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galeria - Inwestycje i remonty w obiektywie

Szkoła Podstawowa w Cyganach po termomodernizacji

Wyremontowany kolejny odcinek ulicy Kościuszki w Nowej Dębie
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samorząd

20 lat PGKiM Sp. z o.o.
w tym skład Zarządu spółki. W I kadencji prezesem zarządu został 
Marian Lis, a wiceprezesem Tadeusz Plaskota. Stanisława Mokrzyc-
kiego powołano na głównego księgowego, którego w lutym 1998 r. 
zastąpił Marek Pabian. W 2008 r. na emeryturę przeszedł Marian Lis, 
którego na stanowisku prezesa zarządu zastąpił Jakub Sudoł. Od roku 
2012 Zarząd pracuje w aktualnym składzie. Obecnie zatrudniamy 117 
osób, które służą naszym mieszkańcom, choć czasem i to okazuje się 
niewystarczające.

NS: Działalność Spółki to przede wszystkim usługi na rzecz 
mieszkańców. Często słyszycie uwagi dotyczące Waszej dzia-
łalności?

AK: Przedmiot naszej działalności to bardzo newralgiczne dziedziny 
życia codziennego naszych mieszkańców, dlatego też trudno się dzi-
wić, że reagują czasem emocjonalnie. Ale to nie jest tak, że ciągle 
„zbieramy cięgi”. Na szczęście równoważą to podziękowania i po-
chwały. Oczywiście zdarzają się pretensje, że nie działamy wg ocze-
kiwań danego mieszkańca, ale bardzo często wynika to albo z uwa-
runkowań prawnych, albo technicznych lub finansowych, a czasem 
po prostu kadrowych. Gdy zdarzy się awaria sieci wodociągowej czy 
kanalizacyjnej musimy odłożyć inne prace, a mieszkaniec patrzy tyl-
ko na swoją sprawę i wówczas rodzą się frustracje czy napięcia. Na 
szczęście co raz mniej mamy takich sytuacji. 

NS: Ale czasem dzwonią do burmistrza z uwagami.

AK: Często mieszkańcy nie wiedząc komu zgłosić problem, dzwonią 
do burmistrza, wiedząc że ten mając nadzór nad całą gminą będzie 
wiedział kto ma go rozwiązać. Ale równie często zdarza się, że dzwo-
nią ze zgłoszeniami lub prośbami o pomoc dotyczącymi stricte naszej 
działalności. Oczywiście wszystkie te sprawy i tak trafiają do nas, więc 
zachęcam mieszkańców do bezpośredniego kontaktu. 

NS: Czyli w jaki sprawach mieszkańcy powinni bezpośrednio 
kontaktować się z PGKiM?

AK: Zakres prowadzonej działalności to przede wszystkim pobór, 
uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ście-
ków, wytwarzanie i zaopatrywanie mieszkańców w energię cieplną. 
Ponadto zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami i utrzyma-
niem czystości dróg, placów i ciągów pieszych. Świadczymy usługi 
usuwania nieczystości stałych (śmieci), a także prowadzimy odzysk 
surowców z materiałów segregowanych. Utrzymujemy Cmentarz Ko-
munalny, zieleń miejską i zadrzewienia. Naszą dodatkową działalno-
ścią jest konfekcjonowanie oraz sprzedaż naturalnej wody źródlanej 
„DĘBIANKA”.

NS: Wspomniał Pan o awariach sieci. Często się zdarzają?

AK: Na terenie gminy mamy ponad 150 km sieci wodociągowej i po-
nad 100 km sieci kanalizacyjnej. Na obszarze miasta mamy praktycz-
nie sto procent wymienionej sieci wodociągowej, Pozostały jeszcze 
do wymiany odcinki na terenie osiedli Dęba i Poręby Dębskie. Nato-
miast sieć kanalizacyjna pozostawia wiele do życzenia. Dlatego w naj-
bliższych planach mamy kompleksową modernizację i rozbudowę 
oczyszczalni ścieków, która jest już niewystarczająca pod względem 
przepustowości, jak i co do możliwości redukcji ładunku zanieczysz-
czeń. Planujemy modernizację 9,2 km sieci kanalizacji  sanitarnej na 
obszarze miasta. Na początku przyszłego roku planujemy rozpoczę-
cie robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w Alfredówce i Budzie 

W 
tym roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie obchodzi dwu-
dziestolecie funkcjonowania w formie spółki ze 100% 
udziałem Gminy Nowa Dęba. Z tej okazji rozmawiamy 

z Antonim Kapustą - Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa.

Nasze Sprawy: 20 lat PGKiM - to już czy dopiero?

Antoni Kapusta: Trudno powiedzieć, gdyż 20 lat to okres funkcjo-
nowania w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a trzeba 
powiedzieć, że historia przedsiębiorstwa sięga znacznie dalej. Infra-
struktura komunalna swój początek zawdzięcza budowie w 1937 roku 
Wytwórni Amunicji Nr 3. Do wybuchu wojny wybudowano głębinowe 
ujęcie wody wraz z wieżą ciśnień, oczyszczalnię ścieków komunal-
nych, sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie przemysłowym 
i na obszarze przyszłego osiedla mieszkaniowego oraz kilka budyn-
ków mieszkalnych (m.in. willę Szypowskiego oraz wille „majsterskie”). 
Obsługę tej infrastruktury sprawowały Służby techniczne Wytwórni 
Amunicji. 

Po 1945 r. nastąpiła dalsza rozbudowa Zakładów Metalowych i osiedla. 
Rozbudowie poddana została także infrastruktura komunalna, obiekty 
sportowe i rekreacyjne. 31 grudnia 1961 r. osiedle Dęba otrzymało 
prawa miejskie, a utrzymaniem infrastruktury komunalnej do 1982 r. 
zajmowało się Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Oddział w Nowej Dębie. Miejskie Przedsiębiorstwo 
jest obecne w Nowej Dębie od 7 lipca 1982 r., kiedy to zostało powo-
łane do życia Zarządzeniem Naczelnika Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
a w obecnej formie prawnej działa samodzielnie od 1997 r.

NS: Jak Pan ocenia te 20 lat?

AK: W działalności każdego przedsiębiorstwa są wzloty i okresy trud-
niejsze. Nie odbiegamy w tym od normy. Myślę, że w ogólnym roz-
rachunku możemy dobrze ocenić naszą spółkę. Modernizacja ujęcia 
wody, wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta, przejęcie do 
eksploatacji nowych odcinków kanalizacji na terenach wiejskich, sys-
tematyczna poprawa bazy sprzętowej, czy też kontynuowanie, zapo-
czątkowane przez Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. konfekcjonowanie 
wody źródlanej „Dębianka”, to niewątpliwie sukcesy firmy.

NS: Każde przedsiębiorstwo to przede wszystkim ludzie.

AK: Zdecydowanie zgadzam się z takim stwierdzeniem. Mamy obec-
nie naprawdę dobrą kadrę i pracowników - fachowców w swoich dzie-
dzinach. Na przestrzeni tych 20 lat oczywiście kadra ulegała zmianom, 
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Chmielów z nazwami ulic

Gmina z dofinansowaniem do instalacji OZE

23 
kwietnia na zebraniu wiejskim w Chmielowie zo-
stał zgłoszony i przegłosowany przez mieszkańców 
wniosek w sprawie nadania nazw ulicom. Powyższy 
wniosek rozpoczął procedurę, której kolejnym eta-

pem było wypracowanie wspólnie z mieszkańcami nazw ulic. Wnio-
sek ten wynika przede wszystkim z oczekiwań mieszkańców, a także 
służb, które wykonują różnego rodzaju usługi, np. poczta, pogotowie 
ratunkowe, straż pożarna, policja, pogotowie energetyczne, gazowe, 
kurierzy itp.

Konsultacje w powyższym zakresie przeprowadzone zostały w okre-
sie od 3 do 25 sierpnia. Przedstawiciele sołectwa, w tym Członkowie 
Rady Sołeckiej, doręczyli mieszkańcom informacje dotyczące propo-
nowanych nazw oraz procedurę nadania nazw ulicom. Doręczona 
informacja zawierała również zakres obowiązków jakie realizował 
będzie Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba i mieszkańcy. Propozycje 
nazw ulic mieszkańcy mogli także zgłaszać bezpośrednio do urzędu, 
pisemnie na adres urzędu lub drogą elektroniczną. 

Z możliwości tej skorzystało wielu mieszkańców, wyrażając opinię 
bezpośrednio przedstawicielom sołectwa zajmującym się konsulta-
cjami, jak również poprzez indywidualną korespondencję kierowaną 
do Urzędu.

Wyniki konsultacji przedstawione zostały 3 września podczas ogól-
nego zebrania w Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie. Wtedy też 

29 
sierpnia Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako 
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020, zatwierdził listę rankingową w ramach 

działania 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) – projek-
ty parasolowe, na której znalazł się złożony w przez Gminę Nowa 
Dęba łącznie z gminami z powiatu tarnobrzeskiego i lubaczowskie-
go, w dniu 2 marca 2017 roku, wniosek o dofinansowanie projektu 
pn.  „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów 
Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, miast Lubaczów, 
Narol, Nowa Dęba”.

Wniosek ten był jednym z 69 wniosków złożonych z terenu całego 
województwa podkarpackiego. Warto zaznaczyć, że jedynie 14 spo-
śród złożonych wniosków otrzymało dofinansowanie przedmiotowych 
instalacji z Odnawialnych Źródeł Energii.

mieszkańcy sołectwa wyrazili swoją opinię w sprawie nadania nazw 
ulicom i wskazali konkretne nazwy, podejmując stosowną uchwałę. 
Nazwy nawiązują do tradycji (choćby poprzez zachowanie dotychcza-
sowych nazw dróg), wydarzeń historycznych oraz najbliższego oto-
czenia. Podczas zebrania zaakceptowane zostały następujące nazwy 
ulic: Koniec, Siarkowa, 2 Września, Sadowa, Lipowa, Spacero-
wa, Wądół, Targowa, Tarnobrzeska, Górka, Kolejowa, Kolnica, 
Strażacka, Zakanale, Zaciszna, Polna, Przemysłowa, Akacjo-
wa, Brzozowa, Borowa, Słoneczna, Wenecka, Różana.

Kolejnym etapem procedury będzie podjęcie uchwały przez Radę 
Miejską w Nowej Dębie w sprawie nadania nazw ulicom w miejsco-
wości Chmielów. Planuje się, że będą obowiązywać w roku 2018.

UMiG/RL

Wspólny wniosek gmin zakłada wykonanie 1116 różnych instalacji  
wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 940 gospodarstw 
domowych na łączną wartość projektu 15 550 871,25 zł brutto.

