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Wesołego Alleluja!
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełni serca nadzieją i miłością,

a czas Wielkiej Nocy będzie pełen serdecznych spotkań w rodzinnym gronie.
Radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

życzą

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy

ze Współpracownikami

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi
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galeria - remonty

Chodnik przy ul. Broniewskiego 3

Chodnik w Alfredówce

Nowy wizerunek budynku wspólnoty - ul. Krasickiego 35

Chodnik przy ul. Hubala

Nowy chodnik obok bloku przy ul. Jana Pawła II 3

Nowe oświetlenie przy ul. Łagockiego

Na zbliżające się Święta Wielkiej Nocy życzę wszystkim mieszkańcom Miasta i Gminy Nowa Dęba 
wielu Łask Bożych i wszelkiego dobra.

Niech świąteczny nastrój zapanuje we wszystkich domach i skłania nas do zadumy 
nad odradzającym się życiem, napełniając nasze serca nadzieją, radością i pokojem.

Życzę, by ten czas spędzili Państwo w gronie najbliższych w atmosferze miłości i szacunku.

Radosnego Alleluja 
życzy

Zbigniew Chmielowiec 
Poseł na Sejm RP
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W Chmielowie powstanie 
Zakład Karny dla kobiet

Powierzchnię hali będzie można adaptować w taki sposób, aby umoż-
liwić prowadzenie jednocześnie kilku rodzajów produkcji. W celu 
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozbudowanego zakładu 
powstanie kompleks pomieszczeń działu ochrony wraz z wejściem 
i bramą główną, poczekalnią dla osób odwiedzających, salami widzeń, 
punktami przyjęć osadzonych, magazynami depozytów osadzonych, 
pomieszczeniami dla administracji, a także warsztatami i magazyna-
mi środków czystości i higieny.

W ramach inwestycji zostanie utworzony także dom przejściowy - 
nowatorska forma oddziaływań penitencjarnych oparta o resocjali-
zację i samokontrolę osób pozbawionych wolności. Dom przejściowy 
zlokalizowany będzie poza murami jednostki w systemie maksymal-
nie zmniejszonego dozoru. Podstawą pobytu będzie zatrudnienie, 
nauka i specjalistyczne oddziaływania resocjalizacyjne.

Całkowity koszt rozbudowy oddziału szacowany jest na około 40 mln 
zł, a zasadnicza część kosztów zostanie sfinansowana ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach III perspektywy. 
Budowa ma ruszyć w przyszłym roku i potrwać od dwóch do trzech 
lat. Będzie to najnowocześniejszy w Polsce i jeden z najnowocześniej-
szych w Europie zakład karny dla kobiet. Nowoczesny zakład karny na 
terenie gminy Nowa Dęba będzie szansą i nowymi możliwościami dla 
lokalnych firm usługowych oraz placówek handlowych. To także nowe 
miejsca pracy, a także perspektywa rozwinięcia działalności gospo-
darczej dla lokalnych przedsiębiorców.

UMiG/RL

12 
marca wiceminister sprawiedliwości Marcin 
Warchoł oraz dyrektor generalny Służby Więziennej 
gen. Jacek Kitliński przekazali bardzo dobrą wiado-
mość dla Chmielowa i naszej gminy. W Chmielowie 

w miejscu obecnego aresztu powstanie Zakład Karny dla 460 kobiet 
wraz z halą produkcyjną i domem przejściowym. Będzie to pierwszy 
tego typu obiekt w Polsce.

- Działania związane z rozbudową Aresztu Śledczego w Nisku – 
Oddział Zewnętrzny w Chmielowie, podjęte zostały przez Radę Miej-
ską w Nowej Dębie już w roku 2005 – komentuje burmistrz Wiesław 
Ordon. - Przekazane wtedy zostały w drodze darowizny dla Skarbu 
Państwa działki o powierzchni około 1,3 ha. Gmina chce przekazać 
pod rozbudowę Oddziału Zewnętrznego kolejną działkę oraz przygo-
tuje plan zagospodarowania przestrzennego w uzgodnieniu ze Służbą 
Więzienną pod planowaną rozbudowę jednostki – dodaje burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba.

Rozbudowa, która pierwotnie miała być realizowana w latach 2008-
2009, teraz ma realną szansę powodzenia. W ramach rozbudowy 
jednostki penitencjarnej w Chmielowie powstanie pawilon miesz-
kalny dla kobiet z ok. 250 miejscami zakwaterowania. Łącznie z już 
istniejącymi oddziałami jednostka będzie mogła pomieścić ok. 460 
osadzonych. W budynku funkcjonować będzie również oddział tera-
peutyczny dla kobiet uzależnionych od alkoholu.

Na terenie zakładu karnego powstanie hala produkcyjna o powierzch-
ni 1500 – 1700 m2. W budynku hali planowane są pomieszczenia 
socjalne, produkcyjne, magazynowe oraz szatnie i umywalnie.

z życia gminy

Wspomnienie o Stanisławie Wilku
kiem, człowiekiem zaangażowanym w działania na rzecz 
swojej Małej Ojczyzny - Nowej Dęby, szanującym drugie-
go człowieka, przywiązanym do idei dobra wspólnego.

Pogrzeb Śp. Stanisława odbył się w sobotę 13 stycznia 
w rodzinnej miejscowości w Porębach Dymarskich. Msza 
Św. pogrzebowa została odprawiona w Kościele pw. Św. 
Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich.

Śp. Stanisław spoczął obok swojej żony Julii na Cmenta-
rzu Parafialnym w Porębach Dymarskich.

OR/BS

11 
stycznia 2018 r. w wieku 85 lat zmarł 
Stanisław Wilk, pierwszy Przewodniczą-
cy Miejskiej Rady Narodowej w Nowej 
Dębie.

Stanisław Wilk urodził się 3 maja 1932 r. w Porębach 
Dymarskich. W latach 1958-2004 mieszkał w Nowej 
Dębie. Był pierwszym Przewodniczącym Miejskiej Rady 
Narodowej w Nowej Dębie. Pracował w Spółdzielni 
Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie. Był również 
Komendantem Milicji w naszym mieście. Był społeczni-
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Modernizacja gminnego 
PSZOK-u

P 
rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-
wej Sp. z o.o. w Nowej Dębie 20 lutego podpisało umowę 
z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie projektu 
pn. „Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie”.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej IV Ochro-
na środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 
4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 679 924,73 zł. Kwota uzyskanego 
dofinansowania to 384 173,90 zł. Celem projektu jest zwiększenie 
udziału odpadów zebranych selektywnie na obszarze Tarnobrze-
skiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez modernizację kompleksu  
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie.

W ramach projektu zostanie przebudowana istniejąca wiata maga-
zynowa (Wiata nr 1), pełniąca obecnie funkcję magazynową dla 
segregowanych odpadów. W ramach robót budowlanych zostanie 
wymienione pokrycie dachu z eternitu na blachę, zostanie wykonane 
zabezpieczenie antykorozyjne, wyrównanie posadzki oraz zamknięcie 
ścian z blachy.

Ponadto powstanie nowa wiata magazynowa (Wiata nr 2), która 
będzie również pełnić funkcje czasowego magazynowania odpadów 
segregowanych, w tym odpadów niebezpiecznych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Powierzchnia gruntu w PSZOK zostanie utwardzona jako droga prze-
jazdowa oraz plac manewrowy, powstaną miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych, w tym dla niepełnosprawnych.

Zostanie wykonane włączenie do kanalizacji deszczowej, kanaliza-
cja technologiczna oraz instalacja oświetleniowa terenu i zasilająca 
wiaty.

Wiaty zostaną wyposażone w odpowiednie regały, kontenery, pojem-
niki na odpady niebezpieczne oraz urządzenia służące do trans-
portu odpadów. Ciekawostką może być fakt utworzenia stanowiska 
do odzyskiwania odpadów, wyposażone w stół roboczy i komplet 
narzędzi do demontażu. Jeśli mieszkaniec uzna, że dany przedmiot 
po demontażu lub naprawie, może mu jeszcze służyć, będzie mógł 
skorzystać z przygotowanego miejsca i narzędzi.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone również działania 
promocyjne, mające na celu upowszechnianie wiedzy dotyczącej 
segregacji odpadów i zachęcające mieszkańców gminy Nowa Dęba 
do zwiększania liczby odpadów segregowanych.

PGKiM Sp. z o.o.

22 
lutego w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba odbyło 
się spotkanie samorządu z organizacjami pozarzą-
dowymi.

Głównymi tematami spotkania były zmiany 
w „Programie współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami poza-
rządowymi w roku 2018” i informacje o planowanych konkursach na 
realizację zadań własnych Gminy w roku 2018. Uczestnicy spotkania 
zostali zapoznani również z nowymi wzorami dokumentów konkurso-
wych i zasadami ich wypełniania.

Do Zespołu Współpracy w roku 2018 wybrani zostali przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych - Magdalena Gerba (Towarzystwo 
Włościańskie ŁUGI) oraz Józefa Maria Kaczmarek (PZERiI).

RL/MS

Spotkanie z organizacjami 
pozarządowymi

z życia gminy
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Szpitalne wieści
 Nowy Aparat RTG
W grudniu 2017 roku Szpital w Nowej Dębie zakupił nowy Stacjo-
narny Aparat RTG z Przenośnym Detektorem Cyfrowym. Jest to 
najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt RTG, który posiada wiele funkcji, 
między innymi: obrotu o dowolny kąt; powiększania i odbicia obrazu; 
regulacji jasności, kontrastu, ostrości i dynamiki; wielopoziomowy 
dostęp dla zaawansowanych opcji; oprogramowanie pediatryczne 
z podziałem wiekowym i wagowym.

Zakup był możliwy dzięki środkom własnym Szpitala oraz dofinan-
sowaniu na kwotę 320 000 zł, jakie Szpital otrzymał od darczyńców. 
Największe środki Szpital otrzymał od swojego organu założycielskiego 
czyli Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu (130 000 zł) oraz Gminy 
Nowa Dęba, która przeznaczyła na wsparcie aż 120 000 zł. Pozostali 
darczyńcy wsparli zakup Aparatu RTG następującymi kwotami: Miasto 
i Gmina Baranów Sandomierski (10 000 zł), Gmina Gorzyce (10 000 
zł), Gmina Grębów (10 000 zł), Gmina Majdan Królewski (10 000 zł), 
PZU Życie S.A. (15 000 zł), Pilkington Automotive w Sandomierzu (5 
000 zł), Fenix Metals Sp. z o.o. w Chmielowie (5 000 zł) oraz Fabryka 
Firanek „Wisan” S.A. w Skopaniu (5 000 zł).

Nowy Aparat RTG mieści się przy ul. Kościuszki 1 C i już świadczy 
usługi pacjentom szpitalnym i ambulatoryjnym. Dzięki nowemu 
aparatowi zdecydowanie poprawi się jakość świadczonych usług 
i będzie on długo służył pacjentom z Nowej Dęby i okolic.

