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z życia gminy

Absolutorium za rok 2017
P 

odczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej skarbnik gminy 
Alicja Furgał przedstawiła radnym sprawozdanie z wyko-
nania budżetu oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Rzeszowie. Opinię Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 

przedstawił jej przewodniczący Jan Flis.

Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską sprawozdania finansowego 
Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, radni 
udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 
2017. Za udzieleniem burmistrzowi absolutorium głosowało zgodnie 
dwunastu radnych obecnych na sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin w imieniu rady 
pogratulował burmistrzowi uzyskania absolutorium. Burmistrz Wiesław 
Ordon ze swej strony podziękował Skarbnikowi Gminy Alicji Furgał, 
a także kierownikom jednostek organizacyjnych, dzięki którym budżet 
za rok 2017 został należycie wykonany.

Nowa Dęba otrzyma 19 mln zł wsparcia 
na inwestycję wodno-kanalizacyjną

W 
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej podpisano umowę o dofinansowanie projektu 
z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Nowej Dębie.

Inwestycja otrzyma wsparcie z Funduszu Spójności. 
Dotychczas NFOŚiGW udzielił unijnej pomocy 279 tego typu przed-
sięwzięciom o wartości ponad 13 mld zł, z czego 6,7 mld zł stano-
wią dotacje.

Umowę na nowy wodno-kanalizacyjny projekt, który będzie realizowany 
w Nowej Dębie, zawarto 11 kwietnia w siedzibie Narodowego Fundu-
szu. Z przedstawicielami pięciu aglomeracji spotkał się, podpisujący 
dokumenty w sprawie dofinansowania, prezes Zarządu NFOŚiGW 
Kazimierz Kujda.

Inwestycją pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru 
i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodocią-
gowej w aglomeracji Nowa Dęba” zajmie się Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej. W ramach projektu przewidziano: 
rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków, dwa etapy 
modernizacji w sumie ponad 9 km sieci kanalizacyjnej na terenie 
miasta, a także budowę przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli 
i wodociągu w Nowej Dębie o długości niespełna 1 km oraz budowę 
hydroforni „Strażacka” wraz ze zbiornikiem i rurociągami, a ponad-
to zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej (w tym „hakowca”, czyli 
specjalnego samochodu ciężarowego z napędem na wszystkie osie 
i z możliwością zakładania wymiennych nadwozi). Podjęta inicjatywa 
przyniesie wymierne korzyści. Ponad 19 tys. osób skorzysta z ulepszo-
nego oczyszczania ścieków, a 8 gospodarstw będzie miało dostęp do 
lepszego zaopatrzenia w wodę.

Inwestycja zakończy się w marcu 2021 r. wydatkami w wysokości 
37 mln zł, z czego 19 mln zł pokryje przyznana dotacja. Resztę środ-
ków zapewni pożyczka ze środków krajowych NFOŚiGW (10,8 mln zł) 
oraz wkład własny beneficjenta (blisko 85 tys. zł). Umowę dotacyjną 
podpisali ze strony beneficjenta prezes, dyrektor naczelny i zastępca 
prezesa, główny księgowy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nowej Dębie – Antoni Kapusta i Marek Pabian, 
a obecny był przy tym burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.

UMiG/RL

 – Słowa podziękowania za otrzymane absolutorium kieruję także do 
radnych – współtwórców budżetu 2017, współpracowników z urzędu 
i jednostek organizacyjnych za dobrą pracę dla naszych mieszkańców 
– dodał burmistrz W. Ordon.

RL/MM

Zarząd PGKiM 
na VIII kadencję

16 
kwietnia Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospo-
darki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej 
Dębie powołała zarząd spółki na VIII kadencję w skła-
dzie:

Antoni Kapusta – prezes zarządu, dyrektor naczelny

Jakub Sudoł – z-ca prezesa, dyrektor ds. technicznych

Marek Pabian – z-ca prezesa, główny księgowy.

Powołanie zarządu na 3-letnią, kolejną kadencję następuje po odbyciu 
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie dotyczącego 
skwitowania działalności zarządu spółki za rok ubiegły.

UMiG
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90. rocznica konsekracji 
kościoła w Tarnowskiej Woli

P 
arafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, posiadając swoje 
terytorium, swoją historię i swój osobisty charakter, tworzy 
ściśle zespolone środowisko, a obdarzona dziedzictwem 
wiary wcześniejszych pokoleń przez dziewięćdziesiąt kilka 

lat kształtuje postawy religijne przeszłych i obec-
nych pokoleń.

Parafia Tarnowska Wola obecnie znajduje się 
w północnej części województwa podkarpackiego. 
Jej okolice i tereny od pierwszych zapisów historycz-
nych znajdowały się na terenie Puszczy Sandomier-
skiej. W części tego kompleksu powstały na prze-
łomie XVIII i XIX wieku osady: Alfredówka – Ciosy, 
Tarnowska Wola – Ługi i Rozalin – Biele. W historii 
powstania tych wsi występują dwie daty: 1782 r. 
oraz 1802 r. kiedy to Jan Jacek hr. Tarnowski doko-
nał lokacji wsi, ponownie zasiedlając ją osadnikami 
polskimi z innych puszczańskich wiosek. Nazwy 
poszczególnych wiosek pochodzą od imion członków 
rodziny hrabiów Tarnowskich, do których te wioski 
należały: Rozalii oraz Alfreda (jednak żadne ze źródeł historycznych 
tego nie potwierdzają). Dzięki wielkiej trosce duszpasterskiej księdza 
biskupa diecezji przemyskiej – obecnie świętego Józefa Sebastiana 
Pelczara oraz inicjatywie samych wiernych, podjęto próby stworze-
nia nowej parafii na tym terenie – przy udziale Zdzisława hrabiego 
Tarnowskiego z Dzikowa. Pierwsze próby i starania o budowę kościo-
ła dla tych miejscowości podjęto w 1908 r. W Archiwum Dzikowskim 
Tarnowskich odnotowano pismo ks. biskupa Sebastiana Pelczara, 
w którym wyraża zadowolenie z woli mieszkańców oraz ze stano-
wiska hrabiego. Nadzieje te jednak okazały się przedwczesne i do 
budowy kościoła wtedy nie doszło. Owocem tych starań w 1913 roku 
było wybudowanie małej kapliczki w Rozalinie. 22 kwietnia 1919 r. 
odbyło się spotkanie hrabiego Zdzisława Tarnowskiego z przedsta-
wicielami Alfredówki, Rozalina i Tarnowskiej Woli. Zdzisław Tarnow-
ski poinformował wtedy przybyłych, że zarówno biskup Pelczar, jak 
i proboszcz miechociński ks. Antoni Rychlo, zgadzają się na powsta-
nie nowej parafii. W imieniu proboszcza majdańskiego ks. Tomasza 
Macha, pozytywne stanowisko wyraził obecny na spotkaniu wikary, 
ks. Szarek. Erygowanie parafii Tarnowska Wola nastąpiło 23 listopada 
1925 r. Stanowił o tym dekret ks. biskupa Anatola Nowaka. Na mocy 
dekretu administratorem nowej parafii został ks. Ignacy Kąkoliński. 
Msze św. odprawiano wtedy w kaplicy (obecnej zakrystii), która była 
częścią budującej się świątyni. Poświęcenia kaplicy dokonał ks. dzie-
kan Dominik Zarytkiewicz 3 grudnia 1925 r. podczas wprowadze-
nia w urzędowanie ks. Ignacego Kąkolińskiego. Pomoc finansową 
i materiałową w większości zapewniali Zdzisław i Zofia hrabiowie 
Tarnowscy. Mieszkańcy służyli bardzo gorliwie swoją pomocą przy 
wszelkich pracach budowlanych. Przy zaangażowaniu władz lokal-
nych oraz hrabiów Tarnowskich i dużej gorliwości mieszkańców 12 
września 1926 r. kościół został poświęcony przez księdza biskupa 
Anatola Nowaka i otrzymał tytuł Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Wyposażenie kościoła uzupełniano i na dzień 21 czerwca 1928 roku 
posiadał już ołtarz główny z płytą kamienną, która do dziś jest częścią 
składową obecnego ołtarza w prezbiterium. Pierwszym proboszczem 

został ksiądz Ignacy Kąkoliński, który swoje posługiwanie rozpoczął 
pięknym aktem poświęcenia kaplicy Św. Rozalii w Rozalinie, które-
go dokonał ksiądz dziekan Zarytkiewicz 3 grudnia 1925 r. Pierw-
sze misje parafialne w Tarnowskiej Woli, trwające od 18-25 marca 

1928 r. rozpoczęły błogosławiony czas przygotowań 
do konsekracji kościoła, która odbyła się 21 czerwca 
tego roku, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Po zrealizowaniu pięknych założeń i konse-
kracji kościoła w Tarnowskiej Woli utrudzony pracą 
ks. Ignacy Kąkoliński przekazał dzieło duszpaster-
skiego posługiwania swojemu następcy, a był nim 
ks. Kazimierz Kędzierski, który posługę duszpaster-
ską sprawował 25 lat, a przerwała ją nagła śmierć 
20 stycznia 1954 r. Został pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Tarnowskiej Woli. Jego grób do dziś 
jest otaczany wielkim szacunkiem, a osoba kapłana 
pozostaje w modlitewnej pamięci parafian.

Widocznym owocem żniwa duszpasterskiego i nowo 
powstającej parafii było powołanie kapłańskie księdza 

Leona Wilka z Rozalina, który święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 
1924 roku w Przemyślu. Duszpasterską troskę nad wiernymi para-
fii Najświętszego Serca Pana Jezusa po śmierci księdza Kazimie-
rza Kędzierskiego – ksiądz biskup ordynariusz diecezji przemyskiej 
Stefan Barda powierzył księdzu Romanowi Chimiakowi w 1954 roku, 
który z wielkim zaangażowaniem przystąpił do pracy tak duszpa-
sterskiej, jak i wyposażenia i upiększenia kościoła. W czerwcu 1968 
roku ks. Roman Chimiak poprosił o przeniesienie z Tarnowskiej Woli. 
Objął obowiązki administratora parafii Trześń, gdzie zmarł w 1987 
r. Z dniem 1 sierpnia 1968 roku obowiązki administratora parafii 
w Tarnowskiej Woli objął ksiądz Tadeusz Owsiak – władze państwowe 
nie wyraziły zgody na urząd proboszcza. Za czasów duszpasterzowa-
nia księdza Tadeusza Owsiaka miało miejsce historyczne wydarzenie. 
W dniach 20-21 kwietnia 1971 r. odbyło się Nawiedzenie Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej, niestety, symbolicznie – poprzez ramy 
obrazu, Ewangeliarza i Świecy. 7 kwietnia 1992 roku po ciężkiej 
chorobie, w 24 roku troski i pasterskiej posługi, zmarł ks. kanonik 
Tadeusz Owsiak. Pogrzeb odbył się 9 kwietnia. Ks. Tadeusz pocho-
wany na cmentarzu parafialnym w Tarnowskiej Woli. Odszedł dobry 
pasterz, który został zapamiętany przez swoich wiernych jako „Kapłan 
Dobroci”. Pozostaje ciągle żywy w modlitwie i pamięci parafian. Od 
6 maja 1992 r., po nominacji ks. biskupa Wacława Świerzawskiego, 
duszpasterską misję przez 24 lata pełnił ks. Antoni Sanecki. W tym 
czasie w kościele wykonano nową polichromię, odrestaurowano 
ołtarz główny oraz boczne. Ks. Antoni wprowadził nabożeństwa ku 
czci Niepokalanego Serca Maryi i wspomnienie Św. Jana Pawła II 
w pierwsze soboty miesiąca. Po zakończeniu pracy duszpasterskiej 
przez ks. Antoniego Saneckiego, ks. bp. ordynariusz Krzysztof Nitkie-
wicz mianował na nowego proboszcza parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli ks. Piotra Palacza, dotychczasowego 
proboszcza parafii w Kotowej Woli.

Oprac. Magdalena Gerba 
ks. Piotr Haracz

z życia gminy
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z życia gminy

Jubileusz 80-lecia sprowadzenia 
relikwii św. Andrzeja Boboli

80 
lat temu 17 kwietnia Papież Pius XI ogłasza Andrzeja 
Bobolę świętym Kościoła katolickiego, a 17 czerwca 
tegoż 1938 roku w uroczystej pośmiertnej podróży 
pociągiem jego relikwie poprzez Jugosławię, Węgry 

i Czechosłowację oraz szereg miast w Polsce docierają do Warsza-
wy. I tu taka ciekawa sprawa. Tuż przed kanonizacją jezuici pobierają 
z jego ciała niewielkie cząstki, które umieszczają w relikwiarzach, 
z których jeden z nich dwa lata temu, 8 maja 2016 roku został prze-
kazany obecnemu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, dla którego jest 
patronem i który odwiedził miejsce jego narodzenia – Strachocinę k/
Sanoka. Prezydent przychodząc na świat 16 maja 1972 roku przy-
niósł sobie to imię.