Wartość projektu do zrealizowania na terenie gminy Nowa Dęba wy-
nosi 2 690 416,95 zł brutto  i obejmuje 172 gospodarstwa domowe, 
gdzie zostanie zainstalowanych 188 odnawialnych źródeł energii.

W związku z tym w najbliższym czasie do mieszkańców, którzy zostali 
zakwalifikowani do projektu, wysłane zostaną informacje o kolejnych 
niezbędnych działaniach, w tym podpisanie stosownych umów. Ko-
nieczne jest to do ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania na 
wyłonienie wykonawcy do montażu przewidzianych w projekcie urzą-
dzeń. Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji w ramach 
projektu to początek 2018 roku.

UMiG/RL

samorząd

NS: Czego życzyć Spółce z okazji jubileuszu?

AK: Najlepiej rozwoju i zadowolenia mieszkańców! Rozwoju w postaci 
nowego, nowoczesnego sprzętu, który pozwoli na sprawniejsze i efek-
tywniejsze świadczenie usług oraz zarządzanie majątkiem spółki. To 
z kolei pozwoli na pełniejsze zaspokojenie oczekiwań mieszkańców, 
a tym samym ich zadowolenie.

NS: Dziękujemy i życzymy równie udanych kolejnych jubile-
uszy.

Stalowskiej. Na te zadania mamy złożone wnioski o dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej i czekamy na rozstrzygnięcia, które po-
winny zapaść jeszcze w tym roku. A jeśli chodzi o awarie, to niestety 
nasze tereny piaszczyste mają tendencje do przemieszczania się co 
powoduje, że czasem sieci ulegają rozszczelnieniom. Są również te-
reny o zwiększonym obciążeniu eksploatacyjnym, jak np. ul. Kolejowa, 
po której przemieszczają się niekiedy ciężkie pojazdy wojskowe. Po-
siadamy system monitoringu sieci co pozwala na wczesne wykrycie 
usterek i szybką reakcję.
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samorząd / zżycia gminy

Powstanie świetlica wiejska w Chmielowie

P 
o raz kolejny dzięki dofinansowaniu Samorządu Podkarpac-
kiego z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi wpływają 
środki na poprawę życia mieszkańców naszych sołectw. Po 
uporządkowaniu terenu Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej 

Woli ze środków Programu polegającej na budowie placu zabaw 
i altany w poprzednich latach kolejnym sołectwem, które otrzymało 
wsparcie z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-
2020 jest Chmielów. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 10 tys. zł 
w Wiejskim Centrum Kultury powstanie świetlica dla mieszkańców 
sołectwa. Będzie ona służyła mieszkańcom do bieżących spotkań 
i działalności społeczno – kulturalnej. W ramach zadania zostaną 
wyremontowane pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze 
budynku, w których powstanie nowo utworzona świetlica, odnowio-
ne zostaną również klatki schodowe. Zakres remontu będzie pole-
gał m.in. na wykonaniu nowych posadzek, wykonaniu nowej podłogi 
z kamienia sztucznego, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów. 

Należy wspomnieć, iż ideą programu jest integracja i aktywizacja 
społeczności wiejskiej, w związku z tym część zadań zostanie wy-
konana przez lokalną społeczność i organizacje działające na terenie 
Sołectwa Chmielów. Zadanie to zostało wytypowane przez mieszkań-
ców sołectwa w ramach tworzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi, 
czyli dokumentu strategicznego, w którym są zawarte najważniejsze 
inwestycje niezbędne do realizacji na terenie Chmielowa. Ważną in-

formacją dla mieszkańców jest to, że w kolejnych latach będzie moż-
na się ubiegać na inne zadania wynikające z przedmiotowej Strategii, 
a ona sama będzie mogła być na bieżąco aktualizowana. 

Należy mieć nadzieję, że utworzenie świetlicy wiejskiej przyczyni się 
do większej integracji mieszkańców sołectwa co wpłynie na realizację 
głównego kierunku działań Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
jakim jest ,,Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej służąca za-
spokajaniu potrzeb społecznych i kulturalnych w kontekście procesu 
odnowy wsi”.

RL/MF

2 
września w kościele pw. Św. Stanisława w Chmielowie od-
były się uroczystości upamiętniające 78. Rocznicę Bombar-
dowania Chmielowa.

Wszystko rozpoczęło się nabożeństwem ku czci Matki Bożej 
w intencji ofiar tragicznych losów Chmielowa 2 września 1939 r. Na-
stępnie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji pokoju na 
świecie celebrowana przez ks. dziekana Józefa Rogowskiego oraz ks. 
Krzysztofa Kułagę – proboszcza z Cygan. Oprawę liturgii zapewniła 
asysta Liturgicznej Służby Ołtarza, Schola Parafii Chmielów oraz Le-
gion Maryi. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe Szkoły Podsta-
wowej im. Fabiana Dury w Chmielowie oraz OSP Chmielów. Byli tak-
że przedstawiciele lokalnych władz m.in. zastępca burmistrza miasta 
i gminy Nowa Dęba - Leszek Mirowski, radny sołectwa Chmielów – 

Chmielów pamiętał 
o 2 września

Stanisław Skimina, radny sołectwa Cygany – Marian Tomczyk, sołtys 
Chmielowa – Jan Kotulski, Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej 
w Chmielowie oraz wielu zaproszonych gości i oczywiście społecz-
ność chmielowska. Bezpośrednio po skończonej celebrze rozpoczęła 
się część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Chmielowie, KSM Oddział Chmielów oraz księdza Witolda 
Garbulińskiego. 

Po krótkim wprowadzeniu został zaprezentowany film pt. „Oca-
lić od zapomnienia – kartka z historii Chmielowa – 2.09.1939 r.”, 
który został zrealizowany przez chmielowską młodzież zgromadzoną 
w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Oddział w Chmielowie wraz 
księdzem asystentem Witoldem Garbulińskim. Poświęcili oni swój 
czas wakacyjny, aby odwiedzić i spotkać się z osobami, które prze-
żyły bombardowanie Chmielowa, aby opowiedziały wszystkim jak to 
było. W ten sposób chcieli oni ocalić od zapomnienia tragedię i losy 
chmielowskich rodzin, jakie rozegrały się 2 września 1939 r., kiedy 
za sprawą nalotu hitlerowskich samolotów pod bombami zginęło po-
nad 60 osób, ponad 50 było hospitalizowanych, a wioska praktycznie 
przestała istnieć. Wiele domów, zabudowań gospodarczych zostało 
całkowicie zniszczonych, a ich właściciele zostali tylko z tym co mieli 
na sobie.

W tytule prezentacji występują słowa „kartka z historii Chmielowa”. 
To nie przeoczenie, ale celowe stwierdzenie, że ten film to tylko ury-
wek tej rzeczywistości i tej tragedii, który został uchwycony i przed-
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Diecezjalne Dni Młodych

Dożynki gminne 2017

T 
egoroczne 20. Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej 
odbyło się w Nowej Dębie i w Majdanie Królewskim. Młodzi 
pielgrzymi gościli w kilku parafiach nowodębskiego deka-
natu, m.in. także w parafii Tarnowska Wola - w Alfredówce, 

Rozalinie i Tarnowskiej Woli.

Po przybyciu na miejsce i rozlokowaniu w rodzinach, które przyjęły 
młodych pod swój dach, młodzi zawiązali wspólnotę podczas wie-
czornego Nabożeństwa Fatimskiego, które odbyło się w Nowej Dębie 
i Majdanie Królewskim.

Młodzi zgromadzili się w tych dwóch świątyniach, aby wspólnie od-
krywać maryjne przesłanie z Fatimy i w modlitwie różańcowej Maryi 
polecać swoje młode życie oraz swoich bliskich i przyjaciół. Z młody-
mi modlił się bp Krzysztof Nitkiewicz, który uczestniczył w nabożeń-
stwie w Nowej Dębie.

W Majdanie Królewskim ks. Rafał Kusiak podczas rozważania wska-
zał młodym na konieczność zawierzenia całego swojego życia Mi-

D 
ożynki Gminne zwane Świętem Chleba odbyły się 20 sierp-
nia w sołectwie Tarnowska Wola. Uroczystości połączyły 
w sobie wymiar religijny i świecki święta plonów. Rozpo-
częły się Mszą św. w kościele parafialnym w Tarnowskiej 

Woli, którego proboszczem jest ks. Piotr Palacz, głównym celebran-
sem był dziekan Dekanatu Nowa Dęba ks. Józef Rogowski. Na uro-

z życia gminy

łosiernemu Bogu poprzez ręce Maryi, zaś w Nowej Dębie ks. Rafał 
Kobiałka skierował uwagę młodych na trzy prośby Maryi zawarte 
w fatimskim orędziu: wezwanie do modlitwy różańcowej, potrzebę 
nawrócenia i zadość uczynienie za grzechy innych.

Następnie młodzi w tych dwóch miejscowościach wyruszyli w maryj-
nej procesji światła odmawiając wspólnie różaniec. Kolejnego dnia 
spotkanie młodych rozpoczęło się od wspólnej Mszy św. w kościo-
łach stacyjnych, a następnie udziałem w spotkaniach formacyjnych 
ze wspólnotą Przymierze Miłosierdzia. 

W samo południe w niedzielę 17 września, pod przewodnictwem bpa 
Krzysztofa Nitkiewicza, odprawiona została Msza święta podsumo-
wująca 20. Spotkania Młodych Diecezji Sandomierskiej. W koncele-
brze uczestniczyli kapłani, którzy przybyli z młodzieżą na zlot, jak rów-
nież miejscowi duszpasterze. We wspólnej modlitwie wraz z młodymi 
uczestniczyli samorządowcy, przedstawiciele władz miasta, harcerze 
oraz wielu wolontariuszy, którzy pomagali w organizacji całej impre-
zy.

- Młodzi już od 20 lat spotykają się, by wspólnie modlić się, doświad-
czać bycia we wspólnocie i cieszyć się sobą nawzajem. Jak możemy 
zobaczyć młodzi chcą przyjeżdżać na takie spotkania, chcą być ra-
zem, bo we wspólnocie czują się mocni i doświadczają Bożej miłości. 
Te spotkania to także czas ewangelizacji, czas, w którym Bóg rzuca 
swoje ziarno, swoje Słowo, aby ono w czasie przynosiło owoc. Już 
dziś zapraszamy za rok do Zawichostu - podsumował ks. Marian Bo-
lesta, diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży.

