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Co nowego  
nad Zalewem?

Nowodębski Zalew tętni życiem po rewitalizacji.  
Codziennie można spotkać tu zarówno młodzież  
jak i osoby starsze. To obecnie znakomity teren  

dla uprawiających NordicWalking czy Jogging. ... » str 2
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Nowodębski Zalew tętni życiem po rewita-
lizacji. Codziennie można spotkać tu zarówno 
młodzież jak i osoby starsze. To obecnie znako-
mity teren dla uprawiających NordicWalking 
czy Jogging. Okolice zalewu stały się miejscem 
spacerowym dla mieszkańców i osób odwiedza-
jących nasze miasteczko.

Wiaty i ścieżki edukacyjne
Mieszkańcy Nowej Dęby korzystają z no-

wych wiat i ścieżek edukacyjnych, które pojawi-
ły się nad Zalewem.

Wiaty i ścieżki edukacyjne zostały wykona-
ne w ramach drugiego etapu prac rewitalizacyj-
nych nad Zalewem. Wzdłuż ścieżek ustawione 
zostały tablice tematyczne nawiązujące do za-
gadnień związanych z Centralnym Okręgiem 
Przemysłowym, kulturą, przyrodą oraz historią 
Nowej Dęby.

Tematyczne wiaty są najbardziej widocznym 
elementem tego etapu prac. Można w nich zrobić 
grilla, zagrać w piłkarzyki, szachy, Chińczyka 
czy tenisa stołowego. Z dużej wiaty ogniskowej 
mogą korzystać także grupy zorganizowane li-
czące nawet ok.70 osób. Infrastrukturę i tablice 
edukacyjne uzupełnia mała architektura - ławki, 
kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Wzdłuż 
ścieżek posadzono także krzewy ozdobne, które 
dopełniają całości.
Plac zabaw w kształcie pirackiego statku

Nad Zalewem w Nowej 
Dębie, ku uciesze najmłod-
szych mieszkańców, pojawił 
się nowy plac zabaw. Jest on 
wyjątkowy dlatego, że swoim 
wyglądem przypomina statek. 
Długi na ponad 10 metrów 
obiekt posiada 3 ślizgi - dwa 
proste połączone razem oraz 
zamkniętą kręconą rurę. Po-
siada także schody wejściowe 
z barierkami, podesty pokryte 
gumą o strukturze antypośli-
zgowej oraz zjazd strażacki. 
Wszystkie elementy wykoń-
czenia są charakterystyczne 
dla estetyki statków (np. okrą-
głe okna, żagle itp.)

Powierzchnia placu zabaw z nawierzchni 
bezpiecznej absorbującej ewentualny upadek to 
117m2. Rodzice będą mogli obserwować swoje 
pociechy z zamontowanych w pobliżu ławek lub 
z sąsiadującej z placem zabaw mini siłowni. Do-
celową grupą użytkowników są dzieci w wieku 
od 3 do 12 lat.

III etap rewitalizacji Zalewu
Cieszy fakt, że rewitalizacja spowodowała 

tak duże ożywienie tej części miasta. Mieszkań-
cy przekazują też uwagi odnośnie funkcjonalno-
ści. Sugerują np. zwiększenie w niektórych miej-
scach ilości koszy na śmieci a także pytają czy 
będzie wykonane oświetlenie ścieżek spacero-
wych i wiat? Dziękujemy za wszystkie Państwa 
uwagi. Oczywiście ilość pojemników na śmieci 
zostanie zwiększona w newralgicznych punk-
tach. Oświetlenie terenu będzie przedmiotem III 
etapu rewitalizacji Zalewu.

- W maju bieżącego roku zleciliśmy pro-
jektowanie. – mówi burmistrz Wiesław Ordon 

- Opracowanie przewiduje wykonanie komplek-
sowego oświetlenia tego terenu, tj. wykonanie 
linii elektrycznych do podłączenia oświetlenia 
typu parkowego wokół zbiornika wodnego oraz 
ścieżek spacerowych na terenach zielonych. 
Oświetlenie zyskają również wiaty rekreacyjne  
i wiata ogniskowa. – wylicza burmistrz.

Projekt ma przewidywać alternatywne roz-
wiązanie oświetlenia, np. latarniami hybrydowy-
mi (zasilanie solarne i wiatrowe). Takie rozwią-
zanie może być ewentualnie zastosowane tylko 
wokół zbiornika, bo na pozostałym terenie jest 
za duże zacienienie. Realizacja tego projektu na-
stąpi po przeniesieniu stacji transformatorowej, 
która obecnie znajduje się w budynku po byłej 
restauracji. Stacja ta zostanie przeniesiona do 
nowo wybudowanego budynku przy ul. Space-
rowej. Jest to zadanie PGE Oddział w Rzeszowie 
i powinno zostać wykonane jeszcze w tym roku.

Przy okazji realizacji oświetlenia zostanie 
wykonany monitoring kluczowych miejsc, ta-
kich jak np. plac zabaw, molo, marina czy wia-

ty. Niestety akty wandalizmu, 
które już mają miejsce, wy-
muszają zastosowanie takich 
zabezpieczeń.

Projekt będzie przewidy-
wał wyprowadzenie podejść 
elektrycznych do podłączenia 
dwóch toalet (podobnych do 
tych w Parku miejskim). Jednej 
w okolicy placów zabaw, dru-
giej w okolicy wiat.

- Odrębnym projektem, 
który już mamy przygotowany, 
jest dokumentacja „Miasteczka 
ruchu drogowego”. Te frag-
menty ścieżek spacerowych, 

które „nagle się urywają”, będą 
prowadziły właśnie do tego miasteczka. Ten pro-
jekt będzie realizowany w ramach nowego pro-
gramu unijnego PROW, który obejmie również 
Nową Dębę. – na zakończenie dodaje burmistrz 
Wiesław Ordon.

UMiG / RL

Co nowego nad Zalewem?

Z dużej wiaty ogniskowej można korzystać bezpłatnie. Grupy zorganizowane obowiązuje wcześniejsza rezerwacja w SOSiR

Tablica informacyjna na jednej ze ścieżek edukacyjnych
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Trwają końcowe prace przy najważniejszej 
inwestycji kończącej się kadencji samorządu - 
budowie nowej sieci wodociągowej dla miasta 
Nowa Dęba, w ramach dużego projektu o war-
tości ponad 8 mln zł, wspieranego przez środki 
unijne w wysokości 66%. W zakres tego projek-
tu wchodzi także przebudowa stacji uzdatniania 
wody, która jest głównym elementem koszto-
wym tego projektu. Zadanie to winno być ukoń-
czone do połowy przyszłego roku.

Zakres rzeczowy zadania „Modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody” obejmuje między in-
nymi roboty budowlane przy konstrukcji nowej 
hali filtrów oraz fundamentach. Wyremonto-
wany zostanie także zbiornik wody napowie-
trzonej. Zamontowane zostaną wieże aeracyjne 
wraz z wentylatorami czyli urządzenia do napo-
wietrzania wstępnego. W hali filtrów będą także 
zainstalowane m.in. filtry węglowe do usuwania 
tri i tetrachloroetenu z powietrza. Wykonane 
zostaną także potrzebne instalacje (elektryczna, 
c.o., wentylacji oraz wod.-kanalizacyjna). Nowa 
Stacja zyska też  aparaturę kontrolno-pomiaro-
wą i automatykę oraz panel operatorski wizuali-
zacji i sterowania procesem uzdatniania wody.

Jednocześnie Zarząd Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  
z o.o. w Nowej Dębie, w porozumieniu z burmi-

strzem, rozpoczyna przygotowania do kolejnego 
wielkiego przedsięwzięcia, jakim będzie budo-
wa sieci kanalizacji sanitarnej dla Nowej Dęby 
oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. Stara sieć 
kanalizacyjna wymaga wymiany i do zadania 
tego władze gminy oraz przedsiębiorstwa zde-
cydowały się przystąpić po zakończeniu prac 
wodociągowych w mieście. Istniejąca od 1996 r. 
oczyszczalnia ścieków ma być zmodernizowana 
oraz rozbudowana.

Pierwszym krokiem do realizacji tego 
przedsięwzięcia jest pozyskanie środków unij-
nych na przygotowanie dokumentacji technicz-
nej modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
modernizacji i rozbudowy Miejskiej Oczysz-
czalni Ścieków. Projekty te mają być ukończone 
do 31 grudnia 2015 r. Spółka otrzyma dotację  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko w ramach działania 1.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej  
15 tys. RLM.

13 sierpnia Zarząd PGKiM podpisał umowę 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Insty-
tucją Wdrażającą I oś priorytetową POIŚ. Umo-
wa przewiduje wsparcie unijnymi środkami  
w wysokości 399 500 zł (85% wydatków kwali-
fikowanych). Koszt całkowity projektu to kwota 
573 500 zł, zaś koszty kwalifikowane to 470 000 
zł. Dodać należy, że Spółka ma możliwość od-
zyskania kosztów niekwalifikowanych, tak więc 
jej wkład do projektu wyniesie ok. 70 tys. zł.

Opracowana dokumentacja pozwoli zreali-
zować projekt inwestycyjny „Modernizacja ka-
nalizacji sanitarnej oraz rozbudowa i moderniza-
cja oczyszczalni ścieków komunalnych w Nowej 
Dębie”, mający na celu ochronę środowiska 
naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń 
oraz wyposażenie aglomeracji w oczyszczalnię 
ścieków, spełniającą wymogi Dyrektywy Rady 
91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków. 
Posiadanie dokumentacji stwarza możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie działań inwe-
stycyjnych w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. I na te 
środki liczymy!

PGKiM/UMiG

Choć w codziennym użytkowaniu miesz-
kańcom zapewne nie przeszkadzają pewne 
usterki na placu mjr Gryczmana i w Parku miej-
skim, to jednak wymagają one przeprowadzenia 
prac naprawczych. Zostały one zawarte w tzw. 
„Programie naprawczym” opracowanym na zle-
cenie Gminy przez Stowarzyszenie Inżynierów 
i Techników Komunikacji Oddział w Rzeszo-
wie. Opracowanie takiego programu znalazło 
się w rekomendacjach pokontrolnych Urzędu 
Marszałkowskiego. Główny Wykonawca został 
wezwany do jego realizacji, jednak tego nie wy-
konał. Wobec tego Gmina zleciła to zadanie wy-

konawcy zastępczemu, a koszty zostaną pokryte 
z bankowego zabezpieczenia gwarancyjnego i ze 
środków głównego Wykonawcy.

W ramach realizacji tego „Programu” zosta-
ną między innymi poprawione murki, elementy 
mini skateparku, ułożenie płyt granitowych czy 
też likwidacja drobnych zastoisk wody na kostce 
bazaltowej.

Całość prac nadzoruje rzeczoznawca bu-
dowlany wpisany na listę biegłych sądowych, 
wyznaczony przez Stowarzyszenie Inżynierów  
i Techników Komunikacji w Rzeszowie.

Zakończenie prac nastąpi nie później niż do 
końca października.

UMiG

Kolejny krok – kanalizacja!

Prace gwarancyjne na placu Gryczmana

Ze strony PGKiM Sp. z o.o. umowę podpisał Antoni Kapusta – Prezes Zarządu oraz Marek Pabian – Zastępca Prezesa, Główny 
Księgowy. WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Waldemar Burzyński – Prezes Zarządu oraz Magdalena Chłopek – Kierownik 
działu Funduszy Europejskich

Stacja Uzdatniania Wody - nowa hala w budowie
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Nowodębski Program dla Rodzin Wielo-
dzietnych został przyjęty przez Radę Miejską  
20 sierpnia i zaczął obowiązywać od 1 paździer-
nika. Jest skierowany do rodzin, w których wy-
chowuje się co najmniej troje dzieci.

Celem Nowodębskiego Programu 
dla Rodzin Wielodzietnych jest promo-
wanie rodzin, ułatwianie im dostępu do 
kultury, rekreacji, sportu, usług oświato-
wych na warunkach preferencyjnych – 
skomentował przyjęcie tego dokumentu 
burmistrz Wiesław Ordon.- Chcemy tak-
że przełamywać stereotypy dotyczące 
takich rodzin, dlatego tego programu nie 
traktujemy jako pomoc socjalną.

Beneficjentami naszego programu 
będą członkowie tych rodzin, którzy 
posiadają Kartę Dużej Rodziny (KDR), 
będącą elementem programu ogólno-
polskiego. Połączenie ogólnopolskiego 
programu z nowodębskim to wygoda 
dla użytkowników i oszczędność dla sa-
morządu, bo państwo dofinansuje koszt 
przygotowania i obsługi kart – mówi 
Leszek Mirowski, koordynator wdrażania no-
wodębskiego programu. Członkowie rodzin ob-

jętych programem będą mogli skorzystać z 50% 
ulgi na bilety w Samorządowym Ośrodku Spor-
tu i Rekreacji (m.in. pływalnia, basen odkryty, 
korty), z zajęć kulturalnych w Samorządowym 
Ośrodku Kultury (zajęcia taneczne, akademia 

przedszkolaka i zabawy); 40% zniżki zapłacą 
przy zakupie biletów do kina. Radni przyjęli 
także 50% zniżki dla posiadaczy KDR na opłaty  

w przedszkolach (za zajęcia przekraczające pod-
stawy programowe) i żłobku. 

Wszystkich handlowcom, sklepom i usłu-
godawcom z terenu gminy zostanie przekazana 
informacja jak przystąpić do ogólnopolskiego 

programu Karta Dużej Rodziny, a jak do 
Nowodębskiego Programu dla Rodzin 
Wielodzietnych. Działania te powinny 
ubogacić ofertę dla uczestników progra-
mu, których w naszej gminie jest ponad 
2000 (ok. 600 rodzin). Obecnie wydano 
już ponad 300 kart. Liczymy, że liczba ta 
zdecydowanie wzrośnie po rozpoczęciu 
nowego roku szkolnego.

Zachęcamy mieszkańców, aby zgła-
szali się do asystentów rodzin, którzy 
zajmują się przyjmowaniem wniosków 
o wydawanie Kart Dużej Rodziny,  
w budynku przy ul. Reja 3 (siedziba 
OPS).

Szczegółowe informacje na temat 
warunków uzyskania KDR znajdą pań-
stwo na stronie OPS: http://nowadeba.

naszops.pl/pomoc-spoleczna/karta-duej-rodziny. 
UMiG/MGOPS

Nowa Dęba z własnym programem 
dla dużych rodzin

Z głębokim smutkiem Samorząd 
Nowej Dęby 8 lipca br. przyjął wia-
domość o śmierci Ryszarda Rutyny, 
radnego Rady Miejskiej. Śmierci 
niespodziewanej i przerywającej nić 
życia w sile wieku.

Pogrzeb odbył się w niedzielę 20 
lipca 2014 r. 

Śp. Ryszard Rutyna sprawował 
funkcję radnego Rady Miejskiej  
w Nowej Dębie w latach 2006-2014, 
a Jego życie związane było z Chmie-
lowem oraz miastem i gminą Nowa 
Dęba. Ryszard był człowiekiem, 
któremu sprawy społeczne oraz spra-
wy Gminy głęboko leżały na sercu.  
W latach 1984-88 sprawował funkcję 

radnego, był członkiem Rady Sołec-
kiej i przez wiele lat był działaczem 
sportowym, pracując na rzecz LZS 
Chmielów. Był członkiem Zarządu 
Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie 
oraz wiceprezesem Zarządu Powiato-
wego PSL w Tarnobrzegu.

Brał czynny udział w pracach ko-
mitetów społecznych ds. gazyfikacji, 
telefonizacji i kanalizacji Chmielowa. 
Ryszard był również inicjatorem po-
wstania pomnika upamiętniającego 
bombardowanie Chmielowa w pierw-
szych dniach II wojny światowej.

Jego mottem życiowym była pra-
ca dla rozwoju i dobra Chmielowa.