Na podstawie najnowszych badań, 
zwłaszcza zakonników Poplatka 
i Paciuszkiewicza, Andrzej Bobo-
la urodził się w Strachocinie k/
Sanoka na terenie obecnej archi-
diecezji przemyskiej w 1591 roku 
w szlacheckiej niezbyt zamożnej 
ale szlachetnej i religijnej rodzinie. 
Uczył się m.in. w Braniewie, Pułtu-
sku i Wilnie, gdzie otrzymał świę-
cenia kapłańskie 12 marca 1622 
roku. Pracował jako wędrowny 
kaznodzieja i ludowy misjonarz, 
zyskując określenia: „Apostoł 
Pińszczyzny” i „duszochwat” – 
łowca dusz. Przeszedł niezwykłą 
drogę za życia i po śmierci. Jego 
życiowy dramat rozegrał się 16 
maja 1657 roku pod Janowem 
Podlaskim, kiedy został prze-
chwycony przez okrutnych Koza-
ków. Mógł uratować życie, przy-
najmniej takie miał propozycje, 
gdyby porzucił katolicyzm a przyjął 
prawosławie. W tym względzie był 
nieugięty, trwał wiernie i konse-
kwentnie przy Chrystusie i Jego 
nauce. Nagi, przywiązany do płotu, 
bity, pozbawiony kilku zębów. Przywiązany do koni jest ciągnięty 
po ziemi na janowski rynek gdzie wykłuwają mu oko, obcinają palec, 
zdzierają nożami skórę w formie ornatu mszalnego, przypiekają rany 
ogniem, wbijają drzazgi pod paznokcie, obcinają uszy, nos, wargi, 
wyrywają język, a następnie podwieszają pod sufitem, by na koniec 
dobić go uderzeniem szablą w szyję.

Jak niezwykłe było jego życie, tak też niezwykłe były przejścia z jego 
ciałem, które aktualnie umieszczone jest w Sanktuarium jego imienia 
w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej.

Św. Jan Paweł II w słowie skierowanym do wiernych zgromadzonych 
na Placu św. Piotra w Rzymie na modlitwie Anioł Pański 29 maja 
1988 roku powiedział: „W roku 1938 byłem naocznym świadkiem 
powrotu męczennika do Ojczyzny. Albowiem jego trumna, jego reli-

kwie wracały do Polski poprzez różne miasta, między innymi Kraków, 
zanim dotarły do Warszawy. I pamięć tego spotkania ze świętym 
męczennikiem pozostaje dla mnie niezatarta. Kiedy zapoznałem 
się z jego życiorysem, z okolicznościami jego śmierci oraz z losami 
pośmiertnymi, jeszcze bardziej przejrzysty stał się dla mnie ten znak, 
jakim jest święty Andrzej Bobola”.

Warto wiedzieć, że św. Andrzej Bobola jest autorem tekstu ślubów, 
które Jan Kazimierz złożył 16 kwietnia 1657 roku w katedrze 
we Lwowie.

Czymś niezwykłym jest fakt, że na okoliczność 300-lecia męczeńskiej 
śmierci Papież Pius XII wydał 16 maja 1957 roku encyklikę INVIC-

TUS ATHLETA CHRISTI, podkre-
ślając niezwykły heroizm wiary 
i męczeństwa naszego rodaka 
oraz ukazał problemy i trudności, 
które występowały wśród wier-
nych w Kościele w kilkanaście 
lat po zakończeniu II wojny świa-
towej. Wczytajmy się w niektóre 
refleksje Ojca św. w niej zawar-
te: <Zapytany, czy jest łacińskim 
księdzem, odparł Andrzej: „jestem 
katolickim kapłanem; w tej wierze 
się urodziłem i w niej też chcę 
umrzeć. Wiara moja jest praw-
dziwa i do zbawienia prowadzi: 
wy powinniście żałować i pokutę 
czynić, bo bez tego w waszych 
błędach zbawienia nie dostąpicie. 
Przyjmując moją wiarę, poznacie 
prawdziwego Boga i wybawicie 
dusze wasze” (z listu Piusa XI 
Ex aperto Christi latere; AAS 30 
(1938) 359).

Szczególne zasługi w szerze-
niu kultu św. Andrzeja Boboli 
w obecnych czasach, a zwłasz-
cza w Strachocinie ma miejscowy 
ks. proboszcz prałat Józef Niżnik. 

Kilkanaście lat temu został zaproszony na program przygotowany 
o tym świętym przez młodzież Zespołu Szkół w Nowej Dębie. Jako 
uzupełnienie tego co powiedziała i wyśpiewała młodzież świadec-
two o przeżytych zdarzeniach przedstawił zaproszony gość, który 
od swojej strony jako kapłan mówił o świętym jezuicie. Powszechnie 
było wiadomo, że na plebanii w Strachocinie straszy. On sam jednak 
nic nie wiedział, że tam dzieją się dziwne rzeczy. Na czas pobytu 
w sanatorium proboszcza ks. Ryszarda Muchy, miał spełniać wszyst-
kie obowiązki duszpasterskie. Jak mówił na spotkaniu do młodzieży 
w nocy po północy z 11 na 12 września 1983 roku ktoś go obudził 
ze snu. Otwierając oczy zobaczył przed sobą zarośniętego mężczyznę 
w kapeluszu. Pierwsza myśl jaka w tej sytuacji przyszła mu do głowy, 
że jest to napad. Szybkim ruchem ręki ściągnął z siebie kołdrę i rzucił 
się na ową postać. Ale nikogo nie złapał. Zaświecił światło, sprawdził 
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drzwi, które okazały się zamknięte, okna były pozamykane i miały 
wszystkie szyby. I tu zaczęło się myślenie, co to mogło być. Oczywi-
ście spania już nie było. Po przyjściu do kościoła na poranną mszę 
św. mimochodem wspomniał do siostry zakonnej, że jak tak dalej 
będzie to on tu długo nie wytrzyma. Siostra zapytała, czy może go coś 
straszyło. I wtedy nieco zaskoczony tym co usłyszał, zapytał: to tutaj 
straszy? I dowiedział się, że na plebanii występują dziwne zdarzenia. 
Nie wiedział, że plebania w Strachocinie jest miejscem „przychodze-
nia z zaświatów nieznanego kapłana”. Te spotkania jeszcze trwały 
w sumie przez czas prawie czterech lat. Znakiem rozpoznawczym 
było „pukanie do drzwi sypialni”. Postać przychodziła niesystema-
tycznie i nigdy nie można było przewidzieć, której nocy się pojawi. 
Czasem pojawiała się dwa razy w tygodniu, a czasem raz na kilka 
tygodni czy nawet miesięcy. Dopiero w noc z 16 na 17 maja 1987 
r., gdy nieznana postać znowu „zapukała” jak zwykle o tej samej 
godzinie, po raz pierwszy nawiązał z nią świadomy kontakt stawiając 
pytanie: — Kim jesteś? Czego chcesz? I usłyszał głos, który przenikał 
całego człowieka. Głos, którego nigdy się nie zapomina: – Jestem 
św. Andrzej Bobola. Zacznijcie mnie czcić w Strachocinie. 
Od tej nocy tajemnicza postać już nigdy więcej się nie pojawiła, ale 
słowa, które wypowiedziała, nie dawały spokoju. Po tym wydarze-
niu ks. Józef udał się na rozmowę do Przemyśla, aby opowiedzieć 
o wszystkim ks. biskupowi ordynariuszowi Ignacemu Tokarczuko-
wi, który po wysłuchaniu relacji powiedział krótko: — Jedź z tym 
do Ojców Jezuitów do stolicy. Tak też uczynił. Udał się do Warszawy 
i przedstawił sytuację o. Mirosławowi Paciuszkiewiczowi, ówczesne-
mu proboszczowi sanktuarium św. Andrzeja Boboli.

z życia gminy

po raz ósmy. Ponad 200 uczestników siódmej trasy, której motywem 
przewodnim w tym roku był „Harry Potter”, przeszło ponad 50-cio 
kilometrową trasę ze Skarżyska-Kamiennej przez Wąchock, aż do 
Starachowic. Nasz szczep reprezentowały trzy patrole – „Czekolada”, 
„Skrrt Legion” oraz „Drużyna K”.

 Po trzydniowej wędrówce harcerze i harcerki wzięli udział w zlocie 
w Starachowicach, który zakończył się koncertem 
zespołu „Wszyscy byliśmy harcerzami”. W niedzielę 
odbył się uroczysty apel, podczas którego komen-
dant Szczepu „Jedynka” – Dariusz Misiak został 
wyróżniony odznaką „Zasłużony dla Harcerskiego 
Rajdu Świętokrzyskiego”.

 Pierwsze miejsce na siódmej trasie zdobyła 
Drużyna Harcerska im. Mariana Langiewicza, 
drugie – 9DSTH „Zodiak”, a trzecie – „Drużyna K” 
z Nowej Dęby.

Udział w rajdzie harcerzy z „Jedynki” wsparła 
Gmina Nowa Dęba oraz Starostwo Powiatowe 
w Tarnobrzegu.

Z harcerskimi pozdrowieniami 
Czuwaj! 

Magdalena Misiak

O 
d 31 maja do 3 czerwca odbywał się jubileuszowy, 60 
Harcerski Rajd Świętokrzyski w którym wzięło udział ponad 
1100 uczestników z całej Polski.

Wśród nich byli także harcerze i harcerki z 1 Środowi-
skowego Szczepu Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie. „Świętuch” to 
najstarszy rajd w Polsce, a „Jedynka” pojawiła się na siódmej trasie już 

Sukces harcerzy na Rajdzie 
Świętokrzyskim

Parafia Matki Bożej Królowej Polski posiada relikwie tego niezwykłego 
wielkiego świętego, który został ogłoszony drugorzędnym patronem 
naszej Ojczyzny.

Wyjazd po relikwie św. Andrzeja Boboli miał miejsce w piątek 29 
września 2017 roku, a więc w dniu kiedy kościół w liturgii wspomina 
św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W delegacji uczestniczyło 
5 osób: ks. Mieczysław W., ks. Andrzej W., Krystian R., Genowefa K., 
Magdalena K.

W Warszawie w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli mszę św. o godz. 
12:00 celebrowało wówczas 5 kapłanów, po której zostały przeka-
zane relikwie najnowszego Patrona Polski. Przy okazji pobytu była 
możliwość zwiedzenia Muzeum, po którym oprowadzała bardzo 
kompetentna przewodniczka, zwracając uwagę na wiele szczegółów 
z życia św. Andrzeja, udzielając także odpowiedzi na zapytania zwie-
dzających.

Natomiast wprowadzenie relikwii do kościoła parafialnego miało 
miejsce w ramach zakończenia uroczystych nabożeństw fatimskich 
w piątek 13 października 2017 r., przeżywanego w ramach 100-lecia 
objawień Maryi trójce dzieci w Fatimie. Podczas tego wydarzenia 
wystąpił chór VOX CRUCIS pod dyrygenturą ks. prałata E.M. Nycza 
z kościoła Podwyższenia Krzyża św.

Przy tej okazji pragnę podziękować osobom, które uczestniczyły w tej 
delegacji. Niech ten niezwykły święty oręduje za naszą Ojczyzną, 
Parafią, rodzinami i poszczególnymi osobami. Święty Andrzeju Bobolo 
męczenniku, wstawiaj się za nami u Boga.

ks. Mieczysław Wolanin
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Korzystając z okazji, zaproszeni goście oraz burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon i zastępca burmistrza Leszek Mirowski 
złożyli życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Matki i Dnia Ojca.

Kolejnym punktem spotkania były wybory nowego Zarządu Polskie-
go Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowe-
go w Nowej Dębie. W wyniku głosowania przewodniczącą Związku 
została wybrana Józefa Maria Kaczmarek, zastępcą przewodniczą-
cego Teresa Winiarska, sekretarzem Jan Witkowski, a skarbnikiem 
Barbara Surdyka-Wysiadły. Członkami Zarządu wybrani zostali 
Bernard Wysiadły, Stanisława Czachor i Urszula Wdowiak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Janina Pabian – przewodniczą-
ca, Stanisława Kosiorowska – sekretarz i Irena Andrusiewicz – czło-
nek Komisji. Delegatem na Konferencję do Zarządu Okręgowego 
w Rzeszowie wybrana została Przewodnicząca J. M. Kaczmarek.

