwersytetu Rzeszowskie-
go, która o wystawie powiedziała: „Temat cyklu 
wybrany subtelnie, a zarazem wyraziście i wcale 
nie plakatowo. Należy go pojmować szeroko i ela-
stycznie, nie dosłownie lecz metaforycznie. Janusz 
Kirenko nie pokazuje tylko dosłownych kształtów 
natury w potocznym i codziennym znaczeniu, for-
ma realistyczna jest tu tylko pretekstem, nie celem 
lecz środkiem do stworzenia całości nośnej treścio-
wo. Pojawiające się kształty tożsame z naturalnymi, 
silnie skontrastowane z tłem linii meandrycznych, 
pokazują jedynie warstwę zewnętrzną obrazu”.

Pan Janusz Kirenko jest również autorem wielu 
haiku, czyli krótkich japońskich form poetyckich. 
Niektóre z nich zostały wyrecytowane podczas spo-
tkania przez Karolinę Szymulę z grupy teatralnej 
działającej w naszym ośrodku kultury.

PIKNIK RODZINNY Z OKAZJI DNIA 
DZIECKA

W niedzielne popołudnie na placu przed bu-
dynkiem SOK odbył się Piknik Rodzinny w ra-

mach obchodów Dnia Dziecka. Na zabawę przyby-
ły dzieci w różnym wieku, by swobodnie  pobawić  
się oglądając występy rówieśników, wziąć udział  
w konkursach czy po prostu poszaleć na zjeżdżalni. 
Dużym powodzeniem cieszył się kącik z malowa-
niem buziek. Panie instruktorki miały pełne ręce 
roboty. Samorządowy Ośrodek Kultury również nie 
zapomniał o dzieciach z innych miejscowości gmi-
ny Nowa Dęba, które przybyły na imprezę specjal-
nym autokarem pod opieką pań instruktorek SOK.

Licznie zgromadzeni nieco starsi goście, po-
dziwiali artystyczne prezentacje swoich pociech. 
Bardzo dziękujemy Paniom Nauczycielkom  
z Przedszkoli i instruktorom za zaangażowanie  
w przygotowanie dzieci do występów.

Na scenie przed SOK wystąpili: dzieciaki  
z Przedszkola Nr 1, Przedszkola Nr 4, Przedszkola 
Nr 5, Niepublicznego Przedszkola „Krasnal” , grupa 
przedszkolna ze Szkoły Podstawowej w Tarnow-
skiej Woli oraz wokaliści i instrumentaliści Szkoły 
Muzyki Rozrywkowej eMKa, tancerze Szkoły Tań-
ca „ART DANCE”, Zespół Tańca Towarzyskiego 
Samorządowego Ośrodka Kultury pod opieką pana 
Marka Dudy, zespół „Rutka” z Lasowiackiego Cen-

trum Kultury w Cyganach, Mażoretki z Wiejskiego 
Centrum Kultury w Chmielowie. Całą imprezę pro-
wadziła Karolina Szymula.

Dziękujemy Komendantowi Miejskiej Policji 
w Tarnobrzegu za włączenie się w Piknik poprzez 
bezpłatne znakowanie rowerów dla wszystkich 
chętnych mieszkańców.

Chociaż pogoda nie w pełni dopisała – dobrych 
humorów i doskonałej zabawy uczestnikom Pikni-
ku nic nie zakłóciło.

SOK

23 maja na krytej pływalni SOSiR  
odbyły się szkolne zawody pływackie –  
Memoriał im. Andrzeja Gerwatowskiego,  
w którym wzięło udział  122 uczestników ze 
szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych z Nowej Dęby, Chmie-
lowa, Jadachów, Tarnowskiej Woli oraz  
Alfredówki.

Najliczniej szkoły reprezentowane były 
przez uczniów podstawówek – 86 osób, na-
tomiast spośród gimnazjalistów  w zawodach 
uczestniczyło 31 osób, zaś uczniów szkól śred-
nich – 5 osób.

Organizatorzy nagrodzili najmłodszych 
uczestników zawodów, którymi byli: Filip 
Furtak ze Szkoły Podstawowej w Alfredówce 
oraz Karolina Cudo, uczennica  Szkoły Pod-
stawowej w Tarnowskiej Woli.

Uczestnicy zawodów mieli do pokonania 
dystans 50 m stylem grzbietowym, dowolnym 
lub klasycznym. Zgodnie z Regulaminem za-
wodów, każdy uczestnik mógł wystartować  
w 2 wybranych przez siebie konkurencjach 
oraz w sztafecie. Łącznie rozegrano 35 bie-
gów.

