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Wesołego Alleluja!
Czas Wielkiej Nocy to czas odradzania się wiary  

w Zmartwychwstałego Chrystusa.
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,  

pełnych ciepła, nadziei i miłości,  
a także radosnego, wiosennego nastroju oraz 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół  

życzą

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy 

 ze Współpracownikami

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi
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Tegoroczny budżet jest zbliżony w swo-
ich kwotach do realizacji budżetu ubiegło-
rocznego. Przewidujemy dochody na pozio-
mie 53,5 mln zł. Największy wpływ na te 
cyfry mają dochody własne gminy, związa-
ne z podatkami od firm i osób fizycznych,  
a także z udziałami w podatku dochodowym 
od mieszkańców i firm. Rządowe subwen-
cje to kwota 11,8 mln zł, z czego oświatowa 
subwencja w wysokości 10 mln zł wystar-
cza na ok. 58% wszystkich wydatków na 
oświatę, które wyniosą w 2016 r. kwotę 18,5 
mln zł, do których należy dołożyć 800 tys. 
na zakończenie budowy Sali gimnastycznej 
przy SP2 oraz projekty przedszkola i sali 
gimnastycznej w Chmielowie.

Znaczną pulę dochodów stanowią 
środki przeznaczone na pomoc społeczną  
w wysokości 6,3 mln zł, przekazane nam  
z budżetu państwa. Do tej kwoty gmina do-
łoży z budżetu własnego 3 mln zł, aby nasze 
wsparcie dla potrzebujących było w miarę 
wystarczające.

Ponad 5,2 mln zł to dochody w sfe-
rze gospodarki komunalnej, uzyskane od 
najemców lokali mieszkalnych, a także  
z opłat za śmieci komunalne. Środki te po-
wracają do wspólnot mieszkaniowych oraz 
do PGKiM, które obsługuje mieszkańców 
i firmy w zakresie odbioru i dostarczenia 
śmieci do specjalistycznych instalacji ich 
przerobu. W tym dziale wydatki są większe 
(7,8 mln zł), jako że gmina dopłaca np. do 
ścieków 320 tys. zł, utrzymuje oświetlenie 
uliczne  za 850 tys. zł, a także ulice drogi, 
place, zieleń, realizuje prace remontowe na 

obiektach gminnych. Gmina zamierza tak-
że rozpocząć budowę kanalizacji sanitarnej 
w Alfredówce, przeznaczając w tym roku 
środki w wysokości 700 tys. zł, licząc na 
dotacje unijne lub z funduszy środowisko-
wych.

Starając się zapewnić dobrą jakość  
i warunki życia naszych mieszkańców, 
nie zapominamy o utrzymaniu obiektów 
i zapewnienie ciekawej oferty w ramach 
działalności domu kultury z biblioteką 
oraz obiektów sportowych i rekreacyjnych. 
Łączne wydatki na te dwa działy to kwota 
6,1 mln zł. Składają się na nią nie tylko wy-
datki bieżące, ale także budowa kompleksu 

lekkoatletycznego na stadionie w Nowej 
Dębie (1,4 mln zł, gdzie dotacja wynosi 
50%), oraz dofinansowanie klubów sporto-
wych (480 tys. zł).

Jeśli chodzi o inne wydatki majątkowe 
to dużą pozycję stanowią wydatki drogowe; 
400 tys. przeznaczone są na drogi i chod-
niki powiatowe, w tym I etap przebudowy  
ul. Kościuszki.  Na drogi gminne prze-
znaczymy ok. 600 tys. zł, dzięki czemu  
ok. 2,5 km dróg otrzyma nową nawierzch-
nię bitumiczną. Gmina zamierza wspomóc 
policję kwotą 120 tys. zł na dofinansowanie 
termomodernizacji budynku komisariatu 
w Nowej Dębie. Wspomożemy taką kwotą 
również nasz szpital na zakup nowego am-
bulansu. W tym roku rozpocznie się rozbu-
dowa remizy OSP w Jadachach, a środki 
zabezpieczone na ten cel (80 tys. zł) pozwo-
lą wykonać fundamenty. Przygotowujemy 
kolejne dokumenty, które pozwolą nam  
w przyszłości ubiegać się o środki unijne. 
Do nich należeć będzie program funkcjonal-
no-użytkowy na modernizację kanalizacji 
na strefie w mieście; podobny program przy-
gotowany zostanie na fotowoltaikę. Łącznie 
wydatki inwestycyjne to kwota 4,95 mln zł. 

Zaś wszystkie wydatki to kwota 52,8 
mln zł, a nadwyżka w wysokości 655 tys. 

zł pójdzie na spłatę zadłużenia. Zmniejsze-
nie zadłużenia w ostatnich trzech latach to 
przygotowanie się gminy do sięgania po 
środki unijne, gdzie będą potrzebne znaczą-
ce pieniądze na wkład własny.

Wiesław Ordon
Burmistrz

Spokojny budżet

W ramach realizacji ubiegłorocznego budżetu przybyło 350 metrów chodnika wraz z parkingiem przy ulicy Siarkowej - Strefowej 
w Chmielowie (w sąsiedztwie zakładu Pilkington Automotive Poland)

W tym roku rusza I etap przebudowy ulicy Kościuszki w Nowej Dębie

» samorząd
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Pomoc finansowa  
dla nowodębskiej Policji

Na styczniowej sesji Rady Miejskiej  
w Nowej Dębie radni zagłosowali za wspar-
ciem finansowym dla Policji. Na wniosek 
komendanta Komisariatu Policji w Nowej 
Dębie udzielone zostanie wsparcie finanso-
we w wysokości 7 tys. zł na zakup dwóch 
komputerów wraz z niezbędnym oprogra-
mowaniem biurowym.

W latach ubiegłych środki finansowe  
w kwocie 7 000 zł Rada Miejska przeznacza-
ła na zakup paliwa do służbowych pojazdów 
Policji będących na wyposażeniu Komisaria-
tu Policji w Nowej Dębie. W roku bieżącym 
środki finansowe na ten cel w dostatecznej 
wysokości zapewni Komenda Wojewódzka 
Policji w Rzeszowie. Zwróciła się ona na-
tomiast z prośbą o dofinansowanie remontu 
generalnego siedziby Policji w Nowej Dębie. 
Środki finansowe do wysokości 120 tys. zł  
z przeznaczeniem na realizację I etapu re-
montu generalnego siedziby jednostki Policji 
w Nowej Dębie decyzją radnych zostały tak-
że zabezpieczone w budżecie gminy Nowa 
Dęba na rok 2016. 

Będzie to pierwszy etap remontu Komi-
sariatu Policji w Nowej Dębie, który swoim 
zakresem obejmie: docieplenie elewacji bu-
dynku, zadaszenie nad wejściem głównym 
tworzące portal wejściowy z logo Policji, wy-
konanie izolacji przeciwwilgociowej ścian 
fundamentowych, wymianę rynien, rur spu-
stowych oraz obróbki blacharskie. Ponadto 
dokonana zostanie wymiana pozostałej czę-

ści stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. 
Całość prac remontowych, które zostaną wy-
konane w I etapie wyceniono na kwotę 241 
700 zł. Gmina Nowa Dęba partycypować 
będzie w procesie realizacji tego zadania  
w wymiarze finansowym 50/50.

Nowy ambulans dla szpitala
Samodzielny Publiczny Zespół Zakła-

dów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie  
w 2016 roku otrzyma dotację celową z bu-
dżetu gminy Nowa Dęba na zakup ambulan-
su specjalistycznego wraz z wyposażeniem 
w wysokości 120 tys. zł. Ambulans trafi na 
oddział Pomocy Doraźnej nowodębskiego 
szpitala.

Szacunkowa wartość zakupu Ambulan-
su z wyposażeniem to ok. 360 tys. zł. Na 
jego wyposażenie składać się będzie m. in. 
respirator transportowy, defibrylator z możli-
wością transmisji danych, pompa infuzyjna, 

ssak elektryczny, nosze transportowe i krze-
sło kardiologiczne.

W roku ubiegłym podobna dotacja gmi-
ny pozwoliła szpitalowi na zakup stołów 
operacyjno-zabiegowych z wyposażeniem 
oraz detektora promieniowania gamma  
i dwóch kardiomonitorów.

Finansowe i rzeczowe wsparcie  
dla Powiatu

Rada Miejska w Nowej Dębie udzieli 
w 2016 roku pomocy finansowej Powiatowi 
Tarnobrzeskiemu do wysokości 15 000 zł  
z przeznaczeniem na wykonanie dokumen-
tacji technicznej budowy zatok postojowych 
przy ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie. Projekt 
będzie obejmował zatoki postojowe na odcin-
ku od ul. Żeromskiego do ul. Kościuszki. 

Kontynuowana będzie także budo-
wa deptaka pieszego w Rozalinie w pasie 
drogi powiatowej relacji Tarnowska Wola 
- Wola Baranowska w kierunku miejsco-
wości Kaczaki. Zadanie prowadzone jest  
w porozumieniu i z udziałem Powiatu Tar-
nobrzeskiego od kilku lat. Inwestycja służyć 
ma poprawie bezpieczeństwa przy bardzo 
ruchliwej drodze powiatowej.

Powiatowi udzielona zostanie także po-
moc rzeczowa do wysokości 15 000 zł na 
wykonanie dokumentacji technicznej wraz 
z wymaganymi uzgodnieniami na budowę 
deptaka pieszego w pasie drogi powiatowej 
– dojazd do stacji kolejowej Chmielów. Re-
alizacja zadania podyktowana jest przede 
wszystkim bezpieczeństwem użytkowników 
drogi, przy której zlokalizowana jest szkoła, 
kościół i stacja kolejowa.

RL/MM

Gminne wsparcie z budżetu
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Od 1 kwietnia 2016r. Urząd Miasta i Gminy 
Nowa Dęba będzie przyznawał i wypłacał świad-
czenie wychowawcze przysługujące matce, ojcu 
opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi praw-
nemu dziecka – do ukończenia przez dziecko 18 
roku życia.

Świadczenie wychowawcze na drugie  
i kolejne dziecko będzie przysługiwać nie-
zależnie od dochodu, natomiast na pierwsze 
lub jedyne dziecko - jeżeli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 
800 zł.

Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze 
dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia. 
Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełno-
sprawne, świadczenie wychowawcze przysługi-
wać będzie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie przekracza kwoty 1200 zł. Pierwszy 
okres, na który ustalane będzie prawo do świad-
czenia rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 
dnia 30 września 2017 r.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody 
stanowią podstawę ustalenia prawa do świadcze-
nia na cały ten okres jest rok 2014 - z uwzględnie-
niem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016r., 

czyli od momentu wejścia w życie ustawy. 
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech 

miesięcy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. 
włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone 
z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku. 

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie 
trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, 
tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., gmina będzie 
miała do trzech miesięcy (licząc od dnia złożenia 
wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumen-
tami) na wydanie decyzji i wypłacenie świadcze-
nia wychowawczego. 

Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia 
będzie mogła nastąpić wcześniej.

Wniosek będzie można złożyć również w każ-
dym innym terminie - wtedy świadczenie będzie 
ewentualnie przysługiwało od miesiąca złożenia 
wniosku.
Wnioski wydawane są w: 
-  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-

nej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3,
-  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy 

Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3,

-  w pok. 209 i 210 na II piętrze Urzędu Miasta  
i Gminy Nowa Dęba.

Wnioski z kryterium dochodowym od 
pierwszego dziecka przyjmowane będą od  
1 kwietnia 2016 r. tylko w Urzędzie Miasta  
i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. 
209 i 210 na II piętrze.  

Wnioski na drugie i kolejne dziecko (bez 
kryterium dochodowego) można składać od  
1 kwietnia 2016 r. w:
-  Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-

łecznej w Nowej Dębie, ul. M. Reja 3,
-  Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,  

ul. Rzeszowska 3.
Wnioski można również pobrać na stronie 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-ro-
dzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-
-o-swiadczenie-wychowawcze/

Wnioski mogą być również składane drogą 
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycz-
nego utworzonego przez ministra właściwego do 
spraw rodziny.

Więcej informacji w sprawie świadczenia 
wychowawczego można uzyskać:
-  pod nr tel. 15 846 2671 w. 209,
-  pod nr infolinii 800100990,
-  na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/rodzina-

-500-plus/
L. Olejnik

UMiG

Informacja o świadczeniu wychowawczym  
„rodzina 500+” wypłacanym w urzędzie  

miasta i gminy Nowa Dęba

» samorząd

Z dniem 4 stycznia 2016 r. rozpoczęły działal-
ność Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej pro-
wadzone przez Fundację „Masz Prawo” z siedzibą  
w Tarnobrzegu na podstawie umowy zawartej  
z Powiatem Tarnobrzeskim.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej 
Dębie usytuowany jest w budynku Urzędu Miasta  
i Gminy w Nowej Dębie, ul Rzeszowska 3 (pok. 103 
I p.) i funkcjonuje od 7 stycznia 2016 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r.  
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1255) bezpłatna pomoc prawna 
przysługuje osobie fizycznej:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomo-
cy prawnej zostało przyznane świadczenie z 
pomocy społecznej na podstawie ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
i wobec której w tym okresie nie wydano 
decyzji o zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia lub

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,  
o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 
r. o Karcie Dużej Rodziny lub

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa 
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.  

o kombatantach oraz niektórych osobach  
będących ofiarami represji wojennych  
i okresu powojennego  lub

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo 
legitymację weterana poszkodowanego, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o weteranach działań poza granicami państwa

5)  która nie ukończyła 26 lat, lub
6)  która ukończyła 65 lat, lub
7)  która w wyniku wystąpienia klęski żywioło-

wej, katastrofy naturalnej lub awarii tech-
nicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub 
poniosła straty.

Harmonogram dyżurów: 
poniedziałki, środy i czwartki w godz. 12 – 16

OR/BS

Nieodpłatna pomoc 
prawna dla mieszkańców
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Zygmunt Żołądź złożył rezygnację  
ze stanowiska zastępcy burmistrza

Zygmunt Żołądź - zastępca burmistrza mia-
sta i gminy Nowa Dęba złożył rezygnację ze 
stanowiska z dniem 31 stycznia 2016 r. Oficjalne 
oświadczenie w tej spra-
wie przedstawił podczas 
sesji Rady Miejskiej 28 
stycznia.

Zygmunt Żołądź 
pełnił funkcję zastępcy 
burmistrza od grudnia 
2006 roku. Zakres zadań 
jakie wykonywał obej-
mował sprawy: oświaty 
i kultury, gospodarki 
przestrzennej i nieru-
chomości, obywatelskie 
(dowody osobiste i ewi-
dencja ludności), rozwo-
ju lokalnego i promocji, 
informatyki, profilaktyki 
uzależnień, reagowania 
kryzysowego, klęsk ży-
wiołowych i sprawy do-
tyczące świadczeń spo-
łecznych. Bezpośrednio 
podlegał mu Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury  
i Biuro Obsługi Jednostek 
Samorządowych.