Ks. Tomasz Lis
Fot. GOŚĆ SANDOMIERSKI

czystość przybył ojciec werbista Stanisław Wargacki. Poruszające 
kazanie wygłosił ks. Palacz, podkreślając ważną rolę chleba zarówno 
w Kościele, jak i w życiu codziennym. Oprawę muzyczną w czasie 
Mszy św. przygotowali: Miejska Orkiestra Dęta z Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, Zespół „Cyganianki” z Kapelą oraz 
Zespół „Bielowianie” z Rozalina. Wokół ołtarza znalazł się chleb z te-

stawiony, reszty pewnie nigdy się już nie dowiemy. Tych osób, które 
pamiętają tamte tragiczne losy naszej małej ojczyzny jaką jest Chmie-
lów z roku na rok jest co raz mniej. Dlatego też niniejsza prezentacja 
była dla całej społeczności – Szkoły, Parafii i przybyłych gości kopal-
nią informacji, o których zdecydowana większość zazwyczaj nie wie, 
a którą chcieliśmy udostępnić w myśl, którą zapisaliśmy na zapro-
szeniach na tą uroczystość, a jest to myśl św. Jana Pawła II: „Naród, 
który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”. 
Całość filmu została zmontowana przez chmielowskiego organistę 
Pawła Skawińskiego. Do filmu udzieli wywiadów parafianie: Honorata 
Koper, Anna i Wojciech Szpyt, Julia Kosior, Józef Godek, Bronisława 
Kotulska, Zofia Janusz, Julia Kosior, Zofia Skowron, Bronisław Zbyrad 
i Waleria Rychlicka. Ponadto Józef Godek i Robert Panek udostępnili 
na potrzeby filmu unikatowe zdjęcia z Chmielowa i jego mieszkańców 

z lat przedwojennych. Film opowiada historię jak doszło do tragedii 
z 2 września, przedstawia jej okoliczności oraz losy mieszkańców 
naszej miejscowości, próbuje odpowiedzieć na pytanie: dlaczego 
zbombardowano właśnie Chmielów? Po projekcji filmu wsłuchaliśmy 
się w wiersz poświęcony pamięci poległych w czasie II Wojny Świato-
wej deklamowany przez druhnę Joannę Kasicę oraz śpiew „Czarnej 
Sukienki” wykonany przez druhnę Sylwię Kosior. Następnie wszyscy 
na stojąco modlili się za Naszą Ojczyznę śpiewem pieśni „Boguro-
dzico Dziewico” i za krzyżem procesyjnie udali się pod Pomnik Ofiar 
Bombardowania Chmielowa, gdzie został odegrany sygnał na trąbce, 
a następnie przy rytmie werbla poszczególne delegacje złożyły znicze 
i kwiaty. Na koniec wybrzmiał hymn: „Boże coś Polskę”.

Ks. Witold Garbuliński



7

i zabawach, zdobyć atrakcyjne nagrody i oczywiście pobawić się do 
późnych godzin wieczornych.

Sprawną obsługą organizacyjną zajęli się pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Samorządowego Ośrodka 
Kultury. Rada Seniorów sprawiła się na medal – uczestnicy byli bar-
dzo zadowoleni.

kazywali bochny chleba dożynkowym gospodarzom i gościom. Waż-
nym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursów na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszy sernik sołtysa. Na 
czele komisji konkursowej stanęła Justyna Niepokój – Gil, etnograf, 
pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Wyniki ogłosił 
dyrektor SOK Krystian Rzemień. Główną nagrodę burmistrza miasta 
i gminy (duży grill) za wieniec dożynkowy uzyskało sołectwo Chmie-
lów, nagrodzony został także wyjątkowo oryginalny wieniec ze wsi 
Jadachy. Najsmaczniejszy oryginalny sernik „sołtysa” przygotowały 
gospodynie z Rozalina, wyjątkowy był także klasyczny wypiek gospo-
dyń z Alfredówki. Wszyscy sołtysi otrzymali podziękowania i nagrody 
ufundowane przez burmistrza i dyrektora SOK. Kolejnym punktem 
imprezy było losowanie wsi, która zostanie gospodarzem przyszło-
rocznych Dożynek. Sławomir Rutkowski wręczył okazałą wiechę soł-
tysowi z Rozalina - ta wieś będzie organizowała imprezę za rok.

Organizatorzy zadbali o tradycyjne obrzędy, muzykę i regionalną 
kuchnię. Kosze z chlebem z tegorocznej mąki przygotowali: Ste-
fan Buś - Piekarnia Chle-Buś, Marian Mikielewicz - piekarnia PSS 
„Społem”, którym dziękujemy za zaangażowanie w Święto Chleba. 
Degustacje lokalnych przysmaków przygotowały: firma cateringowa 
„Kosior” z Cyganów, gospodynie z Tarnowskiej Woli i Cyganów. Na 
scenie wystąpili: „Bielowianianki”, „Cyganianki”, ZPiT „Dębianie”, 
prezentując lasowiackie przyśpiewki i tańce ludowe.

Imprezę można zaliczyć do niezwykle udanych, mimo iż pogoda nie 
dopisała, przybyło wielu gości z gminy i okolic. Wpisała się ona na 
stałe w kalendarz ważnych uroczystości miasta i gminy Nowa Dęba. 
Uroczystość zorganizowali: Sołectwo Tarnowska Wola, burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 
Dębie, Parafia Rzymsko-Katolicka w Tarnowskiej Woli, a wspierali: 
radny powiatu tarnobrzeskiego Marek Zięba, Szkoła Podstawowa 
w Tarnowskiej Woli z dyrektor Magdaleną Gerbą, Ochotnicza Straż 
Pożarna w Tarnowskiej Woli z prezesem Stanisławem Baraczem oraz 
Powiat Tarnobrzeski.

SOK

Gmina wspiera 
aktywność seniorów

12 
września liczne grono seniorów, pomimo deszczowej 
pogody, wzięło udział w Gminnym Dniu Seniora, im-
prezie rekreacyjno-kulturalnej zorganizowanej po raz 
pierwszy przez Radę Seniorów Miasta i Gminy Nowa 

Dęba i Gminę Nowa Dęba. Imprezę rozpoczął marsz nordic walking 
ścieżką wokół zalewu. Seniorzy pokonali dystans w czasie, którego 
nie powstydziłby się niejeden zawodnik w wieku mocno przedemery-
talnym. Po tak rozgrzewającym wstępie przewodniczący Rady Senio-
rów Jan Witkowski uroczyście rozpoczął świętowanie „Dnia Seniora”. 
Ciepłe słowa popłynęły z ust burmistrza Wiesława Ordona, współor-
ganizatora imprezy. Głos zabrał także prezes Zakładów Metalowych 
Dezamet S.A. Grzegorz Niedzielski, jak również Dyrektor Samorządo-
wego Ośrodka Kultury Krystian Rzemień.

Program imprezy był bardzo ciekawy i urozmaicony, uczestnicy mogli 
przećwiczyć wraz z ratownikami medycznymi udzielanie pierwszej 
pomocy, poznać dzielnicowych i wysłuchać paru wskazówek jak nie 
dać się oszukać „metodą na wnuczka”, wziąć udział w konkursach 

gorocznej mąki oraz wspaniałe wieńce dożynkowe, przygotowane 
przez poszczególne wsie. Msza św. dziękczynna zgromadziła liczną 
rzeszę wiernych: zaproszonych gości, mieszkańców i poczty sztan-
darowe. Druga część obchodów, ze względu na pogodę, odbyła się 
w budynku Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

Oficjalnego otwarcia Dożynek i powitania Gości dokonali gospoda-
rze święta burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz 
sołtys Tarnowskiej Woli Sławomir Rutkowski. Burmistrz podziękował 
wszystkim rolnikom za „schylanie się nad czarną ziemią”, aby zebrać 
ziarna, warzywa i owoce, podziękował także tym, którzy z tych ziaren 
wytwarzają chleb. Sołtys Rutkowski powitał wszystkich przybyłych na 
rolnicze święto do Tarnowskiej Woli, w tym posła na Sejm RP Zbignie-
wa Chmielowca i wicestarostę Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztofa 
Pitrę.

W części obrzędowej, jak nakazuje tradycja, każde sołectwo zapre-
zentowało swój dożynkowy wieniec, który był ośpiewany przez grupy 
wieńcowe z poszczególnych wsi. Reprezentanci każdej wioski prze-

z życia gminy
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chmielowie

Z 
kronik oraz podań starszych mieszkańców Chmielowa wyni-
ka, że Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1887 r. Pierw-
szym jej założycielem był Piotr Buczek. Pierwszym prezesem 
został miejscowy kowal Franciszek Buczek. Początkowo na 

wyposażeniu znajdowały się 4 sikawki ręczne toczone w drewnie, 
krótkie drabiny oraz bosaki. W późniejszym czasie została zaopa-
trzona w sikawkę ręczną jednotłokową, przewożoną konnym wozem, 
mosiężne kaski ochronne, mundury koloru żółtego i czapki magierki 
oraz beczkowóz jednoosobowy o pojemności 500 litrów. Wszystek 
ten sprzęt zgromadzony był w strażnicy, która mieściła się w budynku 
gminy obok drogi Tarnobrzeg-Rzeszów. Budynek ten spłonął w trak-
cie drugiej wojny światowej. W okresie okupacji prócz OSP istniała 
w Chmielowie straż wiejsko-fabryczna, która miała swoją siedzibę 
przy młynie i miała za zadanie chronić przed pożarem tartak, młyn 
i cegielnię. W roku 1950 doszło do połączenia straży w jedną Ochot-
niczą Straż Pożarną w Chmielowie. W latach 1948-1950 z inicjatywy 
Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej w Chmielowie, Woj-
ciecha Rożka, wybudowano nowy murowany budynek remizy, który 
w latach późniejszych został rozbudowany. 

Pierwszym samochodem na wyposażeniu OSP był ZIS typu pic-up, 
a następnym trzytonowa ciężarówka oraz STAR 20. W marcu 1960 r. 
jednostka otrzymała nowy wóz strażacki STAR 25. W roku 1989 jed-

nostka otrzymała z KiZPS „SIARKOPOL” samochód gaśniczy STAR 
244 GBA 2,5/16. 30 maja 1997 roku jednostka zostaje włączona do 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dzień 17 sierpnia 1997 
roku przejdzie również do historii jednostki. Tego dnia odbyły się uro-
czyste obchody 110-lecia istnienia OSP w Chmielowie połączone 
z wręczeniem sztandaru dla jednostki. Na dzień dzisiejszy jednostka 
dysponuje lekkim samochodem marki Ford, średnim samochodem 
ratowniczo-gaśniczym MAN GBA 2,5/16 z 2011 r., sprzętem ochro-
ny dróg oddechowych, agregatami prądotwórczymi, piłami spalino-
wymi do drewna oraz stali i betonu, pompą szlamową i pływającą 
oraz zestawem do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
26 czerwca 2013 r. Starosta Tarnobrzeski przekazał dla OSP zestaw 
ratunkowy do prowadzenia działań z zakresu ratownictwa przeciw-

Gmina Nowa Dęba wsparła także Dzień Seniora zorganizowany przez 
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejono-
wy w Nowej Dębie. Na spotkanie integracyjne przybyło 123 osoby 
- członków Związku oraz zaproszonych gości, wśród których byli 
przedstawiciele władz miasta i gminy, Zarządu Okręgowego w Rze-
szowie, zakładów pracy i instytucji państwowych, prywatnych firm 
oraz zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.
Po części oficjalnej walca wiedeńskiego zatańczyli seniorzy z „Aka-
demii 50+”, a Halina Ordon z Zespołu Cyganianki zaprezentowała 
monolog p.t. „Unijna Baba”.

Po części artystycznej przygotowany został poczęstunek, po którym 
bawiono się przy muzyce Kapeli pana Smykli , specjalnie zaproszonej 
na Dzień Seniora. Organizatorzy bardzo cieszyli się dużą frekwencją 
oraz okazywanym zadowoleniem przez uczestników spotkania.

UMiG/RL
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Jak zastrzec dokumenty

Lampart-17 na poligonie

K 
radzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, 
paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo po-
ważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych 
do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych 

do celów przestępczych. Co robić w przypadku utraty dokumentów?

Utracone dokumenty należy najpierw zastrzec w banku - to kilkana-
ście tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet 
mieć konta bankowego). Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZA-
STRZEŻONE - w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym 
zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami. Należy także 
powiadomić Policję - w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wy-
niku kradzieży. Zawiadomienie powinno trafić również do najbliższego 
organu gminy lub placówki konsularnej. Następnym krokiem będzie 
wyrobienie nowego dokumentu - informacje dotyczące konieczności 
zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na 
stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

W Systemie dokumentyzastrzezone.pl uczestniczą wszystkie banki 
w Polsce oraz szereg innych firm i instytucji. Zastrzeganie dokumen-
tów jest możliwe bezpośrednio w bankach (kilkanaście tysięcy placó-
wek w całym kraju). Jeżeli osoba, która utraciła dokumenty tożsamo-

P 
odhalańczycy zakończyli ćwiczenie taktyczne pod krypto-
nimem Lampart-17, w którym wzięło udział prawie 1500 
żołnierzy. Finałem ćwiczenia była część ogniowa przepro-
wadzona 20 września przez ćwiczące pododdziały polskie 

i czeskie.

Ćwiczenie Lampart-17, którego główna część rozpoczęła się 17 
września br., było najważniejszym przedsięwzięciem podhalańczyków 
w 2017 roku. Prowadzone było na obiektach poligonu w Nowej Dę-
bie przez dowództwo 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, a podod-
działami ćwiczącymi były: 5 Batalion Strzelców Podhalańskich (5 bsp) 
z Przemyśla, 21 Batalion Logistyczny z Rzeszowa oraz 14 Dywizjon 
Artylerii Samobieżnej z Jarosławia. W ćwiczeniu udział wzięli także 
żołnierze z zaprzyjaźnionej 7 Brygady Zmechanizowanej Republiki 
Czeskiej, którzy realizowali zadania w składzie 5 bsp - głównego ćwi-

powodziowego na bazie przyczepki samochodowej. Jednostka na 
przełomie lat uczestniczyła w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. 
Na szczególną uwagę zasługuje udział w akcjach powodziowych, 
które nawiedziły najpierw rejon tarnobrzeski w roku 1997, a następ-
nie miasto i powiat tarnobrzeski w 2001 r. i 2010 r. Średnio rocznie 
strażacy z OSP w Chmielowie uczestniczą w około 60 akcjach ratow-
niczo-gaśniczych.

Remiza OSP w ostatnich latach została gruntownie wyremontowana. 
W 2009 roku wykonano jej docieplenie, wymieniono stolarkę okien-
ną oraz zaadaptowano garaż numer 4 na pomieszczenia socjalne, 
tj. łazienkę, kuchnię i pomieszczenie gospodarcze. W roku 2013 zo-
stał przeprowadzony remont boksów garażowych, podczas którego 
wymieniono bramy garażowe, odmalowano ściany oraz wykonano 

ści, jest Klientem jakiegokolwiek Banku (np. ma tam założony swój 
rachunek) powinna dokonać zastrzeżenia w którymś z jego oddziałów. 
Na miejscu otrzymuje się odpowiednie formularze.

Dane o utraconym dokumencie zostaną przekazane do Centralnej 
Bazy Danych Systemu DZ. Informacje zostaną następnie automatycz-
nie przekazane do wszystkich banków i innych instytucji korzystają-
cych z Systemu!

Składając w banku dyspozycję zastrzeżenia dokumentu należy się 
tylko upewnić i zapytać, czy bank przekaże dane do Systemu DO-
KUMENTY ZASTRZEŻONE (a nie jedynie do wewnętrznego systemu 
informatycznego Banku).

Zastrzegać powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważ-
niejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód 
osobisty, paszport czy prawo jazdy.

W Polsce jest ponad 35 mln kart bankowych. Gdy stracisz swoją za-
dzwoń na numer telefonu (+48) 828 828 828. Wiele banków – je-
den numer do zastrzegania kart. Zapamiętaj i zapisz. Ważne adresy: 
www.DokumentyZastrzezone.pl oraz www.zastrzegam.pl

UMiG/RL

nowe posadzki. W roku 2014 przeprowadzono remont wieży, na któ-
rej zostało wykonane zadaszenie nad syrenami oraz ułożono kostkę 
na placu przed remizą.

Strażacy z Chmielowa corocznie uczestniczą w ćwiczeniach, 
szkoleniach i zawodach sportowo-pożarniczych. W roku 2017 
jednostka liczy 81 czynnych członków, 5 członków honorowych, 
jednego wspierającego oraz 19 kobiet. W skład Zarządu wchodzą: 
dh Leszek Janusz – prezes, dh Sławomir Rutyna – naczelnik, 
dh Mariusz Grocholski – wiceprezes, dh Arkadiusz Koper – zastępca 
naczelnika, dh Paweł Garboś – sekretarz, dh Maciej Skimina – 
skarbnik oraz Krzysztof Kliś – gospodarz.

Paweł Garboś
Sekretarz OSP Chmielów
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Wizyta Irlandczyków

trasy piaszczystą drogą przez 7 km. W Stanach czekał na nas ks. 
proboszcz Zbigniew Mistak, który zaprosił nas do zabytkowego drew-
nianego Kościoła i przez blisko godzinę ciekawie opowiadał o historii 
miejscowości Stany oraz o św. Tekli i św. Janie Gwalbercie patronach 
kościoła w Stanach.

Kolejny etap rajdu to przejazd drogą wojewódzką ze Stanów do Bo-
janowa. Tam już czekał na nas ks. Marcin Świeboda prowadzący 
Ośrodek Caritas w Bojanowie. Ośrodek odnowiony dysponujący ca-
łorocznymi domkami oraz budynkiem głównym z kuchnią, stołówką 
i salą konferencyjną. Po posiłku i dłuższym odpoczynku wyruszyliśmy 
do Nowej Dęby i po 15 km zakończyliśmy IV Rajd Burza – wyprawa 
z historią w tle. Dziękuję wszystkim uczestnikom, księżom, druhom 
ochotnikom z OSP Alfredówka i OSP Tarnowska Wola oraz pracowni-
kom SOSiR. Do zobaczenia za rok.

Adam Szurgociński

przywitał burmistrz Wiesław Ordon wraz z zastępcą Leszkiem Mi-
rowskim. Po oficjalnej wizycie w UMiG goście wybrali się na spacer 
po Nowej Dębie - odwiedzili stadion, Szkołę Podstawową nr 2 wraz 
z nową halą sportową, tereny rekreacyjne nad Zalewem, park miej-
ski, plac mjra Jana Gryczmana oraz Samorządowy Ośrodek Kultury. 

2 
września odbył się IV Rajd Rowerowy „Burza – wyprawa 
z historią w tle”.

Na starcie, mimo niepewnej pogody, zgromadziło się 30 
uczestników. Rajd rozpoczął się od przypomnienia historii 

z roku 1944, kiedy to grupa żołnierzy Armii Krajowej z ówczesnej 
Dęby przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Burza. W założeniach żołnie-
rze AK mieli utrudnić wycofywanie się oddziałów niemieckich przed 
nadchodzącym frontem. 29 lipca 1944 roku do akcji wkroczyli żoł-
nierze Armii Krajowej z Dęby. W walce polegli trzej młodzi żołnierze: 
Czesław Szulc, Krzysztof Teofilak, Wacław Wawrzyniak. Ich pamięci 
poświęcona jest tablica umieszczona na ścianie Kościoła Matki Bożej 
Królowej Polski. Reprezentanci uczestników złożyli przed tablicą wią-
zankę kwiatów i zapalili symboliczny znicz. 

Ks. proboszcz Mieczysław Wolanin - współorganizator wszystkich 
dotychczasowych rajdów, odmówił krótką modlitwę i pobłogosławił 
uczestników.

Jako, że trasa przebiegała przez teren poligonu oprócz formalnego 
zezwolenia, uczestnicy zostali przeszkoleni przez chorążego Piotra 
Ślęzaka z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w No-
wej Dębie. W trakcie rajdu osoby chętne mogły się włączyć w akcję 
”Kręćcie dla nas kilometry”. W tej akcji wspierano Centrum Opieki 
nad Dzieckiem w Skopaniu.

Rajd zabezpieczali druhowie ochotnicy z OSP Tarnowska Wola i OSP 
Alfredówka. Rajd przebiegał drogą krajową nr 9 do skrętu na Alfre-
dówkę, następnie drogą asfaltową przez poligon do miejscowości 
Krawce. Po krótkim postoju rajd ruszył na najtrudniejszy odcinek 

W 
dniach 6-12 września na zaproszenie nowodębskiego 
samorządu w Nowej Dębie przebywała 14-osobowa 
delegacja z Fermoy w Irlandii. 

Gości z Irlandii w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba 

Rajd Rowerowy „BURZA”

z życia gminy

czącego pododdziału. Działaniom sojuszników, jak i całemu ćwiczeniu 
przyglądał się zastępca dowódcy 7 BZ Republiki Czeskiej płk Jiri David. 
Ćwiczeniami kierował osobiście dowódca 21 Brygady Strzelców Pod-
halańskich płk Ryszard Pietras. 

Lampart-17 oparty był na scenariuszu użycia wojsk 21 Brygady Strzel-
ców Podhalańskich w operacji obronnej, który nie odnosił się do żad-
nego realnie istniejącego państwa.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie dowództw, sztabów i pododdziałów 
do planowania i prowadzenia działań bojowych jako odwód zgrupowa-
nia operacyjnego. Praktyczne działanie ćwiczących pododdziałów po-
przedził etap przygotowawczy oraz intensywne szkolenie poligonowe 
prowadzone już od sierpnia. W czasie ćwiczenia bataliony wykonywały 
zadania w różnych warunkach w dzień i w nocy. Wykonywano marsze, 
przegrupowania na wskazane rubieże, prowadzono rozpoznanie, re-
konesanse, kontrataki oraz szereg działań taktycznych. Kierownictwo 
ćwiczenia podawało dla ćwiczących rozkazy, sygnały i informacje, na 

które oczekiwano odpowiedniej reakcji. Pododdziały były atakowane 
przez lotnictwo przeciwnika, artylerię oraz grupy dywersyjne pozorowa-
ne przez grupy pozoracji. Ponadto w tegorocznej edycji ćwiczenia, bra-
ły udział jednostki Sił Powietrznych. Myśliwce F-16, samoloty PZL-130 
Orlik i śmigłowce Mi2 oraz SW-4 podgrywały przeciwnika, jak i działały 
na korzyść wojsk ćwiczących wspierając je ogniem z powietrza.

Zadania, które realizowały pododdziały były na bieżąco kontrolowane 
przez rozjemców taktycznych i terenowych. Ostatnia, ogniowa część 
ćwiczenia odbyła się 20 września. Pododdziały zmechanizowane i ar-
tylerii prowadziły kierowanie ogniem. Żołnierzy wspierali przeciwlotnicy 
i saperzy. Pododdziały brygady oraz stanowisko dowodzenia podha-
lańczyków dzięki ćwiczeniu Lampart płynnie przeszło w kolejną fazę 
ćwiczeń, a mianowicie udział w największym ćwiczeniu Sił Zbrojnych 
RP w tym roku – Dragon-17.

Kpt. Konrad Radzik
21 BSP
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Sportowo-Pożarniczych w Jadachach. Doceniali taką formę rywa-
lizacji przyszłych strażaków, gdyż w ich kraju takie zawody nie są 
organizowane.

8 września w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się „Wieczór 
Irlandzki” połączony z otwarciem wystawy plenerowej opracowanej 
przez Ambasadę Irlandii. Burmistrz W. Ordon podziękował za obec-
ność i współpracę przedstawicielom Komitetu Miast Bliźniaczych. Byli 
to: Gerry Feerick z Fermoy i Ryszard Janczyk z Nowej Dęby. W czasie 
spotkania goście z Fermoy zaprezentowali prezentację multimedialną 
- irlandzkie pejzaże, widoki ciekawych miejsc w mieście partnerskim, 
z którym Nowa Dęba współpracuje już 14 lat. Irlandczycy zaprezen-
towali swoją muzykę i śpiew na żywo - była to „Caledonia” z gitarą, 
akordeonem i małą harmonią. Na zakończenie wszyscy udali się na 
teren parku miejskiego, aby obejrzeć wystawę pt. „Dawniej obcy, dziś 
sąsiedzi. Polsko-irlandzkie spotkania na przestrzeni wieków”, przygo-
towaną przez Ambasadę Irlandii.

RL/MM

Irlandczycy zwiedzili także poszczególne sołectwa. Widzieli Kaplicę 
św. Rozalii w Rozalinie, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Tarnowskiej Woli, Pałacyk myśliwski hr. Tarnowskiego w Budzie 
Stalowskiej, Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach oraz Dworek 
„Belweder” w Chmielowie. Wszędzie tam, gdzie umieszczona była ta-
blica informacyjna o dofinansowaniu z udziałem środków UE zgodnie 
twierdzili, że są to dobrze wydane pieniądze. Największe wrażenie 
zrobiło na nich Muzeum Bombki Choinkowej z pokazem dmuchania 
bombek oraz możliwość samodzielnego dekorowania bombki. 

Pobyt urozmaiciły gościom wycieczki po najbliższej okolicy. Mieli 
okazję zwiedzić pałac w Kurozwękach, zamek w Baranowie Sando-
mierskim oraz muzeum kardynała Adama Kozłowieckiego w Hucie 
Komorowskiej. Mieszkańcy Fermoy spotkali się także z lasowiackim 
folklorem w wykonaniu zespołu „Bielowianki” z Rozalina. Byli rów-
nież świadkami uroczystego otwarcia stadionu lekkoatletycznego. 
Obserwowali sportowców podczas mitingu lekkoatletycznego oraz 
zmagania strażaków-ochotników podczas X Powiatowych Zawodów 

Wyprawki szkolne od ZOT Siarkopol

z życia gminy

Zestawy edukacyjne otrzymane przez najmłodszych uczniów szkoły 
zawierały m.in. kamizelkę odblaskową, piórnik, kredki i pojemnik na 
drugie śniadanie. Wszystkie artykuły zostały oznakowane animowa-
nymi postaciami Grupaków. POLI, PULEK, SALEK, FOSEK I ZAKSAN 
stanowią uzupełnienie systemu identyfikacji wizualnej GRUPY AZOTY.

Wszyscy uczniowie głośnymi okrzykami „DZIĘKUJEMY” podziękowali 
za miłe upominki. 

UMiG/RL

S 
zkoła Podstawowa nr 3 w Nowej Dębie została w tym roku 
zakwalifikowana do udziału w akcji edukacyjno-promocyjnej 
„Lider Polskiej Dystrybucji”. Zestawy promocyjne od Grupy 
Azoty otrzymało 96 uczniów z klas 1-3.

5 września Janusz Statuch – Prokurent i Dyrektor Operacyjny ZOT 
„Siarkopol” Sp. z o.o. wraz z zastępcą burmistrza miasta i gminy Nowa 
Dęba Leszkiem Mirowskim wręczyli wszystkim dzieciom - najmłod-
szym uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Zespole Placówek Oświa-
towych w Nowej Dębie pakiety ufundowane przez GRUPĘ AZOTY. 
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z życia gminy

X Powiatowe Zawody OSP

Podsumowanie zebrań sołeckich

trafi do Szkoły Podstawowej. Środki zostaną przeznaczone m.in. na 
przeniesienie pracowni komputerowej do nowej sali, wymianę stolarki 
okiennej, zakup rzutnika, trzech laptopów oraz dodatkowych elemen-
tów na plac zabaw. W Rozalinie za ponad 30 tys. zł zostanie zbudowana 
droga wewnętrzna przy WCA, wyremontowane ogrodzenie oraz odbu-

D 
obiegł końca sezon zebrań osiedlowych i wiejskich, podczas 
których mieszkańcy gminy decydują o podziale środków 
z tzw. funduszu sołeckiego na 2018 rok. W sumie odbyło się 
10 zebrań, podczas których mieszkańcy dyskutowali rów-

nież o zadaniach inwestycyjnych.

- Osiedla nie mają obowiązku ustalania funduszu, ale władze gminy 
jednakowo traktują osiedla i sołectwa, w związku z czym osiedla też 
dostają pieniądze w ramach funduszu osiedlowego, które przeznaczają 
na zadania zgodnie z ustawą - wyjaśnia burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon. W tym roku pula funduszu sołeckiego w gminie 
Nowa Dęba wynosi dokładnie 297 117,30 zł, z czego 200 304,59 zł 
trafi do sołectw.

Poniżej kilka przykładów na co chcą przeznaczyć pieniądze mieszkań-
cy gminy. W Tarnowskiej Woli cała kwota, czyli nieco ponad 35 tys. zł 

10 
września w sołectwie Jadachy odbyły się X Powiatowe 
Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z terenu powiatu tarnobrzeskiego.

W zawodach uczestniczyły OSP, MDP oraz KDP, które zajęły I miejsca 
na zawodach gminnych w roku 2017, zwycięzca poprzednich zawo-
dów sportowo-pożarniczych oraz drużyny gospodarza tegorocznych 
zawodów.

Do sportowej rywalizacji stanęło łącznie 20 najlepszych drużyn, w tym 
5 młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt, 5 młodzieżowych 
drużyn pożarniczych chłopców, 4 kobiece drużyny pożarnicze (gr. C) 
oraz 6 drużyn męskich (gr. A).

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach tj. biegu szta-
fetowym oraz ćwiczeniu bojowym „na mokro”. Drużyny w grupach 
A i C, rywalizowały w konkurencji sztafety pożarniczej 7×50 m z prze-
szkodami oraz ćwiczenia bojowego, natomiast  młodzieżowe drużyny 
pożarnicze wystartowały w konkurencji biegu sztafetowego 400 m 
z przeszkodami oraz rozwinięcia bojowego.

Z terenu naszej gminy w zawodach udział wzięły drużyna OSP i MDP 
chłopców z Cyganów oraz OSP i MDP dziewcząt i chłopców z Jada-
chów.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:
Grupa „A” Ochotnicze Straże Pożarne:

1. OSP Skopanie (łączny wynik 96,6 s), 
2. OSP Krawce (106,3 s)
3. OSP Jadachy (107 s)
4. OSP Cygany (111,3 s)
5. OSP Furmany (112 s)
6. OSP Durdy (113,3 s)

W grupie „C” wśród Kobiecych Drużyn Pożarniczych pierwsze miej-
sce zajęła reprezentacja OSP Skopanie (121 s) przed OSP Ślęzaki 
(134,4 s), OSP Gorzyce (142,3 s) i OSP Jamnica (159,9 s).

Miejsca na podium w rywalizacji Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
zajęły drużyny z OSP Jadachy. Dziewczęta zajęły 3 miejsce, a chłopcy 
stanęli na najwyższym stopniu podium.

Zwycięskie drużyny w każdej grupie będą reprezentowały powiat tar-
nobrzeski na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych woje-
wództwa podkarpackiego, które odbędą się w 2018 roku.

Komisję sędziowską powołał Komendant Miejski PSP w Tarnobrze-
gu. Swoją obecnością zawody zaszczycił Poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. An-
drzej Babiec, wicestarosta tarnobrzeski Krzysztof Pitra, Komendant 
Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian Róg, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu dh Kazimierz Ślę-
zak, przedstawiciele Nadleśnictw w Rozwadowie oraz Nowej Dębie, 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, zastępca bur-
mistrza Leszek Mirowski, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu 
tarnobrzeskiego oraz prezesi i komendanci gminni Związku OSP RP 
z terenu naszego powiatu.

Słowa szczególnego podziękowania należą się całej Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Jadachów za wzorowe przygotowanie stadionu do 
rozegrania podczas zawodów wszystkich konkurencji.

SO/JK
Galeria zdjęć z zawodów na str. 20
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z życia gminy 

Zmiana komendanta 33.WOG

Ppłk Dariusz Kozub podziękował wszystkim za współpracę, a swojemu 
następcy życzył żołnierskiego szczęścia, sukcesów oraz wielu wspania-
łych osiągnięć na nowym stanowisku.

Foto/Tekst: Arkadiusz Jeż

parking przy Zespole Szkół i wyremontowana zostanie szatnia przy bo-
isku sportowym. Z kolei mieszkańcy Osiedla Dęba większość środków 
przeznaczą na termomodernizację Remizy OSP. Osiedle Poręby Dęb-
skie ponad 20 tys. zł wyda na projekty chodników (przy DK9 i przy ul. 
Smugowej), a w Budzie Stalowskiej za ponad 11 tys. zł powstanie plac 
zabaw. Osiedle Broniewskiego całość (blisko 14 tys. zł) przeznaczy na 
nową nawierzchnię przy komórkach naprzeciwko budynku nr 2. 

RL/MM

Z 
godnie z Rozkazem personalnym Szefa Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych w dniu 28 września 2017 roku odbyła się uro-
czysta zbiórka w związku z zakończeniem służby wojskowej 
Komendanta 33 WOG ppłk Dariusza KOZUBA.

Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności Komendanta 3 Re-
gionalnej Bazy Logistycznej, przez ppłk Dariusza KOZUBA swojemu 
następcy - ppłk Piotrowi STĘPNIAKOWI.

Uroczystość pożegnania Komendanta uświetniło swoją obecnością gro-
no przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych oraz władz samo-
rządowych. Zaproszeni goście w przemówieniach podkreślali zasługi 
i profesjonalizm odchodzącego Komendanta w tworzeniu oraz funkcjo-
nowaniu 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie.

Obecny na uroczystości burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon podziękował komendantowi za wieloletnią współpracę przy or-
ganizacji uroczystości państwowych i samorządowych oraz wsparcie 
podczas „MILITARIADY”.

dowany rów melioracyjny. Doposażony zostanie także lekki samochód 
OSP Rozalin. Mieszkańcy Chmielowa zdecydowali się przeznaczyć 
sołeckie pieniądze m.in. na remont i budowę ogrodzenia szkolnego, 
zakup sprzętu dla LZS oraz doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu Mażoretek. W Cyganach jedną 
z pozycji funduszu sołeckiego (13 tys. zł) będzie wykonanie fundamen-
tów i zmiana przyłącza energetycznego dla OSP Cygany. Alfredówka 
zyska oświetlenie na placu przy budynku OSP, traktorek do koszenia 
trawy oraz tablice informacyjne dla sołectwa. W Jadachach powstanie 

Akcja Kromka chleba dla sąsiada

19 
września w Chmielowie pod hasłem „Kromka chleba 
dla sąsiada” przeprowadzona została zbiórka żyw-
ności dla najbardziej potrzebujących rodzin z parafii. 
Zbiórka w Chmielowie była lokalną odpowiedzią na 

ogólnopolską kampanię Caritas Polska – „Kromka Chleba Caritas”. 
W tym roku celem akcji było uwrażliwienie społeczeństwa na potrze-
bę dzielenia się z innymi, szczególnie tymi mieszkającymi obok nas.

 Akcja odbywała się w prawie w 800 sklepach sieci Biedronka, w tym 
także w Chmielowie. W godzinach od 15 do 20 na terenie tego wła-
śnie sklepu kwestowali wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas i Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Oddział Chmielów. Koordynato-
rem całej inicjatywy był Stanisław Skimina – kierownik Parafialnego 
Caritasu, a opiekunami młodzieży - pedagog Szkoły Podstawowej 
w Chmielowie Agnieszka Podwysocka i ks. Witold Garbuliński.

Całe przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zrozu-
mieniem ze strony klientów robiących zakupy w „Biedronce”. Jak się 
okazało, w ciągu 5 godzin kwesty udało się zebrać ponad pół tony 
artykułów spożywczych, m.in. cukier, mąkę, mleko, makaron, ryż, 
kaszę, płatki itp., które zostały przekazane do ponad 20 najbardziej 
potrzebujących rodzin w parafii.

Za tak hojny gest należą się wszystkim wielkie podziękowania, za-
równo kierownictwu Sklepu Biedronka w Chmielowie na czele 
z Ryszardem Kapałą, którzy umożliwili przeprowadzenie tej akcji. 

Podziękowania należą się także wolontariuszom: Marcelinie Turek, 
Klaudii Zygmunt, Izabeli Łącz, Piotrowi Garbosiowi, Adrianowi Tyń-
cowi, Dominice Malinowskiej, Annie Ordon, Zuzannie Podwysockiej, 
Pawłowi Urbaniakowi, Przemysławowi Bieleniowi, Johnowi Skiminie, 
Radosławowi Rytwińskiemu, Michałowi Januszowi, Alessi Sibio, Emilii 
Tomczyk, Wiktorii Samojeden, Aleksandrze Boczkowskiej i Przemy-
sławowi Merklingerowi oraz wszystkim ofiarodawcom.

ks. Witold Garbuliński
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Jubileuszowy Dzień 
Kultury Lasowiackiej

kultura

Śpiewaczy "Bielowianie" z Rozalina, Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie” 
z Kapelą oraz Miejska Orkiestra Dęta z Nowej Dęby. Gościnnie wy-
stąpiła także kapela ludowa "Padwianie" z Padwi Narodowej. Jak co 
roku, dla najmłodszych przygotowana została dmuchana zjeżdżalnia, 
a dla wszystkich zaplanowano bogate stoisko gastronomiczne. Jubi-
leuszową, X edycję wydarzenia uświetnił swoją obecnością burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon. Razem z pomysłodawczy-
nią Dnia Kultury Lasowiackiej - Haliną Ordon z zespołu "Cyganian-
ki", wręczył zasłużonym podziękowania za wieloletni wkład i pomoc 
w organizację wydarzenia, które promuje kulturę ludową naszego 
regionu. Burmistrz razem z przewodniczącym Komisji Kultury Rady 
Miejskiej Stanisławem Skiminą wręczył "Cyganiankom" Kryształowy 
Liść Dębu. Został on przyznany przez Radę Miejską z okazji obcho-
dzonego w tym roku 20-lecia Zespołu "Cyganianki" jako Zasłużone-
mu dla Miasta i Gminy Nowa Dęba. Podziękowanie od burmistrza 
Nowej Dęby trafiło także do Henryka i Jana Tutków z Cyganów, którzy 
odnieśli sukces na wystawie zwierząt hodowlanych podczas Targów 
Rolniczych w Boguchwale. Gratulujemy!

SOK

16 
lipca w Cyganach odbyła się X edycja Dnia Kultury 
Lasowiackiej – cyklicznej imprezy organizowanej 
przez Samorządowy Ośrodek Kultury. Na scenie przy 
Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach wystąpiły 

zespoły i kapele ludowe. Przed licznie zgromadzoną publicznością 
prezentowały się grupy artystyczne działające w CKL - zespół dzie-
cięcy "Rutka", zespół "Cyganianki" z kapelą "Lasowiacy", Zespół 

Margaritae Baroci po raz czwarty

K 
oncertem kameralnym 15 września rozpoczęła się czwarta 
edycja Festiwalu muzyki kameralnej i organowej „Margaritae 
Baroci”. 

4.edycja Festiwalu muzyki kameralnej i organowej „MARGA-
RITAE BAROCI”, zorganizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w Nowej Dębie pod kierownictwem dyrektora Krystiana Rzemienia, 
obejmie cykl sześciu koncertów. Nazwa „Margaritae Baroci” w języku 
łacińskim oznacza „Perły Baroku”. Tą nazwą organizator chce nawiązać 
to stylu muzycznego - baroku - do którego należą wykonywane w ra-
mach festiwalu utwory. Pierwszy koncert był skierowany szczególnie do 
dzieci i młodzieży, popularyzował wśród nich muzykę poważną, wzboga-
cał wiedzę o kompozytorach i ich dziełach, a także kształtował postawę 
twórczą.

Koncert kameralny miał dwie odsłony: pierwsza miała charakter eduka-
cyjny, zgromadziła w sali widowiskowej dzieci z klas młodszych nowo-
dębskich szkół podstawowych. Wysłuchały one „Czterech pór roku” A. 
Vivaldiego, w wykonaniu Krakowskiego Zespołu Kameralnego, któremu 
towarzyszył młody skrzypek - solista i kameralista - Jakub Michalak. Kie-
rownik artystyczny i pomysłodawca koncertów - Krystian Rzemień doko-
nał uroczystego otwarcia czwartej edycji festiwalu i wspólnie z dziećmi 
przeciął symboliczną wstęgę.

Druga odsłona koncertu kameralnego miała miejsce w Kościele Matki Bo-
żej Królowej Polski w Nowej Dębie. Krakowscy artyści uświetnili otwarcie 
20. Spotkania Młodych Diecezji Sandomierskiej. Inspiracją przy tworzeniu 
programu artystycznego tegorocznej, czwartej edycji, jest obchodzony 
w tym roku jubileusz 100-lecia objawień NMP w Fatimie, dlatego w ra-
mach tegorocznych koncertów wysłuchamy dzieł wielu kompozytorów, 



1 5

XVII Prezentacje Zespołów 
Folklorystycznych

Zespoły polonijne gościły 
w Nowej Dębie

kultura

plenerowa impreza folklorystyczna mająca na celu propagowanie 
rodzimej kultury i sztuki ludowej. Jak co roku, wzięły w niej udział ze-
społy śpiewacze, kapele ludowe oraz zespoły tańca ludowego i twór-
cy ludowi z województwa podkarpackiego. Na scenie plenerowej SOK 
zaprezentowały się: Kapela Ludowa „Padwianie” z Padwi Narodowej, 
Zespół Śpiewaczy „Powiślanie” z Koprzywnicy, Zespół Pieśni i Tańca 
„Zaleszaki” z Zaleszan, Kapela Ludowa „Widelanie” z Widełki, Zespół 
Śpiewaczy „Łukawianie” z gminy Trzebownisko, Zespół Ludowy „Cy-
ganianki” z Cygan oraz Kapela z Nowej Dęby. Imprezie towarzyszył 
kiermasz rękodzieła artystycznego i sztuki ludowej, na którym można 
było nie tylko obejrzeć i nabyć gotowe produkty, ale również poznać 
sposób ich powstawania. Wzięli w nim udział pszczelarze z Nowej 
Dęby, Teresa Walska, Janina Piechota, Urszula Rębisz, Anna Hawro, 
Zofia Biało, Dorota Trela, Anna Piechota, Helena Bielak i Kazimiera 
Borowska. Podczas trwania imprezy można było także skosztować 
tradycyjne potrawy regionalne.

SOK

Pierwszym punktem wizyty było zwiedzanie jedynego w świecie Mu-
zeum Bombki Choinkowej w Firmie Biliński. Goście podziwiali stano-
wiska z choinkami z różnych części świata, tysiące ręcznie wyprodu-
kowanych bombek, setki niesamowitych eksponatów zgromadzonych 
w gablotach. Niezapomniane wrażenia zapewniły: pokaz dmuchania 
bombki, wizyta w dekoratorni i możliwość samodzielnego malowania 
własnej bombki.