 Zarząd PZERiI

„Dzień Matki i Ojca” oraz 
wybory nowego Zarządu

23 
maja w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie z okazji „Dnia Matki i Ojca” oraz wyborów do 
Zarządu Oddziału Rejonowego spotkali się człon-
kowie i sympatycy Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Nowej Dębie.

Wśród blisko 100 osób, które przybyły na spotkanie byli przedsta-
wiciele Zarządu Okręgowego PZERiI w Rzeszowie, Gminy Nowa 
Dęba, Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, Zakładów Metalowych 
„DEZAMET”, Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św., Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz 
właściciele Kwiaciarni „Gerbera” w Nowej Dębie.

Początek spotkania uświetnił swoim występem Zespół Teatralny 
„Pora na Seniora” z Samorządowego Ośrodka Kultury pod kierownic-
twem Ewy Kieliszek, który przygotował przedstawienie pt.: „Wariacje 
na temat miłości”, a także muzyczny upominek w postaci piosenki 
w wykonaniu wokalistki Marysi.

Jubileuszowa MILITARIADA
W 

roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości – w trzeci weekend czerwca północne Podkar-
pacie zamieniło się w poligon muzyczno-militarny. Mili-
tariada funkcjonuje już 10 lat! Z tej racji obchodziliśmy 

mały jubileusz. Z roku na rok jest coraz bardziej znana i ma ogólno-
polski zasięg. W tym roku w ciągu trzech dni 15, 16, 17 czerwca – 
według informacji służb zabezpieczających imprezę – odwiedziło nas 
kilkanaście tysięcy uczestników – 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 działają Ośrodek 
Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba” oraz 33. Wojsko-
wy Oddział Gospodarczy. Od 1937 r. w ramach Centralnego Okrę-
gu Przemysłowego zaczęła powstawać tutaj Wytwórnia Amunicji nr 
3, przy której powstawały zręby dzisiejszego miasta. – Organizując 

pierwszą edycję Militariady chcieliśmy podkreślić militarny charakter 
Nowej Dęby. Także w tym roku część naszego miasta, jak w latach 
ubiegłych, zamieniła się w pole bitwy, z wykorzystaniem opancerzo-
nych pojazdów, grup rekonstrukcyjnych i innego sprzętu lekkiego 
i ciężkiego – mówił burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.

Militariadę rozpoczęliśmy w piątkowe popołudnie 15 czerwca na Placu 
mjr. Gryczmana. Podziwialiśmy pokaz musztry paradnej w wykonaniu 
1 Kompani Reprezentacyjnej Wojska Polskiego z Pułku Reprezenta-
cyjnego oraz koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa. Mieszkańcy 
naszego miasta i gminy zaprezentowali się w przeglądzie pieśni 
żołnierskiej i patriotycznej w 100-lecie odzyskania niepodległości.

 – Tegorocznej imprezie nadaliśmy szczególny wymiar, chcąc podkre-
ślić jakże ważną datę – rok 1918 i odzyskanie przez naszą Ojczyznę 
niepodległości, czego setną rocznicę świętujemy w bieżącym roku 
– zaznacza Krystian Rzemień, dyrektor Samorządowego Ośrodka 
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Kultury, organizatora „Militariady”.

Dlatego – razem z Nowodębskim Towarzystwem Społeczno-Kultu-
ralnym – na czele z prezesem Jerzym Sudołem – wystąpiliśmy 
o grant ze środków unijnych na inscenizację historyczną ukazującą 
dzieje Polski od upadku w końcu XVIII stulecia, poprzez czas zaborów, 
powstań narodowych, aż do walk Polaków o niepodległość podczas 
I wojny światowej i bitwę warszawską 1920 r. – relacjonował dyrek-
tor SOK. Stała się ona centralnym punktem trzydniowej imprezy. 
W niedzielnej inscenizacji wystąpiło ponad 100 rekonstruktorów, 
a za jej przygotowanie odpowiedzialne było Przemyskie Stowarzy-
szenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, mające na swoim 
koncie szereg tego typu wydarzeń. Po wprowadzeniu, mówiącym 
o upadku I Rzeczypospolitej i kolejnych zrywach narodowowyzwo-
leńczych, w finale znalazła się prawdziwie wystrzałowa i wybuchowa 
potyczka polskiego oddziału z czerwonoarmistami w 1920 r. Potyczka 
zakończyła się zwycięstwem Polaków. Reżyserem widowiska i prowa-
dzącym je był Mirosław Majkowski, przewodniczący stowarzy-
szenia. Twórcy i wykonawcy widowiska zostali narodzeni oklaskami 
bardzo licznie zgromadzonej publiczności oraz podziękowaniami 
od przedstawicieli organizatorów imprezy i zaproszonych gości – 
na czele z posłem RP Zbigniewem Chmielowcem i marszałkiem 
województwa podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem.

– W tym roku, ze względu na szczególny jubileusz, zaprosiliśmy 

znacznie więcej jednostek wojskowych, stąd tak liczna obecność 
żołnierzy i znacznie więcej prezentowanego sprzętu wojskowego – 
mówił dyrektor Krystian Rzemień.

Żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszo-
wa prezentowali uzbrojenie, wyposażenie taktyczne oraz szereg 
pojazdów i sprzętu wojskowego na co dzień używanego podczas 
realizacji zadań bojowych. W parku przy głównej alei każdy mógł 
zobaczyć, dotknąć i zapoznać się z rożnymi rodzajami broni strze-
leckiej używanymi w Wojsku Polskim, wsiąść do bojowych transpor-
terów opancerzonych ROSOMAK, wozów rozpoznawczych BRDM 
oraz armato-haubicy GOŹDZIK. Kolejne atrakcje to stanowisko stacji 
radiolokacyjnej na podwoziu gąsienicowym, działo przeciwlotnicze 
ZUR, rodzinna zabawa biegowa oraz rzut atrapą granatu. Bardzo dużą 
popularnością cieszyło się stanowisko 3. Podkarpackiej Brygady 
Obrony Terytorialnej oraz dioramy Przemyskiego Stowarzysze-
nia Rekonstrukcji Historycznych, a także nowodębskiego Strzelca. 
Swoje wozy i sprzęt prezentowały także inne służby – policja oraz 
straż pożarna. W namiocie informacyjnym organizatorów można było 
zakupić pamiątkowy kalendarz na 2019 rok, wydany z okazji 10. 
edycji Militariady. Rzesze gości korzystały z bogatej dodatkowej oferty 
imprezy: licznych stoisk handlowych z militariami, punktów gastrono-
micznych, atrakcji lunaparku. W niedzielę dużym zainteresowaniem 
przez cały dzień cieszył się polowy szpital Polpharmy.
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Scena plenerowa nad zalewem przez dwa dni tętniła artystycznym 
życiem. W sobotę prezentowały się grupy artystyczne SOK – Akade-
mia Tańca 50+, grupy taneczne Marka Dudy oraz Art Dance. Wystąpił 
także „pionier nowodębskiego rapu” Kocur NDS. Gwiazdami wieczo-
ru były wschodzące gwiazdy polskiej sceny muzyki rozrywkowej : 
Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz. Prezentowali swoje utwo-
ry z energią, którą zarazili głownie młodszą cześć publiczności.

W niedzielę podziwialiśmy młodych wokalistów ze Studia Muzyki 
Rozrywkowej eMKa w najpiękniejszych piosenkach z bajek dla dzie-
ci, ZPiT „Dębianie” oraz mażoretki „Diament”. Młodzież oklaskiwała 
pochodzącego z Nowej Dęby repera Jesioła, który wystąpił w duecie 
– Bracia Grim. Aplauz publiki wywołał Arab – wschodząca gwiazda 
polskiego rapu – artysta pochodzący z Rzeszowa.

Prawdziwą „bombą” okazał się wieczorny koncert zespołu BRAThANKI 
–wykonującego muzykę z pogranicza folku, popu i rocka. Wybrzmiały 
największe przeboje: „Czerwone korale”, „Gdzie ten, który powie mi”, 
„Heniek”, „W kinie w Lublinie” i najnowsze utwory, takie jak „Mamo , 
ja nie chce za mąż” i „W niedzielę”.

Zespół oczarował niezwykłą energią, charyzmą i scenicznym obyciem. 
Widownia była wypełniona po brzegi, publiczność w każdym wieku 
bawiła się znakomicie.

Militariada wpisała się w kalendarz imprez Województwa Podkarpac-
kiego. W tym roku honorowy patronat nad nią objęli: Minister Obro-
ny Narodowej Mariusz Błaszczak, Wojewoda Podkarpacki 
Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego 
Władysław Ortyl. Województwo Podkarpackie było oficjalnym 
Partnerem Militariady. Na stoisku promocyjnym można było otrzy-
mać szereg informacji i pomocy turystycznych związanych z naszym 
pięknym i wyjątkowym regionem.

Militariada – Nowa Dęba 2018 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-Kulturalne-
go – Jerzy Sudoł oraz dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie – Krystian Rzemień.

Dziękujemy wszystkim Sponsorom, dzięki którym impreza 
mogła się odbyć. Były to: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, 
Województwo Podkarpackie, Zakłady Metalowe „Dezamet”, Huta 
Stalowa Wola, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zakła-
dy Chemiczne „Siarkopol”, Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, 
Fenix Metals Sp. z o.o. Chmielów, Nadleśnictwo Nowa Dęba, Szpital 
Powiatowy w Nowej Dębie, Euro-Park „Wisłosan” Agencja Rozwoju 
Przemysłu w Tarnobrzegu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Nowej Dębie, HLG Sp. z o.o., Restauracja i Hotel 
„Dębianka” w Nowej Dębie, Zakład Budowlano-Remontowy Stani-
sław Łęgowski, Bogdan Kupiec, Bank Pekao w Tarnobrzegu, Bank 
Spółdzielczy w Tarnobrzegu, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kara-
bela” w Tarnobrzegu, Stacja Paliw Auto-Gaz-But w Nowej Dębie, Deli-
katesy Stokrotka, Delikatesy Centrum ul. Krasickiego w Nowej Dębie, 
Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Zakład Farmaceutyczny 
Polpharma – Strefa na Zdrowie.

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

Galeria zdjęć na str. 28.

SOK

lokalną społeczność.

Po każdym z wystąpień funkcjonariuszy, następowała dyskusja 
z uczestnikami debaty, podczas której mieszkańcy zgłaszali wnioski 
i zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa.

Debatę społeczną podsumował Komendant Sekuła dziękując uczest-
nikom za udział w spotkaniu i zachęcał do częstszego korzystania 
z nowych narzędzi informatycznych – Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa i aplikacji Moja Komenda. Spotkanie zakończyła 
ankieta ewaluacyjna.

Oprac. RL/MM

O bezpieczeństwie w Nowej Dębie

14 
czerwca podczas otwartej debaty społecznej poli-
cjanci rozmawiali o bezpieczeństwie z mieszkańcami 
Nowej Dęby.

Na spotkaniu omówiono działania podjęte przez poli-
cję w celu realizacji wniosków i rekomendacji z ubiegłorocznej deba-
ty.

Debatę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinsp. 
Stanisław Sekuła. Na spotkanie przybyli m.in. zastępca burmistrza 
miasta i gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski, komendant Straży 
Leśnej Mieczysław Gil, komendant Placówki Żandarmerii Wojskowej 
w Nowej Dębie starszy chorąży sztabowy Sebastian Tuźnik, a Straż 
Miejską w Nowej Dębie reprezentował Damian Bartłomowicz. Obec-
ni byli także radni, sołtysi, mieszkańcy gminy oraz policjanci z KMP 
w Tarnobrzegu i KP Nowa Dęba.

Komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie kom. Mariusz Stasiak 
przedstawił prezentację multimedialną i przypomniał funkcjonowanie 
Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mówił także o tym, jak 
wprowadzić informację o danym zagrożeniu lokalnym. Opowiedział 
jak wygląda weryfikacja wpisów oraz jakich zagrożeń występuje 
najwięcej. Podkreślił rolę mapy zagrożeń polegającej na możliwości 
bezpośredniego przekazania policjantom, za pośrednictwem aplika-
cji internetowej, aktualnych sygnałów o zagrożeniach występujących 
w najbliższej okolicy.

Komendant przedstawił także działania podjęte przez Policję w celu 
likwidacji wskazanych problemów w ubiegłorocznej debacie przez 
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Trwa budowa Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Co ważne, równocześnie z pracami przy fundamentach prowadzone 
są roboty elektryczne przy wykonaniu nowego zasilania dla powsta-
jącego oddziału. W wykopach układane są nowe przewody zasilające 
i zmieniane są trasy zasileń dla istniejących oddziałów w przypad-
kach kolizji starych tras z powstającym budynkiem. Większość tych 
prac udało się wykonać bez wyłączania zasilania w którymkolwiek 
z budynków szpitala. Krótkotrwałe wyłączenie będzie jednak niezbęd-
ne do przełożenia zasilania na nowe sieci energetyczne. Wykonawca 
gwarantuje, że ograniczy je do minimum.