Odszedł ważny dla naszej spo-
łeczności człowiek, ale przede wszyst-
kim mąż, ojciec i dziadek. Dlatego 
łączymy się w bólu z Rodziną, której 
przyjdzie teraz żyć bez osoby stano-
wiącej ostoję domu.

UMiG

Zmarł Ryszard Rutyna - 
radny Rady Miejskiej
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Remont ulicy Działowej
W ramach zadania, które zrealizowane zo-

stało w osiedlu Poręby Dębskie przez Zakład 
Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek  
z Jamnicy, na odcinku 390 metrów ulicy Dzia-
łowej została wykonana nawierzchnia asfalto-
wa wraz z odwodnieniem. Szerokość tej nowej 
nawierzchni jezdni wynosi 3 m, zaś pobocza 
kamienne mają po 0,5 m. Odwodnienie zostało 
wykonane w postaci cieku fabrycznego na części 
zadania, rowu otwartego umocnionego płytkami 
oraz kanalizacji deszczowej na odcinku gdzie nie 
można było zastosować rowu otwartego

Na remont tej ulicy została Gminie Nowa 
Dęba przyznana dotacja w wysokości 70 tys. zł 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ca-
łość prac, wraz z nadzorem inwestorskim wy-

niosła ponad 170 tys. zł, gdyż 
urządzenia odwodniające 
drogę nie były kwalifikowa-
ne do promesy na usuwanie 
skutków powodzi, gdyż ich  
w 2010 r. po prostu nie było. 
Ich wykonanie było niezbęd-
ne, aby korpus drogi w tym 
grząskim terenie nie uległ 
szybkiej degradacji. Dodać 
należy, że w dalszej kolejności 
będziemy odwadniać grunto-
wą część drogi Działowa. Na to 
zadanie osiedle Poręby Dębskie przekazało ze 
swojego funduszu 25 tys. zł, przy wartości kosz-
torysowej zadania wynoszącej 45 tys. zł. Zakoń-
czenie tych prac przewidziane jest na początek 
listopada.

Most w Alfredówce
W grudniu 2013 r. doszło do 

zarwania mostu na rzece Dęba  
w Alfredówce przez firmę transpor-
tującą drewno z lasu. W tej sprawie 
zwróciliśmy się do ubezpieczycie-
la firmy transportowej o pokrycie 
kosztów budowy nowego mostu, 
gdyż nie było już czego napra-
wiać. Do chwili obecnej nie udało 
się osiągnąć porozumienia w tej 
sprawie, mimo opinii biegłego, że 

po zniszczeniu mostu potrzebna była odbudowa  
w całym zakresie. Przy braku porozumienia spra-
wę rozstrzygnie sąd.

Nie można było jednak czekać na rozstrzy-
gnięcie sporu z ubezpieczycielem. Dlatego wyło-
niono w przetargu nieograniczonym wykonawcę 
budowy nowego mostu, a została nim firma Lu-
cjana Paterka z Jamnicy. Most, który już służy 
mieszkańcom Alfredówki, wykonano za niespeł-
na 95 tys. zł wraz z nadzorem inwestorskim.

Nowy most posadowiony jest na 8 stalowych 
palach. Jest obiektem jednoprzęsłowym, swobod-
nie podpartym o konstrukcji drewnianej o długo-
ści całkowitej 8,22 m i szerokości 4,05 m. Pomost 
mostu stanowi pokład podwójny o grubości  
14 cm, oparty na drewnianych poprzecznicach  
o przekroju 20x30 cm. Jezdnia drewniana na mo-
ście ma szerokość 3,52 cm.

UMiG/RL

Ulica Działowa i most  
w Alfredówce oddane do użytku

Radny Marian Tomczyk  
z Cyganów został nowym II wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie. Podczas XLVI 
sesji radni uchwalili wygaśnięcie 
mandatu radnego Ryszarda Rutyny, 
który zmarł 8 lipca 2014 r. Pamięć 
zmarłego kolegi na początku sesji 
zgromadzeni uczcili minutą ciszy.

Według § 18 statutu Gminy 
Nowa Dęba w przypadku odwo-
łania z funkcji bądź wygaśnięcia 
mandatu Przewodniczącego Rady 
lub jednego z Wiceprzewodniczą-
cych, Rada dokonuje wyboru na 
wakujące stanowisko na najbliższej 
Sesji. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatów, 
którzy potwierdzili chęć objęcia nowej funkcji, 
radni wybrali II wiceprzewodniczącego.

Po głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna 
w składzie: Halina Drągowska - przewodniczący 
oraz członkowie: Tomasz Gazda oraz Kazimierz 

Skimina ogłosiła wyniki głosowa-
nia. Radny Marian Tomczyk stosun-
kiem głosów 10 do 3 wygrał nad dru-
gim kandydatem, którym była radna 
Janina Lubera.

W opinii pozostałych radnych 
Marian Tomczyk jest osobą, która 
potrafi walczyć o sprawy gminy 
Nowa Dęba, a szczególnie o so-
łectwo Cygany, które reprezentuje. 
Współtworzy także i wspiera lokalne 
inicjatywy. Nowy II wiceprzewodni-
czący Rady Miejskiej będzie sprawo-
wał swoją funkcję do listopada 2014 
r. czyli do końca obecnej, VI kadencji 
samorządu.

RL/MM

Nowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Marian Tomczyk odbiera gratulacje od wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Marii Mroczek

Postawiony na nowo most na rzece Dęba w Alfredówce

Nowy asfalt na ulicy Działowej
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W dniach 1-4 września nowodębski DEZA-
MET wziął udział w XXII Międzynarodowym 
Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Wśród przedstawionych wyrobów znala-
zła się między innymi amunicja moździerzowa 
60mm, 98mm, 120mm, amunicja 155mm do 
armatohaubicy Krab, System Broni i Amunicji 
Obezwładniającej SBAO-40. Ekspozycję Deza-
met S.A. odwiedzały liczne delegacje zagranicz-
ne, w tym z Turcji, Włoch, Słowacji, Niemiec, 

Nigerii, Norwegii, 
Egiptu i Ukrainy.

W ostatnim dniu 
targów, Dezamet 
S.A. wspólnie z Woj-
skowym Instytutem 
Technicznym Uzbro-
jenia (WITU) z Zie-
lonki został wyróżnio-
ny nagrodą „Defender 

2014” za nabój z dale-
konośnym pociskiem 
odłamkowo-burzą-
cym do 120mm moź-
dzierza samobieżnego 
„RAK”. Nagrodę  
w imieniu Zakładów 
Metalowych ode-
brał Prezes Zarządu, 
Dyrektor Generalny 
Grzegorz Niedzielski.

Stoisko „DEZAMET-u” podczas kieleckiego 
MSPO odwiedził także burmistrz miasta i gmi-
ny Nowa Dęba Wiesław Ordon, który rozmawiał  
z prezesem Grzegorzem Niedzielskim o przy-
szłości Dezametu. Burmistrz W. Ordon wziął 
także udział w uroczystości wręczenia „Defende-
ra” dla ZM DEZAMET S.A. oraz WITU.

RL/MM

Kolejny ‚DEFENDER’ dla Dezamet-u

3,5 km nowych dróg o nawierzchni bitu-
micznej zyskali mieszkańcy Gminy Nowa Dęba 
w tym roku. To jedno z priorytetowych zadań na 
obszarach wiejskich, tak w osiedlach, jak i we 
wioskach. 

Zgodnie z ustaleniami zebrań wiejskich 
i osiedlowych z roku ubiegłego, nawierzch-
nię bitumiczną otrzymały następujące ulice  
i drogi: w Porębach Dębskich – ulice: Działowa  
i Długa; w Dębie – ulice: Zybury, 
Kręta, Krucza, Sowia, Stawo-
wa, Podgórze (boczna), Górska;  
w Tarnowskiej Woli – droga 
Łąki (fragment); w Rozalinie 
– droga Skarbowa (fragment);  
w Jadachach – Kozielec; w Cy-
ganach – Osiedlowa; w Chmielo-
wie – boczna od Lipki i boczna 
od Kolnicy. Wartość wszystkich 
prac wyniosła ok. 840 tys. zł. 
W przypadku ulicy Działowa 
udało się pozyskać 70 tys. z tzw. 
powodziówek, reszta środków 
pochodziła z budżetu gminy.  

Z realizacji tych zadań szczególnie cieszą 
się mieszkańcy, którzy do tej pory korzystali  
z dróg o nawierzchni tłuczniowej, a dziś mó-
wią, że żyją w innym świecie (mówią tak m.in. 
mieszkańcy ul. Działowej)

Budowa dróg należy do najbardziej ocze-
kiwanych zadań na obszarach wiejskich. Gmi-
na stara się corocznie podejmować realizację 
tych przedsięwzięć, dzięki czemu w ciągu 

minionych czterech lat położono dywanik as-
faltowy na 20 km dróg. Udawało się na część 
tych dróg pozyskiwać środki zewnętrzne. Tak 
było w przypadku ul. Leśnej w Nowej Dębie 
i dróg Siarkowa i Sadowa w Chmielowie, na 
które otrzymaliśmy 50-procentową dotację  
z tzw. schetynówek. Bardzo istotnym zada-
niem była droga Strefowa w Chmielowie, 
budowana z myślą o firmach, ale także otwie-
rająca mieszkańcom Chmielowa dobry dojazd 

do DK9.
Do oceny Urzędu Wojewódzkiego 

w Rzeszowie przedłożyliśmy wnioski 
na dotację na kolejne ulice wytypowa-
ne na rok przyszły: ul. Słowackiego, 
ul. Jasna i ul. Zacisze. Są one istotne ze 
względu na funkcjonowanie przy nich 
instytucji publicznych (policja, przy-
chodnia zdrowia) i wielu firm. Podob-
ny zakres prac modernizacyjnych, jak  
w tym roku, chcielibyśmy także zreali-
zować na drogach gminnych na obsza-
rach wiejskich. 

UMiG

Nowe drogi w gminie

Ulica Krucza teraz asfaltowa

Pamiątkowe zdjęcie z Defenderem przy stoisku DEZAMET-u podczas MSPO 2014 w Kielcach

Prezes Grzegorz Niedzielski (w środku) z Defenderem dla Dezametu
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Rozmowa z właścicielką i głównym trene-
rem fitness – Anną Pyrą. 
- Może na początek rozszyfrujemy tajemniczą  
nazwę AMT Fitness?
AMT to skrót od Awangardowych Metod Trenin-
gowych Fitness™ -a z czym to się wiąże? Z Filo-
zofią zdrowego, aktywnego życia, z Miejscem,  
w którym uwolnisz ciało i duszę, odkryjesz 
ogromną moc i swoją osobowość, ze Sposobem 
na dzień pełen energii, aktywny wypoczynek  
w miłym towarzystwie, z Czasem wyłącznie dla 
Ciebie, relaksem, oderwaniem się od codzienno-
ści.
- Niedawno, bowiem 5 września,  AMT święto-
wało swoją 3 rocznicę powstania, czy może nam 
Pani opowiedzieć „jak to się zaczęło”?
Przyznam szczerze, że początki były fascynu-
jące, ale bardzo trudne, bywało różnie raz lepiej 
raz gorzej. Jednak AMT istnieje już  
3 lata i to właśnie dzięki ludziom, 
którzy zaryzykowali i spróbowali 
ćwiczyć z nami. Dzięki nim tak na-
prawdę istnieje AMT Studio Fitness,  
oni mnie inspirują i pchają naprzód. 
Każdy  jest inny, ale jednak wszyscy 
razem tworzymy jedność. Grupę  
o podobnych celach i zamiłowaniach. 
Nikt nikogo nie osądza i każdy sta-
ra się na swój sposób pomóc, nawet 
radą na dobry początek. AMT zosta-
ło stworzone z myślą o normalnych, 
zwykłych osobach chcących spędzić 
czas nieco inaczej, bardziej efektyw-
nie, na sportowo.
- Do jakich odbiorców z założenia były skierowa-
ne zajęcia? Czy były jakieś ograniczenia wieko-
we?
Od początku moim założeniem było nie nakłada-
nie barier – ze wszystkich zajęć może skorzystać 
każdy, bez względu na płeć, pomiędzy 15 a 75 
rokiem życia, a nawet starszych o ile pozwoli stan 
zdrowia. 
- Czy z zajęć korzystają tylko kobiety? 
Ależ oczywiście, że nie. Mamy grono panów 
czynnie uczestniczących w zajęciach. Robią na-
prawdę ogromne postępy i zarażają swoją energią 
i zaangażowaniem. Zachęcam wszystkich chłop-
ców, mężczyzn i Panów. „Męski Fitness” to nie 
aerobik, to walka ze swoimi słabościami i ogrom-
na praca nad ciałem.

- Może parę słów o ofercie?
W ofercie AMT można znaleźć zarówno zajęcia 
grupowe, jak również grupowe zorganizowa-
ne oraz treningi personalne. Dodatkowo oferuje 
również usługi dietetyczne w ramach lub bez 
treningu. 
- Strasznie tajemniczo brzmią te nazwy, może 
parę słów „rozjaśniających”?
Oczywiście, zacznę może od ZAJĘĆ GRUPO-
WYCH. Są to konkretne zajęcia o określonej 
tematyce i jak nazwa wskazuje odbywające się 
w grupach. W ofercie znajdziemy AEROBIK 
DANCE, czyli fuzja tańca i aerobiku. Ćwiczy-
my i tańczymy/ tańczymy i ćwiczymy. Lekkie 
i przyjemne układy choreograficzne, które nie 
tylko kształtują nasze mięśnie, ale przede wszyst-
kim poprawiają nastrój i spalają kalorie. Kolejne 
zajęcia, czyli FIT BALL, to zabawa na piłce. Ryt-
miczne skoki i podskoki, sprawiają, że bawimy 

się i ćwiczymy, nie myślimy o ćwiczeniu jako  
o złu koniecznym. Super zabawa, jak z dziecię-
cych lat, która naprawdę daje rewelacyjne efekty. 
Pozytywnie nakręca i odchudza. Kolejne są STE-
PY, czyli zajęcia aerobowe z wykorzystaniem 
platformy (stepu). Polegają na wchodzeniu i scho-
dzeniu z podestu przy użyciu różnorodnych kro-
ków, ujętych w mniej lub bardziej skomplikowane 
układy choreograficzne wspomagające spalanie 
tłuszczu i zbędnych kalorii. Mocniejszą wersją 
dynamicznego stepu jest STEP FB. JOGOLA-
TES™, to nasz autorski program treningowy 
łączący w sobie elementy Jogi i Pilatesu. Obejmu-
jący zestaw ćwiczeń niezbędny do wzmocnienia 
i uelastycznienia ciała, a zwłaszcza mięśni brzu-
cha, pleców i miednicy. Trening poprawia równo-
wagę, stabilność ciała i koordynację. Organizm 
nabiera poczucia harmonii i spokoju, wycisza 
umysł i działa kojąco na nerwy. SPINNING, to 

forma treningu aerobowego z wykorzystaniem 
specjalnego roweru stacjonarnego. To bezpiecz-
na, a zarazem intensywna forma ćwiczeń,  zde-
cydowanie inna niż normalna jazda na rowerze. 
Tutaj trzeba się przygotować na „ostrą jazdę”, ale 
efekty są równie niesamowite.
TRAMPOLINA płaski brzuch, to niezwykle 
skuteczny sposób na odstresowanie i dobrą za-
bawę. Zajęcia na mini trampolinach poprawiają 
kondycję i koordynację. Energiczne zestawy ćwi-
czeń połączone z intensywnym skokiem zapew-
niają zgrabną sylwetkę i świetną zabawę. Skacze-
my, a kalorie „się spalają”.  PLUS fit natomiast, to 
oferta ćwiczeń fitness skierowana do osób, które 
chcą oswoić się ze swoim ciałem. Nauczyć pod-
staw i przygotować do pracy nad samym sobą. 
Oczywiście dużo więcej informacji o naszej ofer-
cie, harmonogramie zajęć i ciekawostkach można 
znaleźć na stronie AMT: amtfitness.pl 

- A zajęcia grupowe zorganizowane 
oraz trening personalny? 
Zajęcia grupowe zorganizowane to 
specjalna oferta dla osób, które chcą 
„zebrać się” i ćwiczyć w konkret-
nym gronie (osoby z pracy, znajo-
mi, przyjaciele). Są to tzw. zajęcia 
„zamknięte” dla określonej grupy  
z możliwością wyboru rodzaju zajęć 
(np. aerobik dance, czy inne). Trening 
personalny natomiast to program 
dostosowany wyłącznie do potrzeb  
i oczekiwań sprecyzowanego, jedne-
go klienta. Są to treningi skonstru-
owane wyłącznie pod osobę ćwiczącą 

i pod jej możliwości. Z nastawieniem na konkret-
ne, monitorowane i wymierne efekty. 
- Pani Aniu, jest pani również dietetykiem – czy 
pomaga Pani w komponowaniu diety personal-
nej?
Oczywiście. Często nie zdajemy sobie sprawy ja-
kie banalne błędy popełniamy. Szukamy rozwią-
zania, nie analizując przyczyn.  Złe nawyki ży-
wieniowe, siedzący tryb życia, stres … wszystko 
to zostawia znak na naszym zdrowiu. Odpowied-
nio dobrana i zbilansowana dieta potrafi zdziałać 
cuda. Nie ma takiej samej diety dla wszystkich. 
Każdy z nas jest inny. Wiek, płeć, waga, ak-
tywność fizyczna, rodzaj wykonywanej pracy, 
ewentualne schorzenia i … przede wszystkim 
oczekiwania … wszystko to składa się na jedyną  
i idealnie skrojoną dietę.  Chętnych zapraszamy 
do konsultacji, a pomożemy nie tylko zdiagno-

3 lata AMT Fitness – czyli parę słów  
o „pozytywnie zakręconej” i parę 

informacji „dla pozytywnie zakręconych”
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zować popełniane błędy żywieniowe, ale rów-
nież ułożyć indywidualną dietę, monitorować jej 
efekty i dokonać analizy wyników. Dodatkowy, 
zaproponowany i dobrany dla klienta trening po-
może wyeliminować problemy braku jędrności 
skóry podczas redukcji masy tłuszczowej.   