Reprezentował naszą 
jednostkę w stowarzysze-
niach, których członkiem 
jest gmina Nowa Dęba, 
tj. Podkarpackiej Regio-
nalnej Organizacji Tury-
stycznej, Lasowiackiej 
Grupie Działania i Lo-
kalnej Grupie Rybackiej 
Puszczy Sandomierskiej, 
pełniąc funkcję Przewod-
niczącego Rady LGR  
i LGD. Był także człon-
kiem Powiatowej Rady 
Zatrudnienia.

Angażował się w działania na rzecz młodzie-
ży, w tym Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz 
wspierał działalność organizacji pozarządowych.

Leszek Mirowski nowym zastępcą 
burmistrza

Z dniem 1 marca 2016 r. burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon powołał 

na swojego zastępcę Leszka Mirowskiego, do-
tychczasowego kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

Z zakresu działalności Urzędu Miasta i Gmi-
ny Nowa Dęba do zadań zastępcy burmistrza na-
leży nadzór nad referatami:

-  Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości,  
z wyłączeniem mienia gminnego (wsie  
i osiedla),

-  Organizacyjnym: informatyka,
-  Spraw Komunalnych i Społecznych: sprawy 

społeczne (świadczenia społeczne, dodatki 
mieszkaniowe),

-  Rozwoju Lokalnego i Programów Pomoco-
wych: w zakresie rozwoju lokalnego, promocji 

gminy i komunikacji społecznej,
-  Spraw Obywatelskich: w zakresie dowodów 

osobistych i ewidencji ludności,
-  Straży Miejskiej: w zakresie profilaktyki,
-  Inwestycji: nadzór nad zadaniami inwesty-

cyjnymi i remontowymi, 
corocznie ustalany przez 
burmistrza.

Do zadań zastępcy 
burmistrza będzie należało 
również:
- reprezentowanie Urzędu 
Miasta i Gminy w Powiato-
wej Radzie Zatrudnienia,
- reprezentowanie Gminy 
Nowa Dęba w Tarnobrze-
skiej Agencji Rozwoju Re-
gionalnego oraz w Związku 
Miast Polskich,
- nadzór nad jednostkami 
organizacyjnymi gminy: 
Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej, 
Środowiskowym Domem 
Samopomocy, Samorządo-
wym Ośrodkiem Sportu  
i Rekreacji.

Zastępca burmistrza 
będzie także wydawał de-
cyzje administracyjne we 
wszystkich sprawach nad-
zorowanych, a także de-
cyzje ustalające wysokość 
podatków od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego oraz 
wszelkie decyzje admini-
stracyjne w zastępstwie, 
pod nieobecność burmi-
strza.

Nowe kierownictwo 
w MGOPS-ie

W związku z objęciem funkcji zastępcy bur-
mistrza przez Leszka Mirowskiego, obowiązki 
kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowej Dębie zostały powierzone 
Marii Tomczyk, będącej dotychczas konsultan-
tem – prawnikiem w Ośrodku. 

RL/MM

Zmiany kadrowe w gminie
» samorząd
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Inwestycje i remonty zrealizowane w 2015 roku
Lp NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 

ZADANIA (zł) UWAGI

1 Wydatki melioracyjne 50 000
2 Odwodnienie drogi Podleśnictwo w Jadachach 77 000
3 Budowa mostu na rzece Dęba w Osiedlu Dęba 18 500 Projekt
4 Budowa deptaka w Rozalinie 133 500 Dotacja z PROW 53%
5 Przebudowa dróg gminnych 746 000

6 Poprawa układu komunikacyjnego na ul. Słowackiego, Jasna i 
Zawiszy 630 000 Dotacja 40% z Urzędu Wojewódzkiego

7 Przebudowa drogi powiatowej w Alfredówce 200 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego
8 Remont dróg gminnych i usługi remontowe 120 000
9 Remont drogi dojazdowej do pól w Chmielowie 45 000 Dotacja 62% z Urzędu Marszałkowskiego 
10 Budowa parkingu i chodnika przy ul. Strefowej w Chmielowie 220 000
11 Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego-Hubala 50 000

12 Opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenów  
TSSE podstrefa Nowa Dęba i Chmielów 79 000

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

14 Przebudowa budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie 14 000 Dokumentacja; dofinansowanie dla 
Komendy Wojewódzkiej Policji

15 Wykupy gruntów 45 000

16 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 91 000 Osiedle Północ; ul. Leśna – Bieszczadzka; 
Na Górach w Chmielowie

17 Zakup lekkiego samochodu bojowego wraz z przyczepką  
dla OSP Tarnowska Wola 121 000

Fundusz sołecki – 26 tys. zł, dotacja 
Powiatu Tarnobrzeskiego 15 tys. zł; dotacja 
z WFOŚiGW – 30 tys. zł; dofinansowanie 
Zarządu Głównego ZOSP RP – 50 tys. zł

18 Remonty placówek oświatowych 190 000
19 Budowa hali sportowej przy SP2 w Nowej Dębie 1 715 000 Dotacja z Ministerstwa Sportu ogółem 33%

20 Modernizacja pomieszczeń szkolnych pod potrzeby  
Przedszkola nr 4 w Os. Dęba 245 000

21 Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na zakup 
sprzętu medycznego 120 000

22 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków,  
odbiór azbestu 38 000 Dotacja WFOŚiGW i NFOŚiGW 26 000

23 Remonty chodników i parkingów w mieście i gminie 209 000

24 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej  
dla Gminy Nowa Dęba 50 000

25 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 107 000 Dokumentacja techniczna
26 Plan rewitalizacji gminy 20 000

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

28 Zakupy inwestycyjne w SOSiR 17 000
RAZEM 5 381 500
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Lp NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ 
ZADANIA (zł) UWAGI

1 Wydatki melioracyjne 100 000
2 Budowa mostu na rzece Dęba w Osiedlu Dęba 220 000

3 Budowa deptaka w Rozalinie 52 000 Zadanie przejęte od Powiatu 
Tarnobrzeskiego

4 Budowa deptaka przy drodze Kolejowej w Chmielowie 15 000 Projekt – zadanie przejęte od Powiatu 
Tarnobrzeskiego

5 Budowa zatok postojowych przy ul. Jana Pawła II 15 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego  
na projekt

6 Przebudowa ul. Kościuszki 316 500 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego

7 Przebudowa dróg gminnych 600 000

8 Odwodnienie drogi Piaski w Cyganach 10 000 Projekt
9 Dobudowa chodnika przy drodze Siarkowej w Chmielowie 5 000
10 Remont dróg gminnych i usługi remontowe 80 000
11 Remont drogi dojazdowej do pól w Cyganach 50 000 Dotacja 70% z Urzędu Marszałkowskiego 
12 Remont korytarzy w UMiG 40 000

13 Przebudowa budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie 120 000 Dofinansowanie dla  
Komendy Wojewódzkiej Policji

14 Wykupy gruntów 141 000
15 Rozbudowa remizy OSP Jadachy 80 000 Etap I - fundamenty

16 Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Rozalin 38 000

17 Remonty placówek oświatowych 88 000

18 Budowa hali sportowej przy SP2 w Nowej Dębie 700 000 Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
ogółem 33%

19 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola i 
sali gimnastycznej w Chmielowie wraz ze studium wykonalności 107 000

20 Dotacja dla szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na zakup 
sprzętu medycznego 120 000 Na zakup ambulansu

21 Budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce  700 000

22 Program funkcjonalno-użytkowy na modernizację kanalizacji 
sanitarnej w Nowej Dębie na terenie strefy ekonomicznej 70 000

23 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków, odbiór 
azbestu 15 000

24 Remonty chodników i parkingów w mieście i gminie 190 000

25 Inwestycje oświetleniowe w mieście i gminie 100 000

26 Usługi remontowe w zasobach gminnych 860 000
27 Dokumenty projektowe na termomodernizację i instalacji OZE 30 000
28 Budowa kompleksu lekkoatletycznego na stadionie SOSiR 1 400 000 50% dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki
29 Wydatki inwestycyjne SOSiR 25 000

RAZEM 6 287 500 

Inwestycje i remonty planowane do realizacji w 2016 roku

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich; RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego; ZOSP RP – Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP; WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: OZE – odnawialne źródła energii
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Modernizacja Stacji Uzdatniania 
Wody w Nowej Dębie

Ogłoszenie naboru wniosków o dofinanso-
wanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona 
środowiska i zapobieganie zagrożeniom” Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2007-2013 zmobilizowało 
Zarząd PGKiM Sp. z o.o. do zgłoszenia projek-
tu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków 
sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja 
sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I”.
Projekt obejmował cztery zadania inwestycyjne:
1) modernizację Stacji Uzdatniania Wody 

głębinowego ujęcia,
2) wymianę 5801 metrów przedwojennego 

wodociągu na terenie miasta,
3) rozbudowę sieci wodociągowej o długości 

2377 metrów wraz z budową hydroforni 
sieciowej w Chmielowie w dzielnicy Mogiły,

4) wykonanie monitoringu sieci wodociągowej, 
w tym montaż 13 wodomierzy na sieci  
z radiowym przekazem wskazań.
Wartość całkowita projektu wyniosła  

8.677.031,86 zł, w tym wydatki kwalifikowane to  
6.951.760,11  zł (netto), z tego wartość dofinanso-
wania z RPOWP: 4.558.269,10 zł (65,57% wydat-
ków kwalifikowanych).

Największym zadaniem była modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody. Zadanie to obejmowało:
- budowę nowej Hali Filtrów,
- remont pomieszczeń i wymianę wież aeracyj-

nych (napowietrzających),
- montaż nowych filtrów odżelaziających (6 szt.) 

i odmanganiających (6 szt.),
- wymiana pomp wody napowietrzonej,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 

sterującej, AKPiA,
- remont pomieszczenia pomp sieciowych,
- wymianę rurociągów technologicznych.

Zadanie to realizowane było od maja 2014 
r. do marca 2015 r. Po dokonaniu szeregu prób  
i badań oraz po uzyskaniu pozytywnej decyzji 
Sanepidu, do nowodębskich wodociągów popły-
nęła woda uzdatniona z nowego ciągu technolo-
gicznego. Należy podkreślić, że do uzdatniania 
nowodębskiej wody wykorzystuje się naturalne 
zjawiska i materiały (piasek kwarcowy, dolomit). 

Zastosowany proces uzdatniania nie wymaga 
stosowania jakichkolwiek środków chemicznych. 
Taki proces uzdatniania decyduje o tym, że no-
wodębska „kranówa” cieszy się opinią jednej  
z najlepszych w regionie. Jak wiele innych Stacji 
Uzdatniania Wody również Stacja nowodębska 
została wyposażona w urządzenia, których za-
daniem jest zapobieganie zanieczyszczeniu wody 
bakteriami. Są to lampa UV oraz stacja dozująca 
chlor. Oba te urządzenia są stosowane sporadycz-
nie, a ich uruchamianie ma charakter prewencyjny 
np. po awariach sieci wodociągowej lub w czasie 
letnich upałów. 

Zmodernizowana nowodębska SUW, jako 
pierwsza w Polsce, została wyposażona w urzą-
dzenie do czyszczenia powietrza. Powietrze, które 
zostało użyte do napowietrzania wody jest czysz-
czone na filtrach z węglem aktywnym. Filtry te 
wyłapują z powietrza usunięte z wody związki 
chemiczne - w tym siarkowodoru - zapobiegając 
w ten sposób zanieczyszczeniu atmosfery.

Wybudowane lub zmodernizowane sieci  
i urządzenia infrastruktury wodociągowej dobrze 
służą społeczności nowodębskiej.

Tadeusz Plaskota 
PGKiM Sp. z o.o.

» samorząd
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Policjanci tworzą mapy zagrożeń

„Poczucie bezpieczeństwa w gminie Nowa 
Dęba” było tematem konsultacji społecznej prze-
prowadzonej przez policjantów w celu stworze-
nia “Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa 
w Polsce”. Opracowanie mapy zagrożeń należy 
traktować jako istotny element procesu zarządza-
nia bezpieczeństwem publicznym, realizowanym  
w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i spo-
łecznym.

W lutym we wszystkich gminach powiatu 
tarnobrzeskiego odbyły się konsultacje społecz-
ne dotyczące „Założeń Krajowej Mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa w Polsce”. Głównym celem tych 

spotkań było tworzenie narzędzi – map zagrożeń 
bezpieczeństwa, które pozwolą na rzetelne i czy-
telne przedstawienie społecznościom lokalnym 
skali i rodzaju zagrożeń na terenie powiatu tar-
nobrzeskiego. Z założenia „mapy zagrożeń” mają 
być narzędziami, które pozwolą zaktywizować 
różne podmioty w zakresie współpracy z Policją 
w celu ujawniania i przeciwdziałania okoliczno-
ściom zagrażającym bezpieczeństwu obywateli. 
Pomogą też lepiej zarządzać siłami i środkami 
policyjnymi.

9 lutego w spotkaniu w Nowej Dębie udział 
wzięli: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 

Wiesław Ordon, komendant Straży Miejskiej  
w Nowej Dębie Mieczysław Nalepa, komendant 
Placówki Żandarmerii Wojskowej st. chor. szt. 
Adam Ładosz, kierownik Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie Le-
szek Mirowski, dyrektor Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych Renata Bal, dyrektor Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie Kry-
stian Rzemień oraz przedstawiciele sołectw.

Spotkanie otworzył Komendant Miejski Poli-
cji w Tarnobrzegu inspektor Edward Ząbek, któ-
ry w swoim wystąpieniu przedstawił idee two-
rzenia “Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa  
w Polsce” oraz propozycje poprawy skuteczności 
działań w zakresie likwidacji zagrożeń poprzez 
zwiększenie współpracy i aktywizacji ze wszyst-
kimi podmiotami zaangażowanymi w realizację 
zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa obywa-
teli. Następnie Naczelnik Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu nad-
kom. Stanisław Sekuła przedstawił prezentację 
multimedialną dotyczącą tworzenia mapy zagro-
żeń. Sprawozdanie stanu bezpieczeństwa na te-
renie gminy Nowa Dęba przedstawił komendant 
Komisariatu Policji w Nowej Dębie - podkom. 
Marek Pietrykowski.

Następnie, uczestnicy spotkania przedsta-
wiali swoje wnioski mające na celu eliminowa-
nie popełnianych przestępstw przeciwko mieniu, 
bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz prze-
mocy domowej. Podziękowano także nowodęb-
skim policjantom za sprawne i szybkie wykrycie 
sprawców aktu wandalizmu, który miał miejsce 
w Nowej Dębie pod koniec grudnia. Czterej mło-
dzi ludzie powyrywali ławki i kosze na śmieci 
wzdłuż chodnika przy ulicy Rzeszowskiej. Pomi-
mo tego, że sprawcy przyszli do burmistrza Wie-
sława Ordona i przeprosili mieszkańców Nowej 
Dęby za swoje zachowanie, sąd nakazał im zwró-
cić koszty naprawy (2200 zł).

UMiG/RL

» samorząd / z życia gminy

Na lutowej sesji Rady Miejskiej radni zagłosowali za przedłużeniem o dzie-
więć miesięcy czasu obowiązywania taryfy opłat za wodę i ścieki na terenie 
gminy Nowa Dęba.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  
w Nowej Dębie świadczy usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbio-
rowego odprowadzania ścieków dla usługobiorców z terenu gminy Nowa Dęba. 
19 stycznia 2016 r. przedłożyło wniosek dotyczący przedłużenia czasu obowią-
zywania taryfy zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2015 r.

Ujęte we wniosku stawki opłat za 1m3 wody oraz za 1m3 ścieków nie ule-
gną zmianie. W związku z tym, że uchwalone taryfy obowiązują do 31 marca 
2016 r. Rada Miejska przedłużyła czas ich obowiązywania o dziewięć miesięcy 
tj. do 31 grudnia 2016 r.

RL/MM

Do końca roku 
cena wody  
i ścieków  
bez zmian
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Spotkanie delegatów 
Gminnej Spółki Wodnej

2 lutego w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 
odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej.

W obradach wzięła udział sekretarz Gminy Nowa Dęba - Elż-
bieta Gil oraz przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie - Oddział Sandomierz i Podkarpackiego Za-
rządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie - Oddział Tar-
nobrzeg.

Delegaci po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego udzie-
lili absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej. W dyskusji 
delegaci zwrócili uwagę na gwałtowny wzrost ilości bobrów, które 
niszczą urządzenia melioracyjne. Delegaci zdecydowali o pozosta-
wieniu wysokości składki melioracyjnej na 2016 r. na poziomie roku 
ubiegłego w kwocie 30 zł od 1 hektara zmeliorowanego. Na zakoń-
czenie obrad został uchwalony plan pracy i plan finansowy na 2016 r.

GPN/KW

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Cyganach, zwanej wówczas Ochotniczą Stra-
żą Ogniową, datuje się na rok 1898. Na począt-
ku swojej działalności, strażacy dysponowali 
sprzętem gaśniczym w postaci: wiader, bosaków, 
tłumic, ręcznych drewnianych sikawek i drewnia-
nych drabin. Nie posiadali odzieży ochronnej, ani 
mundurów galowych. Ich strojem reprezentacyj-
nym były tzw. „kamziele” z brązowego sukna.

Pierwszym komendantem był Andrzej 
Kozdęba. Niestety, nic więcej na jego temat nie 
wiadomo. Następnie komendantem został Kazi-
mierz Wolan, który był jednocześnie wójtem wsi 
Cygany. Dzięki piastowanemu stanowisku, miał 
wpływ na pozytywne załatwienie wielu spraw, 
ważnych dla strażaków. Zakupiono między in-
nymi mundury i rogatywki. W miejscu, gdzie 
obecnie znajduje się plac szkolny, wybudowano 
remizę, która pełniła funkcję świetlicy. Budynek 
był niewielki, drewniany, kryty już dachówką, 
ale bez powały, a podłoga wyłożona była z cegły. 
Obok postawiono dzwon, za pomocą którego 
zwoływano alarm. Dzwon na początku zawisł na 
drewnianej konstrukcji. Z czasem zmieniono ją na 
konstrukcję metalową, przetrwał aż do 2002 roku, 
wtedy go skradziono.

W latach międzywojennych, strażacy działali 

już w sposób dobrze zorganizowany. Regularnie 
odbywały się ćwiczenia sportowo-pożarnicze. 
W czasie okupacji strażacy nie zaprzestali swojej 
działalności, nadal spotykali się potajemnie i jak 
dawniej, odbywali ćwiczenia, aby stale być w peł-
nej gotowości.

Po II wojnie światowej, w 1946 r. na komen-
danta powołano Władysława Drykę. Był świeżo 
po wojsku, młody i pełen zapału do pracy spo-

łecznej. W dużej mierze to dzięki jego staraniom 
w 1949 r. wybudowano nową remizę, murowaną, 
a w 1956 r. zamontowano na niej syrenę, zakupio-
ną za pieniądze, jakie wygospodarowano podczas 
elektryfikacji wsi. Remiza służyła strażakom  
i wszystkim mieszkańcom do chwili wybudowa-
nia obecnej, dużej i nowoczesnej. Następnie budy-
nek starej remizy, został gruntownie wyremonto-
wany i dziś mieści się w nim sklep. 

Rys historyczny Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Cyganach 
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W 1957 r. naczelnikiem został Wojciech Dry-
ka. Jednostka wzbogaciła się o motopompę wraz 
z wozem bojowym konnym, do którego zaprzę-
gano konie miejscowych gospodarzy. Oprócz 
udziału w akcjach bojowych, strażacy prowadzili 
działalność profilaktyczną. Chodzili od domu do 
domu, pouczając mieszkańców jak zapobiegać po-
żarom, dokonywali kontroli w zakresie posiadania 
podręcznego sprzętu gaśniczego. Prowadzili rów-
nież działalność kulturalną: 
organizowano festyny, przy-
gotowywano przedstawienia 
okolicznościowe. Za zaro-
bione pieniądze doposażano 
jednostkę. Zakupiono mię-
dzy innymi trąbkę alarmową.  
W tym miejscu należy wspo-
mnieć o znakomitych tręba-
czach, byli nimi: Jan Kosma-
la i Franciszek Ordon. 

W latach 1979-1988 
naczelnikiem OSP został 
Władysław Rożek. Już wte-
dy myślano o wybudowaniu 
nowej strażnicy, większej 
i nowocześniejszej. Jednak 
dopiero kiedy naczelnikiem 
został Aleksander Tomczyk, 
który funkcję tę pełnił w la-
tach 1988-1992, zaczęto gro-
madzić materiały budowlane. 
Kolejnym naczelnikiem zo-
stał Eugeniusz Małek, funk-
cję tę pełnił w latach 1992-98. 
W 1993 r. przygotowano do-
kumentację budowlaną re-
mizy, a w 1994 r. powołano 
Społeczny Komitet Budowy 
Domu Ludowego i Strażnicy 
OSP w składzie: Mieczysław 
Kozdęba, Jan Kosmala, Cze-
sława Zych, Jerzy Kozioł, Michał Rożek, Euge-
niusz Małek. Od tego momentu prace wokół bu-
dowy przyśpieszyły. Wiele materiałów zakupiono 
ze środków społecznych oraz z pieniędzy zarobio-
nych przez strażaków, którzy organizowali m. in. 
festyny. Duży wkład w pozyskiwaniu funduszy  
i we właściwym ich zagospodarowaniu, miał dłu-
goletni skarbnik jednostki dh Marek Denkowski. 
Wielu strażaków pracowało w czynie społecz-
nym. Ogromne zasługi w pozyskiwaniu środków 
finansowych na budowę mają ówcześni radni  
i jednocześnie członkowie Społecznego Komitetu 
Budowy Czesława Zych i Mieczysław Kozdęba, 
25 lipca 1995 r. kierownik budowy Franciszek Ro-
żek, człowiek wielce zasłużony dla wsi Cygany, 
dokonał pierwszego wpisu do dziennika budowy, 
a już w 1997 r. budynek został przykryty.

W 1998 r. Eugeniusz Małek zrezygnował  
z funkcji naczelnika i na jego miejsce został wy-

brany Jerzy Kozioł, pełniący dotychczas funkcję 
najpierw prezesa, a później wiceprezesa OSP. Je-
rzy Kozioł naczelnikiem był do 2004 roku.

W latach 1996 – 2006 funkcję prezesa OSP 
pełnił Mieczysław Kozdęba. W 2004 r. ponow-
nie naczelnikiem OSP został Eugeniusz Małek. 
W tym okresie nastąpił dynamiczny rozwój jed-
nostki. W 1997 r. powstała Kobieca Drużyna Po-
żarnicza, która miała duży wpływ na działalność 

kulturalną jednostki. Utworzono też Młodzieżo-
we Drużyny Pożarnicze, zarówno chłopięcą jak 
i dziewczęcą, które zdobywały liczne nagrody  
w zawodach sportowo - pożarniczych, turniejach 
wiedzy pożarniczej i na konkursach plastycznych. 
Uroczyste ślubowanie nowo utworzonych drużyn 
miało miejsce 25 stycznia 1998 r. 

W 1997 r. powstał Ludowy Zespół ‘Cyga-
nianki’. Ponieważ tworzyły go głównie druhny 
strażaczki, zespół do 2002 r. działał pod patrona-
tem OSP. 

Założono pierwszą kronikę, w której odtwo-
rzono historię powstania jednostki OSP w Cyga-
nach. Zadania tego podjęła się Zofia Sędyka peł-
niąca w latach 1998 - 2006 funkcję kronikarza. Od 
2006 r. do chwili obecnej kronikę prowadzi Ry-
szard Samojeden. Kroniki jednostki OSP w Cy-
ganach brały udział w XV i XX Ogólnopolskim 
Konkursie Kronik. W 2004 r. przeniesiono syrenę 

ze starej remizy na nową. Jednostka wzbogaciła 
się o wóz bojowy IVECO MAGIRUS, nastąpiła 
zmiana kwalifikacji jednostki z typu „M” na typ, 
„S-1”. Uroczystość przekazania wozu odbyła się 
24 października 2004 r. Kierowcą samochodu na 
początku był Jerzy Kozioł, a następnie został nim 
Zbigniew Dryka. Wykończono budynek remizy, 
który uroczyście został otwarty jako Centrum 
Kultury Lasowiackiej, wydarzenie to miało miej-

sce 17 lipca 2008 r. 
7 września 2008 r. odbyła się 

uroczystość 110 rocznicy utwo-
rzenia jednostki, podczas której 
przekazano jednostce sztandar, 
ufundowany przez społeczeń-
stwo wsi Cygany. Funkcję pre-
zesa od 2006 r. do 2011 r. pełnił 
Franciszek Witoń. Od 2011 r. 
funkcję prezesa piastował Tade-
usz Łącz, naczelnikiem w tym 
czasie nadal był Eugeniusz Ma-
łek. 

W czasie kadencji ostatnie-
go zarządu w latach 2011 – 2016 
również wiele się zmieniło. 
Między innymi: wytynkowano 
wieżę, zamontowano drabinki 
i barierki ochronne, wykonano 
posadzkę pod garaż. Zakupiono 
garaż blaszany, dokonano ada-
ptacji pomieszczeń na świetlicę, 
zaplecze gospodarcze i sanitar-
ne, zorganizowano uroczyste 
otwarcie świetlicy, odnowiono 
pomieszczenie biurowe nad ga-
rażem, klatkę schodową i garaż. 
Jednostka wzbogaciła się o lekki 
samochód ratowniczo gaśniczy, 
oraz oplandekowaną przyczep-
kę transportową do przewozu 
sprzętu pożarniczego. 

20 lutego 2016 r. odbyło się Zebranie Spra-
wozdawczo – Wyborcze, podczas którego zmienił 
się skład osobowy Zarządu. Prezesem nadal po-
został Tadeusz Łącz, a naczelnikiem został Sylwe-
ster Kozdęba. 

Dziś jednostka OSP w Cyganach liczy 58 
członków czynnych, 7 honorowych i 14 człon-
ków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Oprócz 
prowadzonej działalności statutowej, strażacy an-
gażują się we wszystkie ważniejsze uroczystości 
religijne i imprezy lokalne.
(Na podstawie wywiadów z mieszkańcami 
wsi, własnych obserwacji i własnych zapisów  
w kronice, „Rys historyczny OSP w Cyganach” 
opracowała Zofia Dąbrowska - członek OSP  
w Cyganach).

Cygany, 22 lutego 2016 r.
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Jan Paprocki - fotograf 
Chmielowa z czasów okupacji

Niedługo po zajęciu przez Niemców Pol-
ski, dokładnie w grudniu 1939 roku, w powiecie 
Rawickim koło Poznania Niemcy w cywilu ale 
uzbrojeni wpadali do domów inteligencji (nauczy-
cieli, kupców, urzędników) i kazali im w ciągu 20 
minut opuścić wraz z rodziną swoje mieszkania. 
Wolno im było zabrać żywność na kilka dni, jed-
ną zmianę odzieży, przybory do jedzenia oraz nie-
wielką ilość pieniędzy przypadającą na członka 
rodziny. Reszta dorobku była zabierana na rzecz 
Rzeszy Hitlerowskiej. Przetransportowano ich 
do Rawicza. Następnie załadowano ich do po-
ciągu, który ruszył w nieznane. Po trzech dniach 
i nocach transport ten dojechał do Tarnobrzega. 
Zima była ostra, najgorzej ucierpiały małe dzieci 
i matki, które nie mogły im pomóc. Z tego trans-
portu skierowano 5 rodzin liczących 15 osób do 
Grębowa. Miejscowa ludność choć sama biedna 
okazała wysiedleńcom dużo serca. Jan Paprocki, 
który uczył we Wrzawach, a później w Chmielo-
wie mieszkał na Kolejowej na tzw. Starej Poczcie. 
Miał trzech synów trochę starszych ode mnie. 
Uczęszczali do szkoły w Chmielowie, a po wy-

zwoleniu wyjechali do Poznania z całą rodziną. 
W Chmielowie pan Paprocki pracował w szkole 
jako nauczyciel i równocześnie prowadził Za-
kład Fotograficzny robiąc zdjęcia wesel i innych 
uroczystości, a także zdjęcia do „Kenkarty” czyli 
niemieckiego dowodu osobistego. Wykonywał 
on głównie zdjęcia mieszkańców Chmielowa, 
Jadachów, Cyganów oraz okolicznych miejsco-

wości. Klisze z wywołanych zdjęć bał się trzymać  
w domu przed rewizją Niemców. Porozumiał się 
z Franciszkiem Pankiem, który był właścicielem 
sklepu ogólnospożywczego i systematycznie 
przekazywał mu do przechowania. Po latach, 
około 2010 roku, syn Wiesław znalazł część tych 
klisz z czasów okupacji, w sumie 440 sztuk zdjęć. 
Wiesław był moim kolegą ze szkolnych lat, razem 
chodziliśmy do jednej klasy. Po dyskusji ze mną, 
bo sam nie wiedział co z tym zrobić, doradziłem 
mu, że mój kolega z Chmielowa Robert Panek 
ma umiejętności i możliwości, żeby te zdjęcia 
ze starych klisz wywołać. Przyjął te propozycję  
z zadowoleniem i pracę tę udało mu się bardzo 
dobrze wykonać. Całość przeniósł na płytę kom-
puterową, choć zajęło mu to sporo czasu i nerwów. 
Klisze (negatywy) tych zdjęć Wiesław po dysku-
sji ze mną postanowił przekazać panu Jerzemu  
Sudołowi z Nowej Dęby, pasjonatowi historii.

Materiał zebrał i spisał 
Józef Godek z Chmielowa

RL/MM
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Nowodębski Klub Abstynenta

Harcerze szczepu Jedynka  
na „Śpiewograńcu”

Podsumowania w OSP

Nowodębski Klub Abstynenta istnieje od 
11 lat i w chwili obecnej liczy 25 członków. 
Mamy też wielu sympatyków, którzy stale 
biorą udział w naszych przedsięwzięciach. 
Organizujemy ogniska rodzinne, wyciecz-
ki krajoznawczo-integracyjne oraz roczni-
ce abstynenckie. Największą popularnością 
wśród naszych członków cieszą się warsztaty 
terapeutyczne na które zapraszamy znanych  
i doświadczonych terapeutów. Zwykle ludzie 
uzależnieni czy współuzależnieni potrzebują 
konkretnej pomocy, pokierowania ze strony 
fachowców. Prywatnie takie osoby często 
wstydzą się lub nie chcą korzystać z pomocy 
w przychodni, dlatego łatwiej jest im uczest-
niczyć w zajęciach w grupie. Na takich spo-
tkaniach rozmawiamy o uczuciach, strachu, 
o wzmacnianiu poczucia własnej wartości, 

zadajemy także trudne pytania jak radzić sobie 
w życiu, kiedy w rodzinie jest osoba pijąca. Za-
praszamy do naszego Klubu wszystkich zain-
teresowanych problematyką wyjścia z nałogu 
alkoholowego. W każdy wtorek w godz. od 11 
do 12 mamy dyżur w lokalu Klubu Abstynenta 
przy ul. Jana Pawła II 4. Mityngi AA odbywają 
się w każdy poniedziałek i czwartek o godz.18. 
W drugi i ostatni poniedziałek miesiąca zapra-
szamy wszystkich zainteresowanych na mityn-
gi otwarte. Telefon klubowy 692 728 771 lub 
666 04 77 67.

Ewa Stachura-Procyk 
Prezes Zarządu NKA

Na zdjęciu: Ojciec Adrian – duchowny zaj-
mujący się od wielu lat tematyką uzależnień 
na jednym ze spotkań w Nowej Dębie

W dniach 26 - 28 lutego w Tarnobrzegu od-
był się XXII Ogólnopolski Festiwal Piosenki 
Harcerskiej „ŚPIEWOGRANIEC 2016”. Ponad 
30 osobowa reprezentacja harcerzy i harcerek  
z 1 Środowiskowego Szczepu Drużyn „Jedynka” 
w Nowej Dębie wzięła udział w festiwalu jako dru-
żyna sztabowa.

Naszym zadaniem było zapewnienie atrak-
cyjnego programu, który pozwolił by uczestni-
kom zapamiętać to wydarzenie nie tylko ze strony 
muzycznej, ale również jako doskonałą zabawę  
w gronie harcerzy przybyłych z różnych zakątków 

Polski (Szczecin, Wrocław, Skawina, Rzeszów  
i innych).

Do zadań grupy sztabowej należało również 
przygotowanie i poprowadzenie gali finałowej, 
która odbyła się w sobotę wieczorem. Po wysłu-
chaniu 23 utworów konkursowych jury przyznało 
pierwsze miejsce zespołowi „Troje ich” z Tarnowa.

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe gadżety reklamujące mia-
sto i gminę Nowa Dęba, które to upominki zostały 
ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy Nowa 
Dęba.

Z harcerskimi pozdrowieniami, 
Magdalena Misiak

Z informacji Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej o zdarzeniach powstałych na tere-
nie miasta i gminy Nowa Dęba w 2015 roku wyni-
ka, że miniony rok zamknął się liczbą 258 zdarzeń. 
Z tej liczby 187 to różnej wielkości pożary (głów-
nie małe i średnie), 65 to miejscowe zagrożenia  
i 6 alarmów fałszywych. W porównaniu z rokiem 
2014 jest to o 39 zdarzeń więcej. Bilans strat za-
mknął się kwotą 5 699 800 zł, a wartość uratowa-
nego mienia to 195 000 zł.

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w Chmielo-
wie i w Jadachach. Miesiące z największą ilością 

zdarzeń to marzec, kwiecień i sierpień. Najczęstszą 
przyczyną powstania pożarów były umyślne pod-
palenia (150 pożarów). 

Na początku roku we wszystkich OSP z te-
renu gminy odbyły się zebrania sprawozdawczo-
-wyborcze. Według stanu na koniec marca 2016 
prezesami Zarządów Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz naczelnikami OSP w poszczególnych 
sołectwach są:
-  OSP Chmielów: prezes Leszek Janusz,  

naczelnik Sławomir Rutyna,

-  OSP Jadachy: prezes Tadeusz Jadach,  
naczelnik Krzysztof Pająk,

-  OSP Nowa Dęba: prezes Władysław Nowak, 
naczelnik Krzysztof Czajkowski,

-  OSP Poręby Dębskie: prezes Marek Taraszka, 
naczelnik Krzysztof Stolarczyk,

-  OSP Tarnowska Wola: prezes Stanisław 
Baracz, naczelnik Zbigniew Tomczyk,

-  OSP Alfredówka: prezes Robert Tłusty, 
naczelnik Jan Urbaniak,

-  OSP Rozalin: prezes Adam Zieliński,  
naczelnik Łukasz Pasek,

-  OSP Cygany: prezes Tadeusz Łącz,  
naczelnik Sylwester Kozdęba.

SO/JK
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Zmarł Stanisław Mityk (1933-2016) 
artysta plastyk, Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba

Stanisław Mityk urodził się 13 lipca 1933 r. 
w Chmielowie. W 1978 r. ukończył Uniwersytet 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale 
Pedagogiki i Psychologii na kierunku Wychowanie 
Plastyczne.

Był artystą plastykiem, grafikiem i malarzem, 
wieloletnim nauczycielem i wychowawcą dzieci 
i młodzieży w szkołach podstawowych, liceum 
ogólnokształcącym i kolegium nauczycielskim. 
Przez blisko 45 lat promował Gminę Nowa Dęba 
podczas licznych wystaw twórczości zdobywając 
wiele nagród i wyróżnień. 

Od 1974 roku brał udział w wielu wystawach 
plastycznych m.in. w Mielcu, Tarnobrzegu, Sta-

lowej Woli czy Lublinie. Oprócz tego jego prace 
były publikowane m.in. w tygodniku “Głos Na-
uczycielski”. Od 1990 roku współpracował z re-
dakcjami „Zeszytów historycznych” w Nowej Dę-
bie, „Rocznikiem Tarnobrzeskim” i „Rocznikiem 
Mieleckim”. W 2009 roku zaprojektował pomnik 
upamiętniający 70-tą rocznicę bombardowania 
Chmielowa.

W 2011 roku otrzymał tytuł „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Nowa Dęba”.

Został pochowany 21 stycznia 2016 r. na cmen-
tarzu parafialnym w Chmielowie.

RL/MM
Jedna z akwarel patrz str. 28

Misja na krańcu świata
Brat Damian Lenckowski, misjonarz we 

Wspólnocie Apostołów Nadziei w Nigerii. O swo-
jej wspólnocie mówi - pustelnicy miłości.

Ukończył wiele kursów specjalistycznych, 
takich jak psychologia kliniczna, ratownik przed-
medyczny, opiekun osób starszych itp. Obecnie 
jest studentem Wyższego Instytutu Teologicznego 
w Częstochowie. To także autor projektu - Dom 
dla dzieci ulicy w Tanzanii oraz inicjator, dyrek-
tor szkoły w Udoophori, współprojektant budowy 
przetwórni wody pitnej i pomocnik budowy dzie-
sięciu studni na terenie wikariatu Bomadi.

Brat Damian jest odpowiedzialny za posługę 
ewangelizacyjną w Apostolskim Wikariacie Bo-
madi.

W 3. Niedzielę Adwentu, w ramach nabożeń-
stwa Eucharystycznego przybliżył nam proble-
my misyjne z Apostolskiego Wikariatu Bomadi  
w Nigerii.
Jak brat rozpoznał swoje powołanie do życia 
zakonnego?

Każde powołanie jest darem od Boga i od-
krywa się go stopniowo, z rozwagą. Pan mówi: 
Poślij robotników na moje żniwo. Jest wiele róż-
nych powołań, czy to do samotności, małżeństwa 
czy do życia konsekrowanego. W grupie do życia 
konsekrowanego wyróżniona została też grupa ka-
płanów - ojców czy zakonników, braci lub siostry 
zakonne.

Ja zaś od małego myślałem zawsze o czymś 
innym, chciałem bardziej służyć Bogu. Jako mło-
dzieniec byłem ministrantem, potem lektorem  

i kantorem, a w późniejszym czasie wstąpiłem do 
Niższego Seminarium Duchownego w Markowi-
cach, a stamtąd do Warszawy, do klasztoru O. Pa-
sjonistów, no i do Afryki, do wspólnoty Apostołów 
Nadziei, gdzie jestem już od 7 lat.

Powołanie kapłańskie to powołanie do posłu-
gi ołtarza, do sprawowania sakramentów czy do 
urzędu nauczania. Ja zaś pragnąłem być uczniem 
Jezusa z Nazaretu i naśladować go w prostych 
uczynkach miłosierdzia względem innych. Jako 
brat zakonny mam czas na modlitwę, a przede 
wszystkim na posługę miłosierdzia względem in-
nych.  We wspólnocie Apostołów Nadziei jestem 
jedynym Polakiem, jedynym „białym”. Śpimy na 
podłogach, nie mamy środków medycznych, nie 
mamy dróg i zasięgu telefonicznego. Posługujemy 

pośród najbardziej potrzebujących z potrzebują-
cych, ale to, co robię, kocham i czuję się w tym  
spełniony. Tak naprawdę czujemy się jak pierwsi 
apostołowie - cieszymy się tym, co mamy.

Z wykształcenia, jako brat zakonny, jestem 
opiekunem osób starszych, opiekunem przedme-
dycznym i psychologiem klinicznym. W chwili 
obecnej posługuję w zbudowanym przeze mnie 
szpitaliku jako pomoc przedmedyczna, czyli np. 
odbieram porody w środku buszu.
Jaki wpływ miało na taką decyzję środowisko 
rodzinne?

Każde powołanie powinno rodzić się w śro-
dowisku rodzinnym. To rodzina podtrzymuje na 
duchu  dane powołanie. Pismo Święte mówi: Tam 
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gdzie dwóch i trzech gromadzi się w imię moje, 
tam ja jestem pośród nich.

Znaczącą rolę w moim powołaniu odegrała 
mama. To ona podtrzymywała mnie na duchu  
w trudnościach i wspierała mnie modlitwą przez 
całą moją drogę.

Znaczącą rolę odgrywa też moja wspólnota 
zakonna. Bez więzi wspólnoty, jedności, nie wy-
trwałbym w moim powołaniu .
Kiedy zrodziła się myśl, by udać się do pracy 
misyjnej w Afryce, konkretnie w Nigerii?

Zainteresowanie Afryką towarzyszyło mi od 
dłuższego czasu. Już w szkole średniej oglądałem 
dużo filmów poświęconych tematyce misyjnej.

Kiedy wstąpiłem do Ojców Pasjonistów, po-
znałem na dawnym stadionie Dziesięciolecia wielu 
nielegalnych cudzoziemców z Nigerii. Handlowa-
li butami, odzieżą. To oni zmotywowali mnie do 
pomocy im. Postanowiłem wziąć sprawy w swoje 
ręce. W czasie mojego pobytu w Warszawie po-
mogłem 168 Nigeryjczykom „wyjść” ze stadionu 
Dziesięciolecia. Pomagałem im w zdobyciu karty 
stałego pobytu, w znalezieniu pracy i mieszkania, 
no i przede wszystkim w zbliżeniu się do Pana 
Boga.

To oni podsunęli mi myśl - żyjesz jak misjo-
narz to może byś chciał wyjechać na misje do Ni-
gerii. Zgodziłem się na ich prośbę, zrezygnowałem 
z formacji, odszedłem od O. Pasjonistów i wyje-
chałem na misje do wspólnoty Apostołów Nadziei, 
gdzie jestem po dzień dzisiejszy.
Jak wygląda praca misyjna brata? Jakie są 
istotne jej elementy?

Każdy dzień wygląda zupełnie inaczej, każ-
dy dzień jest inny. Wikariat apostolski Bomadi 
znajduje się na terenie regionu administracyjnego 
Delta State. Ekonomicznie to najbiedniejszy region 
w Nigerii.

Wikariat Bomadi zamieszkuje ok. 2,7 mln lu-
dzi. Katolików jest 27 tys. Obecne są liczne zbory 
ewangelickie, sekty, muzułmanie oraz wyznawcy 
religii tradycyjnych.

70 proc. obszaru pokrywają odgałęzienia rze-
ki Niger. Część domów pobudowana została na 
palach. Do transportu używa się tu łodzi. Wodny 
świat, chciałoby się rzec... Tyle, że w Bomadi rzeka 
zabija. Cały dzień skupiony jest na pracy miłosier-
dzia i na modlitwie.

Rano od trzeciej - modlitwy wspólne, jutrznia 
i godzina czytań, różaniec oraz  nabożeństwo sło-
wa wraz z komunią świętą. Potem wspólny posiłek 
i praca do wieczora.

Bracia posługują w sierocińcu, w szkole dla 
dzieci ulicy, przychodni, przetwórni wody pitnej  
i przy posłudze ewangelizacyjnej.

Na cały Apostolski Wikariat Bomadi jest zale-
dwie 21 kapłanów, 3 naszych braci zakonnych, nie 
ma żadnych sióstr zakonnych.
Jakie są największe bolączki i problemy w dzia-
łalności misyjnej na terenach, gdzie brat pracuje?

Jest nas zaledwie dwudziestu pięciu „w świe-
cie” - w Nigerii, Tanzanii i Etiopii. Jesteśmy młodą 
odroślą Zakonu Trapistów. Od 1997 roku z błogo-
sławieństwem miejscowego biskupa Wikariatu 
Bomadi działamy jako Wspólnota Apostołów Na-
dziei. Mówimy o sobie: pustelnicy miłości. Żyjemy 
z dnia na dzień: bez prądu, bez wiadomości, bez 
dostępu do czystej wody, bez zabezpieczeń „na ju-
tro”. Rudera, w której mieszkamy, kiedyś była ka-
tolicką szkołą. Potem przejęło ją państwo. Państwo 
zabrało, państwo oddało - w stanie wiadomym...

Ślubujemy ubóstwo. Radykalne. Swój chary-
zmat odnajdujemy w postaci brata Karola de Fo-
ucauld i zaangażowaniu sióstr Misjonarek Miłości. 
Funkcjonujemy bez motoru, bez samochodu - idę 
i czekam na transport dwie godziny, jak ludzie  
z wioski. Gdy jesteśmy z ubogimi, oni przychodzą 
do nas.

To region najbiedniejszy w całej Nigerii. Za-
mieszkuje go, jak już wspomniałem, 2,7 mln ludzi, 
a do transportu używa się tu łodzi, bo to wodny 
świat, ale woda jest tu skażona ropą. Ryby padają, 
nawet krokodyli brak. A ludzie piją tę wodę, ką-
pią się w niej, a potem chorują i umierają na tyfus, 
cholerę... Do tego malaria. Szpital jest jeden. Płatny.  
A ludzie biedni. I na leki brak. Nie ma dnia, żeby 
nie zmarło dziecko.

Bomadi to region o najwyższym wskaźniku 
umieralności dzieci w Nigerii. Najbardziej nara-
żone na powikłania są noworodki i maluchy do 6. 
roku życia... - Pamiętam kobietę, która zawołała: 
„Bracie Damianie, moje dziecko umiera, co mam 
robić?”. Podszedłem do niej, pobłogosławiłem 
dziecko... Zmarło na moich rękach...

Nasza diecezja wymaga rozwoju. Potrzeba 
katolickiej szkoły, kliniki, lekarzy, pielęgniarek, 

wolontariuszy, którzy by przyjechali na misje.  
A ja jako brat Damian zachęcam: „kto może przy-
jechać, niech przyjedzie”. I opowiadam o swoich 
początkach, gdy wylądowałem sam, w obcym 
kraju, bez znajomości języka, jedynie z pasją i 
pragnieniem, aby pomagać najuboższym, tam, w 
Afryce.  Powiedziałem: „Panie, jeśli to Twoja wola 
to mnie zaprowadzisz”.

Zaprowadził... Bo Bóg prowadzi za ręce 
otwarte na Jego działanie. Tak już po prostu jest. 
Pomimo, iż każdy „wie swoje”.
Jak można najowocniej pomagać misjom?

Każdy z nas może być misjonarzem. Jeżeli 
jesteś w stanie wyjechać na misje na miesiąc, rok 
czy trzy lata, jako lekarz, pielęgniarz, nauczyciel 
- serdecznie zapraszamy. A jeżeli nie możesz wy-
jechać na misje, możesz wspierać nas modlitewnie 
i finansowo.
Jak podsumowałby brat sytuację na terenach 
misyjnych w Nigerii?

Na północy Nigerii chrześcijanie są prześla-
dowani przez islamistów. Wysadzają nasze ko-
ścioły w powietrze, każdego dnia ktoś z naszych 
wiernych traci życie za wiarę. A na południu, tam 
gdzie ja pracuję, dochodzi do porwań „białych” dla 
okupu. Biali ludzie przyjeżdżają na nasze teryto-
rium po ropę naftową, a następnie są łapani przez 
piratów i mordowani. Rabunki to życie codzienne. 
Jesienią 2015 roku słyszeliśmy o uprowadzeniu 
polskiego statku z polskimi marynarzami. To jedy-
nie parę mil od naszej placówki. Sami widzicie, że 
to praca w ciągłym stresie, ale ja się tym nie mar-
twię. Ludzie biali jeżdżą z eskortą wojskową, a ja 
nie potrzebuję eskorty. Jestem taki jak oni. Moją  
eskortą jest sam Chrystus.

Dziękuję za rozmowę, za przybliżenie nam 
trudów pracy misyjnej i życzę Bożej opieki i sił 
do realizacji swojego powołania. Szczęść Boże na 
każdy dzień.

Rozmawiał  
ks. Mieczysław Wolanin
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Likwidacji nie będzie!  
Zapraszamy do „Jedynki”

Akcja Bezpieczne ferie na lodzie

Po wielu tygodniach dyskusji, rozmów i nie-
pewności rozstrzygnęły się losy nowodębskich 
szkół średnich. Na grudniowej sesji Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego zapadła decyzja o odstąpieniu od 
zamiaru likwidacji Zespołu Szkół Nr 1 (Liceum  
i Technikum). Mimo upływu czasu w środowi-
sku nowodębskim nadal krążą nieprawdziwe in-
formacje o przyszłości Szkoły, podsycane przez 
lokalne media.

Wbrew trudnościom i niesprzyjającej  
atmosferze wokół szkoły w środowisku lokalnym 
placówka funkcjonuje normalnie, przygotowuje 
uczniów do matury i egzaminów zawodowych 
oraz prowadzi nabór do klas licealnych, tech-
nikum oraz szkół dla dorosłych na kolejny rok 
szkolny. Szkoła gwarantuje rzetelne przygotowa-
nie oraz miłą, rodzinną atmosferę.

Robert Suska, pełniący obowiązki dyrektora 
w bieżącym roku szkolnym, przeprowadził liczne 
remonty, wzbogacił bazę szkoły, unowocześnił 
wyposażenie. Tegoroczną nowością jest darmowe 
wi-fi dla uczniów Jedynki. Wkrótce rozpocznie 
się remont hali sportowej. Aktywnie działający 
Samorząd Uczniowski dba o to, aby pobyt w szko-
le był atrakcyjny, organizując różne wydarzenia, 
o których można przeczytać na stronie interneto-
wej szkoły www.zsndeba.info. Zespół Szkół Nr 
1 przygotowuje się obecnie do Dnia Otwartego, 
który odbędzie się 26 kwietnia 2016 r., na który 

zapraszamy wszystkich uczniów klas trzecich 
gimnazjów oraz rodziców.

28 maja 2016 r. szkoła obchodzić będzie 65-le-
cie Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kocha-
nowskiego. Do wzięcia udziału w uroczystości 

zaproszona jest cała nowodębska społeczność,  
a imprezy odbywać się będą w Samorządowym 
Ośrodku Kultury oraz na plantach miejskich,  
a także w budynku szkoły.

ZS1

Od 9 do 12 lutego w szkołach pod-
stawowych na terenie gminy Nowa 
Dęba oraz w Tarnobrzegu została prze-
prowadzona akcja prewencyjno-edu-
kacyjna „Bezpieczne ferie na lodzie”. 
Pomysłodawcą i organizatorem akcji 
był Podkarpacki oddział Wodnego Po-
gotowia Ratunkowego. Tematyka ak-
cji objęła zagadnienia bezpieczeństwa 
uprawiania sportów zimowych, samora-
townictwa, a także ratowania innych na 
lodzie i stoku narciarskim. Ratownicy 
WPR prowadzili prezentacje multime-
dialne oraz konkurs z nagrodami, które 
ufundowali Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Dęba i Prezydent Miasta Tarno-
brzega. Akcja została objęta patronatem 
medialnym przez Tygodnik Nadwiślań-

ski i Radio Leliwa. Uczniowie otrzymali 
opaski odblaskowe, ulotki oraz koloro-
wanki o tematyce bezpieczeństwa na 
feriach zimowych. Akcję przygotował 
i koordynował Prezes Podkarpackiego 
oddziału WPR Waldemar Rams, a po-
gadanki prowadzili ratownicy WPR: 
Wojciech Trela, Rafał Lewandowski, 
Jakub Śmiałek i Hubert Krasowski.  
W imieniu organizatora składamy po-
dziękowania fundatorom nagród, pa-
tronom medialnym, Samorządowemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Nowej 
Dębie oraz dyrektorom i nauczycielom 
szkół za miłą atmosferę i pomoc.

Podkarpacki Oddział WPR

Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi na rok szkolny 2016/2017 kierunkami 
kształcenia w Zespole Szkół Nr 1.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
1. Klasa matematyczno – informatyczna  - rozszerzenia:
 - Matematyka; -fizyka; - informatyka
2. Klasa matematyczno – językowa  - rozszerzenia:
 - matematyka; - geografia; - j. angielski
3. Klasa humanistyczno – rozszerzenia: 
 - j. polski; - j. angielski / j. niemiecki; - historia 
4. Klasa biologiczno – chemiczna – rozszerzenia: 
 - biologia; - chemia; - j. angielski.

TECHNIKUM
5. Technik hotelarstwa   - rozszerzenia:
 - Geografia; - j. angielski / j. niemiecki
6. Technik kelner   - rozszerzenia:
 - Geografia; - j. angielski / j. niemiecki

PROPOZYCJE DLA DOROSŁYCH (BEZPŁATNE)
• Szkoła Policealna dla Dorosłych- Technik Prac Biurowych- okres nauki 2 lata
• Kurs kwalifikacyjny- Prowadzenie rachunkowości- okres nauki 1 rok
• Kurs kwalifikacyjny- Planowanie i realizacja usług w recepcji- okres nauki 1 rok
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Kształcenie zawodowe w Zespole 
Szkół nr 2 w Nowej Dębie

„DUET PITAGOREJCZYKÓW”  
po raz czwarty

10 marca w Gimnazjum Nr 2 im. Św. Maksy-
miliana Marii Kolbego w Nowej Dębie odbył się 
IV Międzygimnazjalny Konkurs Matematyczny 
„Duet Pitagorejczyków”.

Honorowy patronat nad konkursem objął 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon. Organizatorami konkursu byli: dyrektor 
szkoły Dariusz Siudem oraz nauczyciele matema-
tyki: Danuta Tomczyk, Iwona Szczur i Anastazja 
Sałek. Konkurs skierowany był do uczniów klas 
pierwszych i drugich gimnazjów z terenu powiatu 
tarnobrzeskiego.

Celem konkursu było doskonalenie i popula-
ryzacja wiedzy i umiejętności matematycznych 
wśród uczniów gimnazjów poprzez dobrą zabawę 
i rozbudzanie pozytywnej rywalizacji.

W konkursie wzięły udział duety z gimna-
zjów w Chmielowie, Woli Baranowskiej, Ślęza-
kach, Majdanie Królewskim, Gimnazjum nr 3  

w Tarnobrzegu, Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu, 
I Społecznego Gimnazjum w Tarnobrzegu, Spo-
łecznego Gimnazjum im. Małego Księcia w Tar-
nobrzegu oraz Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie. 

Łącznie było 36 uczestników (18 par).
W ramach jednego etapu konkursu, każda 

para uczestniczyła w czterech konkurencjach:

Szkoły zawodowe i technika coraz bardziej 
liczą się na rynku pracy. Ukończenie ich gwa-
rantuje konkretny zawód, przygotowuje także 
do dalszego kształcenia. Wychodząc na przeciw 
oczekiwaniom młodzieży, stawiamy na lepszą 
jakość kształcenia. Szczególnie cenne są prak-
tyki w rzeczywistych warunkach pracy, w kraju  
i za granicą. Obecnie nasi uczniowie klas trze-
cich odbywają praktyki zagraniczne w ramach 
projektu ERASMUS+. Uczennice technikum 
usług fryzjerskich odbyły miesięczne praktyki  
w renomowanych salonach fryzjerskich we Wło-
szech. 14 uczniów technikum o specjalności CNC 
wyjechało na 4-tygodniowe praktyki do Berlina. 
Kolejne grupy uczniów na zagraniczne praktyki 
zawodowe wyjadą jesienią 2016 i wiosną 2017r. 
Wszyscy uczestnicy praktyk uzyskują dokument 
Europass - Mobility uznawany w krajach Unii 
Europejskiej, bardzo przydatny przy zatrudnieniu  
w Polsce i poza jej granicami.

ZS2

W nowym roku szkolnym 2016/17 „dwójka” proponuje naukę w:
Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach:
mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających CNC, ślusarz,  
a także naukę w klasach wielozawodowych (sprzedawca, kucharz, murarz, piekarz,  
cukiernik, hydraulik, stolarz i inne).
Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych - 2 lata,
Kursach Kwalifikacyjnych dla dorosłych - użytkowanie obrabiarek skrawających CNC, 
obsługa klienta w jednostkach administracji, montaż i eksploatacja komputerów osobi-
stych oraz urządzeń peryferyjnych.
W Technikum w zawodach:
- technik ekonomista, 
- technik informatyk,
- technik mechanik-obrabiarki CNC, 
- technik pojazdów samochodowych, 
- technik usług fryzjerskich,
- technik logistyk, 
- NOWOŚĆ - technik technologii szkła - klasa patronacka. Patronat nad tą klasą obejmą 
światowi liderzy w dziedzinie innowacyjnych wyrobów ze szkła:  Pilkington Automotive 
Poland Sp. z o.o. oraz SchollGlas Polska. Współpraca odbywać się będzie w zakresie orga-
nizacji praktycznego kształcenia zawodowego uczniów Technikum na terenie zakładów 
pracy, realizacji praktyk, organizowania wycieczek i staży dla uczniów. Nie ulega wątpli-
wości, że tego typu działania nie tylko podniosą jakość kształcenia, ale sprawią, że absol-
went ZS nr 2 będzie osobą cenioną i poszukiwaną na rynku pracy. 
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1. prawda fałsz,
2. zadanie na czas,
3. zadanie praktyczne,
4. rozwiązywanie zadań typu „udowodnij, że tak, 

udowodnij, że nie”, „wykaż” (każda drużyna 
wybierała grupę zadań odpowiednio punk-
towanych i rozwiązywała w wyznaczonym 
czasie).

Tematyka zadań konkursowych obejmowała 
podstawę programową kształcenia ogólnego ma-
tematyki realizowaną w gimnazjum, z uwzględ-
nieniem podwyższonego stopnia trudności. 
Poziom był wysoki, a rywalizacja duża. Po za-
kończonych konkurencjach zostali wyłonieni lau-
reaci. I miejsce (nagroda – głośniki bezprzewodo-
we) zdobyła drużyna ze Społecznego Gimnazjum 
im. Małego Księcia w Tarnobrzegu w składzie: 
Mateusz Tacik i Jan Ziętek. Opiekunami były Ju-
styna Rewera oraz Agnieszka Ziętek. II miejsce 
(podświetlana klawiatura z myszką) - drużyna  
z Gimnazjum w Chmielowie w składzie: Wiktoria 

Samojeden i Emilia Tomczyk. Opiekunami byli 
Jacek Grygiel oraz Lidia Leśniewska. III miejsce 
(powerbank) - Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu, 
w składzie: Filip Baran i Eryk Zych. Opiekunami 
były: Izabela Serafin-Rabowicz, Beata Śnieżek  
i Małgorzata Czepiel. Duety zajmujące pozycje do 
szóstego miejsca zostały nagrodzone ciekawymi 
nagrodami rzeczowymi. Ponadto, każdy uczest-
nik od VII do XVIII miejsca otrzymał podkładkę 
dla gracza oraz gadżety ufundowane przez funda-
torów.