Uroczystość, którą nazwaliśmy „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzi-
na” odbyła się na tarasie SOK. Zespoły zagraniczne, grupy działające 
w naszej placówce i bardzo licznie zgromadzoną widownię powitali 

S 
amorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie oraz Stowa-
rzyszenie „Poręba” byli organizatorami XVII Prezentacji Ze-
społów Folklorystycznych pod hasłem „Mieć jak rzeka swoje 
źródło”, które odbyły się pod patronatem starosty powiatu 

tarnobrzeskiego oraz burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba. Była to 

N 
a zaproszenie Samorządowego Ośrodka Kultury i dzięki 
uprzejmości Wojewódzkiego Domu Kultury w  Rzeszowie 
22 lipca w ramach Dni Polonijnych w Województwie Pod-
karpackim, gościliśmy w Nowej Dębie dwa zespoły uczest-

niczące w XVII Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklory-
stycznych - Rzeszów 2017. Swoją obecnością zaszczycili nas: Zespół 
Pieśni i Tańca „POLONIA” z Chicago oraz Polski Zespół Artystyczny 
Pieśni i Tańca „WILIA” z Wilna. Młodzi artyści wypełnili przestrzeń 
miasta nie tylko radością i optymizmem, ale także podzielili się z nami 
swoim postrzeganiem patriotyzmu i miłością do Ojczyzny.

którzy czerpali swoje natchnienia z tradycji i kultury chrześcijańskiej – 
mówił dyrektor Krystian Rzemień.

Przed publicznością wystąpili: JAKUB MICHALAK – 20-letni skrzypek, 
solista i kameralista oraz Krakowski Zespół Kameralny, którego kierowni-
kiem artystycznym jest Łukasz Mikołaj Mateja.

Pozostałe koncerty w ramach festiwalu na które serdecznie zapraszamy:

 - koncert kameralno-oratoryjny - nawiązujący do 100-lecia objawień 
fatimskich (11 listopada, sobota, godz. 12:00) - Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Nowej Dębie

 - koncert organowy (24 listopada, piątek, godz. 18:30) - Kościół Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie.

SOK
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burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon wraz z dyrektorem SOK Kry-
stianem Rzemieniem. 

By Polonusi poczuli się jak w domu, tradycyjnym chlebem powitał ich 
burmistrz Nowej Dęby. - Witamy was serdecznie na nowodębskiej zie-
mi, na tym skrawku naszej wspólnej Ojczyzny - zwrócił się do członków 
Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna oraz 
Zespołu Pieśni i Tańca „Polonia” z Chicago. - Cieszymy się, że zechcie-
liście przyjąć zaproszenie i zaprezentować mieszkańcom Nowej Dęby 
swoje dokonania artystyczne, okupione wielkim wkładem sił i czasu. 
Dziękujemy za wasz entuzjazm i radość, którymi dzisiaj się dzielicie 
z nami – dodał burmistrz.

Koncert rozpoczął się żywiołowym krakowiakiem w wykonaniu ZPiT 
„Dębianie”. Nastrój nostalgii wprowadziła piosenka „Kwiaty polskie”, 
którą zaśpiewała Magdalena Wójtowicz. Jako pierwsi z gości na sce-
nie w dostojnym polonezie do muzyki Fryderyka Chopina zaprezen-
towali się artyści z Wilna. Po narodowym tańcu w zupełnie odmienny 
klimat, rodem ze swojego miasta z szalonych lat 20. ubiegłego wieku, 
wprowadzili tancerze z zespołu chicagowskiego. Wykonali bowiem dy-
namicznego charlestona. W kolejnych odsłonach oba zespoły prezento-
wały polskie tańce regionalne: „Wilia” wykonała mazura, suitę górniczą, 
kadryla oraz tańce litewskie: polkę i taniec pastuchów nocnych, który 
swoją oryginalnością i energią zachwycił publiczność. Zespół „Polonia” 
zaprezentował tańce warmińskie i tańce lubelskie. Artyści prezentowali 
się w przepięknych strojach. Oczywiście przebieranie się do każdego 
układu wymagało nie lada wysiłku, ale efekt był znakomity. Polonusom 
dotrzymywali kroku „Dębianie”, prezentując gościom tańce lasowiackie 
i kujawiaka, tradycyjne piosenki i śpiewki lasowiackie wykonały „Cy-
ganianki” i „Bielowianki”. Wszyscy artyści - goście, gospodarze oraz 
publiczność - zaśpiewali na finał uroczystości piosenkę „Bo wszyscy 
Polacy to jedna Rodzina”. Były wzruszenia, podziękowania i wymiana 

drobnych upominków, nie obyło się bez tradycyjnego „Sto lat”!

Ostatnim punktem imprezy był przemarsz w barwnym korowodzie 
z muzyką i śpiewem nad Zalew. Przy wspólnym ognisku i grillu śpiewa-
no piosenki patriotyczne i biesiadne.

Ta wizyta, zakończona w godzinach wieczornych, była dla naszej spo-
łeczności wielkim świętem kulturalnym. Artyści poprzez taniec i muzykę 
wyrażali tęsknotę do Ojczyzny swoich ojców, uczyli się polskiej kultury. 
Okazało się, że nawet na drugim końcu świata nie zapominają o swoich 
polskich korzeniach, a ludowa tradycja to sposób na wyrażenie mi-
łości do Ojczyzny, a niektórzy po raz pierwszy odwiedzili kraj swoich 
rodziców, czy dziadków. W Nowej Dębie mogli pochwalić się swoimi 
talentami! Na XVII Światowy Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklory-
stycznych przyjechało 37 zespołów z 14 krajów i 5 kontynentów. Ze-
społy występowały w 35 miejscowościach Podkarpacia. Cieszymy się, 
że mogliśmy być jedną z nich.

SOK

kultura

25 lat Radia LELIWA

nadawcą. Trudno dziś sobie wyobrazić północne Podkarpacie bez Ra-
dia LELIWA. Życzę, aby kolejne lata działalności umacniały pozycję 
Radia LELIWA oraz przysparzały nowych słuchaczy. 

Burmistrz dziękował także za nagłaśnianie i promowanie na falach 
eteru wydarzeń, które mają miejsce na terenie miasta i gminy Nowa 
Dęba.

RL/MM
fot. ks. Tomasz Lis

P 
ierwszy program Radia LELIWA wyemitowano 16 paź-
dziernika 1992 r. Wtedy to grupa amatorów i miłośników 
radia postanowiła stworzyć na terenie miasta Tarnobrzega 
rozgłośnię radiową. Na początku obejmowało ono swoim 

zasięgiem miasto Tarnobrzeg i najbliższą okolicę. Dziś Radio Leliwa 
to nie tylko najstarsza rozgłośnia w południowo-wschodniej Polsce, 
ale także jedna z najbardziej lubianych i słuchanych stacji. Dzięki 
wybudowaniu kolejnych nadajników zakres słyszalności znacznie się 
powiększył i obejmuje rejon od Kolbuszowej przez Kraśnik, Opatów, 
Staszów, Mielec, Sandomierz, Stalową Wolę i Janów Lubelski.

Z okazji ćwierćwiecza działalności odbyła się uroczysta gala. Jak 
podkreślał w swoim wystąpieniu Bogusław Szwedo, założyciel i pre-
zes radia, były to lata pełne wyzwań i ciężkiej pracy, aby utrzymać się 
nie tylko na rynku medialnym, ale przede wszystkim w sercach słu-
chaczy. Dziękując współpracownikom i osobom związanym z historią 
Radia Leliwa mówił, że to właśnie dzięki pasji każdego z dziennikarzy 
radio jest blisko swoich słuchaczy.

Obecny na jubileuszowym spotkaniu burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon składając gratulacje w imieniu nowodębskie-
go samorządu dziękował za znakomitą pracę, którą Radio wykonuje 
dla całego regionu. - Ćwierć wieku to czas, po którym można z całą 
pewnością stwierdzić, że Wasze radio jest rzetelnym i wiarygodnym 
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20-lecie TSSE
biznes / sport

zowane. Łączne nakłady inwestycyjne w strefie wyniosły niemal 9 mld zł, co 
umożliwiło zatrudnienie ponad 30 tys. osób.

– Dzięki sprawnemu zarządzaniu, krajowi i zagraniczni inwestorzy, z każdym 
rokiem chętniej lokują swoje środki w strefach. Coraz więcej udzielanych 
zezwoleń trafia do polskich przedsiębiorców. To efekt dobrej infrastruktury 
technicznej, dostępu do wykwalifikowanych pracowników oraz sieci i podwy-
konawców z różnych branż przemysłu. Ale to przede wszystkim zasługa na-
szych pracowników, którzy na co dzień spotykają się z inwestorami, wspiera-
ją ich w sprawach proceduralnych i doradzają na każdym etapie planowanej 
inwestycji – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu ARP S.A.

Podczas uroczystości wręczono statuetki okolicznościowe dla inwestorów 
TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Nagroda w kategorii ‘Marka Podkarpacia’ 
trafiła do PILKINGTON AUTOMOTIVE POLAND sp. z o.o. w Chmielowie. 

TSSE ARP S.A.

22 
września Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
obchodziła 20-lecie działalności. Uroczystość odbyła się 
w Zespole Zamkowo-Pałacowym w Baranowie Sando-
mierskim.

350 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, 9 miliardów zło-
tych inwestycji, ponad 24 tysiące utworzonych miejsc pracy – to wyniki pod-
sumowujące 20 lat TSSE.

Obecnie Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁO-
SAN obejmuje 22 podstrefy położone w 6 województwach, co łącznie sta-
nowi powierzchnię 1 868 hektarów. Tylko w 2017 roku Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A. wydała w niej 19 zezwoleń na prowadzenie działalności go-
spodarczej, które przełożą się na nakłady inwestycyjne w wysokości 387 mln 
zł, a także 440 nowych miejsc pracy.

– To w takich miejscach jak EURO-PARK Wisłosan nabiera realnych kształ-
tów proces reindustrializacji polskiej gospodarki. Z dala od wielkich aglo-
meracji i centrów decyzyjnych tworzy się szanse do wzrostu dla lokalnych 
firm, a tym samym tworzenia coraz lepszej jakości lokalnego rynku pracy. To 
jest kwintesencja budowania odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju 
kraju. EURO-PARK Wisłosan jest też bardzo dobrym przykładem tego, jak 
nowoczesne, przedsiębiorcze państwo, tutaj reprezentowane przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu, może i powinno wspierać inwestorów prywatnych z po-
żytkiem dla lokalnej społeczności i całej polskiej gospodarki – powiedział 
Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister Rozwoju i Finansów.

Projekty inwestycyjne zrealizowane w ciągu ostatnich 20 lat znacząco wpły-
nęły na wzrost aktywności gospodarczej regionów, w których zostały zlokali-

Otwarcie stadionu lekkoatletycznego
dowie stadionu, szczególne podziękowania Burmistrz skierował do Posła 
Zbigniewa Chmielowca, a także Pana Dyrektora Marcina Kaczmarczyka 
z Ministerstwa Sportu.

Następnie Leszek Mirowski przedstawił informacje dotyczące kosztów 
budowy, wielkości dofinansowania z Ministerstwa Sportu, a także zapo-
znał obecnych z przebiegiem inwestycji, zakupem sprzętu i urządzeń oraz 
działań inwestora w celu uzyskania Certyfikatu Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Symbolicznego otwarcia stadionu przez przecięcie wstęgi doko-
nali: Poseł Zbigniew Chmielowiec, Dyrektor Departamentu w Ministerstwie 
Sportu Marcin Kaczmarczyk, Wiceprezes PZLA Grzegorz Sobczyk, Wiesław 
Ordon Burmistrz , Leszek Mirowski Zastępca Burmistrza, Jacek Szpunar 
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Julian Zięba trener MKS Stal, Sylwia 
Bąba lekkoatletka z MKS Stal Nowa Dęba, Grzegorz Sudoł Olimpijczyk wy-
chowanek MKS STAL Nowa Dęba, Tomasz Bernat z Firmy Gardenia oraz 
Adam Szurgociński Dyrektor SOSiR.

Poświęcenia obiektu dokonali Ks. Eugeniusz Nycz proboszcz Parafii pw. 
Podwyższenia Krzyża św. i Ks. Mieczysław Wolanin Proboszcz Parafii pw. 
Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie.

Następnie głos zabrał Zbigniew Chmielowiec Poseł na Sejm, który pogra-
tulował tej inwestycji włodarzom i mieszkańcom Nowej Dęby. Wspomniał 
o swojej karierze lekkoatlety i zapewnił o dalszej współpracy ze społeczeń-
stwem naszej gminy. Pan Poseł podziękował Marcinowi Kaczmarczykowi 
za przychylność i propagowanie idei wspierania sportu dzieci i młodzieży 

W 
sobotę 9 września po przebudowie uroczyście otwarto stadion 
SOSiR. W otwarciu uczestniczyli Zbigniew Chmielowiec Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Marcin Kaczmarczyk Dy-
rektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie 

Sportu, Grzegorz Sobczyk Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, 
Krzysztof Pitra Wicestarosta tarnobrzeski, Wiesław Ordon Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dęba, Leszek Mirowski Zastępca Burmistrza, Janusz Ma-
zur Prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, Jacek 
Bigus Wiceprezes Szkolnego Związku Sportowego. Szczególnym gościem 
była Pani Matylda Kowal olimpijka z Londynu i Rio de Janeiro. Obecni byli 
również radni powiatowi z gminy Nowa Dęba z wiceprzewodniczącym An-
drzejem Kołodziejem oraz Radni miejscy z Wiceprzewodniczącym Jackiem 
Szpunarem. Wśród gości powitaliśmy także dyrektorów szkół, nauczycie-
li wychowania fizycznego, prezesów firm i spółek z terenu gminy Nowa 
Dęba. Służby mundurowe reprezentowali komendanci Policji, Straży Po-
żarnej i Straży Miejskiej. Obecny był Tomasz Bernat Prezes firmy Gardenia, 
główny wykonawca inwestycji.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie pod batutą kapelmistrza Marka Kosiora. Zawodnicy biorący 
udział w otwarciu weszli na bieżnię prowadzeni przez Ryszarda Kądziołkę 
Sędziego Głównego zawodów. Poczet flagowy tworzyła trójka lekkoatletów 
z sekcji Stal Nowa Dęba: Sylwia Bąba, Marcel Prokopiuk i Dawid Jachyra.

Po odegraniu hymnu Państwowego i podniesieniu Flagi Państwowej głos 
zabrał Wiesław Ordon, który przedstawił genezę podjęcia decyzji o przebu-
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Organizatorzy przygotowali specjalną mini wystawę dotyczącą historii sek-
cji lekkiej atletki w Nowej Dębie od końca lat 50-tych ubiegłego wieku do 
osiągnięć Grzegorza Sudoła. Sam Grzegorz zaprezentował swoje medale 
ze startów na zawodach w Polsce i na świecie.

Po części oficjalnej odbyły się zawody lekkoatletyczne w 20 konkuren-
cjach. Wystąpili zawodnicy z Rzeszowa, Kolbuszowej, Mielca, Stalowej 
Woli, Przemyśla, Sanoka oraz Nowej Dęby.

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się Bieg dla Amatorów na 1 milę,
w którym wziął udział Grzegorz Sudoł. W dwóch kategoriach wiekowych 
zwyciężyli:

w kategorii do 40 lat wśród kobiet: 1 miejsce – Magdalena Maciąg,  »
2 miejsce – Anna Lasota
w kategorii do 40 lat wśród mężczyzn: 1 miejsce – Dominik Włodyka,  »
2 miejsce – Ireneusz Sałdan
w kategorii powyżej 40 lat wśród kobiet: 1 miejsce – Iwona Szczur »
w kategorii powyżej 40 lat wśród mężczyzn: 1 miejsce – Wiesław  »
Szczur, 2 miejsce – Dariusz Karnat, 3 miejsce – Jerzy Brzuszek

Oprócz konkurencji biegowych publiczność mogła oglądać skok w dal 
i skok wzwyż kobiet i mężczyzn. Zwycięzcy otrzymywali puchary i medale.

Zawodnicy, sędziowie i publiczność mogli skorzystać z posiłku przygoto-
wanego przez Restaurację Dębianka.

Stadion jest oficjalnie otwarty. Posiada atest Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki tzn., że usytuowanie, i parametry urządzeń zainstalowane na sta-
dionie są zgodne z wymaganiami IAAF i PZLA. Jest sklasyfikowany jako 
stadion kategorii VB. Na stadionie SOSiR mogą być rozgrywane wszystkie 
konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok w dal, trójskok, 
pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut młotem i rzut oszczepem. Wyniki uzy-
skiwane w tych konkurencjach, będą mogły być podstawą do przyznania 
zawodnikom określonej klasy sportowej z mistrzowską międzynarodową 
włącznie. Zapraszamy do korzystania z obiektu, który dostępny jest co-
dziennie od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora.

Wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu uroczystego otwarcia stadio-
nu SOSiR składam podziękowania.

Adam Szurgociński
Dyrektor SOSiR Nowa Dęba

Galeria zdjęć z otwarcia na str. 19

poprzez dofinansowanie budowy takich obiektów jak ten w Nowej Dębie. 
W podobnym tonie wypowiadał się Marcin Kaczmarczyk Dyrektor Depar-
tamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu. Kolejne gratulacje 
i podziękowania składali Krzysztof Pitra Wicestarosta tarnobrzeski, Grze-
gorz Sobczyk Wiceprezes PZLA, Janusz Mazur Prezes POZLA w Rzeszo-
wie, Jacek Szpunar wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Adam Szpunar 
Przewodniczący Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Szczególne podziękowania złożył w imieniu zawodników i trenerów Julian 
Zięba trener sekcji lekkiej atletyki Stal Nowa Dęba. Historię sekcji LA z lat 
60 i 70 przedstawił Pan Antoni Malcharek długoletni trener lekkoatletów. 
Przypomniał on znaczące sukcesy zawodników z tamtego okresu i sylwetki 
nauczycieli wychowania fizycznego.

W dniu uroczystego otwarcia stadionu, symbolicznie karierę zawodniczą 
zakończył Grzegorz Sudoł nasz rodak, trzykrotny olimpijczyk, brązowy 
medalista Mistrzostw Świata, Wicemistrz Europy. Grzegorz otrzymał po-
dziękowania, okolicznościowe grawertony, puchary, nagrody i kwiaty od 
władz Miasta i Gminy: Wiesława Ordona Burmistrza Miasta i Gminy, Leszka 
Mirowskiego Zastępcy Burmistrza, Jacka Szpunara wiceprzewodniczące-
go Rady Miejskiej; od Pana Posła Zbigniewa Chmielowca, Krzysztofa Pitry 
wicestarosty tarnobrzeskiego. Życzenia i pamiątkową statuetkę wręczyli 
Damian Diektiarenko i Sylwia Bąba z MKS Stal Nowa Dęba. Szczególne 
podziękowania Grzegorzowi złożył trener i wychowawca Julian Zięba. Or-
kiestra zaintonowała a goście i licznie zgromadzona publiczność odśpie-
wali gromkie sto lat.

Wzruszony Grzegorz podziękował przede wszystkim swoim rodzicom, 
małżonce i dzieciom, następnie trenerowi Julianowi Ziębie, władzom sa-
morządowym miasta i powiatu a także władzom klubu Stal Nowa Dęba. 

sport

Z nagrodami od samorządu
Patryk Kopeć zajął w 2017 roku 5 miejsce w grze podwójnej oraz 3 miejsce 
w grze mieszanej na Indywidualnych Mistrzostwach Polski Juniorów w bad-
mintonie. Nagroda w wysokości 700 zł była jednocześnie podziękowaniem 
za godne reprezentowanie i promowanie Nowej Dęby na arenie ogólnopol-
skiej. Patryk podziękował za 9 lat wsparcia, które pozwoliło jemu oraz całej 
sekcji badmintona na działalność sportową. Od października zacznie treningi 
w klubie akademickim w Lublinie, ale będzie działał także na podkarpaciu. 
Obiecał, że nie zapomni o Nowej Dębie, gdzie zaczął swoją przygodę z bad-
mintonem.

Tymoteusz Plaskota jest członkiem Koła nr 12 Nowa Dęba Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego Okręg Tarnobrzeg, a także członkiem Kadry Narodowej, 
z którą tego roku w Irlandii wywalczył drużynowe wicemistrzostwo świata 
w wędkarstwie spławikowym. Jest także tegorocznym Mistrzem Polski Ju-
niorów. Tymek od burmistrza otrzymał sprzęt wędkarski, który pozwoli mu 
rozwijać swoje umiejętności. Podziękowania trafiły także do rodziców Tymo-
teusza, którzy wspierają go w jego pasji.

RL/MM

P 
odczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz przewodniczący Rady Miejskiej 
Wojciech Serafin w imieniu nowodębskiego samorządu nagrodzili 
badmintonistę Patryka Kopcia i wędkarza Tymoteusza Plaskotę 

dziękując im za wysokie wyniki sportowe, które osiągnęli w mijającym 
roku.
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