- Tak na zakończenie, czy chciała by Pani przeka-
zać coś naszym Czytelnikom? 
Tak, chciałabym WSZYSTKICH, bez względu 
na płeć i wiek zachęcić do aktywności fizycznej. 
Pamiętajcie, nie ma takich barier z jakimi byśmy 

sobie nie poradzili. Wszystko zależy od Was, to 
jakimi jesteście i będziecie. Nie ma co oglądać się 
na innych, tylko zacząć robić coś dla Siebie. A tak 
poza tym, to oczywiście wszystkich serdecznie 
zapraszam do AMT Studio Fitness!!

MS

24 lipca odbyła się cykliczna, plenerowa 
impreza integracyjna „ANULKI 2014”, zor-
ganizowana przez Grupę Nieformalną DOM, 
działającą przy Domu Pomocy Społecznej  
w Nowej Dębie oraz Komitet Miast Bliźnia-
czych Nowa Dęba - Fermoy - Ploemeur, w ra-
mach projektu „Letnia Szkoła dla Seniorów”.

Projekt finansowany jest przez Fundację 
Fundusz Lokalny SMK Akademię Rozwoju Fi-

lantropii w Polsce, Polsko - Amerykańską Fun-
dację Wolności oraz Gminę Nowa Dęba. Wśród 
zaproszonych gości znaleźli się między innymi 
wicestarosta Jerzy Sudoł, burmistrz miasta i 
gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, zastępca 
burmistrza Zygmunt Żołądź, prezes Zarządu 
Fundacji Fundusz Lokalny SMK Stanisław Ba-
ska, główny specjalista d/s Osób Niepełnospraw-
nych PFRON Lucyna Szwed, sekretarz gminy 

Zaleszany Sebastian Nabrzeski, dyrektorzy 
zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej, 
przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie, Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku oraz Nowodębskiego 
Koła Diabetyków, a przede wszystkim uczest-
nicy projektu: emeryci i renciści z Gminy Nowa 
Dęba.

Spotkanie uświetnił swym występem zespół 
MALWA działający przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Zaleszanach oraz zespół PLUS 
pod przewodnictwem Barbary Boślak. Zaba-
wa trwała do późnych godzin wieczornych.  
W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób. 
Wszyscy dobrze się bawili w rytmie współcze-
snych, dyskotekowych przebojów, degustując 
wspaniałe przysmaki serwowane przez gospo-
darzy wieczoru. Grupa Nieformalna DOM oraz 
Komitet Miast Bliźniaczych Nowa Dęba - Fer-
moy - Ploemeur, serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom, darczyńcom i wolontariuszom za 
pomoc i wsparcie podczas organizacji zabawy.

Grupa Nieformalna DOM  
oraz Stowarzyszenie Komitet Miast  

Bliźniaczych Nowa Dęba - Fermoy - Ploemeur

ANULKI 2014

Finał konkursu  
„W Jadachach może być piękniej”

W czerwcu Stowarzyszenie na Rzecz Eko-
rozwoju i Promocji Wsi Jadachy we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym w Tarnobrzegu 
oraz Urzędem Miasta i Gminy Nowa Dęba roz-
poczęło realizację projektu „Zmieniając otocze-
nie - zmieniamy siebie”. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja 
mieszkańców Jadachów w kierunku poprawy 
wizerunku miejscowości poprzez zagospoda-
rowanie i zazielenienie przestrzeni publicznej 
wzdłuż drogi powiatowej. W ramach projek-
tu zorganizowaliśmy już konkurs pod hasłem  

„W Jadachach może 
być piękniej” na naj-
ładniej ukwiecony pas 
przestrzeni publicznej 
między posesją a drogą 
powiatową. Konkurs 
trwał 1,5 miesiąca  
i spotkał się z pozy-
tywnym odzewem 
mieszkańców. Widać 
było zwiększoną ak-
tywność w koszeniu 
trawników oraz two-
rzeniu małych ogród-

ków przed swoimi posesjami. W trakcie kon-
kursu mieszkańcy mieli możliwość spotkania się  
z architektem krajobrazu i zasięgnięcia porady 
oraz inspiracji do zagospodarowania miejsc przy 
drodze powiatowej. Komisja oceniająca ozdobne 
skwery wzięła pod uwagę wkład pracy, pomy-
słowość, różnorodność roślin oraz perspekty-
wiczność ogródka. W piątek 15 sierpnia podczas 
VII Pikniku Rodzinnego w Jadachach w obec-
ności starosty tarnobrzeskiego Krzysztofa Pitry, 
wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie Marii Mroczek, prezesa Stowarzyszenia 
na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy 
Elżbiety Głaz oraz członków Komisji Ocenia-
jącej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu oraz 
wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów 
zwycięzcom.
I nagroda (kosiarka) trafiła do rąk Państwa  
Beaty i Jacka Barwińskich
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Dobiega końca budowa windy 
osobowej dla Poradni Psychologiczno-
-Pedagogicznej i gabinetów lekarskich 
w budynku Przychodni Zdrowia przy 
ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie. 

Winda sięgać będzie do drugiej kon-
dygnacji tj. do I piętra. Projekt budowla-
ny zakłada budowę betonowego szybu 
z windą w środku oraz budowę wiatro-
łapu wejściowego od strony wschodniej 
budynku. Gmina Nowa Dęba realizuje 
zadanie budowy windy wspólnie z Po-

wiatem Tarnobrzeskim, który uzyskał 
na ten cel dofinansowanie z Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Wartość zadania określono na kwo-
tę około 222 tys. zł, z czego kwotę 120 
tys. zł stanowi pomoc finansowa Gmi-
ny Nowa Dęba. Wykonawcą robót jest 
firma „KAZBUT” z Trzciany. Przewi-
dywany termin zakończenia robót to  
31 października 2014 r.

GKS/RL

Budowa windy przy 
budynku  

Przychodni Zdrowia

Zakończyła się przebudowa drogi 
powiatowej Ocice – Jadachy

Powiat Tarnobrzeski etapami wykonał 
przebudowę najbardziej obciążonej pod wzglę-
dem ruchu drogi powiatowej nr 1110R relacji 
Ocice – Jadachy.

Warto przypomnieć, że powiat zmodernizo-
wał już dwa odcinki tej drogi. Pierwszy przebie-
gał od cmentarza w Chmielowie, poprzez całą 
miejscowość. Drugi biegł przez część miejsco-
wości Jadachy. Pieniądze pozyskano z progra-

mu wieloletniego pod nazwą 
„Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych, Bez-
pieczeństwo – Dostępność 
– Rozwój”.

W kosztach modernizacji 
partycypował także nowo-
dębski samorząd. Kolejnym 
etapem projektu, który został 
zrealizowany, objęty był od-
cinek drogi od miejscowości 
Jadachy w stronę Chmielo-
wa, do mostku, wraz z jego 
przebudową. 

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów S.A. z Żołynii.  Zakres 
robót obejmował m.in.: wzmocnienie istnieją-
cej nawierzchni bitumicznej poprzez położenie 
dwóch warstw z mieszanki mineralno – bitu-
micznej i warstwy ścieralnej o grubości 5 cm, 
poszerzenie nawierzchni jezdni oraz wykonanie 
pobocza bitumicznego o szerokości 1 m utwar-
dzonego materiałem kamiennym. Wykonane 
zostały także zjazdy oraz odwodnienia, w tym 
wymiana przepustów i konserwacja obiektu 
mostowego. Całość dopełniło wykonanie ozna-
kowania poziomego i pionowego, ustawienie ba-
rier ochronnych i słupków prowadzących. 

Całkowita wartość robót to kwota ponad 1,6 
mln zł.

UMiG

II nagrodę (profesjonalny opryskiwacz) zdobyli 
Państwo Marta i Tadeusz Jadachowie
III nagroda (podkaszarka) trafiła do rąk  
Państwa Ireny i Henryka Babulów

Ponadto piętnastu właścicieli posesji otrzy-
mało dyplomy i nagrody pocieszenia za syste-
matyczne koszenie trawy w pasie przestrzeni 
publicznej.

W ramach projektu wspólnie z mieszkańca-
mi zamierzamy wykonać ozdobny skwer ziele-
ni między drogą powiatową a chodnikiem przy 
wjeździe do Jadachów od strony Tarnobrzega, 
poprawić estetykę otoczenia przystanków auto-
busowych oraz włączyć młodzież do szukania  
i opracowywania własnego pomysłu na zagospo-
darowanie „brzydkich” miejsc w Jadachach.

Projekt dofinansowano ze środków Progra-
mu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko - Amerykań-
skiej Fundacji Wolności realizowanego przez 
Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji Fundusz Lo-
kalny SMK.

Elżbieta Głaz - koordynator projektu
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Kolonia letnia w Nadolu

Rajd rowerowy „Burza”

W dniach od 29 czerwca do 13 lipca dzieci  
i młodzież z Chmielowa, Cyganów i Jadachów 
wypoczywały na kolonii letniej w Nadolu. 

Organizatorem tegorocznego wypoczyn-
ku dla 50 dzieci był po raz dwudziesty Caritas 
Chmielów. Piękna, słoneczna pogoda, szum 
morskich fal, dobra kuchnia i miła atmosfera to-
warzyszyła wszystkim kolonistom. Wakacyjna 
rewia mody, śpiewy przy ognisku, tańce, a szcze-
gólnie „Belgijka” były ulubionymi zajęciami. 
Wspólnie z nami w ośrodku „Tyberiada” wypo-
czywali harcerze z Bielska Białej oraz młodzież 
z Gdańska. W międzykolonijnym turnieju pił-
karskim nasi chłopcy wygrali wszystkie mecze.

Aktywny wypoczynek jest wizytówką 
wszystkich dotychczas organizowanych kolonii. 
W trakcie kolonii zwiedzaliśmy Warszawę, Gdy-
nię, Gdańsk, Wejherowo, Żarnowiec, Gniewino  

i Malbork. Turystyka krajo-
znawcza, poznawanie histo-
rii zwiedzanych miejsc, za-
jęcia sportowe i integracyjne 
uczyły jak można z dala od 
alkoholu, narkotyków i kom-
puterów spędzać wolny czas.

Tegoroczny wypoczy-
nek pomimo wielu trudności 
był bardzo udany. Na ten 
sukces zapracowali zarów-
no organizatorzy, wolon-
tariusze wychowawcy jak  
i sponsorzy. Koszt kolonii 
zamknął się kwotą ponad 50 tys. zł . Urząd Mia-
sta i Gminy wsparł nas kwotą 6400 zł, Kurato-
rium Oświaty przeznaczyło na ten cel 2800 zł, 
a Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 400 zł.

Wszystkim sponsorom i wychowawcom 
składam serdeczne podziękowania.

Kierownik kolonii
     S. Skimina

Śladami miejsc pamięci narodowej na tere-
nie gminy przejechał w sobotę 2 sierpnia rajd 
rowerowy. Okazją do tej historyczno-rekreacyj-
nej wycieczki była 70. rocznica akcji „Burza”  
w Dębie.

Przypomnijmy, że 29 lipca 1944 r. w oko-
licach stacji kolejowej Dęba-Rozalin doszło do 
największych zmagań żołnierzy Armii Krajowej  
w Obwodzie AK Tarnobrzeg, w wyniku których 
udało się zająć wiele strategicznych dla ludności 
cywilnej obiektów, w tym elektrownię i stację 
pomp.

Te właśnie wydarzenia uczczono dzień wcze-
śniej Mszą św. w intencji poległych, złożeniem 
kwiatów pod tablicą zawieszoną na kościele Mat-
ki Bożej Królowej Polski, upamiętniającą trzech 
zabitych akowców, a później okolicznościowym 
wykładem w domu kultury. Organizatorzy tych 
uroczystości zaprosili mieszkańców do udziału 
w rajdzie rowerowym następnego dnia. Trasa  
o długości 47 km biegła przez teren naszej gmi-
ny, ale także zahaczała o gminy Grębów i Bara-
nów Sandomierski.

Rajd rozpoczął się od zapalenia znicza pa-
mięci pod tablicą na kościele MBKP, poświęconą 
trzem poległym w 1944 r. akowcom. Modlitwę 
w intencji poległych oraz szczęśliwego przebiegu 
rajdu poprowadził jego uczestnik ks. Mieczysław 
Wolanin. Po tym wstępie ponad 60-ciu uczestni-
ków tego rocznicowego wspominania, ubranych 

w okolicznościowe kamizelki odblaskowe, uda-
ło się na trasę. Warto zaznaczyć, że najmłodszy 
uczestnik rajdu - Kacper, miał 8 lat, zaś najstarsi 
dwaj mieli po 69 lat.

Pierwszym przystankiem był krzyż w Alfre-
dówce upamiętniający 20 poległych mieszkań-
ców w czasie I wojny światowej oraz wojny pol-
sko-bolszewickiej. Po nieco dłuższym odcinku  
z Alfredówki do Cyganów, cykliści zatrzymali 
się przy krzyżu, na którym zapisano nazwiska 
29 mieszkańców poległych w latach 1914-1920 
oraz trzech w 1939 r. O historii tego krzyża, któ-
ry dziś pełni funkcję historyczną i edukacyjną, 
opowiedziała mieszkanka Cyganów Maria Pi-
wińska.