Organizatorzy składają gratulacje wszystkim 
duetom Pitagorejczyków za prezentowany wysoki 
poziom, osiągnięte wyniki oraz wspaniałą rywa-
lizację. Opiekunom przekazują serdeczne podzię-
kowania za wysiłek włożony w przygotowanie 
uczniów do konkursu. Podziękowania za okazaną 
bezinteresowną pomoc i życzliwość, kierują także 
do sponsorów. Dzięki przyjaznej dłoni ludzi do-
brej woli, możliwa była realizacja naszych celów 
i zamierzeń.

Imprezę wsparli: Wiesław Ordon - Burmistrz 
Miasta i Gminy Nowa Dęba, Paweł Bartoszek 
- Starosta Tarnobrzeski, Grzegorz Niedzielski 
- Prezes Zarządu Zakładów Metalowych „DEZ-
AMET” S.A. Nowa Dęba, Stanisław Szpunar 
- Prezes Zarządu Spółdzielni Inwalidów „ZJED-
NOCZENIE” Nowa Dęba, Antoni Kapusta - 
Prezes Zarządu PGKiM Spółka z o.o. w Nowej 
Dębie, Stanisław Łęgowski i Bogdan Kupiec - Za-
kład Budowlano-Remontowy S. J. Nowa Dęba, 
Władysław Czachor- Przedsiębiorstwo Handlowe 
„Domex” Nowa Dęba, Krzysztof Sałek - radny 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

Konkurs cieszy się ogromną popularnością 
wśród naszej uzdolnionej matematycznie mło-
dzieży, dlatego jesteśmy usatysfakcjonowani tym, 
że możemy dostarczać tyle dobrych i pozytyw-
nych emocji.

Opracowanie: 
Anastazja Sałek 

Danuta Tomczyk 
Iwona Szczur

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy za-
grała po raz kolejny w Nowej Dębie - w tym 
roku pod hasłem „Na zakup urządzeń me-
dycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej se-
niorów”. Wzorem lat ubiegłych Sztab mieścił 

się w SOK. Zarejestrowano 57 wolontariuszy  
w wieku od 15 do 82 lat. Po raz drugi w pomoc 
włączył się Zarząd PZERiI w Nowej Dębie. Wo-
lontariuszy można było spotkać na naszych uli-
cach od godziny 9.00 rano, kwestowali na terenie 
całej naszej gminy i gminy Majdan Królewski. 

Zbiórka trwała do godziny 20:30. Największa 
kwota, jaka się znalazła w puszce ze zbiórki 
ulicznej to kwota 899,87 złotych! Zakłady Meta-
lowe „Dezamet” przelały bezpośrednio na konta 
WOŚP kwotę 1500 zł. Łącznie w puszkach wolon-
tariuszy znalazło się 18.794,62zł!

Część artystyczną rozpoczęto Koncertem 
Noworocznym w wykonaniu Mieleckiej Orkie-
stry Kameralnej, ponadto na scenie zaprezento-
wali się wokaliści ze Studia Piosenki Rozryw-
kowej eMKa, uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Tarnowskiej Woli i Zespołu Szkół Nr 2, Klub 
Kyokushin Karate, Mażoretki „Diament” WCK 
w Chmielowie, Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie”, 
„Skład Alegoria” - hip hop oraz pokaz pierwszej 
pomocy przygotowany przez PSP w Nowej Dę-
bie. Dzięki hojności sponsorów przeprowadzono 
loterię fantową, sprzedawano pyszną grochówkę 
i kiełbaski. Całą imprezę zakończono „Świateł-
kiem do nieba”, podczas którego nad naszym mia-
stem zabłysły kolorowe fajerwerki.

Po raz kolejny mieszkańcy wykazali się 
szczodrością, nie szczędzili „grosza” na pomoc 
drugiemu człowiekowi będącemu w potrzebie – 
dziękujemy za gorące serca!

SOK

24 finał WOŚP zagrał  
w Nowej Dębie
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Orszak Trzech Króli po raz  
drugi w Nowej Dębie

Już po raz 8 na świecie i w Polsce,  
a po raz drugi w naszym mieście, przeszedł 
ulicami Orszak Trzech Króli, aby w dniu 
Święta Objawienia Pańskiego, podążyć za 
Trzema Królami do stajenki i ukłonić się 
Nowo Narodzonemu Dzieciątku Jezus!  
W tym wyjątkowym roku 2016, pod ha-

słem: „Nade wszystko, Miłosierdzie - Mi-
łość. Pokój. Przebaczenie”, orszak prze-
szedł ulicami ponad 400 miejscowości!

6 stycznia zwykli ludzie: rodziny, są-
siedzi, na ulicach wiosek, miast i miaste-
czek, złączyli się razem opowiadając tak 

jak potrafią, swoimi słowami i swoim ser-
cem historię sprzed 2000 lat. Spotkaliśmy 
się na ulicach i placach na wspólne kolę-
dowanie, w gronie bliskich, znajomych, 
sąsiadów znanych i nieznanych. Tego dnia 
wszyscy byli razem, ramię w ramię pielę-
gnowali piękne, staropolskie tradycje.

W Nowej Dębie Orszak wyruszył  
o godz. 14:00 z Kościoła Podwyższenia 
Krzyża Św. Uformowane zostały 3 orszaki: 
europejski Króla Kacpra- kolor czerwony, 
azjatycki Króla Melchiora – kolor zielony, 
afrykański Króla Baltazara – kolor niebie-
ski. Uczestnicy Orszaku otrzymali korony 
i śpiewniki, a dzieci także chorągiewki 
orszakowe. Na schodach kościoła zostały 
odegrane sceny „Edykt Cezara Augusta” 
i „Dwór Heroda”, przygotowane przez ZS 
nr 1. Orszak przeszedł ulicami 1-go Maja, 
Jana Pawła II, skierował się na planty, 
gdzie zostały przedstawione sceny „Go-
spoda”, „Diabelskie sztuczki” oraz „Walka 

Jedenaście par małżeńskich z gminy Nowa 
Dęba obchodziło uroczyście Złote Gody. Małżeń-
stwa zostały uhonorowane medalami „za długo-
letnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez 
prezydenta RP. To jedyne medale, na które trzeba 
pracować przez co najmniej pół wieku. Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadawany jest 
osobom, które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim, a ustanowiony został w 1960 r.

- Dostojni Jubilaci, ponad półwieku temu 
miał miejsce fakt, który zaważył na Waszym ży-
ciu. Zawarliście Państwo związek małżeński. Są 
to dla każdego człowieka chwile bardzo szcze-

gólne, a wspomnienie o nich 
pamięta się całym sercem  
i wraca do nich z ogromnym 
wzruszeniem. Otrzymaliście 
Państwo list gratulacyjny od 
prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej informujący o przy-
znaniu medali, które mają być 
symboliczną nagrodą przeży-
cia 50 lat w wielkim związ-
ku małżeńskim - przywitała 
przybyłych na uroczystość 
Bożena Szczepan – kierownik 

USC w Nowej Dębie.
- Świętujecie dziś swój piękny jubileusz 50-

ciu lat pożycia małżeńskiego. Wraz z Wami,  
w sposób symboliczny poprzez obecność władz 
samorządowych, jubileusz świętuje cala gmina. 
Święto swoje mają dziś małżeństwa, które są pod-
stawą każdej społeczności lokalnej, które przy-
czyniają się do rozwoju każdej z takich społecz-
ności – powiedział na wstępie burmistrz Wiesław 
Ordon. - Dziś możecie być dumni z tego, że przez 
te lata udało się kroczyć obok siebie, pokonywać 
przeciwności. Dziś możecie być świadectwem 
dla innych, zwłaszcza w czasie, kiedy próbuje 

się deprecjonować wartość małżeństwa. Dzięku-
jemy Wam za wspólną Waszą drogę, za każdą 
chwilę, którą w tym czasie poświęciliście swoim 
najbliższym, swojemu otoczeniu. Niech kolejne 
dni wspólnie razem upływają Wam z poczuciem,  
że otacza Was miłość najbliższych, szacunek 
władz, sympatia znajomych – dodał burmistrz.

Pełna lista odznaczonych:
BIAŁAS Jan i Emilia
KOŁODZIEJCZYK Stefan i Katarzyna
KWAŚNIK Antoni i Aniela
MAŁOZIĘC Władysław i Krystyna
OZGA Władysław i Maria
PANEK Mieczysław i Zofia
SAWICKI Aleksander i Bożena
SKARBIECKI Jerzy i Genowefa
ZYCH Stanisław i Anna
JACHYRA Tadeusz i Stanisława
MAŁEK Franciszek i Gertruda

Wraz z gratulacjami, które parom małżeń-
skim złożył burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon, Panie otrzymały bukiety 
kwiatów, na sali pojawił się symboliczny kieliszek 
szampana, zaś młodzież przygotowała krótki wy-
stęp artystyczny. 

RL/MS
Pamiątkowe zdjęcie jubilatów na str. 28

Świętowali Złote Gody
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Koncert oratoryjno-symfoniczny 
rozpoczął obchody Wielkiego 

Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

13 grudnia 2015 r. miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie, zorganizowane przez 
Narodowe Centrum Kultury oraz Samorzą-
dowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. Był 
to koncert oratoryjno-symfoniczny inaugu-
rujący obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu 
Polski. To wyjątkowe wydarzenie, wsparte 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, poprzedzające przyszłoroczne im-
prezy organizowane w całej Polsce, upamięt-
niające przyjęcie przez Mieszka I chrztu św. 
w 966 roku, który na zawsze odmienił losy 
naszego Kraju i Narodu.

Repertuar koncertu stanowił odniesienie 
do historii polskiej państwowości, związanej 

nierozłącznie z Chrztem Polski w 966 roku. 
Zawierał najstarszy polski hymn Boguro-
dzicę, kościelną pieśń zawierzenia Opatrz-
ności Bożej, Boże coś Polskę przez tak licz-
ne wieki, oraz monumentalne arcydzieło 
wszechczasów, niedokończone Requiem d-
-moll W. A. Mozarta. Requiem, msza żałob-
na, powstało niemal równocześnie (1791 r.)  
z upadkiem Rzeczypospolitej, która zniknęła 
z map Europy na 123 lata. Symboliczna była 
także data odbycia koncertu: 13 grudnia 2015 
roku, która w najnowszej historii Polski jed-
noznacznie kojarzy się z 34. rocznicą wpro-
wadzenia stanu wojennego w 1981 roku przez 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego. – „Requiem” 

to hołd złożony tym wszystkim ludziom, po-
koleniom, których cierpienie przyczyniło się 
do tego, że dzisiaj możemy się cieszyć w Pol-
sce pełnią wolności i suwerennością Narodu 
Polskiego – komentował Krystian Rzemień, 
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie. Radość z niepodległej Pol-
ski podkreślił ostatni utwór koncertu Alleluja  
z oratorium Mesjasz G. F. Haendla. To wyraz 
radości ze zmartwychwstania Rzeczypospo-
litej. Bp Krzysztof Nitkiewicz, podkreślając 
doniosłość zbliżającej się rocznicy, podzię-
kował organizatorom za możliwość udziału  
w tak niezwykłym koncercie, który dostar-
czył mu wielu wzruszeń. Złożył wszystkim 
obecnym z serca płynące życzenia błogo-
sławionych Świąt Bożego Narodzenia. – To 
ważne wydarzenie i chcemy je tu na Pod-
karpaciu godnie uczcić – mówił Władysław 
Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpac-
kiego. Podkreślił, iż Nowa Dęba – choć nie-
wielka – wpisała się w kalendarz ogólnopol-
skich uroczystości upamiętniających rok 966.

Koncert wykonali: Karin Wiktor-Kałuc-
ka – sopran, Agnieszka Cząstka – alt, Marcin 
Kotarba – tenor, Jacek Ozimkowski – bas, 
Krakowska Orkiestra Radiowa, Chór „Ka-
non” im. B. Nowodworskiego w Krakowie, 
dyrygent - Ryszard Źróbek. W programie 
uroczystości znalazł się odczyt prelekcji, 
przygotowanej przez pracownika Instytutu 
Pamięci Narodowej p. Tomasza Sudoła, po-
ruszającej tematykę udziału tradycji chrześci-
jańskiej w kulturze Polski oraz wymiar zna-
czenia przyjęcia Chrztu Polski w 966 roku.

SOK

dobra ze złem” odegrane przez członków 
kół teatralnych działających w SOK. Fi-
nał uroczystości – złożenie darów, pokłon 
królów, wspólna modlitwa i kolędowanie 
– odbył się na tarasie SOK. Dla wszyst-
kich przewidziano gorącą herbatę, pączki 
i pyszną grochówkę. Na zakończenie im-
prezy rozstrzygnięto konkurs dla rodzin na 
najlepsze przebranie na Orszak, aby pod-
kreślić rodzinny charakter imprezy. W sali 
kameralnej ogłoszono wyniki konkursu 
plastycznego pod hasłem ,,Czwarty Król. 
Król Miłosierny”.

W tym roku pogoda dopisała, w orsza-
ku wzięło udział bardzo dużo uczestników. 
– „Wszyscy uczestnicy orszaku byli jed-
nocześnie aktorami, gdyż każdy miał do 
odegrania swoją rolę. Prócz tych, którzy  
w ramach scen wcielali się w Świętą Rodzi-
nę, Trzech Mędrców, żołnierzy, nie mniej 
ważni byli aktorzy dorośli i młodzież oraz 
dzieci: dworzanie każdego z „króli” a więc 
rycerze i dworki, pastuszkowie, aniołki  
a nawet diabły! Bardzo serdecznie dzię-
kuję im wszystkim oraz naszym współ-
organizatorom i darczyńcom. Dzięki za-

angażowaniu tak wielu osób i wszystkim 
biorącym udział zobaczyliśmy, że napraw-
dę warto wziąć udział w „Orszaku” – mówi 
o wydarzeniu dyrektor SOK Krystian Rze-
mień, organizator Orszaku Trzech Króli  
w Nowej Dębie. W organizację drugiego 
Orszaku włączyło się wiele grup i instytu-
cji, bez których współpracy ta inicjatywa 
nie miałaby sensu, bo chodziło o to, by 
zaangażować dzieci, młodzież ale również 
ich rodziców.

SOK
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65 lat Orkiestry Dętej w Nowej Dębie

28 lutego w Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Nowej Dębie odbył się galowy koncert 
połączony z ceremonią wręczenia prestiżowych 
odznaczeń, który podsumował 65 lat działalno-
ści artystycznej Orkiestry Dętej Miasta i Gmi-
ny Nowa Dęba. 

Sala widowiskowa SOK wypełniła się 
sympatykami orkiestry, jej dawnymi członka-
mi i zaproszonymi gośćmi, którzy nie szczę-
dzili ciepłych słów i wyrazów wdzięczności za 
uświetnianie tak wielu gminnych oraz rejono-
wych uroczystości. Uroczyste spotkanie roz-
począł dyrektor SOK Krystian Rzemień, który  
w swoim wystąpieniu przypomniał historię no-
wodębskiej orkiestry oraz podziękował przyja-
ciołom i sponsorom za dostrzeganie jej potrzeb 
i pomoc finansową. Szczególne podziękowania 
za pierwszą i wieloletnią opiekę nad Orkiestrą 
skierował na ręce prezesa Zakładów Metalo-
wych Dezamet S.A. Grzegorza Niedzielskiego, 
gdzie rozpoczęło się funkcjonowanie Orkiestry. 
Podziękował też Markowi Kosiorowi, który 
od 8 lat jest szefem tego znamienitego zespo-
łu i pod jego kierunkiem doskonalą się zarów-
no starsi członkowie orkiestry oraz młodzież  
i dzieci, dla których muzyka orkiestrowa jest 
znakomitą formą rozrywki i własnego rozwoju. 

Na uroczystej gali zasłużeni dla orkiestry 
zostali wyróżnieni Honorowymi Odznacze-
niami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 
który reprezentowali Aleksandra Niezgoda, 
dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia z Kolbu-
szowej, Bronisław Niezgoda oraz wicedyrektor 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie 
Małgorzata Hołowińska. Złotą odznakę z wień-
cem laurowym otrzymali: Józef Cebula i Le-
szek Trela; złotą odznakę otrzymał Józef Stróż; 
srebrną odznakę otrzymali: Krzysztof Bielski, 
Robert Bogdan, Eligiusz Józefacki, Stanisław 
Kapała, Marek Kosior i Krystian Rzemień; 
brązową odznakę otrzymali: Artur Biela, Ra-
fał Kotulski, Sebastian Sitarz, Barbara Zbyrad  
i Przemysław Zbyrad. Wszyscy muzycy otrzy-
mali także pamiątkowe dyplomy.

Obecny na uroczystości burmistrz Wiesław 
Ordon podkreślił, że Orkiestra jest wizytów-
ką miasta oraz zauważył, że jest 10 lat starsza 
niż Nowa Dęba. Podziękował za zaangażowa-
nie kapelmistrzowi Markowi Kosiorowi oraz 
wszystkim byłym i obecnym muzykom. Do-
cenił wielką pracę, która przez tyle lat została 
włożona w działalność Orkiestry. Dodał, że 
jest to jedna z dwóch orkiestr prowadzonych 
przez niego w Gminie Nowa Dęba, bowiem 
w największym sołectwie – Chmielowie – 
działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta również 
kierowana przez Marka Kosiora. Odbywa się 
tam także znany w regionie Festiwal Orkiestr 
Dętych. Burmistrz dziękował też dyrektorowi 
Krystianowi Rzemieniowi, za inicjatywę zor-
ganizowania w 2012 r. pierwszego naboru do 
dziecięcej i młodzieżowej sekcji orkiestry oraz 
za systematyczne wspieranie jej rozwoju, m.in. 
przez pozyskiwanie na jej potrzeby środków 
europejskich i ministerialnych. Gratulacje prze-
słał marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl oraz dyrekcja Departamentu 
Mecenatu Państwa w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. Finałowym punk-
tem imprezy był jubileuszowy koncert Orkie-
stry Dętej przyjęty owacyjnie przez  zebranych 
na sali.

Zespół  powstał w 1950 r. z inicjatywy 
ośmiu miejscowych muzyków. W 1952 r. orkie-
stra powiększyła swój skład osobowy, a patronat 
nad jej działalnością objęły Zakłady Metalowe 
im. Tomasza Dąbala. W 1954 r. orkiestra liczy-
ła 22 osoby. Należy wspomnieć, że w owym 
czasie była jedynym zespołem działającym na 
terenie powiatu tarnobrzeskiego i brała udział  
w uroczystościach powiatowych. W latach 
1958-1959 funkcję dyrygenta pełnił Stanisław 
Biela. Na srebrny jubileusz w 1975 r. orkiestra 
przygotowała koncert pod kierunkiem kapel-
mistrza Władysława Bobera. Liczyła wtedy 29 
osób. Z pierwszego składu orkiestry podczas 
koncertu wystąpili Jan Róg, Jakub Radek oraz 
Józef Baracz (w którego mieszkaniu w począt-

kowym okresie działalności odbywały się pró-
by). Należy wspomnieć także Aleksandra Wró-
bla i Jana Wyparło. Na kolejne lata działalności 
orkiestry funkcję kapelmistrza powierzono 
Władysławowi Boberowi. W tym czasie pozy-
skano nowych muzyków, zakupiono sporo in-
strumentów, nowe mundury i efektowne kostiu-
my, dla werblistek. Zwiększono i urozmaicono 
repertuar. Orkiestra z udziałem wokalistów  
i instrumentalistów wykonywała utwory estra-
dowo-rozrywkowe, okolicznościowe oraz mar-
sze. Ukoronowaniem 25-letniej pracy orkiestry 
było przyznanie jej przez Zarząd Główny Chó-
rów i Orkiestr Srebrnej Odznaki Honorowej.  
W latach 1975-1980 skład zespołu powiększył 
się do 45 osób, w tym 5 solistów. Lata 1975-1990 
to najważniejszy okres w dziejach orkiestry. 
Liczne sukcesy m.in. w Jarosławiu, Nowym 
Sączu, Rzeszowie, Łańcucie, Nowej Sarzynie 
i Tarnobrzegu postawiły zespół w czołówce 
najlepszych. Bardzo ważnym wydarzeniem 
w życiu artystycznym orkiestry było semina-
rium pokazowe dyrygentów orkiestr dętych 
Polski południowo-wschodniej, zrzeszonych 
w PZChiO. Cały proces dydaktyczny semina-
rium został oparty na pracy z Orkiestrą Dętą  
z Nowej Dęby. Orkiestra została laureatką Zło-
tej Odznaki Honorowej PZChiO. Doskonaląc 
swój warsztat pracy, stawała się nieodzownym 
elementem obchodów uroczystości zakłado-
wych, państwowych i środowiskowych. Od 
1999 r. orkiestra działa pod patronatem Samo-
rządu Miasta i Gminy Nowa Dęba i jest jedną 
z form pracy Samorządowego Ośrodka Kultu-
ry jako Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. W roku 2008 kapelmistrzem i dyrygen-
tem orkiestry został Marek Kosior, a w roku 
2010 orkiestra obchodziła jubileusz 60-lecia 
istnienia. Muzycy otrzymali najwyższe odzna-
czenia przyznawane przez  PZCHiO.

Obecnie orkiestra liczy około 25 muzyków 
i występuje uświetniając uroczystości pań-
stwowe i kościelne. Posiada bogaty repertuar 
utworów rozrywkowych. W 2011 r. muzycy 
orkiestry zostali wyposażeni w nowe mun-
dury i czapki, nawiązujące kolorystycznie do 
barw gminy. W latach 2012 i 2013 zakupiona 
została znaczna ilość nowych instrumentów  
a wiele poddano gruntownej renowacji.  
W 2015 r. dziecięca i młodzieżowa sekcja  
Orkiestry brała udział w projekcie dotowanym 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, w ramach którego odbyła m.in. wizytę  
w Filharmonii Podkarpackiej, gdzie wzięła 
udział w warsztatach muzycznych i próbie ge-
neralnej przed premierowym koncertem.

SOK
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Z kolei na miesiąc marzec przypadało 
święto Świętego Józefa. 

Tak. U nas w parafii w Dąbrowicy na 
Ślęzakach był odpust. To było święto, bo 
wszystkie dziewczyny stały pod kramami, 
no bo już były kramy i czekały na chłopa-
ków, żeby jej całusa kupił. Bo jak jej kupił 
całusa to już wiedziała, że się mu podoba. 
A ona na Józefa, żeby się mu odwdzięczyć, 
to robiła pisanki. Nie takie pisanki jak dzi-
siaj, ale robiła te pisanki woskiem praw-
dziwym i trzymała pod fartuchem. Jak się  
w Wielką Sobotę święciło, a święcenie nie 
było – tak jak dzisiaj co godzinę – ale świę-
cono tylko raz. Wszystko szło z koszyka-
mi, a w koszyku to było dwa kilo: i słoniny  
i kiełbasy i jajko i masło i ser – wszystko 
musiało być. A dziewczyna pisankę trzy-
mała pod fartuchem i przechodząc koło 
chłopaka, który się jej podobał, dawała mu 
do ręki. Jak wziął i schował do kieszeni, to 
była zadowolona, że ją lubi. To był piękny 
zwyczaj. No ja niestety też tych pisanek za-
wsze się orobiłam, bo trza głupiego, żeby 
chciał robić. Ja robię bardzo dużo pisanek, 
400, 500. I to wszystko gdzieś idzie, do Nie-
miec, do Francji, do Włoch i kto chce to mu 
narobię, kto poprosi, bo przecież nie robię 
żeby tego, żeby zarobić. To są stare pisanki. 

Gdy dziewczyna dawała chłopakowi pisan-
kę to były takie zaręczyny. A jak odrzucił, 
to była zmartwiona, bo po prostu wiedziała, 
że się mu nie podoba. 

Święta Wielkanocne poprzedzała Nie-
dziela Palmowa.

Niedziela Palmowa. Tak. Palmowa 
Niedziela. Do kościoła tylko gospodynie 
szły z palmami, chłopy nie. Ale cały rok 
musiały myśleć, żeby mieć palmę. Jak tu-
taj widzisz jest palma. Ja muszę ją urwać 
jak jest zielona, piękna. Urwać, zasuszyć  
i proszę Ciebie, jak się bazie rodzą. Gdy ko-
biety robiły palmy, co dawały na przykład 
coś zielonego, dodawały lnu, a kwiatki były 
robione z bibuły. I bazie, bazie musiały być 
zerwane jak były nieduże, bo one nieraz to 
wyrosną takie wielkie są, to kotki gadają na 
to. I jak były robione, to nasamprzód, a póź-
niej ozdabiane je czymś. Kwiatki robiono  
z bibuły, jakieś zielone było, len był świę-
cony w Zielną i był święcony w palmie. Ja 
co roku robię takie palmy, ino to sobie, ta 
jest do domu, bo palmy jak się przychodziło  
z palmą do domu, nie wolno ją było wno-
sić do domu, bo by się muchy pchały. Tylko 
była półka pod stajnią, taka z uchwytem  
i wychodziło się jak przychodziła z palmą 

babcia, czy mama, no to się wychodziło 
przed dom. Pobłogosławiła, pobłogosławi-
ła i szła do stajni, tak samo konie pobłogo-
sławiła, krowy pobłogosławiła, świnie nie  
i ta palma stawiana była pod stajnią, tu tym 
uchwytem, nie była taka duża, zależy jaka 
gospodyni była. Jak była duża gospodyni, 
co miała śtyry krowy to palma wielga była, 
meter miała. A jak była taka biedniejsza no 
to taką małą palemkę, aby oświęcić i to sta-
wiano pod stajnią na półce i ona pilnowała. 
Czego pilnowała gospodarki? Chroniła od 
pożaru, bo chałupki miały słomiane dachy, 
to się szybko paliło. To brały tą palmę i cho-
dziły naokoło domu, żeby ten ogień ugasł, 
żeby dalej się nie rozprzestrzeniał. Wierzy-
ły w to i nieraz ta palma chroniła, bo prze-
cież nie było sikawek, tylko tyle co wiadra-
mi ze studni brały. To były takie wierzenia, 
że palma pilnuje, broni, chroni przed pio-
runami i przed ogniem i przed chorobami, 
przecież nie było też tak, tylko były choro-
by na przykład jak pryszczyca wśród krów. 
Palma miała chronić, bronić przed jakimiś 
chorobami w gospodarce. 

Co robiono ze starymi palmami?
Starą palmę, to takie pokrywy były na 

garczkach, mam taką pokrywę w piwnicy 

Mecenasi kultury 2015

Wielkanoc po Lasowiacku
(wg Anny Rzeszut z Baranowa Sandomierskiego –  

„OBRZĘDY I ZWYCZAJE LASOWIACKIE” str. 21-24)

13 grudnia 2015 r. podczas koncertu 
oratoryjno-symfonicznego inaugurujące-
go obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu 
Polski, Dyrektor SOK Krystian Rzemień 
uhonorował statuetką „Mecenas kultury 
2015” trzech najważniejszych mecenasów 
kultury Miasta i Gminy Nowa Dęba, któ-
rzy w sposób szczególny przyczynili się do 
krzewienia kultury na tym terenie.

Statuetki otrzymali: Władysław Ortyl 
– Marszałek Województwa Podkarpackie-
go, Mirosław Pluta Poseł na Sejm RP oraz 
Grzegorz Niedzielski – Prezes Zakładów 
Metalowych „Dezamet” S.A. w Nowej 
Dębie.

SOK
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żelazne i to wszystko było skrzętnie 
łamane, nie cięte, ani nie rąbane tyl-
ko łamane w rękach i na tej pokrywie  
i palone i z tym płomieniem obcho-
dziły budynek gospodarczy, dom. Nie 
wnosiły do domu, tylko wszystko pa-
liły na tej pokrywie. Takie błogosła-
wieństwo. Tym dymem kadziły, żeby 
po prostu się darzyło, żeby chorób 
nie było. To było, nie wyrzucano, nie 
wyrzucano tam do gnoju czy gdzie. 
Nie. To było spalone, a resztę zebrany 
popiołek i jak się siało zboże na przy-
kład ojciec jak miał iść dosiać zboże  
i szedł do sąsieków, to brał tego popiołu  
i wsypywał do tego zboża. Każdy 
miał swój urok: na przykład szedł 
ojciec i jak pierwszy zagon przeorał 
końmi, bo przecież nie było trakto-
rów, klękał, całował te ziemie i dali 
orał. Albo zboże. Zboże jak poszedł 
siać, to nasamprzód znak krzyża zro-
bił: W imię Ojca i Syna i Ducha Świę-
tego Amen. Takie były piękne zwy-
czaje. Dzisiaj ni ma tych zwyczajów. 

Jak wyglądały Święta Wielkanoc-
ne i związane z nimi zwyczaje?

