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Sesja absolutoryjna

N 
a X sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 26 czerw-
ca 2019 r. radni głosowali m.in. w sprawie udzielenia 
wotum zaufania dla burmistrza Wiesława Ordona 
po zapoznaniu się z raportem o stanie miasta i gminy 

Nowa Dęba za rok 2018 oraz w sprawie udzielenia absolutorium 
z wykonania budżetu za rok ubiegły.

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowany-
mi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dęba zobowiązany był w terminie do 31 maja 
przedstawić Radzie Miejskiej w Nowej Dębie raport o stanie gminy. 
Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, stra-
tegii i uchwał rady gminy.

Wśród obecnych na sesji 13 radnych, 8 głosowało przeciw udzie-
leniu wotum zaufania, a 5 było za udzieleniem wotum zaufa-
nia burmistrzowi.

Kolejna kadencja sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli

S 
ołtysi i przewodniczący zarządów osiedli z terenu miasta 
i gminy Nowa Dęba oficjalnie rozpoczęli kadencję 2019-
2024.

6 maja burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon wręczył nowo wybranym sołtysom i przewodniczącym zarzą-
dów osiedli zaświadczenia o wyborze na kadencję 2019-2024. 
Życzył wytrwałości w pełnieniu obowiązków i zapewnił o gotowości 
do pomocy ze strony wszystkich referatów Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba.

Wśród nowych szefów jednostek pomocniczych gminy Nowa Dęba 
są osoby, które pełniły funkcję w poprzednich kadencjach oraz pięć 
osób, które po raz pierwszy zostały sołtysami.

Po wyborach 28 kwietnia 2019 r. nowego przewodniczącego jednost-
ki pomocniczej gminy mają:

Alfredówka – sołtys  » Damian Wołosz,
Rozalin – sołtys  » Damian Hajduk,
Osiedle Buda Stalowska – przewodniczący zarządu  »

Mateusz Kobylarz,
Osiedle Poręby Dębskie – przewodniczący zarządu  »
Wojciech Kasica,
Osiedle Broniewskiego – przewodniczący zarządu  »
Grzegorz Bieniek.

W pozostałych sołectwach i osiedlu Dęba sytuacja po wyborach nie 
uległa zmianie i mają one dotychczasowych gospodarzy:

Chmielów – sołtys  » Jan Kotulski
Cygany – sołtys  » Marcin Zawada,
Jadachy – sołtys J » ózef Grdeń,
Tarnowska Wola – sołtys  » Sławomir Rutkowski,
Osiedle Dęba – przewodniczący zarządu  » Władysław Flis,

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie od 2019 roku 
kadencja sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli trwa 5 lat.

RL/MM
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– boiska – SP Tarnowska Wola i ZPO w Os. Dęba

Zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podsta-
wowej w Tarnowskiej Woli oraz małego boiska o nawierzchni poli-
uretanowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Osiedlu Dęba. 
Prace zostały odebrane, a obiekty przekazane do użytkowania.

– budowa sali gimnastycznej przy SP w Chmielo-
wie

Kontynuowane są prace przy budowie sali gimnastycznej przy Szko-
le Podstawowej w Chmielowie. Obiekt jest już w stanie zamkniętym. 
Zamontowana została stolarka okienna i drzwiowa, wykonana zosta-
ła instalacja wewnętrzna oraz położone tynki. Trwają prace wykoń-
czeniowe (posadzki).

– remiza Jadachy

Trwają prace przy rozbudowie remizy OSP w Jadachach. Budynek 
powiększył się o wieżę oraz garaż dla samochodów bojowych.

– rozbudowa dróg na terenie TSSE w Nowej Dębie

23 maja burmistrz Wiesław Ordon podpisał umowę na rozbudo-
wę drogi gminnej zlokalizowanej na terenie nowodębskiej podstrefy 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro Park Wisłosan.

Kilka dni wcześniej z rąk wojewody podkarpackiej Ewy Leniart 
burmistrz odebrał umowę dotacji z Funduszu Budowy Dróg Samo-
rządowych na realizację I etapu modernizacji i rozbudowy dróg 
w strefie Nowa Dęba w roku 2019. Wartość dotacji wyniesie 1,25 
mln zł.

Najkorzystniejszą ofertę na realizację projektu złożyło konsorcjum 
firm: PBI Infrastruktura S. A. z Kraśnika oraz PBI WMS sp. z o.o. 
z Sandomierza, które zaoferowało wykonanie zamówienia za cenę 
3,185 mln zł oraz udzieliło 7 lat gwarancji jakości.

Realizacja I etapu obejmuje odcinek od bramy dolnej (przy JRG 
PSP) do bramy górnej (przy Hotelu Szypowski-Strefa), wzdłuż firm 
Polpharma, ESV Wisłosan, Dezamet, Eltex. Umowa na rozbudowę 
drogi gminnej objętej dofinansowaniem przewiduje m.in. wymia-

Inwestycje i remonty w obiektywie:

Głosowanie za udzieleniem absolutorium poprzedziło sprawoz-
danie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu, które 
omówiła Skarbnik Gminy Alicja Furgał. Odczytana została także 
pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. 
Wykonanie budżetu za rok 2018 pozytywnie opiniowała także 

Komisja Rewizyjna i wnioskowała do Rady Miejskiej o udzielenie 
burmistrzowi absolutorium. Za udzieleniem burmistrzowi absolu-
torium głosowało 5 radnych, 8 radnych wstrzymało się od głosu.

RL/MM
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nę nawierzchni, budowę chodników dla pieszych na długości 
840 metrów, budowę 257 miejsc parkingowych dla samochodów 
osobowych, budowę 3 zatok postojowych dla samochodów cięża-
rowych (11 miejsc) oraz odwodnienie nawierzchni. Zainstalowa-
ne zostanie 36 lamp ulicznych. Projekt uwzględnia także montaż 
stojaka na rowery oraz budowę wyniesionego przejścia dla pieszych 
w pobliżu budynku Polpharmy. Termin realizacji umowy zaplanowa-
no na 15 października 2019 r.

Gmina złożyła również wniosek o dotację z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych (FDS) na realizację II etapu modernizacji dróg strefowych. 
Ma on objąć odcinek drogi biegnącej wzdłuż Innowacji, Unide-
zu i Promostu. Staramy się o dotację w wysokości 580 tys. zł, co 
stanowi 50% kosztów kwalifikowanych, po stronie gminy są również 
koszty niekwalifikowane (380 tys. zł).

– klatka schodowa w UMiG

Trwają prace modernizacyjne w budynku urzędu, prowadzone 
pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Przebudowywana jest istnie-
jąca klatka schodowa (od strony północnej) celem dostosowania 
do wymogów przepisów pożarowych wraz z wewnętrzną instalacją 
elektryczną i oddymiania. W ogólnym zakresie przebudowa klatki 
polega między innymi na obudowie-oddzieleniu klatki przegrodami 
przeciwpożarowymi od wszystkich korytarzy, montażu drzwi prze-
mykowych, przeciwpożarowych, wykonaniu instalacji elektrycznej, 
oddymiającej i instalacji sygnalizacyjnej kompatybilnej z już istnie-
jącą w urzędzie, przebudową barierek schodowych, wykonaniem 
otworu oddymiającego w ścianie przy ostatniej kondygnacji oraz 
obłożeniu schodów i spoczników płytkami gresowymi.

– miejsca parkingowe na terenie miasta

Na terenie miasta wykonano roboty remontowe związane z utwar-
dzeniem i zagospodarowaniem terenów przyblokowych w Nowej 
Dębie. W ramach pierwszego z zadań przystąpiono do utwardzenia 
terenu (parkingu) przy budynku Jana Pawła II 13 od strony podwór-
ka. Zakres prac obejmował wytyczenie miejsca pod zabudowę, kory-
towanie terenu, ułożenie nowych krawężników drogowych, wyko-
nanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie nawierzchni 
z płyt ażurowych.

UMiG

Nowe parkingi pomiędzy ulicami JP2, Krasickiego 
i Al. Zwycięstwa

Właśnie dobiega końca długo oczekiwana budowa osiedlowych 
miejsc postojowych na podwórku zlokalizowanym pomiędzy ulicami 
Jana Pawła II, Krasickiego i Al. Zwycięstwa.

Problem był znany władzom miasta od wielu lat, jednakże dopie-
ro teraz udało się go rozwiązać. Z braku parkingów, mieszkańcy 

okolicznych bloków musieli parkować na trawniku. Czarę gory-
czy przerwała interwencja służb mundurowych, którą opisywano 
w mediach lokalnych w październiku ubiegłego roku.

Otóż, mimo „cichego pozwolenia” na parkowanie wzdłuż ulicy, ktoś 
zgłosił sprawę na tzw. Krajową Mapę Bezpieczeństwa. Policja nie 
miała wyboru i musiała podjąć działania, które okazały się bardzo 
kosztowne dla mieszkańców. Wówczas sprawa stała się "politycz-
na", a obietnica realizacji parkingów wkomponowała się w trwającą 
kampanię samorządową. Jak się okazało, tym razem nie skończyło 
się na pustych słowach: – W swoim programie wyborczym zawarłem 
deklarację, że jeżeli zostanę radnym to podejmę działania aby parkin-
gi w tym miejscu powstały – mówi przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Diektiarenko. – W lutym wraz z radnymi poświęciliśmy 
tej sprawię komisje gospodarki przestrzennej i inwestycji. Dziękuję 
za wsparcie tego działania i zaangażowanie radnemu Łukaszowi 
Serafinowi, oraz pozostałym kolegom. Obecnie zadanie jest reali-
zowane i mam nadzieję, że będzie służyło mieszkańcom – dodaje.

/rek

Prace termomodernizacyjne w Zespole Placówek 
Oświatowych w Osiedlu Dęba

Trwają prace termomodernizacyjne w Zespole Placówek Oświato-
wych w Osiedlu Dęba. Jest to pierwszy etap prac mający na celu 
umożliwienie nauczania wychowania fizycznego w okresie zimo-
wym.

Przypomnijmy: Sytuacja w ZPO w Osiedlu Dęba od kilku lat jest 
dramatyczna. W okresie jesienno-zimowym temperatura na Sali 
gimnastycznej spada do 8-10 stopni, co uniemożliwia realizowanie 
programu nauczania. Lekcje wychowania fizycznego są odwoływa-
ne, a rodzice w trosce o zdrowie swoich dzieci zmuszeni są wypi-
sywać im zwolnienia. Mimo iż grzejniki na sali są podkręcone do 
maksimum, a nawet bywają tak gorące że nie da się ich dotknąć, nie 
zapewniają odpowiedniej temperatury do prowadzenia zajęć WF-u, 
a jednocześnie generują olbrzymie koszty dla placówki i gminne-
go budżetu.

Na te sytuację zwracali uwagę władzom miasta wybrani w minio-
nym roku radni z Osiedla Dęba: Tomasz Kopeć i Marek Kopeć. To 
właśnie z ich inicjatywy i na ich wniosek wpisano do budżetu na rok 
2019 prace związane z ociepleniem szkoły. – Cieszę się, że te prace 
wreszcie ruszyły. Oczywiście jest to dopiero pierwszy etap moderni-
zacji ZPO, ale mam nadzieję, że uda się pozyskać fundusze euro-
pejskie na wykonanie kolejnych części tego zadania – mówi radny 
Tomasz Kopeć.

Zakres robót budowlanych obejmuje: wymianę stolarki okien-
nej, docieplenie ścian wewnętrznych, docieplenie stropu nad salą 
gimnastyczną, roboty rozbiórkowe dachu i jego ponowne pokrycie, 
montaż rynien i rur spustowych, remont wewnętrzny sali gimna-
stycznej, wymianę stolarki wewnętrznej drzwiowej, wymianę insta-
lacji elektrycznych.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwsza skuteczna interwencja 
radnych Tomasza i Marka Kopcia związana z oświatą w Osiedlu 
Dęba. Obaj radni przekonali kolegów samorządowców do zabezpie-
czenia środków budżetowych na rozbiórkę starej szkółki: budynku 
który nie tylko szpecił ale również stanowił zagrożenie. Rozbiórki od 
lat domagało się zebranie osiedlowe, jednakże do tej pory nikt tego 
głosu nie słuchał.

/rek
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Prezydium Rady Miejskiej z wizytą 
u Ministra Sprawiedliwości

P 
rzewodniczący Rady Miejskiej Damian Diektiarenko wraz 
z I-vice przewodniczącym Tomaszem Wolanem na zaprosze-
nie wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła gościli 
w gmachu na Alejach Ujazdowskich w Warszawie. To pierw-

sza wizyta przedstawicieli rady miasta na tak wysokim szczeblu.

W środę 31 lipca przedstawiciele nowodębskiego samorządu udali się 
do stolicy na spotkanie z wiceministrem dr hab. Marcinem Warcho-
łem. Jak mówi przewodniczący Rady Miejskiej Damian Diektiaren-
ko rozmowy trwały dosyć długo i dotyczyły wielu tematów – Zwróci-
liśmy ministrowi uwagę na problemy poruszane przez mieszkańców 
na pełnionych przeze mnie dyżurach w Urzędzie Miasta. Rozmawiali-
śmy również o kwestiach bezpieczeństwa i pomocy dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, oraz sytuacji nowodębskiego szpitala.

Jak dodaje I-vice przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Wolan 
wiceminister Marcin Warchoł pochodzi z niedaleko położonego Niska, 
stąd też nie zabrakło odniesień do spraw lokalnych – Pan Minister 
jest bardzo dobrze zorientowany w sprawach Nowej Dęby i powiatu 

tarnobrzeskiego. Śledzi wszystkie wydarzenia i doniesienia prasowe. 
To bardzo ważne, że taki człowiek reprezentuje nasz region w Warsza-
wie – dodaje Wolan.

/rek

Rada Miejska za rozwiązaniem Straży Miejskiej

N 
a sesji Rady Miejskiej 26 czerwca 2019 r. radni podję-
li uchwałę w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej 
w Nowej Dębie.

Komendant Straży Miejskiej Mieczysław Nalepa podzię-
kował obecnym na sesji Komendantom Policji – Markowi Pietry-
kowskiemu z Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu oraz Mariu-
szowi Stasiakowi z Komisariatu Policji w Nowej Dębie za wspólną 

pracę na rzecz mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba. Podziękował 
także wszystkim instytucjom, z którymi Straż Miejska w Nowej Dębie 
współpracowała realizując swoje obowiązki.

Za rozwiązaniem Straży Miejskiej głosowało 8 radnych, 5 radnych 
było przeciwnych.

RL/MM

Będzie projekt na  
Al. Metalowca (ul. Śmiśniewicza)

W 
reszcie! Po wielu latach oczekiwań ruszył przetarg 
na wykonanie projektu dawnej Al. Metalowca, obec-
nie ulicy Śmiśniewicza. Drogi, która usprawni dojazd 
i komunikacje z nowodębską strefą ekonomiczną.

O wykonanie tej drogi od lat zabiegał Paweł Grzęda. Najpierw jako 
mieszkaniec i przedsiębiorca, a od listopada 2018 roku przewodni-
czący komisji budżetowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Oczywiście 
zadanie to nie znalazłoby się w budżecie na rok 2019 gdyby nie 
zgodna decyzja pozostałych radnych. – W chwili obecnej do naszej 
strefy można dojechać tylko ulicą Kościuszki i Szypowskiego. Brak 
alternatywnej trasy stanowi nie tylko uciążliwość dla mieszkańców, 
ale również niebezpieczeństwo w przypadku różnych zdarzeń loso-
wych. Jeżeli poważnie myślimy o rozwoju gospodarczym naszego 
miasta i naszej strefy to utworzenie tej trasy jest po prostu niezbędne 
– tłumaczy Paweł Grzęda.

Jak będzie przebiegała nowa trasa? Zgodnie z wytycznymi dla projek-
tantów, Aleja Metalowca / ul. Śmiśniewicza ma połączyć nowodębską 
strefę ekonomiczną z ulicą Sikorskiego (wyjazd na Poręby i do drogi 
krajowej nr 9), oraz z ulicą Leśną. Na całej długości projektowanej 
drogi planuje się wykonanie odwodnienia i oświetlenia. Przewiduje 
się również utworzenie ciągu rowerowego. Połączenie z ulicą Leśną 
wymagać będzie wykonania mostu lub przepustu o wymaganiach 
dostosowanych do kategorii drogi (KR1). Projekt winien zostać wyko-
nany do końca tego roku. Wykonanie nastąpi w latach następnych 
w zależności od możliwości budżetowych i wysokości pozyska-
nych dotacji.

Marek Ostapko

samorząd
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Radni wspierają rozwój 
budownictwa jednorodzinnego

A 
stronomiczne jak na nowodębskie zarobki ceny działek 
budowlanych to ogromne zagrożenie dla rozwoju naszego 
miasta i gminy. W konsekwencji młodzi ludzie osiedlają się 
w okolicznych gminach gdzie ceny są kilkukrotnie niższe. 

Skutek jest taki, że miasto traci mieszkańców a wraz z nimi wpływ 
z podatków. Problem dostrzegają „nowi” Radni.

– Na komisjach rozmawialiśmy o tym, że jeżeli chcemy aby nasze 
miasto się rozwijało to musimy tworzyć warunki pod osadnictw wielo-
mieszkaniowe i jednorodzinne. W całym kraju borykamy się z niżem 
demograficznym, oraz odpływem ludzi do miast i aglomeracji. Te 4 
działki, które teraz wystawiamy na sprzedaż są takim początkiem, 
ale myślę że na komisjach i sesjach wypracujemy rozwiązania by to 
osadnictwo i rozwój naszej gminy wspierać – mówi przewodniczący 
komisji gospodarki przestrzennej i inwestycji Tomasz Dziemianko.

W podobnym tonie wypowiada się wiceprzewodniczący Rady Miej-
skiej Tomasz Wolan: – Wydaję mi się, że bardzo dobry czas by te 
działania przyśpieszyć. Mamy koniunkturę gospodarczą, ludzie wraca-
ją zza granicy. Do tego wiemy, że nasze zakłady metalowe i poligon 
będą się rozwijać. To wymaga terenów dla tych ludzi. Jak rozmawiam 
ze swoimi znajomymi i rówieśnikami z miasta to widzę jak wielu z nich 
ucieka z Nowej Dęby np. do Majdanu Królewskiego czy Brzostowej 
Góry bo tam ceny działek są 5-krotnie niższe niż w Dębie. Trzeba 
zatrzymywać mieszkańców w Nowej Dębie.

Na wysokie ceny działek spowodowane niską podażą wskazuje 
również przewodniczący komisji budżetowej Paweł Grzęda: – Dział-
ki w Nowej Dębie rzeczywiście są bardzo drogie bo ceny wahają się 
w granicach nawet od 8 do 12 tysięcy złotych i jest to istotne ogra-

niczenie w budownictwie jednorodzinnym a myślę, że zasób gminy 
to jest dość duży procent ogółu działek w Nowej Dębie dlatego jeśli 
uwolnimy działki gminne to możemy spowodować spadek tych cen. 
Trzymanie ich na sprzedaż za 5 czy 10 lat nie ma sensu bo może być 
tak, że te działki nie doczekają się kupców bo mieszkańcy i chętni do 
budowy domów jednorodzinnych nam odpłyną do okolicznych miej-
scowości.

Na sesji Rady Miejskiej przyjęto uchwałę o zbyciu 4 działek pod budow-
nictwo jednorodzinne w Osiedlu Poręby Dębskie, oraz 3 działek 
w sołectwie Jadachy. Działki „na porębach” wskazali radni z osiedla 
Hubert Kopeć i Michał Chmielewski, którym zależy na zagospo-
darowaniu gruntów w ich okręgu. Jak deklarują radni, na kolejnych 
komisjach i sesjach będą trwały prace nad wyznaczeniem kolejnych 
terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Ale to nie koniec. Jak 
zauważa przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie Damian 
Diektiarenko bardzo wiele gruntów od lat 70-tych jest zablokowa-
nych pod budowę obwodnicy, która jak można się domyślać nigdy nie 
powstanie – Podjęliśmy decyzję, że trzeba zrobić wszystko by dopro-
wadzić do zdjęcia tej blokady. Będziemy kierować pisma do właści-
wych w tym temacie organów, jak również jeśli to będzie wymagane 
przystąpimy do zmiany dokumentów planistycznych – deklaruje prze-
wodniczący Rady. Gdyby działania „nowych” radnych odniosły skutek 
bardzo wielu właścicieli działek na Osiedlu Poręby Dębskie, oraz 
Osiedlu Dęba mogłaby wreszcie zagospodarować swoje nieruchomo-
ści, a to bez wątpienia przyczyni się do rozwoju naszej gminy.

/rek

Atrakcyjna działka na  
ul. Bieszczadzkiej do sprzedaży

R 
ada Miasta podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na zbycie 
działki położonej przy krajowej dziewiątce w sąsiedztwie 
karczmy „Jorgula”. Wpływy ze sprzedaży działki zasilą 
nowodębski budżet, dzięki czemu więcej środków będzie 

można przeznaczyć na inwestycje.

Dawniej mieściła się tam szkoła podstawowa. Dzisiaj budy-
nek placówki oświatowej popadł w ruinę i nadaje się jedynie do 
rozbiórki. Rozbiórki która może pochłonąć ponad 100 tysięcy 
złotych, a na to środków finansowych nie ma. Nie ma ich również 
na zagospodarowanie tego terenu. Wprawdzie burmistrz Wiesław 
Ordon planował ulokować w tym miejscu siedzibę Środowiskowe-
go Domu Samopomocy (SDŚ), jednakże ten pomysł został odrzu-
cony przez „nową” radę. Stało się tak z kilku powodów.

Po pierwsze SDŚ ma już swoją siedzibę na ulicy Kościuszki a obiekt 
jest bardzo dobrze wyposażony i zaspokaja potrzeby podopiecz-
nych. Jedynym mankamentem były przecieki instalacji, ale już w 
tym roku rusza kompleksowa termomodernizacja całego bloku, 

oraz wymiana wszystkich sieci co podniesie atrakcyjność tego 
miejsca i rozwiąże wymienione bolączki. Kwota inwestycji oscylo-
wała w okolicach 5-6 mln zł. Istniała możliwość złożenia wniosku 
na dofinansowanie budowy nowego budynku w wysokości 85 %. 
Jednakże brak pewności otrzymania dotacji i długi czas oczeki-
wania na rozstrzygnięcie skłonił Radę Miejską na odstąpienie od 
koncepcji burmistrza.

Sprawa sprzedaży tej działki była dyskutowana od grudnia 2018 
roku na komisjach stałych Rady Miejskiej. – Na komisji majowej 
zaznaczono, że zbycie tej działki może nastąpić tylko pod nieuciąż-
liwą działalność handlowo-usługową i tylko pod taką działalność 
mają zostać stworzone warunki zabudowy. Taka decyzja gwaran-
tuje okolicznym mieszkańcom, oraz już istniejącym na tym terenie 
podmiotom gospodarczym, że nie zaburzy to istniejącego ładu. – 
mówi radny Hubert Kopeć. Za sprzedażą działki jest również prze-
wodniczący Osiedla Poręby Dębskie Wojciech Kasica – Osobi-
ście jestem za tym, żeby na tym terenie coś wreszcie zaczęło się 
dziać. Wiadomo, że jedni będą za inni przeciwko. Zdaniem radne-
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Wykup gruntów na Zarzeczu

W 
celu poprawy komunikacji na Osiedlu Dęba zadecy-
dowano o utworzeniu nowej drogi łączącej Zarzecze 
z drogą krajową nr 9 i ulicą Anieli Krzywoń. W tym roku 
przeprowadzona zostanie procedura wykupu gruntów 

pod realizację tej inwestycji.

– W budżecie na 2019 rok zwiększyliśmy o 40 tys. zł wydatki na 
wykup gruntów z przeznaczeniem na wykup działek, na których 
powstanie nowa droga na Zarzeczu. Projekt budowlany budowy drogi 
gminnej łączącej ulicę Nadole z drogą krajową nr 9 na wysokości ulicy 
Anieli Krzywoń w Nowej Dębie jest bardzo istotny dla usprawnienia 
komunikacji w naszym osiedlu – mówi Marek Kopeć, radny z Dęby.

Rzeczywiście. Dróżki gminne wewnątrz Osiedla Dęba są bardzo 
wąskie i kręte. Budowa nowej, pełnowymiarowej trasy z poboczami 
i odwodnieniem, oraz prosty wyjazd do krajowej dziewiątki zdecy-
dowanie polepszy standard życia w tej części naszej gminy. Jeżeli 
wszystkie procedury przebiegną bez problemów i utrudnień, będzie 
można szukać środków na realizację tego zadania w następnym 
roku budżetowym.

Marek Ostapko

Dotacja na remont dróg dojazdowych

17 
maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie zarząd wojewódz-
twa podpisał z gospodarzami podkarpackich gmin 
umowy na dofinansowanie remontów i budowy dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych.

Był wśród nich także burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon, który złożył podpis pod umową gwarantującą przekazanie dla 
gminy środków pochodzących z budżetu województwa z tytułu wyłą-
czenia gruntów z produkcji rolniczej w roku 2019 (FOGR).

Tym samym przyznana dotacja w wysokości 75 000 zł umożliwi 
modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jadachach 
na długości 880 metrów.

Gmina zobowiązana jest do wniesienia wkładu własnego w wyso-
kości min. 20% przyznanej dotacji. Dofinansowanie otrzymane od 
zarządu województwa pozwoli na kontynuację prac rozpoczętych 
w roku 2018.

UMiG/RL

go Michała Chmielewskiego sprzedaż tej działki przyniesie 
duże korzyści osiedlu i gminie – Miejmy nadzieję, że powstaną tam 
nowe miejsca pracy. Dzięki temu do kasy miasta wpłyną nie tylko 
środki ze sprzedaży działki, ale również dochody z podatków.

Zgodnie z kompetencjami warunki, termin i kryteria przetargu 
określi burmistrz Wiesław Ordon.

Marek Ostapko

20-lecie Środowiskowego 
Domu Samopomocy

18 
czerwca 2019 roku odbyły się uroczystości z okazji 
20-lecia funkcjonowania Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Nowej Dębie, z siedzibą przy ulicy 
Kościuszki 110.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele UMiG Nowa Dęba, 
Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, 
przedstawiciele instytucji współpracujących, kierownicy i dyrektorzy 
ŚDS-ów z województwa podkarpackiego oraz uczestnicy ŚDS wraz 
z rodzinami. Święto naszego ośrodka zaszczycił swoją obecnością 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Chmielowiec. 
Dla wszystkich zaproszonych gości uczestnicy przygotowali program 
artystyczny pt. „Kochaj świat, kochaj życie” oraz krótki rys historyczny 
w postaci prezentacji multimedialnej. Część artystyczna była bardzo 
wzruszająca, nawet dla osób, które od niedawna są z nami związane. 
Bliscy naszych uczestników podkreślali, jak ważną rolę spełnia ŚDS 
w ich życiu osobistym, a także w funkcjonowaniu rodzin. Gabrie-
la Nowak-Wolwowicz, która jest kierownikiem Środowiskowe-
go Domu Samopomocy od samego początku jego istnienia, złożyła 

podziękowania wszystkim osobom i instytucjom wspierającym nas 
na przestrzeni tych 20 lat. Po licznych przemówieniach, życzeniach 
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Nawet poznanie dobra nie przynosi dzieciom takiego pożytku, 
co ochrona przed poznaniem zła.

/ św. Augustyn/

W obronie instytucji małżeństwa i godności 
człowieka. Przeciwko ideologii LGBT i szerzeniu 

marksizmu kulturowego.

R 
ada Miejska w Nowej Dębie, wzorem innych samorządów 
w kraju, przyjęła deklarację przeciwko ideologii LGBT. Co 
oznacza skrót LGBT i co wnosi przyjęcie tej deklaracji?

LGBT to pochodzący z języka angielskiego skrót odnoszący 
się do mniejszości seksualnych: lesbijek, gejów, osób biseksualnych 
i transpłciowych, jednakże w szerszym znaczeniu odnosi się on do 
ogółu mniejszości seksualnych. Z kolei tzw. „ideologia LGBT” lub 
zamiennie „ideologia gender” (czytaj: dżender) to zbiór poglądów 
lewicowo-marksistowskiej myśli politycznej w skład której wchodzą 
postulaty rozwinięcia pojęcia małżeństwa na pary homoseksualne 
(np. dwóch mężczyzn) i zagwarantowanie tymże parom takiej samej 
sytuacji prawnej jak parom heteroseksualnym (kobieta-mężczyzna). 
Postulaty ideologii LGBT dotyczą również umożliwienia gejom i lesbij-
kom adopcji dzieci, finansowania przez podatników parom kobiecym 
zabiegów „in vitro” przy jednoczesnej legalizacji aborcji na życzenie. 
Wśród ideologów myśli lewicowej (np. prof. Jan Hartman) pojawia-
ją się również postulaty legalizacji kazirodztwa oraz obniżenia wieku 
legalności współżycia seksualnego. Obecnie w Polsce współżycie 
z osobą poniżej 15 roku życia jest traktowane jako przestępstwo. 
Wyznawcy ideologii LGBT twierdzą kwestionują również istnienie 
tylko dwóch płci. Czołowi ideolodzy ruchu mówią nawet o istnieniu 52 
płci u człowieka. Z tymi i innymi poglądami przedstawiciele ideologii 
LGBT/gender coraz częściej wchodzą do polskich szkół gdzie prowa-
dzą zajęcia i wykłady podczas których prowadzą nachalną i agresyw-
ną agitację polityczną. Osoby kwestionujące prezentowane przez nich 
poglądy są terroryzowane pałką „politycznej poprawności” i oskar-
żane o używanie „mowy nienawiści”. De facto oba terminy stanowią 
najnowszą formę cenzury politycznej. O tym jak bardzo agresywna 
jest ideologia LGBT świadczy przypadek polskiego pracownika sieci 
IKEA (salon meblarski), który został zwolniony z pracy za cytowanie 
zapisów Starego Testamentu odnoszących się do praktyk homoseksu-
alnych. I to wszystko w chrześcijańskiej – wydawałoby się – Polsce.

Warto również uświadomić sobie do wydarzyło się na tzw. „Paradzie 
Równości” w Gdańsku. Parada Równości to przemarsz środowisk 
LGBT. To właśnie tam doszło do parodiowania Mszy Świętej i profa-
nacji Najświętszego Sakramentu. Sprawa była głośna medialnie, 

a zdjęcia z tych profanacji są dostępne w internecie, dlatego autor 
pozwoli sobie pominąć szczegóły tego czynu. Do tego dochodzi próba 
cenzurowania Pisma Świętego, oraz złośliwe i szyderze przerabianie 
obrazu Matki Bożej. Wszystko to by wywołać jak największy skandal 
i by za wszelką cenę obrazić uczucia katolików. Jak widać środowi-
sko LGBT, które próbuje ustawić się w roli ofiar i cierpiętników, jest 
stroną nastawianą na bezpardonową walką i konfrontacje w której 
uczucia drugiej strony się nie liczą. Pod płaszczykiem wzniosłych 
apeli o „tolerancję” i „prawo do miłości” mamy do czynienia z wojną 
kulturową, której głównym celem jest walka z tradycyjnym modelem 
rodziny i Kościołem Katolickim. W naszym kraju ( w przeciwieństwie 
do USA czy wielu państw zachodnich) homoseksualizm nigdy nie był 
penalizowany, a osoby o innej orientacji seksualnej nie były i nie będą 
przez państwo (a tym bardziej przez samorząd) prześladowane. Bo nie 
o osoby tutaj chodzi a o ideologie. Przyjęta deklaracja NIE DOTYCZY 
OSÓB i nikogo nie potępia i nie dyskryminuje. Odnosi się jedynie do 
agresywnej ideologii nastawionej na walkę i konfrontacje. Jak wiado-
mo każda akcja powoduje reakcje. Jeżeli jesteśmy atakowani, mamy 
prawo się bronić.

Dlatego raz jeszcze należy stanowczo podkreślić. Nikt nie zamierza 
ingerować w prywatne sprawy i prywatne życie Polek i Polaków. 
Jednakże wobec tak radykalnych postulatów i agresywnych zacho-
wań przedstawicieli ideologii LGBT nie można przejść obojętnie. 
Mamy do czynienia ze sporem kulturowym, cywilizacyjnym i poli-
tycznym w którym większość członków nowodębskiego samorządu, 
przy zachowaniu tolerancji dla odmienności i szacunku do każdego 
człowieka – opowiada się po stronie polskiej rodziny i małżeństwa 
rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny. Tylko tyle i aż tyle.

Poniżej cały tekst przyjętej deklaracji.

Deklaracja Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie wprowadzania 
i promocji ideologii „LGBT” do wspólnot samorządowych.

Rada Miejska w Nowej Dębie wyraża swój stanowczy sprzeciw 
wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych 
na promocję ideologii ruchów LGBT, której cele godzą w fundamenty 
porządku społecznego, opartego o rodzinę rozumianą jako małżeń-

i podziękowaniach rozpoczęła się zabawa taneczna z konkursami 
i zagadkami, podczas której wszyscy wspaniale się bawili.

Środowiskowy Dom Samopomocy od 1999 roku udziela pomo-
cy ludziom niepełnosprawnym, chorym, potrzebującym wsparcia 
psychicznego, ludziom zgubionym w codziennym funkcjonowaniu, 
niezaradnym życiowo z powodu swoich problemów intelektualnych, 
emocjonalnych lub z powodu kryzysów życiowych. Dzięki staraniom 
wykwalifikowanej kadry uczestnicy uczą się czynności związanych 
z codzienną egzystencją, rozwijają swoje zdolności, utrwalają zasa-
dy społecznego funkcjonowania, a także pomagają sobie nawzajem. 
Podczas zajęć terapeutycznych podkreślane są aspekty prozdrowot-
ne, istota zdrowego odżywiania oraz aktywności ruchowej, oczywiście 
na miarę indywidualnych możliwości psychofizycznych. Personel dba 

o różne atrakcje dla swoich podopiecznych organizując spotkania, 
wycieczki, zawody, zabawy i konkursy, dzięki którym mają możliwość 
oderwania się od codziennych trosk i problemów.

W ciągu 20 lat naszej działalności wielu uczestników zaczęło samo-
dzielnie kierować swoim życiem, bez konieczności systematycznego 
udziału w terapii i treningach, często podejmując zatrudnienie i będąc 
niejednokrotnie podporą swojej rodziny. Wiedzą jednak, że zawsze 
mogą liczyć na naszą pomoc i wsparcie. A my, jako Środowiskowy 
Dom Samopomocy, nadal będziemy zaangażowani w niesieniu pomo-
cy i wsparcia osobom potrzebującym z terenu naszej gminy.

ŚDS w Nowej Dębie
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stwo kobiety i mężczyzny, jak również w wolność i autonomię wspól-
not religijnych, a zwłaszcza Kościoła Katolickiego czym naruszają 
przyjęty w Polsce ład konstytucyjny.

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stwo-
rzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz, 1: 27). Trudno uwierzyć, 
że wraz z rozwojem nauki i obserwowanym rozwojem technologicz-
nym, człowiek osadzony w realiach XXI wieku neguje i podważa biolo-
giczne i duchowe podstawy swojego bytowania. Oczywiste prawdy 
o naturze człowieka i jego płciowości ustępują nachalnej propagan-
dzie lewicowych demoralizatorów (spadkobierców ideologii bolsze-
wickiej) których jedynym celem jest zniszczenie instytucji małżeństwa 
i rodziny, a przez to doprowadzenie do całkowitego przeorientowania 
stosunków i relacji społecznych. Celowi temu, prócz kłamstw i mani-
pulacji służy również stosowanie terroru politycznej poprawności, 
cenzurowanie Pisma Święto, wyrzucanie z pracy osób broniących 
tradycyjnych wartości, oraz polityczne procesy pod zarzutem tzw. 
„mowy nienawiści”. Pod hasłami tolerancji i pokoju, aktywiści LGBT 
profanują święte dla katolików symbole, szydzą z sakramentów – 
zwłaszcza z Najświętszej Ofiary promując w ten sposób antycywili-
zację.

Nie od dziś wiadomo, że dzieci winny dojrzewać w relacji, konfrontu-
jąc się z męskością i kobiecością — ojca i matki — i w ten sposób 
osiągać dojrzałość uczuciową. I to właśnie w samej wspólnocie 
rodzinnej dziecko może być wychowane do rozpoznawania wartości 
i piękna różnicy płci, równości, oraz komplementarności biologicznej, 
funkcjonalnej, psychologicznej i społecznej . Dla dobra życia, rodziny 
i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy – zgodnie 
z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego – nie będzie ingero-
wać w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy sobie jednak 

narzucić wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które 
niesie ze sobą ideologia LGBT. Mając na względzie dobro dzieci, insty-
tucji małżeństwa i rodziny oraz prawidłowy rozwój wspólnoty narodo-
wej deklarujemy, że:

 – stajemy w obronie naszej tradycji, kultury i religii przeciwko agre-
sywnej, kłamliwej i szkodliwej ideologii LGBT

 – nie godzimy się na wprowadzanie do naszych szkół i naszego 
systemu oświaty elementów tzw. „wychowania seksualnego” w myśl 
standardów Światowej Organizacji Zdrowia;

 – nie godzimy się na demoralizację naszych dzieci przez tzw. „latarni-
ków” lub przez innych funkcjonariuszy politycznej poprawności;

 – nie godzimy się na szerzenie tzw. „homopropagandy” w gminnych 
placówkach oświatowych oraz jakichkolwiek obiektach należących do 
gminy Nowa Dęba.;

Jednocześnie zwracamy się:

 – do nauczycieli i wychowawców, do dyrektorów szkół i przedszkoli 
o obronę polskiej rodziny, i wartości chrześcijańskich podczas prowa-
dzonych przez was zajęć i w prowadzonych przez was placówkach

 – do burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba o nadzór nad działalno-
ścią prowadzonych przez niego szkół i przedszkoli w objętym niniejszą 
deklaracją zakresie;

 – do mieszkańców miasta i gminy zatroskanych losem przyszłych 
pokoleń dzieci i młodzieży o włączenie się w obronę polskich wartości 
i polskich rodzin.

/rek

O zanieczyszczeniu wody 
w sieci wodociągowej

PROBLEMY Z WODĄ

N 
a przełomie maja i czerwca nasza gmina przeżywała 
problemy z wodą wodociągową, których w swej historii nie 
doświadczyła. Sytuacja zanieczyszczenia wody wywołała 
przejściowe utrudnienia, które przy zaangażowaniu wielu 

ludzi i spokojnej postawie mieszkańców, udało się w miarę szyb-
ko rozwiązać.

Tegoroczny koniec maja kojarzy nam się z nawalnymi deszczami, 
które dały się nam we znaki powodując podtopienia gospodarstw 
domowych, zalanie pól uprawnych i zniszczenia w zbiorach. W opinii 
Sanepidu, właśnie ta sytuacja mogła skutkować przedostaniem się 
nadmiernej ilości wód opadowych do głębinowego ujęcia wód. Wraz 
z nimi pojawiły się zanieczyszczenia, o których świadczyła obecność 
bakterii grupy coli. Na szczęście nie była to bakteria Escherichia coli, 
której obecność świadczyłaby o tym, że do wody przedostały się ście-
ki sanitarne.

Nie mniej jednak 31 maja Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitar-
ny wydał decyzję o tym, że woda z nowodębskiego wodociągu nie 
nadaje się do spożycia przez ludzi, może być używana tylko do celów 
sanitarnych. I tu pojawił się kolejny problem, gdyż w decyzji Sanepidu 
nie określono dokładnie, co z tą wodą można robić. Jak wyjaśniała 
na sesji 4 czerwca dyrektor Małgorzata Michalska-Szymaszek, woda 

nadawała się do mycia, prania czy używania w zmywaniu naczyń. 
Tyle, że to wyjaśnienie przyszło za późno.

Po otrzymaniu decyzji z Sanepidu służby PGKiM, w porozumieniu z 
burmistrzem, uruchomiły procedury wg planu funkcjonowania urzą-
dzeń zaopatrzenia w wodę, w warunkach specjalnych. Zgodnie z nim 
PGKiM poinformował w swoim komunikacie o tym, że woda z wodo-
ciągu nie nadaje się do spożycia, mycia warzyw i owoców. Jedno-
cześnie rozpoczęto procedurę uruchomiania zastępczych punktów 
dystrybucji wody. Do tych punktów skierowano cysterny posiadające 
stosowne certyfikaty, które dostarczały wodę z certyfikowanych źródeł 
wody. W przypadku osiedli i sołectw zastępcze punkty dystrybucji 
wody znajdowały się przy remizach OSP oraz w Budzie Stalowskiej. 
Do tych punktów wodę w butelkach 1,5- i 5-litrowych dostarczały 
załogi PGKiM. Wydawaniem butelek zajęli się przewodniczący osiedli 
i sołtysi, a wsparli ich strażacy z miejscowych jednostek OSP. 

Jednocześnie trwał proces dezynfekcji ujęcia i sieci wodociągowej 
podchlorynem sodu, co zaskutkowało szybkim uzdatnieniem wody. 
Badania, jakie 1 czerwca przeprowadziło na zlecenie PGKiM auto-
ryzowane laboratorium z Pszczyny, wykazały, że już w sobotę w 
wodzie nie było żadnych niepożądanych bakterii. Niestety, wyników 
tych badań, które spółka komunalna otrzymała 3 czerwca (poniedzia-
łek), Sanepid nie uznał za wystarczające do dopuszczenia wody do 
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spożycia. Kolejne badania tejże instytucji, przeprowadzone w tenże 
poniedziałek, wykluczyły zanieczyszczenie wody i pozwoliły we wtorek 
4 czerwca dopuścić wodę do spożycia.

Zbiegiem okoliczności, w tym samym czasie doszło do zaczopo-
wania (przede wszystkim nasączanymi chusteczkami higieniczny-
mi) kolektora sanitarnego w odległości ok. 700 m od ujęcia wody i 
wylania się ścieków do gruntu. Stało się to okazją do zbudowania 
tezy przez niektórych radnych, że to zaniedbania PGKiM doprowa-
dziły do zanieczyszczenia wody. Teza ta z gruntu była nieadekwat-
na do rzeczywistości, gdyż w nowodębskiej wodzie nie było bakterii 
E.coli, która wskazuje, że ścieki dostają się do ujęcia. Potwierdziły to 
badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium 3, 11 i 18 
czerwca oraz przez Sanepid 1 lipca. W tej sprawie prowadzone było 
przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowa-
nie wyjaśniające. PGKiM podjęło działania naprawcze polegające na 
odpompowaniu spiętrzonych ścieków z dwóch sąsiednich studzienek, 
między którymi nastąpił zator, usunięto odpady z sieci powodujące 
zator, teren wokół studni kanalizacyjnych wyczyszczono, zdezynfeko-
wano wapnem hydratyzowanym i chlorowanym i doprowadzono do 

stanu czystego. Kontrole Sanepidu i WIOŚ potwierdziły poprawność 
działań przywracających teren do stanu niezagrażającego środowi-
sku.

Zdaję sobie doskonale sprawę, że cała ta sytuacja była trudna dla 
mieszkańców gminy, za co Państwa przepraszam. Z drugiej strony 
dziękuję za odpowiedzialną postawę, zrozumienie sytuacji i nieobwi-
nianie na wyrost kogokolwiek. Mam nadzieję, że podjęte przez PGKiM 
działania naprawcze zabezpieczą nas w przyszłości przed podobnymi 
zdarzeniami.

Nasza woda słynie z bardzo dobrej jakości i na co dzień podawana 
jest bez chlorowania. Jednak powoduje to, że jest bardziej narażona 
na takie sytuacje jak ta, z którą mieliśmy do czynienia. Z drugiej zaś 
strony chcąc zapewnić nam wszystkim tę bardzo dobrą jakość, stara-
my się ograniczać okresy chlorowania do sytuacji tylko niezbędnych. 
Mam nadzieję, że odpowiedni monitoring sytuacji pogodowych na to 
pozwoli.

Wiesław Ordon, burmistrz

Nowy oddział w nowodębskim Szpitalu

20 
maja w obecności wojewody podkarpackiego Ewy 
Leniart otwarto nowy Oddział Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie. 
W uroczystości wzięła udział również Ewa Draus 

– wicemarszałek województwa podkarpackiego, Robert Bugaj – 
dyrektor NFZ, posłowie na Sejm RP, księża posługujący w szpitalu, 
przedstawiciele instytucji medycznych z Dyrektorem Szpitala w Tarno-
brzegu, samorządowcy: Jerzy Sudoł – starosta tarnobrzeski, Jacek 

Rożek – wicestarosta oraz Wiesław Ordon – burmistrz Nowej Dęby, 
radni Rady Społecznej Szpitala, radni powiatowi i miejscy, przedstawi-
cie instytucji publicznych oraz firm z terenu powiatu tarnobrzeskiego, 
dyrekcja i pracownicy Szpitala z dyrektor Martą Piskór na czele.

Nowy oddział został wybudowany i wyposażony w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
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Rusza elektryfikacja linii kolejowej

J 
ak zapowiada poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielo-
wiec, już niebawem mieszkańcy Nowej Dęby będą mogli 
dojechać do Warszawy pociągiem w zaledwie 3 godziny. 
Jest to możliwe dzięki elektryfikacji linii kolejowej nr 71 

na trasie Ocice-Rzeszów, o którą zabiegał poseł Chmielowiec.

Obecnie na terenie Nowej Dęby PKP Energetyka wraz z wykonaw-
cami tej inwestycji realizuje już proces budowy sieci trakcyjnej.

- Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to najpóźniej w 2022 
roku czas podróży pociągiem z Nowej Dęby do stolicy naszego 
kraju będzie trwał zaledwie 180 minut. Zbliży to Nową Dębę 
do Warszawy i znacznie ułatwi załatwianie spraw urzędowych 
czy chociażby pozwoli na łatwiejszą podróż w celach turystycz-
nych, kulturalnych, jak chociażby wizyta w teatrze, muzeum 
czy na koncercie – mówi poseł Zbigniew Chmielowiec i dodaje, 
że wywalczenie elektryfikacji nie było zadaniem prostym, chociaż-
by ze względu na fundusze jakie należy wydać by zrealizować to 
zadanie. – Łączny koszt elektryfikacji linii nr 71 wyniesie 129 mln 
zł brutto. Są to więc bardzo duże pieniądze, które udało ściągnąć 
się do naszego regionu – mówi parlamentarzysta.

Z technicznego punktu widzenia należy odnotować, że jednotoro-
wa 67 kilometrowa trasa Ocice – Rzeszów, po wyposażeniu w sieć 
trakcyjną, umożliwi kursowanie elektrycznych składów. Nowo-
czesny tabor zapewni cichsze przejazdy oraz ograniczy emisję 
spalin. Umowę na elektryfikację linii Ocice – Rzeszów zrealizuje 
PKP Energetyka. Finansowanie zapewnia budżet państwa. Prace 
budowlane zaplanowano w latach 2019 – 2021. – Przepusto-
wość jednotorowej trasy zwiększy wybudowana mijanka w Majda-
nie Królewskim. Wybudowano kilometr toru i zamontowano cztery 
rozjazdy. Powstał nowy peron wyspowy, który zapewni sprawniej-
szą obsługę pociągów na dwóch torach. Zwiększenie przepusto-

wości podkarpackiej linii wpłynie również pozytywnie na przewozy 
towarów. – informuje poseł Zbigniew Chmielowiec.

Warto przypomnieć, że plany budowy linii kolejowej łączącej 
Rzeszów z Tarnobrzegiem sięgają jeszcze czasów rozbiorowych 
i początków II Rzeczypospolitej. Pierwszy odcinek linii kolejowej 
nr 71 został wybudowany w 1938 roku i był to odcinek Ocice 
– Dęba Rozalin. Dalszą budowę przerwał wybuch II Wojny Świa-
towej. Ukończenie całej nitki nastąpiło w 1971 roku. – Po objęciu 
mandatu posła zabiegałem o to by tę linię reaktywować, co nam 
się udało. W latach 2006–2009 na całej trasie prowadzone były 
prace modernizacyjne, dzięki którym linia znowu stała się dostęp-
na dla ruchu osobowego. – przypomina poseł Zbigniew Chmie-
lowiec i dodaje, że dzisiejsze prace są pokłosiem tego, że 10 lat 
temu przekonano władze centralne do ponownego uruchomie-
nia linii.

UMiG

pod tytułem: „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
do budynku nr 1 Szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świad-
czonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie”.

Całkowita wartość projektu to przeszło 8,28 ml zł, w tym: wielkość 
dofinansowania ze środków RPO WP: 6,54 mln zł, dotacja Starostwa 
Powiatowego w Tarnobrzegu: 820 000 zł, dotacja Gminy Nowa Dęba: 
300 000 zł i środki własne SPZ ZOZ: 615 653,74 zł.

Beneficjentem jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Nowej Dębie. Celem projektu jest zwiększenie dostęp-
ności i jakości usług zdrowotnych w regionie, poprzez dobudowanie 
oraz wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do 
budynku nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie.

Opr. UMiG/RL
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„Pora na Seniora” 5 lat na scenie!

20 
maja miało miejsce podsumowanie pięciu 
lat artystycznej działalności grupy teatralnej 
„Pora Na Seniora”. Oczywiście nie zabrakło 
kwiatów i życzeń dalszego zapału w realizacji 

swoich pasji na niwie teatralnej. Z okazji jubileuszu grupa 
przygotowała skecz poetycko-muzyczny pt. „Kobieta potrafi”. 
Gościnnie wystąpiły zaprzyjaźnione grupy teatralne: z UTW 
z Tarnobrzega „Teatr bez Metryki” oraz z Tarnobrzeskiego 
Domu Kultury „Czwartek”. Kierownikiem artystycznym grup 
jest Sylwester Łysiak. Teatr „Pora na Seniora” pracuje 
pod kierunkiem instruktora, którym jest Ewa Kieliszek. 
Obecnie na scenie ujrzeć można: Małgorzatę Bogacz, 
Krystynę Kasperkiewicz, Teresę Kaproń, Annę Słowik, 
Joannę Borowiecką, Barbarę Surdyka-Wysiadły, 
Urszulę Wdowiak, Stanisława Hałkę, Ryszarda Kwie-
ka i Gustawa Serafina.

SOK

II Gminna SENIORIADA

W 
dniach 12-14 czerwca 2019 r. z inicjatywy 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba 
odbyła się w II Gminna Senioriada. Organizacja 
II edycji Senioriady na zakończenie I kadencji 

Rady Seniorów miała wspólny cel – kształtowanie społecz-
ne i postrzeganie osób 60+ , ich aktywizację, popularyzację 
twórczego spędzania czasu oraz wspólną integrację senio-
rów na poziomie gminy i powiatu. Patronat nad imprezą 

objął burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon. 
Zamysłem Rady Seniorów I kadencji było uczynienie SENIO-
RIADY gminną imprezą cykliczną, odbywającą się corocznie 
w okresie letnim. Współorganizatorami II Senioriady 2019 
byli: Gminy Nowa Dęba, Samorządowy Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Nowej Dębie, Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w Nowej Dębie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowej Dębie. W święcie uczestniczyli senio-
rzy z terenu miasta oraz gminy, dla których zapewniony był 
transport do miejsc zamieszkania, a także zaproszeni goście 
z UTW Tarnobrzeg. Najważniejsze dla każdego człowieka (nie 
tylko seniora) jest zdrowie, radość i pogoda ducha. Poprzed-
nia Senioriada pokazała potrzebę spotkań seniorów 60+ 
i dlatego Rada Seniorów II kadencji powinna kontynuować 
i doskonalić pracę na rzecz Seniorów.

Dzień pierwszy imprezy to zawody sportowe „na wesoło”. 
O godzinie 15:00 spod SOK wyruszył kolorowy pochód prowa-
dzony przez orkiestrę dętą i grupę mażoretek z Chmielowa. 
Trasę przemarszu przez miasto na stadion SOSiR zabezpie-
czała Straż Miejska oraz Policja. Na stadionie po uroczystym 
wciągnięciu flagi państwowej i odegraniu hymnu burmistrz 
Wiesław Ordon dokonał oficjalnego otwarcia II Senioriady. 
Sportowe zmagania seniorzy rozpoczęli od marszu nordic 
walking na dystansie 2 okrążeń po wytyczonej trasie. Kolej-
ne „dyscypliny sportowe” to: rzut piankowym oszczepem, 
łowienie rybek na sucho, rzuty ringo, rzuty lotkami do tarczy 
(dart), strzały do bramki i mini golf. W zawodach czynnie 
uczestniczyło wielu seniorów, w tym kilkunastoosobowa 
drużyna UTW z Tarnobrzega. Dla zawodników w poszcze-
gólnych konkurencjach przygotowane były medale, dyplomy 
oraz okolicznościowe kubki.

W ogólnym podsumowaniu wszystkich dyscyplin niewiel-
ką przewagę uzyskali zawodnicy z UTW Tarnobrzeg, którzy 
otrzymali piękny puchar ufundowany przez Posła Zbignie-
wa Chmielowca. Drugie miejsce zajęła drużyna Seniorów 
z Gminy Nowa Dęba. Docenić należy też rolę młodzieży 
z Zespołu Szkół Nr 2, która w formie wolontariatu pomagała 
przy rozgrywaniu poszczególnych dyscyplin. Na zakończenie 
wszyscy zawodnicy i kibice zostali poczęstowani wojsko-
wą grochówką.

Drugi dzień to zabawa integracyjna przy wiacie ogniskowej 
nad Zalewem. Zabawę poprzedziły prelekcje Policji na temat 
„Bezpieczny Senior” oraz Straży Pożarnej na temat czadu 
i jego skutków. Seniorzy mogli również poznać prezentowa-
ne przez strażaków sposoby udzielania pierwszej pomocy. 
Startujący w konkursie otrzymali w nagrodę okolicznościo-
we kubki. Przy pięknej, letniej pogodzie seniorzy bawili się 
przy muzyce granej na żywo przez zespół PLUS. Gorący 

Aktywni seniorzy
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posiłek serwowały panie z MGOPS. W imprezie uczestniczy-
ło ok. 250 osób.

Ostatni, trzeci dzień Senioriady rozpoczął się przed SOK 
o godz. 16 otwarciem wystawy rękodzieła artystycznego 
wykonanego przez seniorów z terenu gminy. Można było 
oglądać miedzy innymi haft, koronki szydełkowe, papiero-
wą wiklinę, biżuterię koralikową i wiele innych prac. Istniała 
także możliwość zakupu prac, gdyż wystawa połączona była 
z kiermaszem. O godzinie 17:00 odbył się przegląd zespołów 
artystycznych, do którego zgłoszonych zostało pięć zespo-
łów:

– Chór parafialny z parafii Tarnowska Wola (22 osoby), 
Zespół Seniorki z Tarnobrzega (8 osób), Zespól Bielowianki 
z Rozalina (12 osób), Zespół Cyganianki z Cygan (14 osób), 
Kapela „Pogórzanie z Ujeźdzca” (13 osób).

Wszyscy artyści otrzymali z rąk dyrektora SOK, zastępcy 
burmistrza oraz przewodniczącego Rady Seniorów pamiąt-
kowe kubki oraz podziękowania i kwiaty.

Na zakończenie występów Przewodniczący i Wiceprzewod-
niczący Rady Seniorów podziękowali wszystkim za udział 

i ogłosili zamknięcie II Gminnej Senioriady 2019. Podzię-
kowania trafiły również do sponsorów, którzy umożliwili 
zorganizowanie takiej imprezy. Materialnie, pieniężnie i logi-
stycznie II edycję Senioriady wsparli: Zbigniew Chmielowiec 
– Poseł na Sejm RP, Jerzy Sudoł – Starosta Tarnobrzeski, 
Wiesław Ordon – burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, 
Dariusz Bożek – prezydent Tarnobrzega, Zakłady Metalowe 
DEZAMET S.A. w Nowej Dębie, PGKiM Sp. z o.o. w Nowej 
Dębie, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu Oddział Nowa 
Dęba, Kwiaciarnia „U Flisa”, Piekarnia „CHLE – BUŚ”, PHU 
TOMAR Artur Tomczyk, Bogdan Zmitrowicz – Jubiler Zmitek, 
Czesław Czachor – PH Domex, Delikatesy Centrum – Biesz-
czadzka 2, Waldemar Rydzik – przedsiębiorca, Samorządo-
wy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Samorządowy Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, Komisariat Policji w Nowej 
Dębie, Straż Pożarna JRG PSP Nowa Dęba, Sklep „U Wola-
ka”, MGOPS w Nowej Dębie.

Przewodniczący 
I kadencji Rady Seniorów 

Miasta i Gminy Nowa Dęba 
Jan Witkowski

Widowiskowa i wybuchowa 
11. Militariada

PARTNER: 

W 
trzeci weekend czerwca – 15 i 16 czerwca 2019 r. 
północne Podkarpacie już jedenasty raz zamieniło się 
w poligon muzyczno-militarny. Militariada funkcjonu-
je już 11 lat i jest ważnym wydarzeniem kulturalnym 

na mapie Podkarpacia, dlatego kolejny raz Województwo Podkar-
packie było partnerem imprezy. Militariada gromadzi tysiące pasjo-
natów militariów i amatorów zabawy na najwyższym poziomie. Jak co 
roku, impreza połączyła najróżniejsze wydarzenia, dla których wspól-
nym mianownikiem jest Nowa Dęba, miasto związane z poligonem 
i z zakładami zbrojeniowymi.

Nowa Dęba jest miastem wojska i militariów. Położony jest tu jeden 
z największych w Polsce poligonów wojskowych i działa Jednost-
ka Wojskowa 2090. 82 lat temu, w 1937 r. w ramach Centralne-
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go Okręgu Przemysłowego powstała tutaj Wytwórnia Amunicji nr 3, 
dając początek dzisiejszemu miastu. Organizując Militariadę chcemy 
podkreślać militarny charakter Nowej Dęby. Także w tym roku część 
naszego miasta, jak w latach ubiegłych, zamieniła się w pole bitwy, 
z wykorzystaniem czołgów, grup rekonstrukcyjnych i innego sprzętu 
ciężkiego. – mówił burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.

– W tym roku mamy jeszcze więcej wystawców, co dobitnie świadczy 
o tym, że impreza się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowa-
niem, przyciągając nie tylko mieszkańców miasta, ale również szeroko 
pojętego regionu, co można zobaczyć po rejestracjach samochodów 
zajeżdżających na parkingi. Nas, jako organizatorów, niezmiernie to 
cieszy, jest dowodem, że to, co robimy, odpowiada odwiedzającym. 
W tym roku po raz pierwszy gościmy Służbę Więzienną, która prezen-
tuje m.in. swoje samochody. Jest to jedyna okazja, żeby zobaczyć, 
jak wyglądają więźniarki od środka, bo nikomu nie życzę, by tam 
trafił w innych, mniej sympatycznych okolicznościach – relacjono-
wał Krystian Rzemień, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie.

Wyjątkowe stoiska zbrojeniowe prezentowały Zakłady Metalowe 
DEZAMET oraz Huta Stalowa Wola. To firmy skupione w Polskiej 
Grupie Zbrojeniowej, które swoją działalność zapoczątkowały przed 
II wojną światową w ramach planu COP. Dzisiejszy DEZAMET, świę-
tujący swoje 80-lecie, jako Wytwórnia Amunicji Nr 3 w Dębie, dał 
podwaliny dzisiejszej Nowej Dębie powołując do życia wiele instytucji 
miejskich. Obecnie swoją flagową działalność skupia na produkcji 
militarnej, m.in. dla Polskich Sił Zbrojnych. Ważnym partnerem Mili-

tariady są Zakłady Chemiczne Siarkopol, które aktywnie wspierają jej 
organizację, a także Wojsko Polskie, które co roku wystawia lekkie 
i ciężkie pojazdy bojowe. Najbardziej dociekliwi mogli obejrzeć ten 
sprzęt z bliska, a nawet wypróbować, np. wykrywacze metali. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się ciężki sprzęt, w tym produkty Huty 
Stalowa Wola, m.in. platforma minowania narzutowego „Baobab” 
oraz najnowszy produkt zakładu – artyleryjska haubica samobieżna 
„Kryl”.

Centralnym punktem Militariady była niedzielna rekonstrukcja bitwy 
pod hasłem „Bijcie na mnie, naszych już nie ma! Głusiec 1944”, 
poświęcona wszystkim Polakom poległym w czasie II wojny światowej. 
Dzięki pirotechnikom bitwa wyglądała bardzo realistycznie, a latający 
nad polem walki samolot potęgował emocje. Było odlotowo i wybu-
chowo! Za jej przygotowanie odpowiedzialne było Przemyskie Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, mające na swoim 
koncie szereg tego typu wydarzeń. Reżyserem widowiska i prowadzą-
cym je był Mirosław Majkowski, przewodniczący stowarzyszenia. 
Twórcy i wykonawcy widowiska zostali narodzeni gromkimi oklaskami 

bardzo licznie zgromadzonej publiczności oraz podziękowaniami od 
przedstawicieli organizatorów imprezy i zaproszonych gości, byli to: 
poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wicemarszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Ewa Draus, dyrektor okręgowy Służby 
Więziennej w Rzeszowie płk Marek Grabek, starosta tarnobrzeski 
Jerzy Sudoł oraz burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon i zastępca burmistrza Leszek Mirowski.

Oprócz widowiskowych i wybuchowych pokazów widzów przyciągnęła 
także część artystyczna Militariady. Na scenie – przeniesionej w tym 
roku bliżej zalewu – wystąpili w sobotę: Orkiestra Dęta działająca 
w naszej placówce, szkoła tańca ART DANCE, zespoły ZOLC, The 
Louders, Sviatyj, Fast Fingers. Gwiazdą była szwedzka wokalist-
ka popowa VELVET, która wprowadziła publikę w taneczny nastrój, 
stad wieczór zakończył się dyskoteką pod gwiazdami – zagrał DJ 
LUKASH. Drugiego dnia – w niedzielę – na scenie zaprezentowa-
ła się szkoła tańca DUDA DANCE. Koncert szkoły muzycznej eMKa 
został przerwany przez burzę, wystąpili tylko instrumentaliści, woka-
liści ze względów bezpieczeństwa opuścili scenę. Był to stresujący 
moment dla wszystkich – organizatorów i uczestników. Na szczęście 
ulewa szybko minęła i nie poczyniła żadnych szkód. Odbył się koncert 
zespołu ODS oraz gwiazdy wieczoru –zespołu KOMBI ze Sławomi-
rem Łosowskim na czele. To była muzyczna petarda! Artyści dali 
popis na najwyższym poziomie – wokal, gitara, perkusja i klawisze 
lidera uniosły publikę, starsi i młodsi śpiewali niezapomniane hity 
razem z zespołem, życząc sobie wzajemnie słodkiego, miłego życia.

Goście odwiedzający Militariadę w niedzielę mogli skorzystać 
z bezpłatnych badań i konsultacji w ramach akcji Strefa na Zdrowie 
Polpharmy. W specjalnie zaprojektowanym namiocie odbywały się 
badania kardiologiczne, endokrynologiczne, pulmonologiczne i okuli-
styczne. To jak do tej pory najszersza oferta bezpłatnych badań dla 
polskich pacjentów, z której skorzystało setki pacjentów. Dodatkową 
atrakcją były prowadzone przez lekarzy pogadanki i możliwość zdoby-
cia praktycznej wiedzy na temat zawału serca, cukrzycy oraz jaskry.

Jak co roku, ku uciesze najmłodszych, nie zabrakło wesołego 
miasteczka, oferującego moc atrakcji, na wygłodniałych czekała 
duża strefa gastronomiczna. Były konkursy z nagrodami, przejażdżki 
pojazdami wojskowymi, dioramy, pokazy, stoiska, sklepiki militarne 
oraz wiele innych atrakcji. Mimo pogodowych zawirowań imprezę 
można zaliczyć do niezwykle udanych. Organizatorami Militaria-
dy byli: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. W tym roku honorowy patronat nad 
Militariadą objęli: Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, 
Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Władysław Ortyl. W tym roku patronat medialny 
nad Militariadą objęły redakcje: TVP Rzeszów, Radio Leliwa, Polskie 
Radio Rzeszów, Tygodnik Nadwiślański, Gazeta Codzienna Echo 
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Kolejny sprawdzian OSP

30 
czerwca na stadionie sportowym Samorzą-
dowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej 
Dębie odbyły się miejsko-gminne zawody 
sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży 

Pożarnych oraz Kobiecych i Młodzieżowych Drużyn Pożar-
niczych.

W zawodach łącznie uczestniczyło 15 drużyn, z czego 1 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewcząt, 3 Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze Chłopców, 3 Kobiece drużyny Pożarni-
cze oraz 8 Męskich Drużyn Pożarniczych.

Drużyny młodzieżowe startowały w systemie międzynaro-
dowym tzw. CTiF, natomiast drużyny kobiece oraz męskie 
w systemie tradycyjnym (sztafeta 7 x 50m oraz ćwicze-
nie bojowe).

Wyniki osiągnięte przez poszczególne drużyny przedstawia-
ją się następująco :

Grupa „MDP” Dziewcząt:

I miejsce – MDP Chmielów

Grupa „MDP” Chłopców:

I miejsce – MDP Jadachy 
II miejsce – MDP Chmielów 
III miejsce – MDP Cygany

Grupa „C” – Kobiece Drużyny Pożarnicze

I miejsce – KDP Chmielów 
II miejsce – KDP Jadachy 
III miejsce – KDP Rozalin

Grupa „A” – Męskie Drużyny Pożar-
nicze

I miejsce – OSP Cygany 
II miejsce – OSP Nowa Dęba 
III miejsce – OSP Poręby Dębskie 
IV miejsce – OSP Chmielów 
V miejsce – OSP Tarnowska 
Wola 
VI miejsce – OSP Rozalin 
VII miejsce – OSP Alfredówka 
VIII miejsce – OSP Jadachy

Mimo upalnej pogody na stadion przybyło wielu miesz-
kańców i pasjonatów pożarnictwa, by oglądać oraz kibi-
cować zawodnikom. Wśród gości był m.in. poseł na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon, z-ca burmistrza Leszek Mirow-
ski oraz komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. 
Marian Róg.

Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczo-
we ufundowane przez burmistrza, natomiast najmłodsza 
zawodniczka oraz najmłodszy zawodnik w grupie MDP otrzy-
mali puchary ufundowane przez posła Zbigniewa Chmie-
lowca.

(Galeria na str.28)

SO/JK

Dnia. Dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy włączyli się w pomoc 
w organizacji wydarzenia: Wojsko Polskie, Województwo Podkar-
packie, Zakłady Metalowe „Dezamet”, Huta Stalowa Wola, Zakłady 
Chemiczne „Siarkopol”, Gardner Aerospace, Agencja Rozwoju Prze-
mysłu – Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Fenix Metals 
Limited, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Nadleśnictwo Nowa 
Dęba, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Strefa na Zdrowie Polphar-
my, Agencja Ochrony „Karabela”, HLG – dostawca Internetu, Samo-

rządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stokrotka w Nowej Dębie, Stacja 
Paliw Auto-Gaz-But w Nowej Dębie, Zakład Budowlano-Remontowy 
Stanisław Łęgowski – Bogdan Kupiec, Delikatesy „Centrum” w Nowej 
Dębie ul. Krasickiego, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nowej Dębie.

(Galeria zdjęć na str. 27)

SOK



1 6

z życia gminy

M 
ażoretki Diament z Chmielowa zdobyły grad meda-
li podczas Pucharu Świata Mażoretek, który odbył się 
w czerwcu w czeskim Brnie.

Dziewczęta z Chmielowa zdobyły złoto w klasyce i scenie, 
brąz w scenie zwykłej, złoto w minifladze oraz fladze indywidualnej 
oraz brąz w twirlingu. W buławie całe podium należało już do Diamen-
tów. Zaklasyfikowanie się solistek do pierwszej dziesiątki, przy tak 
ogromnej konkurencji, należy uznać za wielkie osiągnięcie – komen-
tuje zdobyte medale Małgorzata Gronek, opiekun, trener i choreograf 
Mażoretek Diament.

 – Poziom reprezentowany przez wszystkie zespoły był bardzo wysoki, 
gdyż przyjechały najlepsze grupy, dlatego odniesiony sukces cieszy 
tym bardziej. Słowa uznania należą się tym bardziej, ponieważ do 
zawodów przystąpiły niemal z marszu po całonocnej jeździe. Dodat-
kowo Mażoretki występowały w hali, w której temperatura powietrza 
miała około 40 stopni.

Chmielowskie mażoretki jechały do Czech mocno podbudowane 
sukcesami na czerwcowych Mistrzostwach Polski, podczas których 
zdobyły wiele medali, m.in. złoty medal w defiladzie oraz klasyfikacji 
generalnej, srebrny w scenie, a także medale za miejsca na podium 
w występach solowych. Sukcesy na Mistrzostwach Polski dały dziew-
czynom przepustkę na Mistrzostwa Europy, które zaplanowane zosta-
ły w połowie sierpnia na Węgrzech.

Za sukcesami chmielowskich mażoretek, obchodzących w tym roku 
10-lecie istnienia, stoją tytaniczna praca ich samych, Małgorzaty 
Gronek oraz zrozumienie, przychylność rodziców, a także wparcie ze 
strony sponsorów oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Chmielowa „Chmie-
lowianie”, które ma pieczę nad zespołem.

Źródło: gosc.pl 
Opr. RL/MM

„Muzeum Opowieści” w Rozalinie

P 
odczas Nocy Muzeów 19 maja w budynku Szkoły Podstawo-
wej w Rozalinie oficjalnie otwarte zostało „Muzeum Opowie-
ści”.

W budynku szkoły podstawowej w Rozalinie od początku 
roku trwały prace nad „projektem” Muzeum Opowieści. Inicjatywa 
otwarcia została podjęta przez Marcina Kurnika oraz Roberta Wilka. 
Od pomysłu, poprzez przygotowania... aż do otwarcia. Zdecydowanie 
nie było to łatwe zadanie. Przygotowania trwały kilka miesięcy, ostat-
ni tydzień okazał się bardzo intensywny, cała nasza ekipa pracowała 
na najwyższych obrotach.

Muzeum Opowieści już oficjalnie wpisuje się w kulturalną mapę 
naszego regionu. Mieliśmy przyjemność poznać wielu wspaniałych 
ludzi chcących podzielić się opowieścią, wzbogacić naszą ekspozy-
cję pamiątką. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w prace nad 
otwarciem „Muzeum Opowieści”. Chcielibyśmy podziękować wszyst-
kim gościom, którzy uświetnili otwarcie swoją obecnością, m.in. 
Polskie Radio Rzeszów – cudowne redaktorki Bernadetta i Justyna 
poprowadziły audycję na żywo, o catering zadbały Panie z Szybko-
PysznieDomowo, natomiast Browar Rzemieślniczy Lasowiak specjal-
nie na tę okazję przygotował dla nas napój bezalkoholowy o smaku 
yerba mate. Wśród gości znaleźli się m.in. Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy 
Sudoł oraz członkowie Rady Miejskiej i Rady Powiatu.

Na gości przybyłych na otwarcie Muzeum Opowieści czekało wiele 
atrakcji, między innymi występ lokalnego zespołu Bielowianki, zwie-

dzanie ekspozycji muzeum, wystawa fotograficzna „PERŁY COPu” 
grupy Fotosztuka, której członkami są m.in. Agata Obara, Monika 
Jabłońska oraz Robert Wilk.

Zwiedzający mieli również możliwość zakupu pamiątek w naszym 
sklepiku. W ofercie dostępne są koszulki, kubki, magnesy, plakaty 
oraz widokówki. Wszystkie grafiki zaprojektował Grzegorz Lubas oraz 
Łukasz Nobis.

Z okazji Nocy Muzeów w naszej przestrzeni coworkingowej odbył się 
pierwszy koncert (mamy nadzieję, że nie ostatni), którego gwiazdą 
był niezwykły artysta Sviatyj. Utalentowany, tajemniczy, nieszablono-
wy... – tak opisywany jest Sviatyj, czyli Wojciech Fil. Podczas koncertu 
mogliśmy wysłuchać autorskich piosenek artysty.

Złoto dla mażoretek
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Pożegnanie dr Jana Józefczuka

D 
roga Ewo, małżonko śp. naszego Kolegi, Przyjaciela 
doktora Jana, Rodzino, Jego dzieci Marysiu i Pawle oraz 
wszyscy krewni pogrążeni w żałobie. Ekscelencjo księ-
że Biskupie, księże proboszczu, czcigodni księża, znajomi 

i przyjaciele zmarłego Doktora. Szanowny panie Dziekanie Uniwer-
sytetu Medycznego w Rzeszowie. Dyrekcje i pracownicy służby 
zdrowia z Nowej Dęby, Sandomierza, Warszawy i Rzeszowa. Władze 
samorządowe wraz z radnymi. Przyjaciele Zmarłego i wszyscy zgro-
madzeni.

Żegnamy dziś znakomitego lekarza i dobrego człowieka. C.K. Norwid 
pisał, że z tego świata pozostaną tylko dwie rzeczy: poezja i dobroć. 
Doktor Jan pomógł wielu dzieciom, wiele uratował, wielu rodziców ma 
wobec niego dług wdzięczności za opiekę, serce i dobroć.

Drogi Janie niedawno żegnałeś doktor Marię Zybaczyńską, zasłu-
żoną okulistkę, a nieco wcześniej jej męża, a twojego szefa, twór-
cę oddziału dziecięcego doktora Jerzego Zybaczyńskiego. Przejąłeś 
po nim oddział pediatryczny, rozwinąłeś zakres badań diagnostycz-
nych i zgromadziłeś wokół siebie dobry zespół lekarzy i pielęgniarek.

Obok w pracy w oddziale powołałeś stowarzyszenie Letnią Szkołę 
Pediatrii, którą tworzyli studenci Akademii Medycznej w Warszawie 
i znakomici profesorowie: prof. Tadeusz Zalewski, prof. Andrzej Radzi-
kowski i prof. Bogdan Woźniewicz. Marzyłeś o rozbudowie oddziału, 
gromadząc potrzebne materiały i skupiając wokół tej idei przyjaciół.

Spotkanie z mieszkańcami 
Kościuszki 110

1 
sierpnia odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie 
termomodernizacji i remontu bloku położonego przy ul. 
Kościuszki nr 110. W zebraniu wzięli udział licznie przybyli 
mieszkańcy bloku, zastępca burmistrza Leszek Mirowski, 

zastępca prezesa PGKiM Jakub Sudoł, kierownik referatu inwestycji 
Andrzej Kołomycew oraz radna Rady Miejskiej Helena Tłusta. Spotka-
nie dotyczyło w szczególności przedstawienia i omówienia propozycji 
– projektu zakresu prac w ramach zadania „Przebudowa wielorodzin-
nego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie, 
w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin 
Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski i Gorzyce”.

Mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z projektem technicznym 
oraz zgłaszania uwag i propozycji. 

Projekt zakłada, poza kompleksową głęboką termomodernizacją, 
powstanie 37 mieszkań o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2 z 
węzłem sanitarnym i aneksem kuchennym. Jednocześnie nastą-

pi bardzo znaczące ograniczenie części wspólnych budynku (np. 
nie będzie wspólnych łazienek) oraz powstaną indywidualne boksy 
piwniczne. Proponowane zmiany mają pozwolić na przekwalifikowa-
nie z obecnej funkcji budynku hotelowego na budynek mieszkalny. 
Przewidywany czas prowadzenia prac to wiosna 2020 do połowy roku 
2021. Dokładne oszacowanie kosztów (które po stronie gminy, pomi-
mo dofinansowania, będą wysokie) będzie możliwe po zakończeniu 
wszystkich prac projektowych. Sprawa wykupu lokali na własność 
może być rozważana po okresie upływu terminu trwałości projektu, 
który zakończy się po pięciu latach od zakończenia prac. Mieszkańcy 
maja możliwość wglądu w przygotowywany projekt zarówno w Urzę-
dzie Miasta (pok.316) jak i w siedzibie PGKiM.

UMiG

Oficjalne otwarcie za nami, jednak to nie koniec prac w Muzeum 
Opowieści. Nadal szukamy ciekawych eksponatów oraz ludzi, którzy 
zechcą przedstawić swoją opowieść. Zapraszamy wszystkich serdecz-
nie do odwiedzin i zwiedzania ekspozycji.

Przedsiębiorstwo Ekonomii Społecznej Fundacji Q – „Szkoła Rozalin”

Foto: Muzeum Opowieści



1 8

z życia gminy

Wiele serca pozostawiłeś w Sandomierzu prowadząc oddział dzie-
cięcy. Z wielką troską i nadzieją patrzyłeś na cały zespół oddziału, 
wierząc, że w przyszłości będzie kontynuować Twoje dzieło. Nie bałeś 
się bronić życia i stawać w obronie nienarodzonych, dlatego w 2012 
roku zostałeś uhonorowany przez biskupa sandomierskiego tytułem 
„Protector vitae”.

Poświęciłeś się pracy naukowej, pracując nad doktoratem, a później 
robiąc habilitację. Uniwersytet Medyczny w Rzeszowie wiązał z Tobą 
nadzieję na poszerzenie kadry dydaktycznej. Jako profesor służyłeś 
swoją wiedzą studentom prowadząc wykłady i ćwiczenia uniwersy-
teckie.

Twoim oparciem była rodzina: ukochana żona i dzieci Maria i Paweł 
oraz wnuki. Starałeś się zawsze znaleźć czas dla najbliższych i poma-
gać w podróży przez życie.

Byłeś dla wielu autorytetem i przewodnikiem.

Naszą obecnością w świątyni  wyrażamy szacunek i wdzięczność 
Doktorowi Janowi. Uczestnicząc w modlitwie pod przewodnictwem 
ks. biskupa Edwarda i naszych duszpasterzy powierzamy Twój los 
Miłosierdziu Bożemu prosząc o dar wiecznej szczęśliwości.

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad 
po sobie. Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach 
jego narodzin i śmierci; jego życie zahacza o przeszłość i sięga 
w przyszłość”. Nasz Przyjaciel Doktor Jan pozostawił wiele śladów, 
które ciągle będą przypominać o Jego życiu, dokonaniach, pomo-
cy innym.

Dziękujemy Ci Janku za wszelkie dobro i wiedzę, za umiejętności 
i serce, które ofiarowałeś wszystkim a szczególnie najmniejszym. 
Drogi Janie, niech Dobry Bóg przyjmie Cię do społeczności zbawio-
nych.

W imieniu żony śp. Jana i całej Jego rodziny dziękuję księdzu Bisku-
powi i wszystkim księżom za sprawowaną Eucharystię. Dziękuję Przy-
jaciołom, zwłaszcza tym, którzy trwali przy Jasiu w chorobie. Słowa 
serdecznej wdzięczności kieruję do personelu oddziału wewnętrz-
nego w Nowej Dębie na czele z panią Ordynator Ewą Gronkowską 
za wszechstronną i profesjonalną opiekę. Dziękuję wszystkim, którzy 
przybyli by pożegnać śp. doktora habilitowanego nauk medycznych 
profesora Jana Józefczuka.

Jerzy Sudoł

Wspomnienie o Krystynie Łącz (1960-2019)

K 
rystyna Łącz urodziła się 12 marca 1960 roku w Tarnobrze-
gu jako córka Anny i Franciszka Kosmalów. Po ukończeniu 
Szkoły Podstawowej w Cyganach podjęła w 1975 roku naukę 
w Liceum Ogólnokształcącym w Tarnobrzegu, a następnie 

studiowała w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach na wydziale 
matematyczno-przyrodniczym, gdzie 8 czerwca 1983 roku uzyskała 
tytuł magistra matematyki.

1 września 1983 roku rozpoczęła pracę w rodzinnej miejscowości 
Cygany na stanowisku nauczyciela matematyki. W latach 2002 – 
2003 pełniła funkcję dyrektora szkoły w Cyganach, następnie nieprze-
rwanie pracowała do 2007 roku, kiedy przeszła na emeryturę.

Była doskonałym wychowawcą i świetnym nauczycielem. Matematyka 
była jej pasją i zawsze znajdowała dodatkowy czas dla tych, którzy się 
nią interesowali. Jej uczniowie osiągali liczne sukcesy w konkursach 
i olimpiadach. Była długoletnim opiekunem samorządu uczniowskie-
go, sklepiku szkolnego oraz instruktorką ZHP. Jako opiekun wyjeżdża-
ła wraz z młodzieżą na kolonie i obozy w czasie wakacji. Otrzymywała 
liczne nagrody i podziękowania za szczególne osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej. Była aktywnym członkiem ZNP.

Angażowała się również w pracę na rzecz środowiska lokalnego. 
Od 1997 roku weszła w skład nowo powstałego zespołu ludowego 
„Cyganianki”. Działała w nim do 2003 roku.

Była czynnym członkiem OSP w Cyganach, gdzie m. in. pełniła funk-
cję wiceprezesa.

Dodatkowo aktywnie uczestniczyła w realizacji projektów realizowa-
nych przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany.

W 2012 roku poważnie zachorowała. Pomimo tego nigdy nie odma-
wiała pomocy, służyła swą wiedzą matematyczną uczniom, nie podda-
wała się chorobie do ostatniej chwili.

W tym trudnym czasie mąż Tadeusz oraz synowie Tomasz i Grzegorz 
byli dla niej prawdziwym wsparciem. Zmarła po ciężkiej chorobie 7 
czerwca 2019. Pozostawiła nieutulonych w żalu uczniów, przyjaciół 
i bliskich.

Jej śmierć była dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem. Całe życie 
była bardzo pracowitym i skromnym człowiekiem. Niezwykle uczyn-
na, stale zajęta, żyjąca dla innych pozostanie dla wielu z nas niedo-
ścignionym wzorem. Krysia na zawsze zostanie w naszej pamięci 
i w naszych sercach...

Małgorzata Pakulska
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z życia gminy

P 
ierwsze półrocze 2019 roku obfitowało w Spółce wielo-
ma wydarzeniami.

W większości dotyczyły one realizacji projektu pn. „Rozbu-
dowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczysz-

czania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej 
w aglomeracji Nowa Dęba” współfinansowanego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja istniejącej Miej-
skiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Nowej Dębie o warto-
ści brutto 21 863 250 zł, w dniu 29 marca 2019 roku przystąpiono 
do rozruchu technologicznego I Węzła nowej oczyszczalni ścieków 
obejmującego: Komorę rozdziału przed blokiem biologicznym, 
Reaktor biologiczny, Komorę rozdziału przed osadnikami wtórnymi, 
Osadnik wtórny, Komora połączeniową ścieków oczyszczonych, 
Pompownia osadu nadmiernego i recyrkulowanego oraz Pomiesz-
czenie dmuchaw.

19 czerwca udało się włączyć do rozruchu kolejne obiekty z Węzła 
Nr II, tj. Pomieszczenie krat i prasopłuczki skratek, Biofiltr, Pompow-
nie ścieków oraz Stację strącania chemicznego. Trwają intensywne 
prace przy renowacji starego reaktora biologicznego oraz budyn-
ku socjalno-technicznego. Na początku lipca rozpoczęły się prace 
drogowe związane z zagospodarowaniem terenu. Wykonawca prac 
– Inżynieria Rzeszów S.A., realizuję prace bardzo sprawnie wyprze-
dzając założony harmonogram robót.

W ramach zadania „Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej 
na terenie miasta Nowa Dęba – etap 2 – wartość zadania 10 
784 886,00 zł, wykonywano remont kolektora głównego Dn 
500 w lesie poprzez wprowadzenie krótkich modułów PE VipLi-
ner, uszczelnianie kanałów ściekowych sieci kanalizacji sanitarnej 
w mieście w ulicach Szkolna, Mickiewicza, 1 Maja, Krasickiego, 
Zwycięstwa, poprzez wprowadzenie rękawa nasączonego żywi-
cami epoksydowymi oraz poddano renowacji studnie kanalizacji 
sanitarnej na tych odcinkach.

7 czerwca dokonano odbioru zadania pod nazwą „Budowa hydro-
forni „Strażacka” wraz ze zbiornikiem i rurociągami. Wartość zada-
nia to ponad 470 tys. zł.

W ramach zadania „Zakup sprzętu i wyposażenia” – niezbęd-
nych do prawidłowego utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej 
o budżecie brutto 1 485 594 zł, realizowanego w ranach projektu 
pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczysz-
czania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągo-

wej w aglomeracji Nowa Dęba” współfinansowanego z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 4 czerwca 
odebrano samochód ciężarowy specjalistyczny DAF LF 260 FA typu 
„Hakowiec z HDS”. W skład jego wyposażenia weszły: – urządzenie 
wielofunkcyjne ciśnieniowe ssąco-płuczące na ramie podhakowej 
do zamontowania na ww. podwoziu samochodu ciężarowego – do 
czyszczenia i udrażniania kanalizacji; – „beczka” asenizacyjna 
na ramie podhakowej do montażu, – szczelny kontener do przewo-
zu osadu ściekowego ww. samochodem ciężarowym – 4 sztuki”.

W ramach udzielonego w lipcu 2018 roku przez Radę Miejską 
w Nowej Dębie wsparcia finansowego w wysokości 240 tys. zł, 
Spółka dokonała następujących inwestycji w nowy sprzęt:

Ciągnik komunalny DEUTZ-FAHR wraz z przyczepą rolniczą  »
T653/2 produkcji PRONAR za łączną kwotę netto 144 500 zł.
specjalistyczny pojazd silnikowy w układzie napędowym 4x2,  »
wyposażony w zabudowę śmieciarki o pojemności 16 m³, 
przeznaczony do odbioru i transportu odpadów komunalnych. 
Koszt netto zakupu 505 000 zł.

W ramach pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej Spółka zakupiła specjalistycz-
ny pojazd w układzie napędowym 4x2, wyposażony w zabudowę 
urządzenia ciśnieniowego dwufunkcyjnego ssąco-płuczącego typu 
kombi do udrażniania i czyszczenia kanalizacji. Koszt netto zakupu 
to 475 000 zł.

28 marca 2019 roku zakupiono ZAMIATARKĘ podciśnieniową 
ciągnioną PRONAR ZMC 2.0 za kwotę netto 72 000 zł.

Wszystkie wyżej wymienione inwestycje pozwolą podnieść jakość 
świadczonych usług przez Spółkę miejską.

PGKiM Sp. z o.o.

Inwestycje w PGKiM
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6. edycja Festiwalu 
Margaritae Baroci

S 
zósta edycja Festiwalu muzyki kameralnej i organowej 
„Margaritae Baroci” rozpoczęła się końcem maja i odby-
wać się będzie do połowy września w 2019 roku. Obejmuje 
cykl siedmiu koncertów, w tym: dwa kameralno-taneczne, 

kameralno-organowy, organowy, dwa kameralne oraz oratoryj-
no-symfoniczny. Pierwszy z koncertów był koncertem edukacyj-
nym, przeznaczonymi specjalnie dla dzieci. Koncerty odbędą się 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie oraz kościołach 
na terenie Gminy Nowa Dęba: Matki Bożej Królowej Polski w Nowej 
Dębie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, w Chmielo-
wie, w Cyganach i w Tarnowskiej Woli. Udział w każdym z koncer-
tów tradycyjnie będzie bezpłatny.

W pierwszym dniu festiwalowym wysłuchaliśmy koncertu w koście-
le, któremu patronuje Najświętsza Maryja Panna – dedykując go 
Jej jako Królowej Polski na zakończenie „Majówek”. Z kolei ostatni 
koncert festiwalowy odbędzie się w uroczystość Podwyższenia Krzy-
ża Świętego – i dedykowany jest naszemu Miłosiernemu Zbawicie-
lowi Jezusowi Chrystusowi, Który był inspiracją dla kompozytorów 
cywilizacji chrześcijańskiej, których wspaniałe utwory wykonywane 
są w tej edycji Festiwalu.

Pierwszy inauguracyjny koncert, który odbył się 31 maja, był 
koncertem edukacyjnym, przeznaczonym specjalnie dla dzie-
ci. Był to koncert kameralny z pokazem tańca. Sala widowisko-
wa w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie wypełniła 
się najmłodszymi wprowadzanymi przez opiekunów i artystów 
w niezwykły świat muzyki klasycznej. Uroczystego otwarcia Festi-
walu dokonało siedmioro dzieci, które z przejęciem i wzruszeniem 
przecięły symboliczną wstęgę na rozpoczęcie 6. edycji. Koncert 
odbywał się pod hasłem: „Między dźwiękiem a ruchem” – prezen-
tacja charakterystycznych rodzajów muzyki i tańca epoki baroku 
(courante, sarabanda, gigue, menuet, gawot). Zespół Instrumentów 
Dawnych „INTRADA” w składzie: Anna Śliwa – skrzypce baroko-
we, Elżbieta Górka – skrzypce barokowe, Mateusz Kowalski – 
viola da gamba, Justyna Grabowska – klawesyn, zaprezentował 
utwory A. Corelliego, A. Vivaldiego. Towarzyszyli im soliści Baletu 
Dworskiego „CRACOVIA DANZA”: Marta Baranowska i Łukasz 
Szkiłądź – członkowie jedynego w Polsce profesjonalnego zespołu 
tańców historycznych, mogący poszczycić się wieloma znaczący-

mi sukcesami artystycznymi i organizacyjnymi oraz osiągnięciami 
w zakresie popularyzacji kultury wysokiej i edukacji artystycznej. 
Młoda widownia reagowała entuzjastycznie, dzieci były oczarowane 
pięknymi dźwiękami, kolorowymi strojami i skomplikowanymi ukła-
dami tanecznymi. Nagrodziła artystów gromkimi brawami!

Wszyscy nowodębscy melomani mogli podziwiać ten sam koncert 
także w piątkowy wieczór, 31 maja 2019 r. o godz. 17:00 w Koście-
le Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Zebranych gości 
i znamienitych artystów powitał dyrektor SOK Krystian Rzemień, 
omówił program koncertu i przedstawił dorobek grup artystycznych 
występujących w naszym mieście. Ks. dr Robert Utnik w imieniu 
Parafii podziękował muzykom i tancerzom oraz melomanom, którzy 
nagrodzili artystów owacjami na stojąco!

19 czerwca 2019 r. odbył się trzeci koncert kameralno-organowy 
w ramach Festiwalu. Tym razem wybrzmiał w Kościele Parafialnym 
w Chmielowie, którego gospodarzem jest ksiądz dziekan Józef 
Rogowski. Liczne grono słuchaczy powitał pomysłodawca i kierow-
nik artystyczny festiwalu dyrektor SOK Krystian Rzemień. Przedsta-
wił muzyków i krótko omówił repertuar koncertu na śpiewającą 
piłę, fletnię Pana i organy. Wystąpili: Valeryi Filipov – pochodzą-
cy z Kijowa multiinstrumentalista – grał na śpiewającej pile, fletni 
Pana i gitarze, oraz Dariusz Hajdukiewicz – wirtuoz organów. 
Koncert był niezwykły! Śpiewająca piła to oryginalny instrument, 
a pan Valeryi to jeden z nielicznych artystów na świecie grających 
na tym instrumencie. Słuchacze byli oczarowani dźwiękami piły, 
które przypominają śpiew kobiety – sopran. Valeryi Filipov gra prze-
ważnie smyczkiem, ale niektórzy traktują ją jak instrument perku-
syjny. Najlepiej wg muzyka brzmią na niej nostalgiczne melodie, 
takie w wolnym tempie. Chociaż można zagrać wszystko: wyma-
gające dużego skupienia klasyczne utwory oraz lekkie, rozrywkowe 
melodie. Byliśmy świadkami takiego właśnie niezwykłego połącze-
nia dźwięków.

W tym roku Festiwal „Margaritae Baroci” odbywa się od końca maja 
do połowy września i obejmuje cykl siedmiu koncertów, w tym: 
dwa kameralne-taneczne, kameralno-organowy, organowy, dwa 
kameralne oraz oratoryjno-symfoniczny. Koncerty odbywają się 
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CYGANIANKI na podium konkursu w Tyczynie

Z 
espół Ludowy „Cyganianki” z Cyganów zajął II miejsce w XXIV 
Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Śpiewaczych, 
który odbył się 7 lipca w Tyczynie.

W przeglądzie wzięło udział 29 zespołów z terenu wojewódz-
twa podkarpackiego. Reprezentujące gminę Nowa Dęba „Cyganian-
ki’’ zajmując miejsce na podium zanotowały na swoim koncie kolej-
ny sukces.

W repertuarze zespołu znalazły się unikatowe pieśni lasowiackie, tzw. 
„perełki” wykonywane „białym” głosem. Z racji ponad 22-letniej dzia-
łalności „Cyganianki” znają zasady doboru repertuaru i wykonywania 
pieśni, zachowania na scenie czy też odpowiedniego ubioru, co jest 
zauważane i nagradzane na konkursach przez profesjonalne jury.

Od początku roku 2019 „Cyganianki” wystąpiły już blisko 50 razy 
uczestnicząc w warsztatach w szkołach i przedszkolach, a także 
koncertując na różnych wydarzeniach. Promują przy okazji również 

kuchnię lasowiacką oraz biorą udział w licznych konkursach.

Warto przypomnieć, że w 2017 roku, podczas obchodów jubileuszu 
XX-lecia działalności, samorządowcy wyróżnili zespół nadając mu 
tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba”.

RL/MM
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w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie oraz kościołach 
na terenie Gminy Nowa Dęba: Matki Bożej Królowej Polski w Nowej 
Dębie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, w Chmielo-
wie, w Cyganach i w Tarnowskiej Woli. Udział w każdym z koncer-
tów tradycyjnie jest bezpłatny. Koncerty w tegorocznej edycji Festi-
walu wykonują artyści z Polski oraz z Ukrainy, ponadto w ramach 
tegorocznej edycji odbędzie się polskie prawykonanie utworu oraz 
debiut artystyczny artysty młodego pokolenia.

By sfinansować cykl wydarzeń artystycznych w ramach Festiwalu, 
niezbędne było pozyskanie mecenasów muzyki dawnej. Szczególne 
podziękowania składamy Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz Dyrektorowi Instytutu Muzyki i Tańca za wsparcie finan-
sowe, jakim po raz kolejny obdarzyli koncerty w ramach naszego 
Festiwalu. Jest to dla nas ogromna nobilitacja, że budżet państwa 
wspiera krzewienie elitarnej kultury muzycznej w niewielkiej Gminie 
Nowa Dęba. Za wsparcie Festiwalu serdeczne podziękowania kieru-
jemy do Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego pana Jerzego Sudoła. 
Za wsparcie swoim mecenatem dziękujemy gorąco: Zakładom 
Farmaceutycznym Polpharma S.A. z Dyrektorem Zakładu Produk-
cyjnego w Nowej Dębie panem Pawłem Walko, spółce Pilkington 
Automotive Poland z panem Prezesem Ryszardem Janią, spółce 
Innowacja w Nowej Dębie z panem Prezesem Robertem Ciuba, 
Zakładom Metalowym Dezamet S.A. w Nowej Dębie z panem 
Prezesem Tomaszem Wawrzkowiczem oraz firmie Elektromon-
taż Rzeszów S.A. z Dyrektorem Zespołu Budów w Mielcu panem 
Eugeniuszem Andrusiewiczem.

Szczególnym zaszczytem obdarzyło szóstą edycję Festiwalu Mini-
sterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmując ją patronatem 
honorowym. Za wspieranie Festiwalu i patronat nad nim dziękujemy 
także panom Posłom na Sejm RP: Zbigniewowi Chmielowcowi 
i Rafałowi Weberowi, Wiceministrowi Infrastruktury. Festiwal dofi-
nansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu 
„Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

W ramach 6. edycji Festiwalu zaplanowane zostały następują-
ce koncerty:

koncert organowy, 17 sierpnia 2019, godz. 18:30, Kościół  »
Parafialny w Cyganach,

koncert kameralny, 30 sierpnia 2019, godz. 18:30, Kościół  »
Parafialny w Tarnowskiej Woli,

koncert kameralny, 7 września 2019, godz. 15:00,  »
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, s. 
widowiskowa (obowiązują bezpłatne wejściówki),

koncert oratoryjno-symfoniczny, 14 września 2019, godz.  »
17:00, Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.kultura.nowadeba.
pl/festiwalbarokowy

SOK
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Wydarzenia kulturalne:
Wyróżnienie dla grupy tanecznej Ani Tymków

6 
kwietnia grupa Ani Tymków z Akademii Tańca „Art Dance” 
działającej w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie brała udział w Przeglądzie „Taneczne Inspiracje 
2019” w Biłgoraju. Dzięki choreografii „Pijawki” grupa 

zdobyła wyróżnienie i nagrodę specjalną – voucher od firmy Dance 
Shop Justyna Stasiak na uszycie kostiumów. Poziom przeglądu był 
niezwykle wysoki, więc tym bardziej należą się ogromne brawa 
dla tancerzy.

WORD przekazał dla SOK nowy defibrylator

W 
dniu 4 maja zastępca dyrektora Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu 
Marek Ożga, wręczył dla Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie AED – automatyczny defi-

brylator zewnętrzny, o którego zakup zwrócił się dyrektor SOK 
Krystian Rzemień.

Dyrektor Ożga podczas przekazania urządzenia życzył, aby niko-
mu nie był potrzebny. Dzięki niemu imprezy, zwłaszcza plenero-
we odbywające się w naszym mieście i gminie będą znacznie 
bezpieczniejsze. Serdecznie dziękujemy za ten podarunek Dyrek-
cji WORD!

20-lecie ZPiT Dębianie

4 
maja jubileusz 20-lecia działalności świętował Zespół 
Pieśni i Tańca „Dębianie”. Była to artystyczna uczta dla 
tych, którzy cenią sobie rodzimą kulturę i tradycję. Sala 
widowiskowa wypełniła się dostojnymi gośćmi, rodzina-

mi i przyjaciółmi artystów oraz wielbicielami ich talentów. Zespół 
rozpoczął koncert jubileuszowy uroczystym tańcem narodowym – 
mazurem (z opery „Straszny dwór”).

Po powitaniu Jubilatów i zaproszonych gości oraz krótkim przypo-
mnieniu historii zespołu i towarzyszącej mu kapeli rozpoczęły się 
jubileuszowe prezentacje popisowych tańców naszego zespołu. Nie 
mogło obyć się bez żywiołowych tańców lasowiackich – wizytówki 
„Dębian”, następnie podziwialiśmy tańce narodowe – kolebanego, 
dostojnego kujawiaka i wesołego, żywego oberka. Wysłuchaliśmy 
krótkiego koncertu kapeli, która zawsze towarzyszy tancerzom. Ci 

w następnym wejściu zaprezentowali wiązankę tańców rzeszow-
skich i lubelskich – dynamiczną, z szybko zmieniającymi się figu-
rami oraz krakowiaka wschodniego – lekkiego, zadziornego z dużą 
ilością wirowania w parach. W koncercie gościnnie wystąpiły grupy 
śpiewacze „Rutka” i „Koniczynka” wraz z kapelą, działające w CKL 
w Cyganach. Centralnym punktem uroczystości były podziękowa-
nia i pamiątkowe dyplomy wręczone na scenie wszystkim członkom 
kapeli i zespołu tanecznego na czele z choreografem i opiekunem 
zespołu – Marią Łączną i kierownikiem kapeli – Adamem Laskiem. 
Otrzymali je z rąk burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesła-
wa Ordona, dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 
Marka Jastrzębskiego oraz dyrektora SOK Krystiana Rzemienia, 
którzy złożyli gratulacje opiekunom i tancerzom, podziękowali 
za trud krzewienia rodzimej kultury ludowej wśród dzieci i młodzie-
ży. Koncert utwierdził ich w przekonaniu, iż zespół słusznie został 
uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” 
– pozostaje wizytówką kulturalną zarówno Gminy, jak i Powiatu. 
Każdy z członków kapeli i zespołu osobiście odbierał gratulacje, 
otrzymując gromkie brawa od publiczności, szczególne owacje 
otrzymali najmłodsi tancerze – uczniowie szkół podstawowych i ci 
najstarsi, którzy byli w pierwszym składzie, a dziś rozjechali się 
po Polsce. Podziękowania i gratulacje złożyło wielu zaproszonych 
gości, m.in. Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł oraz 
zastępca burmistrza Nowej Dęby Leszek Mirowski.

„Dębianie” usłyszeli wiele ciepłych słów, były kwiaty, drobne 
upominki i łzy wzruszenia, wszyscy życzyli zespołowi kolejnych 20 
lat twórczej działalności i promowania naszej gminy w regionie 
i w kraju. W finale koncertu podziwialiśmy dostojnego poloneza 
w wykonaniu starszych i młodszych tancerzy.

XI Festiwal Orkiestr Dętych

29 
czerwca na placu przy Centrum Kultury w Chmie-
lowie – filii Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie zebrało się wielu amatorów zarów-
no Orkiestr Dętych jak i Mażoretek. Podczas festi-

walu na scenie zaprezentowali się: Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Chmielowa, Mażoretki „Diament” z Chmielowa, Miejska Orkie-
stra Dęta z Tarnobrzega, Miejska Orkiestra Dęta z Nowej Dęby, 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Dobrynin, Orkiestra Szałamaistek 
wraz z Mażoretkami „Incanto” z WDK w Rzeszowie.

Zachwycające brzmienie płynące z instrumentów dętych, połą-
czone ze znakomitymi układami mażoretek dostarczyły widzom 
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niezapomnianych wrażeń. Na najmłodszych czekały zabawy i wiele 
atrakcji, a na wszystkich słuchaczy i uczestników ciepłe przekąski, 
domowe wypieki i pyszna lemoniada.

Razem z mieszkańcami Chmielowa i okolicznych miejscowości 
festiwalowe prezentacje obejrzeli m.in. Wiesław Ordon, burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba i jego zastępca Leszek Mirowski, którzy 
podczas festiwalu pogratulowali Mażoretkom „Diament” z Chmie-
lowa ogromnych sukcesów na mistrzostwach Polski oraz Europy 
składając na ręce prowadzącej zespół Małgorzaty Gronek kosz 
słodyczy. Osiągnięcia Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Chmielowa 
oraz Mażoretek „Diament”, a także prężna działalność Stowarzy-
szenia „Chmielowianie” zostały docenione również przez Radę 
Miejską Miasta i Gminy Nowa Dęba, której reprezentant wręczył 
paniom symboliczne bukiety kwiatów.

Choć głównymi organizatorami wydarzenia był Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie oraz burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba, to lista osób, bez których festiwal by się nie odbył jest 
długa, wśród nich należy wymienić: Stowarzyszenie „Chmielowa-
nie”, Sołtysa Chmielowa oraz tamtejszą OSP, Rodziców Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej oraz Mażoretek, których wsparcie i pomoc jak 
zwykle są nieocenione.

Zespoły Polonijne zawitały do Nowej Dęby

N 
a zaproszenie Samorządowego Ośrodka Kultury i dzięki 
uprzejmości Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 
20 lipca, w ramach Dni Polonijnych w Województwie 
Podkarpackim, gościliśmy dwa zespoły uczestniczące 

w odbywającym się w Rzeszowie Światowym Festiwalu Polonij-
nych Zespołów Folklorystycznych. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Polski Zespół Taneczny SPK „ISKRY” z Winnipeg w Kana-
dzie oraz Zespół Pieśni i Tańca „Ojczyzna” z Baltimore w stanie 
Maryland w USA. Młodzi artyści wypełnili przestrzeń miasta nie 
tylko radością i optymizmem, ale także podzielili się z nami swoim 
postrzeganiem patriotyzmu i miłością do Ojczyzny.

Pierwszym punktem wizyty było zwiedzanie Muzeum Opowieści 
mieszczącego się w budynku szkoły w Rozalinie oraz spotkanie 
z „Bielowiankami”, które zachwyciły naszych gości swoim wystę-
pem. Była wspólna nauka piosenek oraz słodki poczęstunek.

Zespoły zagraniczne, grupy działające w naszej placówce i zgro-
madzoną widownię powitali Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 
– Wiesław Ordon wraz ze Starostą Tarnobrzeskim – Jerzym Sudo-
łem. By Polonusi poczuli się jak w domu, powitano ich tradycyj-
nie chlebem.

Koncert rozpoczął się występem ZPiT „Dębianie”. Następnie zapro-
szeni goście naprzemiennie wykonywali tańce ciesząc nasze oko 
różnorodnymi, barwnymi strojami. Tradycyjne piosenki i śpiewki 
lasowiackie wykonały „Cyganianki”. Wszyscy artyści – goście, 
gospodarze oraz publiczność – zaśpiewali na finał uroczystości 
piosenkę „Bo wszyscy Polacy to jedna Rodzina”. Były wzruszenia, 
podziękowania i wymiana drobnych upominków.

Ta wizyta, zakończona w godzinach wieczornych, była dla naszej 
społeczności 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 miłości do Ojczyzny. Niektórzy po raz pierw-
szy odwiedzili kraj swoich rodziców czy dziadków. Warto nadmie-
nić, że jeden z tancerzy ma nowodębskie korzenie. W Nowej Dębie 
mogli pochwalić się swoimi talentami!

Zespół Taneczny SPK „ISKRY” (Winnipeg, Kanada) – założo-
ny w 1967 r. przez pana Henryka Lorenca przy Stowarzyszeniu 
Polskich Kombatanów Koło Numer 13 w Winnipeg. Z powo-
dzeniem realizuje swój program artystyczny na terenie Kanady, 
Stanów Zjednoczonych oraz Europy. Funkcje choreografa pełni 
pani Krystyna Kovach. Każdego roku „ISKRY” prezentują swój 
bogaty repertuar dla tysięcy gości uczestniczących w jednym 
z najpopularniejszych kanadyjskich festiwali „Folklorama”.

Zespół Pieśni i Tańca „Ojczyzna” (Baltimore, USA) – historia zespo-
łu sięga roku 1975. Wtedy, w Baltimore działały dwa niezależne 
zespoły ludowe, które w 1982 roku zostały połączone w jeden 
i przyjęły nazwę „Ojczyzna”. Zespół charakteryzuje się radością, 
dynamiką, przepięknymi wielobarwnymi strojami oraz pięknymi 
opracowaniami choreograficznymi.

Lipiec z SOK pełen atrakcji dla dzieci

P 
ierwszy miesiąc wakacji w Samorządowym Ośrodku 
Kultury upłynął pod znakiem wielu atrakcji dla najmłod-
szych. Sezon rozpoczęliśmy piknikiem z animatorem 
oraz spektaklem teatralnym pt. „Zaczarowany medalion”. 