Następny etap wiódł na cmentarz z I wojny 

światowej „Na Górach” w Chmielowie. Ta mało 
znana mieszkańcom gminy nekropolia, skrywa 
szczątki 90 żołnierzy armii austro-węgierskiej 
poległych w 1915 r. Cmentarz został w ostatnich 
latach przebudowany z udziałem środków woje-
wody podkarpackiego i gminnych. Po zjeździe 
z terenów Kopalni Siarki „Machów”, gdzie leży 
ów cmentarz, rajd zatrzymał się obok szkoły 
przy pomniku upamiętniającym bombardowa-
nie Chmielowa 2 września 1939 r. Tu wspomnia-
no także zmarłego niedawno inicjatora budowy 
tego pomnika radnego Ryszarda Rutynę. Przy 
wyjeździe z Chmielowa zatrzymano się także 
przy Pomniku Grunwaldzkim. Pomnik ufundo-
wany przez mieszkańców tej wsi w 1910 r. zo-
stał wysadzony przez Niemców w 1942 r. Warto 
przypomnieć, że 3 maja po tym wysadzeniu na 
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W niedzielę, 13 lipca, na stadionie Sa-
morządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Nowej Dębie odbyły się Miejsko-Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu 
Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Organizatorem zawodów był burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba oraz Zarząd Od-
działu Miejsko-Gminnego Związku OSP RP 
w Nowej Dębie.

Zmagania poszczególnych jednostek przy-
ciągnęły na teren stadionu wielu sympatyków 
pożarnictwa. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się m. in. zastępca komendanta miejskie-
go PSP w Tarnobrzegu młodszy bryg. Adam 
Zygmunt, dowódca JRG PSP w Nowej Dębie 
młodszy bryg. Robert Głaz, wicestarosta tar-
nobrzeski Jerzy Sudoł, poseł na Sejm RP Mi-
rosław Pluta, przewodniczący Rady Miejskiej  
w Nowej Dębie Wojciech Serafin oraz bur-
mistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon.

Rywalizację pomiędzy drużynami roze-
grano w czterech kategoriach: Grupa „A” – 
męskie drużyny pożarnicze, Grupa „C” – ko-
biece drużyny pożarnicze oraz młodzieżowe 
drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców. 

O końcowej klasyfikacji poszczególnych 
zespołów decydowały czasy uzyskane przez 
drużyny w dwóch konkurencjach: biegu szta-
fetowym 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwicze-
niu bojowym.

Ostateczne wyniki po rozegraniu obu konku-
rencji przedstawiały się następująco :
Męskie drużyny pożarnicze:
I miejsce - OSP Jadachy czas 100, 4 s.
II miejsce - OSP Cygany czas 101,4 s.
III miejsce - OSP Chmielów czas 109,7 s.
IV miejsce - OSP Alfredówka czas 117,3 s.
V miejsce - OSP Nowa Dęba czas 118,6 s.
VI miejsce - OSP Tarnowska Wola czas 121 s.
VII miejsce - OSP Rozalin czas 123,2 s.
VIII miejsce - OSP Poręby Dębskie czas 128,9 s.
Kobiece drużyny pożarnicze:
I miejsce - OSP Nowa Dęba czas 124 s.
II miejsce - OSP Chmielów czas 134,2 s.
III miejsce - OSP Rozalin czas 139,2 s.
Młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt:
I miejsce - MDP Nowa Dęba
Młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców:
I miejsce - MDP Cygany
II miejsce - MDP Poręby Dębskie

Męskie i kobiece drużyny pożarnicze  
w konkurencji ćwiczenia bojowe walczyły 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. Najlepszą wśród męskich drużyn pożar-
niczych okazała się jednostka z OSP Jadachy  
z czasem 37,3 s., zaś wśród kobiecych drużyn 
pożarniczych triumfowała jednostka z OSP 
Nowa Dęba z czasem 55 s.

Dodatkową konkurencją, która została ro-
zegrana, był wybór najsprawniejszego strażaka 

2014 r. Tytuł ten przypadł Grzegorzowi Tom-
czykowi z OSP Alfredówka (czas 66 s.), zaś 
najsprawniejszą strażaczką została Katarzyna 
Zięba z OSP Nowa Dęba (czas 81 s.). Nagrody 
dla najsprawniejszego strażaka 2014 r. ufun-
dował poseł Mirosław Pluta, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie Wojciech Se-
rafin oraz burmistrz MiG Nowa Dęba Wiesław 
Ordon.

Po zakończeniu rywalizacji nastąpiło uro-
czyste wręczenie dyplomów, pucharów oraz 
nagród. Zwycięzcy we wszystkich kategoriach 
otrzymali cenne indywidualne nagrody rze-
czowe, ponadto zwycięzcy w grupie „A” otrzy-
mali talon pieniężny na zakup sprzętu strażac-
kiego dla swojej jednostki OSP.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w zawodach, zwycięzcom gratulujemy 
wygranej.

SO/AB

ruinach pomnika zatknięto biało-czerwone cho-
rągiewki. Pomnik odbudowano w 1948 r., a od-
nowiono w 2010 r.

Dłuższy postój nastąpił przy szkole w Ja-
dachach. Organizatorzy przygotowali posiłek, 
a strażacy z OSP Jadachy uruchomili kurtynę 
wodną, aby choć chwilkę rowerzyści mogli od-
sapnąć od upału, jaki towarzyszył im na całej 
trasie. W trakcie postoju rozegrano konkursy 
wiedzy o gminie, a jego uczestnicy otrzymali 
gry planszowe, gdzie zawodnicy przemieszczają 
się przez naszą i sąsiednie gminy.

Dalsza trasa wiodła drogą Jadachy-Kacza-
ki, zaś kolejny postój przypadł na kapliczkę św. 
Rozalii w Rozalinie, ufundowaną przed 100-laty. 
Wewnątrz obiektu znajduje się obraz św. Roza-

lii, który, jak głosi lokalne podanie, został prze-
strzelony przez rosyjskiego żołnierza w czasie  
I wojny światowej. Świadczy o tym ślad po kuli 
na obrazie.

Rajd zatrzymał się w Nowej Dębie na cmen-
tarzu komunalnym przy Krzyżu II Wojny Świa-
towej, wzniesionym w 2009 roku, w 70. rocznicę 
wybuchu tej wojny. Po modlitwie i zapaleniu zni-
cza pamięci, podobnie jak w innym miejscach, 
uczestnicy rajdu udali się do miejsca rozformo-
wania przy krytej pływalni. Wszyscy otrzymali 
certyfikaty uczestnictwa w rajdzie, a także wy-
konali sobie pamiątkowe zdjęcie. W dyskusjach 
na zakończenie uczestnicy podkreślili świetną 
organizację rajdu i zgłosili swój akces na kolej-
ny. Bo frekwencja, zdyscyplinowanie, wsparcie 

wielu osób, zachęca do tego, aby taki rajd był 
cyklicznym.

Podziękowania za zaangażowanie w orga-
nizację rajdu należy złożyć strażakom ochotni-
czych straży pożarnych z naszej gminy, którzy 
towarzyszyli nam zarówno w wozach wsparcia 
technicznego i zabezpieczenia drogowego, jak  
i jako opiekunowie na trasie. Wkład w organiza-
cję mieli też pracownicy SOSiR, SOK i UMiG. 
Dziękujemy firmie PAAM Bike za techniczną 
opiekę nad rowerami. Do zobaczenia na trasie 
za rok!

Adam Szurgociński
SOSiR

Miejsko-Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze



jesień 2014 NASZE SPRAWY12 » z życia gminy

Mieszkańcy Rozalina już po raz kolejny 
dali dowód temu, że są chętni i gotowi poma-
gać potrzebującym. Po trzyletniej przerwie na 
terenie tej małej miejscowości zorganizowano 
kolejną imprezę charytatywną, tym razem na 
rzecz chorego na porażenie mózgowe dwulet-
niego Adasia, mieszkańca wioski. Impreza ta 
stała się okazją do tego, by każdy z jej uczestni-
ków mógł włączyć się w dzieło pomocy chłop-
cu i zgromadzić potrzebne środki na niezbędną 
rehabilitację, która pozwoli postawić Adasia 
na nogi i poprawi jakość jego życia.

„Piknik Rodzinny dla Adasia” był nie-
zwykłym przedsięwzięciem, które wymagało 
wiele energii. W jego przygotowanie włą-
czyły się wszystkie miejscowe organizacje, 
a głównym pomysłodawcą imprezy było To-
warzystwo Krzewienia Kultury Lasowiac-
kiej „Bielowianie” z nowym prezesem Łu-
kaszem Ślusarzem na czele, który z grupą 
młodych ludzi dołożył wielu starań, aby wszyst-
ko przebiegło pomyślnie. Do organizacji przy-
stąpili również sołtys Rozalina Kazimierz Durda  
z Radą Sołecką, Ochotnicza Straż Pożarna  
z komendantem Adamem Zielińskim oraz 
Koło Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą 
Marzeną Urbaniak. Impreza ta nie odbyłaby 
się bez niezbędnego wsparcia, którego udzielił 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wie-
sław Ordon, Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Nowej Dębie, Starostwo Powiatowe w Tarno-
brzegu reprezentowane przez starostę Krzysz-
tofa Pitrę. Organizatorzy mogli również liczyć 
na pomoc finansową ze strony Lokalnej Grupy 
Rybackiej Puszczy Sandomierskiej z siedzibą  
w Nowej Dębie. Jednakże nie sposób wymienić  
wszystkich zaangażowanych, którzy poświęci-
li swój czas i energię na zorganizowanie tego 
przedsięwzięcia, jak podkreśla jeden z organi-
zatorów Andrzej Kołodziej.

Po Mszy przy zabytkowej Kaplicy im. Św. 
Rozalii, organizatorzy postarali się o to, by 
dostarczyć wszystkim bez względu na wiek, 
wiele atrakcji i rozrywek. W trakcie pikniku 
została przeprowadzona degustacja potraw  
z ryb pochodzących od lokalnych rybaków, jak 
również konkurs wiedzy nt.: działalności pro-
wadzonej przez Lokalną Grupę Rybacką Pusz-
czy Sandomierskiej, historii, kultury, przyrody 
występującej na naszym obszarze. Konkurs ten 
został sfinansowany ze środków Lokalnej Gru-
py Rybackiej Puszczy Sandomierskiej. Liczni 
uczestnicy konkursu mogli otrzymać cenne na-
grody i wyróżnienia. Dodatkowo Lokalna Gru-
pa Rybacka na swoim stoisku zaprezentowała 
swoją działalność, obszar na którym działa, jak 
również zrealizowane projekty.

Ponadto w bogatej części artystycznej 
naszego Pikniku zaprezentowały się: za-
przyjaźniona grupa mażoretek „Diament”  
z Chmielowa oraz dzieci ze szkoły podstawo-
wej z Rozalina.

Pokaz kultury ludowej dał Zespół Pieśni 
i Tańca „Dębianie”, a także miejscowy zespół 
śpiewaczy „Bielowianie”. Na scenie chętnie 
prezentowali się młodzi wykonawcy muzy-
ki popowo-rockowej. Solo wystąpiła Patrycja 
Wilk, mieszkanka Rozalina, następnie publicz-
ność rozgrzewały zespoły PLATINUM ze Ślę-
zaków, MIND z Nowej Dęby oraz DE DARK-
NESS ze Skopania.

W oczekiwaniu na gwiazdę wieczoru dla 
rozalińskiej publiczności wystąpiła Małgorzata 
Kotwica, znana z telewizyjnych muzycznych 
show. Niezmierzona liczba osób z niecierpliwo-
ścią oczekiwała na finał imprezy, czyli występ 
niezwykle energetycznych i charyzmatycz-
nych chłopaków z Podhala, tworzących znany  
w całej Polsce zespół BACIARY! Góralska nuta 
udzieliła się licznie zgromadzonej publiczności 
i wszyscy chętnie bawili się w rytm znanych 
utworów. Nie obyło się bez bisów! Na zakończe-
nie chętni mogli poszaleć do muzyki klubowej 
granej przez DJ-a.

Oprócz występów scenicznych Organiza-
torzy zapewnili inne ciekawe atrakcje. Zain-
teresowani mogli wziąć udział w pozostałych 

konkursach z nagrodami przekazanymi przez 
Lasowiacką Grupę Działania i Gminę Nowa 
Dęba. Najmłodsi mieli do dyspozycji Wesołe 
Miasteczko i przejazd konikami. Zaprezento-
wała się grupa motocyklowa oraz wielki ko-
lorowy balon. Oczywiście nie zabrakło usług 
cateringowych.

Doświadczenie pokazuje, że imprezy orga-
nizowane na terenie Rozalina cieszą się bardzo 
dużym zainteresowaniem, czego dowodem jest 
licznie przybyła publiczność z regionu. Goście 
chwalą niezwykły klimat tego miejsca. Jeste-
śmy dumni, że podczas tego rodzinno-towarzy-
skiego spotkania mogliśmy wspomóc chorego 
Adasia. Zebrane środki zostaną przekazane za 
pośrednictwem Fundacji Dzieciom Program 
„Zdążyć z Pomocą” i będą przeznaczone na za-
kup wózka specjalistycznego, który jest Adasio-
wi niezbędny do bezpiecznego podróżowania.

Tę akcję jeszcze można wesprzeć  
przesyłając datki na konto:

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
Bank BPH S.A. 

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Tytułem:

20279 – Wieczorek Adam – darowizna  
na pomoc i ochronę zdrowia

Towarzystwo Krzewienia Kultury  
Lasowiackiej „Bielowianie”

PIKNIK RODZINNY DLA ADASIA
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Czwartkowy wieczór 11 września był wy-
jątkowy dla wspólnoty parafialnej Matki Bożej 
Królowej Polski i całego środowiska Nowej 
Dęby.

W tym dniu ks. abp Mieczysław Mokrzyc-
ki, Metropolita Lwowski, przewodniczył mszy 
św. pod koniec której dokonał obrzędu odsło-
nięcia i poświęcenia pamiątkowej mosiężnej 
tablicy ku czci św. Jana Pawła II, w 20. 
rocznicę otwarcia naszej nowej świą-
tyni do celów liturgicznych. Chwile 
poprzedzające celebrację uświetnił 
śpiewem chór VOX CRUCIS m pod 
dyrygenturą ks. prałata Eugeniusza 
M. Nycza naprzemiennie z grą orkie-
stry dętej. W koncelebrze brało udział 
20 kapłanów, proboszczów dekanatu 
i rodaków. Wprowadzeniem w klimat 
pontyfikatu było wysłuchanie odtwo-
rzonego fragmentu przesłania Papieża 
Jana Pawła II do Polaków oraz odmó-
wienie wybranych wezwań z litanii do 
nowego świętego.

Bardzo mocno utkwiło mi w pamięci spo-
tkanie z Janem Pawłem II 30 lipca 1988 r., kiedy 
to poprosiłem o błogosławieństwo przy budowie 
nowego kościoła parafialnego. Zapytał, gdzie on 
będzie wznoszony. Po podaniu miejscowości, że 
w Nowej Dębie, dopytywał „a gdzie to jest?”. Po 
usłyszeniu, iż to w pobliżu Tarnobrzega, odpo-
wiedział, „to już wiem, bo tam byłem”. Po uczy-
nionym znaku krzyża nad niewielkim obrazem 
przedstawiającym wznoszony kościół dodał 
słowa „błogosławię – budujcie”. Po tym spotka-
niu mogłem już wracać z pielgrzymki. Było ono 
dla mnie osobiście i dla obecnej grupy parafian 
najważniejsze. Spełniło się moje pragnienie, aby 
otrzymać papieskie błogosławieństwo. Zostało 

to także utrwalone na pamiątkowych zdjęciach, 
a wśród nich papież udzielający błogosławień-
stwa.

Przyznam, że dziełu wznoszenia świątyni 
faktycznie towarzyszyło Boże błogosławień-
stwo, co wyraziło się m.in. w tym, że obyło się 
bez jakiegoś wypadku, a to jest bardzo istotna 
sprawa. Tak więc nasza świątynia Matki Bo-

żej Królowej Polski to owoc błogosławieństwa 
Stwórcy wypraszanego poprzez modlitwę oraz 
praca i ofiarność mieszkańców wspólnoty para-
fialnej.