Najważniejszy był post od Środy Popiel-
cowej. I ludzie pościli. Były Gorzkie Żale,  
a Gorzkie Żale całe były śpiewane. Nie tak, 
że jedna część ino, jak śpiewały to się jesz-
cze ino powtarzało te zwrotki, to nie raz  
i dwie godziny było się w kościele na Gorz-
kich Żalach. To było piękne. No to Gorzkie 
Żale co niedziela były. No i Droga Krzy-
żowa we Wielki Piątek, we Środę. Ludzie 
nie pracowali, to chodzili do kościoła i się 
modlili. Droga Krzyżowa to krzyż i modli-
twy. A Wielki Tydzień to jak mówię to już 
najważniejsze było od Niedzieli Palmowej  
i w Wielki Tydzień każda dziewczyna świę-
to miała. Pisanki pisała, nie takie jak ja te 
napisałam, tylko były nasamprzód gotowa-
ne jaja, ostudzone i miały takie pióro, co się 
pisało woskiem prawdziwym. Maczało się  
i rysowało się tym woskiem jakieś wzory, 
to nie takie wzory jak te, bo te są artystycz-
ne tylko proste wzory jakieś: bazie, falban-
ki, jakieś coś i to już były jaja ugotowane 
w cebuli, bo nie było farb, nie stać było 
nikogo na farby. Tylko cebulę się gotowało, 
a to jaje już było ugotowane, wrzucało się 
to jaje do gotującej cebuli i brązowy kolor 
powstawał, i to jaje tylko kolor złapało, za-
bierało się i znów pod ciepłem czyściło go 
i te wzory białe zostawały. No i ja dawniej 
robiłam, a teraz to kto by się w to bawił, 
jak jeden dzień to się zrobi jedne pisanke, 
a mnie potrzeba nieraz trzydzieści. To były 
piękne zwyczaje. Szły dziewczyny z koszy-

kiem tylko w Wielką Sobotę, to było jedno 
święcenie rano i szły dziewczyny z pisan-
kami i to tak na wierzchu, żeby to wszyscy 
widzieli, że one mają takie pisanki. A jak 
miała chłopaka to trzymała w ręce i jak mu 
dała, jak już oświęcona była, to się cieszyła, 
że chłopak przywłaszczył te pisanke. 

Haniu ze Świętami Wielkanocnymi 
wiązały się też zwyczaje ludowe, takie 
jak lejek, ale i inne…

Lejek, lejek, lejek to lejek. Czego lejek? 
Czego lejek? Czego lejek? Kto mi powie 
czego lejek? Nikt nie powie. Lejek, bo jak 
Pan Jezus w grobie leżał… A do Wielka-
nocy samy to było wielkie przygotowanie. 
Po prostu chałupy musiały być wybielone, 
pomieszczenie w środku, bo nie było ta-
kich pałaców jak dziś, ja tylko opowiadam, 
to co widziałam jak byłam dzieckiem. To 
wszystkie były, wszystkie rzeczy, jakie łóż-
ka, śluban, kredens to było powynoszone 
na pole, tam się musiało umyć, a chałupę 
i izbę się wybieliło wapnem tak, żeby to 
pachniało na Święta. No to to było, to było 
najważniejsze. Później na Wielką Sobotę 
święcenie potraw. To było, musiał być ser, 
masło, kopa jaj. I to były jaja w skorupkach 
święcone. Nie były łupane, tylko święcone 
w skorupkach, słonina, no wszystkie te. I co 
najważniejsze była wsadzona kość. Kość. 
Ze świni albo, albo surowa kość. Nieduża 
kość. Czego święcono kość? Tego nikt nie 
pisze, ale ojciec mój, jak się przyniosło ko-
szyk ze święceniem to nasamprzód brał 

kość i zanosił do stodoły i kładł 
pod zapornice. Czego kość? Żeby 
szczury nie jadły, jak się zbierze 
zboże, bo przecież nie było „Bizo-
nów”, nie było nic tylko zboże było 
przywożone i kładzione tak, żeby 
nawet kłosy nie dostawały do tego 
i żeby szczury nie jadły zboża. To 
się wynosiło kość. Kosz natomiast 
był jak oświęcony, wystawiony był 
do komory, aż w Wielką Sobotę, po 
Rezurekcjach był gotowany barszcz 
i wtedy się wszystko już i chrzan  
i no co było święcone wszystko się 
kładło i ser i masło do barszczu i to 
się jadło. To było piękne. Wielka-
noc, sama Wielkanoc to jak mówię. 
Rano to jak się przyszło z Rezurek-
cji to to było jadło i to nie, już całą, 
całą Wielkanoc nie gotowano. Ani  
w lejka. Było wszystko jedzone to, 
co było święcone. Natomiast w lej-
ka no to co jak były dziewczyny, 
panienki to chłopaki musiały ich 
oblać. Czego musiały ich oblać? 
Bo jak ich nie oblały, to nie miały 
powodzenia dziewczyny. Nie lały 

chłopaki dziewczyn, jak szły do kościoła, 
albo z kościoła, bo nie było takich strojów 
jak teraz. Kiedy rano wstały te dziewczyny, 
przecież nie było łazienek, tylko za swoją 
potrzebą był przybytek za stodołą, czy koło 
szopy jakiejś. To każda musiała polecieć za 
swoja potrzebą, to chłopaki tak się zacza-
iły, że jak wyszła z tego przybytku, to pod 
studnią lały, aż się musiała okupić. Niczym 
do kościoła poszła, bo z kościoła znowu 
poprawiały jak przyszła. To znów po połu-
dniu to zazwyczaj gospodynie lały, żeby się 
im wiodło, żeby miały szczęście, żeby się 
rodziło w polu. Takie były zwyczaje u La-
sowiaków. I tego nie wiem czy jest gdzieś 
taki zwyczaj. U nas był. 

Czemu lejek? No czemu lejek? Kto to 
wytłumaczy? To jest mojej babki wiado-
mość. Jakby żyła, to by było prawie sto 
czterdzieści osiem lat. To opowiadały, moja 
babcia to opowiadała czego lejek?! Bo Mat-
ka Boska jak szła namaścić Pana Jezusa 
olejkami i niosła te olejki i jak doszła do 
grobu, nie było ciała Pana Jezusa i się wy-
straszyła i te olejki wylała na siebie i stąd 
powstały tako, że oblać. Bo to no, bo to po 
prostu nie wiadomo, co się stało z ciałem 
Pana Jezusa. To jest zwyczaj, nie wiem, 
ale moja babka mi tak opowiadała i ja to 
tak przekazuję. Ten zwyczaj, że jak niosła  
z Marią Magdaleną do maszczenia i szły 
z tymi olejkami, tak wylała na siebie. Stąd 
powstał taki zwyczaj.

SOK
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24 lutego w Hali Sportowej Zespołu 
Szkół Nr 1 w Nowej Dębie SOSiR zorga-
nizował Turniej Piłki Nożnej dla dzieci  
i młodzieży. W turnieju wystąpiło 14 ośmio-
osobowych drużyn w czterech kategoriach. 
Szkoły Podstawowe klasy I-III oraz IV-VI, 
gimnazja i szkoły średnie. 

W poszczególnych kategoriach drużyny 
rozegrały mecze w systemie każdy z każ-
dym. Sędzią wszystkich spotkań był trener 
Animator SOSiR Wojciech Krzeszewski, 
któremu dziękuję za obiektywne i sprawne 
sędziowanie. Dziękuję Robertowi Susce –
Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 za wyna-
jem Hali Sportowej, a także opiekunom dru-
żyn i rodzicom za opiekę nad zawodnikami. 

Wyniki turnieju na stronie internetowej 
www.sportnowadeba.pl

Adam Szurgociński

Ferie z piłką w SOSiR

Bezpiecznie jak po kładce
Od końca grudnia 2015 r. rowerzyści  

i piesi bezpiecznie pokonują drogę między 
Nową Dębą a Tarnowską Wolą korzystając 
z nowego odcinka chodnika i mostu na rze-
ce Dęba. 

Budowę kładki w ciągu pieszo-rowe-
rowym zrealizowała Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  
w Rzeszowie. Na podstawie porozumienia 
z GDDKiA, projekt budowy kładki wraz  
z dokończeniem brakującego odcinka cią-
gu pieszo-rowerowego między Nową Dęba 
a Tarnowską Wolą był wykonany przez 
gminę Nowa Dęba. 

Wybudowana w 2010 roku przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych  
i Autostrad ścieżka rowerowa bez kładki 
zmuszała rowerzystów do wjeżdżania na 
drogę krajową. Ten bardzo niebezpieczny 
manewr na długości ok. 200 metrów drogi 
krajowej nr 9 bardzo utrudniał życie rowe-
rzystom. 

Razem z mieszkańcami Alfredówki, 
Rozalina i Tarnowskiej Woli o wybudowa-
nie kładki oraz dokończenie chodnika za-
biegał w rzeszowskim Oddziale GDDKiA 

burmistrz Wiesław Ordon, który często 
sam korzystał ze ścieżki. Rozmowy pro-
wadzone w dyrekcji GDDKiA przyniosły 
w końcu zamierzony efekt i budowa kładki 

znalazła się w planie robót z realizacją do 
końca 2015 roku.

RL/MM



wiosna 2016NASZE SPRAWY 25» sport

Garda na Mistrzostwach 
Podkarpacia w Boksie

W dniach 27 i 28 lutego zostały zorga-
nizowane przez Podkarpacki Okręgowy 
Związek Bokserski w Rzeszowie Mistrzo-
stwa Podkarpacia w Boksie. Zgromadziły 
one 54 zawodników z 11 podkarpackich 
klubów. Sędzią głównym mistrzostw był 
Krzysztof Czudak,a delegatem POZB Je-
rzy Hady.

Gardę reprezentowało 2 kadetów, Ja-
cek Duda w kategorii +80 kg i Patryk Róg  
w kategorii do 75 kg. Patrykowi mimo 
szczerych chęci i porannego zbijania wagi 
nie udało się zawalczyć po raz pierwszy na 
ringu z powodu braku przeciwnika w tej 
kategorii wagowej. W Kategorii kadet +80 
kg Jacek Duda nie miał sobie równych, wy-
grywając w półfinale z bardziej doświad-
czonym, Szczepanem Szmyd (Wisłok Rze-
szów). Następnie w finałowym pojedynku 
pokonał przez TKO w 3 rundzie fawory-
ta w tej kategorii, Jakuba Surmiaka (Stal 
Rzeszów), tym samym sprawił ogromną 
niespodziankę i w pięknym stylu zapewnił 
sobie wyjazd na Mistrzostwa Polski Kade-
tów.

Brawo za walkę i charakter.
KS Garda

29 lutego w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie odbyło się wrę-
czenie nagród i stypendiów sportowych 
dla zawodników, którzy osiągnęli bardzo 
dobre wyniki sportowe w 2015 roku.

Po zasięgnięciu opinii Rady Sportu 
Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie, Burmistrz Wie-
sław Ordon wyróżnił 18 zawodników i 3 
trenerów z MKS STAL Nowa Dęba oraz 
10 zawodników z Sekcji pływackiej i 2 tre-
nerów PIRANIE SOSiR Nowa Dęba.

Nagrody i podziękowania wręczali 
Wiesław Ordon Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Dęba, Wojciech Serafin Przewodni-
czący Rady Miejskiej oraz Stanisław Ski-
mina Przewodniczący Komisji Oświaty, 
Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie.

Sportowcy nagrodzeni
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Stypendia otrzymali:
Sylwia Bąba, Rafał Lejko, Natalia Róg,  
Beata Mycek, Patryk Kopeć
Jednorazowe nagrody pieniężne:
Trenerzy: Julian Zięba, Adam Bunio,  
Mateusz Czachor.
Zawodnicy: Kamil Gurdak, Dagmara  
Gładysz, Dominika Luboch, Aleksandra 
Michalczuk, Patryk Róg, Jakub Suszyński, 
Zofia Tomczyk, Arkadiusz Urbaniak,  

Dawid Jachyra, Klaudia Kostrzycka,  
Marcel Prokopiuk, Bartłomiej Rębisz.
Nagrody rzeczowe:
Jakub Borowiecki, Karolina Byczek,  
Szymon Durlak, Urszula Kopeć, Dawid 
Maguder, Hubert Maguder, Nikodem  
Naróg, Michał Puzio, Klaudia Szypuła, 
Bartosz Urban.

Do gratulacji złożonych przez władze 
samorządowe, dołączyli się trenerzy po-
szczególnych sekcji Julian Zięba, Adam 

Bunio oraz Piotr Socha. Gratulacje przeka-
zał również Damian Diektiarenko Prezes 
MKS STAL Nowa Dęba.

Wrażeniami z występów w kadrze 
Polski podzielił się Kamil Gurdak, który 
opowiadał o starcie na wyspach Bahama, 
Mistrzostwach Europy w Pradze oraz na 
Uniwersjadzie w Korei.

Adam Szurgociński

I miejsce naszych Trampkarzy!
12 marca drużyna trampkarzy Stali 

Nowa Dęba wzięła udział w turnieju halo-
wej piłki nożnej w Tarnobrzegu, odnosząc 
wielki sukces. Po zaciętych pojedynkach 
toczonych między innymi z Siarką Tarno-
brzeg i Stalą Gorzyce młodzi piłkarze za-
jęli pierwsze miejsce i wrócili z okazałym 
pucharem.

Drużyna naszych trampkarzy pod 
wodzą trenera Dariusza Karnata zagrała 
w składzie: Kacper Sandalewski, Dawid 
Przybyło, Paweł Furtak, Filip Furtak, Mi-
chał Kuszela, Michał Socha, Kacper Ma-
jewski, Maciej Brzuszek, Fryderyk Ciź-
dziel oraz Jan Stadnik.

STAL NOWA DĘBA 2 : 0Stal Gorzyce

STAL NOWA DĘBA 4 : 0Transdźwig Stale

STAL NOWA DĘBA 1: 0Siarka I Tarnobrzeg

STAL NOWA DĘBA 4 : 0Siarka II Tarnobrzeg

Królem strzelców turnieju zostali  
ex aequo: Paweł Furtak i Fryderyk  
Ciździel - po 4 trafienia.

MKS STAL Nowa Dęba
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Wnętrze nowej hali sportowej przy SP 2 w Nowej Dębie

Street Workout czyli zestaw drążków i drabinek do podciągania w pobliżu strefy ćwiczeń  
i statku pirackiego nad Zalewem

Fasada nowej hali w całej okazałości

Kładka na rzece Dęba i dokończony ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Nową Dębą  
i Tarnowską Wolą poprawiły bezpieczeństwo

18-19
czerwca

2016
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Świętowali Złote Gody

Jedna z akwarel śp Stanisława Mityka