Informujemy, że w związku z bardzo dużym zakresem prac, na czas 
budowy nastąpiły zmiany organizacji ruchu na terenie szpitala. 
Zamknięte dla ruchu pojazdów zostały obie bramy od ul. M.C. Skło-
dowskiej. Od rozpoczęcia prac na teren szpitala można wjeżdżać 
tylko od ulicy Szpitalnej. Natomiast od strony ul. M.C. Skłodowskiej 
w dalszym ciągu można wchodzić pieszo przez obie bramy pozosta-
wiając pojazd na parkingu przed główną bramą.

W. Lis

M 
amy dobre wiadomości dla pacjentów Szpitala Powiato-
wego w Nowej Dębie. 9 maja 2018 roku na terenie Szpi-
tala przy ul. M.C. Skłodowskiej 1a, rozpoczęły się prace 
budowlane związane z realizacją projektu pn. „Dobu-

dowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 
Szpitala w Nowej Dębie”. Program ten dofinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020.

Prace budowlane, których zakończenie przewidziane jest na koniec 
bieżącego roku, prowadzone są przy sprzyjającej pogodzie i w dobrym 
tempie. Obecnie wykonano prace ziemne, zaszalowano i uzbrojono 
ławy fundamentowe, wykonano szalunki fundamentów i w dużej 
części je wybetonowano. Przeprowadzono także operację izolacji 
przeciwwilgociowej pionowej i termicznej wykonanych ścian funda-
mentowych. Są już także pierwsze fragmenty ścian budynku.

Sołectwo Cygany najlepsze 
w plebiscycie

7 
czerwca w Urzędzie Wojewódz-
kim w Rzeszowie odbyła się gala 
wręczenia nagród w plebiscycie 
Sołtys i Sołectwo Podkarpacia 

2018. Plebiscyt zorganizowała gazeta Nowi-
ny pod patronatem Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz 
Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. 
Plebiscyt podzielony był na dwa etapy – 
powiatowy i wojewódzki.

Laureatem konkursu został sołtys miejscowości Cygany Marcin 
Zawada. W gronie sołtysów i przedstawicieli sołectw z całego woje-
wództwa oraz przedstawicieli władz wojewódzkich, sołtys Marcin 

Zawada otrzymał dyplom za zajęcie 
drugiego miejsca dla najlepszego 
sołtysa z powiatu tarnobrzeskiego. 
Odebrał także gratulacje za najwięk-
szą ilość głosów z powiatu tarno-
brzeskiego w drugim, wojewódzkim 
etapie konkursu.

W kategorii najlepsze sołectwo, miej-
scowość Cygany zajęła pierwsze miej-
sce w powiecie tarnobrzeskim. Było to 

duże wyróżnienie wśród przedstawicieli sołectw z całego Podkarpacia 
oraz władz województwa dla miejscowości i jej mieszkańców.

RL/MS
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Pierwsza Gminna Senioriada 2018
Dzień drugi – zabawa integracyjna nad Zale-
wem
Drugi dzień Senioriady miał charakter integracyjny. Seniorzy 
z terenu naszej gminy spotkali się przy wiacie ogniskowej 
nad Zalewem. Zabawę poprzedziły prelekcje Policji na temat 
„Bezpieczny Senior” oraz Straży Pożarnej na temat czadu 
i jego skutków. Seniorzy mogli również poznać sposoby 
udzielania pierwszej pomocy prezentowane przez strażaków. 
Dla startujących w konkursie przewidziano nagrody (czujnik 
czadu, termometry elektroniczne). Dla wszystkich uczestni-
ków przygotowane były opaski odblaskowe z okolicznościo-
wymi napisami. Akademia Tańca 50+ zaprezentowała pokaz 
tańca towarzyskiego. Tym razem przy pięknej, letniej pogodzie 
seniorzy bawili się przy muzyce granej na żywo przez zespół 
Józefa Smykli. Do późnych godzin wieczornych w imprezie 
uczestniczyło ok. 250 osób. Gorący posiłek serwowały panie 
z MGOPS.

Dzień trzeci – przegląd twórczości artystycz-
nej
Ostatni dzień Senioriady rozpoczął się przed SOK otwarciem 
wystawy rękodzieła artystycznego wykonanego przez senio-
rów z terenu gminy. Można było oglądać miedzy innym malar-
stwo, rzeźbę, haft, koronki szydełkowe, papierową wiklinę, 
biżuterię koralikową i wiele innych prac. Wystawa połączona 
była z kiermaszem więc była możliwość zakupu prezentowa-
nych prac. O godzinie 16:00 odbył się pokaz musztry parad-
nej w wykonaniu grupy żołnierzy z Pułku Reprezentacyjnego 
Wojska Polskiego oraz koncert Orkiestry Wojskowej z Rzeszo-
wa. Następnie w ramach upamiętnienia 100–lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości odbył się przegląd pieśni patrio-
tycznej i żołnierskiej. Do przeglądu zgłoszone zostały cztery 
zespoły: Chór parafialny z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św 
w Nowej Dębie, Zespół Seniorki z Tarnobrzega, Zespół Bielo-
wianki z Rozalina oraz Zespół Cyganianki z Cyganów. Wszyscy 
artyści otrzymali z rąk dyrektora SOK, burmistrzów Nowej Dęby 
oraz przewodniczącego Rady Seniorów pamiątkowe puchary 
i podziękowania.

Po zakończeniu występów przewodniczący i wiceprzewodni-
czący Rady Seniorów podziękowali wszystkim za udział i ogło-
sili zamknięcie I Gminnej Senioriady 2018. Podziękowania 
skierowali również do sponsorów, dzięki którym zorganizowa-
nie takiej imprezy było możliwe.

Galeria zdjęć na str. 2

Jan Witkowski 
Przewodniczący Rady Seniorów 

Miasta i Gminy Nowa Dęba

W 
dniach 13-15 czerwca z inicjatywy Rady Senio-
rów Miasta i Gminy Nowa Dęba odbyła się I Gmin-
na Senioriada.

Celem imprezy było propagowanie czynnego 
wypoczynku oraz integracja seniorów z terenu naszej gminy 
i okolic. Patronat nad imprezą objął burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon.

Współorganizatorem Senioriady był Urząd Miasta i Gminy 
Nowa Dęba, Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji, Samo-
rządowy Ośrodek Kultury oraz Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.

W święcie uczestniczyli seniorzy z terenu miasta i gminy, dla 
których zapewniony był transport z miejsc zamieszkania.

Dzień pierwszy imprezy to zawody sportowe 
„na wesoło”.
O godzinie 15 spod SOK wyruszył kolorowy pochód prowa-
dzony przez orkiestrę dętą i grupę mażoretek z Chmielowa. 
Trasę przemarszu przez miasto na stadion SOSiR zabezpie-
czała Straż Miejska oraz Policja. Na stadionie po uroczystym 
wciągnięciu flagi i odegraniu hymnu, wszystkich seniorów 
i zaproszonych gości powitał przewodniczący Rady Senio-
rów Jan Witkowski, zachęcając wszystkich do aktywnego 
udziału w zawodach. Oficjalnego otwarcia Senioriady dokonał 
burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.

Ze względu na deszczową pogodę nie odbył się planowany 
koncert orkiestry dętej i pokaz mażoretek. Kapryśna pogoda 
nie przeszkodziła za to w rozegraniu zawodów. Rozpoczął je 
marsz nordic walking na dystansie 1200 m. Wśród rozegra-
nych „dyscyplin sportowych” było: toczenie dwóch piłek lekar-
skich slalomem, rzut piankowym oszczepem, rzut ringo, rzuty 
lotkami do tarczy (dart), strzał do bramki, mini golf, obieranie 
jabłka, łowienie rybek i wyścig z rafką od roweru.

W zawodach czynnie uczestniczyło 77 seniorów, w tym 
23-osobowa drużyna UTW z Tarnobrzega.

Dla zawodników w poszczególnych konkurencjach przygoto-
wane były medale, dyplomy i pamiątkowe plakietki.

W ogólnym podsumowaniu wszystkich dyscyplin niewielką 
przewagę uzyskali zawodnicy z Nowej Dęby, którzy otrzymali 
piękny puchar ufundowany przez Posła na Sejm RP Zbigniewa 
Chmielowca. Docenić należy też rolę Młodzieżowej Rady Miej-
skiej, która w formie wolontariatu pomagała przy rozgrywaniu 
poszczególnych dyscyplin.

Na zakończenie zawodów dla wszystkich uczestników przewi-
dziano poczęstunek i pamiątkowe plakietki. Każdy zawodnik 
wziął udział w losowaniu fantów w bezpłatnej loterii, w której 
każdy los wygrywał. Fanty do loterii przekazali sponsorzy 
z Nowej Dęby.
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Chmielów z nazwami ulic
go, Straży Pożarnej, Pogoto-
wia Ratunkowego i Komisa-
riatu Policji w Nowej Dębie.

W miejscowości Chmielów 
były dotychczas nazwane 
dwie ulice (ulica Strefowa 
i ulica Chemiczna) znajdujące 
się na terenie Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO-PARK WISŁOSAN. Wprowadzenie nazw ulic na terenie całe-
go sołectwa poprawi dostępność służbom ratowniczym (pogotowie, 
straż pożarna, policja, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne) 
oraz firmom, które wykonują różnego rodzaju usługi, m.in. pocztowe 
czy kurierskie.

Tabliczki z nazwami ulic umieszczone zostały na wszystkich skrzyżo-
waniach w Chmielowie. Dodatkowo obok przystanku autobusowego 
w pobliżu kościoła stanęła tablica informacyjna z planem Chmielowa 
i nowymi nazwami ulic, która ułatwi zorientowanie się w sytuacji.

UMiG/RL

O 
d 1 czerwca na terenie gminy Nowa Dęba obowiązuje 
uchwała nr XL/367/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
z dnia 30 października 2017 r. w sprawie nadania nazw 
ulic na terenie Sołectwa Chmielów.

Wniosek w sprawie nadania nazw ulic w Chmielowie został zgłoszony 
i przegłosowany przez mieszkańców 23 kwietnia 2017 r. na Ogólnym 
Zebraniu Wiejskim Mieszkańców Sołectwa Chmielów.

W uzgodnieniu z Radą Sołecką ustalono, że ulice, które posiadały 
nazwy zachowają je, natomiast dla pozostałych ulic zaproponowano 
nowe nazwy. Zostały one następnie skonsultowane z mieszkańca-
mi Chmielowa. Ostatecznie przyjęto następujące nazwy ulic: Koniec, 
Spacerowa, Wądół, Targowa, Tarnobrzeska, Kolejowa, Górka, Lipo-
wa, Kolnica, Strażacka, Zakanale, Siarkowa, Zaciszna, Polna, Leśna, 
Akacjowa, Brzozowa, Borowa, Słoneczna, Sadowa, Wenecka, Różana 
i 2 Września.

Treść uchwały przesłana została do Urzędu Statystycznego oraz do 
wszystkich instytucji zajmujących się świadczeniem usług, w tym 
m.in. do: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 
Zakładu Energetycznego, Zakładu Gazowniczego, Urzędu Skarbowe-

Nowe przepisy dotyczące taryf na wodę i ścieki
wanie infrastruktury do wzrastających wymagań określanych prze-
pisami prawa, czyli inwestycje. Zgodnie z ww. ustawą, inwestycje te 
muszą być zaplanowane w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Są one jednym 
z istotnych czynników w kształtowaniu taryf.

Powyższa ustawa określa również zasady ustalania taryf i jest podsta-
wą dla dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej do oceny, 
czy taryfy uwzględniają wszystkie czynniki kosztowe.

Czy wobec zmiany przepisów samorząd może 
obecnie wpływać na cenę wody i ścieków obowią-
zujących mieszkańca?
Okazuje się, że Rada Miejska nie jest całkowicie pozbawiona wpły-
wu na ostateczną cenę za wodę i ścieki jaką poniesie mieszkaniec 
gminy. Od kilku lat radni uchwalają corocznie dopłaty dla mieszkań-
ców i mogą nadal to robić. Innym sposobem jest np. dokapitalizowa-
nie spółki. I z takiego sposobu burmistrz Wiesław Ordon skorzysta, 
występując do Rady Miejskiej o zgodę na dokapitalizowanie spółki 
komunalnej, celem zakupu sprzętu dla potrzeb działu wodociągowo-
kanalizacyjnego. Dokapitalizowanie spółki winno służyć obniżaniu 
kosztów działalności w tym zakresie, a tym samym spowalniać wzrost 
cen wody i ścieków.

Jakie ceny będą obowiązywały mieszkańca?
Uwzględniając taryfy opracowane zgodnie z nowymi przepisami 
i zatwierdzonymi przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej oraz uwzględniając dopłaty Gminy do cen wody i ścieków, 
mieszkaniec zapłaci od 1 czerwca, o 15 gr więcej, za metr sześcienny 
wody i o 7 gr więcej za metr sześcienny ścieków.

Ze szczegółami taryfy można zapoznać się na stronie internetowej 
PGKiM: www.pgkim.nowadeba.pl

PGKiM Sp. z o.o.

N 
a przełomie 2017 i 2018 roku zmieniły się przepisy doty-
czące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odpro-
wadzania ścieków. Zmienił się również sposób tworzenia 
i zatwierdzania taryf. Obecnie wpływ na kształtowanie się 

cen wody i ścieków ma kilka ważnych ustaw i rozporządzeń. I tak, 
np. nowa ustawa „Prawo wodne” ograniczyła kompetencje samo-
rządu terytorialnego. Do tej pory cennik usług wodno-kanalizacyj-
nych był weryfikowany przez Burmistrza i zatwierdzany przez Radę 
Gminy, a nadzór sprawował wojewoda. Obecnie taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedsię-
biorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przesyła do dyrektora regional-
nego zarządu gospodarki wodnej, który jest lokalnym reprezentantem 
nowo powołanej instytucji tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie, i który zatwierdza wnioskowane taryfy. Ustawa ta wprowadza 
dodatkowe opłaty stałe związane z korzystaniem z usług wodnych 
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Przy czym 
pod terminem „korzystanie z usług wodnych” kryją się zarówno kosz-
ty związane z poborem wody jak i odprowadzaniem ścieków.

Jeśli zaś chodzi o same taryfy, to ich kształt został ściśle zapisa-
ny w rozporządzeniu w sprawie określania taryf, wzoru wniosku 
o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rozporządzenie 
narzuca obowiązek ujęcia w taryfach wszystkich kosztów związanych 
z poborem, uzdatnianiem i przesyłem wody oraz odbiorem, przesy-
łem i oczyszczaniem ścieków. Niedopuszczalne jest przerzucanie tych 
kosztów na inne sfery działalności przedsiębiorstwa.

Uchwalona w 2017 r. przez Sejm nowelizacja Ustawy o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, nakazu-
je przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu dostawę wody 
i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także 
zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzanych 
ścieków. To z kolei wymusza na przedsiębiorstwie stałe dostosowy-
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Wkrótce oświetlenie i monitoring nad Zalewem
Wykonanie tego 
zadania jest dość 
kosztowne, bo sięga 
500 tys. zł. Dlate-
go władze miejskie 
poszukiwały środ-
ków zewnętrznych 
na wsparcie reali-
zacji tego oczekiwa-
nego przez nowodę-
bian projektu. Udało 
się tu ponownie 
sięgnąć po unijną 
dotację z Progra-
mu Operacyjnego 
Rybactwo i Morze, 
w ramach Lokalnej 
Grupy Rybackiej 
Puszczy Sandomier-
skiej, której preze-
sem jest Wiesław 
Ordon, burmistrz Nowej Dęby. Stowarzyszenie pozyskało dotację 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w wyso-
kości 8 mln zł. Kwota trafi do 13 samorządów (10 podkarpackich i 3 
lubelskich), rybaków, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców. 
Gmina Nowa Dęba otrzyma w ramach tego projektu oświetleniowego 
dotację w wysokości 200 tys. zł, a pozostała kwota będzie pochodzić 
z budżetu własnego gminy.

Po podpisaniu umowy dotacji przez skarbnik Alicję Furgał i burmi-
strza Wiesława Ordona ruszyły procedury, które wyłoniły wykonawcę 
zadania. Zakłada się, że w połowie sierpnia zadanie zostanie oddane 
do użytku i mieszkańcy w sezonie letnim będą mogli dłużej korzystać 
z uroków nowodębskiego Zalewu.

UMiG/RL

N 
a terenie Zalewu w Nowej Dębie trwają prace przy budowie 
oświetlenia parkowego wraz z monitoringiem.

Po realizacji projektu zagospodarowania terenów nad Zale-
wem pojawiło się wiele sygnałów od mieszkańców, że tak 

atrakcyjny teren, jakim są ścieżki spacerowe i rowerowe dookoła 
Zalewu oraz ścieżki i wiaty rekreacyjne, winny być dłużej dostępne 
dla mieszkańców. Chodzi o późne godziny wieczorne, gdy zapada już 
zmrok, a aura pogodowa sprzyja wypoczynkowi na łonie natury.

Dlatego też władze gminy przygotowały dokumentację projektową 
budowy oświetlenia parkowego na terenie Zalewu. Prawie 3,4 km 
linii kablowych zapewni zasilenie 75 latarni, 3 naświetlaczy i 4 szafek 
zasilających przy wiatach.

Projekt zakłada również budowę systemu monitorującego najważ-
niejsze obiekty nad Zalewem: 
wiaty i zabawowy statek 
piracki. Niestety, mieliśmy do 
czynienia z aktami dewastacji 
znajdujących się pod wiata-
mi ławek czy niszczenia placu 
zabaw. Dlatego przygotowany 
został projekt monitoringu tych 
obiektów. 5 kamer (2 obrotowe 
i 3 tubowe) zostanie podpiętych 
do energetycznych linii kablo-
wych o długości 600 m i linii 
światłowodowych o długości 1 
km. Będą one przesyłać obraz 
do 16-kanałowego rejestratora 
(dwa dyski twarde o pojemno-
ści 2 TB) i telewizora podglądu, 

które będą usytuowane na krytej pływalni. Ponieważ na basenie znaj-
duje się całodobowa obsługa, będzie ona miała wgląd w wydarzenia 
nad Zalewem.

Informacja o świadczeniu „Dobry start” 
wypłacanym w UMiG Nowa Dęba

dzieci uczących się w szkole policealnej, w szkole dla dorosłych 
oraz studentom.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” – można składać online już od 
1 lipca 2018r. przez stronę internetową empatia.mrpips.gov.pl lub 
przez bankowość elektroniczną.

Od 1 sierpnia 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. 
Rzeszowska 3 będą przyjmowane wnioski w formie papierowej.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018r.

GKS/LO

Ś 
wiadczenie „Dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia 
dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się 
w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia 

z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realiza-
cji rządowego programu „Dobry start” oznacza szkołę podstawową, 
dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychcza-
sową szkołę ponadgimnazjalną), aż do ukończenia przez nie 20. 
roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole – otrzymają 
świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Świadczenie przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, opiekunom 
faktycznym, rodzinom zastępczym.

Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przed-
szkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne (tzw. zerów-
ka) w szkole lub przedszkolu. Nie będzie przysługiwać również dla 
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Inwestycje i remonty 
w obiektywie

Z 
akończono remont chodnika „do basenu” na odcinku od 
ul. Szkolnej do mostku na potoku „Bystrzyk”.

Wyremontowany został chodnik o długości 270 metrów 
i powierzchni 432 m2 oraz nawierzchnia mostku (25m2). 

Trasa nowego chodnika, chociaż nieco odmienna od dotychczaso-
wej, została wyznaczona według aktualnych pomiarów geodezyjnych. 
W ramach prac remontowych wykonano między innymi demontaż 
starego chodnika, wytyczenie właściwej trasy, wykonanie podbudo-
wy, ułożenie obrzeży i nawierzchni z kostki brukowej, karczowanie 
pni i zagajników oraz profilowanie i humusowanie skarp. Dodat-
kowo zamontowano poręcze ochronne na początku chodnika od 
ulicy Szkolnej.

Wykonawcą robót, prowadzonych pod okiem inspektora nadzoru, była 
– wyłoniona w drodze zamówienia publicznego – Firma Handlowo-
Usługowo-Produkcyjna BRUK-MAR, Cisów Las z Gminy Bojanów.

W przyszłości po uregulowaniu dość skomplikowanych spraw zwią-
zanych ze zmianą przeznaczenia działek sąsiednich, planowane jest 
wykonanie bliźniaczego pasa dla rowerów, co w znacznym stopniu 
ułatwiłoby komunikację pieszo-rowerową na tym ciągu komunikacyj-
nym.

GKS/MP

. . .

W osiedlu Poręby Dębskie powstał kolejny, blisko 120 metrowy odci-
nek chodnika przy ulicy Hubala, który zakończył budowę chodnika 
wzdłuż ulicy Sucharskiego i Hubala.

. . .

Ustawione przy drodze krajowej nr 9 na wjeździe do Nowej Dęby od 
strony Tarnowskiej Woli i od strony Majdanu Królewskiego witacze 
zostały oklejone wysokiej jakości kolorową folią odblaskową. Zyskały 
przez to dodatkową funkcję i są lepiej widoczne po zmroku.

. . .

Od ronda na DK9 do Al. Zwycięstwa na nowo ułożonej linii kablowej 
zainstalowane zostało oświetlenie parkowe. Łącznie zamontowano 
16 słupów oświetlenia z oprawami typu LED. Tym samym oświetlo-
ny został blisko 500 metrowy ciąg pieszy pomiędzy ul. Rzeszowską, 
a blokami przy ulicy Jana Pawła II od nr 22 do 36.

Wykonawcą prac była firma „INSTAL-TECH” Marcin Borawa z Huty 
Komorowskiej. Wartość całości (projekt i wykonanie) to ponad 61 tys. 
zł.

. . .

Trwają prace przy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej 
w Chmielowie. Kontynuowana będzie także budowa sali gimnastycz-
nej podjęta niezależnie od decyzji o dofinansowaniu z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.
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. . .

Gmina Nowa Dęba otrzymała ponad 100 tys. zł dotacji na budowę 
boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Dębie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

. . .

Zakończyła się budowa parkingu wewnętrznego przy szkole w Cyga-
nach, a ze środków funduszu sołeckiego (20 tys. zł) rozbudowano 
parking przy szkole w Jadachach.

. . .

Trwają prace przy budowie zatok postojowych przy przystankach 
kolejowych w Tarnowskiej Woli i w Cyganach.

. . .

Powiat tarnobrzeski kontynuuje budowę zatok postojowych wzdłuż 
ul Jana Pawła II (dotacja Gminy Nowa Dęba do 70 tys. zł). Kontynu-
owana jest także budowa chodnika w Rozalinie w kierunku Tarnow-
skiej Woli i z Tarnowskiej Woli w stronę Rozalina.

. . .

Rozpoczęto prace przy przebudowie trzeciego, ostatniego odcin-
ka ulicy Kościuszki w Nowej Dębie od mostu na potoku Bystrzyk 
do torów kolejowych. W związku z pracami pojawią się utrudnie-
nia dla pieszych i kierowców. Najbardziej widocznymi zmianami 
będzie likwidacja mostu na Bystrzyku i budowa nowego mostu wraz 
z ciągiem pieszo-rowerowym, likwidacja dotychczasowego mostku 
dla pieszych, korekta łuku drogi oraz zmiana miejsca przejazdu przez 
tory kolejowe. Pojawią się także miejsca parkingowe dla korzystają-
cych z przystanku kolejowego.

Wsparcie dla Powiatu tarnobrzeskiego przez Gminę Nowa Dęba 
na trzeci etap przebudowy ulicy Kościuszki wynosi 710 tys. zł.

UMiG/RL
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Nowy sprzęt dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych

samorząd

Dni ochrony przeciwpożarowej w Gminie Nowa 
Dęba

13 
maja nowodębscy strażacy – ochotnicy uroczyście 
obchodzili dni ochrony przeciwpożarowej połączone 
z włączeniem do podziału bojowego nowego śred-
niego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafial-
nym w Jadachach koncelebrowaną przez kapelana gminnego straży 
pożarnych ks. Eugeniusza Nycza oraz proboszcza parafii Jadachy ks. 
Jana Niemca, w której udział wzięły poczty sztandarowe Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy, druhowie strażacy, 
zaproszeni goście oraz liczni mieszkańcy sołectwa Jadachy.

Oficjalnego otwarcia uroczystości odbywającej się na placu obok 
Szkoły Podstawowej w Jadachach dokonał burmistrz Nowej Dęby 
Wiesław Ordon. Wśród gości przybyłych na uroczystość był poseł 
na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wicemarszałek woj. podkar-
packiego Bogdan Romaniuk, komendant Wojewódzki PSP st. bryg. 
Andrzej Babiec, dyrektor Zarządu Wykonawczy OW ZOSP RP woje-
wództwa podkarpackiego dh Edward Szlichta, radny sejmiku woj. 
podkarpackiego Władysław Stępień, starosta tarnobrzeski Paweł 

Bartoszek, Komendant Miejski PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Marian 
Róg, prezesi oraz komendanci gminni OSP z powiatu tarnobrzeskie-
go, a także liczni mieszkańcy sołectwa Jadachy.

Po przedstawieniu przez druha Tadeusza Jadacha rysu historyczne-
go Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach nastąpiło przekazanie 
przez posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, wicemarszałka woj. 
podkarpackiego Bogdana Romaniuka, komendanta wojewódzkie-
go PSP st. bryg. Andrzeja Babca oraz komendanta miejskiego PSP 
w Tarnobrzegu mł. bryg. Mariana Roga na ręce naczelnika OSP 
w Jadachach druha Krzysztofa Pająka kompletu dokumentów oraz 
kluczyków do nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego.

Tradycyjnego poświęcenia samochodu dokonał proboszcz parafii 
Jadachy ks. Jan. Niemiec.

Wartym przypomnienia jest udział instytucji wspierających, które 
partycypowały w kosztach zakupu pojazdu Volvo GBA wartego 749 
439 zł.:

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej – 231 tys. zł »

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospod. Wodnej  »
w Rzeszowie – 70 tys. zł

Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu – 15 tys. zł »

Gmina Nowa Dęba (w tym środki sołectwa Jadachy) – 433 439  »
zł

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP

P 
rzedstawiciele 5 jednostek OSP z terenu gminy Nowa Dęba 
otrzymali sprzęt ratownictwa medycznego i drogowego 
sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

13 marca Gmina Nowa Dęba podpisała z Ministerstwem 
Sprawiedliwości umowę na powierzenie realizacji zadań z „Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundu-
szu Sprawiedliwości” w zakresie dofinansowania zakupu dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba, sprzętu 
niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio 
na miejscu popełnienia przestępstwa.

Za łączną kwotę 57 158,40 zł zakupiono:

2 zestawy ratownictwa medycznego po 5173,20 zł, który został  »
przekazany dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Alfredówce oraz 
w Tarnowskiej Woli,
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2 defibrylatory AED Zoll Plus po 5076 zł przeznaczone dla  »
Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Dębie oraz w Jadachach,

1 zestaw sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla  »
Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie.

Warto nadmienić, że 99% wartości zakupionego sprzętu, tj. kwotę 
56 586,80 zł przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Spra-
wiedliwości, natomiast kwotę stanowiącą 1% wartości sprzętu tj. 
571,58 zł dopłaciła Gmina Nowa Dęba.

Zakupiony sprzęt został uroczyście przekazany 30 maja przez posła 
na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, przewodniczącego Parlamentar-
nego Zespołu Strażaków oraz burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesława Ordona, przedstawicielom poszczególnych OSP z tere-
nu gminy.

Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt ratownictwa 
medycznego oraz drogowego bardzo wyraźnie poprawi skuteczność 
prowadzonych akcji ratowniczych.

SO/JK

Podziękowanie dla wolontariuszy
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” – Jan Paweł II 26 
czerwca w sali kameralnej Samorządowego Ośrod-
ka Kultury w Nowej Dębie miało miejsce uroczyste 
spotkanie 31 osób przedstawicieli Nowej Dęby, Roza-
lina, Tarnowskiej Woli, Alfredówki, Jadachów, Cygan 

oraz Chmielowa, aktywnie zaangażowanych w realizację Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w latach 2014-2020 na terenie 
miasta i gminy Nowa Dęba z udziałem przedstawicieli nowodębskich 
władz oraz sołtysów i radnych.

W ramach Programu z pomocy żywnościowej na terenie miasta 
i gminy Nowa Dęba skorzystało ponad 1500 osób, spełniających 
odpowiednio kryterium dochodowe.

W okresie od września 2017r. do czerwca 2018r. wolontariusze dzia-
łający w ramach Banku Żywności i Caritas rozdysponowali ponad 66 
ton żywności.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin, burmistrz Wiesław 
Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski oraz kierownik MGOPS 
Maria Tomczyk złożyli wszystkim zaproszonym gościom podziękowa-
nia za bezinteresowną pomoc, wyjątkowe poświęcenie i zaangażo-
wanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności w zakresie realizacji 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Wyrazem 
wdzięczności i uznania za dotychczasową współpracę były symbo-
liczne upominki oraz okolicznościowe dyplomy. Uroczystość dopełnił 
słodki poczęstunek przy kawie i herbacie.

W imieniu Dyrektora Caritas Diecezji Sandomierskiej za szerzenie 
wolontariatu oraz idei przyświecających działalności Caritas na ręce 
burmistrzów oraz kierownika MGOPS zostały złożone podziękowania 
i wręczone pamiątkowe dyplomy.

MGOPS
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ZS 2 rozszerza współpracę

Realizując to założenie, duże szanse dla młodzieży szkoła dostrze-
ga w poszukiwanych i świetnie opłacanych zawodach technicznych. 
Toteż jednym z nich jest technik automatyk, nowy planowany kieru-
nek kształcenia w ZS nr 2 w Nowej Dębie. W prężnie rozwijającym 
się środowisku informatycznym (elektronika, robotyka, mechanika) 
zawód automatyk jest nie tylko wysoko ceniony, ale również stwarza 
ogromne możliwości rozwoju, o czym zapewniają wszystkie uczel-
nie techniczne.

Realizowany wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu program „Kadry 
dla przemysłu”, w którym uczestniczy ZS nr 2 to niezwykle cenne 
doświadczenie, na którym zyskają uczniowie naszej szkoły.

 ZS 2 w Nowej Dębie

22 
maja dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 Iwona Strojek 
podpisała na zamku w Baranowie Sandomierskim 
porozumienie o współpracy z zarządami spółek: 
Euro-Eko, Euro-Eko Media, Energia Euro Park oraz 

Fundacją Pro Arte Et Historia. Odbyło się to dzięki realizacji programu 
Agencji Rozwoju Przemysłu „Kadry dla przemysłu”.

Celem programu jest stworzenie warunków do długofalowej współ-
pracy pomiędzy spółkami z Grupy ARP a sektorem edukacji (szkołami 
technicznymi i branżowymi oraz centrami kształcenia zawodowego).

Projekt zakłada uczestnictwo firm w kształceniu uczniów, tak aby 
w przyszłości posiadali oni odpowiednie kwalifikacje do podjęcia 
pracy. Jak wyjaśnia Kasjan Wyligała z Agencji Rozwoju Przemysłu, 
wielokrotnie podczas spotkań z prezesami spółek grupy, podnoszono 
problem braku wykwalifikowanych pracowników. Po zrobieniu roze-
znania zarówno wśród firm jak i szkół, wytypowano 3 szkoły z woj. 
podkarpackiego, które podpisały porozumienie o współpracy. Zyska-
ją na tym przede wszystkim uczniowie, którzy będą mogli odbywać 
praktyki i staże, a także realizować zajęcia praktyczne w realnych 
warunkach pracy pod nadzorem specjalistów w konkretnym zawo-
dzie.

 – „Bardzo uważnie śledzimy obecny rynek pracy, analizujemy zapo-
trzebowanie na konkretne zawody, wychodząc naprzeciw potrzebom 
lokalnego środowiska” – mówi dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowej 
Dębie Iwona Strojek.

Szkoła w Chmielowie z certyfikatem

Ministerstwo Edukacji Narodowej dotyczącymi profilaktyki zdrowot-
nej. Podczas konferencji dr Barbara Wolny, Rejonowy Koordynator 
Szkół Promujących Zdrowie wygłosiła wykład na temat: Upowszech-
niania programu „Ruch i zdrowe żywienie” oraz „Promowanie zdro-
wego stylu życia w kontekście prawa”.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pani dr Barbary Wolny 
za koordynowanie działań Szkoły Promującej Zdrowie. Dziękujemy 
także rodzicom, którzy wspierają nas w tych działaniach, a w szcze-
gólności uczniom, którzy promują zdrowy styl życia i aktywnie uczest-
niczą w działaniach prowadzonych przez szkołę.

Joanna Garboś, Barbara Pasek 
nauczyciele SP Chmielów

S 
zkoła Podstawowa im. Fabiana Dury w Chmielowie uzyskała 
Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Szkoła Podstawowa w Chmielowie od wielu lat podejmu-
je działania mające na celu rozpowszechnianie zdrowego 

stylu życia. Uczestnicząc w programie „Szkoła Promująca Zdrowie” 
dążyliśmy do tego, aby nasi uczniowie byli świadomi, jak ważną rolę 
odgrywa w ich życiu zdrowe odżywianie, prawidłowe nawyki żywie-
niowe oraz aktywność fizyczna. Wszystkie działania w ramach Szkoły 
Promującej Zdrowie zrealizowaliśmy dzięki współpracy zespołowej 
całej społeczności szkolnej, przy wsparciu środowiska lokalnego.

23 kwietnia w budynku Instytutu Teologiczno – Pastoralnego im. 
św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyła się wojewódz-
ka konferencja „Edukacja dla zdrowia”, podczas której nasza szkoła 
została uroczyście przyjęta do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie. Dyrektor Renata Rożek, wspólnie ze szkolnymi koordynato-
rami Szkoły Promującej Zdrowie – Barbarą Motyką i Barbarą Pasek, 
odebrała z rąk Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty oraz Marioli Kiełboń – starszego wizytatora Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie, Wojewódzkiego Koordynatora Szkół Promujących Zdro-
wie na Podkarpaciu Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdro-
wie.

Honorowym gościem spotkania była Minister Edukacji Narodowej 
Anna Zalewska. Konferencja miała na celu uświadomienie konieczno-
ści współpracy szkoły z instytucjami w zakresie planowania edukacji 
zdrowotnej oraz zapoznanie z programami rekomendowanymi przez 

oświata
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Uroczysta Ekogala 
w Jadachach

tematykę: klasa I – ryż pod różną 
postacią, klasa II – jajko w różnych 
odsłonach, klasa III – króle-
stwo zdrowych słodyczy, klasa 
IV – warzywa i owoce, klasa V – 
warzywa zielone w różnych zesta-
wieniach, klasa VI – pierogi, klasa 
VII – w królestwie serów, Klasa II 
G – w krainie chleba oraz klasa III 
G – owoce na każdy dzień.

Uczniowie w barwny i cieka-
wy sposób przedstawiali swoje 

stoiska oraz zachęcali do zdrowego 
odżywiania. Komisja sędziowska w skład której wchodziła dyrektor, 
pedagog szkolny, koordynator SzPZ oraz kilku innych nauczycieli, 
rodziców i uczniów ocenili stoiska pod kątem wyglądu, prezentacji 
oraz smaku znajdujących się tam potraw. Nie sposób było wybrać 
zwycięzców najlepszego stoiska, gdyż wszystkie były piękne, dlate-
go też decyzją komisji nagrodzono trzy stoiska: klasy II, IV oraz VI. 
Po decyzji komisji oceniającej pani dyrektor zaprosiła wszystkich 
uczniów, pracowników szkoły i obecnych na uroczystości rodziców 
do pamiątkowego zdjęcia oraz degustacji wszystkich zgromadzonych 
na „Ekogali” smakołyków. Było tego wiele i dla każdego wystarczyło. 
Wszyscy uznali „Ekogalę 2018” za jedno z najważniejszych wydarzeń 
w tym roku.

Pragniemy, jako szkoła podziękować wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację tego wydarzenia, przede wszystkim dzieciom i naszym 
kochanym rodzicom, bez których nie odbyłaby się ta piękna uroczy-
stość.

SP Jadachy

W 
tym roku szkolnym 
Szkoła Podstawo-
wa im. Kardynała 
Stefana Wyszyń-

skiego w Jadachach postanowi-
ła uwieńczyć 10-letnie działania 
w Sieci Szkół Promujących Zdro-
wie. W związku z tym wydarzenie 
pod nazwą „Dzień Ziemi” zostały 
upamiętnione pokazami zdrowej 
żywności pod nazwą “Ekoga-
la 2018”.

Na to wydarzenie składało się 
wiele pomniejszych działań. Uczniowie w kwietniu przygotowując 
się do tego wydarzenia uporządkowali teren szkoły sadząc rośliny 
ozdobne i pielęgnując skalniaki znajdujące się przed szkołą. Każda 
klasa podeszła do tematu bardzo odpowiedzialnie i ofiarnie. 8 maja 
został zorganizowany Szkolny Konkurs wiedzy o zdrowiu pod hasłem 
„Wiem, co jem”. Klasa “0” brała udział w konkursie plastycznym pt. 
„Zdrowy posiłek”, natomiast klasy starsze, od I do VII SP oraz II i III 
gimnazjalne uczestniczyły w konkursie rozwiązując test wiedzy ogól-
nej na temat odżywiania.

10 maja w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie tych 
wydarzeń, wręczenie nagród oraz zaprezentowanie klasowych stoisk 
ze zdrową żywnością. Dzień ten rozpoczął się od przemówienia 
dyrektor Bernardy Głowackiej oraz krótkiego wstępu przypominają-
cego pochodzenie uroczystości pod hasłem „Dzień Ziemi”. Następ-
nie obecna na wydarzeniu społeczność szkolna oraz rodzice dzieci 
poznali najważniejsze zasady zdrowego odżywiania, które omówił 
Andrzej Majkut.

Po wręczeniu nagród najlepszym uczniom w Konkursie „Wiem, 
co jem”, nastąpiła prezentacja poszczególnych stoisk klasowych. 
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami stoiska te miały następującą 

Oświatowa debata

N 
iezwykle ciekawa debata odbyła się 25 czerwca w nowo-
dębskim domu kultury. Środowiska związane bezpośrednio 
lub pośrednio z gminną oświatą pojawiły się na spotka-
niu poświęconym „Kierunkom rozwoju edukacji w Gminie 

Nowa Dęba w myśleniu o Uczniu XXI wieku”. W spotkaniu udział wzięli 
m.in. przedstawiciele rodziców, nauczycieli, dyrektorzy placówek 
oświatowych, księża, radni gminni i powiatowi, komendant Komisa-
riatu Policji i komendant Straży Miejskiej, członkowie Młodzieżowej 
Rady Miejskiej, Rady Seniorów i przedstawiciel ZHP. Bardzo ważny-
mi uczestnikami tej debaty byli młodzi uczniowie z gminnych szkół. 
Liczba przybyłych na spotkanie świadczy o tym, iż nie jest społeczno-
ściom lokalnym obojętna jakość edukacji naszych dzieci.

Zdjęcie z pracy w grupie młodzieży
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Debata oświatowa realizowana była w ramach projektu „Rozwija-
nie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla 
JST w woj. podkarpackim”. Projekt jest realizowany przez Funda-
cję Rozwoju Demokracji Lokalnej na zlecenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkolenio-
wo-doradcze gmin w stworzeniu lokalnego planu podnoszenia jako-
ści usług oświatowych i wspomagania szkół – jako strategicznego 
dokumentu, planu konkretnych działań wynikających z długotermino-
wej wizji rozwoju oświaty. Mamy nadzieję, że taki dokument – plan, 
ułatwi w przyszłości władzom samorządowym, nauczycielom, środo-
wiskom oświatowym takie organizowanie kształcenia i wychowania, 
aby nasi uczniowie umieli sprawnie poruszać się na rynku pracy 
poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie technologii informacyj-
no-komunikacyjnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 
języków obcych, nauczania eksperymentalnego, kreatywności, inno-
wacyjności oraz pracy zespołowej.

W pierwszej kolejności wdrożenie planu nastąpi w trzech placówkach 
oświatowych: w Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie, Szkole Podstawowej 
Nr 2 w Nowej Dębie i Szkole Podstawowej w Jadachach. Pozytywne 

efekty realizacji planu pozwolą podjąć decyzję o wdrażaniu przyjętych 
rozwiązań w innych placówkach. Na spotkaniu dialogowym postawio-
no cztery główne pytania: – Jakie są mocne strony i zalety oświaty 
w Gminie Nowa Dęba? – Co dla Ciebie, jako mieszkańca Gminy Nowa 
Dęba, znaczy określenie „Dobra szkoła”? – Jakie cechy i umiejęt-
ności powinien posiadać absolwent Szkoły Podstawowej w Gminie 
Nowa Dęba? – Jaki powinien być nauczyciel XXI wieku uczący twoje 
dziecko?. Uczniowie zaś przedstawili swoją wizję „szkoły marzeń”.

Debata, która została przeprowadzona metodą „World Cafe”, wywo-
łała duże zaangażowanie uczestników, którzy wyznaczyli propozycje 
kierunków rozwoju oświaty na terenie Gminy Nowa Dęba. Zebra-
ne przez ekspertów będą podstawą do pisania planu, nad którym 
na kolejnych debatach pochylą się ponownie zainteresowani przy-
szłością nowodębskiej oświaty.

Renata Bal 
BOJS

Z wizytą w Berlinie

Side Gallery – galeria, pomnik dla wolności, stworzony przez artystów 
z całego świata na fragmencie Muru Berlińskiego o długości ponad 
jednego kilometra.

Podsumowaniem wyjazdu było całodzienne korzystanie z atrakcji 
Tropikalnej Wyspy w Krausnick obok Berlina. Wizyta w tej niezwykłej 
krainie słońca, wody i rozrywki zachwyciła wszystkich. Piaszczysta 
plaża, tropikalny las z różnorodnymi gatunkami roślin i zwierząt, egzo-
tyczne wioski i liczne atrakcje wodne wciągnęły nas na długie godzi-
ny.

Wyczerpani, ale i bardzo zadowoleni, wróciliśmy do domu. Był czas 
na zwiedzanie, rozrywkę, zawarcie nowych przyjaźni. Dla niektó-
rych, wycieczka do stolicy zachodniego sąsiada, to pierwszy wyjazd 
zagraniczny, dlatego tym bardziej zapadnie w pamięć. Jedno wiemy 
na pewno – warto uczyć się języków obcych!!!

SP 3 w Nowej Dębie

W 
dniach 22-25 maja młodzież z klas trzecich oddzia-
łów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej 
Dębie, pod opieką nauczycielki języka niemieckiego p. 
Marty Rząsy, zwiedzała stolicę Niemiec.

Poznań był dłuższym przystankiem w drodze do Berlina. W Ostrowie 
Tumskim odwiedziliśmy bazylikę archikatedralną Świętych Apostołów 
Piotra i Pawła. Miasto nad Wartą uwiodło nas nie tylko urokliwym 
Starym Rynkiem z centralnie usytuowanym ratuszem, na którym 
można podziwiać pojedynek słynnych na całą Polskę „poznańskich 
koziołków” ale także… pysznymi lodami.

Nasze pierwsze spotkanie z Berlinem miało miejsce na wysokości 
niemal 204 metrów. Z tarasu widokowego Wieży Telewizyjnej podzi-
wialiśmy panoramę miasta. Cały czas towarzyszyła nam piękna pogo-
da i sympatyczny pan przewodnik, który ciekawie przybliżył historię 
miasta wskazując obserwowane obiekty.

W centrum Berlina zwiedzaliśmy słynną Fontannę Neptuna, Kościół 
Mariacki oraz Czerwony Ratusz – siedzibę władz miasta. Kolejnym 
przystankiem była Brama Brandenburska – symbol miasta i całych 
Niemiec. Spacerowaliśmy reprezentacyjną aleją Unter den Linden, 
przeszliśmy do Pomnika Holocaustu i na Alexanderplatz ze słynnym 
zegarem Urania, wskazującym czas w różnych zakątkach świata.

Autokarem pojechaliśmy do dalej położonych, znanych miejsc 
w mieście, były to m.in.: park Tiergarten, Kolumna Zwycięstwa, Wyspa 
Muzeów, monumentalna katedra w Berlinie, muzeum Muru Berliń-
skiego Haus am Checkpoint Charlie, Uniwersytet Humbolta, Kościół 
Pamięci, ekskluzywny Dom Handlowy KaDeWe i wiele innych.

Szczególnie wyczekiwanym punktem wycieczki było zwiedzanie 
Reichstagu, wejście na szklaną kopułę i taras widokowy. W tym 
gmachu klasyka łączy się z nowoczesnością i ekologią. Siedziba 
niemieckiego parlamentu to miejsce znane nam dotychczas tylko 
z przekazów telewizyjnych. Duże wrażenie wywarła na nas także East 
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Majowe uroczystości

Nowodębskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne zorganizowało 
imprezy towarzyszące: prelekcję na temat „Ojców niepodległości”, 
którą wygłosił Tomasz Sudoł, pracownik naukowy IPN w Warszawie. 
Wykład odbył się o 16:30 w sali kameralnej SOK. Finałem święta było 
ognisko patriotyczne pod hasłem „Śpiewamy pieśni legionowe” dla 
mieszkańców miasta i gminy przy wiacie ogniskowej nad Zalewem. 
Uczestnicy otrzymali pamiątkowy śpiewnik z okazji 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. Będzie można z niego skorzystać 
w ciągu całego roku, a szczególnie 11 listopada.

SOK

Dzień Flagi w Nowej Dębie

2 
maja mieszkańcy Nowej Dęby uczcili Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej. W godzinach popołudniowych Orkiestra 
Dęta Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie prze-
maszerowała ulicami miasta wykonując pieśni patriotyczne. 

Następnie o godz.15:00 na Placu im. mjr Gryczmana odegrano Hymn 
Państwowy i przy asyście harcerzy nastąpiło uroczyste wciągniecie 
Flagi Państwowej na maszt, dokonane przez żołnierzy z Ośrodka Szko-
lenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba”. Burmistrz Nowej Dęby 
Wiesław Ordon wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym 
nawiązał do historii i tradycji biało-czerwonej flagi. Wszyscy przyby-
li na plac mieszkańcy mogli otrzymać flagi, najmłodsi nowodębscy 
patrioci zostali obdarowani wiatraczkami oraz balonikami w naro-
dowych barwach. Symbolicznie obaj burmistrzowie rozdali sto flag 
z drzewcami na 100-lecie Niepodległości Polski. Celem święta jest 
rozpowszechnianie wiedzy o symbolach narodowych, praktykach ich 
wykorzystywania oraz sposobach traktowania, ponadto budowanie 
szacunku i pozytywnego odbioru symboli narodowych, które powinny 
stać się naturalnym elementem życia każdego Polaka.

Święto Narodowe Trzeciego Maja

O 
bchody Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja w 2018 r. 
miały szczególny charakter w związku ze stuleciem naszej 
Niepodległości. Tradycyjnie rozpoczęły się w kościele Matki 
Bożej Królowej Polski. Uroczystą Mszę św. pod przewod-

nictwem bpa Edwarda Frankowskiego i nowego proboszcza ks. 
Henryka Króla poprzedził koncert Orkiestry Dętej Samorządowego 
Ośrodka Kultury. Przy Tablicy Konstytucji 3 Maja kwiaty złożyli samo-
rządowcy na czele z burmistrzem miasta i gminy Nowa Dęba, a także 
przedstawiciele lokalnych środowisk i społeczności. W oprawie Mszy 
św. nie zabrakło sztandarów różnych instytucji z terenu naszej gminy. 
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż Konstytucja 3 Maja była pierw-
szą w Europie, a drugą po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisaną 
ustawą zasadniczą na świecie. Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 r. 
stanowiła zwieńczenie reform Rzeczpospolitej podjętych w okresie 
obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792). W miejsce wolnej elekcji 
wprowadzała w Polsce ustrój dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. 
Religii katolickiej przyznawała pozycję uprzywilejowaną, zapewniając 
tolerancję dla innych wyznań. Przyjęła trójpodział władzy na: prawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zachowywała też stanową struk-
turę społeczeństwa, otwierając jednocześnie perspektywy dalszych 
przekształceń ustroju. Nasza lokalna społeczność licznie uczestni-
cząc w obchodach 227 rocznicy tego wydarzenia dała dowód swojej 
obywatelskiej i patriotycznej postawy.

Druga część obchodów miała miejsce na placu przed budynkiem 
SOK. Na rodzinne świętowanie złożył się piknik dla dzieci i koncert 
– o 17:30 zagrali artyści pochodzący z naszego miasta – Żaneta 
i Robert Lubera z zespołem NIE-BO. Lider zespołu ze wzruszeniem 
wspominał lata spędzone w Nowej Dębie, zaznaczył, iż nadal z rodzi-
ną często nas odwiedza. Żaneta szerszemu gronu odbiorców dała 
się poznać jako półfinalistka programu The Voice Of Poland. Tworzy 
własne autorskie piosenki. Jest stypendystką Miasta Krakowa, laure-
atką World Independent Music Award. Współpracowała z wieloma 
artystami na szerokim polu gatunków muzycznych. Na koncercie 
wysłuchaliśmy przede wszystkim autorskich piosenek Żanety i Rober-
ta, było dużo premier, które nie były jeszcze grane w Nowej Dębie.
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Warsztaty Śpiewu 
Obrzędowego

,,Ej kołem wionku” – pod taką nazwą w dniach 19 
– 20 maja odbyła się w Cyganach pierwsza część 
Warsztatów Śpiewu Obrzędowego.