Ponadto jest kilka innych faktów świadczą-
cych o duchowej łączności naszej Parafii z na-
stępcą św. Piotra. Ornaty, w których celebrowali 
kapłani z Papieżem w Rzeszowie były szyte 
przez krawcowe z Nowej Dęby, jak również 
pieczywo na stół papieski dostarczyła piekarnia  
p. Stefana Busia. Dwukrotnie autokarową pa-
rafialną pielgrzymką byliśmy przy grobie Jana 
Pawła II w Rzymie. W Krośnie papież pobłogo-
sławił po renowacji i wymianie ram obraz naszej 
Patronki Maryi Królowej Polski, a także figurę 
Pani z Fatimy. Posiadamy także pobłogosławio-

ne w Sandomierzu: kielich mszalny, puszkę na 
komunikanty oraz krzyż ołtarzowy. Postać św. 
Jana Pawła II zdobi jeden z witraży okna na-
szej świątyni, a przed nią stoi na postumencie 
pomnik. Nie można pominąć również faktu, że 
krzyż, przy którym Eucharystię sprawował pa-
pież w Sandomierzu został wykonany przez pra-
cowników DEZAMETU w Nowej Dębie. Jego 

pomniejszona replika przypomina-
jąca o tym fakcie znajduje się przy 
zakończeniu ulicy Kościuszki w po-
bliżu tychże Zakładów. Nie sposób 
nie wspomnieć jeszcze o relikwiach, 
które zostały nam przekazane przez 
ks. kard. Stanisława Dziwisza  
w Krakowie.  

Uroczyście przeżywany jest 
Dzień Papieski i organizowane są 
akademie poświęcone nauczaniu 
wielkiego papieża z rodu Polaków, 
zwłaszcza przez uczniów Gimna-
zjum, które nosi Jego imię. 

Dziękujemy ks. abp Mieczysławowi Mo-
krzyckiemu, że przyjął zaproszenie potwierdzo-
ne „gorącym poparciem” naszego ks. bpa or-
dynariusza Krzysztofa Nitkiewicza i przybliżył 
nam, jako osobisty sekretarz a przez to bezpo-
średni świadek - świętość Jana Pawła II.

Niech to wydarzenie przypomina i uświa-
damia potrzebę wdzięczności dla Pana Boga, że 
właśnie nam przyszło żyć w czasach pontyfika-
tu Jana Pawła II i uczestniczyć w jego drodze do 
chwały ołtarzy jako błogosławionego i święte-
go, w których to uroczystościach uczestniczyli  
w Rzymie także przedstawiciele Nowej Dęby.

 Ks. Mieczysław Wolanin

29 sierpnia ponad 700 kg artykułów w ra-
mach pomocy od mieszkańców miasta i gminy 
Nowa Dęba zostało przekazane dla Polaków  
z Gródka i Komarna na Ukrainie.

Zebrane podczas sierpniowej akcji artykuły 
spożywcze (m.in. cukier, mąka, makaron, ryż, 
kasza, olej, słodycze), art. szkolne, chemiczne,  
a także odzież i obuwie zostały przekazane na ręce 
księdza Michała Bajcara i pomagających mu sióstr 

zakonnych. Artykuły można było przekazać soł-
tysom w sołectwach, a także dostarczyć do Biura 
Obsługi Klienta UMiG, Samorządowego Ośrodka 
Kultury oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej. Dodatkowo kierownik nowodęb-
skiego MGOPS-u Leszek Mirowski udostępnił 
pomieszczenie, w którym przechowano artykuły 
do czasu ich przekazania. Informacja o akcji po-
mocy ukazała się na stronie internetowej oraz  

w formie plakatów na tablicach ogłoszeniowych 
na terenie gminy. Akcję wsparły także wszystkie 
parafie z terenu gminy. 

Pomoc z Nowej Dęby trafi do polskich rodzin 
z Gródka i Komarna, które są w trudnej sytuacji 
materialnej, a którymi opiekuje się ks. Michał 
Bajcar, proboszcz parafii rzymsko-katolickiej pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Gródku.

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki  
ze Lwowa w Nowej Dębie

Pomoc z Nowej Dęby przekazana 
rodakom z Gródka i Komarna
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W Nowej Dębie uczczono 75. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej

Rocznica bombardowania Chmielowa

Na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie 
miały miejsce uroczyste obchody 75. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej. 

Uroczystości rozpoczęły się już w niedzie-
lę 31 sierpnia Mszą Świętą w intencji Ojczyzny  
w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
z udziałem pocztów sztandarowych.

W poniedziałek 1 września burmistrz miasta  
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz przed-
stawiciel kombatantów z Koła nr 13 Związku By-
łych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy 
kpt. Zygmunt Mazur złożyli kwiaty i zapalili 
znicz pamięci pod tablicą majora Jana Gryczmana 
- obrońcy Westerplatte, który po wojnie mieszkał 
w Nowej Dębie.

O godzinie 17:00 w mieście zawyły syreny 
rozpoczynając główne uroczystości na cmentarzu 
komunalnym. Modlitwę za wszystkich zmarłych 
podczas II wojny światowej odmówił ksiądz Eu-
geniusz Nycz - proboszcz parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego, który podczas uroczysto-
ści dodatkowo dyrygował chórem parafialnym. 
Uroczystość uświetniła swoim występem także 
Orkiestra Dęta miasta Nowa Dęba oraz liczne 
poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba.

W swoich wystąpieniach burmistrz Wiesław 
Ordon oraz wicestarosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł 
podkreślali znaczenie wolności, z której dzisiaj 
korzystamy dzięki ofierze życia tych, którzy zgi-
nęli podczas II wojny światowej. St. chor. sztabo-

wy Robert Wojtuszewski odczytał apel pamięci, 
a salwę oddała kompania honorowa z Ośrodka 
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - 
Dęba. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod 
tablicą „POLEGŁYM NIEPOKONANYM”. 
Przy pomniku - krzyżu pamięci wartę honorową 
pełnili żołnierze z OSPWL DĘBA oraz nowodęb-
scy harcerze ze szczepu ZHP „Jedynka”.

Po części oficjalnej uczestnicy udali się przed 
budynek Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Nowej Dębie, gdzie dyrektor Krystian Rzemień 
otworzył okolicznościową wystawę plenerową 
IPN, której tematem był rok 1939 na fotografiach. 
Uroczystości zakończyła projekcja filmu pt. „Ta-
jemnica Westerplatte” w kinie Metalowiec.
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2 września obchodziliśmy 75. rocznicę bom-
bardowania Chmielowa. Pamięć ofiar tamtych 
dni uczcili mieszkańcy Chmielowa, burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz 
zaproszeni goście, wśród których byli przedsta-
wiciele władz powiatu tarnobrzeskiego oraz sa-
morządu województwa podkarpackiego. 

Uroczystość rozpoczęła Msza Św. koncele-
browana w kościele pw. Św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika w Chmielowie. Po nabożeństwie 
uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi 
szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Nowa Dęba przeszli pod pomnik Ofiar 
Bombardowania, gdzie odmówiona została mo-
dlitwa za ofiary nalotu.

W swoim wystąpieniu burmistrz Wiesław 
Ordon wspomniał, że pamięć ofiar jest ciągle 
żywa nie tylko we wspomnieniach kolejnych 
pokoleń, ale także dzięki pomnikowi, który po-
wstał 5 lat temu staraniem śp. Ryszarda Rutyny, 
radnego z Chmielowa.

- Obyśmy dziś nie przeżywali tego, co Pola-
kom zgotowali Niemcy i Rosjanie w 1939 roku. 
Niech to dzisiejsze wspomnienie, które dotyka 
chmielowian i które jest udziałem Polaków od 
Bałtyku po Tatry, będzie dla wielkich tego świata 
przesłaniem do rzeczywistej realizacji pokoju na 
świecie - dodał na zakończenie swojego wystąpie-
nia Wiesław Ordon.

Wicestarosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł przy-
pomniał, że w wyniku nalotu, którego celem 

była stacja kolejowa, zginęło ponad 50 osób,  
a wielu zostało rannych. Zniszczeniu uległa ponad 
połowa zabudowań Chmielowa. Słowa podzię-
kowania za liczny udział w uroczystości oraz za 
pamięć o tamtych tragicznych dniach skierował 
do zebranych Poseł na sejm RP Zbigniew Chmie-
lowiec. Lucjusz Nadbereżny, dyrektor departa-
mentu organizacyjno-prawnego Urzędu Marszał-
kowskiego, reprezentujący podczas uroczystości 
marszałka Władysława Ortyla oraz samorząd wo-
jewództwa podkarpackiego, złożył hołd ofiarom 
bombardowania. Dziękował za pamięć o tamtych 
wydarzeniach, bo dzięki niej dzisiaj jesteśmy sil-
niejsi jako naród.

Warto także wspomnieć, że autorem projektu 
pomnika jest urodzony w 1933 roku mieszkaniec 
Chmielowa, artysta Stanisław Mityk. Oprawę 
muzyczną całej uroczystości zapewniła Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Chmielowa.

RL/MM

Ksiądz Michał nie ukrywał wzru-
szenia i zaskoczenia, że na apel o pomoc 
tak licznie odpowiedzieli mieszkańcy ca-
łej gminy Nowa Dęba, hojnie wspierając 
rodaków na Ukrainie. Państwa pomoc 
jest tą cudowną, balsamiczną pomocą dla 
każdego kto potrzebuje. A najbardziej po-
trzebujący są zawsze dzieci, osoby starsze 
i chore. Szczególnie cenią sobie nasi Pola-
cy, że Rodacy w Kraju o nich nie zapomi-
nają - dodał ks. Michał. Dziękując prosił 
także o pomoc dla swoich najmłodszych 

parafian, którzy we wrześniu rozpoczęli 
nowy rok szkolny. Na Ukrainie wszyst-
kie artykuły szkolne są wyjątkowo drogie  
w stosunku do przeciętnych zarobków. 
Jeśli znajdą się ludzie dobrej woli, którzy 
zechcą w ten sposób wesprzeć młode 
pokolenie Polaków na Ukrainie, mogą 
przekazać swoją pomoc do Biura Obsługi 
Klienta UMiG w godzinach pracy urzę-
du.

RL/MM
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Od 1 października przy Zespole Szkół w Ja-
dachach do dyspozycji uczniów i mieszkańców 
zostało uroczyście oddane nowe boisko wielo-
funkcyjne.

W uroczystości oprócz dyrekcji, nauczycieli  
i uczniów Zespołu Szkół w Jadachach wzięli 
udział także zaproszeni goście, wśród których 
byli: Wojciech Gruszka reprezentujący Posła na 
Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Jerzy Sudoł 
- wicestarosta tarnobrzeski, Wiesław Ordon - 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, Zygmunt 
Żołądź - zastępca burmistrza miasta i gminy 
Nowa Dęba, Renata Bal - dyrektor Biura Obsługi 
Jednostek Samorządowych, Stanisław Skimina 
- przewodniczący rady sportu i oświaty przy ra-
dzie Miejskiej w Nowej Dębie, Jan Niemiec - pro-
boszcz parafii Jadachy, Józef Grdeń - sołtys sołec-
twa Jadachy, Andrzej Durtka - radny z Jadachów, 
Tomasz Wolan - prezes LZS Jadachy, Ewa Turbak 
- przewodnicząca Rady Rodziców, pracownicy 
referatu inwestycji UMiG oraz drużyna sportowa 
z Zespołu Szkół w Chmielowie. 

Realizacja budowy była współfinansowana  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007- 2013 w ramach działania „Odnowa i Roz-
wój Wsi”.

Założeniem Programu jest poprawa warun-
ków życia mieszkańców oraz zaspokojenie po-
trzeb społecznych poprzez udostępnienie nowo-
czesnych, bezpiecznych i bezpłatnych boisk dla 
mieszkańców wsi w celu aktywnego uprawiania 
sportu oraz popularyzacja aktywnego stylu życia.

Projekt budowlany boiska opracowany został 
przez Architektoniczną Pracownię Projektową 
„BBF” z Krakowa. Boisko posiada powierzchnię 
979 m2 i ma wymiary 22,00 m x 44,00 m. Mieści 
się na nim pełnowymiarowe boisko do piłki ręcz-
nej, boisko do siatkówki o wymiarach 9x18 m oraz 
dwa boiska do koszykówki o wymiarach 11x20 
m. Nawierzchnia boiska wykonana jest z poliure-
tanu i charakteryzuje się wysoką elastycznością 
i sprężystością, dobrym pochłanianiem energii 
udarowej przez co stanowi ochronę narażonych na 
kontuzje stawów, kolan i łokci grających. Ponadto 
odporna jest na działanie czynników atmosfe-
rycznych i zapewnia wieloletnią stabilność swoich 
parametrów.

Pola gry wyposażone są w bramki, słupki do 
siatkówki, kosze do koszykówki oraz piłkochwy-
ty. Całość otoczona jest chodnikiem z kostki bru-
kowej i ogrodzeniem z powlekanej siatki stalowej.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „DESTAR” s.c. z Chmielowa. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 382 tys. zło-
tych, z czego 230 tys. zł stanowi dotacja z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gospodarz uroczystości, dyrektor Zespołu 
Szkół w Jadachach Bernarda Głowacka podzię-
kowała wszystkim, dzięki którym uczniowie  
i mieszkańcy Jadachów będą mogli dbać o spraw-
ność i zdrowie korzystając z nowego obiektu spor-
towego.

Na zakończenie rozegrany został mecz koszy-
kówki o puchar burmistrza miasta i gminy Nowa 
Dęba pomiędzy drużyną ZS Jadachy a drużyną 
z Zespołu Szkół w Chmielowie. Przy gorącym 
aplauzie obecnych na meczu uczniów ze szkoły 
w Jadachach drużyna gospodarzy musiała uznać 
wyższość młodych koszykarzy z Chmielowa, 
którzy wynikiem 14:7 wygrali inauguracyjny 
mecz na nowym boisku.
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6 sierpnia, w setną rocznicę wybuchu I woj-
ny światowej, na Cmentarzu Wojennym „Na 
Górach” w Chmielowie, odprawiona została 
uroczysta Msza św. w intencji poległych na 
frontach I wojny światowej, koncelebrowana 
przez księży z terenu gminy Nowa Dęba i Tar-
nobrzega pod przewodnictwem ks. Antoniego 
Saneckiego, proboszcza z parafii p.w. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli.

Zgromadzeni na odnowionym cmentarzu, 
głównie mieszkańcy Chmielowa, modlili się  
w intencji wszystkich zmarłych na frontach  
I wojny św., a szczególnie Polaków, w tym z oko-
licznych miejscowości oraz żołnierzy spoczywa-
jących na cmentarzu „Na Górach”.

Burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon  
w swoim wystąpieniu przytoczył genezę wybu-
chu oraz przebieg I wojny światowej, a także hi-

storię cmentarza. Na froncie zmagań wojennych 
ginęli żołnierze, ginęli i cywile. Pokłosiem tych 
walk jest ta nekropolia – cmentarz wojenny „Na 
Górach” w Chmielowie, która zawiera szczątki 90 
żołnierzy armii austro-węgierskiej. Dziś wygląda 
inaczej niż u zarania swego istnienia. To dzięki 
współpracy kombatantów z Koła nr 13 Związku 
Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Re-

zerwy z Tarnobrzega z władzami gminy Nowa 
Dęba i wojewodą podkarpackim. Myślę, że gdy 
tereny pokopalniane zostaną udostępnione, cmen-
tarz stanie się miejscem zadumy nad wydarzenia-
mi z okresu I wojny światowej – dodał W. Ordon.

Także obecny na uroczystości wicestaro-
sta tarnobrzeski Jerzy Sudoł podkreślał fakt, że 
dzięki pamięci o tym miejscu i o tamtych wyda-

rzeniach, ofiara życia, którą w imię 
pokoju złożyli walczący, nie zostanie 
zapomniana.