 Poradnie Specjalistyczne w nowej lokalizacji
W ramach usprawnienia działalności poradni specjalistycznych oraz 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów przeniesiono z ul. 
Kościuszki do kompleksu szpitala przy ul. M.C. Skłodowskiej część 
poradni specjalistycznych. W nowej lokalizacji utworzony został 
Zespół Poradni Specjalistycznych z Rejestracją Ogólną, obejmują-
cy następujące poradnie: Urazowo-Ortopedyczną, Neurologiczną, 
Gastroenterologiczną, Medycyny Pracy, Reumatologiczną, Chirur-

gii Ogólnej, Rehabilitacyjną oraz Zespół Leczenia Środowiskowego. 
Poradnie te mieszczą się w zaadoptowanych i wyremontowanych 
pomieszczenia po ZOL-u. W sąsiedztwie znajdują się także Poradnia 
Położniczo-Ginekologiczna oraz Poradnia Urologiczna.

Na ul. Kościuszki pozostały tylko poradnie: Kardiologiczna, Diabeto-
logiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Poradnia Domowego Leczenia 
Tlenem.

Do wymienionych Poradni można zarejestrować się w Rejestracji 
Ogólnej osobiście lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 15 846 26 
51 (wew. 161 lub 228), z wyjątkiem Poradni Medycyny Pracy (wew. 
199) i Zespołu Leczenia Środowiskowego (wew. 178).

Do poradni można rejestrować się także elektronicznie (e-rejestracja) 
poprzez system REJESTRACJI ONLINE umieszczony na stronie inter-
netowej szpitala www.zoznowadeba.pl, do czego szczególnie zachę-
camy, ponieważ dzięki niej można znacznie skrócić kolejkę oczeki-
wania na wizytę u lekarza specjalisty. Przypominamy, że szczegółowy 
wykaz pracy Poradni Specjalistycznych z dniem i godzinami przyjęć 
oraz nazwiskami lekarzy znajduje się także na stronie internetowej 
szpitala w zakładce Poradnie Specjalistyczne.

 Nowa Poradnia Urologiczna czeka na pacjentów
Od 1 stycznia bieżącego roku w strukturze Poradni Specjalistycznych 
nowodębskiego szpitala przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A funkcjonuje 
Poradnia Urologiczna, w której przyjmują lekarze specjaliści z dzie-
dziny urologii. Poradnia jest czynna w poniedziałki, wtorki, środy 
w godzinach od 16.00 do 20.00, a także w soboty w godzinach od 
10.00 do 14.00.

Utworzenie tej poradni oraz organizacja jej pracy podyktowane było 
oczekiwaniami pacjentów oraz chęcią zwiększenia atrakcyjności 
świadczonych przez SPZZOZ w Nowej Dębie usług medycznych.

Poradnia zajmuje się chorobami układu moczowego i płciowego. 
Specjaliści udzielają porad w zakresie: zaburzeń oddawania moczu, 
chorób nowotworowych układu moczowego, chorób prostaty, chorób 
nerek i pęcherza moczowego oraz nie trzymania moczu. W poradni 
wykonywane będą biopsje, badania urodynamiczne oraz małe zabiegi 
urologiczne.

Zapraszamy do korzystania z usług Poradni Urologicznej - rejestracja 
pod nr tel. 15 846 26 51 wew. 161.

SPZZOZ w Nowej Dębie

z życia gminy
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‘Miłość jest przereklamowana’ za wykonanie utworu „Sobie poproś”, 
104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca za wykonanie utworu 
„Tam gdzie woda i las”.

Za wsparcie naszego udziału w „Śpiewograńcu” szczególne podzię-
kowania należą się Gminie Nowa Dęba, Piekarni ChleBUŚ oraz Bistro 
u Huberta.

Magdalena Misiak 
1 ŚSDH „Jedynka”

Nowodębscy harcerze na 
Śpiewograńcu

W 
dniach 23 - 25 lutego w Tarnobrzegu odbył się 24 Ogól-
nopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej „Śpiewograniec”, 
jeden z największych i najstarszych festiwali harcer-
skich w Polsce. Już po raz piąty 1 Środowiskowy 

Szczep Drużyn „Jedynka” z Nowej Dęby pełnił funkcję drużyny 
sztabowej. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział ponad 270 osób, 
w sumie 26 zespołów.

Grand Prix zdobył Zespół ‘Z NIENACKA’ z Krosna. W kategorii 
z podkładem muzycznym I miejsce zajął Zespół ‘HAPPY’ z Mirca. 
W kategorii z własnym akompaniamentem podium przedstawiało się 
następująco:

Zespół Rivendell i Wszędoczłapy z KatowicI. 
MANUFAKTURA z AnnopolaII. 
11 ADH POLANA z KatowicIII. 

Dwie nagrody równorzędne w kategorii dodatkowej powędrowały do 
zespołów ‘Miłość jest przereklamowana’ ze Starachowic za wykona-
nie utworu „Stary Tramp” oraz ‘Z NIENACKA’ z Krosna za wykonanie 
utworu „Z kopyta kulig rwie”.

Wyróżnienia premiowane udziałem w koncercie Galowym powędro-
wały dla zespołu 1 Gromady Zuchowej ZUSZKI DUSZKI z Nowej 
Dęby za wykonanie utworu „Piosenka o rajdowych butach”, zespołu 

Obchody Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

1 
marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. W naszym mieście uroczystości rozpoczęły się 
Mszą św. w Parafii Podwyższenia Krzyża św. pod przewod-
nictwem ks. Roberta Utnika z udziałem Związku Strzeleckie-

go „Strzelec” z ZS nr 2 oraz Pocztów Sztandarowych: OSPWL Dęba 
oraz Straży Pożarnych z Osiedla Dęba i Porąb Dębskich. W oprawę 
Mszy św. włączyła się również Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa 
Dęba pod przewodnictwem kapelmistrz Joanny Dryki. Bezpośrednio 
po Mszy św. miała miejsce wieczornica okolicznościowa „Żołnierze 
Wyklęci – Niezłomni Bohaterowie” w wykonaniu grupy „Pora na Senio-
ra” działającej w SOK.

W uroczystościach udział wzięli: Wiesław Ordon – burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba, Jerzy Sudoł - członek Zarządu Powiatu Tarno-
brzeskiego, mjr Franciszek Zagaja oraz mjr Piotr Pitera z OSPWL Dęba, 
Krystian Rzemień – dyrektor SOK w Nowej Dębie oraz mieszkańcy 
Nowej Dęby. Organizatorami tego wydarzenia byli: proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża św. Eugeniusz Nycz, burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon oraz dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie Krystian Rzemień.

SOK

z życia gminy
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Laureaci plebiscytów
 Adam Bunio na podium w plebiscycie  
na najpopularniejszego trenera
Trener badmintonistów Stali Nowa Dęba Adam Bunio głosami internau-
tów i czytelników znalazł się w doborowym gronie trzech najpopular-
niejszych trenerów w II Plebiscycie Sportowym portalu rta24.eu.

Trzecie miejsce nowodębskiego szkoleniowca to przede wszystkim wiel-
kie wyróżnienie dla sekcji badmintona, która w minionym roku Złotego 
Jubileuszu swojego istnienia, zanotowała największe sukcesy. Na trene-
ra sekcji badmintona MKS Stal Nowa Dęba zagłosowało 145 osób.

Adam Bunio wychował wiele pokoleń zawodników, jego podopieczni od 
lat donoszą sukcesy zarówno na turniejach w ogólnopolskich, jak i zagra-
nicznych. W ubiegłym roku jego podopieczni między innymi czterokrotnie 
wywalczyli tytuł Mistrza Polski na Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
Juniorów. Jeden z jego podopiecznych, Tymoteusz Malik został uznany 
najlepszym polskim badmintonistą w kategorii juniorów w 2017 roku, 
mając na swoim koncie zdobytych 6 medali na Indywidualnych Mistrzo-
stwach Polski Juniorów (3 złote i 3 brązowe). Adam Bunio jest wielo-
krotnym medalistą: Mistrzostw Polski Weteranów, Trenerów, Nauczycieli 
i Pracowników Oświaty, a także Radnych, Parlamentarzystów i Pracow-
ników Samorządowych.

 Sylwia Bąba Najpopularniejszym Sportowcem 
w powiecie
12 stycznia w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie ogłoszono wyniki 58 
plebiscytu „Nowin” na najlepszego sportowca Podkarpacia oraz poszcze-
gólnych Powiatów. W powiecie tarnobrzeskim zwyciężyła zawodniczka 
sekcji lekkiej atletyki MKS STAL Nowa Dęba Sylwia Bąba.

Za zwycięstwo w plebiscycie Sylwia odebrała okolicznościową statuetkę 
oraz pamiątkowy album, a także bawiła się na balu w Hotelu Prezydenc-
kim.

 Marian Tomczyk wyróżniony w plebiscycie 
Człowiek Roku 2017
23 lutego w Tarnobrzegu odby-
ła się uroczysta gala finałowa 
plebiscytu Człowiek Roku 2017 
w powiecie tarnobrzeskim, zorga-
nizowanego przez redakcję Echa 
Dnia w czterech kategoriach:

KULTURA, DZIAŁALNOŚĆ 
SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA, 
SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZ-
NOŚĆ LOKALNA oraz BIZNES.

Zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach wyłonili czytelni-
cy. Miło nam poinformować, że 
jednym z laureatów Plebiscytu 
został Marian Tomczyk - wice-
przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie, który w kategorii 
SAMORZĄDNOŚĆ I SPOŁECZ-
NOŚĆ LOKALNA zajął drugie 
miejsce. Został nominowany za wiarygodność, niezmienność postawy 
i nieugiętość. To m.in. dzięki jego postawie wybudowano wiele kilome-
trów dróg asfaltowych w Cyganach oraz pozyskano środki na dokończe-
nie Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach.

Jak sam twierdzi wyróżnienie to nie byłoby możliwe, gdyby nie wspólna 
praca przez wiele lat z koleżankami i kolegami radnymi obecnej i wcze-
śniejszych kadencji, burmistrzem czy też z pracownikami Urzędu Miasta 
i Gminy Nowa Dęba oraz wieloma osobami wspierającymi wszelkie dzia-
łania.

MKS STAL / UMiG

z życia gminy
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Kolejny Orędownik – św. Jan z Dukli

Św. Jan z Dukli był w młodości pustelnikiem. Chciał być sam na sam 
z Panem Bogiem. Dzisiaj wysłać na pustelnię młodego człowieka jest 
nierealne. Dziś młode pokolenie lubi zabawę i rozrywkę. Przebywanie 
św. Jana w samotności z dala od ludzi nie było ucieczką od życia, 
ale osobistą decyzją, wyborem. Wiele czasu poświęcał na modlitwę. 
Pokutował, wynagradzał za ludzkie grzechy. Szukał głębi kontaktu 
z Bogiem, a do tego potrzebna jest cisza. Bóg przemawia do człowie-
ka w ciszy. W dzisiejszym głośnym świecie należy dbać o to, aby nie 
dać się zagłuszyć. Trzeba bronić spokoju. Nasz nowy orędownik był 
człowiekiem pokornym, szczególnie miłującym modlitwę. Na nią nie 
szczędził czasu. I nam, jako uczniom Chrystusa, nigdy nie powinno 
brakować czasu na modlitwę. Nie możemy zrażać się trudnościami. 
Tak jak małe dziecko, uczące się chodzić, nieraz się przewraca, ale 
powstaje i po czasie są tego owoce. Wartość modlitwy nie polega na 
naszym zadowoleniu, odczuwaniu. Tu chodzi o coś więcej, o konse-
kwencję i wierność. Trzeba modlić się tak jak kto potrafi, a resztę 
zdać się na Pana Boga. W modlitwę włączać zarówno swoje sprawy, 
jak i innych. Zwracać uwagę na jakość a nie na ilość. Na modlitwie 
mamy nie tylko mówić do Stwórcy, ale Go słuchać, co ma nam do 
powiedzenia, czego od nas oczekuje. Św. Jan z Dukli mało mówił, 
a cierpliwie słuchał. W życiu łatwiej jest mówić, a trudniej słuchać. 
Za jego przykładem uczmy się słuchać i ładnie, życzliwie mówić, bez 
używania wulgaryzmów i przekleństw.