Serdeczne podziękowania za organizację 
zawodów dla instruktorów nauki pływania 
SOSiR: Łukasza Mazura i Piotra Sochy, dla 
kierownika Rafała Lewandowskiego za sę-
dziowanie zawodów oraz komentowanie im-
prezy oraz podziękowania za pomoc w orga-
nizacji i sprawne  przeprowadzenie zawodów 
dla: ratowników, pracowników SOSiR oraz 
nauczycieli wychowania fizycznego.

SOSiR

W Straszęcinie koło Dębicy, z udziałem 
ponad 70 zawodniczek i zawodników z całej 
Polski, rozegrane zostały VI Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Nauczycieli, Pracow-
ników Oświaty, Trenerów i Instruktorów  
w badmintonie.

W mistrzostwach tych bardzo dobrze 
spisali się przedstawiciele Nowej Dęby, na 
co dzień trenerzy sekcji badmintona w Stali 
Nowa Dęba. W grze pojedynczej mężczyzn 
w kategorii wiekowej do 30 lat czwarte miej-
sce wywalczył Mateusz Czachor. Natomiast 

w grze podwójnej mężczyzn w kategorii do 
30 lat debel Mateusz Czachor (Nowa Dęba) / 
Wojciech Palikij Katowice wywalczył drugie 
miejsce, tytuł wicemistrzów Polski i srebrny 
medal. W grze pojedynczej mężczyzn w kate-
gorii powyżej 50 lat trzecie miejsce i brązowy 

Memoriał im. Andrzeja Gerwatowskiego

VI Indywidualne Mistrzostwa Polski  
w badmintonie
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Stal Nowa Dęba pokonała OKS Mo-
krzyszów Tarnobrzeg 1:1 po dogrywce 4:1  
w finale Pucharu Polski na szczeblu Pod-
okręgu Stalowa Wola.

W spotkaniu dwóch czwartoligowców 
prowadzenie objęła w 15 minucie Stal, po 
strzale głową Piotra Maruta, ale Mokrzyszów, 
prowadzony przez trenera z Nowej Dęby, 
Grzegorza Byrkę, doprowadziła do wyrów-
nania w 45 minucie, po uderzeniu Jacka Roż-
ka z pola karnego. Jako że w drugiej połowie 
bramki już nie padły, potrzebna była dogryw-
ka. W niej skuteczniejsi okazali się nowodę-
bianie, zdobywając aż trzy gole, po trafieniach 
Tomasza Marka i dwóch Kamila Rębisza.

Organizatorzy prezes Zenon Krówka 
i sekretarz Edward Chmura postarali się  

o wzorową oprawę  
finału. Puchar wręczał 
prezes Podkarpackiego 
ZPN Kazimierz Greń,  
a medale za drugie  
i trzecie miejsce zawod-
nicy przyjęli z rąk prezy-
denta miasta Tarnobrze-
ga Norberta Mastalerza, 
Burmistrza Wiesława 
Ordona i przedstawi-
cieli władz administra-

cyjnych i samorządowych zainteresowanych 
gmin. Zawody obserwowało kilkuset kibiców.

Stal Nowa Dęba - OKS Mokrzyszów  
Tarnobrzeg 1 : 1 po dogrywce 4 : 1
Bramki:
1:0 Piotr Marut 15
1:1 Jacek Rożek 45
2:1 Tomasz Marek 98
3:1 Kamil Rębisz 106
4:1 Rębisz 120

Stal: Puzio – Diektiarenko, Dudek, Du-
dziak, Rachwał, Nowak (46 T. Marek), Sz. Se-
rafin (46 K. Rębisz), K. Serafin, Kowal (45 R. 
Marek), Urbaniak (110 Kajetan Horodeński), 
Marut (105 Pogoda)

Mokrzyszów: Wardzała – Prarat, Farian 
(103 Łuciów), Malicki, Guściora, Haliniak, 
Rzepiela, W. Bożek (36 Obara, 75 Kościelny), 
Rożek, Polit, Sołtykiewicz (46 Stępień)
Żółta kartka: Dudek (Stal)
Sędziował: Mariusz Złotek z Gorzyc
Widzów: 300 osób

 Puchar zdobyty w finale rozgrywek na 
szczeblu podokręgu jest historycznym sukce-
sem naszych piłkarzy, ponieważ od pamiętne-
go meczu z Wisłą Kraków, nigdy nie znaleźli-
śmy się nawet w finale tych rozgrywek !  

Po 35 latach puchar wraca do Nowej Dęby !
Nasz zespół  w półfinale Pucharu Polski 

na szczeblu Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej zagra już jutro ( środa 28 maja )  u sie-
bie o godzinie 18:00 z drużyną JKS Jarosław.

W przypadku wygranej naszego zespołu 
w finale na szczeblu województwa zmierzy-
my się ze zwycięzcą pary : Stal Rzeszów II 
- Cosmos Nowotaniec

Wszystkich bardzo serdecznie zaprasza-
my do dopingowania naszego zespoły w roz-
grywkach Pucharu Polski !

STAL 

W dniach 2-4 maja w Krynicy Zdrój odbył 
się Polish Open Kickboxing Cup, w którym 
wystartowali zawodnicy GARDA Nowa Dęba. 

O Puchar Polski walczono w formułach  
pointfighting, light-contact, kick-light, full-con-
tact i low-kick. Tak jak w Mistrzostwach Pol-
ski zawodnicy Bartosza Niemirycza i Jakuba 
Szyszki reprezentowali Nową Dębę w formule 
light-contact kickboxing zdobywając medale:

- Magdalena Chmielowiec SREBRNY medal 
w kat. -60 kg seniorek

- Jakub Zbyrad BRĄZOWY medal w kat. -  
74 kg juniorów

- Andrzej Ortylewski ZŁOTY medal w kat. - 
74 kg seniorów

- Michał Ziółkowski ZŁOTY medal w kat. - 
63 kg seniorów

Ze względu na niesprzyjającą aurę pogodo-
wą zawody z krynickiego deptaku spacerowego 
zostały przeniesione do hali lodowiskowej. Tam 
przez dwa dni swoje umiejętności prezentowali 
zawodnicy z 38 klubów w tym kluby z Chor-
wacji, Słowacji i Węgier. Zawodnicy GARDY 

już przygotowują się na kolejne starty zarówno 
w light jak i twardych formułach kickboxingu 
oraz boksie.

BN 
RL/MS

STAL NOWA DĘBA z Pucharem Polski !!!

Sukcesy  
Gardy

medal wywalczył Adam Bunio. W grze po-
dwójnej mężczyzn w kategorii powyżej 50 lat 
drugie miejsce, srebrny medal i tytuł wicemi-
strzów Polski wywalczył debel Adam Bunio / 
Nowa Dęba) / Kazimierz Prędki (Warszawa). 

Ciekawostką jest fakt, że pan Kazimierz 
był najstarszym uczestnikiem mistrzostw, al-
bowiem liczy sobie już 73 lata! Za swoją grę 
otrzymał owację na stojąco od wszystkich 

uczestników mistrzostw. Tym samym obaj 
trenerzy sekcji badmintona Stali Nowa Dęba: 
Mateusz Czachor i Adam Bunio dołączyli do 
grona swoich podopiecznych, medalistów te-
gorocznych mistrzostw Polski, powiększając 
tym samym spory już dorobek medalowy 
badmintonistów z Nowej Dęby w kończącym 
się sezonie rozgrywkowym 2013 / 2014.

STAL 
RL/MS



lato 2014NASZE SPRAWY 23» galeria

Wręczenie „DĘBIANOM” statuetki „Zasłużony dla miasta i gminy Nowa Dęba”

Grupa młodsza „DĘBIAN” podczas Suity Tańców Lubelskich

Dzień Strażaka na stadionie SOSiR

Mieszkańcy na placu Gryczmana podczas Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Polonez Mazur w wykonaniu grupy studenckiej ZPiT „DĘBIANIE”

Krakowiak w wykonaniu II grupy „DĘBIAN”

Dzień Strażaka na stadionie SOSiR

Burmistrz Wiesław Ordon wręcza flagi mieszkańcom
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Diorama misji pokojowej ONZ na Cyprze

Szermierka samurajów w wykonaniu GRH Okręgu Policji Państwowej z Radomia

Rekonstruktorzy przed bitwą

Występ zespołu PIERSI

Transporter rozpoznania inżynieryjnego saperów z Niska

Rekonstrukcja bitwy pod Studziankami

Replika czołgu Panther podczas rekonstrukcji bitwy pancernej

W oczekiwaniu na kolejny koncert ...