Na zakończenie ks. A. Sanecki 
poświęcił wyremontowany cmen-
tarz „Na Górach”. Zaś przedsta-
wiciele samorządu powiatowego  
i gminnego oraz członkowie Związ-
ku Byłych Żołnierzy Zawodowych  
i Oficerów Rezerwy z Tarnobrzega  
i Nowej Dęby złożyli biało-czerwone 
wiązanki kwiatów na okolicznościo-

wej tablicy. W uroczystościach, oprócz miesz-
kańców Chmielowa i zaproszonych gości, wzięły 
również udział poczty sztandarowe Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Nowa Dęba 
oraz chmielowska Młodzieżowa Orkiestra Dęta.
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Na Cmentarzu Wojennym 
w Chmielowie uczczono 

pamięć poległych

Zespół Szkół w Jadachach z nowym 
boiskiem wielofunkcyjnym
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48 maluszków z terenu gminy Nowa Dęba 
od września uczęszcza do nowego żłobka  
w budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Leśnej 28.  
W ramach robót budowlanych do końca sierpnia 

został wykonany szereg prac, 
m.in. odnowiono salę dziecięcą, 
wyremontowano sanitariaty dla 
dzieci oraz pomieszczenie na 
mleko matki, zmodernizowa-
no WC i szatnię dla personelu 
oraz pomieszczenie porządko-
we. Przebudowano wejście do 
budynku, w całości kondygna-
cji wymieniono i wykonano 
posadzki, wymienione zostały 
oprawy oświetleniowe, gniazda 
wtykowe i włączniki światła. 
Zdemontowano także starą win-

dę gastronomiczną (kuchenną) i zainstalowano  
w jej miejsce nową.

Żłobek zyskał także podstawowe, niezbęd-
ne wyposażenie, m.in. leżaki, łóżeczka, krzesła, 
stoliki, regały, a także suchy basen z piłeczkami  
i zabawki do placu zabaw. Wyposażenie w postaci 
sprzętu komputerowego i biurowego zyskała kan-
celaria dyrektora i intendentki.

Warto przypomnieć, że gminie Nowa Dęba 
udało się pozyskać ponad 340 tysięcy złotych  
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na 
powiększenie placówki. Nowa Dęba jest jedną  
z pięciu gmin na Podkarpaciu, które otrzymały 
promesę w rozstrzygniętym konkursie ofert. Po-
większenie żłobka stało się możliwe dzięki zmia-
nom w systemie oświaty, które zakładają wcze-
śniejsze posłanie do szkoły sześciolatków.
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Wyremontowany żłobek wystartował!

VII FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH  
W CHMIELOWIE

W niedzielę, 22 czerwca na stadionie piłkarskim 
w Chmielowie odbył się „VII Festiwal Orkiestr Dę-
tych”. Otwarcia Festiwalu dokonali: Wiesław Ordon 
– burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, Jerzy Sudoł 
– wicestarosta tarnobrzeski oraz Krystian Rzemień 
–  dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w No-
wej Dębie. Najważniejszym punktem Festiwalu był 
przegląd orkiestr dętych, w trakcie którego wystąpiło 
5 orkiestr, tj. Miejska Orkiestra Dęta z Tarnobrzega, 
Parafialna Orkiestra Dęta z Komorowa, Orkiestra 
Dęta im. Józefa Grudnia z Opatowskiego Ośrodka 
Kultury w Opatowie, Orkiestra Dęta Miasta i Gmi-
ny Miejsce Piastowe oraz Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Chmielowa. Po emocjonującej rywalizacji  
i przedstawieniu różnorodnych utworów jury prze-
glądu - przy pełnym aplauzie publiczności - za zwy-
cięzcę uznało Miejską Orkiestrę Dętą z Tarnobrzega. 
Na drugim miejscu uplasowała się Orkiestra Dęta  
z Miejsca Piastowego, natomiast trzecie miejsce 
przypadło gospodarzom Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej z Chmielowa. Dodatkowymi atrakcjami Fe-
stiwalu były występy zespołów „Cyganianki” wraz 
z Kapelą oraz Młodzieżowego zespołu ludowego 
„Rutki” z Cyganów. Całą imprezę uświetniały no-
wymi układami trzy grupy zespołu Mażoretek 

„Diament” z Chmielowa. Podczas festiwalu wszy-
scy mogli skorzystać ze stoisk gastronomicznych, 
kiermaszu ciast, a także wziąć udział w loterii fanto-
wej, w której główną nagrodą był tablet. Wszystkim 
sponsorom oraz osobom pomagającym w przygo-
towaniach serdecznie dziękujemy i zapraszamy na 
kolejny festiwal w przyszłym roku!

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SOK  
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

26 czerwca w sali widowiskowej Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie odbyło się 
oficjalne podsumowanie działalności SOK w roku 
szkolnym 2013/2014. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością zaprezentowały się grupy działające 
w Samorządowym Ośrodku Kultury oraz jego so-
łeckich filiach. Prezentację rozpoczął i zakończył 
występ Zespołu Pieśni i Tańca „Dębianie”, który 
od 1999 roku działa pod okiem instruktor Marii 
Łącznej. Fragment przedstawienia „Smerfy” wysta-
wiły dzieci z Teatru Dziecięcego „Bajdurek”, a Te-
atr Młodzieżowy zaprezentował spektakl „Romeo  
i Julia”. Także Mażoretki „Diament” z Wiejskiego 
Centrum Kultury w Chmielowie miały swoje pięć 
minut na scenie, podczas których zaprezentowa-
ły układy taneczno-rytmiczne. Można było także 
podziwiać zdolności muzyczne dzieci, podopiecz-

nych instruktora – Kamila Wójtowicza, uczestni-
czących w roku szkolnym w zajęciach nauki gry 
na instrumentach klawiszowych. Centrum Kultury 
Lasowiackiej w Cyganach reprezentowały dzieci 
z Zespołu Śpiewaczego „Rutka” oraz Młodzieżo-
wy Zespół Śpiewaczy „Koniczynka”. Oba zespoły 
rozpoczęły działalność w lutym 2013 pod okiem 
Haliny Ordon. Uroczyste podsumowanie uświet-
niły swoim występem wokalistki Paulina Kodyra 
i Karolina Szymula, która również poprowadziła 
całe wydarzenie. Słowa wdzięczności wszystkim 
uczestnikom zajęć i instruktorom złożyli: Kry-
stian Rzemień – dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Kultury i Wiesław Ordon – burmistrz miasta  
i gminy Nowa Dęba, który przygotował dla wszyst-
kich dzieci słodką niespodziankę. Instruktor – Ewa 
Kieliszek podziękowała swoim najstarszym pod-
opiecznym (tegorocznym maturzystom) za długie 
lata współpracy w teatrze. Podsumowanie roku 
zakończyło się poczęstunkiem i wręczeniem dyplo-
mów dla wszystkich uczestników zajęć. Podsumo-
wując z zajęć artystycznych w SOK i w jego filiach 
tygodniowo korzysta ok. 650 osób (dzieci, młodzieży 
i dorosłych), mając do wyboru ogrom różnych zajęć.

DNI KULTURY LASOWIACKIEJ  
W CYGANACH

W dniach 19 i 20 lipca SOK - Centrum Kultury 
Lasowiackiej w Cyganach było organizatorem DNI 
KULTURY LASOWIACKIEJ. Jest to wydarze-
nie, które już na stałe zostało wpisane w kalendarz 
imprez SOK. Piękna, upalna pogoda przyciągnę-
ła wielu miłośników kultury ludowej. Pierwszego 
dnia odbyły się przesłuchania konkursowe PIEŚŃ 
LUDOWA W WYKONANIU DZIECKA, po 
prezentacjach konkursowych zostały zorganizo-
wane warsztaty rękodzieła artystycznego, dzieci  
i młodzież uczyły się wykonywania trudnej sztuki, 
jaką jest wycinanka lasowiacka. Warsztaty popro-

Wydarzenia kulturalne
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wadziła artystka Janina Piechota. Drugi dzień to 
występy laureatów konkursu, zespołów i kapel.  
Na początek wystąpił zespół Rutka i Koniczynka 
działające w CKL, następnie odbył się koncert lau-
reatów wspomnianego konkursu. Komisja konkur-
sowa przyznała nagrody i wyróżnienia. Pierwszą 
nagrodę otrzymał: Andrzej Kosmala z Jadachów, 
dwie równorzędne drugie nagrody otrzymali: Mag-
dalena Zbyrad i duet Jakub i Michał Wąsik. Trzecią 
nagrodę otrzymała Gabriela Chłopek. Wyróżnienia 
komisja przyznała dla Bartłomieja Rożka, Kamila 
Chłopka, Michała Kwaśnika, Kamila Partyki, Pa-
trycji Białas. W kategorii gimnazjaliści pierwsza 
nagroda przypadła Natalii Łagowskiej. Na scenie 
zaprezentował się zespół obrzędowy Górniacy  
z Kolbuszowej, zespół Cyganianki z kapelą oraz 
kapele: Widelanie z Widełki i kapela z Huty Komo-
rowskiej. Wystąpił również zespół tańca ludowego 
Siarkopolanie z Tarnobrzega. Organizatorzy zadba-
li też o ciekawy plac zabaw dla dzieci. Można było 
również podziwiać kiermasz sztuki ludowej. Swoje 
prace prezentowały panie: Teresa Walska i Barba-
ra Zych. Nie zabrakło regionalnych potraw, takich 
jak kapusta z kaszą, piróg jaglany, wiejski chleb ze 
smalcem, z masłem, wiejskim serem i inne. Moż-
na było też spróbować dziczyzny prosto z ogniska.  
W czasie imprezy, zarówno młodsi jak i starsi mie-
li okazję rywalizować w grze „Pionkiem po Gmi-
nie Nowa Dęba”, której wydawcą jest SOK. Dla 
zwycięzców przewidziano nagrody w postaci w/w 
gier. Na obchody przybyli zaproszeni goście: Jerzy 
Sudoł, Wiesław Ordon, Zygmunt Żołądź, Marian 
Tomczyk, Maria Piwińska, ks. Krzysztof Kułaga. 
Byli również przedstawiciele prasy i telewizji lo-
kalnej. Zaproszeni goście wręczyli nagrody zwy-
cięzcom konkursów. Przy integracyjnej muzyce 
wszystkich kapel na koniec dnia uczestnicy obcho-
dów bawili się do późnych godzin wieczornych.  
W tym wydarzeniu brały udział całe rodziny, gdzie 
każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego  
i miło spędzić czas.

XIV EDYCJA  
„MIEĆ JAK RZEKA SWOJE ŹRÓDŁO”

17 sierpnia odbyła się XIV Prezentacja Zespo-
łów Folklorystycznych pn. „Mieć jak rzeka swoje 
źródło”. Uroczystego otwarcia Przeglądu dokonali: 
Wiesław Ordon – burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba, Tadeusz Łącz – prezes Stowarzyszenia Na 
Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany oraz Krystian 
Rzemień – dyrektor Samorządowego Ośrodka Kul-
tury w Nowej Dębie. Jak co roku mieliśmy okazję 
posłuchać pieśni i zobaczyć tańce ludowe w wyko-
naniu zaproszonych zespołów, które w ten sposób 
prezentują swój dorobek folklorystyczny, kultywują 
tradycję i rozsławiają swój region. Do tegorocznego 
przeglądu zaproszono: Zespół Pieśni i Tańca „Ka-
mień” z Kamienia, Kapelę Ludową „Widelanie”  
z Widełki, Zespół Śpiewaczy „Bielowianie” z Ro-
zalina, Zespół Pieśni i Tańca „Bardo” z Wielopola 
Skrzyńskiego, Zespół Śpiewaczy „Budziwojce” 
z Rzeszowa, Zespół Śpiewaczy „Cyganianki”  
z Cygan, Kapelę Ludową z Gorzyc. Imprezie towa-
rzyszył również kiermasz rękodzieła artystycznego  
i sztuki ludowej. Wśród zaproszonych gości byli: 
Koło Pszczelarzy z Nowej Dęby, Kazimiera Zagroba 
z Cmolasu, Anna Kopeć z Chmielowa, Teresa Wal-
ska z Cygan, Janina Piechota z Cygan, Władysław 
Kowal z Rudnika, Urszula Rębisz z Nowej Dęby. 
Tradycyjnie zaproszone zespoły i twórcy ludowi 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i serca lasowiac-
kie, przygotowane przez p. Piotra Adamczyka. Na 
stoisku degustacyjnym można było posilić się potra-
wami regionalnymi: pierogami, kapustą z grochem, 
pyzami, żurkiem oraz chlebem ze smalcem. Impreza 
cieszyła się dużym zainteresowaniem.

KONCERTOWE PODSUMOWANIE  
WAKACJI W SOK

30 sierpnia odbył się ostatni z czterech wakacyj-
nych „Gorący Przegląd KoncertUff” z piknikiem dla 

dzieci połączony z grami i zabawami dla młodszych 
i tych nieco starszych. Wszyscy chętni mogli wziąć 
udział w „Bajkowej Przygodzie w Nowej Dębie” – 
zabawie przeznaczonej dla każdego, kto ma dziecko 
w sobie i chce się dobrze bawić. Przygodę opracowa-
li uczestnicy wakacyjnych warsztatów „Questing – 
po naszemu Deptaj” – dzieci z Nowej Dęby i okolicy  
w wieku 5-10 lat pod czujnym okiem opiekuna 
warsztatów. O godz. 17:00 rozpoczął się Gorący 
Przegląd KoncertUff. Na nowodębskiej scenie przed 
SOK wystąpili: Lisior & Jaco oraz RTDS. Zwycięzcą 
przeglądu według jury jak i laureatem publiczności 
został zespół RTDS. Na podsumowanie zakończe-
nia wakacji wystąpiła Marta Bizoń, która zaprezen-
towała utwory ze swojej najnowszej płyty pt. „TU  
i TU”. Jest to opowieść o życiu w dwóch światach. 
Świat realny przenika się w nich ze światem teatru. 
Pełna temperamentu artystka z poczuciem humoru 
stara się odnaleźć w nich i pomiędzy nimi. Autorem 
muzyki jest Aleksander Brzeziński, słów - Michał 
Chludziński. Warto dodać, że płyta „TU i TU” jest 
piątym krążkiem w dorobku Marty Bizoń. Teksty 
szybko wpadały w ucho odbiorców, co było widać 
podczas wspólnego śpiewu w rytm muzyki. Sło-
wa podziękowania dla artystki wyraził burmistrz 
Wiesław Ordon. Pani Marcie życzymy sukcesów  
i mamy nadzieję na kolejny występ na nowodębskiej 
scenie. Jednocześnie zapewniamy, że w przyszłym 
roku Gorący Przegląd KoncertUff będzie kontynu-
owany. Dzięki temu przedsięwzięciu udaje nam się 
promować młodych ludzi, którzy oswajają się ze 
sceną i publicznością. Płyta z udziałem laureatów 
tegorocznej edycji będzie emitowana w Polskim 
Radio, co z pewnością pomoże wypromować się 
uczestnikom przeglądu – kwituje Krystian Rzemień, 
dyrektor SOK i pomysłodawca przeglądu. Dziękuję 
Marcinowi Kurnikowi za działania przy pierwszej 
edycji i mam nadzieję na dalszą współpracę - dodaje.

SOK

Nowa Dęba doczekała się własnej gry planszo-
wej. Rodzinny maraton przez planszę to nie tylko 
podróż po mapie całej gminy, ale również wiele pól 
z zadaniami i pytaniami, na które odpowiedzieć 
mogą tylko prawdziwi znawcy okolic Nowej Dęby.

