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Alleluja!
Niech Święta Wielkiej Nocy

będą czasem spotkań w ciepłej,  
rodzinnej atmosferze.

Wiele radości i łask płynących  
z tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego  

oraz wszelkiego dobra 
życzą

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 wraz z Radnymi  

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy 
 ze Współpracownikami
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Czesław Sadecki to misjonarz werbista z Tar-
nowskiej Woli, którego domem od lat jest Mada-
gaskar, dokładnie Vohilava, duża wieś w buszu.  
Mimo, że jest pozbawiony prądu, dostępu do sieci 
komórkowej, lodówki, internetu i innych pozor-
nie niezbędnych przedmiotów radzi sobie i żyje!  
W każdym roku szkolnym szuka finansów na na-
ukę w szkole, internat i wyżywienie dla 40 kato-
lickich dzieci z Jego rozległej parafii, po której po-
ruszać można się wyłącznie pieszo. Odległości są 
na tyle duże, że tylko szkoła z internatem jest roz-
sądnym rozwiązaniem. Przyjaciele Cześka wie-
dzą jak dużo robi dla miejscowych. Dlatego zało-
żona została Fundacja Madagaskar, która będzie 
długofalowo wspierać jego działalność. Fundacja 
Madagaskar zbiera pieniądze dla dzieciaków  
z Vohilava. Pieniądze te potrzebne są na opłacenie 
wspomnianego czesnego, internatu i wyżywienia 
dla dzieciaków. Jeżeli zbierzemy więcej, będzie na 
kolejny rok szkolny. Pamiętajcie o tym, że ktoś, 
kto mieszka w Polsce, nie jest w stanie wyobrazić 
sobie realiów, jakie panują na prowincji na Ma-
dagaskarze. W tym kraju instytucje państwowe 
działają wyłącznie w większych miastach. Szko-
ły państwowe na wsiach są zwykłymi chatkami,  
w których nawet kilkaset dzieci uczy zawsze je-
den nauczyciel.  Oczywiście na zmiany. Oczywi-
ście wtedy, gdy mu coś nie wypadnie.

W państwowej szkole zajęcia odbywają  
się nieregularnie.

To dla Polaka trudne do wyobrażenia, ale na-
uczyciel w szkole państwowej w buszu prowadzi 
lekcje około dwa tygodnie w miesiącu, bo inaczej 
zwyczajnie się nie da. Dlaczego? Ano dlatego, że 
jego wypłata nie ma nóg i do niego nie przyjdzie. 
Pan nauczyciel nie ma też konta w banku interne-
towym.  Gdy zbliża się pora wypłaty, nauczyciel 
wyrusza w wędrówkę do powiatu. W powiecie 

może jeszcze nie być 
pieniędzy. Wtedy 
melduje się u wuj-
ka czy u znajomych  
i wyjada im ich ryż. 
Gdy przyjdzie wy-
płata, musi się jakoś 
odwdzięczyć. Jak 
się odwdzięczy to 
wraca pieszo do wio-
ski i coś w niej robi. 
Poziom nauczania w 
szkole państwowej 
jest w przybliżeniu 
zerowy.

W każdym kra-
ju, na Madagaskarze 
podobnie, są dzieci, które są ponadprzeciętnie 
uzdolnione. Jeżeli dziecko ma pęd do nauki, chęć 
poznawania, a nie ma na to szans, to jest to dla 
takiego kogoś życiowa tragedia. Pomoc dla tych 
dzieciaków to tylko jeden z elementów działalno-
ści Cześka, który traktuje miejscowych zwyczaj-
nie po partnersku. Czesiek cieszy się w okolicy 
tak dużym autorytetem, że nikt nie powie złego 
słowa, gdy idzie on na przykład popracować na 
ryżowisku. Praca w polu jest zarezerwowana dla 
prostych ludzi. Rzadko kto z dużą pozycją spo-
łeczną będzie się tu brudził, od tego są inni. Misja, 
którą prowadzi O. Czesław to ewenement. Cze-
siek jest samowystarczalny. Dzierżawi teren, na 
którym uprawia m. in. ryż i kawę. Część plonów 
sprzedaje, stąd ma pieniądze na utrzymanie siebie 
i parafii.

Często bywam w Polsce z pokazami  
o egzotycznym Madagaskarze.

Bywam też w szkołach. Bywa, że jakieś 
dziecko powie: „ale tam mają dobrze ci, co nie 

muszą chodzić do 
szkoły”. Wtedy od-
powiadam poważ-
nie i szczerze, że 
wiem, że w szkole 
nie zawsze jest lek-
ko, łatwo i przyjem-
nie, ale dla dzieci, 
które do szkoły 
nie mogą chodzić, 
jest to największe 
marzenie, niedości-
gnione, żeby mogły 
do niej chodzić. Nic 
więcej już wtedy nie 
trzeba mówić, bo 
dzieciaki w lot łapią,  
o co chodzi.

Co robi dziecko, które na Madagaskarze nie 
chodzi do szkoły? Opiekuje się rodzeństwem, po-
maga w polu, nosi drewno. Dzieciństwo tych dzie-
ci, które nie chodzą do szkoły jest bardzo krótkie. 
Czesiek zwracał się wcześniej do dwóch dużych 
fundacji z prośbą o wsparcie swojej inicjatywy. 
Warunki, jakie usłyszał, były nie do spełnienia. 
Regularne wysyłanie fotografii dzieci, regularne 
raportowanie do Polski na temat każdego dziecka, 
produkcja i przesyłanie laurek etc., do tego potrze-
bowałby osobnego pracownika. W realiach buszu 
na Madagaskarze jest to absolutnie nierealne.

Na koniec o zasadniczej różnicy między 
Polską a Madagaskarem.

W Polsce każdy ma spore możliwości, pań-
stwo nie zabrania mu się uczyć i robić kariery. 
Na Madagaskarze człowiek pozbawiony pewnej 
sumy pieniędzy na edukację jest kompletnie bez 
szans. Bardzo trudno zrozumieć to będąc w Pol-
sce, wyraziłem to bardzo delikatnie, rzeczywi-
stość jest dużo bardziej brutalna.

Środki, które Fundacja Madagaskar zbierze 
na pomoc dla dzieciaków z Vohilava, trafią tam 
w 100%, tzn. bez żadnych potrąceń. Żeby wspo-
móc inicjatywę wystarczy wpłacić nawet naj-
mniejszą sumę na konto Fundacja Madagaskar  
z dopiskiem: „Czesiek szkoła”. Podziękowania  
w imieniu małych Malgaszy, wielu z mocno po-
kręconymi losami, które prostują się w szkole.

Tego, co robi O. Czesław nie sposób nie doce-
niać. Nie ma co odkładać tego na później, najlepiej 
przelać parę złotych od razu! Fundacja Madaga-
skar, konto złotówkowe:36 1160 2202 0000 0002 
3853 4117 z dopiskiem: „Czesiek szkoła”.

Tekst: Arkadiusz Ziemba 
Źródło: www.ziembazmadagaskaru.pl 

Nasz misjonarz na Madagaskarze
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Orszak Trzech Króli zorganizowany po raz 
pierwszy w Nowej Dębie przez Samorządowy 
Ośrodek Kultury wyruszył spod kościoła Mat-
ki Bożej Królowej Polski, gdzie przy schodach 
zostały rozegrane pierwsze sceny związane  
z dworem Cezara Au-
gusta. Następnie Orszak 
przeszedł ulicami miasta, 
do kolejnych scen, które 
z inicjatywy organizatora 
rozegrały się m.in. na tere-
nie Szpitala Powiatowego 
– by również pacjenci mo-
gli częściowo wziąć udział 
w tym widowisku – a tak-
że w parku miejskim i pod 
Domem Kultury. Tam, na 
tarasie nastąpiło zakończe-
nie Orszaku, czyli pokłon 
Króli Małemu Dzieciątku 
w żłóbku ustawionym na 
tarasie SOK. Impreza za-
kończyła się wspólnym 
kolędowaniem i ciepłym 
poczęstunkiem. Każdy 
mógł zjeść smaczny rosół, 
pyszną grochówkę, pączki 
i napić się ciepłej herbaty.

Mimo mroźnej pogody w orszaku wzięło 
udział ponad 1,5 tys. uczestników. – Wszyscy 
uczestnicy orszaku byli jednocześnie aktorami, 
gdyż każdy miał do odegrania swoją rolę. Prócz 
tych uczestników, którzy w ramach scen wcielali 
się w Świętą Rodzinę, Trzech Mędrców, żołnierzy, 
nie mniej ważni byli aktorzy dorośli i młodzież 
oraz dzieci: dworzanie każdego z „króli” a więc 
rycerze i dworki, pastuszkowie, aniołki, a nawet 
diabły! Bardzo serdecznie dziękuję im wszystkim 
oraz naszym współorganizatorom i darczyńcom. 
Dzięki zaangażowaniu tak wielu osób i wszyst-
kim biorącym udział zobaczyliśmy, że naprawdę 
warto wziąć udział w Orszaku – mówił o wyda-
rzeniu dyrektor SOK Krystian Rzemień, orga-
nizator Orszaku Trzech Króli w Nowej Dębie. –  
W pierwszą organizację Orszaku włączyło się 
wiele grup i instytucji, bez których współpracy ta 
inicjatywa – zainspirowana już na początku 2014 
roku przez ks. Mieczysława Wolanina – nie mia-
łaby sensu, bo chodziło o to, by zaangażować nie 
tylko dzieci i młodzież, ale również ich rodziców.

Wszyscy uczestnicy pochodu otrzymali pa-
miątkowe korony królewskie, rozdawane były 
także śpiewniki z tekstami kolęd śpiewanymi 
podczas Orszaku. Nad głowami powiewały 

ogromne flagi a w rękach dzieci znalazły się cho-
rągiewki orszakowe w kolorach symbolizujących 
trzy kontynenty, z których wg tradycji pochodzili 
mędrcy: Europa – czerwony, Afryka – niebieski, 
Azja – zielony.

Po wspólnym kolędowaniu przed budynkiem 
SOK rozstrzygnięto Powiatowy Konkurs Pla-
styczny Szopki Bożonarodzeniowej i wręczono 
nagrody dla autorów przepięknych szopek, które 
można było podziwiać w holu dolnym Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

Podczas Orszaku prowadzona była również 
Zbiórka Misyjna na rzecz misjonarzy oraz osób 
objętych ich działalnością misyjną mieszkających 
poza granicami RP. Dzięki hojności uczestników 
Orszaku udało się zebrać 974,11 zł.

Współorganizatorami imprezy byli: obie 
nowodębskie Parafie (Matki Bożej Królowej 
Polski z ks. Mieczysławem Wolaninem i Pod-
wyższenia Krzyża Świętego z ks. Eugeniuszem 
Nyczem), Gmina Nowa Dęba z burmistrzem 
Wiesławem Ordonem, Przedszkole nr 1 z p. Jolan-
tą Orłowską, Gimnazjum nr 1 z p. Zbigniewem 
Wolwowiczem, Zespół Placówek Oświatowych  
z p. Dariuszem Siudemem, Szkoła Podstawowa nr 
2 z p. Ewą Markowicz-Zając, Zespół Szkół nr 2 
z p. Zofią Kopeć i p. Zofią Sudoł, Szkoła Podsta-
wowa w Tarnowskiej Woli z p. Magdaleną Gerbą, 
Środowiskowy Dom Samopomocy z p. Gabrielą 
Wolwowicz.

Specjalne podziękowania kierujemy też do 
osób, firm i instytucji, które pomogły i wsparły 
organizację tegorocznego Orszaku: Zarząd Po-
wiatu Tarnobrzeskiego, Piekarnia Chlebuś Stefan 
Buś, Restauracja Dębianka, Łukasz i Katarzyna 

Markowiczowie którzy 
mieli wkład w pomoc przy 
orszaku oraz pozyskali 
następujących sponsorów: 
Fabryka Firanek „WI-
SAN” Wojciech Bubrow-
ski, Parafia Tarnowska 
Wola, P.P.H.U. TOMAR 
Artur Tomczyk, Pałac 
w Kurozwękach, Sklep 
Mięsny „Antrykot” Jacek 
i Piotr Pakuła, „Dębowa 
Spiżarnia” Gąsior Mał-
gorzata, Salonik Masażu 
„KAASMA” Nowa Dęba, 
F.H.U. CYFERKA Certy-
fikowane Usługi Księgowe 
Dorota Pietrzyk, Stadni-
na Koni „MUSTANG” 
w Dzikowcu, Agencja 
Reklamowa MILDRUK 
Aleksander Sudoł, rodzi-

ce dzieci z Parafii Tarnowska Wola. Dziękujemy 
również kolejnym naszym sponsorom i pomoc-
nikom oraz tym, którzy przyczynili się do orga-
nizacji orszaku: Straż Miejska w Nowej Dębie, 
Honorowa Straż Wielkanocna, Janusz i Bożena 
Mokrzyccy, Bractwo Rycerskie, Miejsko-Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szpital Powia-
towy w Nowej Dębie, Nadleśnictwo Nowa Dęba, 
Straż Wielkanocna z Weryni, Orkiestra Dęta  
z SOK, Chór Parafii Podwyższenia Krzyża Świę-
tego, Rycerze Kolumba, Grupy teatralne młodzie-
ży i seniorów z SOK, organista Andrzej Wołosz, 
Jan Kaproń, Hubert Kopeć, instruktor Ewa Kie-
liszek, instruktor Anna Babula i inni pracownicy 
SOK zaangażowani w imprezę, dziennikarze 
i media, które pomogły nagłośnić wydarzenie, 
wszystkim aktorom, którzy mieli role słowne oraz 
aktorom – tym najmłodszym i tym dorosłym, 
którzy uświetnili orszak swoją obecnością w tym 
ogromnym spektaklu, który z nami organizowało 
331 innych miejscowości z 9 krajów.

Mamy nadzieję, że ta wspaniała uroczystość 
wpisze się na stale w kalendarz ważnych i cieka-
wych wydarzeń w Nowej Dębie i 6 stycznia 2016 
roku wyruszymy z kolejnym Orszakiem Trzech 
Króli, tym razem z parafii na „Górce”.

SOK

Orszak Trzech Króli po raz 
pierwszy w Nowej Dębie



wiosna 2015 NASZE SPRAWY4

Środowisko ludzi wierzących Nowej Dęby  
z Parafii Matki Bożej Królowej Polski i Pod-
wyższenia Krzyża Świętego na progu Wielkiego 
Postu 2015 roku przeżyło peregrynację figury  
św. Michała Archanioła z Groty Objawień  
w Gargano we Włoszech. 
Był to szczególny czas mocy i łaski. Taki też na-
pis - CZAS MOCY I ŁASKI widniał na samo-
chodzie - kaplicy, którym przewożona jest figura. 
Można powiedzieć, znając historię objawień, że 
Święty Michał Archaniółw znaku wiernej kopii 
figury z Monte San Angelo dołączył do błagania  
o Boże Miłosierdzie dla nas, Ojczyzny i świata.
Figura św. Michała Archanioła z Sanktuarium 
na Gargano wykonana została w roku 1507 przez 
rzeźbiarza Andreo Contucciego nazywanego 
powszechnie Sansovino. Przedstawia ona św. 
Michała jako młodzieńca o kręconych włosach  
w stroju legionisty rzymskiego, pod którego stopa-
mi leży pokonany szatan. Z Gargano nieodłącznie 
są związane następujące trzy epizody:
- tzw. epizod z zaginionym bykiem z 490 roku, 

(św. Michał chciał poświęcenia groty na górze 
dla kultu chrześcijańskiego);

- epizod zwany szybkim zwycięstwem w 492 
roku (bliscy klęski mieszkańcy Longobardii za-
wierzyli się św. Michałowi i po jego objawieniu 
ostatecznie pokonali Greków);

- epizod poświęcenia groty przez samego św. Mi-
chała Archanioła w 493 roku;

- z objawieniem z roku 1656 podczas szalejącej 
dżumy we Włoszech.

Sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze 
Gargano powstało na pamiątkę wspomnianych 
objawień archanielskich z końca V wieku. Jest to 
jedyna świątynia na świecie, która nie została po-
święcona ludzką ręką. W ciągu roku Sanktuarium 
w Gargano nawiedza ponad 2 miliony pielgrzy-
mów, co świadczy o niezwykłej popularności tego 
miejsca.
My, wierzący, do tego wydarzenia przygotowy-
waliśmy się poprzez rekolekcje wielkopostne, 
którym przewodniczył ks. A. Lechwar, opiekun 
Ośrodka Oazowego BRAMA BIESZCZAD  
w Olchowej k/ Leska.
Centralne obrzędy peregrynacji prowadził ks.  
M. Posełkiewicz, michalita z Warszawy Bemowa, 
pochodzący z Podkarpacia z Kołaczyc. W sło-
wach powitania przedstawicieli naszej wspólnoty 
parafialnej padły następujące słowa:

Święty Michale Archaniele, Wodzu Zastępów Nie-
bieskich, PatronieKościoła Powszechnego. 
Tyś z zawołaniem„KTÓŻ JAK BÓG” stoczył wal-
kę jako pogromca smoka – szatana, bądź pozdro-
wiony pośród nas tu obecnych w Parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie . 
Tyś Księciem Aniołów. 
Ty jesteś patronem mierniczych, radiologów, ry-
towników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnie-
rzy, policjantów, dobrej śmierci, a także poszcze-
gólnych osób - zwłaszcza noszących Twoje imię, 
wspólnot parafialnych, miast, regionów i krajów.
Święty Michale Archaniele! Pomóż rodzinom na-
szej Parafii trwać w miłości i jedności, osłaniaj 
chorych, starszych i samotnych, błogosław dzie-
ciom i broń je od złego. Zachowaj nas we wza-
jemnej miłości. Chroń nas od klęsk, wypadków  
i wszelkich nieszczęść. Bądź strażnikiem naszych 
sumień i decyzji, byśmy zawsze szukali dobra 
wspólnego, kierowali się dekalogiem i byli wierni 
Bogu, Kościołowi i naszej umiłowanej Ojczyźnie.
Święty Michale Archaniele, witając Cię pośród 
nas chcemy Ci powiedzieć: potrzebujemy Ciebie, 
potrzebujemy Twojego wstawiennictwa, Twojej 
obecności. Znasz nasze rodziny z ich codziennymi 
problemami. Natchnij nas Bożą mądrością, aby-
śmy pełni mocy i wiary z ufnością kroczyli Bożymi 
drogami.

Warto też zacytować fragmenty wystąpienia na 
powitania proboszcza: 
Święty Michale Archaniele,/…/ pielgrzymujący po 
polskiej ziemi, przybywasz z pięknej Niebiańskiej 
Bazyliki, z Groty Twoich Objawień w Gargano do 
naszej parafialnej świątyni. Tam, od ponad tysią-
ca pięciuset lat zachęcasz pielgrzymów tej ziemi 
do wytrwałej walki z przeciwnikiem zbawienia - 
szatanem i w tej walce jesteś ich przemożnym orę-
downikiem. Tutaj przybywasz również jako Boży 
Posłaniec, by strzec złożonego w naszych sercach 
w sakramencie chrztu depozytu wiary. Przyby-
wasz, by wspomóc nas w walce o to, aby zwycię-
żyła miłość Boga rozlana przez Jezusa Chrystusa 
w sercach wszystkich wierzących, nas tu obec-
nych. Bardzo pragniemy, by Twoja obecność za-
owocowała zbawieniem wszystkich mieszkańców 
Nowej Dęby powierzonych naszej duszpasterskiej 
pieczy. Twojemu potężnemu wstawiennictwu po-
wierzamy więc tę naszą troskę, tym goręcej, im-
więcej doświadczamy zniszczeń spowodowanych 
przyzwoleniem na zło, coraz bardziej obecnym 
w młodym pokoleniu i w wielu rodzinach. Potęż-
ny nasz obrońco w walce z mocami ciemności – 
wszystkich zwiedzionych zwodniczym podszeptem 
szatana wyprowadź na drogi prawdy, prawdziwej 
wolności i świętości. Wierzymy, ze ten czas spotka-
nia z Tobą w znaku tej figury zaowocuje wyzwole-
niem z mocy zła tych, którzy mu ulegli oraz umoc-
nieniem tych, którzy potykając się, idą wytrwale 
drogami wiary. U progu tego nawiedzenia staje-
my pełni ufności i nadziei na przyszłość. Poprzez 
swoje przybycie, chcesz nas zapewnić, że  na dro-
gach zbawienia nie jesteśmy sami. Dziękując. że 
dajesz nam odczuć Twoją bliskość, wołamy: bądź z 
nami św. Michale – bądź dzisiaj, bądź jutro i pozo-
stań pośród nas jako Wspomożyciel i Orędownik  
u Boga.

Pod skrzydła św. 
Michała Archanioła

» z życia gminy
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Podczas zebrania sprawozdawczo-
-wyborczego Okręgowego Oddziału Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnobrzegu,  
17 lutego 2015 roku, mieszkanka Nowej 
Dęby, Halina Drągowska otrzymała Medal 
im. Dr Henryka Jordana. Pani Halinka 
znana jest w naszym środowisku jako wie-
loletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
Niepełnosprawnych Ruchowo, radna kilku 
kadencji i społecznik w każdym calu.

- Było to dla mnie ogromnym zaskocze-
niem. Przyznam się, że posiadam prawie 
wszystkie odznaczenia związane z działalno-
ścią na rzecz dzieci niepełnosprawnych, bra-
kowało mi tylko Medalu Jordana i Orderu 
Uśmiechu. Dzieciom niepełnosprawnym nie 
liczy się lat, mogą mieć 30, czy 40, ale jeże-
li od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa 
są niepełnosprawne – pozostają dziećmi 
do końca. W TPD i Towarzystwie Przyja-
ciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo 
działam od roku 1996, czyli dobrych parę 

lat. Organizowaliśmy wielokrotnie pikniki, 
ogniska, wycieczki czy turnusy wakacyjne 
dla naszych podopiecznych, a nawet przez  
3 lata turniej integracyjny „Bez barier”.  
W tym roku już planujemy zorganizować hi-
poterapię i to będzie nasz główny cel na rok 
2015r.– tak podsumowała przyznanie medalu 
im. dr. Henryka Jordana Halina Drągowska.

Medal im. dr. Henryka Jordana to odzna-
czenie nadawane przez Towarzystwo Przyja-
ciół Dzieci (TPD) za szczególne zasługi dla 
rozwoju opieki zdrowotnej i upowszechnia-
nie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzie-
ży. Medal im. dr. Henryka Jordana został 
ustanowiony w 1974, jako najwyższe odzna-
czenie TPD. Przyznawany za systematyczną 
pracę lub wybitne zasługi na polu rekreacji 
i usportowienia dzieci i młodzieży, między 
innymi w organizowaniu rekreacji w czasie 
wakacji i ferii. Medal jest jednostopniowy.

RL

Medalistka z dużym sercem

W ramach uroczystości peregrynacyjnych  
w dniach 21 – 23. 03. 2015 r. wierni naszych 
wspólnot parafialnych uczestniczyli w nabożeń-
stwach o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów,  
a także w błogosławieństwie chorych i starszych 
oraz dzieci i młodzieży. Była także możliwość 
przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła, 
zawierzając siebie i swoje rodziny orędownictwu 
Wodza Niebieskich Zastępów. Z tej możliwości  
w kościele Matki Bożej Królowej Polski skorzy-
stało ponad 100 osób.
Szczególny wydźwięk miała procesja z figurą 

z kościoła  Matki Bożej Królowej Polski do ko-
ścioła Podwyższenia Krzyża Świętego. Na swo-
ich ramionach figurę nieśli Rycerze Kolumba  
i strażacy  miejscowych Straży Pożarnych. W tym 
wyjątkowym przemarszu z modlitwą na ustach 
szła znaczna liczba wiernych odprowadzających  
i tych, którzy procesyjnie wyszli na powitanie.
Owocem peregrynacji jest modlitwa egzorcyzm 
Leona XIII odmawiana po każdej mszy św.,  
a brzmi ona tak: Święty Michale Archaniele, 
wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości 
i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby 

go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. 
A Ty, Wodzu niebieskich  zastępów, szatana i inne 
duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 
Pamiątką dla uczestników uroczystości jest obra-
zek przedstawiający figurę św. Michała z Gargano 
z drukiem powyższej modlitwy na odwrocie. Na 
koniec pragnę skierować słowa szczerej wdzięcz-
ności dla wszystkich, którzy na miarę swoich 
możliwości zaangażowali się i włączyli w nabo-
żeństwa peregrynacyjne.

ks. Mieczysław Wolanin

17 lutego w Sali narad urzędu miasta 
i gminy Nowa Dęba odbyło się coroczne 
spotkanie informacyjne z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych działają-
cych na terenie gminy Nowa Dęba.

Obecni na spotkaniu otrzymali infor-
macje o konkursach, a także kwoty prze-
znaczone na realizację zadań własnych 
Gminy w roku 2015.

Tradycyjnie spośród obecnych na spo-
tkaniu wybrano przedstawicieli organizacji 
pozarządowych do Zespołu Współpracy.

Druga część spotkania przeznaczona 
została na szkolenie pt. „Finanse w orga-
nizacjach pozarządowych”, które zostało 
przeprowadzone przez Stowarzyszenie 
„ESTEKA” z Tarnobrzega w ramach pro-
jektu „Rozwiń skrzydła w NGO”. Tema-
tem szkolenia była m.in. polityka rachun-
kowości i księgowo-finansowe aspekty 
działalności organizacji w zakresie dotacji 
dla NGO. 

UMiG / RL

Spotkanie informacyjne dla 
organizacji pozarządowych

» z życia gminy
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Radni jednomyślnie za budżetem 
na 2015 rok

29 stycznia, na pierwszej w tym roku sesji, 
Rada Miejska w Nowej Dębie jednomyślnie za-
twierdziła budżet Gminy Nowa Dęba na 2015 rok.

Optymalny budżet na 2015 rok
Tegoroczny budżet jest optymalnym na czas, 

w jakim przyszło go uchwalać. A jest to moment, 
gdy Ministerstwo Finansów zmniejszyło nam 
subwencję, a jednocześnie nie podnieśliśmy po-
datków na rok 2015.

Tegoroczny budżet po stronie dochodowej 
zamyka się kwotą 54,5 mln zł, zaś wydatki są 
wyższe o 840 tys. zł. Ten deficyt zostanie prze-
znaczony na zaciągnięcie pożyczki na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Alfredówce. Dodajmy, że 
zamierzamy tę pożyczkę zaciągnąć w Wojewódz-
kim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej, który udziela jej na preferencyjnych wa-
runkach i z możliwością częściowego (10%) umo-
rzenia. Takiego, z jakim mieliśmy do czynienia  
w roku ubiegłym, dzięki czemu spadło nasze za-
dłużenie (ok. 700 tys. zł).

Inwestycje nie zwalniają
6,5 mln zł na inwestycje jest kwotą nieco 

wyższą od ubiegłorocznej. 2 mln zł zostanie prze-
znaczonych na inwestycje oświatowe, z czego 1,75 
mln zł to wydatki na budowę sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej nr 2. Jest to zadanie re-
alizowane już od końcówki roku ubiegłego, a jego 
zakończenie planowane jest na I kwartał 2016 r. 
Kolejne 150 tys. zł przeznaczymy na przeniesienie 
Przedszkola nr 4 do budynku szkolnego Zespołu 
Placówek Oświatowych w osiedlu Dęba. Kwota 
ta ma służyć adaptacji sal lekcyjnych i socjalnych 
na potrzeby dzieci przedszkolnych. 1 września 

przedszkolaki trafią do lepszych warunków niż 
w obecnym obiekcie. 100 tys. zł przeznaczamy na 
przygotowanie projektu budowy przedszkola i sali 
gimnastycznej w Chmielowie, dla których mamy 
już opracowane koncepcje.

Tradycyjnie znaczne środki kierowane są na 
wydatki komunikacyjne. Modernizacja ulic Jasna, 
Słowackiego i Zacisze w Nowej Dębie ma kosz-
tować 630 tys. zł. Połowę z tej kwoty uzyskamy  
z dotacji wojewody podkarpackiego w ramach 
tzw. schetynówek. Kolejne 600 tys. zł zostanie 
skierowanych na zmianę nawierzchni dróg tłucz-
niowych na bitumiczne na terenie wsi i osiedli 
na długości ok. 3 km. 80 tys. zł dotacji otrzyma 
z gminy Powiat Tarnobrzeski na wsparcie pro-
jektowania przebudowy ul. Kościuszki w Nowej 
Dębie, będącej jedyną arterią komunikacyjną 
łączącą centrum miasta ze strefą ekonomiczną.  
W tym dziale planowane są dalsze rozbudowy 
chodników na ul. Sucharskiego i Hubala w osiedlu 

Poręby Dębskie, w Rozalinie (z udziałem środków 
unijnych) oraz chodnika i parkingu przy drodze 
Strefowej w Chmielowie. Na te zadania zabezpie-
czono w budżecie 335 tys. zł.

W sferze komunalnej największe finanso-
we wyzwanie to budowa kanalizacji sanitarnej  
w Alfredówce o wartości zakładanej 2 mln zł. 
Na to zadanie chcielibyśmy pozyskać 840 tys. 
zł dotacji unijnej. Jego realizacja przybliżyłaby 
nas zdecydowanie do końcowego etapu budowy 
kanalizacji na obszarze całej gminy (pozostanie 
jeszcze niewielka Buda Stalowska). 100 tys. zł 
przeznaczymy na rozwój oświetlenia uliczne-
go (w tym plany projektowe na ul. Wczasową  
i w strefie nowodębskiej).

Budżet 2015 r. zakłada zakończenie prac po-
legających na budowie odwodnienia drogi Podle-
śnictwo w Jadachach oraz budowę mostu drew-
nianego na rzece Dęba pomiędzy ul. Podgórze 
a ul. Wojska Polskiego w osiedlu Dęba (łącznie 
230 tys. zł). Chcemy dofinansować kwotą 18,5 
tys. zł zakup radiowozu dla Komisariatu Policji 
w Nowej Dębie, do czego dołoży się jeszcze Ko-
menda Główna Policji i Samorząd Województwa 
Podkarpackiego. W planach jest zakup lekkie-
go samochodu pożarniczego dla OSP Tarnow-
ska Wola – w budżecie zabezpieczono 38 tys. zł  
(w tym 26 tys. zł z funduszu sołeckiego), reszta ma 
pochodzić ze źródeł zewnętrznych. Tradycyjnie 
wspieramy także szpital powiatowy. Tegoroczne 
wsparcie w kwocie 120 tys. zł. zostanie przezna-
czone na zakup stołu operacyjnego.
Wydatki bieżące na niezmienionym poziomie

Kierownicy jednostek organizacyjnych otrzy-
mali projekty planów finansowych na poziomie 
ubiegłorocznym. Wymaga to od nich dyscypliny 

» samorząd 
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Nowa cena wody,  
ścieki bez zmian

PGKiM kończy realizację ważnego dla na-
szej gminy, dużego projektu wodnego o wartości 
blisko 9 mln zł. Dzięki temu Nowa Dęba otrzy-
mała nową sieć wodociągową w centrum, rozbu-
dowano sieć na wybranych obszarach wiejskich. 
Główną część tego projektu stanowi przebudowa 
Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Zakres tego za-
dania obejmuje budowę hali filtrów, remont zbior-
nika wody, montaż urządzeń do napowietrzania, 
filtrów, dmuchaw, urządzeń do dezynfekcji, pom-
powni pośredniej, montaż aparatury kontrolno-
-pomiarowej oraz prace elektryczne.

Realizacja tego zadania była niezbędna, po-
nieważ sieci w mieście na niektórych odcinkach 
miały już ponad 75 lat, zaś ostatnie duże prace re-
montowe na SUW-ie były wykonywane w latach 
80-tych. Zadanie zrealizowane przez PGKiM 
na wiele lat zabezpieczy dostawę bardzo dobrej 
jakości wody dla mieszkańców, co jest niezbęd-
ne dla celów bytowych, ale i gospodarczych (np.  
w zakładach farmaceutycznych).

66% kosztów realizacji tego przedsięwzięcia 
zostało pokryte ze środków unijnych, zaś 34% 
Spółka PGKiM pokryła z zaciągniętego na ten cel 
kredytu. Właśnie ten kredyt wraz z jego obsługą 
Spółka była zobowiązana dołożyć do nowej tary-
fy, a tym samym wzrost stawek cen wody okazał 
się znaczący. Dlatego radni dyskutując nad dopła-
tą do ceny wody dla mieszkańca przyjęli sugestię 
burmistrza, aby większość wzrostu ceny wody 
(ok.73%) przenieść na gminę. Podczas dyskusji na 
komisjach ustalono, że mieszkańcom cena wody 
wzrośnie o 35 gr za kubik (m3), zaś gmina dopłaci 
91 gr do każdego zużytego kubika wody. I taką 
decyzję podjęła Rada Miejska na sesji 26 lutego. 
Jest to duże wyzwanie, gdyż w tym roku koszty 
dopłaty do wody będą wymagały wyasygnowa-
nia z budżetu gminy ok. 330 tys. zł.

W trakcie dyskusji na komisjach radni pytali, 
dlaczego w poprzedniej kadencji nie podnoszono 
stopniowo cen wody, aby wzrost taryfy nie był 
obecnie tak znaczący. Burmistrz wyjaśniał, że nie 

było wcześniej podstaw do zwiększania cen wody, 
wręcz podejmowane były działania (połączenie 
spółek), aby one nie rosły. Dopiero poczynione 
inwestycje wymusiły takie zmiany. Radni uznali, 
że przyjęcie nowej taryfy jest nie do uniknięcia, 
a przyjęty sposób rozłożenia wzrostu ceny na 
mieszkańca i gminę będzie do udźwignięcia przez 
gospodarstwa domowe.

Z danych PGKiM wynika, że średnie zużycie 
wody na mieszkańca w naszej gminie wynosi 2,5 
m3 na miesiąc. W poniższej tabeli prezentujemy 
szacowany wzrost kosztów ponoszonych przez 
mieszkańców, z uwzględnieniem średniego, mie-
sięcznego zużycia wody:

Od 1 kwietnia b.r. mieszkańcy będą więc pła-
cić za wodę 3,91 zł/m3.

Nie wzrasta natomiast cena za ścieki, która 
będzie wynosić dalej 4,78zł/m3. Przy ściekach 
gmina również dopłaca mieszkańcom do m3,  
w tym przypadku 80 gr, co skutkuje sumą ok. 370 
tys. zł.

Łącznie więc, w 2015 roku dopłaty z budżetu 
gminy wyniosą ok. 700 tys. zł.

UMiG

finansowej i powstrzymanie apetytów inwesty-
cyjnych. Nie mniej jednak zaplanowane kwoty 
winny zabezpieczyć ich prawidłowe funkcjono-
wanie.

Blisko 20 mln zł wydatkowanych zostanie 
na oświatę. Te środki przeznaczamy na funkcjo-
nowanie 8 szkół podstawowych, 4 gimnazjów, 
3 przedszkoli publicznych i jednego prywatnego  
(w wysokości 75% nakładów na dziecko w przed-
szkolu gminnym). To bardzo duży wysiłek finan-
sowy gminy, ponieważ budżet państwa zasila sys-
tem oświaty kwotą zaledwie 10,5 mln zł.

Pomoc społeczna, która otrzyma w tym roku 
8,9 mln zł, to wydatki na funkcjonowanie i zasiłki 
w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Środowi-
skowym Domu Samopomocy. To także świad-
czenia rodzinne wypłacane przez UMiG w kwo-
cie blisko 4,5 mln zł. Gmina dołoży w tym roku 
do systemu pomocy społecznej kwotę 2,8 mln 
zł. Wydatki na administrację sięgną 4,6 mln zł,  
 

a składają się na nie m.in.: wynagrodzenia – 3,2 
mln zł, promocja – 105 tys. zł, rada miejska – 160 
tys. zł. Na funkcjonowanie 8 jednostek ochotni-
czych straży pożarnych wydamy w tym roku 390 
tys. zł, straż miejska to wydatek rzędu 400 tys. zł 
(z fotoradaru zamierzamy pozyskać 70 tys. zł).

Dział gospodarki komunalnej to 6,2 mln zł, 
ale znajduje się w nim wspomniana kanalizacja  
w Alfredówce oraz blisko 2-milionowe wydatki 
na odbiór śmieci, która to kwota znajduje się po 
stronie dochodowej; 3,6 mln zł zostanie wydatko-
wane na utrzymanie gminnego zasobu mieszka-
niowego, do którego gmina dołoży ok. 400 tys. zł.

Wydatki na dom kultury pozostaną na pozio-
mie ubiegłorocznym - 1,25 mln zł, zaś na ośrodek 
zarządzający obiektami sportowo-rekreacyjnymi 
- SOSiR - przeznaczymy 2,8 mln zł (koszty utrzy-
mania basenu, stadionu, obiektów szatniowo-so-
cjalnych, zalewu).

 

Wspieramy organizacje pozarządowe
Pomimo utrzymywania się wydatków bieżą-

cych na poziomie roku ubiegłego, to w przypadku 
organizacji pozarządowych środki przeznaczone 
na dotacje wzrastają. I tak, kluby sportowe (Stal, 
4 LZS-y, KPS, Garda) otrzymają 450 tys. zł. Inne 
organizacje otrzymają 125 tys. zł na zadania  
z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 
kultury, na wspieranie działalności rodzinnych 
ogrodów działkowych.

Tegoroczny budżet gwarantuje stabilizację 
w realizacji podstawowych zadań gminnych. 
Projekty i plany zagospodarowania, jakie w tym 
roku zostaną sfinansowane, przygotowują nas do 
podejmowania ważnych przedsięwzięć rozwo-
jowych: w sferze gospodarczej, mieszkalnictwa, 
w sferze społecznej. To w dalszej perspektywie 
winno służyć rozwojowi gospodarczemu naszej 
gminy, poprawie warunków i jakości życia miesz-
kańców. Czyli tego, czego oczekują wyborcy.

UMiG

Liczba osób
w gospodarstwie

Średnie zużycie wody
na miesiąc

Wzrost ceny wody
na miesiąc

Wzrost ceny wody
na rok

1 2,5 m3 2,5m3x 0,35 zł=0,88 zł 12x0,88=10,56 zł

2 5 m3 5m3x0,35zł=1,75 zł 12x1,75 zł=21 zł

3 7,5 m3 7,5m3x0,35zł=2,63 zł 12x2,63=31,56 zł

4 10 m3 10m3x0,35 zł=3,50 zł 12x3,5 zł=42 zł

» samorząd
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Nowe technologie wsparciem  
dla nowodębskich radnych

Podczas II sesji Rady Miejskiej VII kaden-
cji nowodębscy radni po raz pierwszy skorzystali  
z ułatwień, jakie oferuje dedykowane oprogra-
mowanie do obsługi sesji i komisji stałych Rady 
Miejskiej.

Nowodębscy radni, po raz pierwszy, skorzy-
stali podczas sesji z urządzeń multimedialnych  
i specjalnego oprogramowania, które ma za za-
danie z jednej strony ułatwić pracę w trakcie se-
sji czy komisji stałych. Z drugiej zaś przynieść 
oszczędności na powielaniu materiałów przy-
gotowywanych na sesje oraz ich przesyłaniu,  
a także usprawnić przepływ informacji pomię-
dzy Przewodniczącym Rady Miejskiej a radnymi  
i urzędem. Korzystanie z programu i urządzeń 
mobilnych, skróci czas niezbędny do przygoto-
wania posiedzeń Rady, dystrybucji dokumentów 
wśród Radnych oraz systematyzuje posiedzenia. 
Dodatkowo likwiduje koszty druku materiałów 
sesyjnych, gdyż pozwala na w pełni elektroniczną 
dystrybucję dokumentów, a w razie wprowadze-
nia zmian są one od razu widoczne. 

Program umożliwia zarządzanie takimi pro-
cesami w Radzie jak przygotowywanie porząd-
ków obrad Rady Miejskiej oraz Komisji Rady,  
a także interaktywne przeprowadzanie posiedzeń 
w oparciu o specjalnego asystenta. Ponadto pro-
gram oferuje kompleksowe zarządzanie i komu-
nikację w Radzie. Umożliwia wysyłanie faxów, 
maili, a nawet automatyczne powiadamianie 
sms-em. Komunikator zapewni błyskawiczną 

wymianę informacji po-
między Radnymi, urzędni-
kami, pracownikami Biura 
Rady, a także innymi pod-
miotami zaangażowanymi 
w pracę Rady Gminy.

System przygotowany 
jest w taki sposób, aby do-
stęp do niego możliwy był 
przez klasyczną przeglą-
darkę internetową. Dzięki 
temu, program może dzia-
łać na każdym tablecie. 
Oprogramowanie to rów-
nież system do obsługi gło-
sowań. Dostęp do danych 
zgromadzonych w syste-
mie możliwy jest przez In-
ternet. Dzięki temu radni, 
urzędnicy czy mieszkańcy, 
mogą w łatwy sposób zapo-
znać się z dokumentami przygotowanymi przez 
Biuro Rady.

Nowy system umożliwia także wyświetlanie 
na ekranie w trybie bieżącym, porządku obrad, 
treści uchwał, a także przebieg i wyniki głosowań. 
Tak więc to nowoczesne rozwiązanie, to nie tylko 
ułatwienie pracy radnych, to także ułatwienia dla 
mieszkańców, którzy przychodząc na sesję, w ten 
sposób łatwiej mogą śledzić jej przebieg.

Przed wdrożeniem nowych rozwiązań wszy-
scy radni oraz wyznaczeni pracownicy urzędu, 
przeszli niezbędne szkolenie z zakresu obsługi  
i zarządzania systemem eSesja. Średni koszt 
materiałów i ich dystrybucji na jedną sesję to ok. 
200 zł. Tak więc szacunkowy czas zwrotu zaku-
pu tabletów i specjalistycznego oprogramowania  
(23 tys.zł) to obecna kadencja samorządu.

RL/MM

Na III sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
radni zagłosowali m.in. za wsparciem finansowym 
dla Policji oraz Szpitala Powiatowego.

Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu 
zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Nowa Dęba o udzielenie wsparcia finansowego 
na zakup oznakowanego pojazdu osobowego dla 
Policji w kwocie 18500 zł. Do tej kwoty dołoży 
się jeszcze Komenda Główna Policji i Samorząd 
Województwa Podkarpackiego. Pomoc finansowa 
w kwocie 7 tys. zł zostanie także przekazana na 
zakup paliwa do radiowozów, wykorzystywanych 
przez nowodębski Komisariat.

Wsparcie finansowe otrzyma także Szpital Po-
wiatowy w Nowej Dębie. Środki w kwocie 120 tys. 
zł zostaną przeznaczone na zakup stołu operacyj-
nego, kardiomonitorów, lampy bezcieniowej oraz 
łóżek dla pacjentów. Dyrektor Bogdan Tomczyk 
podkreśla, że taka forma pomocy dla szpitala po-
zwoli na ciągłe podnoszenie jakości oferowanych 
usług. Podatek od nieruchomości, który szpital 
płaci gminie każdego roku, wraca później do pla-
cówki w formie dotacji celowej.

Także powiat tarnobrzeski otrzyma z budżetu 
gminy dofinansowanie w kwocie 79 tys. zł. na spo-
rządzenie dokumentacji projektowej przebudowy 

ulicy Kościuszki w Nowej Dębie, która potrzebuje 
remontu na całej swojej długości od ronda aż do 
nowodębskiej strefy. Gmina Nowa Dęba miała 
swój udział w remoncie drogi powiatowej Jada-
chy-Ocice, teraz przyszła kolej na jedyna drogę 
dojazdową do TSSE w Nowej Dębie.

Dotacje, które nowodębski samorząd przeka-
że Policji, szpitalowi oraz Starostwu Powiatowemu  
w Tarnobrzegu wyniosą w tym roku ponad 220 
tysięcy złotych.

RL/MM

Gmina Nowa Dęba wspiera 
Szpital i Policję
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I sesja Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie

Walne zgromadzenie delegatów 
Gminnej Spółki Wodnej

13 marca w Samorządowym Ośrodku Kultu-
ry w Nowej Dębie odbyła się pierwsza sesja Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 

W piątek 13 marca odbyła się pierwsza sesja 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie. 
Inauguracyjna sesja przebiegła pod znakiem wy-
borów organów rady. Na sesji obecnych było 15 
radnych, wybranych przez swoich rówieśników 
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
które zostały przeprowadzone w szkołach na tere-
nie gminy Nowa Dęba 19 lutego 
2015 r.

Zgodnie ze statutem pierw-
szą sesję do czasu wyboru Prze-
wodniczącego poprowadziła naj-
starsza spośród radnych - Maria 
Horodeńska. Młodzież otrzyma-
ła zaświadczenia o wyborze na 
radnego oraz złożyła uroczyste 
ślubowanie.

Kolejnym punktem obrad 
był wybór przewodniczącego. Po 
przeprowadzeniu tajnego głoso-
wania na jednego z dwóch zgło-
szonych kandydatów, młodzi radni zdecydowali, 
że na czele prezydium rady stanie Przemysław 
Wit, który pokonał w głosowaniu swojego kontr-
kandydata Mikołaja Stelmacha. Przy stole prezy-
dialnym zasiadł również Przemysław Pustochin, 
któremu powierzono funkcję wiceprzewodniczą-

cego. Sekretarzem Młodzieżowej Rady Miejskiej, 
po II turze głosowania została Maria Horodeń-
ska. Kontrolę nad przebiegiem głosowania spra-
wowała komisja skrutacyjna w składzie: Łukasz 
Karaban – przewodniczący oraz członkowie - 
Anastazja Rębisz i Kamil Suska.

Zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa 
Dęba Zygmunt Żołądź pogratulował młodzieży 
odwagi w podjęciu decyzji o wstąpieniu do Mło-
dzieżowej Rady Miejskiej. Podkreślił, że pełnienie 

roli radnego wiąże się z dużą odpowiedzialnością 
oraz godnym reprezentowaniem ogółu uczniów. 
Wyraził nadzieję, iż młodzi radni będą brać czyn-
ny udział w życiu miasta, pomogą wskazać pro-
blemy i potrzeby młodych ludzi oraz dostrzec to, 
czego dorośli nie zauważają.

Ostatnim punktem pierwszej sesji Młodzie-
żowej Rady Miejskiej było wręczenie Jakubowi 
Iskrze stypendium Fundacji Edukacji Przedsię-
biorczości.

Młodzieżowa Rada jest samorządowym 
organem konsultacyjnym młodzieży Miasta  
i Gminy Nowa Dęba działającym na rzecz wspie-
rania upowszechniania idei samorządowej wśród  
mieszkańców, a zwłaszcza wśród młodzieży.

Do zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej na-
leży przede wszystkim zapew-
nienie uczestnictwa młodzieży 
w procesie podejmowania 
decyzji, które bezpośrednio 
ich dotyczą, a także reprezen-
towanie interesów młodzieży 
wobec instytucji samorządo-
wych oraz pozarządowych. To 
także działania o charakterze 
społecznym, edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym, re-
kreacyjnym, ekologicznym 
i charytatywnym dotyczące 
młodzieży w naszej gminie 
oraz nawiązywanie współpra-

cy z samorządowymi organizacjami młodzieżo-
wymi innych miast.

RL/MM

30 stycznia w sali narad urzędu miasta i gminy 
Nowa Dęba na Walnym Zgromadzeniu spotkali się 
delegaci Gminnej Spółki Wodnej.

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Dele-
gatów GSW w Nowej Dębie został wybrany Ryszard 
Wilk. Delegaci po odebraniu sprawozdania finanso-
wego i rzeczowego z wykonania prac udzielili abso-
lutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej za rok 
2014. Podjęto także uchwałę o pozostawieniu wyso-
kości składki melioracyjnej na 2015 rok na poziomie  
z roku ubiegłego, czyli 30,00 zł za 1 ha gruntów zme-
liorowanych.

Delegaci przyjęli kwotę 10 zł jako wartość, do któ-
rej zostanie zaokrąglona kwota składki podlegająca 
uiszczeniu na rzecz Spółki Wodnej, w przypadku gdy 

jest ona mniejsza niż 10 zł. Uchwalony został także 
plan prac konserwacyjnych Gminnej Spółki Wodnej 
w Nowej Dębie w wymiarze 9 km oraz budżet na 2015 
rok w wysokości 53 872 zł.

Wśród zaplanowanych w tym roku prac będzie 
m.in. kolejny etap odwodnienia drogi wewnętrznej  
w Jadachach „za Kościołem”.

Gminna Spółka Wodna to zrzeszenie właścicieli 
nieruchomości przyległych do cieków wodnych, któ-
rej celem jest wykonywanie, utrzymanie i eksploatacja 
urządzeń służących do melioracji wodnych oraz pro-
wadzenia racjonalnej gospodarki wodnej na terenach 
zmeliorowanych.

UMiG



wiosna 2015 NASZE SPRAWY10 » samorząd

Ustawodawca rozstrzygnął charakter 
gminnych rad seniorów – rada ma „charakter 
konsultacyjny, doradczy i inicjatywny”. Usta-
wa nie określa zakresu tematycznego spraw,  
w których rada seniorów może służyć opi-
nią lub wykazywać się własną inicjatywą  
w stosunku do organów gminy. Mogą to być 
wszystkie sprawy, jak choćby organizacja 
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, dzia-
łalności oświatowej i kulturalnej czy inne, je-
śli tylko dotyczą one osób starszych i mają na 
względzie potrzeby i oczekiwania tych osób.

Gminna rada seniorów składa się z przed-
stawicieli osób starszych oraz przedstawicieli 
podmiotów działających na rzecz osób star-
szych, w szczególności przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych oraz podmiotów prowa-
dzących uniwersytety trzeciego wieku.

W uchwale nr IV/40/2015 z 26 lutego 2015 
r. o powołaniu rady seniorów Rada Miejska  
w Nowej Dębie ustaliła treść statutu rady senio-
rów. Statut rady seniorów określa tryb wyboru 
jej członków, sposób uzupełniania składu rady 
oraz zasady działania, aby rada mogła zostać 
powołana szybko i działać potem sprawnie  
i bez przeszkód w określonym składzie osobo-
wym.

W przypadku zasad działania gminnej 
rady seniorów rada gminy w statucie określiła 
w szczególności:
- organizację wewnętrzną rady - sposób wy-

boru przewodniczącego, ewentualnie także 
inne funkcje wewnętrzne i sposób wyboru 
na nie;

- tryb funkcjonowania rady - zwoływanie  
i przeprowadzanie posiedzeń (sesji), w tym 
podmioty upoważnione do zwoływania po-

siedzeń, częstotliwość posiedzeń czy sposób 
powiadamiania członków rady o posiedze-
niach;

- sposób i formy podejmowania decyzji - pro-
wadzenie dyskusji, inicjatywa uchwałodaw-
cza, kworum, sposób głosowania czy formy 
w jakich rada wyraża swoje stanowisko 
(uchwały, opinie, wnioski);

- zakres spraw właściwych dla rady - tj.  
w jakich sprawach rada ma możliwość wy-
powiadania swoich opinii;

- zasady i tryb współdziałania z organami 
gminy;

- organizację obsługi administracyjno-kan-
celaryjnej czy lokalowej oraz finansowanie 
rady seniorów przez gminę;

- zasady nadzoru nad działalnością rady senio-
rów przez organy gminy.

UMiG

W związku z zakończeniem kadencji (2011-2015) sołtysów i prze-
wodniczących zarządów osiedli w gminie Nowa Dęba, 10 maja 2015 r. 
(w niedzielę w dniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) 
odbędą się wybory sołtysów sołectw: Alfredówka, Chmielów, Cy-
gany, Jadachy, Rozalin, Alfredówka i przewodniczących zarządów 
osiedli: Broniewskiego, Buda Stalowska, Dęba i Poręby Dębskie na 
kadencję 2015-2019. 

Wybory są bezpośrednie, powszechne i odbywają się w głosowa-
niu tajnym. Głosowanie na sołtysów i przewodniczących zarządów 
osiedli odbędzie się w godzinach od 8:00 do 18:00 w lokalach wybor-
czych, w których odbędzie się głosowanie na Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

• • •
Zgodnie z uchwałą nr 9/2014 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 

25 listopada 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgro-
madzeń izb rolniczych, wyznacza się termin wyborów do Podkarpac-
kiej Izby Rolniczej na dzień 31 maja 2015 r.

Więcej informacji na stronie internetowej UMiG
OR/BS  

Miło nam poinformować, iż kolejny przedsiębiorca dołączył do 
grona Partnerów Nowodębskiego Programu dla Rodzin Wielodziet-
nych.

Nowy Partner oferuje rodzinom posługującym się Kartą Dużej 
Rodziny wydaną przez Gminę Nowa Dęba o cyfrach początkowych 
numeru karty 1820043:
- 12 % zniżki opłaty za czesne w przedszkolu

Porozumienie w sprawie przystąpienia do programu zostało za-
warte 5 marca 2015 r. pomiędzy Gminą Nowa Dęba reprezentowaną 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Wiesława Ordona, a Przedszkolem 
Niepublicznym „Krasnal” ul. Szypowskiego 1 w Nowej Dębie, repre-
zentowanym przez dyrektor Sylwię Wójcik.

Serdecznie zapraszamy do partnerstwa w realizacji Programu dla 
Rodzin wielodzietnych.

Kierownik MGOPS
Leszek Mirowski

Wybory do Rady Seniorów - 
31 maja 2015 r.

Wybory 
sołtysów i do 

Izb Rolniczych

Przedszkole 
Niepubliczne 

„Krasnal” nowym 
Partnerem 
Programu
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CHODNIK W ROZALINIE
Dobiegł końca kolejny etap budowy deptaka 

pieszego w miejscowości Rozalin w pasie drogo-
wym drogi powiatowej nr 1117R relacji Tarnow-
ska Wola – Wola Baranowska na długości 397 m 
włącznie z chodnikiem. Zakres wykonanych prac 
obejmował m. in.:
• roboty przygotowawcze,
• roboty ziemne,
• warstwy konstrukcyjne z elementami  

chodnika o szer. 1,20-1,50 m,
• odwodnienie,
• roboty wykończeniowe.

Prace przeprowadzone były w terminie od  
13 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2015 r.

Wykonawcą była firma PP-H „INTERBET” 
Tadeusz Kosikowski z Tarnobrzega.

Wartość robót zamknęła się kwotą 129468,99 
zł. Nadzór inwestorski nad inwestycją sprawowała 
firma „Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław 
Cieszyński” z Mielca. Wartość umowy nadzoru 
to 3075 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 
70 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich - Oś Leader, w ramach działania 413 „Wdra-
żanie Lokalnych Strategii Rozwoju”.

RL/MM

Gmina Nowa Dęba złożyła w roku ubie-
głym wniosek o dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 
840 tys. zł (takie tylko środki pozostały dla nas  
w programie) na realizację zadania: Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Alfredówka. Zakładaliśmy przy tym znaczny 
spadek kosztów jej wykonania w stosunku do 
kosztów kosztorysowych, mając szczególnie na 
uwadze fakt, iż w roku 2014 zrealizowano kana-
lizację sanitarną w miejscowości Rozalin, której 
koszt po przeprowadzonym postępowaniu prze-
targowym zmalał o ok. 60 %.

Po uzyskaniu z Urzędu Marszałkowskiego 
informacji o możliwości uzyskania dofinaso-
wania na realizację tegoż zadania, przeprowa-
dzono postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego, gdzie termin realizacji zadania 
ustalony był na koniec maja, ponieważ kończy 
się okres finansowania zadań z PROW.

11 stycznia dokonano otwarcia złożonych 
ofert i uzyskano informację o kosztach zreali-
zowania budowy kanalizacji oraz wykonania 
przyłączy kanalizacyjnych do gospodarstw do-
mowych. Gmina mając na uwadze poprzednie, 
tożsame zamówienie (kanalizacja w miejsco-
wości Rozalin) i zbliżony zakres robót, warunki 
terenowe, liczyła na znaczny spadek kosztów 
wykonania zadania - co nie nastąpiło. Wartość 
zadania wyniosła 3,2 mln zł netto, także koszty 
przyłączy nie były do przyjęcia - wyniosły dwu-
krotność tych, które były do tej pory realizowa-
ne w gminie. Toteż ogłoszono drugie postępo-
wanie o udzielenie zamówienia publicznego.

2 marca dokonano otwarcia ofert, nieste-
ty budowa kanalizacji w tak krótkim terminie 
spowodowała, iż koszt zadania przekroczył 
możliwości finansowe Gminy Nowa Dęba.  
W porównaniu z Rozalinem koszty wzrosły-
by o 100% i wyniosłyby 3 mln zł. W związku  
z powyższym podjąłem decyzję o rezygnacji 
z realizacji tego zadania w tym roku. Dodać 
należy, że zastosowaliśmy w tym przetargu 
mechanizm, który pozwolił obniżyć koszty 
przyłączy i będziemy go wykorzystywać w ko-
lejnych zamówieniach publicznych na budowę 
kanalizacji.

 

Zadanie nie zostanie jednak zaniechane. Gmina 
ponownie będzie dążyć do pozyskania środków 
finansowych na budowę kanalizacji z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020, gdzie wysokość dotacji sięgać może do 
2 mln zł. Innym możliwym źródłem finanso-
wania w nowej perspektywie finansowej, będą 
środki pochodzące z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Potrzeba będzie nieco cierpliwości ze strony 
mieszkańców Alfredówki i Budy Stalowskiej, 
ale i oni doczekają się kanalizacji.

Burmistrz  
Wiesław Ordon

Kanalizacja sanitarna  
w Alfredówce odłożona w czasie 
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Inwestycje i remonty zrealizowane w 2014 roku
Lp NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 

ZADANIA (zł) UWAGI

1 Prace melioracyjne 120 000
2 Odwodnienie drogi Podleśnictwo w Jadachach 45 000
3 Budowa mostu na rzece Dęba w Alfredówce 100 000 80% zwrot z ubezpieczenia
4 Budowa chodnika w Rozalinie 97 000
5 Przebudowa dróg gminnych 660 000
6 Przebudowa drogi powiatowej Ocice – Jadachy 350 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego
7 Remont dróg gminnych i usługi remontowe 290 000

8 Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy  
ul. Cmentarnej w Nowej Dębie 170 000

9 Remont drogi dojazdowej do pól w Rozalinie 65 000 Dotacja 80%  z Urzędu Marszałkowskiego 
10 Budowa parkingu i chodnika przy ul. Strefowej w Chmielowie 150 000
11 Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego-Hubala 50 000
12 Remont ulicy Działowej 180 000 Dotacja 40% z Urzędu Wojewódzkiego
13 Remont drogi Kolejka w Chmielowie 80 000
14 Zagospodarowanie terenu nad Zalewem wraz z placem zabaw 732 000 Dotacja 65% z PO RYBY 
15 Wykupy gruntów 22 000
16 Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego 61 000
17 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Nowej Dębie 40 000 Osiedle Północ
18 Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 195 000 Dotacja 85% z RPO WP
19 Zakup samochodu dla grup roboczych UMiG 25 000
20 Montaż instalacji ppoż w budynku UMiG 55 000 

21 Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Cygany 67 000
Wkład wsi – 26 000, dotacja Powiatu 
Tarnobrzeskiego 15 000; dofinansowanie  
z Zarządu Głównego ZOSP RP – 50 000

22 Remonty placówek oświatowych 227 000
23 Budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Nowej Dębie 575 000 Dotacja z Ministerstwa Sportu ogółem 33%
24 Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Tarnowskiej Woli 23 000 Dotacja 44% z Urzędu Marszałkowskiego

25 Opracowanie dokumentacji technicznej przedszkola i sali gimnastycznej  
w Chmielowie 11 000

26 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jadachach 373 000 Dotacja 51% z PROW 
27 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego na remont kotłowni w ZS1 56 000
28 Remont stołówki szkolnej w ZPO w Os. Dęba 100 000
29 Przebudowa Przedszkola nr 5 pod potrzeby Żłobka Miejskiego 290 000

30 Dotacja do szpitala Powiatowego w Nowej Dębie  
na zakup sprzętu medycznego 120 000

31 Budowa kanalizacji sanitarnej Cygany – Jadachy 47 000
32 Budowa kanalizacji w Rozalinie 496 000 Dotacja 50% z PROW
33 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków, odbiór azbestu 15 000
34 Remonty chodników i parkingów w mieście i gminie 150 000

35 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 72 000 W tym oświetlenie ledowe na osiedlu w 
Alfredówce

36 Budowa placów zabaw na ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie 56 000 Dotacja 64% z PROW

37 Budowa windy do budynku Jana Pawła II4 w Nowej Dębie 92 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego  
+ 130 000 z PFRON

38 Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Aktywności  
w Rozalinie 24 000 Środki sołeckie

39 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie 98 000 Dotacja 60% z PROW
40 Modernizacja systemu solarnego na basenie krytym 50 000
41 Opracowanie projektu modernizacji stadionu sportowego w Nowej Dębie 35 000
42 Zakup odkurzacza wodnego na basen kryty 12 000

RAZEM 6 476 000
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Inwestycje i remonty planowane w 2015 roku
Lp NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 

ZADANIA (zł) UWAGI

1 Prace melioracyjne 120 000
2 Odwodnienie drogi Podleśnictwo w Jadachach 90 000
3 Budowa mostu na rzece Dęba w Dębie 140 000
4 Budowa chodnika w Rozalinie 135 000
5 Przebudowa dróg gminnych 600 000
6 Poprawa układu komunikacyjnego na ul. Słowackiego, Jasna i Zawiszy 630 000 Dotacja 50% z Urzędu Wojewódzkiego
7 Przebudowa ulicy Kościuszki - projekt 79 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego
8 Remont drogi powiatowej w Alfredówce 20 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego
9 Remont dróg gminnych i usługi remontowe 200 000
10 Remont drogi dojazdowej do pól w Chmielowie 65 000 Dotacja 80%  z Urzędu Marszałkowskiego 
11 Budowa parkingu i chodnika przy ul. Strefowej w Chmielowie 150 000
12 Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego-Hubala 50 000

13 Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenów TSSE 
 podstrefa Nowa Dęba i Chmielów 150 000

14 Dofinansowanie do zakupu radiowozu  
dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie 18 500

15 Wykupy gruntów 50 000

16 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 190 000 Osiedle Północ; ul. Leśna – Bieszczadzka;  
Na Górach w Chmielowie

17 Budowa windy osobowej do budynku UMiG – projekt 70 000
18 Remont korytarzy w UMiG 60 000

19 Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Tarnowska Wola 38 000
Wkład wsi – 26 000, dotacja Powiatu Tarno-
brzeskiego 15 000; dofinansowanie Zarządu 
Głównego ZOSP RP – 50 000

20 Rozbudowa remizy OSP Jadachy 27 000
21 Remonty placówek oświatowych 190 000
22 Budowa hali sportowej przy SP2 w Nowej Dębie 1 750 000 Dotacja z Ministerstwa Sportu ogółem 33%

23 Modernizacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby  
Przedszkola nr 4 w Os. Dęba 176 000

24 Opracowanie dokumentacji technicznej przedszkola i sali gimnastycznej  
w Chmielowie 100 000

25 Dotacja do szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na zakup sprzętu 
medycznego 120 000

26 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków, odbiór azbestu 15 000
27 Remonty chodników i parkingów w mieście i gminie 209 000
28 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 100 000
29 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Dęba 50 000 Dotacja 80% z NFOŚiGW

30 Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Aktywności  
w Rozalinie 19 000 Środki sołeckie

31 Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie 98 000 Dotacja 60% z PROW

32 Opracowanie strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach 
Tarnobrzeskiego Ośrodka Funkcjonalnego 12 000

33 Zakupy inwestycyjne w SOSiR 18 000
RAZEM 5 739 500

PROW- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego; PO RYBY – Program Operacyjny „Ryby”;  
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; ZOSP RP – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
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Zmiany gospodarcze, jakie zachodzą na 
północy Podkarpacia, były przedmiotem zain-
teresowania marszałka Władysława Ortyla i po-
sła Zbigniewa Chmielowca podczas ich wizyty  
w Zakładzie Produkcyjnym Szyb Samochodo-
wych w Chmielowie Spółki Pilkington Automo-
tive Poland.

W pierwszej części spotkania prezes Pilking-
tona Ryszard Jania przedstawił historię zarówno 
firmy Pilkington, jak też i NSG, której częścią od 
2006 r. jest Pilkington Auto-
motive Poland w Sandomie-
rzu. W prezentacji pokazany 
został wolumen produkcji, 
przychodów firmy, a także, 
co bardzo istotne było dla 
obu gości – zatrudnienie,  
w tym w podkarpackiej 
części Spółki. Prezes Ja-
nia zobrazował także pro-
ces powstawania zakładu  
w Chmielowie w latach 
2011-2012 i jego rozwój. 
Omówił trwającą właśnie 
rozbudowę zakładu o halę 
hartowni oraz o mającą do 
jesieni powstać halę produk-
cyjno-magazynową.

Dla zobrazowania jak 
olbrzymią inwestycją był 
zakład w Chmielowie (największa inwestycja za-
graniczna w Polsce w 2011 roku) goście obejrzeli 
zakład, zapoznali się z jego produkcją i nowocze-
snymi technologiami tu stosowanymi. Byli pod 
wrażeniem organizacji produkcji, przebiegu pro-
cesów produkcyjnych, wielkiej dbałości o spra-
wy bhp, które były widoczne na każdym kroku. 
Obecny w czasie tego spotkania burmistrz Wie-
sław Ordon zauważył, że Pilkington przekształcił 

księżycowy krajobraz posiarkowy w Chmielowie 
w nowoczesną przestrzeń gospodarczą.

W drugiej części spotkania zaprezentowane 
zostały założenia klastra „Wschodni Sojusz Moto-
ryzacyjny”, którego prezesem jest właśnie prezes 
Ryszard Jania. W tej części spotkania udział wziął 
także Adam Krępa, prezes Federal Mogul z Go-
rzyc, a także Hubert Czub i Witold Pycior z Tar-
nobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która 
ma pełnić funkcję operatora dla tego klastra.

Klaster powstał jako zapotrzebowanie firm 
sektora motoryzacyjnego na współpracę, dzie-
lenie się kulturą organizacyjną i wspólne lobbo-
wanie na rzecz tej gałęzi gospodarki, nie tylko 
na poziomie województwa podkarpackiego. Być 
może jednym z efektów tych starań będzie zmiana  
w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Podkarpackiego, gdzie jako tzw. inteligentną specja-
lizację umieszczonoby, obok obecnych – lotnictwa  

i kosmonautyki oraz sektora „jakości życia”, tak-
że branżę motoryzacyjną. Jest to o tyle istotne, że 
jej umieszczenie w tej strategii poprawia warunki 
konkurencyjności firm tej branży w staraniu się  
o środki unijne z regionalnego programu opera-
cyjnego. Marszałek Ortyl poparł starania tej grupy 
firm o wpisanie tej specjalizacji do strategii, pod-
nosząc, że ma ona znaczenia nie tylko w północnej 
części województwa, ale także np. w Sanoku, Kro-
śnie czy Przemyślu.

Na zakończenie spo-
tkania odbyła się dyskusja 
na temat przyszłości środ-
ków unijnych w naszym 
województwie z udziałem 
Adama Hamryszczaka, 
dyrektora Departamentu 
Zarządzania Regionalnym 
Programem Operacyjnym 
oraz Michała Tabisza, dyrek-
tora Departamentu Promocji 
i Współpracy Gospodarczej 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpac-
kiego. Ważny głos, dotyczą-
cy naszej gminy, podniósł 
członek Zarządu Powiatu 
Tarnobrzeskiego Jerzy Su-
doł, a dotyczył on możli-
wości pozyskania środków 

na rozbudowę szpitala w Nowej Dębie. Dyrektor  
A. Hamryszczak poinformował, że decyzje  
o przyznaniu środków na projekty inwestycyjne  
w szpitalach będą zapadać dwustopniowo: naj-
pierw na poziomie samorządu województwa,  
a następnie w Ministerstwie Zdrowia, ale w opar-
ciu o „mapę potrzeb zdrowotnych”, która jest  
w opracowaniu. Ona wyznaczy możliwości ubie-
gania się o środki unijne na ten ważny dla nas cel.

UMiG

Marszałek Ortyl w Pilkingtonie

14 marca zespół Mażoretek „Diament” 
działający przy Wiejskim Centrum Kultury  
w Chmielowie wziął udział w Wojewódzkim 
Przeglądzie Zespołów Cheerleaderkowych  
i Mażoretkowych PRYZMAT w Kamieniu. Do 
konkursu „Diamenty” wystawiły trzy grupy  
w trzech kategoriach wiekowych: Kadetki, Ju-
niorki i Seniorki. Występy konkursowe oceniało 
jury w składzie: Daria Reimann - sędzia między-
narodowy, Karolina Kawalec - sędzia krajowy, 
Urszula Sowa - Instruktor tańca współczesnego, 
Jerzy Bednarz - członek honorowy.

Dziewczęta po raz kolejny dały z siebie 
wszystko, pokonując liczną konkurencję i przy-
wożąc ze sobą pakiet medali, a mianowicie: Se-
niorki grupy Diament zdobyły złoty medal, Ju-
niorki brązowy, a Kadetki srebrny, promując tym 
samym swoją miejscowość Chmielów oraz całą 
Gminę Nowa Dęba.

Dziewczętom gratulujemy, a Pani Instruktor 
Małgorzacie Gronek dziękujemy za przygotowa-
nie zespołu oraz życzymy dalszych sukcesów  
i licznych występów.

UMiG

Kolejny sukces Mażoretek Diament
» z życia gminy / biznes
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sek-
tora biznesu burmistrz Wiesław Ordon spotkał 
się z przedsiębiorcami 16 marca po raz pierwszy  
w 2015 roku. Tematem wiodącym spotkania były 
działania projektowo - inwestycyjne dotyczące 
terenu TSSE w Nowej Dębie oraz w Chmielo-
wie, a dokładnie inwestycje w zakresie remontu, 
modernizacji dróg i oświetlenia. 
Projektanci Zbigniew Kotulski  
i Grzegorz Jamróz przedstawili kon-
cepcję modernizacji dróg i oświetle-
nia na terenie przemysłowym przy 
ulicy Szypowskiego. Skonsultowanie  
z przedsiębiorcami koncepcji pro-
jektu dało możliwość przedyskuto-
wania z użytkownikami końcowy-
mi zamierzeń inwestycyjnych, jak 
również wysłuchania uwag, które 
będą ujęte w projekcie zasadniczym.  
Termin realizacji projektu uzależnio-
ny jest od akceptacji planu sytuacyj-
nego oraz zgody właścicieli na uży-
czenie terenów należących do nich,  
a wchodzących pod planowane dro-
gi i parkingi. W trakcie dyskusji wypłynęła potrze-
ba zabezpieczenia w projekcie miejsc postojowych 
dla rowerów w okolicach firm, gdyż coraz więcej 
pracowników dojeżdża do pracy właśnie tym 
środkiem lokomocji. Projektanci mają uwzględnić  
w planie wiaty i stojaki na rowery.

W podstrefie Chmielów również zaplanowa-
no wykonanie dokumentacji projektowej kolej-
nych dróg, które otworzą tereny inwestycyjne już 
objęte planem zagospodarowania przestrzennego 
przy drodze Strefowej. Przedsiębiorcy z podstrefy 

chmielowskiej wyrazili także swoje oczekiwanie 
na działania tarnobrzeskiego samorządu w sferze 
komunikacyjnej.

Prezes Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego Hubert Czub przedstawił historię  
i założenia klastra Wschodni Sojusz Motoryza-
cyjny. Sposobem na zdobycie unijnych dotacji jest 

wspólne działanie i tak robią producenci z bran-
ży motoryzacyjnej z regionu. Cztery największe 
firmy reprezentujące światowe korporacje oraz 
Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego 
założyły stowarzyszenie Wschodni Sojusz Moto-
ryzacyjny. To rodzaj klastra, do którego zapraszają 
także innych producentów. Zdaniem prezesa Tar-
nobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego region 
podkarpacki stał się mocnym motoryzacyjnym 
graczem. Stąd pomysł powołania kolejnego, po 
lotniczym, informatycznym czy turystycznym 
klastra, czyli Wschodniego Sojuszu Motoryzacyj-

nego. Założycielami stowarzyszenia są: Pilkington 
z Chmielowa, Kirchhoff z Mielca, Federal Mogul 
z Gorzyc oraz Uniwheels ze Stalowej Woli. Do-
łączyły do nich także Politechnika Rzeszowska  
i Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie.

Podkreślił, że teraz czas na kolejne zakłady 
branży motoryzacyjnej z regionu. To właśnie małe 

firmy mogą w perspektywie najwię-
cej skorzystać na przystąpieniu do 
Sojuszu. Na początek współpraca  
w klastrze motoryzacyjnym ma 
dotyczyć nowoczesnych rozwiązań  
z zakresu zarządzania, szkoleń, logi-
styki i zagospodarowania odpadów.

Burmistrz Wiesław Ordon 
przedstawił również propozycję 
utworzenia inkubatora przedsiębior-
czości. Siedzibą inkubatora mógłby 
być budynek po dawnym Zakładzie 
Produkcji Wody. Decyzja musi za-
paść w miarę szybko, a do jej pod-
jęcia niezbędna jest informacja od 
przedsiębiorców, czy jest zapotrze-

bowanie na usługi małych przedsiębiorstw, z któ-
rymi by mogli wejść w kooperację, a które mogły-
by rozpocząć działalność właśnie w planowanym 
inkubatorze.

Zastępca burmistrza Zygmunt Żołądź zwrócił 
uwagę na możliwość wspólnych działań promo-
cyjnych, dotyczących zarówno oferty sektorowej 
przedsiębiorców z terenu gminy Nowa Dęba, 
jak też z szerszego obszaru dotyczącego terenów 
TSSE.

UMiG

W piątek 13 marca w naszym przedszkolu 
odbyło się spotkanie dzieci ze sztuką w ramach 
realizacji priorytetu „Twórczy przedszkolak”. Na-
szym gościem był pan Sławomir Gurdak, miejsco-
wy artysta plastyk, na co dzień pracujący w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie.  
Zapoznał on dzieci ze swoją pracą, z narzędziami 
wykorzystywanymi podczas tworzenia obrazów, 
a także zaprezentował dzieciom kilka swoich prac 
z dziedziny malarstwa i kowalstwa artystycznego. 
Pan Sławek przeprowadził również sprawdzian 
wiedzy, zadając dzieciom zagadki tematycznie 
związane z malarstwem, z którymi przedszkolaki 
świetnie dały sobie radę. Szczególnym zaintereso-

waniem wśród przedszkolaków cieszył się pokaz 
rysunku na żywo. Dzieci nie mogły doczekać się 
końcowego efektu, bo bardzo były ciekawe, co 
powstanie. Na koniec spotkania wszystkie grupy 
otrzymały w prezencie szkice obrazków do bajki 
„Miś Uszatek i przyjaciele”, które będą mogły sa-
modzielnie wykonać dowolną techniką.

Dziękujemy  panu Sławomirowi Gurdako-
wi za przeprowadzenie tak ciekawego spotkania, 
wprowadzającego dzieci w świat sztuki oraz roz-
wijającego wrażliwość na jej piękno.

Teresa Szczur
               Przedszkole Nr 5

Spotkanie ze sztuką w Przedszkolu Nr 5

Spotkanie burmistrza  
z przedsiębiorcami

» biznes / oświata
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W kalendarz imprez i uroczystości Gimna-
zjum Nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego  
w Nowej Dębie na stałe zagościł Międzygimna-
zjalny Konkurs Matematyczny „Duet Pitagorej-
czyków”. 24 marca o godz. 9.00 w budynku szkoły 
rozpoczęła się już trzecia edycja tego konkursu.

Honorowy patronat nad konkursem objął 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon oraz Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmie-
lowiec. Organizatorami konkursu byli dyrektor 
szkoły Dariusz Siudem oraz nauczyciele mate-
matyki: Anastazja Sałek, Danuta Tomczyk oraz 
Iwona Szczur.

Matematyka przeniesiona na grunt znanych 
i lubianych gier oraz ciekawych zadań nie tylko 
może stać się źródłem wspaniałej zabawy, ale 
może być również okazją do pokazania wiedzy  
i umiejętności. Celem konkursu było podnosze-
nie poziomu umiejętności stosowania wiedzy 

matematycznej, motywowanie do nauki uczniów 
matematycznie uzdolnionych z klas pierwszych  
i drugich gimnazjum, kształtowanie umiejętności 
współpracy poprzez dobrą zabawę i rozbudza-
nie pozytywnej rywalizacji. W konkursie wzięły 
udział po dwa duety z gimnazjów z powiatu tar-
nobrzeskiego (Chmielowa, Grębowa, Jadach, No-
wej Dęby nr 1 i nr 2,  Ślęzaków, Tarnobrzega nr 1,  
nr 2, nr 3 i Społeczne Gimnazjum im. Małe-
go Księcia, Woli Baranowskiej) oraz gościnnie  
z Majdanu Królewskiego. Łącznie wystartowało 
22 Duety Pitagorejczyków, czyli 44 uczestników. 
Konkurs przebiegał jednoetapowo - każda para 
uczestniczyła w czterech konkurencjach matema-
tycznych: zadania typu prawda - fałsz, zadanie na 
czas, zadanie praktyczne i zadanie na dowodzenie.

Po zakończonych konkurencjach w zaciętej  
i wyrównanej walce zostali wyłonieni laureaci. Po 
raz pierwszy w tym roku  I miejsce zajęli gospo-

darze - uczniowie klasy pierwszej naszego gim-
nazjum Błażej Szczur i Jakub Sałek (opiekunowie 
Iwona Szczur i Anastazja Sałek). 
II miejsce: Magdalena Strojek i Witold Zięba 
uczniowie Gimnazjum Nr 2 Nowa Dęba. Opie-
kun Danuta Tomczyk.
III miejsce: Daniel Halat i Konrad Stolarz ucznio-
wie Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Majdanie 
Królewskim. Opiekun Grażyna Stańczak.
IV miejsce: Piotr Lichota i Krzysztof Zbyrad 
uczniowie Gimnazjum nr 3 im. Por. J. Sarny  
w Tarnobrzegu. Opiekunowie: Monika Czechura  
i Izabela Serafin- Rabowicz.
V miejsce: Inez Tarnowska i Kacper Bałata 
uczniowie Społecznego Gimnazjum im. Małego 
Księcia w Tarnobrzegu. Opiekunowie: Agnieszka 
Ziętek i Justyna Rewera.

DUET PITAGOREJCZYKÓW po raz trzeci
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Nowy Rok powitany w SOK  
„PO WIEDEŃSKU”

W sobotę 17 stycznia 2015 r. w sali widowi-
skowej SOK gościliśmy orkiestrę symfoniczną 
Filharmonii Podkarpackiej. „KONCERT NOWO-
ROCZNY PO WIEDEŃSKU” to efekt współ-
pracy dyrektora SOK p. Krystiana Rzemienia  
i p. prof. Marty Wierzbieniec - dyrektor naczelnej 
Filharmonii Podkarpackiej. W programie znala-
zły się między innymi walce, polki i inne utwory 
kompozycji J. Straussa, J. Brahmsa, C. Montiego,  
G. Bizeta  znane choćby z  koncertów nowo-
rocznych w Wiedniu.  Jako dyrygent i skrzypek 
przewodził „z batutą i humorem” p. Michael Ma-
ciaszczyk  z Filharmonii Wiedeńskiej. To muzyk 
znany, ceniony i utytułowany. Pochodzi z Opola. 
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną 
w Poznaniu w klasie skrzypiec. Uczył się pod kie-
runkiem wybitnych pedagogów z Berlina, Wied-
nia, Moskwy i Paryża. Od 2000r. pracuje w Filhar-
monii Wiedeńskiej, występuje  jako koncertmistrz 
w najważniejszych salach koncertowych świata  
w towarzystwie sławnych muzyków. Jest znany 
jako wybitny skrzypek solista i muzyk kamerali-
sta. Założył własny zespół „Goldberg Trio Wien”. 
Od dwóch lat prowadzi działalność koncertową 
jako dyrygent. W Nowej Dębie wystąpił także 
jako konferansjer - niezwykle zajmująco, z humo-
rem, opowiadał o prezentowanych kompozycjach  
i ich autorach. Aplauz wywołały szczególnie walce 
autorstwa  J. Straussa (syna). Licznie zgromadzona 
publika nagradzała koncertmistrza i cały zespół 
gromkimi brawami a w finale owacjami na stoją-
co. Dyrektor SOK zapowiedział kolejne spotkania 
z tymi znakomitymi muzykami w naszym mie-
ście.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach 
programu Województwa Podkarpackiego „Prze-

strzeń Otwarta dla Muzyki”. Za wsparcie finanso-
we w organizacji koncertu składamy podziękowa-
nia Starostwu Powiatowemu w Tarnobrzegu.

Wystawa prac podopiecznych ŚDS

6 lutego 2015 r. w sali kameralnej Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury została otwarta wy-
stawa prac podopiecznych ŚDS w Nowej Dębie. 
O prezentowanych pracach opowiedział p. Piotr 
Adamczyk - instruktor i opiekun, pod którego 
kierunkiem powstało większość prac. P. Gabriela 
Wolwowicz - kierownik ośrodka - omówiła po 
krótce zasady działania placówki. Podopieczni nie 
tylko rozwijają się artystycznie, ale także otrzy-
mują różnoraką  pomoc, aby lepiej funkcjonować  
w codziennym życiu. Dyrektor SOK - p. Krystian 
Rzemień gratulował i podziękował 15 autorom 
wystawianych prac, ich opiekunom oraz organiza-
torowi wystawy p. Sławomirowi Gurdakowi.

Do końca lutego możemy podziwiać prace  
z dziedziny malarstwa, rzeźby, dziewiarstwa oraz 
rzemiosła artystycznego. W dziedzinie drzewiar-
stwa artystycznego zobaczymy elementy dekora-
cyjne, ornamenty, kompozycje świąteczne, religij-
ne, figuratywne, zwierzęta, martwe natury, sceny 
religijne, krajobrazy i pejzaże. Prace plastyczne 
zrealizowane są w technikach: haftu krzyżyko-
wego, gobelinowego, płaskiego, pętelkowego, 
ozdobnego, łańcuszkowego i angielskiego. Osobny 
dział ekspozycji stanowią - zabawki (koty), peł-
niące funkcję dekoracyjną jak i użytkową. Uwagę 
zwracają na pewno płaskorzeźby z lipy o tematyce 
religijnej, np. „Jezus Frasobliwy”, „Anioły” a także 
„Sowa” i wizerunki twarzy. Tematem dzieł malar-
skich są krajobrazy i martwa natura. Kompozycje 
z papieroplastyki przyciągają  uwagę swoją kolory-
styką oraz zastosowaną fakturą z bibuły.

Znakomity aktorski kwartet  
na deskach SOK

13 lutego 2015 r. gościliśmy w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury spektakl komediowy 
„Randka w ciemno, na dwie pary” w wykonaniu 
warszawskiego teatru Palladium. Sztukę napisał 
kanadyjski twórca Norm Foster, zaś przetłumaczył 
ją i wyreżyserował Mirosław Połatyński. „Rand-
ka…” okazała się przezabawną sztuką, odwołują-
cą się do doświadczeń ludzi samotnych w tłumie. 
Wiktoria, Nina, Edward i Maks poszukiwali bli-
skości i miłości. Spektakl przekazywał prawdę, że 
osoby w średnim wieku też marzą o miłości, gorą-
cych uczuciach, o tej jedynej i jedynym, i mają do 
tego prawo. Doskonała obsada aktorska, w której 
znalazły się takie nazwiska, jak: Małgorzata Po-
tocka, Olga Borys, Jacek Kawalec i Piotr Szwedes 
stały się gwarancją dobrze spędzonego wieczoru. 
Ich znakomite role zostały nagrodzone gromkimi 
brawami. Było to niemal 2,5 godziny dobrej zaba-
wy i rozrywki dzięki niespodziewanym zwrotom 
akcji, wartkim dialogom oraz pozytywnej „ener-
gii” miedzy aktorami a widownią. Nowodębska 
publiczność reagowała żywiołowo, huraganowe 
wybuchy śmiechu były podsumowaniem każdej 
brawurowo zagranej sceny. Na szczególne uznanie 
zasługuje  p. Olga Borys jako Nina. Jej gra obejmo-
wała nie tylko dialogi, ale każdy ruch ciała, gest, 
mimikę. W  ostatniej scenie, kiedy Jacek Kawalec 
jako Maks z wyznaniem uwielbienia padał przed 
nią na kolana, pierwsze rzędy zamarły, trzymając 
kciuki za jego szczęście.

„Randka w ciemno” to inteligentnie ułożona 
historia opowiadająca o dwóch samotnych przy-
jaciółkach i dwóch przyjaciołach, którzy szukają 

Wydarzenia kulturalne

Wszystkie duety zostały nagrodzone. Nagro-
dami w konkursie był sprzęt elektroniczny (tablety, 
ładowarki bezprzewodowe, klawiatury, słuchawki, 
pendrivy, ksiązki, albumy i różne gadżety). Ponad-
to, każdy uczestnik otrzymał koszulkę i długopis  
z logo naszego konkursu. 

Organizatorzy składają gratulacje wszystkim 
duetom Pitagorejczyków za prezentowany wysoki 

poziom, osiągnięte wyniki oraz wspaniałą rywa-
lizację. Opiekunom przekazują serdeczne podzię-
kowania za wysiłek włożony w przygotowanie 
uczniów do konkursu. 

Cieszy fakt, że dzięki hojności wielu instytu-
cji, przedsiębiorstw i osób prywatnych udało się 
ufundować nagrody dla wszystkich uczestników, 
a także zorganizować poczęstunek.

Podziękowania za okazaną bezinteresowną 
pomoc i życzliwość, organizatorzy kierują  także 
do sponsorów. Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej 
woli, możliwa była realizacja naszych celów i za-
mierzeń.

ORGANIZATORZY
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poważnego związku w swoim życiu. Randka  
w ciemno z ogłoszenia matrymonialnego, to ich 
pomysł na znalezienie towarzysza życia, który 
doprowadził do wielu przezabawnych sytuacji. 
Nie zabrakło w spektaklu słów skłaniających do 
refleksji - „dom jest tam, gdzie ktoś czeka” - mówił 
Edward zakochany w Wiktorii. W przedwalentyn-
kowy wieczór nowodębska publiczność przeko-
nała się, że samotność to nie najlepszy przyjaciel,  
a na gorące uczucie nigdy nie jest za późno. Pią-
tek „trzynastego” przyniósł dużo śmiechu i stał 
się świetnym rozpoczęciem ostatniego weekendu 
karnawału.

Dziękujemy mecenasom spektaklu: NSG 
GROUP - właściciel marki PILKINGTON, Nadle-
śnictwo Nowa Dęba oraz Spółdzielnia Inwalidów 
„Zjednoczenie” w Nowej Dębie.

„Królewska Gra” w SOK Nowa Dęba

14 lutego 2015 r. odbył się III Turniej Szachowy 
o Puchar Dyrektora SOK. Było to już kolejne spo-
tkanie szachistów, które wpisało się w kalendarz 
imprez naszej placówki. Turniej zgromadził 25 
sympatyków rozgrywek szachowych z wielu miej-
scowości: Nowej Dęby, Stalowej Woli, Tarnobrze-
ga, Sędziszowa Małopolskiego, Borka Wielkiego, 
Rudnika nad Sanem i Majdanu Królewskiego. 
Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach wie-
kowych: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła 
średnia i dorośli. Najstarszy uczestnik to p. Marian 
- rocznik 1931,najmłodszy -Karol z rocznika 2007. 
Nad prawidłowym przebiegiem turniej czuwał 
arbiter zmagań Wojciech Bulanowski. Po zaciętej 
„walce” i wielu emocjach zwycięzcami okazali się: 
I miejsce - Marcin Maj z Rudnika nad Sanem, II 
miejsce - Adam Soja ze Stalowej Woli, III miejsce 
Bronisław Szymański z Nowej Dęby. Dyrektor 
SOK Krystian Rzemień wręczył im pamiątkowe 
puchary i nagrody, wszyscy otrzymali pamiątko-
we kalendarze SOK. Frekwencja na zawodach 
jak i ich przebieg pokazują, że kierunek obrany na 
rozwój szachów w regionie jest właściwy, a zapał 
entuzjastów i animatorów dyscypliny szachowej 
tak wielki, iż na pewno odbędą się kolejne tur-
nieje. Duże zainteresowanie dzieci i młodzieży 
świadczy, że warto rozwijać pasję do tej formy gry 
edukacyjnej, zwłaszcza w dobie Internetu i kultury 
wizualnej. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim 
uczestnikom! Była to wspaniała okazja do spraw-
dzenia swoich umiejętności i nawiązania nowych 
kontaktów.

Wystawa fotografii Bogusławy Treli  
pt. „Bańki”  

Jest to cykl zdjęć  powstały w opozycji do 
kultury konsumpcyjnej, z potrzeby radości i za-
chwytu nad tym, co ulotne. Fotografie są efektem 
kilkunastu wypraw na podwórza jednej z dzielnic 
Wrocławia-Nadodrza. Dzięki kolorowym bańkom 
miejsca te na chwilę zmieniały swoje ponure ob-
licza. Podobnie bańki oddziaływały na ich miesz-
kańców.

Bogusława Trela (ur. w 1983 r.) pochodzi ze 
wsi Stale, ukończyła Liceum Plastyczne im. Ber-
narda Morendo w Zamościu oraz Lart Studio 
Aktorskie w Krakowie, studiuje sztukę Mediów 
na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Ge-
perta  we Wrocławiu. Zajmuje się głównie fotogra-
fią, jest  również autorką grafik, animacji, wideo, 
instalacji interaktywnych. Jej działania artystyczne 
mają często wymiar społeczny – prowokuje nimi 
zmiany lub komentuje otaczającą ją rzeczywistość. 
Brała udział w ponad 20-tu wystawach zbioro-
wych, festiwalach i konferencjach, m.in. In Se-
arch of New Printmaking. The Polish Case. SGC 
International Printmaking Conference, San Fran-
cisco 2014; Nadmiar i Brak Konferencja Interdy-
scyplinarna Stowarzyszenia Młodych Uczonych  
i Artystów, Wrocław 2013; Edycja Areny 9 Desing, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie 2013; Sony 
World Photography Award Somerset  House/Lon-
don, Sony Center/Berlin 2013; Polish Art Exhibi-
tion, University of Southern Queensland,  Austra-
lia 2012. Wystawy indywidualne: ,,Bańki” GOK, 
Majdan Królewski 2013, ,,Rysunek, malarstwo 
,fotografia” Galeria pod Madonną, Zamość 2003.

Diorama Patryzancka w SOK  
w Nowej Dębie

Z okazji Narodowego Dnia  Pamięci „Żołnie-
rzy Wyklętych” w sobotę 21 lutego Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zorganizował 
DIORAMĘ PARTYZANCKĄ. Do wykonania 
dioramy i przeprowadzenia wykładu dyrektor 
nowodębskiego SOK - Krystian Rzemień zapro-
sił Grupę Rekonstrukcji Historycznej im. Woj-
ciecha Lisa ps. „Mściciel” z Mielca, w związku  
z jego działalnością obrony Polski w pobliżu No-
wej Dęby. 

DIORAMA PARTYZANCKA w sali kame-
ralnej SOK rozpoczęła się wykładem dotyczącym 
Podziemia Niepodległościowego NSZ, AK, WiN 
„Żołnierzy Wyklętych”. W poruszający sposób 
przedstawiono dramatyczne losy wielu żołnierzy, 
min. Witolda Pileckiego i jego rodziny. Kolejnym 
punktem spotkania była prezentacja i omówienie 
umundurowania oddziałów partyzanckich NSZ, 
AK, WiN oraz WP z 1939 r. Członkowie grupy 
wykazali się ogromną wiedzą z zakresu historii  
i militariów, zaprezentowali również repliki broni 
w oddziałach partyzanckich oraz broni deko-PCU 
(czyli pozbawionej cech użytkowych i zarejestro-

wanych na Policji w Rzeszowie). Broń można było 
wziąć do ręki, zadawać pytania. Nowodębscy pa-
sjonaci historii podziwiali: mausera, pepeszę, pa-
rabellum, stena, radomiaka (pistolet polskiej kon-
strukcji) i „piłę Hitlera”- karabin maszynowy MG 
42, który zrobił na zebranych największe wrażenie. 
Była to żywa lekcja historii, patriotyzmu i niezwy-
kłe spotkanie pokoleń.

Wspomnienie „Żołnierzy Wyklętych”  
w SOK

W związku z obchodami Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych 5 marca 2015 r. w Samorzą-
dowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbył 
się wykład pana Mirosława Surdeja z Instytutu 
Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Temat prelek-
cji brzmiał: Partyzanci Puszczy Sandomierskiej 
¬- zbrojne podziemie niepodległościowe w pół-
nocno - zachodniej części Rzeszowszczyzny po 
roku 1944. Gospodarzem spotkania był dyrektor 
SOK p. Krystian Rzemień, gośćmi burmistrz  
p. Wiesław Ordon, nowodębscy radni oraz licznie 
zgromadzeni pasjonaci lokalnej historii.

 Historyk - pracownik IPN - przedstawił opór 
społeczeństwa polskiego wobec wojsk sowieckich, 
które zachowywały się na naszych ziemiach jak 
wojska okupacyjne, traktując ludność cywilną  
w bestialski sposób. Omówił struktury i dokumen-
ty konspiracji cywilnej oraz działalność Narodo-
wego Zjednoczenia Wojskowego, które działało  
w województwie rzeszowskim i liczyło ok. 2,5 tys. 
członków. Szczególne zainteresowanie słuchaczy 
zwróciła historia „Mściciela” Wojciecha Lisa - 
chłopa z Toporowa - dowódcy oddziału funkcjo-
nującego w ramach Narodowych Sił Zbrojnych. 
Prelegent jest autorem książki o tym „żołnierzu 
wyklętym”. Wspomniał o działalności Tadeusza 
Jaworskiego „Zerwikaptura” oraz Kazimierza 
Bogacza. Pan Surdej ilustrował wykład zdjęciami 
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2 lutego 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 
Nowa Dęba odbyło się I posiedzenie Rady Sportu 
Miasta i Gminy Nowa Dęba II kadencji. 

Zarządzeniem Burmistrza nr 27/2015 z dnia  
16 stycznia 2015 r. w skład Rady powołani zostali:
1. Bajda Piotr 

LKS Tarnowska Wola
2. Burlikowski Mirosław  

LZS Chmielów
3. Janociński Sławomir  

Drużyna WOPR Nr 4 Nowa Dęba
4. Krasowski Hubert  

Piranie SOSiR Nowa Dęba
5. Kopeć Marek 

Klub Karate Kyokushin Nowa Dęba

6. Małek Zbigniew  
LZS Cygany

7. Mączka Jarosław 
Stowarzyszenie Dąb Nowa Dęba

8. Puzio Marek 
ZR LOK Nowa Dęba

9. Rak Marcin 
Automobil Klub Nowa Dęba

10. Sikora Bartłomiej 
MKS STAL Nowa Dęba

11. Szpunar Adam 
Klub Piłki Siatkowej Nowa Dęba

12. Szurgociński Adam 
SOSiR Nowa Deba

13. Szyszka Jakub 
Stowarzyszenie GARDA Nowa Dęba

14. Wolan Tomasz 
LZS Jadachy

15. Zollner Robert 
PZW Koło nr 12 Nowa Dęba
W wyniku wyborów ukonstytuowało się Pre-

zydium Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba:
Adam Szpunar – Przewodniczący Rady Sportu   
(KPS Nowa Dęba)
Tomasz Wolan – Zastępca Przewodniczącego 
Rady Sportu (LZS Jadachy)
Sławomir Janociński – Zastępca Przewodniczącego  
(Drużyna WOPR nr 4 Nowa Dęba)
Adam Szurgociński – Sekretarz Rady Sportu  
(SOSiR Nowa Dęba)

Adam Szurgociński

omawianych postaci, zaapelował do zgromadzo-
nych o spisywanie wspomnień żyjących jeszcze 
świadków tamtych wydarzeń, o szukanie informa-
cji, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.

 Na zakończenie  p. Zbigniew Jamrozik zapre-
zentował film nagrany 1 marca w Mielcu w czasie 
obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
którego bohaterami byli siostra Wojciecha Lisa 
p. Janina Pryjada oraz wnuk p. Krzysztof Florek.  
W ramach współpracy  z IPN oddział Rzeszów  
dyrektor SOK zapowiedział kolejne ciekawe histo-
ryczne spotkania.

Wystawa malarstwa Anny Kopeć
6 marca 2015 r. w sali kameralnej SOK została 

otwarta wystawa malarstwa Anny Kopeć. Gospo-
darzem spotkania był plastyk SOK - p. Sławomir 
Gurdak, który przybliżył licznie zgromadzonej 
publice prezentowane prace. W tematyce obrazów 
dominują pejzaże, martwe natury i kwiaty. Ich ko-
lorystyka jest żywa, intensywna, artystka ciekawie 
operuje światłem, tworząc  różnorakie nastroje -od 
radosnych po smutne.

ANNA KOPEĆ - ur. w 1982 r., mieszka  
w Chmielowie. Jest absolwentką Policealnego Stu-
dium Plastycznego „Collage” w Warszawie na kie-

runku projektant wnętrz, wystawiennik. Uprawia 
malarstwo olejne, akwarele, pastele olejne, oraz rę-
kodzieło artystyczne – decoupage (technika zdob-
nicza polegająca na przyklejaniu wzorów - elemen-
tów  z papieru na rożnych powierzchniach). Od 
2004 roku jest aktywnym uczestnikiem Wystaw 
Twórczości Plastycznej w Nowej Dębie. Od trzech 
lat bierze udział w prezentacjach artystycznych pt. 
„Mieć jak rzeka swoje źródło”. W 2011 r. zdobyła 
wyróżnienie w I Przeglądzie Twórczości Niepro-
fesjonalnej pod hasłem „Patrząc i widząc” w Gło-
gowie Małopolskim. Jej wystawy indywidualne 
odbyły się dwukrotnie w Majdanie Królewskim.

SOK

Rada Sportu Miasta i Gminy II kadencji 
wystartowała

Już 5 lat pływamy na krytej pływalni
12 lutego 2010 r. dokonano uroczystego 

otwarcia krytej pływalni. Długo oczekiwany przez 
nowodębian kryty basen w końcu został oddany 
mieszkańcom. 

Przez pięć lat działalności z krytej pływal-
ni skorzystało blisko 300 tys. osób. Wraz z uru-
chomieniem pływalni powstało 25 miejsc pracy  
w Samorządowym Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Nowej Dębie. Również kilka osób znalazło 
pracę w firmach prowadzących działalność  
w budynku pływalni, tj. w centrum fizjoterapii 
oraz sklepiku - kawiarence. W charakterze ratow-
ników, instruktorów nauki pływania, trenerów 
oraz instruktorów aqua-aerobiku w SOSiR za-
trudnionych jest dodatkowo ponad 30 osób rocz-
nie na podstawie umów cywilno-prawnych.

W realiach współczesnej gospodarki rynko-
wej zarządcy obiektów sportowych i rekreacyj-
nych zmuszeni są do nieustannego reagowania 
na zmiany rynkowe, podyktowane czyhającą na 
każdym kroku konkurencją. Przykładowo w roku 
1990 na terenie województwa podkarpackiego 
istniało 10 krytych pływalni. Baseny te miały peł-
ne obłożenie przez wszystkie dni tygodnia i mo-
gły ustalać i dyktować ceny. W roku 2014 takich 
pływalni było już 30 i nieustannie powstają nowe 
obiekty. Zarządzający obiektami muszą stosować 
się do zasady „Klient nasz Pan”, gdyż to właśnie 
on jest kluczem do sukcesu. 

Nowoczesna kryta pływalnia w Nowej Dę-
bie, z dwiema nieckami basenowymi, dwoma 
wannami jacuzzi oraz sauną fińską w cenie biletu, 
wychodzi nieustannie naprzeciw oczekiwaniom 

swoich klientów. Na naszym basenie stosowany 
jest system promocji karnetów i biletów ulgowych 
dla osób indywidualnych oraz grup zorganizowa-
nych. Wprowadzono również ulgi dla osób niepeł-
nosprawnych oraz ulgi dla rodzin – bilety rodzinne 
oraz bilety ulgowe dla posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny w ramach „Nowodębskiego Programu 
dla Rodzin Wielodzietnych”. Z basenu korzystają 
również klienci indywidualni z ościennych miast  
i województw. W godzinach wieczornych, z uwagi 
„przepustowości” basenu, klienci muszą czasami 
poczekać, aby móc skorzystać z atrakcji naszej pły-
walni. Po przekroczeniu bezpiecznej liczby wejść 
(jednorazowo na basenie może przebywać max 95 
osób) system automatycznie blokuje wejścia. 

Na obiekcie krytej pływalni organizowane są 
kursy na młodszych ratowników WOPR, które  
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w ciągu ostatnich 5 lat ukończy-
ło 35 osób. Przeprowadzamy 
również kursy nauki pływania 
dla dzieci i dorosłych, kursy do-
skonalące pływanie, wakacyjny 
kurs nauki pływania, zaś na co 
dzień istnieje możliwość skorzy-
stania z indywidualnych lekcji 
pływania, prowadzonych przez 
instruktorów SOSiR. Od 5 lat 
zatrudniamy też fizjoterapeut-
ki, które prowadzoną kilka razy  
w tygodniu zajęcia gimnastycz-
ne w wodzie dla seniorów oraz 
zajęcia rehabilitacyjno – fizjotera-
peutyczne. Wśród Pań w każdym 
wieku ogromną popularnością 
cieszy się aqua aerobik, który 
oferujemy w cenie biletu wstępu 
na basen - obecnie prowadzony 
przez dwie wykwalifikowane in-
struktorki 5 dni w tygodniu. 

Nasz nowodębski basen lśni 
czystością i jest to zasługa nie tyl-
ko kadry sprzątającej, ale również 
odpowiednio dobranych profesjo-
nalnych środków czystości oraz 
specjalistycznej chemii baseno-
wej. Od początku działania naszej 
pływalni przyjęto zasadę „co jest 
tanie to jest drogie”. Stosując się 
do Prawa zamówień publicznych 
oraz nauczeni doświadczeniem, 
tak konstruujemy specyfikację, 
aby nie tylko cena, ale również jakość wyrobu, 
firma, jej doświadczenie na rynku decydowały  
o zakupie produktu. Ponadto zostały opracowane 
i wdrożone odpowiednie harmonogramy sprząta-
nia pływalni oraz uzdatniania wody basenowej. 

Pływalnia w Nowej Dębie jest otwarta 
przez 7 dni w tygodni, przez 15 godzin dziennie.  
W każdym dniu obsługujemy kilkaset osób, mie-
sięcznie średnio kilka tysięcy, a pomimo tego nie 
odnotowujemy skarg na czystość. W rankingach 
ogólnopolskich portali specjalistycznych nasz ba-
sen otrzymuje najwyższe noty użytkowników za 
czystość i obsługę. 

Na naszym basenie od samego początku dzia-
łalności realizowany jest obowiązkowy program 
nauki pływania wdrożony przez Gminę Nowa 
Dęba. Programem bezpłatnej nauki pływania ob-
jęte są dzieci i młodzież ze szkół podstawowych  
i gimnazjów z tereny gminy. Z pływalni korzysta-
ją również kluby sportowe, na obiekcie odbywają 
się zawody pływackie na szczeblu gminnym i wo-
jewódzkim. 

W 2013 roku została powołana do życia spor-
towa sekcja pływacka Piranie SOSiR Nowa Dęba. 
Sekcja została zarejestrowana w Polskim Związ-

ku Pływackim. Zawodnicy, pod kierunkiem 
trenerów Piotra Sochy i Huberta Krasowskiego, 
uzyskują bardzo dobre wyniki. W chwili obec-
nej w sekcji Piranie SOSiR trenuje 50 młodych 
zawodników, dla części grup treningi odbywają 
się codziennie. Kalendarz startów w zawodach 
sportowych w roku 2015 wygląda imponująco. 
Nasi zawodnicy nie tylko startują w kolejnej edycji 
Turnieju Sześciu Miast (Łańcut, Leżajsk, Sokołów 
Małopolski, Głogów Małopolski, Nowa Sarzyna 
oraz Nowa Dęba), ale także w Podkarpackiej Li-
dze Dzieci oraz cyklu zawodów o mistrzostwo 
Podkarpacia w różnych kategoriach wiekowych. 
Planowane są również zawody w Nowej Dę-
bie - pod koniec maja Memoriał śp. Andrzeja 
Gerwatowskiego. Otwarte zawody pływackie,  
a w połowie października Turniej Sześciu Miast. 
W połowie września odbędzie się kolejny nabór 
do sekcji pływackiej. Tym razem zaprosimy do 
sekcji dzieci z rocznika 2007 i ewentualnie 2008.

Na krytej pływalni SOSiR Nowa Dęba wdro-
żony został autorski program SOSiR „Pływają-
ce Przedszkolaki”, realizowany w placówkach 
przedszkolnych w Nowej Dębie. Celem programu 
jest zachęcenie najmłodszych do zainteresowania 
się pływaniem, oswojenie z obiektem basenu oraz 
zaproszenie do korzystania z krytej pływalni.

Pływalnia świadczy również 
usługi wynajmu basenu dla szkol-
nych grup zorganizowanych spo-
za gminy Nowa Dęba. Na zajęcia 
od lat przyjeżdżają grupy z gmin: 
Baranów Sandomierski, Grębów, 
Bojanów, Majdan Królewski. Gru-
py wynajmują nie tylko basen, ale 
również korzystają z usługi nauki 
pływania oferowanej przez instruk-
torów SOSiR. 

SOSiR pozyskuje również 
środki zewnętrzne na wydarzenia 
i zawody sportowe organizowane 
na krytej pływalni, m.in.: Powiato-
we Zawody Pływackie - wspierane 
dotacją z powiatu tarnobrzeskiego, 
wspólnie z MKS STAL, jak rów-
nież realizujemy projekty z fundu-
szy pozyskanych za pośrednictwem 
Lasowiackiej Grupy Działania, np. 
„Międzygminne zawody Grand 
Prix w pokonywaniu wodnego toru 
przeszkód Aquatrack”. 

Po upływie 5 lat niektóre 
urządzenia zainstalowane na kry-
tej pływalni SOSiR wymagają 
naprawy i wymiany. Staramy się 
utrzymać ciągłość pracy pływalni  
i zapewnić komfort i bezpieczeń-
stwo użytkownikom. Jest to możli-
we dzięki bardzo dobrej pracy zało-
gi Samorządowego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, zarówno kierownictwa, 

jak i pracowników. W ciągu ostatnich kilku lat 
zrealizowano następujące inwestycje: poszerzono 
system monitoringu o 8 kamer na basenie krytym 
(szatnie, zjeżdżalnia, Skate Park, Orlik); zmo-
dernizowano oświetlenie hali basenowej wraz  
z instalacją oświetlenia LED, która pozwoliła na 
oszczędności w zużyciu energii elektrycznej; za-
instalowano system monitoringu kotłowni wraz 
ze zdalnym zarządzaniem, pozwalający na znacz-
ne oszczędności w zużyciu gazu. Ponadto wyko-
nano modernizację układu solarnego, zwiększając 
jego sprawność, co pozwoliło zastosować ciepło 
solarne do podgrzewania wody w brodziku i zjeż-
dżalni. 

12 lutego 2015 r. obchodziliśmy 5 urodziny 
krytej pływalni. Z tej okazji każdy klient miał 
możliwość darmowego pobytu na basenie przez 
godzinę. Zorganizowano pokaz nurkowania, 
prezentację sekcji pływackiej Piranie, „kolorowy 
Aqua aerobik” oraz gry i zabawy w wodzie.

Gorąco zapraszamy wszystkich na pływalnię 
w Nowej Dębie!!!

SOSiR Nowa Dęba
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GARDA coraz lepsza

Sukcesy wychowanków 
MKS STAL Nowa Dęba

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon Zarządzeniem Nr 15/2014 z dnia 30 grudnia 
2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na re-
alizację zadań publicznych z zakresu rozwoju spor-
tu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 
2015, przyznał dotacje następującym klubom:
1.  Miejskiemu Klubowi Sportowemu  

STAL Nowa Dęba - 256 000 zł;
2.  Klubowi Piłki Siatkowej  

Nowa Dęba - 62 000 zł;
3.  Klubowi Sportowemu  

GARDA Nowa Dęba – 11 000 zł;
4.  LKS Tarnowska Wola - 30 000 zł;
5.  LZS Jadachy - 35 000 zł;
6.  LZS Cygany - 28 000 zł;
7.  LZS „Płomień” Chmielów – 28 000 zł.

UMiG

Kamil Gurdak wicemistrzem Polski
Znakomicie spisał się w mistrzostwach Polski 

w Toruniu Kamil Gurdak ze Stali Nowa Dęba, 
który w biegu na 800 metrów zajął drugie miej-
sce, wywalczył srebrny medal z czasem 1.50,14. 
Walka o drugie miejsce była pasjonująca, Kamil  
o zaledwie 0,02 sekundy wygrał z trzecim na me-
cie Karolem Koniecznym z Zawiszy Bydgoszcz. 

Najlepsi polscy lekkoatleci startowali także  
w halowych mistrzostwach Europy w czeskiej 
Pradze. Minimum na te mistrzostwa wypełnił 
również Kamil Gurdak. 

Złoty medal Sylwii Bąby
7 marca w Stalowej Woli, przy pięknej po-

godzie, odbyły się Mistrzostwa Województwa  
w biegach przełajowych. W mistrzostwach udział 
wzięli reprezentanci sekcji lekkiej atletyki MKS – 
STAL Nowa Dęba. Najlepiej zaprezentowała się 

juniorka młodsza Sylwia Bąba, która zwyciężyła 
z dużą przewagą na dystansie 2000m, zdobywając 
złoty medal i tytuł mistrzyni województwa. Warto 
podkreślić, że Sylwia wygrała również z juniorka-
mi starszymi, a dwa tygodnie wcześniej na Halo-
wych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych 
w biegu na 2000m zajęła czwarte miejsce. Bardzo 
dobrze zaprezentował się również w kategorii 
dzieci starszych Marek Mangione, który minimal-
nie przegrał w biegu na 1000m i zajął drugie miej-
sce, zdobywając wicemistrzostwo województwa 
i srebrny medal. W biegu na 2000m młodzików 
Dominik Wdowiak zdobył 10 miejsce.

Serdecznie gratulujemy i będziemy trzymać 
kciuki za kolejne starty!

STAL

Dotacje  
na rozwój 

sportu

GARDA na Mistrzostwach Małopolski 
Juniorów i Seniorów w Kick-boxingu
21 lutego w podkrakowskim Libertowie od-

były się Mistrzostwa Małopolski Juniorów i Se-
niorów w Kick-boxingu. W formule light-contact 
na macie rywalizowało ponad 120 zawodników  
i zawodniczek z całej południowej Polski. W tym 
gronie nie zabrakło reprezentantów Nowej Dęby 
z klubu sportowego GARDA. Dwoje seniorów: 
Magdalena Chmielowiec i Andrzej Ortylewski, 
kadetka starsza- Anna Jurek i junior Radosław 
Iskra toczyli swoje walki do późnego wieczora 
przywożąc dwa srebrne i jeden brązowy medal.

Magdalena Chmielowiec po zwycięstwie  
w półfinałowej walce z zawodniczką ASW Figh-
ter Mogilany uległa w finale wielokrotnej mistrzy-
ni Polski Monice Kędzierskiej z CSE SPARTA 
Chrzanów zdobywając srebrny medal w kat.-65 
kg.

Andrzej Ortylewski w kat. do 74 kg wygrał 
pojedynek z reprezentantem Krakowskiej Aka-
demii Taekwon-do, następnie uległ w kolejnej 
walce późniejszemu zdobywcy złotego medalu.  
W najliczniej obstawionej kategorii w której ry-
walizował, Andrzej zaprezentował się bardzo do-
brze tocząc wspaniałe boje.

Anna Jurek została nagrodzona srebrnym 
medalem w kat. pow. 65 kg w rywalizacji kadetek 

starszych w finale przegrywając z Gabrielą Pa-
zgan z Evanu Nowy Sącz.

Niedosyt może czuć nasz reprezentant w kat. 
junior - 57 kg. Radosław Iskra w swojej walce  
o finał zbyt mocnym kopnięciem roundhouse na 
korpus spowodował kontuzję swojego przeciwni-
ka.Lekarz nie dopuścił rywala do dalszej walki,  
a sędziowie zdyskwalifikowali Radka ponieważ 
w formule light-contact nie można wyprowadzać 
ciosów full-contactowych.

Postawa zawodników pozwala myśleć o star-
cie w Mistrzostwach Polski Full-contact w Pozna-
niu 10-12 kwietnia 2015 r. 

Debiut GARDY  
na Mistrzostwach Podkarpacia

28 lutego i 1 marca w Hali Rzeszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Pułaskiego  
w Rzeszowie odbyły się Mistrzostwa Woje-
wództwa Podkarpackiego w Boksie. W zawo-
dach wzięło udział 60 zawodników z 11 klubów 
bokserskich, między innymi z Dębicy, Mielca, 
Jarosławia, Przemyśla, Krosna, Stalowej Woli, 
Rzeszowa i Boguchwały. Nie zabrakło również 
zawodników z KS Garda Nowa Dęba trenujących 
pod okiem Jakuba Szyszki i Bartosza Niemiry-
cza - Andrzeja Ortylewskiego - kategoria senior, 
waga do 75kg oraz Michała Ziółkowskiego - ka-
tegoria senior waga do 64kg. Andrzej Ortylewski 

po trzech trzyminutowych rundach przegrał na 
punkty z zawodnikiem Stali Rzeszów Tomaszem 
Kliś. Michał Ziółkowski w finale (zgłoszono tyl-
ko dwóch zawodników) boksował z brązowym 
medalistą Mistrzostw Polski Juniorów z 2014r. 
Dominikiem Kida reprezentującym Wisłok Rze-
szów. Michał Ziółkowski przyjął otwartą wal-
kę i po dobrym początku musiał niestety uznać 
wyższość znacznie bardziej doświadczonego 
zawodnika, po trzecim liczeniu został poddany 
przez sędziego ringowego. Mimo porażki Michał 
Ziółkowski został srebrnym medalistą Mistrzostw 
Polski Podkarpacia seniorów w kategorii do 64 kg.

Na zawodach zdobyliśmy nieocenione do-
świadczenie, które będzie procentowało na na-
stępnych zawodach. Pomimo porażek, trenujemy 
dalej i liczymy na sukcesy, które przyjdą dzięki 
ciężkiej pracy na treningach.

KS Garda
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Ruszają zapisy na obóz w Piaskach

Znowu popływamy po Zalewie

W roku 2015 SOSiR Nowa Dęba już po raz 
czwarty organizuje obóz pod namiotami w Pia-
skach koło Krynicy Morskiej. 

Planujemy organizację 2 turnusów obozu dla 
dzieci i młodzieży oraz 1 turnusu rodzinnego wg 
poniższego harmonogramu:
I turnus*: 27.06–12.07.2015
II turnus*: 11.07–26.07.2015
III turnus (rodzinny): 25.07–09.08.2015
*wiek uczestników 10-16 lat (rocznik 1999-2005). 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się 
możliwość zapisu uczestników spoza wyznaczo-
nej granicy wiekowej.
Cena: 990** zł /os. 
** Cena dla uczestników turnusu rodzinnego: 
990 zł / os. dorośli oraz dzieci i młodzież powyżej 

7 roku życia (rocznik 2007 i starsi); zapisy uczest-
ników niepełnoletnich tylko wraz z rodzicem 
(opiekunem prawnym)
Dla stawki 990 zł/os. ustala się następujące ulgi:
a) 50% tj. opłata w wysokości 495 zł/ os., dla 

dzieci powyżej 3 -7 lat (rocznik 2008-2011);
b) 75% tj. opłata w wysokości 247,50 zł /os. dla 

dzieci do 3 lat (rocznik 2012-2015)
Zapisy wstępne pod tel. (15) 855 54 16, 846 00 

30. Wydawanie kart kwalifikacyjnych od 4 maja 
2015 r.
Podczas wszystkich turnusów oferujemy:
- wakacyjny wypoczynek nad morzem  

w miejscowości Piaski/Leśniczówka: (6 km od 
Krynicy Morskiej, 300 m od morza, w okolicy 
czystej i niezatłoczonej plaży),

- 14 noclegów pod namiotem,
- całodzienne wyżywienie - 4 posiłki,
- przejazd autokarem,
- ubezpieczenie NNW.

Dodatkowo podczas turnusów I i II zapew-
niamy opiekę wykwalifikowanej kadry pedago-
gicznej, instruktorskiej, ratownika WOPR oraz 
opiekę medyczną,bezpieczne miejsce do kąpieli-
,atrakcyjny program pobytu.

Powyższa oferta jest skierowana do klientów 
indywidualnych, a także firm i instytucji.Liczba 
miejsc ograniczona.

ZAPRASZAMY !

Wraz z prowadzonymi pracami w zakresie zagospodarowania 
terenu Zalewu w Nowej Dębie, podjęto działania o zwiększeniu cha-
rakteru rekreacyjnego naszego akwenu. W związku z tym w ubiegłym 
roku Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego – koło nr 12 w Nowej 
Dębie przy współpracy Gminą Nowa Dęba złożył wniosek na zakup 
sprzętu pływającego wraz z remontem kapitalnym wiaty nad zalewem. 
Dzięki tej współpracy uzyskano środki na zakup sprzętu pływackiego 
wraz z odpowiednim wyposażeniem ratowniczym.
W ramach zadania zakupiono m.in.
-  5 rowerków wodnych,
-  8 kajaków,
-  łódź wraz z wózkiem do wodowania,
-  sprzęt ratowniczy tj. kamizelki asekuracyjne, koła ratunkowe, boje 

ratownicze, deskę ortopedyczną, zestaw ratownictwa medycznego  
i inny drobny sprzęt ratowniczy.
Ponadto wykonano remont generalny wiaty, która ,,straszyła” swo-

im wyglądem, a teraz będzie stanowiła miejsce złożenia zakupionego 
sprzętu pływającego, który od początku maja będzie udostępniany 
mieszkańcom.

Niniejsze zadanie jest pierwszym krokiem do przywrócenia rekre-
acyjnego charakteru naszego zalewu, jaki pamiętają starsi mieszkańcy 
miasta, akwenu, na którym pływające kajaki, łodzie i rowerki wodne 
nie były rzadkością tylko stanowiły codzienny, letni krajobraz.

Zadanie dofinansowane ze środków Lokalnej Grupy Rybackiej 
Puszczy Sandomierskiej w ramach Programu Operacyjnego Ryby na 
lata 2007-2013 i Gminy Nowa Dęba.

PZW Koło Nr 12 w Nowej Dębie
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Stypendia i nagrody dla najlepszych 
zawodników i trenerów przyznane

LZS Jadachy o przygotowaniach do rundy wiosennej
Z dniem 1 lutego 2015 r. zatrudniony został 

nowy trener Mirosław Smykla. Zespół został też 
wzmocniony kilkoma zawodnikami. Do druży-
ny dołączyli właśnie wspomniany grający trener 
Mirosław Smykla oraz Paweł Wilk i Paweł Pio-
trowskiz Tempa Cmolas. Z zagranicy powrócił 
Szymon Rębisz, ponadto z wypożyczenia dołą-
czył Marcin Witkowski. Drużyna rozegrała do-
tychczas osiem sparingów, z czego sześć wysoko 
wygrała, raz zremisowała i raz przegrała. Na razie 
najskuteczniejszym strzelcem jest Paweł Wilk. 

Skutecznością imponuje też Jerzy Grdeń. Wła-
śnie ci dwaj zawodnicy strzelili wszystkie gole  
w wygranym sparingu z Tempem Cmolas - 7:1  
(3 x Grdeń, 4 x Wilk). Juniorzy zagrali dotychczas 
dwa sparingi, jeden wygrali z Chmielowem 6:1, 
a jeden przegrali z Knapami 5:2. Drużyna sezon 
rozpocznie 12 kwietnia meczem z Kotową Wolą. 

Zapraszamy na nasze mecze.
LZS Jadachy

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba po 
zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej oraz Rady Spor-
tu Miasta i Gminy Nowa Dęba przyznał nagrody 
i stypendia za osiągnięte wyniki sportowe w roku 
2014r.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej do 30 
grudnia kluby i stowarzyszenia sportowe mogły 
składać wnioski o przyznanie stypendiów i na-
gród dla zawodników osiągających wysoki wy-
nik sportowy oraz nagród dla trenerów, których 
zawodnicy uzyskali taki wynik. 

W regulaminowym czasie wpłynęło 20 wnio-
sków o przyznanie stypendiów i nagród. 19 wnio-
sków złożył MKS STAL Nowa Dęba,1 wniosek 
wpłynął odStowarzyszeniaKultury Fizycznej - 
Klub Sportowy „POGOŃ” wNowej Dębie. 

W dniu 11 lutego w budynku Krytej pływal-
ni SOSiR odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
i stypendiów sportowych. Listy gratulacyjne od 
Burmistrza Miasta i Gminy oraz Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej otrzymali wszyscy stypen-
dyści i nagrodzeni. Nagrody wręczali Zygmunt 
Żołądź Zastępca Burmistrza i Wojciech Serafin 
Przewodniczący Rady Miejskiej. Po części ofi-
cjalnej zawodnicy i trenerzy opowiadali o swoich 
planach startowych i zamierzeniach trenerskich. 
Przedstawiciele samorządu zadeklarowali dalsze 
wspieranie sportu w tym  poszukiwanie środków 
a następnie realizację gotowego projektu bieżni 
tartanowej, skoczni i rzutni na stadionie SOSiR. 
Prezes MKS STAL Damian Diektiarenko po-
chwalił się niewątpliwym sukcesem, tj. bardzo 
wysokim 20 miejscem MKS STAL w rankingu 
klubów Podkarpacia na ponad 1000 zarejestro-
wanych klubów. Adam Szurgociński Dyrektor 
SOSiR  zapowiedział, że kolejnymi kandydatami 
do stypendiówi nagród będą nasi młodzi pływacy 

z sekcji PIRANIE SOSiR 
Nowa Dęba. W sekcji tre-
nuje obecnie 50 zawodni-
ków i na pewno kilku ma 
szansę zdobycia medali 
zarówno na szczeblu woje-
wódzkim jak i krajowym.
Stypendia sportowe 
otrzymali:
1) Kamil Gurdak 
MKS STAL NOWA 
DĘBA - 435 zł,
2) Sylwia Bąba  
MKS STAL NOWA 
DĘBA- 200 zł,
3) Beata Mycek 
MKS STAL NOWA DĘBA - 200 zł,
4) Arkadiusz Urbaniak  
MKS STAL NOWA DĘBA - 200 zł,
5) Dagmara Gładysz 
MKS STAL NOWA DĘBA - 110 zł,
6) Mateusz Maćkowiak 
S.K.F. K.S. POGOŃ Nowa Dęba -110 zł,
7) Natalia Róg 
MKS STAL NOWA DĘBA- 110 zł,
8) Adam Olucha 
MKS STAL NOWA DĘBA- 110 zł,
9) Katarzyna Wojciechowska 
MKS STAL NOWA DĘBA - 110 zł.
 Jednorazowe nagrody otrzymali:
1) Kamil Gurdak 
MKS STAL NOWA DĘBA -750 zł,
2) Dawid Jachyra 
MKS STAL NOWA DĘBA -300 zł,
3) Patryk Kopeć 
MKS STAL NOWA DĘBA -300 zł,

4) Klaudia Kostrzycka 
MKS STAL NOWA DĘBA - 300 zł,
5) Rafał Lejko 
MKS STAL NOWA DĘBA - 300zł,
6) Dominika Luboch 
MKS STAL NOWA  - 300 zł,
7) Aleksandra Michalczuk 
MKS STAL NOWA DĘBA -300 zł,
8) Jakub Suszyński 
MKS STAL NOWA DĘBA -300 zł,
9) Zofia Tomczyk  
MKS STAL NOWA DĘBA- 300 zł.
Jednorazowe nagrody za działalność  
sportową otrzymali:
1) Adam Bunio 
MKS STAL NOWA DĘBA750 zł,
2) Mateusz Czachor 
MKS STAL NOWA DĘBA 500 zł,
3) Julian Zięba 
MKS STAL NOWA DĘBA750 zł.

Adam Szurgociński
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» galeria

niedziela, 21 czerwca • start godz. 15:00

DODA

20-21 czerwca
2015

sobota,
20 czerwca • start godz. 15:00
Zabawy i konkursy, prezentacje artystyczne, przejazdy po 
placu pojazdów wojskowych, dynamiczne POKAZY WOJSKA

Zabawy i konkursy, prezentacje artystyczne, 
REKONSTRUKCJA MILITARNA, POKAZY WOJSKA

koncerty:  RTDS • LUKA • LEŚNE LUDKI 

koncerty: EMEZIS • HOLA HOLA • UBUNTU 

gwiazda
wieczoru:

gwiazda
wieczoru:KATE RYAN

to miejsce czeka
na Twoje logo
ZAPRASZAMY
do współpracy:

tel. 15 846 2410, kultura@nowadeba.plRegulamin imprezy i bieżące informacje na:

www.militariada.nowadeba.pl
i www.kultura.nowadeba.pl

Organizator zastrzega sobie prawo
do zmiany programu imprezy

DODATKOWO

D I O R A M Y

m i l i t a r n e

K O N K U R S

s t r z e l e c k i
W E S O Ł E  M I A S T E C Z K O

i  i n n e  a t r a k c j e
ORGANIZATOR               WSPÓŁORGANIZATORZY