 Jan Paweł II o św. Janie z Dukli (9 czerwca 1997 r.)
„Zasłynął błogosławiony Jan jako mądry kaznodzieja i gorliwy 
spowiednik. Tłumnie schodzili się do niego ludzie spragnieni zdrowej 
Bożej nauki, aby słuchać jego kazań czy też u kratek konfesjona-
łu szukać umocnienia i porady. Zasłynął on jako przewodnik dusz 
i roztropny doradca wielu ludzi. Zapiski mówią, że pomimo starości 
i utraty wzroku pracował nieprzerwanie, prosił, by mu odczytywano 
kazania, aby mógł dalej nauczać. Szedł po omacku do konfesjonału, 
aby nadal nawracać i prowadzić do Boga. Świętość błogosławione-
go Jana wynikała z jego głębokiej wiary. Całe jego życie i gorliwość 
apostolska, umiłowanie modlitwy i Kościoła, wszystko to było oparte 
na wierze. Była ona dla niego siłą, dzięki której potrafił wszystko to, 
co materialne i doczesne odrzucić, by poświęcić się temu, co Boże 
i duchowe…”.

Święty Janie z Dukli, wstawiaj się za nami u Boga i wypraszaj łaski 
potrzebne do prowadzenia autentycznego życia chrześcijańskiego.

Ks. Mieczysław Wolanin

N 
a progu nowego roku liturgicznego, w II niedzielę Adwentu 
10 grudnia 2017 r., Parafia Matki Bożej Królowej Polski 
w Nowej Dębie przeżywała wprowadzenie relikwii św. Jana 
z Dukli. Dokonał tego gwardian klasztoru Bernardynów 

z Dukli o. Tycjan Mróz pochodzący z Radecznicy, gdzie w sposób 
szczególny czczony jest św. Antoni Padewski. Na każdej mszy św. 
w uroczystej liturgicznej procesji do świątyni były wnoszone relikwie. 
Podczas każdej Eucharystii o. Tycjan wygłaszał okolicznościowe kaza-
nie, a po niej była możliwość oddania przez wiernych czci kolejnemu 
Orędownikowi przed Tronem Bożego Majestatu, poprzez ucałowanie 
relikwii.

 Z życia św. Jana z Dukli
Św. Jan z Dukli przyszedł na świat na początku XV wieku. Przyjmuje 
się, że mógł to być rok 1414. Znamy datę jego śmierci, a był to 29 
września 1484 r. Kronikarz bernardyński Jan z Komorowa zapisał, że 
Jan zakończył życie będąc < pełen dni>. Biografowie, nawiązując do 
tego przyjęli, że to określenie może oznaczać, iż żył siedemdziesiąt 
lat. Informacje o jego życiu pustelniczym w lasach w pobliżu Cergo-
wej pochodzą z miejscowej tradycji z XVII wieku, poświadczone przez 
dukielskiego wójta. Do dzisiaj zachowała się studzienka, w pobliżu 
której przebywał, oddając się modlitwie i postom. Pierwsza wiado-
mość źródłowa o istnieniu wspomnianej studzienki pochodzi z 1896 
r. Podczas studiów w Krakowie zaprzyjaźnił się ze św. Janem Kantym. 
Wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych najprawdopodob-
niej w Krośnie, a następnie zafascynowany św. Janem Kapistranem 
i jego reformami życia zakonnego wstąpił do Bernardynów. W zakonie 
piastował różne stanowiska. Cieszył się opinią świątobliwego zakon-
nika. Był na owe czasy wybitnym kaznodzieją i spowiednikiem. Jego 
wstawiennictwu przypisuje się ocalenie Lwowa w 1648 r. Uchodził 
za wzór w zachowywaniu reguł zakonnych. Pod koniec życia stracił 
wzrok. Papież Klemens XII ogłosił św. Jana z Dukli błogosławionym 
21 stycznia 1733 r., a Jan Paweł II w Krośnie 10 czerwca 1997 r. 
świętym.

 Główne myśli z kazań o. Tacjana
Nasz gość najpierw złożył wyrazy uznania, że Parafia posiada aż tyle 
relikwii, głównie wywodzących się z Podkarpacia. „Jesteście szczę-
śliwcami, że macie tylu orędowników przed Bogiem”. Świętych nie 
tylko należy podziwiać, ale przede wszystkim naśladować, brać z nich 
przykład i do nich się modlić, aby nam wypraszali potrzebne łaski. 

z życia gminy
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podziękowania za wiele dokonań złożył w imieniu kapłanów obecny 
Proboszcz ks. Henryk Król. W czasie uroczystości pieśni wykonywał 
chór z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego pod batutą ks. Euge-
niusza Nycza, a na organach grał Krystian Rzemień. Po dziękczynnej 
Mszy św. ks. Wolanin przyjmował życzenia, a na zakończenie grupa 
teatralna seniorów z Domu Kultury wystawiła krótki program o drodze 
do Nieba.

Ks. Mieczysław pozostaje przy plebani w Nowej Dębie i mamy nadzie-
ję, że jako emerytowany Proboszcz będzie dalej duchowo posługiwał 
w Parafii Matki Bożej Królowej Polski. Na nowej drodze ks. Prałatowi 
życzymy zasłużonego odpoczynku, a Maryja, Królowa Polski niech 
wyprasza mu łaski u Jedynego Pana, którym jest Jezus oraz otacza 
swoją opieką na dalszą część ziemskiego pielgrzymowania.

Krystian Rzemień

Parafia Matki Bożej 
Królowej Polski ma 
nowego Proboszcza

W 
związku z przejściem ks. Mieczysława Wolanina na 
emeryturę, dekretem Biskupa Sandomierskiego Krzysz-
tofa Nitkiewicza nowym Proboszczem w parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie został mianowany 

ks. Henryk Król.

Nowy Proboszcz pochodzi z Płucek, u podnóża Łysej Góry, gdzie od 
1000 lat funkcjonuje benedyktyński klasztor z relikwiami drzewa 
Krzyża Świętego. Ks. Henryk Król urodził się w ostatnim dniu maja 
1970 roku, a święcenia kapłańskie z rąk ś.p. Biskupa Wacława Świe-
rzawskiego przyjął 20 maja 1995 roku. Jako wikariusz pracował 
w Jarocinie, w par. św. Jadwigi w Janowie Lubelskim, w par. Chry-
stusa Nauczyciela w Ostrowcu Świętokrzyskim, w par. katedralnej 
w Sandomierzu oraz w Szewnej. Od 1 lipca 2013 roku jako proboszcz 
pracował w Krzakach, w dekanacie Pysznica. W niedzielę 21 stycznia 
miało miejsce uroczyste wprowadzenie nowego Proboszcza Parafii 
Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie ks. Henryka Króla, które-
go dokonał Dziekan Dekanatu Nowa Dęba ks. Józef Rogowski.

Tydzień później, w niedzielę 28 stycznia br. odbyła się uroczysta Msza 
św. poświęcona dziękczynieniu za 33 lata pracy oraz podjęcie i reali-
zację w Nowej Dębie wielu dzieł dotychczasowemu Proboszczowi, ks. 
dr Mieczysławowi Wolaninowi.

Kazanie wygłosił wice dziekan Dekanatu Nowa Dęba, ks. kan. Jan 
Niemiec. Parafianie i przedstawiciele różnych środowisk podzięko-
wali ks. Mieczysławowi za działalność duszpasterską w naszej parafii. 
Wśród nich, życzenia złożyli burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon 
i przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, przewodniczą-
cy osiedla Dęba Władysław Flis, członek zarządu Powiatu Tarno-
brzeskiego Jerzy Sudoł, właściciel piekarni Stefan Buś oraz wielu 
innych znamienitych członków naszej wspólnoty lokalnej. Specjalne 

Fot. Magdalena Kupiec

Wyjazdowa sesja Rady Seniorów

16 
lutego Rada Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba 
zebrała się na kolejnej sesji, tym razem w Centrum 
Kultury Lasowiackiej w Cyganach. Tematem prze-
wodnim sesji były przygotowania do dużego przed-

sięwzięcia organizacyjnego, tj. do pierwszej nowodębskiej „Senioria-
dy”. Trzydniowa impreza planowana jest w dniach 13-15 czerwca 
2018 r. (środa-piątek) i ma składać się z dnia sportowego, artystycz-
nego i Gminnego Dnia Seniora. Po sesji radni mogli wysłuchać mini-
koncertu w wykonaniu „Cyganianek”, na który to składały się utwory 
wielkopostne oraz pieśni patriotyczne.

W organizację „Senioriady” włączy się także Młodzieżowa Rada Miej-
ska, która pomoże podczas pierwszego, sportowego dnia na stadio-
nie SOSiR.

Anita Kozdęba
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Wystawa królików 
wiedeńskich

Inwentarza, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Gmina Nowa Dęba, 
a także Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Biuro 
Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Izby Rolnicze.

Opr. RL/MM
20 

wystawców z całej Polski zaprezentowało w sumie 
ponad 200 królików podczas I Ogólnopolskiej 
Specjalistycznej Wystawy Królików Wiedeńskich, 
jaka od 5 do 7 stycznia zorganizowana została 

w hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie.

Na wydarzenie, w którym swoje hodowlane okazały zaprezentowali 
wystawcy z całej Polski, zaprosili bracia Przemysław i Damian Hajduk 
z Rozalina, których wspierał Andrzej Kołodziej - wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego. Wystawa pokazała, że króliki wiedeń-
skie mają swoich sympatyków zarówno w Nowej Dębie, jak i w całym 
regionie. Przez trzy dni wspaniałe okazy obejrzały przedszkolaki, 
młodzież i dorośli. W niedzielne popołudnie zainteresowanie zwiedza-
jących było tak duże, że trudno było o wolne miejsce przy klatkach.

W sukces wystawy nie wątpił Andrzej Kołodziej - wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, który zapewnił pomoc pomysłodaw-
com wydarzenia. - Zaczęło się od tego, że Przemek Hajduk przyszedł 
do mnie i zaproponował zorganizowanie wystawy. Okazało się, że 
pomysł załapał i ruszyły przygotowania. Pomocną dłoń podało Staro-
stwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Gmina Nowa Dęba. Włączyła 
się też Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Izby 
Rolnicze - powiedział Andrzej Kołodziej.

Na wystawie zaprezentowano ponad 200 królików, które przyjechały 
z całej Polski. Były okazy młodsze, ale i kilkuletnie. Pomysłodawcy 
wystawy - bracia Damian i Przemysław Hajduk, hodowlą królika 
wiedeńskiego zajmują się od trzech lat. Obecnie hodują rasy królika 
wiedeńskiego niebieskiego i wiedeńskiego białego. Mają także kilka 
miniaturek. Ich hodowla liczy około 70 królików. Na swoim koncie 
mają wiele sukcesów. Ich króliki zdobyły już tytuły championa na kilku 
wystawach. Bracia Hajduk przygotowują się do wystawienia swoich 
królików na wystawach w Słowacji i w Niemczech.