Pomysłodawcą gry „Pionkiem po Gminie 
Nowa Dęba” jest dyrektor nowodębskiego SOK-u 

Krystian Rzemień, który osobiście zaprojektował 
grę oraz ułożył do niej pytania i zasady. Cieszę się, 
że wraz z kilkoma osobami, które w pewnych proce-
sach powstawania gry były niezastąpione udało się 
sfinalizować projekt. Chciałbym im podziękować  
i podkreślić, że dużą rolę w jakości odegrały piękne 
obrazki nowodębskiego grafika Piotra Adamczyka 
– komentuje Krystian Rzemień. 

Autor na pomysł wydania gry po Nowej Dę-
bie wpadł, kiedy podobną grę wydało Wojewódz-
two Podkarpackie. Tam gra się po mapie całego 
Podkarpacia odwiedzając różne ciekawe miejsca. 
W nowodębskiej wersji odwiedzić można wiele 
atrakcji przyrodniczych, krajobrazowych i zabyt-
ków. Zobaczymy m.in. dworek myśliwski hrabiego 
Tarnowskiego w Budzie Stalowskiej, zabytkowy 

Pionkiem po Gminie Nowa Dęba
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Wzorem roku ubiegłego, 25 września tuż 
przed historycznym koncertem symfonicznym 
Filharmonii Podkarpackiej, dyrektor SOK 
Krystian Rzemień uhonorował statuetką „Me-
cenas kultury 2014” trzech najważniejszych 
mecenasów naszej kultury gminnej, którzy  
w sposób szczególny przyczynili się do krzewie-
nia kultury na naszym terenie. 

Za największy wkład i zaangażowanie w tej 
tematyce w 2014 roku statuetki „Mecenas kultury 
2014” otrzymali: Bogdan Romaniuk – członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego,  Le-
szek Pabian – członek Zarządu Zakładów Me-
talowych Dezamet S.A. oraz Sławomir Litwin 
– prezes Zarządu Zakładów Chemicznych „Siar-
kopol”. Te niecodzienne wyróżnienia dla „Mece-
nasów kultury” wręczyli: Wiesław Ordon – bur-
mistrz miasta i gminy Nowa Dęba, Jerzy Sudoł 
– wicestarosta tarnobrzeski oraz Stanisław Ski-
mina – przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie. Serdecznie dziękujemy wyróżnionym 
osobom za wspieranie wydarzeń kulturalnych  
w naszym mieście.

SOK

Statuetki  
„MECENAS  
KULTURY  

2014”  
przyznane25 września sala widowiskowa SOK wy-

pełniła się po brzegi osobami, które przybyły 
na niecodzienne wydarzenie, jakim był koncert 
symfoniczny Filharmonii Podkarpackiej pod 
batutą maestro Roberta Naściszewskiego. Był 
to historyczny moment, gdyż po raz pierwszy 
Nowa Dęba gościła Filharmonię. 

Półtoragodzinny koncert zatytułowany 
„Duety i arie na sopran i mezzosopran” wywarł 
na odbiorcach ogromne wrażenie, co można 
było wywnioskować po owacjach na stojąco jak 
również gratulacjach i opiniach, które do nas 
dotarły i wciąż docierają. Znakomitej orkiestrze 
towarzyszyły dwie światowej klasy śpiewaczki: 
Iwona Socha (sopran) – solistka Opery Kra-
kowskiej oraz Magdalena Idzik (mezzosopran) 
– solistka Teatru Wielkiego Opery Narodowej 
w Warszawie, która m.in. wystąpiła w słynnym 
koncercie galowym Andrea Bocellego w Ło-
dzi. W czasie koncertu zostały wykonane jedne  
z najbardziej znanych utworów symfonicznych  

i operowych, takich znanych kompozytorów 
jak: Michaił Glinka, Giuseppe Verdi, Georges 
Bizet, Stanisław Moniuszko, Giacchino Rossi-
ni, Leo Delibes, Jacques Offenbach czy Edward 
Grieg. Koncert poprowadził znany spiker Pol-
skiego Radio Andrzej Krusiewicz.

W tym wielkim wydarzeniu każdy 
mieszkaniec mógł wziąć udział kupując bilet  
w niezwykle symbolicznej cenie ze względu na 
zaangażowanie osób, które pomogły włączyć 
nasz ośrodek kultury w program Województwa 
Podkarpackiego „Przestrzeń Otwarta dla Mu-
-zyki”. Swoją wdzięczność składam panu Bog-
danowi Romaniukowi, Członkowi Zarządu Wo-
-jewództwa Podkarpackiego za pilotowanie tej 
ważnej dla naszego środowiska sprawy – dzię-
kuje Krystian Rzemień, dyrektor SOK i inicjator 
koncertu – Składam również podziękowania dla 
pani prof. Marty Wierzbieniec, Dyrektora Na-
czelnego Filharmonii Podkarpackiej za ogrom-
ną pomoc przy organizacji tego koncertu – do-

daje dyrektor Rzemień.
Za wsparcie tego przed-

sięwzięcia swoim mecenatem 
składamy podziękowania dla 
pana Ryszarda Jani, Prezesa 
Zarządu spółki Pilkington Au-
tomotive Poland, której właści-
cielem marki jest grupa NSG. 
Wsparły nas również Zakłady 
Farmaceutyczne Polpharma 
S.A.

SOK

Historyczny koncert 
symfoniczny  

w Nowej Dębie

kościół w Chmielowie, obiekty sportowe i kultural-
ne, owianą legendą hitlerowskiego gen. von Paulusa 
willą na „Diabelskiej Górze” a nawet fabryki bomb 
„Dezamet” i bombek choinkowych „Biliński” – bo-
wiem w Nowej Dębie produkuje się i jedne i dru-
gie. Na innych kartonikach, które wyciągamy po 
zatrzymaniu się na odpowiednim polu przeczyta-
my o lokalnych zwyczajach, tradycjach i zespołach 
krzewiących kulturę lasowiacką. Znajdują się więc 

pytania dotyczące rozsławionych „Cyganianek” 
jak i mażoretek „Diament” z Chmielowa, które rok 
rocznie wygrywają mistrzostwa Polski południo-
wo-wschodniej. Jako, że Nowa Dęba nie zamyka się 
tylko na siebie, w grze są też pola dotyczące gmin 
ościennych. I tak, pionkiem po mapie możemy 
odwiedzić „Mały Wawel” w Baranowie Sando-
mierskim, a także nieistniejący już dziś drewnia-
ny zamek myśliwski króla Kazimierza Wielkiego  
w Przyszowie (gm. Bojanów). Podróżując po plan-
szy trafić można na kilka ścieżek specjalnych, np. 
jedna z nich to rajd terenowy po nowodębskim poli-
gonie wojskowym.

Gra została wydana przez Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Nowej Dębie. Większość finansów 
na jej wydanie Krystian Rzemień pozyskał w ra-

mach projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. Prace związane z przygotowa-
niem projektu i potem z opracowaniem gry były 
bardzo czasochłonne. Myślę, że gdyby nie wsparcie 
mojej żony Małgosi i cierpliwość dzieci – za co im 
dziękuję – gra nie wyglądała by tak pięknie – cie-
szy się autor. Rzeczywiście jest się czym pochwa-
lić, bowiem gra posiada twardą planszę rozkładaną 
do formatu A2 oraz eleganckie opakowanie. Póki 
co, grę można otrzymać bezpłatnie biorąc udział  
w wielu imprezach plenerowych przygotowanych  
w czasie wakacji przez SOK. A ci, którzy nie zdąży-
li odebrać swojego egzemplarza, mogą w nią zagrać 
w ośrodkach kultury w Nowej Dębie, Chmielowie, 
Cyganach, a także w Bojanowie i Baranowie San-
domierskim.

SOK
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Przemysław Wolan – reprezentant  
Polski w Speed-ball’u zamierza zbudować 
kadrę trenując uczniów szkół.

Speed-ball to młoda dyscyplina sporto-
wa, wykorzystująca rakietki i piłkę podobną 
do tenisowej. Różnica polega na tym, że pił-
ka na półtorametrowej żyłce przymocowana 
jest do stojaka, a gra polega na uderzaniu piłki 
w taki sposób, aby rotowała wokół masztu. 
Sport narodził się w Egipcie i reprezentanci 
tego kraju ciągle są w nim najlepsi na świecie.  
W Europie najlepiej radzą sobie Francuzi,  
w Polsce Speed-ball dopiero zyskuje swoich 
zwolenników.

Przemysław Wolan jest mieszkańcem Ja-
dachów. Po studiach wraz z żoną wyjechał do 
pracy do Egiptu, tam poznał sport zwany Spe-
ed-ball. Nauczył się zasad i zafascynowany 
jego uniwersalnością zaczął trenować. Mię-
dzynarodowa Federacja Speed-ball’a w Kairze 
doceniła jego zaangażowanie i wyposażyła  
w profesjonalny sprzęt. Po kolejnych kilku 
miesiącach będąc pod wrażeniem jego wyni-
ków w konkurencji Super-solo prezes Federacji  
dr Ahmad Lotfy zaprosił go do udziału  
w XXIII Mistrzostwach Świata w Speed-
-ball’u w Kuwejcie. Wolan w lutym tego roku 
przywiózł z Mistrzostw 9. miejsce indywidu-
alnie i 6. miejsce dla Polski w Speed-ball’u  
w konkurencji Super-solo.

Aby zacząć grać w speed-ball nie potrze-
ba ani wielkich nakładów finansowych, ani 
dużo miejsca. Wystarczy nieco samozapar-
cia, ponieważ początki jak w każdym sporcie 
mogą być trudne i już na pierwszym trenin-
gu można zauważyć, że sport wykorzystuje 
niemal każdy mięsień ciała zawodnika, roz-
wija refleks, szybkość koordynację ruchową  
i zręczność.

- Swoją pasją udało mi się zarazić rodzinę 
i znajomych w Polsce, dzięki czemu stworzy-
liśmy pierwszą i największą, polskojęzycz-
ną stronę internetową na temat Speed-ball’a 
www.speed-ball.pl – mówi Przemysław Wo-
lan, który obecnie promuje w Polsce nieznaną 
tutaj praktycznie dyscyplinę sportu.

Będąc na Mistrzostwach otrzymał rów-
nież propozycje, z których nie można nie sko-
rzystać. 

- Jeśli uzbieram w Polsce zawodników, 
którzy będą wystarczająco obiecujący i będą 
chcieli grać na najwyższym poziomie – Fede-
racja przyśle najlepszych egipskich zawodni-
ków, aby trenowali Polaków. Dodatkowo od 
Federacji z Algierii otrzymałem zaproszenie 
dla siebie wraz z reprezentacją Polski na Mi-
strzostwa typu Open w Algierii zaplanowane 
na listopad tego roku. – relacjonuje Przemy-
sław Wolan.

Wolan kierując się patriotyzmem lokal-
nym zaczął promocję gry w rejonie, z które-
go pochodzi i chciałby tam stworzyć kolebkę 
Speed-ball’a w Polsce. Jak twierdzi, plany są 
ambitne i nie zamierza się ograniczać do Pod-
karpacia. Promocję sportu prowadzi dwuto-

rowo. Po pierwsze pokazuje się na 
najróżniejszych imprezach plenero-
wych organizowanych przez lokal-
ne władze (jak na przykład piknik  
w Jadachach czy Dni Baranowa 
Sandomierskiego) czy inne orga-
nizacje, gdzie promuje Speed-ball, 
jako przyjemną formę spędzania 
wolnego czasu.

Druga forma promocji podcho-
dzi do Speed-ball’a w sposób bar-
dziej profesjonalny.

- Od września tego roku planuje-
my organizację pokazów i treningów w szko-
łach z naszego regionu. Chcemy doprowadzić 
do sytuacji, w której młodzież będzie uczyć 
się gry w Speed-ball na zajęciach z Wychowa-
nia Fizycznego. Taka droga wydaje się najod-
powiedniejsza, jeśli na serio chcemy myśleć  
o znalezieniu talentów w naszej okolicy, z któ-
rymi będziemy mogli pojechać na najbliższe 
zawody międzynarodowe. – opowiada o swo-
ich planach Wolan.

Przed wakacjami udało mu się wprowa-
dzić Speed-ball do zajęć WF w pierwszej 
szkole, a dzięki przychylności zarządu lokal-
nego klubu sportowego w Jadachach juniorzy 
ze wspomnianego klubu mają możliwość tre-
nować na zajęciach u siebie.

Wolan w swoich działaniach stara się 
współpracować z lokalnymi władzami i or-
ganizacjami, powołuje też do życia Stowarzy-
szenie Speed-ball Polska.

Trzymamy mocno kciuki oraz życzymy 
szybkiego zbudowania kadry, czekamy także 
na kolejne sukcesy już w większym gronie.

Więcej na www.speed-ball.pl
RL/MM

Reprezentant Polski z Jadachów

27 września Nowodębianie żegnali tego-
roczne lato podczas pikniku „Pożegnanie Lata  
nad Zalewem” zorganizowanym przez burmi-
strza Nowej Dęby oraz Samorządowy Ośrodek 

Kultury. Pogoda, która dopisała na czas imprezy 
oraz bogaty program sprawiły, że wielu przyby-
łych mieszkańców świetnie się bawiło. Na dzieci  
i dorosłych czekały niespodzianki artystyczne  
i kulinarne. Najmłodsi przez dwie godziny bawili 
się z animatorką. Do jednej z zabaw tanecznych 
dzieci zaprosiły burmistrza Wiesława Ordona, 
który wspólnie z nimi zatańczył znany przez każ-
dego latynoski taniec „Makarenę”. Do tanecznych 
zabaw dorosłych i seniorów zaprosił zespół mu-
zyczny „Relax”, a parkiet taneczny był pełen fa-
nów tańca do późnych godzin wieczornych.

Piknikowi towarzyszyły dodatkowe atrak-
cje: turniej siatkówki plażowej (zorganizowany 
przez SOSIR), zawody wędkarskie (zorganizowa-
ne przez PZW Nr 12 w Nowej Dębie), wystawa 
sprzętu wędkarskiego do połowu karpia (PZW 
Nr 12), pokaz sprzętu rybackiego (Pan Tadeusz 
Bałata z Grębowa), degustacja potraw z ryb przy-
gotowana przez Lokalną Grupę Rybacką Puszczy 
Sandomierskiej, a także stoiska cateringowe ze 
smacznymi zakąskami.

SOK

Pożegnanie lata nad zalewem

Od prawej: Przemysław Wolan i Ali Imam - Mistrz Świata z Egiptu
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W dniach od 17 do 30 sierpnia dzieci trenu-
jące w Sekcji pływackiej „PIRANIE” SOSiR 
Nowa Dęba, uczestniczyły w obozie sportowym 
w Białej Podlaskiej. 

W obozie wzięło udział 26 uczestników  
z roczników 1998-2005, pod opieką pracowni-
ków SOSiR: trenera pływania klasy II Piotra 
Sochy, instruktora nauki pływania i ratownika 
WOPR Damiana Majki oraz ratownika WOPR 
Jadwigi Wypniewskiej.

Podczas codziennych treningów, skupia-
jących się głównie na „szlifowaniu” techniki 
pływania oraz ułożenia ciała w wodzie, dzieci 
spędziły w basenie łącznie około 21 godzin. 
Treningi pływackie prowadzone były przez 
pracowników SOSiR, jak również przez Bartło-
mieja Kargulewicza – trenera II klasy sportowej 
sekcji AZS AWF Biała Podlaska.

Poza pływaniem uczest-
nicy obozu mieli możliwość 
udziału w innych zajęciach 
sportowych. Były to zajęcia 
lekkoatletyczne na stadionie 
(bieg przez płotki, skok w dal), 
zajęcia z zakresu gimnastyki 
sportowej, jak również aqua-
-aerobik, prowadzony przez 
zaprzyjaźnionego wykładowcę 
AWF Biała Podlaska oraz zaję-
cia z samoobrony, prowadzone 
przez zawodnika I Ligi MMA. 
W czasie wolnym organizowane były także gry 
zespołowe, w których dzieci chętnie uczestni-
czyły. Należy również zaznaczyć, że w dniach 
28-29 sierpnia 2014 r. uczestnicy obozu sporto-
wego mogli obserwować zmagania sportowe 
lekkoatletów na Mistrzostwach Polski AZS Ju-
niorów, rozegrane w Białej Podlaskiej.