Odbyło się wiele różnorodnych warsztatów kreatywnych, rozwi-
jających wyobraźnię i talenty najmłodszych: warsztaty taneczne, 
plener rysunkowo-malarski, warsztaty orkiestry dętej, warsztaty 
biblioteczne i literackie, warsztaty balonowe, pszczelarskie, garn-
carskie. Dzieci mogły skorzystać z projekcji kinowych. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się Wakacje z Robotyką, od kilku sezonów 
gromadzące dzieci pasjonujące się nauką połączoną z zabawą. 
Lipiec dla dzieci zakończył się niezwykłym widowiskiem rozrywko-
wo – cyrkowym, poprowadzonym przez duet klaunów cyrkowych 
The Clown Circus Show „Ruphert and Rico”. Wiele atrakcyjnych 
propozycji dla dzieci zrealizowaliśmy w naszych filiach: w Chmie-
lowie, Cyganach i Rozalinie.

SOK
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27 
lipca w Międzygórzu odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Biegach Górskich w stylu alpejskim juniorek 
młodszych U-18. Były to równocześnie eliminacje 
do Pucharu Świata w Biegach Górskich juniorek 

młodszych U-18, które zaplanowane zostały na 24 sierpnia 2019 r. 
w Susa (Włochy).

Bieg juniorek młodszych odbył się na dystansie około 6 km w tempe-
raturze ponad 30 stopni ciepła i z dużym przewyższeniem. W tych 
trudnych warunkach atmosferycznych bardzo dobrze poradziła 
sobie reprezentantka sekcji lekkiej atletyki MKS – STAL Nowa Dęba 
Karolina Smolarczyk, wychowanka trenera Juliana Zięby, która 
zajęła trzecie miejsce i zdobyła brązowy medal. Zajmując trzecie 
miejsce Karolina zapewniła sobie powołanie do reprezentacji Polski 
na Puchar Świata.

Kolejność na mecie pierwszej szóstki Mistrzostw Polski juniorem 
młodszych w Międzygórzu:

Regina Piechowska – ULKS – TALEX Borzytuchom – 48,14; Agniesz-
ka Lubawska – KS Sprint Bielsko Biała – 49,20; Karolina Smolarczyk 
– MKS STAL Nowa Dęba – 50,37; Monika Węgrzyn – UK TIKI – TAKA 

Kolbuszowa – 51,03; Ida Holik – LKS Zorza Gdynia – 53,07; Karolina 
Bielecka – MKS Jarocin – 53,37

Warto podkreślić, że Karolina na wiosnę w Ustrzykach Dolnych 
w Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich w stylu anglosaskim 
zdobyła złoty medal. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

MKS STAL Nowa Dęba

kultura / sport

XII Dzień Kultury Lasowiackiej

W 
niedzielę 21 lipca w Centrum Kultury Lasowiackiej 
w Cyganach odbyło się już XII święto kultury ludo-
wej pod nazwą Dzień Kultury Lasowiackiej.

W miejscowości Cygany działa kilka zespołów ludo-
wych skupiających w swoich szeregach trzy pokolenia, wielu 
uzdolnionych artystów amatorów zajmujących się rękodziełem 
artystycznym. Również w Cyganach zarejestrowanych jest 
kilka potraw regionalnych, które otrzymały prestiżowy certyfi-
kat potrawy tradycyjnej z naszego regionu. Ze względu złych 
warunków atmosferycznych, które nastąpiły w czasie trwania 
obchodów impreza została przeniesiona do budynku CKL. 
Na scenie zaprezentowały się: Zespół „Ocicanki” z Ocic, Zespół 
„Cyganianki” z Cyganów, Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Rutka” 
z CKL, Kapela „Łęgowianie” Tadeusza Szczęcha z Bojanowa, 
Kapela ludowa „Padwianie” z Padwii Narodowej.

Imprezie towarzyszyły warsztaty wycinanki lasowiackiej, które 
poprowadziła Janina Piechota – artystka ludowa z Cyganów. 
Można było również zwiedzać Izbę Regionalną im. Marii Kozło-
wej, gdzie każdy mógł podziwiać zapomniane już eksponaty 
używane w gospodarstwie domowym i w polu. Wydarzenie 
zakończył znakomity koncert zespołu folkowego „Karczma-
rze” z Rzeszowa, grający stylizowaną muzykę folkową. Muzyka 
grana na żywo na tradycyjnych instrumentach i pełna ekspresji 
zachwyciła wszystkich, bisom nie było końca. W wydarzeniu 
wzięli udział m.in.: starosta Jerzy Sudoł, burmistrz Wiesław 

Ordon, radny Marian Tomczyk i sołtys Marcin Zawada.

Organizatorzy dziękują radnemu Marianowi Tomczykowi, sołty-
sowi Marcinowi Zawadzie i innym osobom za pomoc w przygo-
towaniu imprezy. Wydarzenie to zostało dofinansowane ze środ-
ków Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie. Jak co roku dofinansowują je również 
sponsorzy Danuta i Lesław Kosiorowie z Cyganów.

Święto kultury ludowej łączy pokolenia, pozwala zaszczepić 
w młodych ludziach chęć kultywowania tradycji naszych ojców, 
dziadków, pradziadków, wszystkich którzy żyli i pracowali 
w regionie lasowiackim.

SOK

Brąz Karoliny Smolarczyk 
na Mistrzostwach Polski w Biegach 

Górskich
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Tymoteusz Malik na podium

W 
Piotrkowie Trybunalskim z udziałem aktualnie wszyst-
kich najlepszych zawodniczek i zawodników z całej 
Polski rozegrane zostały Mistrzostwa Polski Junio-
rów i Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w badmintonie. 

W mistrzostwach tych wzięła również udział 5 – osobowa grupa 
badmintonistów z MKS Stal Nowa Dęba. Nowodębscy badmintoniści 
spisali się w tych mistrzostwach bardzo dobrze, zdobywając 1 medal, 
a także wiele miejsc punktowanych. Najlepiej w tych mistrzostwach 
spisał się młodzieżowiec Tymoteusz Malik, który w grze mieszanej 
wspólnie z Aleksandrą Ptak (ABRM Lublin) wywalczyli trzecie miej-
sce i brązowy medal. Jest już kolejny medal wywalczony przez Tymka 
w zawodach rangi mistrzostw Polski.

W grze podwójnej młodzieżowców na miejscu dziewiątym mistrzo-
stwa ukończyły: debel klubowy MKS Stal Nowa Dęba: Szymon Malik 
/ Tymoteusz Malik oraz debel: Patryk Kopeć (MKS Stal Nowa Dęba) / 
Michał Kikosicki (AZS UM Łódź).

W grze pojedynczej mężczyzn młodzieżowców na bardzo dobrym 
piątym miejscu uplasował się Szymon Malik, a na miejscu dziewią-
tym mistrzostwa ukończył Patryk Kopeć (obaj MKS Stal Nowa Dęba). 
Dobrze w Mistrzostwach Polski Juniorów spisali się badmintonowi 
juniorzy MKS Stal Nowa Dęba.

W grze podwójnej juniorów bardzo dobre piąte miejsce wywalczył 
debel chłopców: Rafał Lejko (MKS Stal Nowa Dęba) / Kamil Zawa-
da (UKS Kiko Zamość).

W grze podwójnej juniorek bardzo dobre piąte miejsce wywalczył 
debel dziewcząt: Beata Mycek (MKS Stal Nowa Dęba) / Hanna 
Szymańska (STB Energia Lubliniec).

W grze mieszanej również na bardzo dobrym piątym miejscu uplaso-
wał mixt klubowy Stali Nowa Dęba: Rafał Lejko / Beata Mycek.

Były to już kolejne mistrzostwa Polski w wykonaniu badmintonistów 
Stali Nowa Dęba w 52 roku działalności sekcji badmintona w środo-
wisku Nowej Dęby, uwieńczone kolejnym medalem oraz wieloma 
miejscami punktowanymi, wliczanymi do współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży, które to współzawodnictwo prowadzi Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w Warszawie. Badmintonowi młodzieżowcy i juniorzy Stali 
Nowa Dęba wywalczyli w tych mistrzostwach łącznie 27,5 punktów, 
a ich postawa przyniosła wiele satysfakcji i zadowolenia oraz napawa 
dużym optymizmem na przyszłość.

MKS STAL

XX Biegi Uliczne
1 

czerwca przy pięknej pogodzie na trasie wokół placu mjr 
Gryczmana odbyły się XX Biegi Uliczne organizowane przez 
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Tym razem 
na starcie stanęło ponad 180 uczestników w różnych kate-

goriach wiekowych. Rozegrano 12 biegów na dystansie 400 m (jedno 
okrążenie wokół plant), 800 m, 1200 m i 1600 m. Biegi w części 
sfinansowano ze środków Gminy Nowa Dęba w ramach projektu: 
„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

Nowością przygotowaną przez NTSK był organizowany po raz pierw-
szy Bieg Przedszkolaka. Frekwencja przerosła najśmielsze ocze-
kiwania. Na starcie stanęło blisko 70 przedszkolaków. Rozegra-
no oddzielnie bieg dla dziewcząt i bieg dla chłopców na dystansie 
200 m. Najmłodszym zawodnikom towarzyszyli rodzice, którzy 
dodawali otuchy swoim pociechom. Dla wielu z nich było to pierw-
szy start na takiej imprezie. Każdy z najmłodszych zawodników 
na mecie otrzymywał pamiątkowy medal. Zakłady Metalowe 
DEZAMET S.A. obchodzące w tym roku 80 lecie powstania ufun-
dowały dla startujących 200 koszulek w których stratowali uczest-
nicy biegu. Kolejne koszulki i inne nagrody ufundowali Mariola 
i Zygmunt Berdychowscy organizatorzy Festiwalu Biegowe-
go w Krynicy. Po starcie najmłodszych przyszedł czas na dłuższe 

bieganie dzieci, młodzieży i dorosłych. Wystąpili zawodnicy z Nowej 
Dęby, Majdanu Królewskiego, Komorowa, Cyganów, Chmielowa, 
Jadachów, Woli Baranowskiej, Krzątki, Tarnowskiej Woli, Brzosto-
wej Góry, Stanów, Huty Komorowskiej, Alfredówki, Woli Rusinow-
skiej, Tarnobrzegu, Cmolasu. Zwycięzcy na poszczególnych dystan-
sach otrzymali medale i puchary ufundowane przez organizatorów 
i sponsorów. Szczególne słowa podziękowania należą się nauczy-
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Brydż sportowy – 
podsumowanie sezonu

24 
czerwca w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie odbył się ostatni w sezonie 2018/19 turniej 
brydża sportowego.

W tym sezonie w rozgrywkach uczestniczyło 24 
brydżystów – to mieszkańcy Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskie-
go, Ślęzaków, Skopania, Chmielowa i Kolbuszowej. Sezon brydżowy 
w naszym mieście trwa od początku września do końca czerwca.

Podsumowanie sezonu przedstawia się następująco:

• Kategoria – Najlepsza para:

1. Ireneusz Kogut i Grzegorz Kornak; 2. Zenon Bogacz i Henryk 
Pytka; 3. Leszek Mroczek i Marek Ulatowski; 4. Bogdan Kacz-
marek i Zenon Rozenbajgier; 5. Adam Mazurek i Piotr Wilk; 
6. Janina i Eugeniusz Pabian; 7. Bogusław Rzeszut i Wacław 
Wróbel; 8. Elżbieta Dec i Marek Mikulski; 9. Teresa Stępień 
i Wiesław Kalicki; 10. Teresa Wilk – Stanisław Nagaś

• Kategoria – Punktacja długofalowa (10 najlepszych zawodników):

1. Ireneusz Kogut i Grzegorz Kornak – 601 pkt. ; 3. Marek Ulatowski 
– 554 pkt. ; 4. Zenon Bogacz i Henryk Pytka – 535 pkt. ; 6. Leszek 
Mroczek – 533 pkt. ; 7. Marek Mikulski – 489,3 pkt. ; 8. Zenon 
Rozenbajgier – 469,5 pkt. ; 9. Wilk Piotr – 458,3 pkt. ; 10. Kaczma-
rek Bogdan – 426,5 pkt.

Najlepszy wynik w sezonie osiągnęła para Ireneusz Kogut i Grzegorz 
Kornak – 77,8%. W rozgrywkach brało udział 5 pań, które doskona-
le radziły sobie w rywalizacji z panami. Każda para rozegrała ponad 

800 rozdań w czasie 43 turniejów. Nestorem nowodębskich brydży-
stów jest pan Eugeniusz Pabian, który ma 87 lat, a w brydża gra od 
63 lat.

Uczestnicy otrzymali statuetki, pamiątkowe breloczki i drobne upomin-
ki rzeczowe. Specjalne nagrody książkowe dla każdego uczestnika 
ufundował pan Leszek Mroczek. Serdecznie dziękujemy.

Aktualne informacje o brydżu w naszym mieście można śledzić 
na stronie internetowej http://www.nowadeba.pl/po-godzinach/sport/
tenis/

Tekst: Zenon Rozenbajgier 
Foto: Antoni Malcharek

cielom, którzy jak zwykle spisali się na medal 
i sprawnie zabezpieczyli zawody prowadząc 
biuro zawodów, obsługując linię mety, czy też 
pomagali w organizacji biegów.

Sędzią Głównym był tradycyjnie Julian Zięba 
– trener sekcji Lekkiej atletyki MKS Stal Nowa 
Dęba. Jego podopieczni na tych zawodach 
wywalczyli wiele czołowych miejsc. Biuro 
zawodów obsługiwali Iwona Szczur, Dorota 
Taraszka, Anna Dziuba i Ryszard Radko-
wiak, a Adam Szpunar znakomicie prowadził konferansjerkę. Linię 
mety obsługiwali Marta Majdańska, Katarzyna Lewandowska, 
Ryszard Szafran, Jerzy Brzuszek, Andrzej Majdański, Dariusz 
Karnat i Robert Suska. Obsługę foto zapewnił Wiesław Szczur. 
Składam podziękowania wszystkim sponsorom, bez wsparcia których 
przeprowadzenie zawodów byłoby niemożliwe.

Puchary, medale i upominki wręczali: Jerzy Sudoł Starosta tarno-
brzeski, Damian Diektiarenko – Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie, Marek Zięba Wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
tarnobrzeskiego, Jerzy Sudoł, Andrzej Kołodziej – radni powiatu 
tarnobrzeskiego, Iwona Strojek Dyrektor ZS Nr 2, Iwona i Wiesław 
Szczur nauczyciele, propagatorzy biegów, Krzysztof Zuba przed-
stawiciel DEZAMET S.A., Aleksander Sudoł przedsiębiorca, Julian 
Zięba trener LA, Robert Suska Dyrektor ZS Nr 1, Ryszard Szafran 
nauczyciel, Adam Szurgociński – Prezes NTSK.

Dziękuję za obecność i pomoc Beacie Szatkowskiej, dbającej o zdro-
wie uczestników wspólnie z Zespołem karetki Pogotowia Ratunkowe-
go Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Specjalne podziękowanie za pomoc w przygotowanie i organiza-
cję biegów dla Iwony Serafin i Katarzyny Kosiorowskiej oraz 
Krzysztofa Hajduka i Dariusza Sąsiadka – pracowników SOSiR. 
Dziękuję także młodzieży z MKS STAL oraz z Zespołu Szkół Nr 1 
w Nowej Dębie za okazaną pomoc w organizacji zawodów. Dziękuję 
drużynie STRZELEC z ZS Nr 2 w Nowej Dębie za pomoc w zabezpie-
czeniu trasy zawodów.

Wyniki poszczególnych kategorii wiekowych oraz lista sponsorów są 
dostępne na stronie www.sportnowadeba.pl/xx-biegi-uliczne/

Adam Szurgociński 
Prezes NTSK
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