Podczas wręczenia nagród i pucharów dzię-
kowano i gratulowano nie tylko hodowcom. 
Nie zapomniano o organizatorach i najmłod-
szych uczestnikach. Gratulacje wyróżnio-
nym i nagrodzonym złożył także wicestaro-
sta Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztof Pitra, 
który nie ukrywał zaskoczenia z faktu, że 
wystawa królików wiedeńskich zgromadziła 
tak liczną rzeszę zwiedzających.

Na wsparcie organizatorzy wystawy mogli 
liczyć także ze strony Wiesława Ordona, 
burmistrza Nowej Dęby, który gratulując 
uczestnikom zadeklarował pomoc przy reali-
zacji kolejnej edycji wydarzenia. Ogromny 
wkład w organizację wystawy miała także 
dyrekcja ZS Nr 1 w Nowej Dębie, która na 
trzy dni udostępniła organizatorom nowo-
czesną halę widowiskowo - sportową.

Organizatorem i koordynatorem wysta-
wy było Świętokrzyskie Stowarzyszenie 
Hodowców Królików Rasowych i Drobnego 
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…do serca przytul psa…

Makary powściągliwy, rzęsami przebierał biedaczek, Sewa z Marci-
nem poszalał, Dziubasek potruchtał towarzysko i tyle.

Dziękuję dziś za mroźną wycieczkę do Przytuliska, dziękuje za opiekę 
nad psiakami, dziękuję za prace wykonane gospodarczo, dziękuję za 
spacerki i tulenie….

Chętni do adopcji są: KLEMENSIK młodziutki; ŻABKA kochana 
damesa; SEWA - młody, energiczny chłopak, wspaniały, rezolutny 
pies. Szybki, towarzyski, u nas na spacerach bezkonfliktowy z innymi 
psami. Bardzo zwinny; DZIUBA - to taki starszy pan pies. Jest bardzo 
towarzyski, szczuplutki, głośno pragnący wolności. Na spacerach 
biega, szczęśliwy. Towarzysz z niego pierwsza klasa. Lubi ludzi, lubi 
dzieci; DANKA - piękna duża owczarka znaleziona w lesie, bardzo 
miła, kochająca człowieka, wesoła. Uwielbiająca spacery, bezkon-
fliktowa; TEOŚ–MUDZIN, takie ma imię mały czarnuszek – kłębu-
szek, jest młody, towarzyski, lubi dzieci, lubi spacery i przytulanie. 
Jest pieskiem niedużym, zmieści się w każdej budce czy legowisku; 
MAKARY królewicz collie, MARYSIA niewidka, FELICJA ciuciubab-
ka…

Dziękuję raz jeszcze moim kochanym Wolontariuszom - i proszę 
o udostępnienia tych naszych pieseczków. Może któryś w ruchu, 
w lesie, radością opętany, uśmiechnięty spodoba się i cudem znów 
błyśnie nasz profil.

Bożena Trojnar 
Administrator profilu Fb - Bezdomne psy i koty Nowa Dęba 

Tel. 506 322 496

P 
rowadzę profil na FB - Bezdomne psy i koty Nowa Dęba 
https://facebook.com/psykotynowadeba/

Marzy mi się pozyskać nowe domy dla każdego wyrzucone-
go, zagubionego, niechcianego, skrzywdzonego i w konse-

kwencji uwięzionego w Przytulisku Nowa Dęba psa. Psy mają za sobą 
różną historię. Są młode, starsze i staruszeczki. Ogarnięte opieką 
i miłością Wolontariuszy, przed którymi chylę nisko czoło. Czekają na 
domy z dobrym człowiekiem. Czekają na domy bez łańcucha. Czekają 
na adopcję, by los ich nie był do końca stracony, bo pies kocha czło-
wieka bardziej niż siebie samego.

Na stronie www.nowadeba.pl/mieszkaniec/przygarnij-psa/ jest utwo-
rzony taki internetowy kącik dla tych pokrzywdzonych już wystar-
czająco istot. Pośrednictwo strony to szansa, że jakaś nasza bida 
dostanie lepszy los.

Uwaga: NIE WYDAJEMY PSÓW NA ŁAŃCUCH!

 Wszyscy sumują, sumuję i ja!
Rok 2016 zapamiętam jako rok utworzenia profilu Fb. I dokumento-
wania wszystkich działań związanych z ratowaniem. Właśnie w roku 
2016 do adopcji z Przytuliska przyczyniłam się aż do ponad pięć-
dziesięciu kilku psiaków. Wynik można by powiększyć o kilka psów 
zawróconych wałęsających się uliczkami do domów.

Dziś kolejny Rok 2017 za nami :) przypomnę Państwu adopcyjne 
święta. Chciałbym PODZIĘKOWAĆ Panu Dr. Wet Arturowi Sączawie 
za nieocenioną współpracę. Mojej Psiapsiółce Ani, z którą porozu-
mienie eterem się niesie. Moim wspaniałym WOLONTARIUSZOM Ani, 
Annie, Anecie, Agnieszce, Bożence, Bogdanowi, Bartkowi, Bartkowi2, 
Dominice, Darkowi, Dagmarze, Ewie, Gustawowi, Halince, Izie, Klau-
dii, Karolowi, Liliannie, Maciejowi, Mateuszowi, Marcinowi, Norberto-
wi, Oleńce, Pawłowi, Rafałowi, Sławkowi, Waldkowi, Wiolecie i innym 
niewymienionym, kochanym...

To ONI nie znają powodów zniechęcających do przyjazdu do braci 
mniejszych w lesie… dość daleko w lesie, w każdej chwili. To wspa-
niali ludzie, którzy przywracają wiarę tym bidom w człowieka. Odbu-
dowują zaufanie i dlatego adopcje od nas są takie dobre :) Znamy 
wszystkie pieski i ich charaktery, predyspozycje. DZIĘKUJĘ WAM 
WOLONTARIUSZE!

Szczególne podziękowanie chcę złożyć na ręce Liliany i Klaudii za 
dokonanie cudownych prelekcji prozwierzęcych w szkołach. Przekaz 
wiedzy o powodach bezdomności zaakceptowany przez dyrekcje 
i nauczycieli wszystkich szkół z terenu Gminy Nowa Dęba to dla nas 
zaszczyt. DZIĘKUJĘ Z CAŁEGO SERCA!

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM DARCZYŃCOM ZA POMOC, BO MY TO 
NAPRAWDĘ ROBIMY Z DOBROCI SERCA!

Wielkie podziękowanie ślę gwiazdami w kosmos, żeby do wszystkich 
klikających w udostępnienia, polubienia, wspierających nas wirtual-
nie, rozmawiających, przekazujących temat doszło wielkie i szczere 
serce. Największe serce ślę adoptującym nasze psiaki i kociaki.

 Zimowe spacery w lesie
Niuniek z Teosiem zakochany w Dance. Mały Klemens przeszczęśliwy 
wybiegany w śniegu, Żabka spokojna, miła jak zawsze tup tup, Hułan 
ochroniarz całego szalonego pociągu :)



1 2

z życia gminy / samorząd

WOŚP zagrała po raz 26

26 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za 
nami. Celem tegorocznej zbiórki było pozyskanie 
środków „dla wyrównania szans w leczeniu nowo-
rodków”.

Na ulicach Nowej Dęby w niedzielę 14 stycznia od rana można było 
spotkać wolontariuszy z puszkami WOŚP. O godz. 15:00 rozpoczęli-
śmy wspólne granie na hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół 
nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Swoje talenty artystyczne 
zaprezentowały przedszkolaki, młodzież szkolna oraz dorośli. Mamy 
nadzieję, że każdy znalazł coś dla siebie. Na zakończenie Finału Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można było podziwiać „światełko 
do nieba” czyli pokaz fajerwerków.

Dziękujemy wszystkim za tak piękny Finał. W tym roku zebraliśmy 17 
tys. złotych. Do siego roku!

Zofia Sudoł 
Szef sztabu

Spotkanie burmistrza 
z sołtysami

też okazją do rozmów o bieżących sprawach, potrzebach i proble-
mach w sołectwach i osiedlach. Jak co roku najwięcej potrzeb zgła-
szano w zakresie poprawy stanu dróg, w tym zarówno gruntowych 
jak i potrzebę wykonania nawierzchni bitumicznych. Poruszono także 
temat gminnych obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, poprzez umieszczenie w każdej miejscowości pamiąt-
kowych tablic upamiętniających wydarzenia sprzed wieku.

Z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Wiesław Ordon złożył sołtysom oraz 
przewodniczącym zarządów osiedli życzenia i w imieniu mieszkańców 
podziękował za zaangażowanie na rzecz lokalnych społeczności.

UMiG/RL

9 
marca burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon 
spotkał się z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osie-
dli. Podczas spotkania omówiono stan realizacji funduszu 
sołeckiego, zakres planowanych remontów oraz plan zamó-

wień w zakresie realizacji inwestycji w 2018 roku na terenie każdej 
miejscowości.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. Przedstawiono stan realizacji zadań przewidzianych do zreali-
zowania w ramach środków funduszu sołeckiego w poszczególnych 
sołectwach i osiedlach, plan zamówień publicznych z omówieniem 
najważniejszych inwestycji w poszczególnych miejscowościach 
i informacją o planowanym terminie rozpoczęcia prac. Spotkanie było 

Fot. ZS2nd.pl
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Pierwszy ślub w nowej Sali 
ślubów USC w Nowej Dębie

W 
poniedziałek, 12 lutego w gronie rodziny i znajomych 
Pani Anna i Pan Krzysztof zawarli związek małżeński. 
Jako pierwsza para w Nowej Dębie ślubowali sobie 
w Sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego po generalnym 

remoncie.

W obecności zastępcy kierownika USC Ryszarda Rzemienia życzenia 
szczęścia i pomyślności na nowej drodze życia złożył nowożeńcom 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz zastępca 
burmistrza Leszek Mirowski. Do życzeń burmistrzowie dołączyli kwia-
ty i pamiątkową grafikę lokalnego artysty przedstawiającą willę ppłk 
Szypowskiego.

Przez kilkadziesiąt lat w Urzędzie Stanu Cywilnego nic się nie zmie-
niało. Teraz zniknęła wiekowa boazeria i „dywany” na ścianach. Po 
kilku miesiącach zakończył się remont Sali ślubów Urzędu Stanu 
Cywilnego. Nowoczesne wnętrze, białe wygodne krzesła, stylowe 
zasłony, lampy dające ciepłe światło i lustra. Całość tworzy przyjemne 
wnętrze.

To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy chcą wziąć ślub w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Nowej Dębie. Efekt ostateczny z pewnością 
podnosi rangę USC i harmonizuje z doniosłym momentem wstąpienia 
w związek małżeński.

Generalny remont objął m.in. wymianę podłóg, demontaż boazerii 
drewnianej, rozebranie ścianki, położenie płyt gipsowo-kartonowych, 
roboty rozbiórkowe, wymianę parapetów, wykonanie nowych tynków 
i gładzi, montaż nowej instalacji elektrycznej, klimatyzacji i osłon 
grzejnikowych.

Projekt, remont pomieszczenia i zakup wyposażenia kosztował  
91 326,26 zł.

Galeria zdjęć Sali ślubów przed i po remoncie na str. 27

OR/BS

Gmina wspiera powiat i policję
Pomoc w postaci dotacji celowej (150 tys. zł) na dobudowę Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala w Nowej 
Dębie otrzyma Szpital Powiatowy.

Zaplanowano także wsparcie finansowe w wysokości 7 tys. zł dla 
Komendy Wojewódzkiej Policji - Komisariatu Policji w Nowej Dębie na 
zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją faxu.

RL/MM

W 
tegorocznym budżecie Gminy Nowa Dęba wśród wydat-
ków znalazły się m.in. dotacje celowe dla powiatu tarno-
brzeskiego i Komisariatu Policji w Nowej Dębie.

W 2018 roku gmina Nowa Dęba wesprze finansowo 
powiat tarnobrzeski środkami na kontynuację budowy zatok postojo-
wych przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie (do 70 tys. zł), na kontynu-
ację budowy chodnika przy drodze Kolejowej w Chmielowie (do 100 
tys. zł) i przy drodze powiatowej w Rozalinie (do 100 tys. zł), a także 
na kolejny, ostatni etap przebudowy ulicy Kościuszki w Nowej Dębie 
(400 tys. zł).
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Spółka Wodna podsumowała rok

P 
odstawowym celem Gminnej Spółki Wodnej jest wykony-
wanie, utrzymanie, konserwacja i eksploatacja melioracji 
szczegółowej oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki na 
terenach zmeliorowanych. Prace konserwacyjne ustala się 

na podstawie przeglądów rowów i potrzeb zgłaszanych przez człon-
ków lub sołtysów sołectw.

W 2017 r. na terenie gminy Nowa Dęba wykonane zostały prace na 
rowach melioracyjnych o długości 15,6 km. Do większych zrealizowa-
nych zadań należy zaliczyć konserwację rowu „Stawidza” w Tarnow-
skiej Woli oraz „Przyrwa” w Jadachach. Łączna wartość przeprowa-
dzonych prac na terenie całej gminy wynosi łącznie 96 042,44 zł. 
Wykonane prace poprawiły stosunki wodne na przyległych użytkach 
rolnych.

SO/KW

Dotacja do przyłączy 
kanalizacyjnych

określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na 
dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych. Dotacja 
celowa udzielana jest do 50% poniesionych kosztów (zakupu mate-
riałów, usługi wykonania przyłącza) do jednego wybudowanego przy-
łącza kanalizacyjnego, ale nie więcej niż 1000 zł.

Obecnie przyjmowane są wnioski osób planujących realizację 
w/w inwestycji. Zainteresowani proszeni są o składanie w Urzędzie 
Miasta i Gminy Nowa Dęba stosownego wniosku.

GKS/MF

P 
rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o. o. w Nowej Dębie przystąpiło do realizacji projektu 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w miejscowości Alfredówka i Tarnowska Wola”. Wybudowa-

nie sieci kanalizacyjnej sanitarnej nie zapewnia jednak właściwego 
prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Alfre-
dówka i Tarnowska Wola. Konieczne jest podłączenie nieruchomości 
do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Mając na względzie fakt, 
iż koszt przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej dla szere-
gu mieszkańców stanowi znaczną przeszkodę w wywiązywaniu się 
z ich ustawowych obowiązków Rada Miejska w Nowej Dębie podję-
ła uchwałę Nr XLIV/417/2018 z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie 

Dopłaty dla rolników w 2018
kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR (uwzględniane  »
są wszystkie płatności realizowane przez ARiMR, także z tytułu 
płatności innych niż obszarowe), zrealizowanego w roku 2017 
(w przypadku braku otrzymania przelewu z ARiMR w roku 
2017, lub rolników którzy po raz pierwszy w kampanii 2018 
będą ubiegać się o przyznanie płatności, należy wprowadzić 
wartość 0). W sytuacji kiedy beneficjent jednego dnia dostał na 
konto więcej niż jeden przelew z ARiMR należy wpisać kwotę 
najwyższego przelewu z tego dnia.
oraz dodatkowo adres e-mail – pole nieobowiązkowe »

Zapraszamy do skorzystania z pomocy przy wypełnianiu wniosków, 
od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do 14.30.

UMiG/GKS

D 
o 15 maja 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa 
Dęba w Biurze Obsługi Klienta (parter, numer telefonu 
15 846 26 71 w. 122) pracownik Urzędu będzie pomagał 
rolnikom z gminy Nowa Dęba wypełniać wnioski o przy-

znanie płatności bezpośrednich na 2018 rok.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz 
płatności obszarowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji 
eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl.

Aby pracownik urzędu mógł uzyskać dostęp do aplikacji, rolnik zosta-
nie poproszony o podanie trzech danych weryfikacyjnych:

numeru identyfikacyjnego producenta; »
8 ostatnich cyfr aktualnego numeru rachunku bankowego  »
z Ewidencji Producentów;

Rów „Stawidza” w Tarnowskiej Woli
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Strażacy z OSP dostaną sprzęt 
ratowniczy

czych straży pożarnych z Podkarpacia. Nowy sprzęt trafi również do 
strażaków z OSP z terenu gminy Nowa Dęba. Umowę na wsparcie dla 
OSP z terenu gminy Nowa Dęba podpisał burmistrz Wiesław Ordon.

Strażacy ochotnicy pojawiają się często przed innymi służbami na 
miejscu wypadków drogowych, a pierwsze chwile po zdarzeniu są 
decydujące dla życia i zdrowia ludzkiego, dlatego tak ważne jest 
wyposażenie w niezbędny sprzęt ratowniczy. Senator RP Mieczysław 
Golba poinformował, że na 160 podkarpackich gmin 155 złożyło 
wnioski w ramach programu, a wsparcie trafi do 149 samorządów.

Dzięki ogólnopolskiemu programowi wsparcia dla ochotniczych stra-
ży pożarnych, do jednostek w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt 
ratowniczy o wartości ponad 100 mln zł. Strażacy, niosący pomoc 
ofiarom wypadków, zostaną wyposażeni m. in. w zestawy medyczne 
i defibrylatory. Do gminy Nowa Dęba trafi także sprzęt do ratownictwa 
drogowego („Weber”). Wartość całkowita dotacji to 66 888 zł, przy 
1% wkładzie własnym gminy.

Opr. RL/MM

13 
marca podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Marcin Warchoł uczestniczył w Podkarpac-
kim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie w uroczy-
stym podpisaniu i wręczeniu umów na udzielenie 

dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej dla 
przedstawicieli podkar-
packich samorządów. 
W konferencji prasowej 
uczestniczyli również 
senator RP Mieczysław 
Golba, poseł na Sejm RP 
Zbigniew Chmielowiec, 
wojewoda podkarpacki 
Ewa Leniart, dyrektor 
Departamentu Spraw 
Rodzinnych i Nieletnich 
Ministerstwa Sprawie-
dliwości Mikołaj Pawlak 
oraz przedstawiciele 
samorządów i ochotni-

Gmina Nowa Dęba 
ze zrównoważonym budżetem 

na 2018

Będzie to budowa sali gimnastycznej z pomieszczeniami pomocni-
czymi i salami lekcyjnymi przy Szkole Podstawowej im. Fabiana Dury 
w Chmielowie, budowa i przebudowa istniejącego budynku Strażnicy 
OSP w Jadachach oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego budyn-
ku Domu Strażaka w Cyganach.

RL/MM

R 
adni obecni na XLIV sesji Rady Miejskiej głosowali jedno-
myślnie za przyjęciem budżetu Gminy Nowa Dęba na rok 
2018.

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 
73,87 mln zł. Projekt planu dochodów został opracowany w opar-
ciu o dane pochodzące z Ministerstwa Finansów, Podkarpackiego 
Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego, jednostek 
organizacyjnych Gminy, zawartych umów oraz własnych wyliczeń. 
Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 73,87 mln 
zł i są równe planowanym dochodom. Projekt budżetu został przedys-
kutowany i zatwierdzony przez wszystkie komisje Rady Miejskiej oraz 
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Jak w latach ubiegłych tak i w tym roku największą pozycję wydat-
kową budżetu będą stanowiły wydatki oświatowe w wysokości  
21,60 mln zł oraz wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi 
(16,47 mln zł) i pomocą społeczną (5,28 mln zł). Zabezpieczono 
także 3,46 mln zł dla Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz 1,67 mln zł dla Samorządowego Ośrodka Kultury. Na gospodar-
kę komunalną przewidziano kwotę 13,22 mln zł.

Rada Miejska upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba 
Wiesława Ordona do zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza 
rok budżetowy 2018, związanych z realizacją zadań inwestycyjnych. 
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Inwestycje, remonty, dotacje 
planowane na 2018 roku

NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ ZADANIA (zł) UWAGI

Zakup kosiarek samojezdnych dla Alfredówki i Cyganów 20 000

Budowa wodociągu na Zakanalu w Chmielowie 55 000

Budowa chodnika od Rozalina do Tarnowskiej Woli 100 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Budowa deptaka przy drodze Kolejowej w Chmielowie 100 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Budowa zatok postojowych przy ul. Jana Pawła II 70 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Przebudowa ul. Kościuszki (etap III) 400 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Przebudowa dróg gminnych 800 000 W tym: projekty drogowe i modernizacja dróg

Odwodnienie drogi Piasek w Cyganach 35 000 Etap II

Budowa chodnika do basenu odkrytego w Nowej Dębie 100 000

Budowa chodników przy ul. Hubala i Smugowej 60 000

Odwodnienie ulicy Hubala 10 000 Projekt

Remont dróg gminnych i usługi remontowe 430 000

Remont drogi dojazdowej do pól w Jadachach 113 467 Dotacja 80% z Urzędu Marszałkowskiego

Projektowanie chodników w Tarnowskiej Woli i Porębach Dębskich przy 
DK9 i DW764

65 000

Budowa budynku socjalno-szatniowego w Chmielowie 501 000 Planowane do pozyskania z PROW 261 tys. zł

Wykup gruntów i nieruchomości 535 000

Modernizacja systemu ppoż. wraz z klatkami schodowymi UMiG 130 000

Budowa windy w budynku UMiG 50 000 Projekt

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Komisariatu Policji w Nowej Dębie 7 000 Dotacja

Budowa garażu dla OSP Cygany 28 000

Modernizacja budynku remizy OSP Nowa Dęba 85 000

Rozbudowa remizy OSP Jadachy 250 000

Remonty placówek oświatowych 83 000

Budowa hali sportowej przy szkole podstawowej w Chmielowie 850 000 Planowana dotacja z MSiT

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Dębie i Szkoły 
Podstawowej w Tarnowskiej Woli

90 000 Projekty

Przebudowa pomieszczeń stołówki szkolnej w SP 2 w Nowej Dębie 20 000 Projekt

Budowa parkingu przy szkole w Jadachach 20 000 Środki z funduszu sołeckiego

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 3 w Nowej Dębie 170 000 66% dotacji z PROW

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Woli  150 000 Planowana dotacja z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki

Budowa parkingu przy szkole w Cyganach 35 000

Dotacja do szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na zakup sprzętu 
medycznego

150 000 Dotacja na budowę oddziału intensywnej tera-
pii

Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych w Alfredówce 100 000 Dotacja w wysokości 1 tys. zł do zadania warte-
go 2,4 tys. zł

samorząd
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NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ ZADANIA (zł) UWAGI

Inwestycje oświetleniowe 100 000

Budowa oświetlenia nad Zalewem 502 000 Dotacja z PO Rybactwo i Morze 200 tys. zł

Budowa odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych 3 820 000 62% dotacji z RPO WP, reszta wkład własny 
mieszkańców gminy

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, odbiór azbestu 35 000 Planowana dotacja z WFOŚiGW

Budowa odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicz-
nej

750 000 68% dotacji z RPO WP do budynków: basenu 
krytego, P1, OPS i SP2

Budowa zatok postojowych przy przystankach PKP w Cyganach i Tarnow-
skiej Woli

55 000

Remonty chodników, parkingów, placów zabaw w mieście i gminie 200 000

Usługi remontowe w zasobach gminnych 600 000

Dotacje do ceny wody i ścieków 590 000

Budowa pochylni i modernizacja schodów do wejścia głównego budynku 
SOK

180 000

Budowa budynku o funkcji socjalno-rekreacyjnej na stadionie SOSiR 30 000 Projekt

Przebudowa basenu odkrytego 40 000 Projekt

Suma 12 514 467

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Inwestycje, remonty, dotacje 
w 2017 roku

NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ ZADANIA (zł) UWAGI

Wydatki melioracyjne 9 100

Budowa wodociągu w Chmielowie 30 000

Budowa chodnika w Rozalinie 100 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Budowa deptaka przy drodze Kolejowej w Chmielowie 78 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Budowa zatok postojowych przy ul. Jana Pawła II 59 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Przebudowa ul. Kościuszki 371 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Budowa chodnika w Alfredówce 100 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

Przebudowa dróg gminnych 803 000

Odwodnienie drogi wewnętrznej na Os. Hubala 7 500

Budowa chodnika przy ul. Hubala 50 000

Odwodnienie drogi Piasek w Cyganach 61 000

Budowa chodnika przy drodze gminnej Siarkowa w Chmielowie 15 000

Uzbrojenie terenu TSSE podstrefa Nowa Dęba – przebudowa dróg 110 000 Projekt, wykupy gruntów

Remont dróg, chodników, gminnych i usługi remontowe 265 000

Remont drogi dojazdowej do pól w Rozalinie 69 750 Dotacja 80% z Urzędu Marszałkowskiego

samorząd
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NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ ZADANIA (zł) UWAGI

Wykup nieruchomości 42 000

Przebudowa korytarzy wraz z instalacjami oraz Sali ślubów w UMiG 73 000

Przebudowa budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie 163 000 Dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji na remont wnętrza komisariatu

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Os. Dęba 10 000 Projekt

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jadachy 750 000 Dofinansowanie z MSWiA 240 tys. zł, 
z WFOŚiGW 70 tys. zł; środki własne wsi 140 
tys. zł

Remonty w placówkach oświatowych 246 000

Budowa sali gimnastycznej przy szkole w Chmielowie 265 000 Budowa fundamentów

Budowa otwartej strefy aktywności 9 000 Projekt

Budowa parkingu przy szkole w Jadachach 17 000 Środki z funduszu sołeckiego

Przystosowanie części budynku szkoły w Chmielowie na potrzeby przed-
szkola

12 000 Projekt

Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 25 000 W ramach projektu unijnego gmina otrzymała 
dotację w wysokości 275 tys. zł

Dotacja do szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na zakup sprzętu medycz-
nego

120 000 Dotacja na zakup aparatu RTG

Budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Jadachach 74 000

Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębach Dębskich 15 000

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie TSSE Nowa Dęba 48 000 Projekt

Wykonanie mikroinstalacji OZE w obiektach publicznych i gospodarstwach 
domowych

46 000 Projekt

Inwestycje oświetleniowe 121 000

Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, odbiór azbestu  25 000 Dotacja z WFOŚiGW 17 tys. zł

Remonty chodników, parkingów, placów zabaw w mieście i gminie 250 000

Usługi remontowe w zasobach gminnych 600 000

Budowa zatok postojowych przy peronie kolejowym w Cyganach i Tarnow-
skiej Woli

13 000 Projekty

Rewitalizacja miasta 90 000 Projekty na modernizację budynku Kościusz-
ki 110 i budowę chodnika w stronę basenu 
odkrytego

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: SP Cygany, SP 
Jadachy, Przedszkole nr 1, UMiG

3 243 000 Dotacja z RPO WP 2,2 mln zł

Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i modernizacja schodów przy 
domu kultury w Nowej Dębie

6 500 Prace projektowe

Budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie SOSiR 372 000 50% dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 
zakończenie zadania

Wydatki inwestycyjne SOSiR 14 000

Dotacje do ceny wody i ścieków 668 000

Suma 9 445 850

RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; MSWiA – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;

samorząd
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Jasełkowe tradycje 
w szkołach

T 
rudno sobie wyobrazić świąteczne spotkanie 22 grudnia 
społeczności Szkoły Podstawowej w Jadachach bez wysta-
wienia tradycyjnych, bożonarodzeniowych jasełek. W tym 
roku szkolnym inscenizacji biblijnych wydarzeń podjęli się 

uczniowie z klasy drugiej i trzeciej pod kierunkiem wychowawców: 
Małgorzaty Zbyrad, Elżbiety Głaz 
oraz Katarzyny Haraf – Żmudy. 
Przygotowania trwały od miesią-
ca. Uczniowie poświęcili wiele 
czasu na próby i przygotowa-
nia, tym bardziej, że poza nauką 
tekstu, ruchu scenicznego, 
tańców, dzieci uczyły się też śpie-

wu kolęd i pastorałek, by w pełni 
oddać radość z narodzenia Pana. Jasełka pt. „Bóg się rodzi… zróbcie 
miejsce dla miłości” składały się z wielu scen, w których mali aktorzy 
z dużym zaangażowaniem i przejęciem odgrywali swoje role. Była 
scena Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, spotkania Mędrców 
z Herodem, scena Narodzenia Chrystusa, podążających z darami 
pastuszków, spieszących oddać pokłon Trzech Królów, wesoły orszak 
małych dzieci oraz sceny ze szczególnie wzruszającymi tańcami 
Aniołów. Całość przedstawienia, przeplatana była kolędami w wyko-
naniu dzieci i scholi pod kierunkiem p. Damiana Wdowiaka, co razem 
utworzyło niepowtarzalny klimat radości i refleksji. Dużą rolę odegra-
ły piękne stroje małych aktorów starannie dobrane przez rodziców. 
Przedstawienie dzieci, łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, 
wprowadziło nas w radosny czas Świąt Bożego Narodzenia. W tym 
dniu także dyrektor szkoły Bernarda Głowacka wręczyła nagrody 
laureatom konkursów plastycznych „Tradycje Świąt Bożego Narodze-
nia” oraz „Najpiękniejsza bombka świąteczna w gminie Nowa Dęba” 
zorganizowanych przez 
SOK oraz szkolnego 
konkursu „Pomagam, bo 
lubię”.

W niedzielę 7 stycz-
nia wszyscy mieszkań-
cy Jadachów i przybyli 
goście mieli okazję zoba-
czyć tegoroczne jasełka 
w kościele parafialnym. 
Atmosfera świątyni i modlitwy, sceneria z szopką i z blaskiem świec 
dodały jasełkom jeszcze większej wymowy i dostojności. Młodzi akto-
rzy jeszcze bardziej wczuli się w swoje role, za co zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami.

Wyrażamy wdzięczność księdzu proboszczowi Janowi Niemcowi 
za życzliwe słowo i współpracę. Dziękujemy burmistrzowi miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesławowi Ordonowi, dyrektor szkoły Bernar-
dzie Głowackiej, gościom i mieszkańcom za zaszczycenie nas swoją 
obecnością i wspólnie spędzony czas wypełniony radością, modlitwą 
i refleksją.

E. Głaz 
SP w Jadachach

C 
zas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpięk-
niejszych w roku. 21 grudnia w Szkole Podstawowej im. 
Fabiana Dury w Chmielowie trwał świąteczny nastrój. 
Wspólnie przeżywaliśmy cudowne chwile. Uczniowie wraz 

z wychowawcami przygotowali w swoich klasach stoły wigilijne, do 

których wspólnie zasiedli. Składali sobie życzenia, łamiąc się opłat-
kiem oraz wspólnie kolędowali tworząc miłą atmosferę. Był to czas 
wyjątkowy i niecierpliwie wyczekiwany, piękny, pełen ciepłych prze-
żyć i życzliwości. Następnie społeczność szkolną w świąteczny klimat 
wprowadziły jasełka, przygotowane przez klasę pierwszą i drugą pod 
kierunkiem Barbary Pasek i Krystyny Majcher. Uczniowie w specjal-
nie przygotowanych kolorowych kostiumach oraz w pięknej sceno-
grafii nawiązującej do Betlejem przedstawili sceny narodzin Jezusa 
Chrystusa. Był św. Józef, Maryja, Trzej Królowie, aniołki, pasterze, 
rozbójnik, staruszka, dzieci i narrator. Było to widowisko niezwykłe 
i bardzo innowacyjne, przeplatane kolędami i pastorałkami, gdzie 
tradycja mieszała się z teraźniejszością. Rodzice i zaproszeni goście 
nagrodzili występ gromkimi brawami. W tym wyjątkowym dniu został 
również rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Rodzinna kartka świą-
teczna”. Nasi zdolni uczniowie z rąk pani dyrektor otrzymali dyplomy 
i nagrody. Po pięknym występie, który wywołał wiele emocji, dyrektor 
Renata Rożek złożyła wszystkim zebranym świąteczne i noworocz-
ne życzenia. W Nowym Roku 2018 uczniowie zaprezentowali swój 
występ artystyczny przed swoimi kolegami i koleżankami z Domu 
Dziecka w Skopaniu. Mamy nadzieję, że przedstawienie sprawiło, że 
wszyscy odczuli magię Świąt Bożego Narodzenia. Natomiast w Świę-
to Trzech Króli, uczniowie kolędowali z jasełkami w Wiejskim Centrum 
Kultury w Chmielowie. Występ artystyczny obejrzeli nie tylko rodzice 
i dziadkowie dzieci szkolnych, ale także wielu mieszkańców Chmie-
lowa i pobliskich miejscowości. Uczniowie wykazali się świetną grą 
aktorską, a śpiew kolęd i pastorałek dopełniał całość przedstawienia. 
Serdeczne podziękowania kierujemy do Rodziców, którzy włączyli się 
w organizację jasełek bożonarodzeniowych oraz przygotowanie stro-
jów dla młodych aktorów.

Joanna Garboś i Barbara Pasek 
Nauczyciele SP w Chmielowie
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Zimowe ćwiczenia 
Strzelców z ZS2

W 
dniach 14 - 17 lutego Jednostka Strzelecka działająca 
przy Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie już po raz szósty 
uczestniczyła w obozie zimowym. Wzięło w nim udział 26 
strzelców, w tym 16 z klas najmłodszych, dla których ten 

wyjazd był pierwszym szkoleniem taktycznym, realizowanym w warunkach 
polowych. To dla nich przede wszystkim był zorganizowany ten obóz.

Bazą szkolenia ponownie było Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach. 
Okoliczne wzniesienia terenu, lasy i pola, poprzecinane licznymi drogami 
i ciekami wodnymi stanowiły doskonały teren do realizowania zagadnień 
taktycznych. Wśród nich dominowały podstawy działań taktycznych lekkiej 
piechoty: postawy strzeleckie, szyki drużyny piechoty, skoki, bieg chyłkiem 
zakosami, zasady patrolowania, przygotowanie stanowiska strzeleckiego. 
Nie zabrakło również marszów na dłuższe dystanse oraz działań nocnych, 
w warunkach ograniczonej widoczności. Tegoroczny plan szkolenia oparty 
został w dużej mierze o program szkolenia nowego rodzaju sił zbrojnych – 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Dopisała również pogoda.

Nasza młodzież po raz kolejny udowodniła, że potrafi się dobrze bawić i nie 
boi się trudnych wyzwań. Integracja jednostki, która była jednym z celów 
wyjazdu, znakomicie się udała.

W szkoleniu wzięli udział również starsi strzelcy, abiturienci naszej szko-
ły, którzy nadal realizują swoje strzeleckie pasje. Spełniają ważne funkcje 
jako instruktorzy i pomagają w pilnowaniu porządku. Byli to Grzegorz Hetel, 
Karol Rębisz, Sebastian Brzoza i Patryk Głód.

W Środę Popielcową, w pierwszy dzień Wielkiego Postu, strzelcy wzięli 
udział we mszy św. w kościele p.w. św. Jadwigi Królowej w Cyganach, 
w czasie której tutejszy proboszcz ks. Krzysztof Kułaga powitał naszą 
jednostkę w swoim kościele, wypowiadając wiele miłych i serdecznych 
słów.

Po raz kolejny również mieszkańcy Cygan okaza-
li nam sympatię i pomoc, szczególnie w kwestii 
udzielania informacji dotyczących terenów 
wokół miejscowości. Podziękować chcemy Pani 
Halinie Ordon, która udostępniła nam obiekt 
CKL, w którym nocowaliśmy oraz miejscowej 
jednostce OSP za możliwość korzystania z ich 
pomieszczeń. Wyjazd nie odbyłby się również 
bez wsparcia SOK w Nowej Dębie, któremu 
również dziękujemy.

Słowa podziękowania kierujemy także do dyrek-
cji ZS nr 2, która udzieliła zgody na ten wyjazd. 
Bez wsparcia i rozumienia naszych potrzeb 
Jednostka nie rozwijałaby się tak prężnie. 
Dziękujemy nauczycielom - wychowawcom za 
wyrozumiałość i pozwolenie swoim uczniom 
na udział w naszym szkoleniu. Podziękować 
również chcemy rodzicom, bez zgody których 
ten wyjazd byłby niemożliwy. Na koniec specjal-
ne podziękowania dla pewnej osoby, która nigdy 
nie zawodzi: księdzu Tadeuszowi, który jak zawsze odwiedził nasze zgrupo-
wanie. Jego osoba zawsze wprowadza nastrój optymizmu i serdeczności.

ZS2 w Nowej Dębie
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Koncertowe fotografie 
Roberta Wilka

27 
grudnia 2017 r. w Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Nowej Dębie odbył się wernisaż wystawy foto-
grafii koncertowej Roberta Wilka. Był on połączony 
z koncertem gitarowym Piotra ‘Restek’ Resteckiego, 

znakomitego gitarzysty i kompozytora z Kielc, który wykonał standar-
dy muzyki rockowej. W czasie wernisażu odbyła się projekcja telewi-
zyjna zdjęć, które nie znalazły się na wystawie. W sali kameralnej SOK 
można podziwiać fotografię koncertową - portrety wielkoformatowe 
- gwiazd rocka i muzyki jazzowej. Na zdjęciach „uchwyceni” są znani 
artyści rocka, bluesa i jazzu, m.in. Sting, Steven Tyler, Mike Portnoy, 
Ozzy Osborne i inni. Wystawa prezentowana była już w kilku miej-
scach, m.in. na Festiwalach Satyrblues w Tarnobrzegu oraz Harmo-
nica Brdge w Toruniu.

SOK

Fot. Piotr Morawski / www.nadwisla24.pl

Wigilia Gminna
kował artystom za chwile wzruszeń. Poseł Zbigniew Chmielowiec 
złożył życzenia wszystkim mieszkańcom miasta i gminy i podkreślił, 
że w Nowej Dębie czuje się jak w domu. Burmistrz z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia życzył, aby ten wyjątkowy czas 
upłynął w ciepłej, rodzinnej atmosferze, aby te Święta były niezapo-
mnianym czasem spędzonym bez pośpiechu i trosk. Do życzeń dla 
mieszkańców dołączyli się także wiceburmistrz i przewodniczący Rady 
Miejskiej. Wigilijny opłatek pobłogosławił ks. dr Mieczysław Wolanin, 
który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, jak ważne jest to, aby 
w te szczególne święta nikt nie czuł się samotny. Wszyscy uczestnicy 
spotkania mieli okazję łamać się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, 
wspólnie kolędować z „Cyganiankami” wraz z kapelą (to grupy dzia-
łające w CKL, które kultywują tradycje lasowiackie) oraz degustować 
potrawy wigilijne, przygotowane przez Restaurację „Dębianka”.

SOK

T 
radycją stało się organizowanie przez Samorządowy Ośrodek 
Kultury „Wigilii Gminnej”. 15 grudnia 2017 r. salę widowi-
skową SOK wypełnili mieszkańcy miasta i gminy oraz goście: 
Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec wraz z małżon-

ką, burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, zastępca 
burmistrza Leszek Mirowski, przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech 
Serafin oraz radni miasta i gminy Nowa Dęba.

Uroczystość rozpoczęła się widowiskiem pt. „Staropolska Wigilia 
w Dębie” w wykonaniu teatru „Pora na Seniora”. Już po raz kolejny 
grupa aktorów – amatorów, z koła prowadzonego przez Ewę Kieliszek 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w ramach Akademii 50+, uświet-
niła obchody Wigilii Gminnej. Przypomnieliśmy sobie, jak to święto 
obchodzili nasi Pradziadowie, wysłuchaliśmy wzruszających kolęd 
i pastorałek w wykonaniu seniorów, którym akompaniowała Maria 
Bąk. Gospodarz wieczoru - dyrektor SOK Krystian Rzemień, podzię-
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Orszak Trzech Króli 
wyruszył po raz czwarty

ze Złem” - Zespól Placówek Oświatowych, kolędowały dzieci z chóru 
szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2, maluchy z tej placówki zapre-
zentowały także swiąteczno - mikołajkowe układy taneczne. Finałem 
uroczystości było złożenie darów Dzieciątku, pokłon królów i wspólna 
modlitwa, poprowadzona przez ks. dr Mieczysława Wolanina.

Dyrektor SOK – Krystian Rzemień na zakończenie przytoczył słowa 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który podkreślił, iż Orszak rozpoczyna 
obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ma szczególną 
wymowę jako przedsięwzięcie łączące Polaków i odwołujące się 
do najważniejszych dla narodu wartości. Na nowodębskim Orszaku 
pojawiły się biało-czerwone flagi, chorągiewki i baloniki, pragniemy 
w ten sposób jako lokalna społeczność wejść w obchody 100-lecia 
niepodległości – mówił Krystian Rzemień. Podziękował współorgani-
zatorom imprezy: burmistrzowi i zastępcy burmistrza miasta i gminy 
Nowa Dęba, parafii Matki Bożej Królowej Polski, parafii Podwyższenia 
Krzyża Św., ks. dziekanowi Józefowi Rogowskiemu, Straży Miejskiej, 
Komisariatowi Policji, MGOPS w Nowej Dębie (panie przygotowa-
ły gorącą herbatę i rozdawały kiełbaski), Szkole Podstawowej nr 2, 
Zespołowi Placówek Oświatowych, Zespołowi Szkół nr 2, Zespołowi 
Szkół nr 1, nowodębskim przedszkolom, Delikatesom Centrum, prze-
wodniczącemu osiedla Dęba Władysławowi Flisowi i OSP Dęba za 
zorganizowanie ogniska, aktorom z koła „Pora na Seniora”, Anecie 
Ozdze i Łukaszowi Jabłońskiemu (wcielili się w role Maryi i Józefa), 
Ewie Kieliszek, Annie Babuli, radnemu Andrzejowi Wołoszowi i ks. 
Robertowi Utnikowi.

Orszak 2018 zakończyło podwójne ognisko na Plantach przygoto-
wane przez organizatorów, które cieszyło się ogromnym zaintereso-
waniem, zwłaszcza dzieci, radości z pieczenia kiełbasek i wspólnego 
śpiewania nie było końca. To nie był wcale taki zwykły dzień! Dzię-
kujemy mieszkańcom Nowej Dęby i okolic za znakomitą frekwencję 
- dzieciom, młodzieży i całym rodzinom za wspólne radosne rodzinne 
świętowanie! Zapraszamy za rok!

SOK

J 
uż po raz dziesiąty na świecie i w Polsce, a po raz czwar-
ty w naszym mieście, przeszedł ulicami Orszak Trzech Króli, 
aby w dniu Święta Objawienia Pańskiego podążyć za Trzema 
Królami do Stajenki i ukłonić się Nowo Narodzonemu Dzie-

ciątku Jezus! W roku 2018 orszak przeszedł ulicami ponad 644 miej-
scowości. 6 stycznia 2018 r. wszyscy ludzie na ulicach wiosek, miast 
i miasteczek złączyli się razem, opowiadając tak, jak potrafią, swoimi 
słowami i swoim sercem historię sprzed 2000 lat.

Formuła orszaku była w tym roku trochę inna niż w latach ubiegłych – 
wyruszyły dwa orszaki z obu nowodębskich kościołów - o godz. 13:00 
z Kościoła Matki Bożej Królowej Polski (orszak azjatycki - zielony), 
o 13:15 z Kościoła Podwyższenia Krzyża (orszak afrykański - niebie-
ski i orszak europejski - czerwony). Uczestnicy Orszaku otrzymali 
korony i śpiewniki, maszerowali powtarzając hasła orszakowe i śpie-
wając kolędy. Orszak zielony przeszedł ulicami Szpitalną, Korczaka, 
Kwiatkowskiego, następnie skierował się na plac przed budynkiem 
SOK, gdzie zostały przedstawione sceny orszakowe. Orszak czerwony 
przeszedł ulicami 1-go Maja i Jana Pawła II, orszak niebieski ulicą 
Krasickiego, aby połączyć się na Plantach z orszakiem zielonym. Na 
tarasie zostały zaprezentowane sceny orszakowe: „Dwór Heroda” - 
Zespól Szkół nr 2, „Gospoda” - teatr „Pora na Seniora”, „Walka Dobra 

Warsztaty pieśni obrzędowych w Cyganach

Warsztaty muzyki tradycyjnej odbywają się i są współfinansowane 
w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Szkoła mistrzów trady-
cji”.

Zarząd Stowarzyszenia 
na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany

S 
towarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany wygrało VIII 
edycję konkursu ogłoszonego w 2017 r. przez Instytut Muzy-
ki i Tańca w ramach Programu „Szkoła mistrzów tradycji”.

Autorką zgłoszonego projektu jest Zofia Dąbrowska – 
badaczka i kontynuatorka tradycji lasowiackich, założycielka Zespołu 
Cyganianki, która była uczennicą wybitnej znawczyni kultury Laso-
wiaków - Marii Kozłowej z dawnego Machowa. Swoje umiejętności 
śpiewacze i zbiory pieśni stale poszerza prowadząc badania tereno-
we i uczestnicząc w warsztatach śpiewu tzw. białym głosem.