Czas wolny od zajęć sportowych został 
wypełniony zajęciami dodatkowymi oraz za-
jęciami integracyjnymi, m.in. zorganizowane 
zostało ognisko, wyjście do kina oraz zwiedza-
nie obiektów sportowych, należących do AWF 
Biała Podlaska.

SOSiR

Obóz sportowy PIRANII

W sobotę 26 lipca odbyły się  
w Międzygórzu k. Kłodzka Mistrzo-
stwa Polski w biegach górskich w stylu 
alpejskim. 

Trasa biegu wiodąca non stop pod 
górę liczyła 4 km z bardzo dużym prze-
wyższeniem liczącym 495 metrów.  
W silnej stawce zawodniczek rywali-
zujących o medale znalazła się również 
reprezentantka Nowej Dęby Katarzyna 
Wojciechowska, która i tym razem nie 
zawiodła zdobywając brązowy medal. 
Kasia była o włos od srebra, gdyż jesz-

cze na 50 metrów przed metą znajdowa-
ła się na drugiej pozycji, ale skuteczny 
atak tuż przed metą wicemistrzyni 
Polski w biegu na 1500 m Katarzyny 
Chryczyk z Kudowy Zdroju sprawił,  
że Kasia spadła na trzecie miejsce.

Warto dodać, że jest to już 9 medal 
rangi Mistrzostw Polski zawodnicz-
ki MKS Stal Nowa Dęba, a zarazem 
pierwszy w tym roku, jaki zdobyli lek-
koatleci naszego klubu. 

MKS STAL

Brązowy medal Mistrzostw Polski 
Katarzyny Wojciechowskiej

Od 22 do 26 sierpnia odbywały się 
w Bydgoszczy X Ogólnopolskie Letnie 
Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Ży-
ciowy sukces w tych zawodach odniósł 
Mateusz Lulek, reprezentant wojewódz-
twa podkarpackiego, mieszkający na 
codzień w Nowej Dębie.

Mateusz startował w trójboju siło-
wym, w którym zdobył srebrny i dwa 
brązowe medale w kategorii wagowej 
63 kg.

Awans na zawody ogólnopolskie 
Mateusz uzyskał podczas Podkar-
packiego Mityngu Trójboju Siłowego 
Olimpiad Specjalnych w Tarnobrze-
gu, gdzie zajął pierwsze miejsce. 
Mateusz jest uczniem Zespołu Szkół 
Specjalnych w Tarnobrzegu, gdzie 
trenuje i przygotowuje się do zawo-
dów pod opieką nauczyciela Roberta 
Jungiewicza.

Gratulujemy!
RL/MS

Medalista z Nowej Dęby
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Rok 1979 przejdzie do historii nowodęb-
skiego futbolu jako największy sukces w do-
tychczasowych dziejach klubu. Tym osiągnię-
ciem było dotarcie zespołu Stali Nowa Dęba 
(wówczas czołowej drużyny III ligi) do 1/16 
rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu cen-
tralnym.

Do legendy przeszedł mecz Stali Nowa 
Dęba z  I - ligową Wisłą Kraków, który po 
wspaniałej grze zespołu z Nowej Dęby po 90 
minutach gry zakończył się rezultatem 0 : 0  

Rozgrywki Pucharu Polski w roku 1979  
(jesień) przejdą do historii nowodębskiego futbo-
lu jeszcze z jednego powodu. Mało kto zauważył 
następujący fakt. W rozgrywkach Pucharu Pol-
ski zespół Stali Nowa Dęba (wówczas III ligo-
wiec) oprócz tego, że doszedł do 1/16 na szczeblu 
centralnym to zanim to osiągnął musiał roze-
grać 7 spotkań. Czyli drużyna Stali Nowa Dęba 
rozegrała 7 spotkań (w tym jeden z dogrywką) 
nie tracąc gola z gry (dopiero w rzutach karnych) 

w tych wszystkich meczach. Daje to w sumie  
7 x 90 minut (plus 30 minut dogrywka z Wisłą 
Kraków), czyli 660 minut gry bez straty gola  
i odpadnięcie z dalszych rozgrywek na szczeblu 
1/16 Pucharu Polski.  Myślę, że to niebywałe 
osiągnięcie zasługuje na to, aby zespół Stali 
Nowa Dęba znalazł swoje miejsce w historii roz-
grywek o Puchar Polski. 

A tak wyglądało najważniejsze spotkanie  
w historii klubu. 

30 września 1979 roku (godz.14.30) w ra-
mach rozgrywek Pucharu Polski IV runda                
(1/16 z udziałem drużyn I ligi) doszło w Nowej 
Dębie do spotkania pomiędzy Stalą Nowa Dęba 
a Wisłą Kraków. Dla „Nowin Rzeszowskich” 
spotkanie relacjonował Stanisław Królikowski. 
Stal Nowa Dęba  -  Wisła Kraków 0:0  
dog. (0:0, 0:0) rzuty karne 3 : 4

W tym spotkaniu oba zespoły wystąpiły  
w następujących składach:

Stal: Czekański, Głowacki, Kosowicz, Kopeć, 
Wolicki, Mysiak, Radzimowski, Bocian, Roz-
mus, Bugaj, Fitkowski (od 115 min. Szulczew-
ski).  
Wisła: Gaszyński, Szymanowski, Skrobowski, 
Jałocha, Budka, Lipka, Iwan, Kapka, Nawałka, 
(od 75 min. Wróbel), Kmiecik, Krupiński. 
Sędziował: p. Dulski z Warszawy. Żółtą kartkę 
otrzymał Kmiecik.

6 tysięcy widzów przybyło aby oglądać po-
jedynek stalowców z renomowanym zespołem 
krakowskiej Wisły. Tego w Nowej Dębie jeszcze 
nie było. Ale też nigdy wcześniej nie zdarzyło 
się, żeby przeciwnikiem miejscowej jedenastki 
w meczu o tak wysoką stawkę był rywal tak 
wysoko zaszeregowany w hierarchii polskiego 
piłkarstwa. Mecz z cyklu rozgrywek o piłkar-
ski Puchar Polski był wielkim wydarzeniem 
dla Nowej Dęby. Przeciwnikiem miejscowej 
Stali był bowiem zespól wielokrotnego mistrza 
kraju, Wisły Kraków. Drużyna „Białej gwiaz-
dy” przybyła do Nowej Dęby w najsilniejszym 
składzie z reprezentantami Polski: Kmiecikiem, 
Nawałką, Lipką na czele. Była oczywiście fa-
worytem pucharowego pojedynku, chociaż nie 
dla wszystkich. Liczna rzesza sympatyków Stali 
wierzyła w swoich ulubieńców i spodziewała 
się, że sprawią sensację. 

Atmosfera na stadionie i gorący doping 
zrobiły swoje. Stalowcy rozpoczęli spotka-
nie bez respektu dla sławnego rywala i ata-
kowali go ze zdwojoną energią. Coraz któryś  
z napastników Stali ostrzeliwał bramkę gości, 
ale bramkarz krakowski wychodził ze wszyst-
kich opresji zwycięsko.

STAL NOWA DĘBA  
W PUCHARZE POLSKI
7 spotkań,  660 minut bez straty bramki 
ACH CO TO BYŁ ZA MECZ !!! 
PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ !!!
35 LAT MINĘŁO  (1979-2014)

W Gorlicach rozegrane zostały IX Mię-
dzynarodowe Sportowe Mistrzostwa Polski 
Pracowników Samorządowych, Radnych  
i Parlamentarzystów w różnych dyscyplinach 
sportowych, między innymi w badmintonie  
i pływaniu. 

Na starcie mistrzostw stanęło łącznie 172 
zawodniczki i zawodników z trzech państw: 
Słowacji, Ukrainy i Polski, reprezentujących 22 
jednostki samorządowe z całej Polski. Bardzo 
dobrze w zawodach tych spisali się reprezentanci 
Nowej Dęby. Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje postawa 55-letniego Adama Bunio, który  
w doskonałym stylu wywalczył pierwsze miej-

sce, złoty medal i tytuł mistrza Polski w badmin-
tonie w grze pojedynczej mężczyzn w kategorii 
powyżej 45 lat. W pojedynku półfinałowym no-
wodębianin pokonał Posła na Sejm, przewodni-
czącego parlamentarnego zespołu d/s promocji 
i rozwoju badmintona Zbigniewa Dolatę (Gnie-
zno) 2:0 (11:7;13:11), a w pojedynku finałowym 
po jeszcze lepszej grze pokonał o 10 lat młod-
szego Pawła Sarka (Kielce) 2:1 (15:7;12:15;15:10). 
Tym samym zawodnik z Nowej Dęby obronił 
tytuł mistrzowski wywalczony przed rokiem. 
Na bardzo dobrym, czwartym miejscu uplaso-
wał się debiutant Janusz Szymański, a na miej-
scu dziesiątym mistrzostwa ukończył Witold 

Bal. W kategorii do 45 lat w grze pojedynczej 
mężczyzn dobre ósme miejsce wywalczył Grze-
gorz Ordon, a na miejscu dziewiątym uplaso-
wał się Rafał Lewandowski. W pływaniu na 
dystansie 50 metrów bardzo dobre czwarte 
miejsce wywalczył Rafał Lewandowski. Dzięki 
takiej postawie swoich samorządowców Miasto  
i Gmina Nowa Dęba została sklasyfikowana na 
wysokim 11 miejscu w Polsce w klasyfikacji 
drużynowej. 

STAL

IX Międzynarodowe Sportowe 
Mistrzostwa Polski Pracowników 

Samorządowych,  
Radnych i Parlamentarzystów
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Mecz dostarczył wszystkim olbrzymich 
emocji i chociaż nie było w nim bramek, to 
jednak gra wszystkim przypadła do gustu. Stal 
nie mając nic do stracenia atakowała od pierw-
szych minut z olbrzymią ambicją i zespół Wisły 
naszpikowany reprezentantami Polski musiał 
wielokrotnie chronić się za „podwójną gardę”. 
Przewaga miejscowych była bardzo duża.

Nie bez szczęścia krakowianie wychodzili 
obronną ręką z opresji i nie ma w tym stwierdze-
niu ani pół słowa przesady. Dość powiedzieć, że 
w pierwszych 45 minutach stosunek rzutów roż-
nych wynosił 12 : 0 dla Nowej Dęby. 

Druga część meczu miała już nieco inny 
przebieg. Nadal utrzymywała się przewaga pił-
karzy Stali, ale krakowianie mieli już więcej 
chwil wytchnienia i ich doborowy tercet w skła-
dzie: Lipka, Iwan i Kapka częściej przedzierał 
się w pobliże bramki Czekańskiego. Wysiłki 
obydwu drużyn nie przyniosły jednak żadnych 
efektów bramkowych, podobnie też bez bra-
mek minęła dogrywka 2 x 15 minut. Zaraz na 
jej początku wielka szansę na rozstrzygniecie 
spotkania miał dobrze usposobiony Radzimow-
ski, ale bramkarzowi Wisły jeszcze raz dopisało 
szczęście. 

O awansie musiały w tej sytuacji zadecydo-
wać rzuty karne. Emocje na stadionie sięgnęły 
zenitu. Baraż na jedenastki początkowo przebie-
gał korzystnie dla gospodarzy. Wisła jeszcze raz 
znalazła się na krawędzi przepaści, ponieważ  

w trzeciej kolejce egzekwowania jedenastek 
strzał Szymanowskiego został obroniony przez 
Czekańskiego i Stal prowadziła 3 : 2. Wielka 
szkoda, że stalowcy a konkretnie Bocian i Ko-
peć nie zdołali w tym momencie udźwignąć na 
swoich barkach odpowiedzialności za rezultat 
końcowej rozgrywki. Ich strzały stały się łupem 
Gaszyńskiego, w tej sytuacji rezultat był ko-
rzystny dla rutynowanych krakowian. Ze strony 
Wisły z odległości 11 metrów celnie strzelili: 
Kapka, Wróbel, Iwan i Kmiecik. Natomiast dla 
Stali karne wykorzystali: Wolicki, Szulczewski  
i Rozmus. Tak więc pucharowy awans przypadł 
wiślakom.

Dla stalowców pozostały oklaski i satys-
fakcja, że walczyli z faworytem jak równy  
z równym  i byli o krok od sensacyjnego sukce-
su. Postawa stalowców w tym spotkaniu zjedna-
ła im duże uznanie publiczności. Na pochwałę 
zasłużyła cała drużyna, zaś na specjalne noty 
Głowacki oraz Radzimowski.           

Na trybunach nie żałowano gardeł. Kibice 
gorąco zagrzewali swoich pupilów i to na różny 
sposób. Nie zabrakło stosownych rekwizytów – 
trąbek. Piłkarze Stali odwzajemnili się kibicom 
dobrą grą  i dzielną postawą w walce z przeciw-
nikiem, który w piłkarskiej hierarchii przewyż-
szał ich o dwie klasy.

Trenerem Stali Nowa Dęba był wówczas 
Antoni Hermanowicz.

 

Prześledźmy raz jeszcze drogę Stali Nowa Dęba 
do 1/16 Pucharu Polski:
LZS Modliborzyce – Stal Nowa Dęba  0 : 1 
(szczebel wojewódzki – ćwierćfinał)
Stal Gorzyce  -  Stal Nowa Dęba  0 : 2  
półfinał 
Wisła Sandomierz – Stal Nowa Dęba 0 : 2 
finał
Atos Strzyżów – Stal Nowa Dęba 0 : 2 
(szczebel centralny - I runda)
Stal Nowa Dęba – Górnik Wałbrzych 3 : 0 
II runda
Stal Poniatowa – Stal Nowa Dęba 0 : 1 
III runda
Stal Nowa Dęba – Wisła Kraków 0 : 0 
(0 : 0, 0 : 0) rzuty karne  3 : 4 
1/16

W rozgrywkach pucharowych drużyna Sta-
li rozegrała 7 spotkań nie tracąc bramki z gry 
przez 660 minut ! Na tym zakończyła się wielka 
przygoda Stali Nowa Dęba z Pucharem Polski.

Kto pobije rekord Stali Nowa Dęba i Józefa 
Czekańskiego?

Opracował:
Marek Sobczyński

Jeżeli osoby czytające ten tekst posiadają 
materiały archiwalne z tych spotkań (zdjęcia, 
nagrania audio, video) proszę o kontakt  
z autorem.

Na zdjęciu od prawej: w białej koszulce z gwiazdą Wisły Kraków Adam Nawałka, obecny trener reprezentacji Polski, obok niego Zbigniew Bocian (STAL Nowa Dęba),  
sędzia główny spotkania p. Dulski z Warszawy oraz Jerzy Rozmus (STAL Nowa Dęba)



jesień 2014NASZE SPRAWY 23» galeria

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chmielowa podczas uroczystości na cmentarzu wojennym Uroczystości na cmentarzu komunalnym z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Plac zabaw dla dzieci przy Żłobku Miejskim zyskał nowe urządzenia Jedna ze świeżo wyremontowanych sal w żłobku

Kolorowa sala dziecięca w Żłobku Miejskim Piknik Pożegnanie lata nad Zalewem
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Gorący doping podczas inauguracyjnego meczu koszykówki na boisku w Jadachach

Wiaty tematyczne nad Zalewem

Jeden z przystanków ścieżki fitness wokół Zalewu

Otwarcie nowego boiska wielofunkcyjnego w Jadachach miało bogatą oprawę

Plac zabaw w kształcie pirackiego statku w całej okazałości

Ścieżki wokół Zalewu cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców


