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z życia gminy z życia gminy

80 lat COP
 Turystyczno-krajoznawcza trasa „Na Szlaku 
COP w Nowej Dębie”

Z 
okazji 80-lecia utworzenia Centralnego Okręgu Przemysło-
wego zapraszamy na nową trasę turystyczno-krajoznawczą 
po Nowej Dębie.

Pod nazwą „Nowa Dęba - Na Szlaku COP” Turystyczno-Re-
kreacyjna Impreza na Orientację (TRInO) jest dostępna dla każde-

go przez cały rok. Trasa powstała z okazji tegorocznych obchodów 
80-lecia utworzenia przez ówczesnego ministra skarbu Eugeniusza 
Kwiatkowskiego Centralnego Okręgu Przemysłowego i rozpoczęcia 
budowy Wytwórni Amunicji nr 3. TRInO po Nowej Dębie opiera się na 
obiektach związanych z początkami miasta i położonych na szlaku 
Centralnego Okręgu Przemysłowego. Trasa została opublikowana na 
stronie głównej projektu TRInO prowadzonej przez kadrę Przodowni-
ków PTTK. 

Co to jest TRInO?
TRInO - czyli Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację - to 
imprezy z mapą i/lub kompasem, których głównym celem jest tury-
styczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu w interesujący 
sposób walorów turystyczno-krajoznawczych różnych miejscowości 
i miejsc. TRInO dedykowana jest dla wszystkich turystów pieszych 
i rowerzystów, również do osób początkujących, które nie mają jesz-
cze doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie z kompa-
sem).

Zasady uczestnictwa.
Udział w imprezach na orientację, w tym również turystyczno-rekre-
acyjnych TRInO polega na przebyciu trasy pomiędzy zaznaczonymi 
na mapie punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty sta-

skocznia do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal i trójskoku, rzut-
nia do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem oraz rzutnia 
do rzutu oszczepem), które są zgodne z IAAF i PZLA. Tym samym 
zgodnie z zasadami Związku został zaliczony do stadionów kategorii 
V B. Warto dodać, że na podkarpaciu certyfikat PZLA posiada tylko 
kilka obiektów.

Oznacza to, że na stadionie w Nowej Dębie mogą być rozgrywane 
wszystkie konkurencje biegowe, chód sportowy, skok wzwyż, skok 
w dal, trójskok, pchnięcie kulą oraz rzuty dyskiem, młotem i oszcze-
pem. Wyniki uzyskiwane w tych konkurencjach podczas zawodów 
o odpowiedniej randze będą mogły być podstawą do przyznania za-
wodnikom określonej klasy sportowej. 

Obiekt został udostępniony mieszkańcom, a zasady korzystania za-
warte są w regulaminie (do pobrania ze strony internetowej www.
sportnowadeba.pl)
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czerwca na stadionie Samorządowego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Nowej Dębie przeprowadzone zosta-
ły Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne w trójboju dla 
dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych.

Młodych zawodników na pierwszych zawodach na nowym stadionie 
przywitał i zawody otworzył zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa 
Dęba Leszek Mirowski. 

Uczniowie ze szkół: SP 2 Nowa Dęba, SP 3 Nowa Dęba, SP Tarnow-
ska Wola, SP Jadachy, SP Cygany i SP Sokolniki rywalizowali w kon-
kurencji biegu na 60 metrów, rzutu piłeczką palantową oraz w skoku 
w dal. Obsługę zawodów stanowili nauczyciele wychowania fizycz-
nego ze szkół biorących udział w rywalizacji, a sędzią głównym był 
trener MKS STAL Nowa Dęba Julian Zięba.

Nowy stadion uzyskał świadectwo Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 
odnośnie parametrów i usytuowania urządzeń (bieżnia, rów z wodą, 

Pierwsze zawody 
na nowym stadionie

Młodzieżowa Rada Miejska II-kadencji
Okręg nr 4 - Gimnazjum w Jadachach - Jadach Piotr
Okręg nr 5 - ZS nr 1 w Nowej Dębie - brak kandydatów
Okręg nr 6 - ZS nr 2 w Nowej Dębie - Majcher Szymon, Rawski Prze-
mysław, Gierach Izabela, Pitera Marzena, Misiak Maciej

Pierwsza uroczysta sesja nowo powołanej rady odbyła się 12 czerwca 
w Samorządowym Ośrodku Kultury. Młodzi radni odebrali z rąk za-
stępcy burmistrza miasta i gminy Leszka Mirowskiego zaświadczenia 
o wyborze i złożyli uroczyste ślubowanie. W tajnym głosowaniu wybra-
ne zostało też Prezydium Rady.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie został 
Szymon Majcher, wiceprzewodniczącym Maciej Misiak, a sekre-
tarzem Laura Kamińska.

Nowej Radzie oraz Prezydium pogratulowali zastępca burmistrza 
L. Mirowski, przewodniczący Komisji Oświat, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Stanisław Skimina, przewodniczący Komisji Statutowo-Organizacyj-
nej, Spraw Społecznych i Etyki Ryszard Szafran oraz przewodniczący 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba Jan Witkowski.

Młodym radnym gratulujemy i życzymy sukcesów w działaniu!
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W 
wyborach 5 kwietnia 2017 roku wybrano 12 radnych do 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie II-kadencji. 

Rozkład mandatów przedstawia się następująco:
Okręg nr 1 - Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie - Dzióba 

Dawid, Pazder Bernard, Kamińska Laura
Okręg nr 2 - Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie - Mazur Patrycja, Smy-
kla Julia
Okręg nr 3 - Gimnazjum w Chmielowie - Samojeden Wiktoria

D 
zięki głosom internautów Nowa Dęba była „Twoim Miastem” 
w Faktach RMF FM w sobotę 13 maja. Żółto-niebieskie mia-
steczko od godz. 8:30 do 14:00 czekało na mieszkańców 
na placu im. mjr Jana Gryczmana, a reporterzy i mieszkańcy 

opowiadali na antenie o atrakcjach Nowej Dęby.

O Zakładach Metalowych DEZAMET – następcy Wytwórni Amunicji 
nr 3 w Dębie, dzięki której w ramach Centralnego Okręgu Przemysło-
wego powstała miejska infrastruktura i obecnej produkcji wojskowej 
w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej opowiadał dyrektor techniczny 
DEZAMET-u Leszek Pabian. Tomasz Sudoł - pasjonat historii, pracownik 
IPN – opowiedział o obiektach w Nowej Dębie, które są na szlaku COP 
oraz wyjaśnił tajemnicę „Białej Willi”, którą wybudowano dla pierwszego 
kierownika Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie płka Jana Szypowskiego. 

Nowa Dęba była Twoim 
miastem w RMF FM

O dobrym klimacie dla sportu w Nowej Dębie, ekstraklasowych badmin-
tonistach MKS STAL oraz o Mistrzostwach Polski Seniorów w chodzie na 
20 km opowiadał Adam Szurgociński, dyrektor Samorządowego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Bogactwo przyrodnicze Nowej 
Dęby i okolic zachwalał z kolei Marcin Kurnik – właściciel ekologicznego 
gospodarstwa agroturystycznego “Dobre Miejsce” w Alfredówce. Miesz-
kańcy zapraszali także do pierwszego na świecie Muzeum Bombki Cho-
inkowej, które założył w Nowej Dębie właściciel Firmy Janusz Biliński. 

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie Krystian Rze-
mień zaprosił na dziewiątą edycję odbywającej się w czerwcu w Nowej 
Dębie „Militariady”. Mówił także o aktywności kulturalnej mieszkańców 
gminy - „Cyganiankach”, Zespole Pieśni i Tańca “Dębianie”, Mażoret-
kach “Diament” oraz Orkiestrze Dętej. 

Nie lada gratkę mieli radiosłuchacze, którzy śledzili wieczorną audycję 
RMF FM. Mogli bowiem usłyszeć gwarę lasowiacką, którą zaprezento-
wał Romuald Gondek, emerytowany nauczyciel języka polskiego, autor 
„Słownika Gwary Lasowiackiej” wydanego przez Nowodębskie Towarzy-
stwo Społeczno-Kulturalne oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 
Dębie. 

Wizyta reporterów ogólnopolskiego radia, którzy tego dnia nadawali 
wiadomości z placu majora Jana Gryczmana i mówili o nowodębskich 
atrakcjach, była znakomitą promocją miasta i gminy Nowa Dęba. 

RL/MM
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łe według dowolnie wybranej przez uczestnika (zespół) trasy. Swo-
ją obecność na właściwym punkcie kontrolnym uczestnik (zespół) 
potwierdza sam poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty 
startowej. Na trasach TRInO punktami kontrolnymi są konkretne 
obiekty stałe (charakterystyczne czy nietypowe), do których zostały 
ułożone szczegółowe pytania. Potwierdzenie obecności przy punk-
cie (potwierdzenie PK) odbywa się poprzez wpisanie odpowiedzi na 
zadane pytanie - wynikające z dokładnej obserwacji danego obiektu 
lub sąsiadującego z nim terenu. Istotne jest więc odnalezienie wła-
ściwego miejsca (PK).

Jak to działa?
Uczestnik (zespół, np. rodzina, grupa szkolna) zainteresowany prze-
byciem trasy - pobiera i/lub drukuje materiały startowe (ew. zazna-
cza na własnej mapie) i w dowolnym czasie przechodzi trasę przez 
zaznaczone miejsca, dokonując potwierdzeń punktów kontrolnych 
poprzez wpisanie na kartę startową odpowiedzi na pytania zgodnie 
z ich opisem dołączonym do mapy.

Opis do mapy zawiera szczegółowe pytania, na które uczestnik/ze-
spół musi odpowiedzieć poprzez obserwację danego obiektu i wpisać 
odpowiedź na kartę startową. Trasę można pokonywać w dowolnym 
kierunku i potwierdzać PK w dowolnej kolejności. Start i Meta zwykle 
są umowne (trasy można zaczynać i kończyć w dowolnym miejscu, 
a nawet pokonywać je w kilku turach).

Więcej o TRInO na stronie www.trino.pttk.pl

 Laureaci konkursu na komiks o COP
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum 
nr 2 w ZPO zostali laureatami konkursu „Skrzydła rozwoju w widłach 
Wisły i Sanu. 80-lecie projektu COP Eugeniusza Kwiatkowskiego”, 
którego organizatorem było Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Hi-
storycznej „ŚLAD” w Rzeszowie.

16 maja w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie zostały rozdane na-
grody w konkursie na komiks o Centralnym Okręgu Przemysłowym. 

swoją spostrzegawczość i zwiedzić miasto. Następnie odbyło się 
ognisko, na którym przypomnieliśmy życie Janka Bytnara, zaśpiewa-
liśmy harcerskie piosenki i zaprezentowaliśmy swoje środowiska.

W sobotę o 10 rano znowu wyruszyliśmy w teren. Wędrowaliśmy 
przez pola, łąki i lasy, sprawdzając swoją sprawność fizyczną, wiedzę 
o Rudym i jego rodzinie, Akcji Burza, Arsenale, terenoznawstwie oraz 
udzielaniu pierwszej pomocy. Podczas tej gry dwójka harcerzy z na-
szego patrolu została porwana! Na szczęście udało im się uwolnić, 
gdy prawidłowo odpowiedzieli na pytania : - ) Mieliśmy też za zadanie 
narysować ulotkę propagandową, zachęcającą do udziału w Akcji Bu-
rza oraz notatkę o jej przebiegu. Wieczorem odbyła się prezentacja 
przygotowanych przez patrole strojów, piosenek oraz wierszy, nawią-
zujących do lat 30 i 40 XX wieku. To nie był koniec atrakcji, ponieważ 
czekała nas jeszcze nauka polki - tańca popularnego na ziemiach 
polskich. Wszyscy tak dobrze się bawili, że pomimo zmęczenia po 
przejściu ponad 12 km, tańczyli jeszcze przez dłuższy czas.

Następnego dnia udaliśmy się do kościoła na mszę świętą, a po niej 
na apel kończący. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się o naszym 
wielkim sukcesie - drugą pod rząd wygraną Zlotu Bytnarowskiego! 

 Gratulujemy i dziękujemy wszystkim patrolom za harcerską rywaliza-
cję oraz organizatorom świetnie zorganizowanego Zlotu. Czuwaj!

Żaneta Piechota 
1 ŚSDH „Jedynka” w Nowej Dębie

 „Jedynka” podbija Świętucha!
59 edycja Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego odbyła się w dniach 
1-4 czerwca. Tym razem trasy obejmowały m.in. Kakoninę, Łysicę, 
Świętą Katarzynę, Święty Krzyż oraz Bodzentyn, a tematem przewod-
nim były czarownice (lub Słowianie!). Przyjeżdżające patrole miały za 
zadanie narysować komiks, zrobić własną miotłę oraz ułożyć piosen-
kę związaną z tematyką rajdu. Podczas kilkunastokilometrowej drogi 
uczestnicy musieli zmierzyć się z najróżniejszymi zadaniami, spraw-
dzającymi ich sprawność fizyczną, spostrzegawczość, umiejętność 
logicznego myślenia oraz kreatywność.

Laureatom pogratulowała wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która 
objęła wydarzenie patronatem honorowym.

Konkurs był skierowany do uczniów najstarszych klas szkół podsta-
wowych oraz młodzieży uczącej się w gimnazjach oraz w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Głównym celem inicjatywy było wyłonienie 
najciekawszego komiksu opartego na faktach, które opisane są 
w opracowaniach książkowych, na stronach internetowych, w prasie, 
materiałach archiwalnych oraz w przekazywanych ustnie historiach 
dotyczących powstania i funkcjonowania Centralnego Okręgu Prze-
mysłowego na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego 
w latach 1937-1939. 

W kategorii ‘Szkoła Podstawowa’ II miejsce zajął Karol Wąsik ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Nowej Dębie. W ka-
tegorii ‘Gimnazjum’ II miejsce zajęły Weronika Pieróg i Martyna Zöl-
lner z Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie, a tuż za nimi na miejscu III 
uplasowały się Klaudia Kostrzycka i Wiktoria Kuszela z Gimnazjum nr 
2 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.

Laureatów konkursu na komiks wyłoniła Komisja konkursowa w skła-
dzie: dr Paweł Róg - przewodniczący, prezes Stowarzyszenia „ŚLAD”, 
dr Dariusz Iwaneczko - dyrektor IPN Oddział w Rzeszowie, Bogdan 
Kaczmar - dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, prof. Wa-
cław Wierzbieniec - prezes PTH Oddział w Rzeszowie, Janusz Kujawa 
- wiceprezes Stowarzyszenie „ŚLAD”, Wojciech Chudzik - Muzeum 
Regionalne w Stalowej Woli oraz Jarosław Ejsymont - prezes Rze-
szowskiej Akademii Komiksu. 

Patronat nad konkursem objął także burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon.
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W tym roku w 59 HRŚ wzięły udział aż trzy patrole z naszego szczepu! 
Gromada Zuchowa „Zuszki Duszki” poszła na III Trasę HRŚ - Zucho-
wą, mieszany patrol dziewczyn i chłopaków z Dęby oraz druha z 2 
DH „Szkwał” z Tarnowskiej Woli - „Chwytliwa nazwa Wierhowiny” na 
Naszą Piątą Trasę, a patrol chłopaków „Skrrt Legion” na VII Trasę 
„Jędrusiową”.

A jak wyglądały wyniki? Męski patrol „Skrrt Legion” po raz kolejny 
wygrał na VII trasie, a Zuchy, które pierwszy raz były na rajdzie, zwy-
ciężyły na III trasie!

Dziękujemy za świetną zabawę i wspaniałe wspomnienia.

1 ŚSDH „Jedynka” w Nowej Dębie

 Wyróżnieni na Gali Harcerskiego Wolontariatu
26 kwietnia w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie 
nagrodzono harcerskich wolontariuszy oraz rozmawiano o roli har-
cerstwa w społeczeństwie obywatelskim.

 Miło nam poinformować, że pracujący w parafii i Szkole Podstawowej 
w Tarnowskiej Woli druh ks. Piotr Haracz otrzymał nagrodę jako wo-
lontariusz ZHP, a szkoła nagrodę jako Partner ZHP. Wyróżnienie trafiło 
także do dh Henryka Zająca oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowej Dębie. Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się w Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie podczas Gali Harcerskiego Wolontariatu 
pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa 
oraz pani poseł Krystyny Wróblewskiej.

Księdzu Piotrowi i druhowi Henrykowi serdecznie gratulujemy i życzy-
my nieustannego zapału do pracy z młodzieżą, a dyrektor SP w Tar-
nowskiej Woli Magdalenie Gerbie i dyrektor SP nr 2 w Nowej Dębie 
Ewie Markowicz-Zając satysfakcji ze wspierania harcerskich inicja-
tyw. 

 Uroczystość była okazją do podkreślenia i uczczenia działalności 
prowadzonej przez przedstawicieli Chorągwi Podkarpackiej ZHP 
w naszym regionie. Podczas spotkania wyróżniono partnerów Związ-
ku Harcerstwa Polskiego oraz wolontariuszy harcerskich. Wojewoda, 
w imieniu Prezydenta RP, wręczyła odznaczenia państwowe – Brą-
zowe Krzyże Zasługi osobom wyróżniającym się działalnością na 
rzecz kształtowania moralności oraz patriotycznej postawy polskiej 
młodzieży.

Wojewoda Ewa Leniart podziękowała osobom zaangażowanym 
w działalność harcerską i wolontariacką za pełną poświęcenia pracę 
na rzecz rozwoju harcerstwa na Podkarpaciu. Podkreśliła, że dzięki 
przywiązaniu do tradycji, pielęgnowaniu takich wartości jak rodzina 
i godność człowieka, harcerstwo jest ostoją ponadczasowych war-
tości. 

UMiG
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Harcerskie wieści
 Harcerze szczepu Jedynka zwycięzcami Zlotu 
Bytnarowskiego.

H 
arcerze szczepu „Jedynka” z Nowej Dęby po raz kolejny 
zwyciężyli w odbywającym się w dniach 19-21 maja II Zlo-
cie Bytnarowskim, zorganizowanym przez kolbuszowski 
Hufiec ZHP im. Janka Bytnara „Rudego”.

Zlot miał na celu pogłębienie wiedzy, rozwijanie kreatywności, kształ-
towanie patriotycznej postawy i zachęcanie do spędzania czasu na 
świeżym powietrzu. W tym roku udział w nim wziął patrol „Legiona-
da”, stworzony z harcerzy z 1 WDHM „Legion” i harcerek z 1 ŚŻDH 
„Czekolada”.

 Tym razem już w pierwszym dniu czekała nas gra terenowa o nazwie 
„nieodkryta Kolbuszowa”, podczas której mieliśmy okazję sprawdzić 
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z życia gminy z życia gminy

I Zawody Ratownictwa 
Medycznego

Jubileusze Ochotniczych 
Straży Pożarnych

Jednomyślne absolutorium 
dla burmistrza

N 
a terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej Dębie 10 
czerwca odbyły się I Zawody Ratownictwa Medycznego Zespo-
łów Ratowniczych PSP i OSP z terenu powiatu tarnobrzeskiego, 
których organizatorem była Komenda Miejska Państwowej Stra-

ży Pożarnej w Tarnobrzegu.

Do rywalizacji ratowniczej przystąpiło 11 trzyosobowych zespołów, w tym 5 
zespołów reprezentujących Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze w Tarnobrzegu 
i Nowej Dębie oraz 6 zespołów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Baranowie Sandomierskim, Chmielowie (dwa zespoły), Gorzycach, Sko-
paniu i Trześni. W ramach współdziałania w zawodach uczestniczył rów-
nież zespół ratowniczy Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych 

 90-lecie OSP w Rozalinie

21 
maja Ochotnicza Straż Pożarna w Rozalinie obcho-
dziła Jubileusz 90-lecia pracy na rzecz ochrony prze-
ciwpożarowej.

Jubileusz był połączony z ceremonią poświęcenia 
i wręczenia nowego sztandaru organizacyjnego, ufundowanego przez 
społeczeństwo Rozalina, oraz poświęcenia i włączenia do podziału bo-
jowego nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego zakupio-
nego przez Gminę Nowa Dęba za kwotę ponad 224 tys. zł.

Nieodzownym elementem uroczystości było poświęcenie figury św. 
Floriana – patrona strażaków, który znalazł swoje miejsce w kapliczce 
na ścianie wieży remizy.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą celebrowaną przez ks. Euge-
niusza Nycza (kapelana strażaków), ks. Dariusza Sidora (rozalińskiego 
rodaka) oraz ks. Piotra Haracza (miejscowego wikariusza) w kapli-
cy św. Rozalii w Rozalinie, w której udział wzięli zaproszeni goście, 
strażackie poczty sztandarowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy 
Rozalina. Należy dopowiedzieć w tym miejscu, że prezes OSP Adam 
Zieliński ufundował z okazji tego zacnego Jubileuszu obraz św. Rozalii, 
patronki Rozalina, który będzie wisiał obok obrazu św. Róży, który w tej 
kapliczce znajduje się od chwili jej powstania (1913 r.).

Ceremonia wręczenia sztandaru oraz przekazania samochodu pożar-
niczego odbyła się na placu obok remizy OSP. Wśród zaproszonych 
gości byli m.in. Zbigniew Chmielowiec - poseł na Sejm RP i jedno-
cześnie przewodniczący parlamentarnego zespołu strażaków, Włady-
sław Stępień - radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Edward 
Szlichta - dyrektor wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, 
Marian Róg - komendant miejski PSP w Tarnobrzegu, Paweł Bartoszek 
oraz Krzysztof Pitra - starosta i wicestarosta tarnobrzeski, Kazimierz 
Ślęzak - prezes ZOP ZOSP RP w Tarnobrzegu oraz Leszek Mirowski – 
zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba, a także wielu innych 
znamienitych gości, w tym radni Jerzy Sudoł, Marek Zięba, Andrzej 
Kołodziej i Krzysztof Sałek, sołtys Kazimierz Durda.

Sztandar na ręce prezesa OSP w Rozalinie druha Adama Zielińskiego 
przekazał druh Edward Szlichta, który otrzymał go od komitetu funda-
cyjnego tworzonego przez: Grażynę Gil, Andrzeja Kołodzieja i Marka 
Kuliga. Natomiast poświęcenia samochodu dokonał ks. Piotr Haracz. 

N 
a XXXV sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie radni jednogłośnie 
udzielili absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016 bur-
mistrzowi miasta i gminy Nowa Dęba Wiesławowi Ordonowi.

Podczas czerwcowej sesji skarbnik gminy Alicja Furgał przed-
stawiła radnym sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 oraz 
informację o stanie mienia gminy.

 W wyniku dokonanych w ciągu roku zmian budżetu, dochody Gminy 
osiągnęły wysokość 65 007 316 zł, z czego wykonanie wyniosło 64 
411 328,84 zł, co stanowi 99,09% planu po zmianach. Po stronie wy-
datkowej budżet za rok 2016 zamknął się wg planu kwotą 64 708 764 
zł, z czego wykonanie wyniosło 61 208 457,56 zł czyli 94,59%. Warto 
zaznaczyć, że Gmina Nowa Dęba w 2016 roku nie zaciągnęła żadnych 
kredytów i pożyczek. 

 Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz 
opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił jej przewodniczący 
Jan Flis.

Prowadzący sesję wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marian Tomczyk 
w imieniu rady pogratulował burmistrzowi uzyskania absolutorium. 
Burmistrz ze swej strony podziękował skarbnikowi gminy Alicji Furgał, 

z Psami S T O R A T. Zadaniem każdej z drużyn było napisanie testu wiedzy 
teoretycznej, a następnie wykonanie medycznych działań ratowniczych 
u osób poszkodowanych w różnego rodzaju zdarzeniach. Zadania nie były 
łatwe i wymagały od strażaków odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności 
w zakresie udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pracy ratownikom 
nie ułatwiali również pozoranci, którzy w bardzo realistyczny sposób odgry-
wali role poszkodowanych lub świadków zdarzenia. Prawidłowość wykony-
wania poszczególnych sekwencji ratowniczych oceniana była przez zespół 
ratowników medycznych, któremu przewodniczył Miejski Koordynator Ra-
townictwa Medycznego w KM PSP w Tarnobrzegu sekc. Grzegorz Łojek. 

W klasyfikacji końcowej Ochotniczych Straży Pożarnych najlepszym zespo-
łem została reprezentacja OSP Skopanie, która wyprzedziła OSP Gorzyce 
i OSP Chmielów. Wśród zespołów Państwowej Straży Pożarnej zwyciężyła 
reprezentacja JRG Nowa Dęba – zmiana 1, na drugim miejscu uplasował 
się zespół reprezentujący zmianę 2 z tej samej jednostki, a miejsce trzecie 
zajęła reprezentacja JRG Tarnobrzeg – zmiana 2. 

Zawody obserwował Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Ma-
rian Róg, który na zakończenie wręczył uczestnikom zawodów puchary, 
dyplomy oraz upominki. Wparcie finansowe zawodów zapewnili: Starosta 
Tarnobrzeski, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu, 
Gmina Nowa Dęba oraz Nadleśnictwo Nowa Dęba.

mł. bryg. J. Widuch

Tradycyjnego chrztu poprzez rozbicie butelki szampana o zderzak po-
jazdu dokonali chrzestni Alicja Trela oraz Krzysztof Sałek, nadając mu 
imię „Rozalia”. Kluczyki do samochodu zostały wręczone naczelnikowi 
i kierowcy przez posła Zbigniewa Chmielowca, radnego Władysława 
Stępnia, dyrektora Edwarda Szlichtę i burmistrza Leszka Mirowskiego. 
Rola wręczającego kluczyki przypadła posłowi Chmielowcowi w związ-
ku z jego zaangażowaniem w pozyskanie dotacji na ten samochód 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie w wysokości 50 tys. zł. Kolejne 15 tys. pochodziło z do-
tacji Powiatu Tarnobrzeskiego, zaś Gmina Nowa Dęba wyłożyła na ten 
cel 160 tys. zł.

Najbardziej zasłużeni strażacy otrzymali medale „Za zasługi dla Po-
żarnictwa”, odznaki „Strażak Wzorowy”, a także listy gratulacyjne. 
Złote medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali Edward Stróż 
i Kazimierz Stróż, srebrne – Łukasz Pasek i Marek Rębisz, a brązo-
we – Krzysztof Sałek, Andrzej Kołodziej, Kazimierz Durda, Krzysztof 
Kopeć, Marek Kulig, Krystian Rębisz i Damian Hajduk. Odznaki „Stra-
żak wzorowy” przypięli Sylwester Zieliński, Michał Hajduk i Wioletta 
Iskra-Kozak.

Listy gratulacyjne od wiceprezesa zarządu głównego związku OSP RP 
otrzymali: Tadeusz Wilk za 50 lat służby oraz Ryszard Rębisz za 40 lat 
służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Podkreślić należy, że Ochotnicza Straż Pożarna w Rozalinie jest jed-
ną z najstarszych jednostek aktywnie działających na terenie miasta 
i gminy Nowa Dęba.

SO/JK

 Rys historyczny OSP Rozalin
Ochotnicza Straż Pożarna w Rozalinie została założona w 1926 roku 
z inicjatywy Jana Klechy, Jana Furtaka i Jana Safina. Pierwszym 
komendantem był Jan Klecha, a następnie Jan Furtak. Początkowo 
siedzibą straży był drewniany jednoizbowy barak usytuowany wzdłuż 
drogi obok obecnej remizy, w której to złożone były przybory ogniowe 
- tłumice, drabiny, topór, osęki (bosaki), beczka browarniana na wodę, 
wiadra, latarnia. Podwodę do pożaru dawali wyznaczeni gospodarze. 
Strażacy działali bardzo prężnie. Oprócz działalności strażackiej orga-
nizowali pokazy sprawności, ćwiczenia oraz różnego rodzaju zabawy 
i festyny zbierając w ten sposób pieniądze na doposażenie jednostki 
w ekwipunek i sprzęt. W okresie przedwojennym strażacy zaopatrzeni 
byli w mundury, czapki, pasy, toporki, trąbkę i 9 szt. hełmów mo-
siężnych. W okresie wojny straż funkcjonowała w okrojonym składzie. 
Niemcy podtrzymali działalność straży nakazując strażakom szkole-
nia i ćwiczenia oraz pozwalając na noszenie mundurów strażackich 
ze względu na duże zagrożenie pożarowe i bliską odległość poligonu 
Dęba, zakładów oraz dużych magazynów i składów niemieckich.

7 maja 1947 r. w Rozalinie wybuchł wielki pożar, spłonęły 2 budyn-
ki mieszkalne, 3 stodoły i 4 stajnie, zostali poparzeni dwaj strażacy: 
Józef Furtak i Adam Gil. Po tym pożarze jednostka otrzymała z Tarno-
brzegu - Dzikowa czterokołową ręczną sikawkę na parę koni produkcji 
Zakładu Sprzętu Pożarniczego we Lwowie z lat 30-tych, (która jest do 
dnia dzisiejszego) oraz podjęto decyzję o budowie nowej remizy. 

współpracownikom, pracownikom urzędu oraz kierownikom jednostek 
organizacyjnych podkreślając, że to dzięki ich pracy budżet za rok 2016 
został należycie wykonany. Podziękowania skierował także do radnych, 
którzy są współtwórcami budżetu.

Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało zgodnie dwunastu 
radnych obecnych na sesji.

RL/MM
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parafian wyraziła swoją wdzięczność za 32-letnią posługę ks. doktora 
Mieczysława Wolanina w Parafii. Życzenia złożył również ojciec Igor 
Hołowczak z Ukrainy, który podarował ks. Wolaninowi ikonę Matki 
Bożej. W oprawie Mszy nie zabrakło sztandarów instytucji z terenu 
Nowej Dęby.

W ramach artystycznych obchodów Świąt Narodowych odbył się jubi-
leusz XX-lecia działalności Zespołu Ludowego „Cyganianki”. 

W Samorządowym Ośrodku Kultury burmistrz z zastępcą i z wiceprze-
wodniczącym Rady Miejskiej wręczyli Zespołowi akt nadania tytułu 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” oraz statuetkę „Kryszta-
łowy liść dębu”. Gratulacje złożył również obecny starosta tarnobrze-
ski Paweł Bartoszek oraz radny Sejmiku Podkarpackiego Władysław 
Stępień. Mimo swojego święta, zespół kierowany przez Halinę Ordon 
wykonał krótki koncert. Anita Ryba, autorka książki pt. „Lasowiackie 
Serca. XX lat działalności Zespołu Ludowego Cyganianki” wydanej 
z okazji jubileuszu, przedstawiła historię zespołu od początku jego 
działalności. Na koniec, folklorystyczny program taneczno-śpiewaczy 
zaprezentowały dzieci i młodzież z Suhowoli na Ukrainie, których wraz 
z przedstawicielami tamtejszego samorządu gościliśmy w Nowej Dę-
bie z okazji świąt majowych.

Zwieńczeniem obchodów Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja 
było ognisko patriotyczne dla mieszkańców miasta zorganizowane 
przez SOK oraz harcerzy z Tarnowskiej Woli i Nowej Dęby, w czasie 
którego obecni mieszkańcy śpiewali patriotyczne pieśni.

SOK

O 
bchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczął 
koncert Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Nowa Dęba, która 2 
maja w godzinach popołudniowych przemaszerowała uli-
cami miasta wykonując pieśni patriotyczne. Następnie na 

Placu im. mjr Gryczmana odegrano Hymn Państwowy i przy asyście 
harcerzy oraz pocztów sztandarowych nastąpiło uroczyste wciągnie-
cie Flagi Państwowej na maszt przez żołnierzy z Ośrodka Szkolenia 
Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba”. Burmistrz Nowej Dęby Wie-
sław Ordon wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym na-
wiązał do historii i tradycji biało-czerwonej flagi. Wszyscy przybyli na 
uroczystość mieszkańcy mogli otrzymać flagi z drzewcami, wiatraczki 

oraz baloniki w narodowych barwach. Druga część obchodów Dnia 
Flagi miała charakter sportowy. Samorządowy Ośrodek Sportu i Re-
kreacji przeprowadził Marsz Nordic Walking oraz Bieg Konstytucji 3 
Maja. Na koniec przy wiacie ogniskowej „Nad Zalewem” można było 
skosztować grochówki.

Środowe obchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja tra-
dycyjnie rozpoczęły się w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Uro-
czystą Mszę św. pod przewodnictwem bpa Edwarda Frankowskiego 
poprzedził koncert Orkiestry Dętej SOK. Przy Tablicy Konstytucji 3 
Maja kwiaty złożyli: włodarze miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon i Leszek Mirowski, poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, 
przedstawiciel Powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, Rycerze Kolum-
ba oraz wójt Suhowoli na Ukrainie Andrzej Torba. Msza św. sprawo-
wana była również w związku z obchodami 60-lecia Parafii Matki 
Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Przedstawiciele władz 
złożyli wotum w postaci herbu gminy za 6o lat parafii, a delegacja 

14 października 1951 r. w Rozalinie doszło do strasznej tragedii w wy-
niku pożaru stodoły u Adama Gila spłonęło troje dzieci - dwoje rodzeń-
stwa (4 i 2 lata) i jedno z sąsiedztwa (3 lata).

W 1957 r. uroczyście otwarto nowo wybudowaną remizę. W latach 
60-tych funkcję naczelnika pełnił Kazimierz Rębisz - pracownik Zakła-
dowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie. W 1969 r. strażacy pozyskują 
od Zakładów Metalowych w Nowej Dębie pierwszy samochód pożar-
niczy GM STAR 20 z motopompą M-800 LEPOLIA. W latach 70-tych 
funkcję naczelnika pełnił Mieczysław Rębisz, a prezesa Jan Pasek.

W 1976 r. na 50-lecie działalności jednostka otrzymała sztandar.

W latach 70-tych i 80-tych przy OSP działa młodzieżowa i kobieca 
drużyna pożarnicza. W 1985 r. otwarto rozbudowaną remizę, powięk-
szono salę do zabaw – dobudowano kotłownię, pomieszczenia socjal-
ne i piętro z pokojami biurowymi. W 1985 r. funkcję naczelnika pełnił 
Czesław Safin, w 1986 r. Anatol Rębisz, w 1987 r. Mieczysław Ziętek, 
następnie w 1988 r. Jan Tomczyk, w latach 1988-1991 Jan Zieliński - 
pracownik Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, pełnił 
funkcję Komendanta Miejsko-Gminnego ZOSP w Nowej Dębie.

Od 1993 r. funkcję naczelnika pełnił Ryszard Rębisz, a prezesem był 
do 2011 r. Jan Szymczyk. Od 2011 r. funkcję prezesa jednostki OSP 
Rozalin pełni Adam Zieliński. 

W 2000 r. jednostka otrzymała karosowany wóz bojowy na podwo-
ziu Jelcza 315 o symbolu GCBA5/24. Jednostka bierze czynny udział 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, miejscowych zagrożeniach niejed-
nokrotnie ratując życie i mienie ludzi. Brała udział w dużych akcjach 
takich jak pożar tartaku w Chmielowie, pożar torfu i lasu na poligonie 
w Nowej Dębie, w likwidacji skutków klęsk żywiołowych, tj. powo-
dzie Łubnice, Gorzyce, Wielowieś, umocnień wałów na rzekach: Wisła, 
San, Łęg.

Strażacy biorą również czynny udział w uroczystościach kościelnych 
i państwowych, współpracują z różnymi instytucjami i organizacjami 
oraz szkołą w Rozalinie. 

Obecnie w OSP Rozalin działa 43 członków (w tym 11 kobiet), zrze-
szonych w męskiej i kobiecej drużynie pożarniczej. Funkcję prezesa 
od 2011 r. pełni druh Adam Zieliński, a naczelnikiem jest druh Łukasz 
Pasek.

OSP Rozalin

 OSP w Nowej Dębie świętowała 90-lecie
28 maja 90-lecie działalności świętowała także Ochotnicza Straż Po-
żarna w Nowej Dębie, osiedle Dęba.

Jubileusz dziewięciu dekad działalności to podniosła chwila w życiu każ-
dej jednostki. Przez ten okres zmieniali się ludzie, zmieniał się sprzęt, 
wyposażenie i metody działań, ale jedno pozostało niezmienne – to bez-
interesowna chęć niesienia pomocy wszystkim potrzebującym. 

Po zbiórce na placu przed remizą OSP druhny i druhowie przema-
szerowali do kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski, gdzie odbyła 
sie msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda 
Frankowskiego, z udziałem m.in. proboszcza ks. Mieczysława Wola-
nina oraz gminnego kapelana OSP ks. Eugeniusza Nycza. Msza była 
odprawiona w intencji wszystkich strażaków OSP Nowa Dęba - tych, 
którzy obecnie pełnią społeczną służbę i tych, którzy odeszli już ze 
strażackich szeregów. 

Po mszy św. uformowany pododdział OSP Nowa Dęba prowadzony 
przez dowódcę dh Adama Roga przemaszerował na plac zbiórki przed 
remizą. Na czele pododdziału maszerował poczet flagowy w składzie: 
dh. Mateusz Gurdak, dh. Kamil Dębiak oraz dh. Marcin Jaskot. Poczet 

wysługę XV lat” odznaki otrzymali Adam Szczur i Marcin Andrusiewicz, 
„Za wysługę X lat”: Wojciech Kaczmarczyk, Mateusz Gurdak, Paweł 
Kodyra i Bartłomiej Czachor, a „Za wysługę V lat” odznakę otrzymały 
druhny: Magdalena Czachor, Małgorzata Panek, Joanna Kosmala, Jo-
anna Flis i Daria Serafin.

Listy gratulacyjne od wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP 
RP Janusza Koniecznego otrzymali: Antoni Serafin za 60 lat służby, 
Władysław Tomczyk za 55 lat służby, Czesław Flis za 50 lat służby, 
Aleksander Radek za 45 lat służby, Władysław Nowak za 40 lat służby, 
Stefan Buś za 35 lat służby oraz Stanisław Okinczyc i Jan Flis za 30 
lat służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 

Słowa podziękowania należą się tym wszystkim, którzy na przestrzeni 
tych 90-ciu lat pełnili tę zaszczytną służbę oraz pełnią ją dzisiaj. Warto 
dodać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Dębie jest jedną z naj-
starszych jednostek aktywnie działających na terenie miasta i gminy 
Nowa Dęba.

sztandarowy tworzyli druhowie: Wojciech Kaczmarczyk, Adam Szczur 
i Grzegorz Dębiak. Flaga państwowa została wciągnięta na maszt po 
złożeniu przez dowódcę uroczystości dh. Adama Roga raportu o go-
towości rozpoczęcia dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej dh. Edwardowi Szlichcie. Powitania przybyłych gości 
dokonał prezes jednostki dh. Władysław Nowak. 

Zgodnie z życzeniem wszystkich strażaków OSP Nowa Dęba, aby upa-
miętnić tę podniosłą chwilę 90-lecia, wykonana została pamiątkowa 
tablica, której fundatorem jest dh. Władysław Błachowicz – członek 
wspierający tutejszej jednostki. Tablice odsłonił najstarszy członek 
OSP Nowa Dęba dh. Antoni Serafin, Krzysztof Pitra - wicestarosta 
tarnobrzeski, Wiesław Ordon - burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
oraz prezes W. Nowak. Odsłoniętą tablicę pobłogosławił i poświęcił ks. 
biskup Edward. 

Remiza i jej otoczenie to szczególne miejsce nie tylko dla strażaków, 
ale także dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Odnowiony przez 
strażaków i mieszkańców Pomnik Krzyż GRUNWALDU, jak i powalona 
przez wichurę w dniu 1 lipca 2016 r. lipa, zasadzona przez dyrekto-
ra szkoły Bronisława Zyburę - założyciela OSP w osadzie DĘBA, to 
szczególne symbole. Aby przywrócić pierwotny charakter tego miej-
sca posadzona została nowa lipa w miejsce poprzedniej. Udział w tym 
wydarzeniu miał Dariusz Siudem - dyrektor Zespołu Placówek Oświa-
towych w Nowej Dębie, jako spadkobierca tradycji, mł. bryg Marian 
Róg - komendant miejski PSP (poprzednia lipa powalona została przez 
nawałnicę w dniu powołania komendanta na stanowisko), Jerzy Su-
doł – członek Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego, pasjonat historii, bez 
którego wiele osób i wydarzeń historycznych odeszło by w niepamięć 
oraz Władysław Flis, przewodniczący Zarządu Osiedla Dęba – współ-
organizator uroczystości.

Jubileusz nowodębskiej jednostki był doskonałą okazją do uhono-
rowania najbardziej zasłużonych działaczy OSP Nowa Dęba poprzez 
wręczenie medali i odznaczeń. 

Trzech druhów z OSP Nowa Dęba zostało odznaczonych medalem „Za 
zasługi dla pożarnictwa”. Byli to: dh Władysław Flis - medal srebrny, 
dh Paweł Kodyra - medal brązowy, dh Krzysztof Czajkowski - medal 
brązowy.

Zasłużonym druhom wręczone zostały odznaki „Strażak Wzorowy”. 
Otrzymali je - Kamil Dworak, Grzegorz Dębiak i Kamil Dębiak.

Odznakami „Za wysługę lat”, przyznawaną przez Prezydium Zarządu 
Głównego Związku OSP RP osobom wykazującym się działalnością 
w OSP przez co najmniej pięć lat, wyróżniono 12 druhów z OSP Nowa 
Dęba. Odznakę „Za wysługę XX lat” otrzymał Krzysztof Czajkowski, „Za 

Burmistrz W. Ordon i jego zastępca Leszek Mirowski przekazali miej-
scowej jednostce herb gminy w formie witrażu, będący wyrazem 
wdzięczności i solidarności w realizacji wspólnych zadań w zakresie 
ochrony ppoż.

Gratulacje w stronę druhów z OSP Nowa Dęba popłynęły także od 
komendanta miejskiego mł. bryg. M. Roga oraz od posła Zbigniewa 
Chmielowca (w tym dniu przebywał na strażackiej pielgrzymce), które 
przekazał radny powiatowy i jednocześnie asystent posła Wojciech 
Gruszka. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili także: wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Andrzej Kołodziej, komen-
dant miejsko-gminny ZOSP RP dh. Jerzy Konefał, prezes Zarządu 
Gminnego OSP RP dh Tadeusz Jadach, dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie Krystian Rzemień, leśniczy z Nad-
leśnictwa Nowa Dęba Piotr Mokrzycki, mł. chor. Krzysztof Pasek i st. 
chor. Dariusz Bednarz z Wojskowej Straży Pożarnej oraz z-ca dowódcy 
JRG PSP mł. bryg. Adam Smykla.
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9 edycja Militariady

W 
drugi weekend czerwca część północnego Podkarpacia 
ponownie zamieniła się w poligon muzyczno-militarny. 
Militariada funkcjonuje już 9 lat, z roku na rok jest coraz 
bardziej znana i ma ogólnopolski zasięg. W tym roku, 

według informacji służb zabezpieczających imprezę, odwiedziło nas 
kilkanaście tysięcy uczestników, a Nowa Dęba przeszła we władanie 
wojskowych grup rekonstrukcyjnych.

Nowa Dęba jest miastem wojska i militariów. Położony jest tu jeden 
z największych w Polsce poligonów wojskowych i działa Ośrodek 
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba” oraz 33. Wojskowy 
Oddział Gospodarczy. 80 lat temu, w 1937 r. w ramach Centralnego 
Okręgu Przemysłowego powstała tutaj Wytwórnia Amunicji nr 3 i osie-
dle robotnicze z zapleczem, dając początek dzisiejszemu miastu. Or-
ganizując pierwszą edycję Militariady chcieliśmy podkreślić militarny 
charakter Nowej Dęby. Także w tym roku teren nad Zalewem zamienił 
się w pole bitwy za sprawą grup rekonstrukcyjnych i ciężkiego sprzętu 
wojskowego – przybliżył ideę Militariady burmistrz Nowej Dęby Wie-
sław Ordon.

W ramach części muzycznej w sobotę publiczność bawiła się przy 
muzyce „Baciarów”, a na niedzielę zaprosiliśmy wyczekiwanego przez 
naszą młodzież Dawida Kwiatkowskiego – relacjonuje Krystian Rze-
mień, dyrektor SOK. Tegoroczną Militariadę rozpoczęliśmy w piątkowy 
wieczór 9 czerwca na Placu mjr. Gryczmana. Oprócz części wojskowo-
historycznej odbyły się prezentacje zespołów artystycznych działają-
cych w SOK. Głównym punktem był koncert Wojskowej Orkiestry Dętej 
z Rzeszowa. Pokazy były połączone z otwarciem wystawy z rzeszow-
skiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej „Polska Walcząca”.

W tym roku na scenę zaprosiliśmy zespoły muzyczne, prezentujące 
różne gatunki muzyki. W sobotnie i niedzielne popołudnie oraz wieczór 
na scenie wystąpiły formacje muzyczne z naszego regionu: DJ Wudu 
& Biały, SPMT, Dwa Dready, Lock Pikers, Red Camel, Rapadub So-
undsystem, Dreamheart, The Bastard, TBG, Audioties, 0% Normy, The 
Trepp. Koncerty spuentowane zostały gwiazdorskimi wykonaniami - 
w sobotę Baciarów, a w niedzielę Dawida Kwiatkowskiego.

W sobotę scenę zawojowały Baciary – oczarowały niezwykłą energią, 
charyzmą i scenicznym obyciem. To zespół z Poronina, grający trochę 
popu, rocka, biesiady, trochę disco, trochę muzyki na góralską nutę z cha-
rakterystycznym góralskim dialektem. Ciekawe połączenia i oryginalne 
podejście do muzyki tanecznej sprawiły, że Baciary osiągnęły sukces. 
Publiczność w każdym wieku bawiła się przy czasami już zapomnianych 
melodiach, śpiewanych kiedyś przez naszych dziadków czy rodziców.

go oraz Krystian Rzemień, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, 
oddali salwę honorową z karabinu Browning. Mocnym punktem im-
prezy była dynamiczna rekonstrukcja bitwy z okresu II wojny świato-
wej pt. „Zasadzka 1945” w wykonaniu Przemyskiego Stowarzyszenia 
Rekonstrukcji Historycznej ,,X D. O. K.” pod kierownictwem Mirosława 
Majkowskiego. Pancernym dodatkiem do eksponowanego sprzętu był 
jedyny w Polsce sprawny czołg rozpoznawczy TKS, który jeździł po 
wyznaczonym terenie.

Militariada wpisała się w kalendarz imprez Województwa Podkarpac-
kiego. Kolejny raz uzyskała prestiżowy patronat Marszałka Wojewódz-
twa Władysława Ortyla, a Województwo Podkarpackie było oficjalnym 
Partnerem Militariady. Na stoisku promocyjnym można było otrzymać 
szereg informacji i pomocy turystycznych związanych z naszym pięk-
nym i atrakcyjnym regionem.

Wyjątkowe stoisko zbrojeniowe prezentowały Zakłady Metalowe DEZ-
AMET. To firma, która swoją działalność zapoczątkowała przed II wojną 
światową w ramach planu COP, jako Wytwórnia Amunicji Nr 3 w Dębie. 
Następnie dała podwaliny dzisiejszej Nowej Dębie, powołując do życia 
wiele instytucji miejskich. Obok DEZAMETU, swoje stoisko wystawi-
ła Huta Stalowa Wola, działająca również w ramach Polskiej Grupy 
Zbrojeniowej, która dzięki wsparciu posła Rafała Webera z sejmowej 
Komisji Obrony, była patronem honorowym i sponsorem tegorocznej 
Militariady, a swoją flagową działalność skupia na produkcji militarnej, 
m.in. dla Polskich Sił Zbrojnych.

Militariada – Nowa Dęba 2017 gościła jak zawsze swoich Mieszkań-
ców oraz wszystkich, którzy zechcieli przyjechać i poznać unikalny 
charakter miasta podczas największej imprezy militarnej w regionie. 
Organizatorami byli: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba - Wiesław 
Ordon, prezes Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego - 
Jerzy Sudoł oraz dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie - Krystian Rzemień.

W tym roku honorowy patronat nad Militariadą objęli: Polska Grupa 
Zbrojeniowa, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. 

Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym impreza mogła się 
odbyć. Byli to:

Prawdziwą „bombą” dla młodszej części militariadowej publiczności 
okazał się niedzielny koncert Dawida Kwiatkowskiego! Tam gdzie po-
jawia się śpiewający Dawid, nazywany „polskim Justinem Bieberem”, 
tam są też tłumy jego nastoletnich fanek. Najwierniejsze pojawiły 
się kilka godzin przed koncertem, by zająć miejsce tuż pod sceną. 
Z chwilą przybycia artysty piskom i krzykom dziewczyn nie było końca. 
Artysta przedstawił show na bardzo wysokim poziomie artystycznym, 
który tworzył śpiew, taniec i aranżacje świetlne. Młody artysta na sce-
nie dawał z siebie wszystko, a fani byli zachwyceni występem swojego 
idola, chętnie wystąpił na bis i długo rozdawał autografy. Dawid Kwiat-
kowski - wokalista, który zawojował polską scenę muzyczną, laureat 
Europejskiej Nagrody Muzycznej MTV dla najlepszego polskiego i eu-
ropejskiego wykonawcy, zakończył święto miasta Nowa Dęba, które 
można uznać za bardzo udane.

Tysiące uczestników imprezy mogło w ciągu dwóch upalnych dni od-
wiedzić liczne stoiska z militariami, skorzystać z cateringu o różnorod-
nym menu, a także z wesołego miasteczka. Atrakcjami imprezy były 
dioramy militarne przygotowane przez grupy rekonstrukcyjne, pokazy 
sprzętu wojskowego, prezentacje replik i oryginalnej broni i wyposa-
żenia wojskowego, sklepiki, stoiska promocyjne wielu firm i instytucji. 
W tym roku uwagę przyciągał punkt Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
III Okręgu Policji Państwowej - Komisariat w Radomiu, goszczący u nas 
bardzo chętnie. Jej członkowie, podczas oficjalnego otwarcia imprezy, 
którego dokonali wspólnie zastępca burmistrza Leszek Mirowski, Je-
rzy Sudoł, prezes Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalne-

Siły Zbrojne RP, 21. Brygada Strzelców Podhalańskich »
Żandarmeria Wojskowa Oddział w Krakowie »
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba” »
33. Wojskowy Oddział Gospodarczy »
Województwo Podkarpackie »
Polska Grupa Zbrojeniowa »
Zakłady Metalowe „Dezamet” »
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” »
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu »
Fenix Metals sp. z o.o. Chmielów »
Nadleśnictwo Nowa Dęba »
Szpital Powiatowy w Nowej Dębie »
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  »
w Nowej Dębie
Energetyka Wisłosan Nowa Dęba »
HLG – dostawca szybkiego internetu »
Restauracja i Hotel „Dębianka” w Nowej Dębie »
Zakład Budowlano-Remontowy Stanisław Łęgowski, Bogdan  »
Kupiec
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu oddział Nowa Dęba »
Hurtownia Artykułów Motoryzacyjnych w Majdanie Królewskim »
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Karabela „ w Tarnobrzegu »
Delikatesy Centrum w Nowej Dębie -0Agnieszka i Robert  »
Kieliszek
Strefa Fitness Siłownia &Fitness w Nowej Dębie »
Stacja Paliw Auto-Gaz-But - Czesław Słowik »
PSS Społem w Nowej Dębie »
Firma Handlowo Usługowa „DE LUX” Hotel–Restauracja  »
„Przystanek smaku” w Komorowie
Groszek „U Wolaka” w Nowej Dębie »
Stokrotka Sp. z o.o. Market w Nowej Dębie »
Spółdzielnia Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie »
Weranda »

Organizatorzy za pomoc w zabezpieczeniu imprezy dziękują również 
służbom policyjnym, strażackim, medycznym oraz publiczności, za 
spokojne świętowanie nowodębskich dni.

Galeria zdjęć z Militariady na str. 28
SOK

P 
rzedsiębiorstwo Robót Drogowych z Mielca rozpoczęło pra-
ce związane z remontem dróg na terenie miasta i gminy 
Nowa Dęba. Za ponad 730 tys. zł wyremontowane zostanie 
blisko 3,4 km dróg.

Zakres robót obejmie remont dróg gminnych na terenie miasta i gmi-
ny o łącznej długości 3372 m i powierzchni 9642 m2. 

Wykonane zostanie m. in.: profilowanie podłoża, uzupełnienie ist-
niejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, nawierzchnie ulepszone 
z mieszanki mineralno-bitumicznej oraz uzupełnienie poboczy kliń-
cem drogowym.

Powiat tarnobrzeski kontynuuje także przebudowę ulicy Kościuszki 
w Nowej Dębie, dofinansowaną przez nowodębski samorząd kwotą 
400 tys. zł

RL/MM
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O 
d maja na wjeździe do Nowej Dęby od strony Rzeszowa ru-
szyła przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 9 z ulicą 
Niżańską (drogą wojewódzką nr 872). Prowadzone są prace 
polegające na przebudowie istniejącego skrzyżowania, tj. 

wykonanie lewoskrętu, obustronnych chodników (na długości ok. 400 
metrów), przejścia dla pieszych oraz ścieżki rowerowej. Wykonawcą 
prac jest Przedsiębiorstwo Molter. Koszt przebudowy to ok. 2,2 mln zł. 
Termin wykonania to 31 października 2017 r.

 W ramach prac realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Kra-
jowych i Autostrad O/Rzeszów wykonany zostanie brakujący odcinek 
ciągu pieszo-rowerowego łączący Nową Dębę i Majdan Królewski oraz 
chodnik do stacji paliw. 

Źródło: GDDKiA Rzeszów

Przebudowa skrzyżowania 
DK9 z ulicą Niżańską

zostanie nowa elewacja oraz opaska wokół budynku. Zakres prac 
obejmuje również wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Ko-
tłownia zyska nową instalację elektryczną niezbędną do podłączenia 
i uruchomienia nowego kotła gazowego. Planowany termin zakoń-
czenia prac to IV kwartał 2017 r. Koszt to ponad 350 tys. zł, z czego 
dofinansowanie wynosi 288 tys. zł.

Prace termomodernizacyjne są prowadzone również w budynku Urzę-
du Miasta i Gminy Nowa Dęba. Oprócz docieplenia fundamentów, 
ścian i stropodachu, wykonana będzie nowa elewacja oraz wymie-
niona część stolarki okiennej. Zakres prac obejmuje także wymianę 
instalacji centralnego ogrzewania, montaż instalacji fotowoltaicznej 
oraz klimatyzacji. 

W ramach prac termomodernizacyjnych w Zespole Szkół w Jada-
chach wykonana zostanie instalacja centralnego ogrzewania oraz 
docieplenie fundamentów, ścian i stropu nad parterem najstarszej 
części budynku. Położona zostanie także nowa elewacja.

W związku z uwagami konserwatora zabytków do projektu termo-
modernizacja budynku szkoły w Chmielowie została przesunięta do 
realizacji na rok 2018.

RL/MM

P 
rowadzone są prace termomodernizacyjne w ramach pro-
jektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicz-
nej w gminie Nowa Dęba”. Projekt obejmuje Szkołę Pod-
stawową w Cyganach, Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie, 

budynek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz budynki Zespołów 
Szkół w Jadachach i Chmielowie. Całość zadania to kwota ponad 4,4 
mln zł, z czego 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W budynku Szkoły Podstawowej w Cyganach zakres prac termomo-
dernizacyjnych obejmuje przebudowę instalacji gazowej, wymianę 
kotłów, modernizację układu technologicznego kotłowni i przebu-
dowę instalacji elektrycznej. Docieplone zostały fundamenty, ściany 
budynku oraz stropodach, wykonana została nowa elewacja. Wymie-
niona została stolarka okienna i odnowione daszki nad wejściami. 
Zakończenie prac zaplanowano na 31 lipca 2017 r. 

Zgodnie z umową przy budynku Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie 
wykonywane są prace związane z dociepleniem budynku – roboty 
obejmują fundamenty, ściany budynku, piwnic oraz stropu. Wymie-
niona zostanie stolarka drzwiowa oraz daszki zewnętrzne. Wykonana 

Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej

Zakład Opiekuńczo Leczniczy obejmuje całodobową opiekę, pie-
lęgnację, leczenie i rehabilitację pacjentów wymagających opieki dłu-
goterminowej. Wyjątkowym procesem terapeutycznym jest panująca 
w nim szczególnie miła i ciepła atmosfera.

Diagnostyka szpitala obejmuje swoim zakresem Laboratorium 
Analityczne z pracowniami diagnostycznymi i mikrobiologiczną, 
Pracownię Serologii i Bank Krwi, Diagnostykę Obrazową 
z pracowniami RTG, Tomografu Komputerowego i Mammografii, oraz 
Pracownię Endoskopową. 

Pacjenci ambulatoryjni i po odbytej hospitalizacji mogą korzystać 
z kilkunastu Poradni Specjalistycznych, obejmujących swoim za-
kresem kontynuację leczenia lub podjęcie leczenia szerokiego spek-
trum schorzeń. Do Poradni Specjalistycznych można rejestrować się 
bezpośrednio, ale także poprzez działający System PSIM (Podkar-
packi System Informacji Medycznej).

Pacjenci przebywający w szpitalu mogą liczyć także na Opiekę 
Duszpasterską tak bardzo istotną w procesie leczenia pacjenta. 
Wykazy osób z poszczególnych kościołów i związków wyznaniowych 
są dostępne dla każdego zainteresowanego tą informacją pacjenta.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie jest o każdej porze dostępny dla 
wszystkich zainteresowanych, a wszelkie informacje można uzyskać 
także na jego stronie internetowej www.zoznowadeba.pl. 

Zapraszamy do korzystania z usług szpitala.

SPZZOZ w Nowej Dębie

S 
zpital Powiatowy w Nowej Dębie w sposób trwały i po-
zytywny wpisuje się w historię naszej małej ojczyzny. Z jego 
usług korzysta co roku tysiące osób otrzymując fachową 
pomoc medyczną, świadczoną przez wyspecjalizowany 

personel medyczny. Te okoliczności miały zapewne istotny wpływ 
na wpisanie naszego szpitala, jako szpitala I Stopnia do systemu 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opie-
ki zdrowotnej (PSZ), czyli do tzw. Sieci Szpitali, ogłoszonej w dniu 
27 czerwca 2017 roku. Zachęcając do jeszcze większego korzystania 
z jego usług warto przytoczyć istotne dla mieszkańców informacje 
o Szpitalu i jego funkcjonowaniu.

Oddział Pomocy Doraźnej i Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
swoim całodobowym działaniem obejmuje gminę Nowa Dęba i gmi-
ny sąsiednie. Zespoły ratowników medycznych w karetkach wyjaz-
dowych, także w najnowszej zakupionej przy wsparciu samorządu 
nowodębskiego, szybko docierają na każde wezwanie udzielając po-
mocy na miejscu wezwania lub dowożąc potrzebujących do szpitala.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy oprócz świadczeń ginekolo-
gicznych, odbiera także, co cieszy szczególnie, coraz więcej porodów, 
w tym przyjaznych, bezpiecznych dla przyszłej mamy i jej dziecka 
porodów rodzinnych. Do porodu i okresu połogu można bezpłatnie 
przygotować się w funkcjonującej z sukcesami Szkole Rodzenia 
prowadzonej przez Położne, a także Pielęgniarki z Oddziału Neona-
tologicznego.

Oddziały Psychiatryczny i Psychiatrii Dziennej diagnozują, le-
czą i rehabilitują wszelkie zaburzenia psychiczne, stosując nowocze-
sne metody terapeutyczne i warsztatowe. Celem ich jest poprawa 
stanu psychicznego, redukcja objawów i zachowań chorobowych, ak-
tywizacja do aktywności społecznej i zawodowej pacjenta, a terapia 
obejmuje także rodziny pacjentów.

Oddział Rehabilitacji i Dział Fizjoterapii prowadzą stacjonarne, 
dzienne i ambulatoryjne usługi rehabilitacji ogólnoustrojowej (gimna-
styka korekcyjna, elektroterapia, ciepłolecznictwo, hydroterapia, ma-
saże limfatyczne) oraz porady logopedyczne i psychologiczne. Celem 
ich jest poprawa samodzielności i sprawności ogólnej pacjenta.

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc 
świadczy usługi z zakresu wszystkich schorzeń internistycznych, 
a ponadto z zakresu układu oddechowego, z czego od lat, także ze 
względu na swoje wyjątkowo korzystne mikroklimatycznie położenie, 
Szpital w Nowej Dębie był i jest znany. 

Oddział Chirurgiczny z Blokiem Operacyjnym i Działem Ane-
stezjologii prowadzą szeroki zakres wykonywanych zabiegów i ope-
racji chirurgicznych, ale także ginekologicznych i położniczych. Dzięki 
nowoczesnym metodom znieczulania przed i pooperacyjnego, ale 
także terapeutycznego, Szpital w Nowej Dębie należy do elitarnego 
grona Szpitali Bez Bólu.

Oddział Pediatryczny świadczy usługi medyczne u dzieci prowa-
dząc diagnostykę zaburzeń metabolicznych, endokrynologicznych, 
chorób zakaźnych i zaburzeń odporności. Na każdym etapie pobytu 
dziecka w oddziale rodzice mają nieograniczony dostęp do dziecka 
z zagwarantowanym łóżkiem dla matki.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie 
- blisko, fachowo, przyjaźnie
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z życia gminy z życia gminy

Po dopełnieniu formalności z wycinką można zwlekać maksymalnie 
sześć miesięcy. Po upływie tego okresu tracą one ważność i zgłoszenie 
trzeba składać raz jeszcze. Przepisy przewidują również w jakich oko-
licznościach wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wnieść sprzeciw. 
Właściciel działki może się spodziewać sprzeciwu organu w przypadku: 
lokalizacji drzewa na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na 
terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami 
ochrony przyrody. Organ wnosi sprzeciw: jeżeli zgłoszenie dotyczy usu-
nięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunię-
cie, w przypadku nieuzupełnienia braków formalnych.

Osobie, która wytnie drzewo bez uzupełnienia formalności, grożą kary 
w wysokości dwukrotności opłaty za wycinkę. Jeżeli prywatny właści-
ciel wytnie drzewa, a następnie będzie chciał dla części nieruchomości, 
na której rosły, uzyskać pozwolenie na budowę dla inwestycji związanej 
z działalnością gospodarczą, musi poczekać 5 lat. Jeżeli wystąpi o po-
zwolenie wcześniej, wniesie opłatę za wycinkę. Pięcioletni okres karencji 
będzie się liczył od dokonania oględzin drzew przez urzędników z gminy 
(miasta). Taki obowiązek obciąży także osobę, która kupi nieruchomość 
w tym czasie. Nowe przepisy przewidują, że nabywca będzie miał wgląd 
do protokołu z oględzin sporządzonego na okoliczność zgłoszenia. Wró-
cono do zasad sprzed 2017 roku dotyczących usuwania drzew z pasa 
drogi. Od 17 czerwca br. konieczne jest uzgodnienie z regionalnym dy-
rektorem ochrony środowiska projektu decyzji na usunięcie drzew w pa-
sie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli). 
Jeżeli jednak Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wyrazi swo-
jego stanowiska w ciągu 30 dni (a w postępowaniu wyjaśniającym 60 
dni) od dnia przedstawienia jej projektu - uznaje się za uzgodniony. 

GKS/MF

20 lipca, godz. 10:00 s. 123 - Warsztaty wokalne z Instruktorem  »
Magdaleną Wójtowicz
21 lipca, godz. 10:00 s. widowiskowa -Projekcja kinowa dla  »
dzieci (płatna)
26 lipca, godz.10:00 Biblioteka dla dzieci - Wakacje z Biblioteką »
28 lipca, godz. 10:00 s. widowiskowa -Projekcja kinowa dla  »
dzieci (płatna)
3 sierpnia, godz. 10:00 s. 112 - Warsztaty taneczne  »
z Instruktorem Markiem Dudą
17 sierpnia, godz. 10:00 s. 123 - Warsztaty wokalne  »
z Instruktorem Magdaleną Wójtowicz
22 sierpnia, godz. 11:00 s. 112 - Warsztaty teatralne z Agencją  »
Artystyczną „Bajlandia”
31 sierpnia, godz. 10:00 plac przed SOK - animacje, gry  »
i zabawy dla dzieci

żenie wewnętrzne w formie pierwotnej. Na całym terenie jest ponad 100 
obiektów i jest to największe skupisko tego typu w Europie.

Po tym wycieczka wybrała się do muzeum malarstwa ikonowego, gdzie 
zobaczyliśmy tzw. ikony karpackie. Jest tych ikon ponad 220 szt. Są 
tam także piękne części z ołtarzy ikonostasu, widzieliśmy również stare 
oleodruki i judaiki. Wszyscy byli zachwyceni, że tego typu ikony z XV – 
XX wieku nie uległy zniszczeniu jak wiele innych rzeczy po wojnie. W tym 
samym budynku mieści się Muzeum Galeria Zdzisława Beksińskiego.

Przewodniczka opowiadała, że są to największe w Polsce i świecie zbio-
ry prac od roku 1950, tj. fotografie, unikatowe obrazy malowane na 
szkle, rzeźbiarstwo. W szufladach gablot można było zobaczyć ponadto 
doskonałe szkice rysunkowe i graficzne. Jest tam również duża gama 
obrazów prezentujących dorobek twórczości malarskiej Zdzisława Bek-
sińskiego.

Uczestnicy wycieczki choć zmęczeni, wrócili do domu bardzo zadowole-
ni i w dobrych humorach. 

Sekretarz PZERiI Nowa Dęba 
Jan Witkowski

Niestety, z powodów technicznych duży basen będzie zamknięty.

Uruchomiona została także wypożyczalnia sprzętu wodnego na Zale-
wie w Nowej Dębie. Do dyspozycji są kajaki, rowerki wodne oraz łódź 
wiosłowa. Wypożyczenie sprzętu pływającego również będzie bezpłatne 
(codziennie w godz. 10-18).

Do dyspozycji mieszkańców udostępniamy także nową bieżnię lekko-
atletyczną na Stadionie SOSiR. 

Obiekt dostępny jest codziennie w godz. 7:00-21:00. W trakcie trwa-
nia treningów Sportowej Sekcji Lekkoatletycznej MKS Stal Nowa Dęba, 
z obiektu można korzystać po konsultacji z trenerem prowadzącym zaję-
cia. Podczas korzystania obowiązuje Regulamin Kompleksu Sportowego 
na Stadionie SOSiR (dostępny na stronie sport.nowadeba.pl)

Zapraszamy!
 Adam Szurgociński - dyrektor SOSiR

P 
o niespełna pół roku zmieniają się zasady wycinki drzew. 
W dniu 17 czerwca weszła w życie nowelizacja z dnia 11 maja 
2017 r. ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2 czerwca 2017 r., 
poz. 1074). Zmianę najbardziej odczuwają osoby, które planują 

wyciąć drzewo na prywatnej posesji. 

Od 1 stycznia do 16 czerwca br. wycinka drzew w celach prywatnych nie 
wymagała żadnych formalności, z pewnymi wyjątkami. Zezwolenie było 
potrzebne i nadal jest np. dla wycinki na zabytkowej nieruchomości. 

Od 17 czerwca 2017 r. obowiązkowe jest zgłoszenie do urzę-
du zamiaru wycięcia drzewa. Nowe przepisy precyzują co powin-
no zawierać zgłoszenie: imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości, 
z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą 
usytuowanie drzewa na nieruchomości. W ciągu 21 dni od doręczenia 
zgłoszenia w Urzędzie - zostaną przeprowadzone oględziny. Przepisy 
nakazują aby podczas oględzin ustalić: gatunek drzewa, obwód jego 
pnia na wysokości 5cm, a gdy na tej wysokości drzewo ma kilka pni 
- obwód każdego z nich. Z oględzin sporządza się protokół. W przypad-
ku, gdy okaże się, że zgłoszenie jest niekompletne, organ wzywa do 
jego uzupełnienia, w terminie 7 dni, co przerywa bieg wspomnianego 
21-dniowego terminu. Po przeprowadzeniu oględzin właściciel musi 
się uzbroić w cierpliwość i poczekać dodatkowe 14 dni. Tyle bowiem 
czasu dają przepisy wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) na 
wniesienie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli w ciągu 
14 dni organ nie odpowie znaczy to, że wyraził milczącą zgodę i można 
przystąpić do wycinki drzew. Wniesienie sprzeciwu oznacza natomiast, 
że właściciel prywatnej posesji może wyciąć drzewo dopiero po uzyska-
niu zezwolenia. Przepisy przewidują możliwość skrócenia 14-dniowego 
terminu oczekiwania na wyrażenie milczącej zgody. Wystarczy wystąpić 
do urzędu miasta (gminy) o wydanie zaświadczenia, że nie wniesie się 
sprzeciwu. Mając zaświadczenie, można przystąpić do wycinki. 

S 
amorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza 
do zapoznania się z ofertą wakacyjną dla dzieci:

3, 10, 17, 24, 31 lipca, godz. 10:00 s.111 - Warsztaty  »
plastyczne „Dziecko kreatywne”

5 lipca, godz. 10:00 s. 010 - Akademia Nauki „Chemia dla  »
Smyka”
6 lipca, godz. 10:00 taras SOK - Warsztaty garncarskie »
7 lipca, godz. 10:00 s. widowiskowa - Projekcja kinowa dla  »
dzieci (płatna)
13 lipca, godz. 7:30 - wycieczka do Kazimierza Dolnego  »
i Janowca (płatna)
14 lipca, godz. 10:00 s. widowiskowa - Projekcja kinowa dla  »
dzieci (płatna)
17-21 lipca, godz. 10:00 s. 111 - Wakacje z robotyką (płatne,  »
obowiązują zapisy)

16
maja Zarząd Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów oraz Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Nowej Dębie zorganizowały dla swo-
ich członków i nie zrzeszonych integracyjną wy-

cieczkę do miejscowości Stara Wieś i Sanok.

W wycieczce uczestniczyło 53 osoby. Pierwszym punktem wycieczki 
była Stara Wieś, gdzie mieści się Kolegium Ojców Jezuitów i Bazylika 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, zbudowana i konsekrowana 
w 1760 r. przez biskupa Wacława Hieronima Sierakowskiego. W zespole 
znajduje się muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Połu-
dniowej. Uczestnicy wycieczki zobaczyli bardzo dużo eksponatów sztuki 
sakralnej z całego świata. W tym Kolegium nowicjat zdobywał Adam 
Kozłowiecki - późniejszy biskup rodem z Huty Komorowskiej.

Następnym punktem wycieczki był Park Etnograficzny w Sanoku. Prze-
wodnik parku w piękny sposób opowiadał o skansenie budownictwa 
drewnianego z okresów XVII-XX wieku. Przywożone z odległych miejsco-
wości, stare lub zbudowane od nowa na wzór starych domostw (z poka-
zaniem też jak te domy, sklepy, urzędy pocztowe, apteki) miały wyposa-

Zapraszamy także na wakacyjne imprezy:
16 lipca - Dni Kultury Lasowiackiej w Cyganach »
22 lipca - Festiwal Zespołów Polonijnych „Bo wszyscy Polacy to  »
jedna rodzina”
29 lipca - Prezentacje Zespołów Folklorystycznych „Mieć jak  »
rzeka swoje źródło”
22 sierpnia - Spektakl dla dzieci „Awanturka z leśnego  »
podwórka”
31 sierpnia - Piknik dla dzieci „Pożegnanie lata” »

Zapraszamy każdego chętnego!
Krystian Rzemień - dyrektor SOK

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie od sobo-
ty 24 czerwca udostępnił dla mieszkańców brodzik na basenie odkrytym 
w Nowej Dębie. Wstęp na teren basenu jest bezpłatny. Obiekt będzie 
czynny codziennie od godz. 10:00 do 18:00.

Usuwanie drzew 
- zmiany przepisów

Wakacje 2017 w gminie

Wycieczka integracyjna 
emerytów i rencistów

3) Caritas Diecezji Sandomierskiej, Oddziałowi Parafialnemu w Chmie-
lowie - 9 500 zł,
4) Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Stal" w Nowej Dębie - 10 500 zł.

Siedmioro dzieci zostało zakwalifikowanych przez Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej na kolonię letnią organizowaną w terminie 
od 24 lipca do 6 sierpnia br. w Ośrodku Wypoczynkowym w Sielpi Wiel-
kiej. Organizatorem wyjazdu jest Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. 

UMiG

R 
ozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadania publicznego, zawartego w Gminnym Programie Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 
2017 pod nazwą „Organizacja wypoczynku dla dzieci i mło-

dzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami 
(wypoczynek wakacyjny)”. Dotacje przyznano:

1) Kołu Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo przy Zarządzie 
Gminnym TPD w Nowej Dębie - 2 500 zł,
2) Chorągwi Podkarpackiej ZHP, Hufcowi Tarnobrzeg, Szczepowi Drużyn 
„Jedynka” w Nowej Dębie - 12 500 zł,

Dotacje na letni wypoczynek
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oświata oświata

To ważne przedsięwzięcie, którego organizatorem byli członkowie No-
wodębskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, wspierane przez 
Radę Rodziców, Nauczycieli, Społeczność Szkolną i Przyjaciół Szkoły 
zasługuje na wielkie uznanie, ponieważ tylko wspólnymi siłami możemy 
zdziałać tak wiele.

Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu z dotacji Burmistrza Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba.

Wszystkim Przyjaciołom Szkoły, rodzicom, firmom, osobom, które w ja-
kikolwiek sposób przyczyniły się do organizacji naszej imprezy, bardzo 
dziękujemy.

ZPO

 Piknik „Dla Jadzi”
Komitet Społeczny „Dla Jadzi” - koleżanki i koledzy z DPS w Nowej 
Dębie - dziękują wszystkim darczyńcom za wsparcie inicjatywy Pikniku 
Charytatywnego „Dla Jadzi”, z którego cały dochód przeznaczony zo-
stał na leczenie i rehabilitację pielęgniarki z Nowej Dęby - pani Jadwigi 
Kwiecińskiej. Dzięki Waszej pomocy i wsparciu udało zebrać się kwotę 
18 427,14 zł, którą przekazaliśmy na leczenie i rehabilitację Jadwigi.

Pani Jadwiga zachorowała na glejaka i choć jest już po operacji, to 
potrzebuje środków na dalsze leczenie i rehabilitację, która pozwoli jej 
wrócić do pracy.

Organizatorzy - czyli Komitet Społeczny „Dla Jadzi” - założony przez ko-

leżanki i kolegów z DPS - przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz 
Osiedla Poręby Dębskie i Ochotniczą Strażą Pożarną w Porębach Dęb-
skich - zapewnili ogrom atrakcji. Dla każdego było coś, co przyciągało 
uwagę zarówno małych jak i dużych. Wśród atrakcji były m.in. występy 
dzieci i młodzieży ze Studia Muzyki eMKa oraz SP 2 i Bractwa Rycer-
skiego z Nowej Dęby. Zorganizowano loterie, kiermasz książek, wszyscy 
chętni będą mogli skorzystać z pomiaru ciśnienia krwi oraz zweryfiko-
wać poziom cukru i cholesterolu. Po koncertach zespołów zorganizowa-
no dyskotekę pod gwiazdami. 

My natomiast – koleżanki i koledzy z Domu Pomocy Społecznej w Nowej 
Dębie przekonaliśmy się, że nie brakuje ludzi hojnych, szczerych i chęt-
nych by pomagać potrzebującym.

DPS

 Piknik „Bezpieczne lato”
19 maja na placu za budynkiem Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie odbył się plenerowy piknik 
„Bezpieczne lato”.

Włodarze Nowej Dęby - Wiesław Ordon i Leszek Mirowski, podarowali 
szkole zestaw do gry w speed-ball. Sprzęt pozwoli na urozmaicenie 
zajęć sportowych o nową dyscyplinę.

Symbolicznego otwarcia hali przez przecięcie wstęgi dokonali: poseł 
Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Wiesław Ordon, dyrektor szkoły Ewa 
Markowicz-Zając, przedstawiciel Rady Rodziców Waldemar Rydzik 
oraz najmłodsza uczennica szkoły Magdalena Samołyk. Nową halę 
poświęcił proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego ksiądz pra-
łat Eugeniusz Nycz. Strzałem do bramki (i to udanym) zainaugurowali 
sportowy byt hali dyr. E. Markowicz-Zając i poseł Z. Chmielowiec.

Część artystyczną przygotowali uczniowie przebrani za postaci sien-
kiewiczowskie. Była ona przeplatana piosenkami w wykonaniu Natalii 
Gazdy i Emila Treli oraz akcentami sportowymi. Odbył się także mi-
ni-mecz siatkówki z udziałem burmistrza Wiesława Ordona, zastępcy 
burmistrza Leszka Mirowskiego oraz zawodniczek Klubu Piłki Siatko-
wej Nowa Dęba.

Należy wspomnieć, że gmina Nowa Dęba na budowę hali sportowej, 
która kosztowała ponad 3,1 mln zł, uzyskała wsparcie Ministra Sportu 
i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
w wysokości 904 900 zł. Roboty budowlane trwały od 2 listopada 
2013 r. do 24 lutego 2016 r. Głównym wykonawcą była Firma Budow-
lana "LISBUD" z Mielca. Do hali sportowej wykonano przyłącza: wody, 
gazu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, a także chodniki 
oraz przebudowano sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej. 
W hali usytuowane jest boisko do koszykówki o wymiarach zgodnych 
z przepisami FIBA tj. 28m x 15m.

Przy hali powstało także 25 miejsc parkingowych (23 miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych oraz 2 miejsca dla osób niepełno-
sprawnych wraz z droga dojazdową), zatoka postojowa dla autobusu 
oraz dojścia do hali sportowej i przewiązki oraz połączenie z istnieją-
cymi chodnikami, na które środki przekazał lokalny samorząd. Wyko-
nawcą była firma BRUK-DAR.

RL/MM

nieniem było założenie przez osobę dorosłą alkogoglii. Dla najmłodszych 
dzieci WORD przygotował stoisko, przy którym mogły usiąść i kolorować 
obrazki dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

MGOPS

 U nas jak w bajce” czyli Piknik przy Zybury

P 
iknik przy Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie - jest 
już stałą, odbywającą się cyklicznie imprezą kulturalno - roz-
rywkową, która gromadzi wokół siebie całe rodziny. Nic dziw-
nego, ponieważ tego dnia na placu szkolnym można skorzystać 

z wielu atrakcji.

Hasłem tegorocznego pikniku, który odbył się 25 czerwca 2017r. było: 
U nas jak w bajce! Ta dewiza przyświecała organizatorom podczas przy-
gotowywania różnorodnych konkurencji i rozrywek. W związku z tym 
przybywających na imprezę uczestników już na wstępie witał przywie-
szony na budynku kolorowy, tematyczny plakat. Obok niego wyekspo-
nowane zostały koszulki wykonane przez uczniów. Na każdej z nich 
umieszczony został wizerunek bajkowej postaci. Koszulki te przezna-
czono do licytacji.

Był kiermasz z książkami, bajkowy quiz z nagrodami, a także możliwość 
wzięcia udziału w konkurencjach sportowych o tematyce bajkowej. Tego 
dnia policjanci pozwalali na zwiedzanie samochodu służbowego, a przy 
okazji prowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa. Na głodnych 
czekała kiełbaska i grochówka przygotowana specjalnie na tę okazję 
przez Restaurację Dębianka. O nasze zdrowie zatroszczył się Samodziel-
ny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, który 
postawił przy placu stoisko medyczne. To nie koniec atrakcji - oprócz 
sceny były dmuchane zjeżdżalnie, ściana wspinaczkowa i baseny z pi-
łeczkami. 

Dużą popularnością cieszył się „słodki kącik”, w którym można było na 
chwilę przystanąć i skosztować smakowitych wypieków przygotowanych 
przez mamy. Zajadając łakocie chętni mogli obejrzeć galerię prac przy-
gotowaną przez dzieci. Były to głównie piękne rysunki o tematyce bajko-
wej wykonane z wielką starannością przez najmłodsze pociechy. Starsze 
dzieci, młodzież oraz dorośli mogli natomiast podziwiać wernisaż foto-
grafii jednej z uzdolnionych uczennic gimnazjum – Izabeli Kołodziej.

Miłośnicy prac manualnych, mieli wspaniałą okazję do własnoręcznego 
wykonania pamiątkowej biżuterii na jednym z przygotowanych stoisk. 
Na spragnionych wrażeń czekała loteria fantowa z bardzo atrakcyjnymi 
gadżetami.

Całości dopełniało stoisko przygotowane przez Zespół Szkół Nr 2 w No-
wej Dębie, gdzie uczniowie tej placówki zaprezentowali swoje umiejęt-
ności z zakresu wizażu, makijażu oraz stylizacji fryzur.

Przede wszystkim jednak najważniejszą atrakcją tego dnia były występy 
dzieci, które kolejno - rozpoczynając od najmłodszej grupy przedszkol-
nej, prezentowały swoje talenty taneczne. Rodzice mieli także okazję 
zasiąść w jury podczas Bajkowego pokazu mody. 

S 
zkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza 
w Nowej Dębie 14 czerwca obchodziła swoje świę-
to. Tegorocznym obchodom towarzyszyło uroczyste 
otwarcie nowej hali sportowej.

Przybyłych na uroczystość gości przywitała Ewa Markowicz-Zając - 
dyrektor szkoły oraz Adam Szpunar, nauczyciel wychowania fizycz-
nego.

Zaproszeni goście, wśród których był m.in. poseł na Sejm RP Zbi-
gniew Chmielowiec, burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski, radni Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy Nowa 
Dęba, a także uczniowie i nauczyciele SP nr 2, zapoznali się z historią 
powstania hali sportowej.

W przemówieniach zabierający głos doceniali trud i wysiłek tych 
wszystkich, dzięki którym starania o nową halę zakończyły się suk-
cesem. Najczęściej słowa uznania i podziękowania trafiały do Jacka 
Szpunara - nauczyciela wychowania fizycznego, który od wielu lat 
zabiegał o nowy obiekt. Dyrektor Szkoły Ewa Markowicz-Zając słowa 
wdzięczności przekazała również na ręce posła Zbigniewa Chmie-
lowca, który wspierał starania władz samorządowych o pozyskanie 
środków na budowę hali z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poseł zre-
wanżował się piłkami, które przekazał szkolnej młodzieży, podobnie 
jak i przewodniczący Komisji Oświaty Stanisław Skimina.

Piknik odbył się dzięki zaangażowaniu pracowników MGOPS oraz człon-
ków działającego przy MGOPS Zespołu Interdyscyplinarnego. Tematem 
imprezy było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, zarówno w ruchu dro-
gowym, jak i w życiu codziennym.

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogli skorzystać z wielu atrakcji. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się samochody policyjne, stra-
ży pożarnej czy żandarmerii wojskowej. Każde dziecko mogło osobiście 
sprawdzić jak wyglądają takie samochody od wewnątrz, włączyć sygna-
lizację dźwiękową czy świetlną. Dodatkowo dzieci mogły przymierzyć 
umundurowanie policyjne lub strażackie i poczuć się jak funkcjonariusze 
na służbie. 

W trakcie pikniku nie zabrakło konkursów z nagrodami, które przygo-
towane zostały przez Policję i WORD z Tarnobrzega. W pierwszej kon-
kurencji dzieci pokonywały rowerowy tor przeszkód i odpowiadały na 
pytania dotyczące udzielania pierwszej pomocy, a w kolejnej rodzice 
wspólnie z dziećmi zmagali się w slalomie, gdzie dodatkowym utrud-

Czas pikników

Hala sportowa przy SP2 
oficjalnie otwarta
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W 
Chmielowie, w ramach IX Festiwalu Orkiestr Dętych, zor-
ganizowanego 25 czerwca przez WCK w Chmielowie - filię 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, ponow-
nie królowały trąbki, puzony i waltornie. Młodzieżowa Or-

kiestra Dęta z Chmielowa pod batutą Marka Kosiora świętowała Jubi-
leusz 10-lecia działalności. O tym, że jest w orkiestrach dętych wielka 
siła, nie trzeba było przekonywać nikogo z publiczności, zebranej licznie 
na stadionie sportowym. Gości i gospodarzy powitali burmistrz miasta 
i gminy Wiesław Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski, dyrektor 
SOK Krystian Rzemień oraz kierowniczka filii SOK w Chmielowie Patrycja 
Jeż. Złożyli gratulacje, życzenia i wręczyli Orkiestrze i Kapelmistrzowi 

pamiątkowe listy gratulacyjne. Włodarze gminy podkreślili, iż orkiestra 
stała się uznaną marką nie tylko na terenie gminy, lecz również na tere-
nie powiatu i poza nim. Liczy obecnie 35 muzyków, kształci nowe poko-

lenie – 18 osób uczy się gry na instrumentach. Orkiestra ma w repertu-
arze pieśni religijne, utwory patriotyczne, marsze i współczesne utwory 
rozrywkowe, jest „perełką w koronie” Chmielowa. 

Aleksandra Niezgoda – członek zarządu Polskiego Związku Chórów 
i Orkiestr - oddział Rzeszów - wręczyła zasłużonym muzykom medale 
i odznaczenia branżowe. W festiwalu udział wzięli radni z Chmielowa 
– Marzena Chmielowiec i Stanisław Skimina oraz sołtys Jan Kotulski. 
Była to znakomita okazja, aby posłuchać i popatrzeć na widowiskowe 
występy orkiestr oraz na ciekawe synchronizacje taneczne w wykona-
niu mażoretek. Imprezę rozpoczął popisowy występ Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z Chmielowa pod batutą Marka Kosiora oraz Mażoretek 
„Diament”, którymi kieruje Małgorzata Gronek. W przeglądzie gościnnie 
udział wzięli Orkiestra Dęta z Opatowskiego Ośrodka Kultury pod opie-
ką Marcina Waszczyka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Koprzywnicy pod 
batutą Damiana Jandy oraz Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
Lasowiackie pieśni ludowe wykonały panie z zespołów „Bielowianki” 
i „Cyganianki”. Przegląd zakończył się wspólnym, brawurowym wyko-
naniem utworów „Wakacje” i „Złote Słońce”. 

Imprezę można zaliczyć do niezwykle udanych. Dopisała pogoda - nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci, bogatego cateringu oraz stoisk handlowych. 
Festiwal wpisał się na stałe do kalendarza ciekawych wydarzeń w naszej 
gminie.

SOK

i najwyższą ilość punktów. Cenne nagrody w postaci różnych wydań Pi-
sma Świętego otrzymali zdobywcy kolejnych pięciu miejsc. Na każdego 
uczestnika czekał pamiątkowy album i inne drobne upominki. 

Organizatorzy dziękują za włączenie się w przygotowywanie pytań i oce-
nę testów paniom: Helenie Tłusty, Annie Babuli, Justynie Motyce i Mag-
dalenie Kupiec. Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje.

SOK

Wspominając początki działalności Zakładu i najważniejsze momenty 
w historii Pilkington Automotive Poland, a także poszczególne etapy 
rozwoju, prezes Ryszard Jania podziękował wszystkim współpracują-
cym firmom oraz władzom samorządowym.

RL/MM

Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy „Koniczynka” pod opieką p. Haliny 
Ordon. Młodzieżowa grupa teatralno - kabaretowa „Pretekst” przed-
stawiła skecz nawiązujący do bajki o Kopciuszku. Na zakończenie 
dorośli, skupieni w grupie „My Czy On Jeden”, rozbawili publiczność 
skeczem pt. „Nadzieja”- obie grupy prowadzi Anna Babula.

Słowa podziękowania wszystkim instruktorom i uczestnikom zajęć 
złożyli - Wiesław Ordon – burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba oraz 
Krystian Rzemień – dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, za-
znaczając, że oferta artystyczna w naszej placówce jest niezwykle 
bogata i atrakcyjna, o czym świadczy wzrastająca liczba uczestników 
zajęć. Korzystało z nich w SOK i jego filiach tygodniowo ok. 800 osób 
(dzieci, młodzieży i dorosłych), w 48 grupach, mając do wyboru wiele 
różnorodnych kół: plastycznych, muzycznych, tanecznych, teatral-
nych, recytatorskich i innych. Podsumowanie roku zakończyło się 
wspólnym zdjęciem, wręczeniem dyplomów dla wszystkich uczestni-
ków zajęć i poczęstunkiem. Imprezie towarzyszyła wystawa prac kół 
plastycznych działających w SOK i filiach: Chmielów, Cygany, Tarnow-
ska Wola, Rozalin, Jadachy. Życzymy wszystkim słonecznych wakacji 
i mamy nadzieję, że spotkamy się we wrześniu na kolejnych zajęciach 
organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury.

SOK

W 
Nowej Dębie konkursem upamiętniono 100-lecie ob-
jawień Matki Bożej w Fatimie.

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie oraz Parafia 
Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej 

Dębie były organizatorami Konkursu Wiedzy Religijnej z okazji 100-lecia 
objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie. Konkurs, którego pomysło-
dawcą był ks. Mieczysław Wolanin, proboszcz parafii MBKP, skierowany 
został do dzieci, młodzieży i dorosłych. Odbył się w wigilię 100. rocznicy 
objawień, 12 maja w budynku SOK. - Głównym celem było zachęcenie 
do poznania lub przypomnienia okoliczności, treści przekazu oraz dalszej 
historii związanej z objawieniami w Fatimie w 1917 r. – informuje Kry-
stian Rzemień, dyrektor SOK. 

Konkurs, do którego przystąpiło 21 osób odbył się w formie zamkniętego 
testu złożonego z 50 pytań. Utrudnieniem była możliwość zdobycia punk-
tów ujemnych za błędne odpowiedzi. Rozstrzygnięcie konkursu, rozdanie 
dyplomów oraz nagród odbyło się 13 maja w kościele MBKP, tuż przed 
rozpoczęciem Nabożeństwa Fatimskiego w setną rocznicę objawień. 
Główna nagroda – rower – ufundowana przez ks. Wolanina powędro-
wała do Elżbiety Dłużyńskiej-Kokoszka, która zdobyła pierwsze miejsce 

9 
czerwca jubileusz 20–lecia działalności obchodziła fabryka 
Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., producent szkła 
dla przemysłu motoryzacyjnego z zakładami w Chmielowie 
i Sandomierzu, jeden z większych pracodawców w regio-

nie i jeden z największych w gminie Nowa Dęba. Na jubileuszowym 
spotkaniu w Baranowie Sandomierskim prezes Ryszard Jania odbie-
rał szereg gratulacji od przybyłych na uroczystość gości. Gratulacje 
i podziękowania w imieniu samorządu i mieszkańców złożył także 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon.

- Nowodębskich samorządowców cieszy to, że w tym okresie dwu-
dziestolecia, zbudowany został Zakład Produkcyjny Szyb Samochodo-
wych w Chmielowie, oddany do użytkowania przed pięciu laty, który 
zmienił krajobraz gospodarczy terenów posiarkowych. Państwa firma 
wspiera i promuje zatrudnienie, co jest niezwykle istotne dla miesz-
kańców naszej gminy, wdraża najnowsze rozwiązania technologiczne, 
które służą nie tylko jej rozwojowi, ale wpływają na kooperantów i oto-
czenie gospodarcze – mówił burmistrz Nowej Dęby. Jednocześnie do 
swojej działalności podchodzicie Państwo w sposób odpowiedzialny, 
zarówno w sferze pracowniczej, środowiskowej, ale też w zakresie 
współpracy ze społecznością lokalną.- dodał W. Ordon.

21 
czerwca w sali widowiskowej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie odbyło się uroczy-
ste podsumowanie działalności SOK w sezonie 
2016/2017. Na scenie zaprezentowało się kilka z 48 

grup zajęciowych, działających w naszej placówce oraz sołeckich fi-
liach. Prezentacje rozpoczął Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie”, który 
od 1999 roku działa pod kierunkiem Marii Łącznej, zaprezentował 
krakowiaka i wiązankę tańców rzeszowskich. Trzy dziecięce grupy 
tańca towarzyskiego, prowadzone przez Marka Dudę, brawurowo 
odtańczyły walca wiedeńskiego. Centrum Kultury Lasowiackiej w Cy-
ganach reprezentowały: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Rutka” oraz 

Jubileusz Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej

Konkurs na 100-lecie 
objawień fatimskich

20–lecie Pilkington 
Automotive Poland

Podsumowanie zajęć 
artystycznych

kultura kultura / biznes
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130 
uczestników wzięło udział w XVIII edycji Bie-
gów Ulicznych organizowanych przez Nowo-
dębskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne 
w Nowej Dębie. Rozegrano 10 konkurencji na 

dystansach 400 m, 800 m, 1200 m. Tradycyjnie już dopisała pogo-
da, uczestnicy musieli się zmagać z blisko 30 stopniowym upałem. 
Nad bezpieczeństwem zawodników czuwała załoga Pogotowia Ra-
tunkowego Szpitala powiatowego w Nowej Dębie. Trasę zabezpieczali 
funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej oraz uczniowie grupy STRZE-
LEC z Zespołu Szkół Nr 2. 

W zawodach uczestniczyły dzieci z Nowej Dęby, Jadachów, Chmielo-
wa, Cyganów z gminy Nowa Dęba. Nie zawiodła także gmina Majdan 
Królewski, którą reprezentowały dzieci i młodzież z Majdanu Królew-
skiego, Komorowa i Klatek. Najmłodszą uczestniczką była pięcioletnia 
Izabela Idec. Wśród chłopców najmłodszym okazał się sześciolatek 
Dawid Nowak.

Szczególnym akcentem w tym roku była niespodziewana wizyta Ja-
rosława Stawiarskiego - wiceministra Sportu oraz Zbigniewa Chmie-
lowca - Posła na Sejm RP. Panowie w obecności burmistrza Wiesława 
Ordona wręczali nagrody, puchary i nagrody rzeczowe zwycięzcom 
poszczególnych konkurencji biegowych. Pan Minister pogratulował 
wszystkim uczestnikom i podziękował organizatorom za populary-
zację biegów i propagowanie sportu wśród lokalnej społeczności. 
W tym roku na szczególne słowa podziękowania zasługują sponso-
rzy biegów do których należą: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, 
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne, Mariola i Zygmunt 
Berdychowscy Festiwal Biegowy w Krynicy, Polpharma S.A. Oddział 
Nowa Dęba, Jerzy Wilk Wójt Gminy Majdan Królewski, PSS Społem 
Nowa Dęba, Szpital Powiatowy w Nowej Dębie, Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Grażyna Wierzbicka, FOTO 
CZAS, Nadleśnictwo Nowa Dęba, Bank Spółdzielczy w Nowej Dę-
bie, POLICJA, Żandarmeria Wojskowa, Straż Miejska, Samorządowy 
Ośrodek Kultury oraz Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w No-
wej Dębie.

Pomocą służyli nauczyciele: Marta Majdańska, Katarzyna Lewandow-
ska, Beata Hodór, Iwona Szczur, Anna Mikuszewska, Dorota Tarasz-
ka, Adam Szpunar, Ryszard Szafran, Jerzy Brzuszek, Grzegorz Trela, 

Dziewczęta Gimnazjum – 800 m

1. Zięba Dominika – Gimnazjum Majdan Królewski

2. Smolarczyk Karolina – Gimnazjum 2 Nowa Dęba

3. Letniowska Dagmara – Gimnazjum Majdan Królewski

Chłopcy Gimnazjum – 1200 m

1. Włodyka Dominik – Gimnazjum 1 Nowa Dęba

2. Ślęzak Sebastian – Gimnazjum Baranów Sandomierski

3. Wdowiak Patryk - Gimnazjum 2 TarnobrzegAndrzej Majdański, Robert Suska, Mariusz Koper, Arek Tereszkiewicz 
i Wiesław Szczur. Tradycyjnie głównym organizatorem i dobrym du-
chem biegów był Jerzy Sudoł - Prezes NTSK oraz Julian Zięba, trener 
sekcji lekkiej atletyki MKS STAL Nowa Dęba.

Wszystkim dziękuję za okazaną bezinteresowną pomoc.
Adam Szurgociński

Wyniki:

Dziewczęta I – II -400 m

1. Zięba Karolina – SP 3 Nowa Dęba

2. Winnicka Nikola – SP Majdan Królewski

3. Tereszkiewicz Maria – SP 2 Nowa Dęba

Chłopcy I – II - 400 m

1. Tereszkiewicz Kacper – SP Stany

2. Kopeć Maciej – SP 2 Nowa Dęba

3. Bednarski Benjamin – SP 2 Nowa Dęba

Dziewczęta III – IV - 400 m

1. Milczanowska Zuzanna – SP 2 Nowa Dęba

2. Pakulska Julia – SP 2 Nowa Dęba

3. Markowicz Weronika – SP Majdan Królewski

Chłopcy III – IV - 400 m

1. Kaczmarski Kamil – SP Majdan Królewski

2. Dzióba Kamil – SP 2 Nowa Dęba

3. Rząsa Wiktor – SP Majdan Królewski 

Dziewczęta V – VI – 800 m

1. Kupiszewska Beata – SP Majdan Królewski

2. Motylska Martyna – SP Klatki

3. Puk Wiktoria – SP Majdan Królewski

Chłopcy V – VI – 800 m

1. Zięba Wiktor – SP Komorów

2. Ślusarz Jakub – SP Majdan Królewski

3. Miśkowiak Sebastian – SP Majdan Królewski

Dziewczęta OPEN

1. Rzeszut Justyna

2. Motylska Magdalena

3. Migas Katarzyna

Chłopcy OPEN

1. Mangione Gianmarco

2. Hałka Wiktor

3. Turczyn Mariusz

4. Guściora Damian

Biegi uliczne 
po raz osiemnasty

Mistrzowie futsalu

sport sport

M 
inistranci z parafii Chmielów są aktualnymi Mistrzami 
Diecezji Sandomierskiej w piłce halowej. Wraz z tytułem 
i pucharem Biskupa Sandomierskiego otrzymali prawo 
gry w Mistrzostwach Polski w Piłce Halowej w Często-

chowie. Do tego wydarzenia należało się solidnie przygotować, stąd 
staraniem opiekuna drużyny ks. Witolda Garbulińskiego oraz Stani-
sława Skiminy chłopcy rozpoczęli od lutego systematyczne trenin-

gi prowadzone przez Martę Boczkowską oraz ks. Witolda. Treningi 
odbywały się trzy razy w tygodniu: we wtorki na sali gimnastycznej 
w Zespole Szkół w Jadachach, we czwartki na sali gimnastycznej 
w Chmielowie oraz w soboty na stadionie Płomienia Chmielów. Po-
nadto zorganizowano sparingi z Cyganami, Kunowem, Jadachami 
oraz Raniżowem, w których nasza drużyna była bezkonkurencyjna.

Aby wybrać się do Częstochowy należało także sprostać wymogom 
finansowym turnieju, który zamknął się w okolicy 4 tys. zł. Z nie-
opisaną pomocą Stanisława Skiminy, księdzu Witoldowi udało się 
zebrać odpowiednią sumę pieniędzy, dzięki następującym sponso-
rom: Halinie Szydełko – poseł na Sejm RP, Kazimierzowi Kopciowi 
– Nadleśniczemu Nadleśnictwa Nowa Dęba, Leszkowi Kobielskie-
mu i Marcinowi Sechowi – prezesom firmy TELTAR, Grzegorzowi 
Niedzielskiemu – prezesowi Zakładów Metalowych DEZAMET S.A., 
Michałowi Winiarzowi – prezesowi Viking Packaging SP z o.o., Ry-

szardowi Kapale – właścicielowi Karczmy „Chmielowianka”, Krzysz-
tofowi Jeżowi, anonimowemu sponsorowi z naszej parafii, Legio-
nowi Maryi, Akcji Katolickiej, Grupie Intronizacyjnej oraz wszystkim 
parafianom, którzy wspomogli zbiórkę ministrancką pod kościołem 
do puszek.

Mistrzostwa Polski w Częstochowie rozpoczęły się 1 maja 
o godz.8:00 Mszą św. w kościele pw. św. Wojciecha, której prze-
wodniczył abp. Wacław Depo. Warto podkreślić, że na to sportowe 
wydarzenie przyjechało 155 drużyn w trzech kategoriach wieko-
wych: ministranci (szkoła podstawowa), lektorzy młodsi (gimnazjum) 
i lektorzy starsi (szkoła średnia), w sumie ponad 1800 zawodników. 
Nasza reprezentacja ministrantów została rozlosowana w grupie K 
wraz z ministrantami z parafii: św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 
(Arch. Gnieźnieńska), św. Jana Kantego w Legionowie (Diec. War-
szawsko-Praska), św. Jadwigi Śląskiej w Chorzowie (Diec. Katowic-
ka). Rozgrywki grupowe odbyły się na Hali Sportowej w Poczesnej. 
Nasza drużyna wygrała z Chorzowem, zremisowała z Inowrocławiem 
i uległa ministrantom z Legionowa. Następnie przechodząc do dal-
szego etapu rozgrywek zmierzyła się z parafią św. Stanisława Kostki 
w Okuniewie (Diec. Warszawsko-Praska) wygrywając 4:1 oraz z pa-
rafią św. Barnaby w Warszawie również zwyciężając 2:0 tym samym 
zapewniła sobie miejsce wśród 16 najlepszych drużyn w Polsce. 
W drugi dzień zawodów nasi ministranci w fazie pucharowej spo-
tkali się z gospodarzami turnieju ministrantami z parafii Stygmatów 
św. Franciszka z Asyżu w Ostrowach nad Okszą, z którymi nieznacz-
nie przegrali 0:1. Jesteśmy dumni z wyników naszych ministrantów 
i liczymy, że za rok będzie jeszcze lepiej. Dziękujemy pani trener M. 
Boczkowskiej za poświęcony czas oraz za trud włożony w prowa-
dzenie treningów i drużyny w czasie Mistrzostw.

ks. Witold Garbuliński

SPROSTOWANIE

W 88 numerze „Naszych Spraw” - wiosna 2017, na 
str. 7 w tabeli „Inwestycje, remonty, dotacje plano-
wane w 2017 roku” pojawił się błąd w podsumo-
waniu wartości zadań. 

Prawidłowa kwota to 11 866 000 zł.
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Jacek Duda - Mistrzem 
Polski Juniorów w boksie!

10. miejsce w Mistrzostwach 
Polski młodych zawodniczek KPS

Z 
awodnik Klubu Sportowego GARDA Nowa Dęba 
Jacek Duda został Mistrzem Polski Juniorów 
w boksie w kat. do 91 kg podczas XXIV Mistrzostw 
Polski Juniorów w Boksie.

Mistrzostwa rozegrane zostały w dniach 26-30 kwietnia, a areną 
zmagań była hala widowiskowo-sportowa Zespołu Szkół nr 2 w No-
wej Dębie.

Mistrzostwa Polski Juniorów po latach znowu powróciły do Nowej 
Dęby. Hala Sportowa gościła już pięściarzy podczas Grand Prix oraz 
juniorów na Mistrzostwach Polski. Do walk o tytuł Mistrza Polski 
stanęło w ostatni weekend kwietnia 131 zawodników z 78 klubów 
z całego kraju. Zwycięskie walki Jacka w drodze do finału wyzwalały 
ogromne emocje, a gorący doping widzów był dodatkową nagrodą.
W związku ze zdobyciem tytułu Mistrza Polski, podczas czerwcowej 
sesji Rady Miejskiej Jacek Duda otrzymał od samorządu gminy Nowa 
Dęba gratulacje oraz bokserski sprzęt sportowy.
Wręczenia dokonał burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 

W 
dniach 26-29 czerwca w Zabrzu odbył się finałowy tur-
niej Mistrzostw Polski w mini-siatkówce w kategoriach 
wiekowych U10, U11 i U12. Startowało w nim łącznie 
96 najlepszych w Polsce drużyn dziewcząt oraz tyle 

samo zespołów chłopców. Ekipy w nim uczestniczące musiały przejść 
cykl eliminacji wojewódzkich, z których tylko dwie najlepsze z każde-
go województwa uzyskały prawo gry w wielkim, ogólnopolskim finale. 
Wśród zespołów tych znalazły się dwie drużyny dziewcząt reprezentu-
jące nasze miasto - w kategorii U10 oraz U11. Obie w wojewódzkich 
rozgrywkach wywalczyły tytuły Mistrzyń Podkarpacia. Młodszy zespół 
zasłużył na szczególne uznanie trenując piłkę siatkową jedynie 10 
miesięcy. Mierząc się z zespołami bardziej doświadczonymi na arenie 
ogólnopolskiej zajął 23 miejsce na 32 zespoły startujące w turnie-
ju finałowym. Można wynik ten określić mianem sukcesu z jednego 
względu - tylko w samym Podkarpackiem o prawo gry w finale Mi-
strzostw Polski ubiegało się ponad 50 zespołów, a w skali kraju to 
już liczby bliskie 1000. Drużynę stanowiły: Martyna Janowska, Nikola 
Guściora i Emilia Skura.

Ordon i Marian Tomczyk - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Do-
ceniona została tym samym jego pasja i ciężka praca na treningach 
w Klubie Sportowym GARDA Nowa Dęba, a także promocja Nowej 
Dęby na arenie ogólnopolskiej. 
Podziękowania skierowane zostały również do prezesa Polskiego 
Związku Bokserskiego Macieja Dziurgota, dzięki któremu po raz kolej-
ny odbyły się mistrzostwa w Nowej Dębie, a także do Jakuba Szyszki 
za opiekę trenerską w Klubie Sportowym GARDA Nowa Dęba.

Obecny na sesji prezes Polskiego Związku Bokserskiego Maciej 
Dziurgot oprócz gratulacji dla Jacka podziękował także nowodębskiej 
młodzieży za pasję do sportu. Nawiązując do XXIV Mistrzostw Polski 
Juniorów w boksie, które odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół 
nr 2 w Nowej Dębie, słowa podziękowania skierował do dyrekcji ZS 
nr 2 - Iwony Strojek oraz Mariusza Wołosza, za wspaniałą organizację 
i atmosferę mistrzostw. Docenił także samorząd Nowej Dęby za dobry 
klimat dla sportu.

RL/MM

Mistrzostwa Polski w chodzie 
sportowym na 20 km

Ś 
cisła czołówka polskich zawodników w chodzie sportowym 
stawiła się 18 czerwca w Nowej Dębie na Mistrzostwach 
Polski Seniorów w Chodzie Sportowym na 20 km. Wśród 
występujących było 9 olimpijczyków z Pekinu, Londynu i Rio 

de Janeiro.

Zawodnicy rywalizowali na trzech dystansach: 20 km kobiet i męż-
czyzn o Mistrzostwo Polski oraz na 5 km i 10 km w IV Mitingu w cho-
dzie sportowym. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Wiesław 
Ordon - burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba. Rangę imprezy pod-
kreślili szczególni goście: wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atle-
tyki Grzegorz Sobczyk, prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku 
Lekkiej Atletyki Janusz Mazur, delegat techniczny PZLA Filip Monter-
ski, sekretarz POZLA Michał Titinger oraz zastępca burmistrza miasta 
i gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski. Nie zabrakło przedstawicieli 
sponsorów: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. reprezen-
tował szef produkcji Dominik Liwocz, Zakłady Metalowe DEZAMET 
dyrektor techniczny Leszek Pabian, PGKiM Sp. z o.o. prezes Antoni 
Kapusta, Kundig i Polishstyle dyrektor Rafał Lewandowski.

Szczególnie gorąco witany był Robert Korzeniowski, czterokrotny 
Mistrz Olimpijski w chodzie sportowym. Organizatorów reprezen-
towali Julian Zięba z MKS STAL Nowa Dęba, Grzegorz Sudoł G&G 
SPORT oraz Adam Szurgociński - dyrektor SOSiR Nowa Dęba.

Sędzią głównym zawodów był Ryszard Kądziołka, a sędzią chodu była 
Marzena Kulig. Skład sędziowski uzupełniali sędziowie z Niemiec, 
Węgier i Słowacji. Całość dopełniał fachowym komentarzem Krzysz-
tof Augustyn, były zawodnik, a obecnie trener kadry chodziarzy. 

Trasa zawodów przebiegała ulicami Krasickiego, 1 Maja, Jana Paw-
ła II i Żeromskiego. Aby pokonać dystans 20 km zawodnicy musieli 
przejść 19 pętli w centrum miasta. Odpowiednio mniej do pokonania 
mieli uczestnicy Mitingu w Chodzie Sportowym, którzy rywalizowali 
na 5 i 10 km w kategorii kobiet i mężczyzn.

Wśród kobiet idących na 5 km wygrała Antonina Lorek (AZS AWF 
Kraków), drugie miejsce zajęła Julia Mądra, a trzecie miejsce przypa-
dło Wiktorii Raś (LKS Stal Mielec). W rywalizacji mężczyzn pierwszy 
był Łukasz Niedziałek (WLKS Nowe Iganie), drugi był Maksymilian 
Kulig, a trzeci Kamil Piecuch (LKS Stal Mielec).

Dystans 10 km wygrała Małgorzata Cetnarska (Victoria Stalowa 
Wola), druga była Natalia Kalina (Gukla Bratkowice), trzecią lokatę 
wywalczyła Weronika Nowicka (LKS Vectra Włocławek). Najlepszym 
wśród mężczyzn był Leo Romero z Hondurasu, przed Michałem Ba-
ranowskim z Hrubieszowa i Sebastianem Tarą z Mielca.

Do biegu głównego na 20 km przystąpiło czternastu mężczyzn i sie-
dem kobiet. Mistrzem Polski został Artur Brzozowski (AZS Katowice), 
tytuł wicemistrza zdobył Damian Błocki (MKL Szczecin), a trzeci był 
Rafał Fedaczyński (AZS UMCS Lublin). Wśród kobiet mistrzowski tytuł 
zdobyła Paulina Buziak (LKS Stal Mielec). Wicemistrzynią została Ka-
tarzyna Golba (AZS AWF Katowice), na trzecim miejscu znalazła się 
Agnieszka Ellward (WKS Flota Gdynia).

Po zakończeniu zawodów zaproszeni goście udekorowali zwycięz-
ców pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi. W imieniu za-
wodników organizatorom, publiczności i sędziom podziękował Rafał 
Augustyn, który pochwalił organizację imprezy oraz profesjonalne 
zabezpieczenie trasy. W podobnym tonie wypowiadali się przedsta-
wiciele Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - Krzysztof Kisiel, trener 
kadry chodziarzy oraz Filip Moterski - szef sędziów PZLA. - W imie-
niu organizatorów pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszyst-
kim sponsorom, zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym 
oraz pracownikom SOSiR i SOK. Szczególne podziękowania dla ks. 
Eugeniusza Nycza za wsparcie modlitewne i przekaz komunikatów 
dotyczących zawodów. Osobne podziękowania kieruję pod adresem 
służb zabezpieczenia imprezy - druhów Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Porąb Dębskich, Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki, Jadachów, 
Cyganów i Chmielowa. Podziękowania dla żołnierzy Żandarmerii Woj-
skowej, funkcjonariuszy Policji z Nowej Dęby i Tarnobrzega oraz funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej - dziękował Adam Szurgociński, dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Słowa 
podziękowania należą się także mieszkańcom Nowej Dęby za liczny 
udział i oklaskiwanie zawodników na trasie oraz cierpliwość w związ-
ku z ograniczeniami w ruchu pojazdów i pieszych.

 Honorowy patronat nad Mistrzostwami objął marszałek Wojewódz-
twa Podkarpackiego – Władysław Ortyl oraz starosta tarnobrzeski – 
Paweł Bartoszek. Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 
Rzeszów, Telewizja Lokalna TVL Tarnobrzeg, Polskie Radio Rzeszów, 
Radio Leliwa, Tygodnik Nadwiślański, Echo Dnia i portal rta24.eu.

Zapraszamy na kolejne sportowe imprezy w Nowej Dębie.

Galeria zdjęć z mistrzostw na str. 27.
Dyrektor SOSiR 

Adam Szurgociński
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Zespół starszy walczący w kategorii U11 to już bardziej doświadczone 
(jeśli w tym wieku można już to stwierdzić) zawodniczki. Za sobą mia-
ły między innymi finał mistrzostw Polski 2016 r. Drużyna postawiła 
sobie za cel poprawienie wyniku z 2016 roku (16 miejsce w Polsce). 
Jak sobie postanowiły tak też zrobiły. Dziewczęta stanęły na wysokości 
zadania i w przekroju całego turnieju Mistrzostw Polski 2017 doszły 
do etapu walki o miejsca 9-12. W walce o wejście do strefy 10-ciu 
najlepszych zespołów w kraju na drodze naszych dziewcząt stanęła 
drużyna UKS Atena Warszawa. Trudny mecz padł łupem naszych za-
wodniczek, które wygrały go 2:1. W ostatnim meczu turnieju w walce 
o 9. miejsce uległy niestety zawodniczkom z UKS Lider Konstantynów 
Łódzki 1-2 (17:15, 5:15, 9:11) potwierdzając tym samym, że miejsce, 

które zajęły nie było dziełem przypadku. Dziękujemy dziewczętom za 
godną postawę w ciężkim jak dla tak młodych zawodniczek turnieju 
(w sumie od wtorku do czwartku do południa dziewczęta rozegrały 11 
meczów) - zespół U11 występował w składzie: Emilia Durlak, Natalia 
Trawińska, Klaudia Noga, Wiktoria Gurdak.

 Turniej w Zabrzu wspierały wielkie postaci polskiego sportu: Tomasz 
Majewski, Monika Pyrek, Oktawia Nowacka, Paweł Zagumny, Piotr 
Gruszka, Sebastian Świderski. Obie drużyny mogły wystartować 
w turnieju Mistrzostw Polski Zabrze 2017 dzięki Gminie Nowa Dęba 
oraz wsparciu Zakładów Metalowych Dezamet SA.

KPS Nowa Dęba

Pływacka Liga Miast

W 
niedzielę 11 czerwca odbyła się druga w tym roku 
edycja zmagań pływackich z cyklu Liga 7 miast. Tym 
razem gospodarzem był Leżajsk. Zawody są wspa-
niałą okazją do zdobywania pływackich doświadczeń 

w szczególności dla najmłodszych zawodników Piranii SOSiR Nowa 
Dęba. Nasza sekcja reprezentowana była przez 38 zawodników, a dla 
rocznika 2009 był to debiutancki start w zawodach. Emocje towarzy-
szące zmaganiom ogarnęły nie tylko najmłodszych zawodników, lecz 
również rodziców, którzy w bardzo licznej grupie wspierali z trybun 
naszych małych pływaków. Łączny bilans naszej drużyny był bardzo 
okazały, a do worka z medalami trafiły 4 złota, 4 srebra i 5 brązów. 
Dodatkowo sztafeta naszego klubu wywalczyła brązowy medal.

Oto lista naszych medalistów:

Złote Medale:
Krasowski Jan 25 m grzbietem, Buczek Zuzanna 50 m dowol-
nym, Dzióba Kamil 50 m dowolnym, 50 m motylkiem

Srebrne Medale:
Siwiec Ksawery 25 m grzbietem, Żak Maja 50 m dowolnym, Si-
wiec Maksym 50 m dowolnym, 50 m motylkiem

Brązowe Medale:
Regiec Roksana 50 m dowolnym, Pastuła Aleksandra 50 m kla-
sykiem, Żak Maja 25 m grzbietem, Wiśniewski Maciej 100 m 
zmiennym, Kolev Amelia 100 m zmiennym. 

SOSiR Nowa Dęba

Finisz badmintonowej 
ekstraklasy

D 
obiegły końca rozgrywki drużynowych mistrzostw Polski se-
niorów, czyli badmintonowej ekstraklasy.

W Nowej Dębie 1 maja był zaplanowany mecz piątej rundy 
ekstraklasy o siódme miejsce pomiędzy miejscową Stalą 

Nowa Dęba a Sportową Politechniką Gdańsk.

Niestety akademicy z Gdańska na ten mecz nie przyjechali bez poda-
nia przyczyn, dlatego sędzia główny meczu pan Stefan Pawlukiewicz 
z Suchedniowa zweryfikował wynik meczu jako walkower dla Stali Nowa 
Dęba 6:0.

Warto nadmienić, że drużyna Stali jeden z najmłodszych badmintono-
wych zespołów ligowych w Polsce odniósł w tych rozgrywkach sześć 
zwycięstw i poniósł sześć porażek, a średnia wieku tego zespołu to do-
piero 18 lat. Tak więc drużyna ligowa Stali zajmująca po rundzie zasad-
niczej siódme miejsce, to miejsce utrzymała, na dwanaście zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach w sezonie 2016/2017.

Siódme miejsce w rozgrywkach badmintonowej elity, to wynik który 
przerósł najśmielsze oczekiwania tak zawodników ich trenerów, jak 
i działaczy sekcji badmintona i jest najlepszym od ponad dekady uzy-
skany przez badmintonistów Stali Nowa Dęba w rozgrywkach ligowych. 
To kolejna znacząca cegiełka dołożona przez badmintonistów do złotego 
jubileuszu istnienia sekcji badmintona w środowisku Nowej Dęby, który 
to jubileusz w tym roku przypada.

 Jaki będzie dalszy los tej perspektywicznej drużyny pokaże najbliższa 
przyszłość, albowiem kilka klubów zainteresowanych jest pozyskaniem 
niektórych zawodników. 

Na zdjęciu jeden z najmłodszych badmintonowych zespołów ligowych 
w Polsce Stal Nowa Dęba -siódma drużyna badmintonowej elity. Stoją 
od lewej strony: Patryk Kopeć, Tymoteusz Malik, Zofia Tomczyk, drugi 
trener i kapitan w jednej osobie Mateusz Czachor, Natalia Róg, Rafał 
Lejko, Beata Mycek, Szymon Malik i pierwszy trener Adam Bunio.

MKS Stal Nowa Dęba

Mistrzyni Polski 
w dogtrekkingu

M 
ieszkanka Nowej Dęby - Iwona Szczur - zdobyła tytuł Mi-
strzyni Polski podczas VII Mistrzostw Polski w Dogtrek-
kingu, które rozegrane zostały 20 maja w Sanoku.

W Sanoku do pokonania było 24 km, a do zaliczenia 12 
punktów kontrolnych. Trasa biegu wiodła pięknymi, ale wymagający-
mi terenami Gór Słonnych (długie podejścia, niebezpieczne zbiegi, 

Czym jest dogtrekking? W największym skrócie, to marsz/bieg z psem 
przypiętym na amortyzowanej linie do pasa biodrowego. Dodatkowo 
zawody zawierają elementy biegu na orientację. Zawodnicy na 10 
minut przed startem otrzymują mapę oraz kartę zawodnika. Na mapie 
zaznaczone są punkty, na których biegacze potwierdzają swoją obec-
ność oraz uzupełniają hasło na karcie zawodnika, np.: rok budowy 
kapliczki lub cerkwi, przy której się aktualnie znajdują, nazwę szczytu 
lub inne dane z tablicy informacyjnej.

Warto także wspomnieć, że Iwona i Wiesław Szczur zajęli II miejsce 
w kategorii rodzinnej na dystansie 25 km na rozgrywanej 17 czerwca 
w Szczawnie – Zdroju rundzie Pucharu Polski 2017 w dogtrekkingu.

RL/MM

grząskie wąwozy). Pani Iwona na metę dotarła po 3 godzinach i 23 
minutach oraz pozytywnie przeszła weryfikację karty zawodnika. Tym 
samym uzyskała 40 minutową przewagę nad drugą zawodniczką 
(mistrzynią z ubiegłego roku). Nowodębianka startowała z niespełna 
dwuletnią suczką Azą rasy border collie. Psy tej rasy należą do rodzi-
ny psów pasterskich, wykazują olbrzymią potrzebę i chęć do pracy 
oraz ciągłego ruchu.
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Biegali z mapą

W 
środę 24 maja w centrum Nowej Dęby można było 
pobiegać z mapą w ramach światowego dnia oriente-
eringu połączonego z ogólnopolską akcją Cała Polska 
Biega z Mapą.

 W tym roku do akcji przyłączyła się po raz pierwszy także Nowa Dęba. 
Na trasie do biegu na orientację w ciągu trzech godzin wystartowało 
135 osób, które spróbowały swoich sił w bieganiu z mapą w ręku. 

 Każdy uczestnik dostał dokładną, kolorową mapę placu majora Jana 
Gryczmana i parku miejskiego, na podstawie której potwierdzał swoją 
obecność na rozstawionych punktach kontrolnych.

Początkującym organizatorzy zapewnili krótkie szkolenie. Mirosław 
Marek – pomysłodawca akcji w Nowej Dębie i zarazem autor mapy 
i budowniczy trasy – tłumaczył zasady czytania mapy i potwierdza-
nia punktów na karcie startowej przy pomocy perforatora. Uczestnicy 
mieli do wyboru dwa warianty tras – krótki z 8 punktami o długości 

ok. 500 metrów dla początkujących oraz dłuższy (ok. 1 km), na którym 
trzeba było potwierdzić 12 punktów kontrolnych. Start był bezpłatny, 
a dla każdego, kto przebył wybraną trasę przygotowano pamiątko-
wy dyplom. Bieg miał charakter zabawy z mapą, ale prowadzony był 
pomiar czasu każdego zawodnika. Trasę dłuższą najszybciej pokonał 
Bernard Pazder z Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie.

 Akcja miała na celu popularyzację biegu na orientację i pokazanie 
ciekawego sposobu na aktywność fizyczną na świeżym powietrzu, 
która jednocześnie wymaga wysiłku intelektualnego. Tego dnia 
w Polsce z mapą biegano w 30 miejscowościach. Ustanowiony został 
również rekord świata – na wszystkich kontynentach w 79 krajach 
z mapą pobiegło w sumie ponad 288 tys. osób w ramach światowego 
dnia orientacji sportowej.

 Wydarzenie odbywało się pod patronatem Prezesa Polskiego Związ-
ku Orientacji Sportowej i uzyskało wsparcie Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki.

RL/MM

4. Adam Mazurek i Zenon Rozenbajgier

5. Danuta i Antoni Malcharek

6. Janina i Eugeniusz Pabian

7. Bogdan Kaczmarek i Henryk Pytka

8. Teresa Stępień i Wiesław Kalicki

9. Ireneusz Kogut i Grzegorz Kornak

10. Wiesław Bajdas i Andrzej Wąsowicz

Puchary ufundował i wręczał burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy 
do udziału w turniejach brydżowych, które odbywają się w okresie 
od września do czerwca w każdy poniedziałek w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Nowej Dębie o godzinie 18-tej.

Aktualne informacje o brydżu w naszym mieście można śledzić na 
stronie internetowej www.bridgenowadeba.republika.pl

Tekst i foto: Zenon Rozenbajgier

Turniej brydża

5 
czerwca w Samorządowym Ośrodku Kultury, odbył się 
turniej brydża sportowego o Puchar Burmistrza Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. W turnieju wzięło udział 20 brydży-
stów. Tym razem najlepszą okazała się para mieszana 

Elżbieta Dec i Marek Mikulski.

Ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:

1. Elżbieta Dec i Marek Mikulski

2. Józef Cebula i Bogusław Rzeszut

3. Stanisław Nagaś i Marek Ulatowski
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