Projekt realizowany będzie we wsi Cygany. Jego celem jest nauka 
pieśni obrzędowych w bezpośrednim przekazie mistrz-uczeń i ich 
dokumentowanie. Realizacja projektu ma też na celu upowszechnia-
nie tradycyjnych technik wykonawczych. Projekt ma zasięg ogólno-
polski i będzie trwał od 19 maja do 20 października 2018 r.
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W rytmie ART DANCE

Widzowie i zaproszeni goście nie ukrywali zachwytu, a z ust burmi-
strza Wiesława Ordona podczas krótkiego wystąpienia padły słowa, 
że poziom widowiska jest bardzo wysoki i że tancerze Akademii Tańca 
ART DANCE są wizytówką Nowej Dęby, co udowodnili już wielokrot-
nie reprezentując Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie na 
licznych konkursach i przeglądach Tanecznych. W 2017 r. najstarsza 
grupa p. Ewy Pluty zdobyła Mistrzostwo Polski na Przeglądzie w Biłgo-
raju oraz na tym samym przeglądzie druga grupa p. Anny Tymków 
zdobyła Nagrodę Specjalną Starosty Biłgoraja. Z każdego przeglądu, 
w którym bierzemy udział przywozimy nagrodę. Potwierdzeniem tego 
jest wyjazd 11 marca 2018 r. na Przegląd Taneczny „Taneczne Talen-
ty” do Chorkówki k/Krosna, gdzie młodsza grupa (8-11 lat) Magdale-
ny Serafin zdobyła Brązowy Medal zajmując III miejsce.

Marzeniem właścicielki i instruktorów Akademii Tańca ART DANCE 
jest móc reprezentować Nową Dębę na kolejnych przeglądach 
tanecznych.

Akademia Tańca ART DANCE

W 
dniach 21,22 i 25 stycznia na scenie SOK w Nowej 
Dębie ponad 250 tancerzy zaprezentowało swoje umie-
jętności taneczne. Akademia Tańca ART DANCE po raz 
22 zorganizowała galę taneczną, podczas której ponad 

1000 widzów miało okazję podziwiać choreografie przygotowane 
przez instruktorów ART DANCE. Program gali był tak różnorodny, że 
widzowie nie byli w stanie ani sekundy się nudzić, zobaczyli bowiem 
maluszki, małe dzieci, młodzież i dorosłych w wielu technikach 
tanecznych: show dance, taniec estradowy, taniec nowoczesny, jazz, 
hip hop, taniec towarzyski, salsę solo, break dance oraz akrobatykę. 
Prócz tańca zaproszeni wokaliści zaprezentowali przepiękne wykona-
nia znanych utworów. Team ART DANCE to: Marta Bednarska, Agata 
Byrska, Ewa Pluta, Magdalena Serafin, Dorota Pluta, Radosław Jesio-
nek.

Dzięki współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Nowej 
Dębie dzieci i młodzież mają szansę oderwać się na chwilę od komó-
rek i komputerów, aby rozwijać swoją pasję jaką jest taniec. Dorośli 
zaś w tańcu mogą na chwilę zapomnieć o pracy i obowiązkach życia 
codziennego.

Dzięki sponsorom, pani Marcie Bednarskiej udało się stworzyć 
kolorowe widowisko zachwycające kostiumami oraz scenografią, 
ale przede wszystkim choreografiami, w których widać stały rozwój 
dzieci. Oprawę świetlno - dźwiękową zapewnili pracownicy Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury. To tylko część osób, które pomagały przy 
organizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. Ale udało się w 100%. 
Oprócz tańca i wokalu jak co pół roku Marta Bednarska zachęcała do 
przekazywania 1% podatku dla Kacperka Serafina - zresztą aktualnie 
tancerza Akademii oraz Klary Bieleń - dwójki chorych dzieci związa-
nych z Akademią Tańca ART DANCE.

kultura
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Wystawa rękodzieła w CKL w Cyganach
towali się: Maria Małek, Marta Małek, Anna Ordon, Krystyna Zych, 
Janina Piechota, Andrzej Ordon, Edyta Nowak, Teresa Walska, Małgo-
rzata Kaczak, Barbara Zych, Maria Kierska, Lucyna Dryka i Agnieszka 
Misa. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem zwiedzających. 
Również w tym dniu świętowano 5 rocznicę działalności zespołów 
„Rutka” i „Koniczynka”, grupy te uświetniły otwarcie wystawy swoim 
koncertem wraz z kapelą. Nie obyło się bez tortu, który jak co roku 
przygotowali rodzice dzieci. Gratulujemy wystawcom oraz dzieciom 
i młodzieży, życzymy dalszej owocnej pracy twórczej.

SOK

9 
lutego w Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach została 
otwarta wystawa rękodzieła artystycznego. To już XI edycja 
tego wydarzenia, podczas którego artyści ludowi z miej-
scowości Cygany i Chmielów zaprezentowali swoje prace. 

Uroczystego otwarcia wystawy dokonał wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej Marian Tomczyk.

Prace są pomysłowe i różnorodne, zachwycają kolorystyką oraz 
kunsztem wykonania. Można było podziwiać pięknie haftowane obru-
sy, serwetki i ozdoby szydełkowe, serwetki wykonywane na drutach, 
prace powstałe z wikliny papierowej, biżuterię, kwiaty wykonywane 
różnymi technikami. Na wystawie były też prace modelarskie. Prezen-

kultura / sport

Turniej Karate w Chmielowie
Pierwsze miejsca:

Kichon - Zelik Kacper, Zięcik Patryk, Kozioł Marcin i Gałązka Karo-
lina.

Kata - Chmielowiec Rozalia, Jachyra Emilia i Samojeden Julia.

Organizatorem Turnieju był Mariusz Piłat (1 Dan), a sędziami zawo-
dów byli Sylwester Cybulski, Dawid Kiper, Artur Kiper, Michał Cybulski 
i Marysia Taras.

Klub Kyokushin Karate Nowa Dęba

W 
pierwszy dzień ferii w Szkole Podstawowej w Chmielo-
wie odbył się cykliczny Turniej Karate dzieci o puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

W tym roku do rywalizacji stanęło 45 dzieci w konkuren-
cji kichon i kata. Kichon dzieci wykonywały w parach i rywalizowały 
systemem pucharowym, a dzieci starsze swój pokaz kata wykonywa-
ły pojedynczo. Ocena rywalizacji przedstawiona była za pomocą not.

Konkurencja kata była kwalifikacją do Mistrzostw Podkarpacia, które 
rozegrane zostaną w Jaśle 14 kwietnia.
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Mistrzowie z KS GARDA
W 

sobotę 20 stycznia zawodnicy Klubu Sportowego GARDA Nowa Dęba wzięli udział w III Ogólnopolskim Turnieju Bokser-
skim o Puchar Burmistrza Boguchwały. Gardę reprezentowali: Patryk Serafin, Rafał Kopeć i Jacek Duda. W kategorii 
‘Kadet’ Rafał Kopeć w swojej pierwszej walce wygrał na punkty 3:0 z Rafałem Zielińskim, natomiast Patryk Serafin 
musiał uznać wyższość przeciwnika z Gwarka Łęczna. Jacek Duda z powodu braku przeciwnika stoczył tylko pojedynek 

sparingowy z zawodnikiem Wisłoka Rzeszów.

W trzeci weekend lutego w hali Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyły się IX Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 
w Boksie. W Mistrzostwach wzięli udział zawodnicy z 12 podkarpackich klubów bokserskich. Gardę Nowa Dęba reprezentował tym 
razem Jacek Duda, Patryk Serafin, Rafał Kopeć, Michał Socha i Kacper Chrząstek. Z powodu braku przeciwników walkę turniejo-
wą stoczył tylko Patryk Serafin wygrywając na punkty 2:1 z zawodnikiem Gimnasion Boguchwała stając się Mistrzem Podkarpacia 
w kategorii Kadet do 52 kg.

Natomiast Michał Socha i Rafał Kopeć stoczyli walki sparingowe, Jacek i Kacper w powodu braku przeciwnika nie zawalczyli.

Podkarpaccy pięściarze zanotowali także bardzo dobry występ podczas odbywających się początkiem marca w Ciechocinku Mistrzostw 
Polski Juniorów w boksie. Wśród 138 zawodników z 80 klubów z całej Polski była siedmioosobowa reprezentacja Podkarpacia.

Świetnie zaprezentował się obrońca tytułu Mistrza sprzed roku w wadze 91 kg – Jacek Duda. Zawodnik Gardy Nowa Dęba w ćwierć-
finale przed czasem w drugiej rundzie pokonał Bartosza Stefańskiego (Heros Pabianice). Półfinał przeciwko Jakubowi Guźlińskiemu 
(Boks Polonia Świdnica) rozstrzygnął na swoją korzyść jednogłośnie. Rywalem Jacka w finale był Kacper Nowicki (Szamotuły Boxing 
Team). Duda był wyraźnie lepszy w pierwszych dwóch rundach. W ostatniej Nowicki przejął inicjatywę, próbując odrobić straty, ale 
doświadczony zawodnik z Nowej Dęby nie pozwolił odebrać sobie złotego medalu i ponownie, drugi rok z rzędu został Mistrzem Polski 
Juniorów w wadze 91 kg.

KS GARDA Nowa Dęba
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Stypendia i nagrody sportowe

26 
lutego w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie miało miejsce rozdanie nagród i stypendiów 
sportowych za osiągnięcia w 2017 roku. Spośród 
zaproszonych gości przybyli: Wiesław Ordon – 

burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba i jego zastępca Leszek Mirow-
ski, Marian Tomczyk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, Stanisław 
Skimina – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu, 
Stanisław Pręga – prezes PZW Koło nr 12 w Nowej Dębie. Licznie 
przybyli również zawodnicy wraz z rodzicami oraz trenerzy.

Za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2017 roku burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba przyznał 5 stypendiów sportowych, 16 nagród dla 
zawodników oraz 6 nagród dla trenerów. 2 nagrody dla trenerów sekcji 
pływackiej Piranie SOSiR Nowa Dęba przyznał dyrektor SOSiR – Adam 
Szurgociński. Każdy nagrodzony odebrał z rąk burmistrza list gratula-
cyjny oraz upominek książkowy.

Wśród nagrodzonych znaleźli się trenerzy: Julian Zięba, Dariusz Żak, 
Adam Bunio, Mateusz Czachor, Przemysław Wolan, Mariusz Chwałek, Piotr Socha i Hubert Krasowski.

Stypendia otrzymali zawodnicy: Sylwia Bąba, Beata Mycek, Jakub Suszyński, Tymoteusz Malik oraz Jacek Duda. Jednorazowe nagrody trafiły 
do: Tymoteusza Plaskoty, Rafała Lejko, Natalii Róg, Szymona Malika, Zofii Tomczyk, Agaty Puzio, Rafała Czachora, Dawida Jachyry, Karoliny 
Byczek, Jakuba Borowieckiego, Szymona Durlaka, Urszuli Kopeć, Dawida Magudera, Huberta Magudera, Kamila Dzióby oraz Michała Puzio.

Wszystkim nagrodzonym składamy szczere gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów sportowych.

Iwona Serafin 
SOSiR
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galeria - jubileusz 50-lecia badmintona