W zajęciach prowadzonych przez Zofię Dąbrowską – uczen-
nicę Marii Kozłowej, uczestniczyło kilkanaście osób. Oprócz 
nauki śpiewu, uczestnicy mieli okazję obejrzeć nagrania 
z Marią Kozłową, zwiedzić Izbę Regionalną im. Marii Kozłowej, 
a także poznać obrzędy weselne i weselną plastykę obrzędo-
wą. Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie na Rzecz 
Ekorozwoju Wsi Cygany przy wsparciu finansowym Instytutu 
Muzyki i Tańca.

W ramach warsztatów odbędą się w sumie cztery spotkania. 
Wszystkie zajęcia poświęcone będą nauce pieśni obrzędo-
wych, głównie weselnych z regionu lasowiackiego i pracy nad 
techniką, czyli śpiewaniem białym głosem. Region lasowiacki 
charakteryzuje się ogromnym bogactwem pieśni o niespotyka-
nych gdzie indziej tekstach i ciekawej, archaicznej melodyce. 
Pieśni pochodzą ze zbiorów własnych prowadzącej warsztaty – 
Zofii Dąbrowskiej, pozyskane podczas badań terenowych, jakie 
prowadzi od 1990 roku. Są to pieśni z repertuaru legendar-
nej śpiewaczki Marii Kozłowej i zebrane od mieszkańców wsi 
z okolic Tarnobrzega. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mogą 

zapoznać się z weselną plastyką obrzędową (rózga weselna, 
stroik (strojnik) panny młodej, bukieciki orszaku weselnego) 
oraz zwiedzić Izbę Regionalną. Będą mieć także bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami wsi podczas zajęć w terenie. Więcej 
informacji na stronie www.zprzytupem.eu

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany

Fot. Łukasz Sędyka

„Cyganianki” wyróżnione 
w Sędziszowie Małopolskim

29 
kwietnia 2018 r. w Sędziszowie Małopolskim 
odbył się Wojewódzki Konkurs „Ludowe Obrzę-
dy i Zwyczaje’’, którego organizatorem był WDK 
w Rzeszowie. To kolejna – XXX edycja konkursu, 

podczas którego grupy obrzędowe z całego Podkarpacia rywa-
lizują o miano najlepszych i najbardziej autentycznych. Różno-
rodność widowisk była duża, prezentowano bowiem dawne 
prace, obrzędy i zwyczaje całego roku – od wiosny do zimy. 
Widowiska oceniało 6-osobowe jury, składające się z etno-
grafów, teatrologów i znawców kultury ludowej. SOK w Nowej 
Dębie reprezentowała grupa obrzędowa, w składzie której były 
„Cyganianki’” oraz inne osoby z miejscowości Cygany. Tym 
razem grupa zaprezentowała widowisko przybliżające obrzę-
dy i zwyczaje Wielkiego Tygodnia pod nazwą „Wielki Piątek’’. 
Za premierowe przedstawienie zespół otrzymał wyróżnienie 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warto podkreślić, 
że to grupa amatorska i niektóre osoby występowały na scenie 
po raz pierwszy. Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolej-
nych konkursach.

SOK
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Światowy Dzień 
Orienteeringu

23 
maja w centrum Nowej Dęby ponad 200 osób 
pobiegło z mapą w ramach Światowego Dnia Orien-
tacji Sportowej.

Już po raz drugi Nowa Dęba przyłączyła się do akcji 
„Cała Polska biega z mapą” w ramach Światowego Dnia Orienteerin-
gu. Tego dnia na całym świecie tysiące ludzi biegało z mapa w ręku. 
Na placu majora Jana Gryczmana oraz w parku miejskim rozstawione 
zostały lampiony do biegu na orientację, które przy pomocy dokładnej 
mapy należało odnaleźć i potwierdzić swoją obecność na karcie star-
towej.

Uczestnikami biegu na orientację były głównie dzieci i młodzież 
z nowodębskich szkół, które mogły sprawdzić swoje umiejętności 
w posługiwaniu się mapą. Akcja miała wsparcie Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, a honorowym patronatem objął ją burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon.

RL/MM

„Biegniemy dla Niepodległej”

2 
czerwca, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę Niepodległości w Nowej Dębie odbyły się 
XIX Biegi uliczne. Organizatorem Biegów było Nowodęb-
skie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Impreza została zorganizowana w ramach zadania: „Polskie drogi 
do niepodległości!” w ramach projektu grantowego pn. „Organizacja 
wydarzeń rekreacyjnych, wykorzystujących zasoby turystyczno-rekre-
acyjne”. Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW na lata 2014-2020.

Zawody były współorganizowane przez Gminę Nowa Dęba, Samorzą-
dowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie oraz Samorządowy 
Ośrodek Kultury przy współudziale i znaczącej pomocy nauczycieli 
okolicznych szkół z gminy Nowa Dęba, Majdan Królewski i Cmolas.

Ponad 150 zawodników w różnym wieku wystartowało w dwunastu 
biegach na różnych dystansach. Najmłodsi ścigali się na dystansie 
400 m wokół placu mjr. Gryczmana, a młodzież rywalizowała na 800 
i 1200 m. Dorośli w kategorii Open mieli do pokonania 1600 m.

Po biegach na scenie odbyły się dekoracje zwycięzców poszczegól-
nych kategorii, którzy otrzymali puchary i medale.

Nagrody dla najlepszych ufundowali sponsorzy, wśród których byli: 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, Mariola i Marek Berdychow-
scy – Festiwal Biegowy w Krynicy, Nadleśnictwo Nowa Dęba, wójt 
gminy Majdan Królewski, Teresa i Czesław Hopek, PSS Społem Nowa 
Dęba, Lasowiacka Grupa Działania, Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu 
oddział Nowa Dęba, PGKiM Nowa Dęba, Nowodębskie Towarzystwo 

Społeczno-Kulturalne. W zabezpieczeniu imprezy pomagał Szpital 
Powiatowy w Nowej Dębie, Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu, 
Komisariat Policji w Nowej Dębie oraz nowodębska Straż Miejska.

Słowa podziękowania za pomoc kierujemy dla Beaty Szatkowskiej, 
Juliana Zięby i Kamila Hinzmana, a także dla nauczycieli pracujących 
społecznie w biurze zawodów i na mecie: Marty Majdańskiej, Katarzy-
ny Lewandowskiej, Iwony Szczur, Małgorzaty Gierach, Doroty Rybak, 
Ryszarda Szafrana, Jerzego Brzuszka, Wiesława Szczura, Adama 
Szpunara, Grzegorza Treli, Roberta Suski, Arkadiusza Tereszkiewicza, 
Mariusza Kopcia i Wojciecha Migasa.

Wyniki są dostępne na stronie internetowej: www.sportnowadeba.pl/
biegniemy-dla-niepodleglej/

SOSiR

sport
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Badmintonowe sukcesy
pojedynczej młodzików młodszych, pokonując w pojedynku finało-
wym swojego partnera deblowego Bartka Kufla (UKS Orbitek Stra-
szęcin) 2:0 (21:9;21:7). Warto nadmienić, że Krystian badminton 
uprawia dopiero 1,5 roku. Dobrze spisał się też Karol Wąsik, który 
w grze podwójnej chłopców w kategorii młodzików wspólnie ze 
swoim partnerem deblowym Mikołajem Więcławem (RKB Rzeszów) 
wywalczyli trzecie miejsce i brązowy medal. Karol badminton upra-
wia w sekcji badmintona Stali Nowa Dęba dopiero pół roku.

Był to kolejny znakomity występ badmintonistów nowodębskiej 
Stali w tym roku, okraszony kolejnymi medalami z zawodów 
rangi mistrzowskiej.

VI Mistrzostwa Polski Lekarzy w badmintonie

W 
Łodzi pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej 
oraz Okręgowej Izby Lekarskiej rozegrane zostały VI 
Mistrzostwa Polski Lekarzy w badmintonie. W mistrzo-
stwach bardzo dobrze spisała się dwójka przedstawi-

cieli środowiska medycznego z Tarnobrzega i Nowej Dęby. W grze 
podwójnej mężczyzn w kategorii wiekowej do 45 lat pierwsze 
miejsce, złoty medal i tytuł mistrzowski wywalczyła para: Wojciech 
Kurzyński (Tarnobrzeg – na co dzień badmintonista Stali Nowa 
Dęba, wychowanek UKS Trójka Tarnobrzeg oraz student trzeciego 
roku Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielońskiego w Krako-
wie) / Przemysław Wojciechowski (Łódź). Trzecie miejsce i brązowy 

medal wywalczył debel mężczyzn: Łukasz Wąsik (Nowa Dęba, na co 
dzień lekarz chirurg) / Robert Bibik (Łódź – lekarz med.).

W grze pojedynczej mężczyzn w kategorii do 35 lat trzecie miejsce 
i brązowy medal wywalczył Wojciech Kurzyński. Mistrzostwa stały 
na bardzo wysokim poziomie sportowym, a dzięki Wojtkowi i Łuka-
szowi przyniosły kolejne medale dla nowodębskiego badmintona 
tym razem w kategorii medycyna.

 STAL

Bracia Wąsik Mistrzami Podkarpacia

W 
Medyce k/Przemyśla rozegrane zostały Mistrzostwa 
Podkarpacia 2018 w badmintonie w następujących 
kategoriach wiekowych: dzieci, żaki, młodzicy młod-
si, młodzicy i juniorzy młodsi. Na starcie mistrzostw 

stanęło łącznie 95 zawodniczek i zawodników z dziewięciu badmin-
tonowych ośrodków z całego województwa podkarpackiego takich 
jak: Czarna, Przemyśl, Medyka, Rzeszów, Mielec, Widełka, Straszę-
cin, Dubiecko i Nowa Dęba. Niektóre osoby występowały na scenie 
po raz pierwszy. Gratulujemy i życzymy sukcesów na kolej-
nych konkursach.

W tym gronie znalazła się dwójka młodych i utalentowanych 
badmintonistów Stali Nowa Dęba, bracia Krystian i Karol Wąsik. 
Krystian wystąpił w kategorii młodzików młodszych, a Karol w kate-
gorii młodzików. Obaj bracia spisali się znakomicie stając na podium 
dla zwycięzców.

 Wręcz rewelacyjny występ zanotował na swoim koncie trzynasto-
letni Krystian Wąsik, który wywalczył w doskonałym stylu dwa złote 
medale, a tym samym dwa tytuły mistrzowskie, będąc prawdziwym 
objawieniem tych mistrzostw. Najpierw w doskonałym stylu wraz ze 
swoim partnerem deblowym Bartoszem Kuflem (UKS Orbitek Stra-
szęcin) wywalczyli pierwsze miejsce, złoty medal i tytuł mistrzów 
Podkarpacia młodzików młodszych na 2018 rok w grze podwójnej 
chłopców. Równie rewelacyjnie, wręcz koncertowo Krystian spisał 
się w grze pojedynczej chłopców, gdzie w sposób nie podlegają-
cy żadnej dyskusji, w przysłowiowych cuglach wywalczył pierwsze 
miejsce, złoty medal i tytuł mistrza Podkarpacia na 2018 rok w grze 

sport
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Siatkarki z „Dwójki” wygrywają

9 
czerwca w hali sportowej w Cmolasie odbył się turniej 
finałowy Mistrzostw Województwa Podkarpackiego 
w kategorii U-10 – „Dwójki” w mini-siatkówce dziew-
cząt.

W turnieju tym wystartowały 4 zespoły KPS Nowa Dęba. Do 
walki o awans na turniej ogólnopolski dziewczęta stanę-
ły z zespołami: Mielca, Jedlicza, Krosna, Przemyśla, Dukli 
i Rzeszowa. Wszystkie nasze dwójki pokazały się z bardzo 

dobrej strony walcząc o czołowe miejsca w turnieju, a o wejście 
do grupy finałowej dwa z nich – KPS I (Julia Szpala, Zuzanna 
Rachwał – trener Robert Suska) i KPS II (Anna Przybyło, Nel 
Lis) musiały rozegrać mecz między sobą. Zwyciężył zespół KPS 
II, który w drodze do półfinału nie przegrał ani jednego meczu. 
Porażka przyszła jednak w potyczce decydującej o wystąpieniu 
w ścisłym Finale Mistrzostw Podkarpacia. Zespół nasz uległ 
2:0 zespołowi z Jedlicza. Wynik – III miejsce i brązowy medal 
Mistrzostw Województwa Podkarpackiego zawodniczek treno-
wanych przez Urszulę Nowak – uznać należy za wielki sukces 
zważając na to, że dziewczęta z zespołu KPS II są z rocznika 
młodszego i w przyszłym roku będą miały okazję na popra-
wienie swojej lokaty. W meczu o 3 miejsce pokonały zespół 
z Przemyśla 2:1.

W tym samym dniu w Skarżysku-Kamiennej odbyły się trzy 
międzywojewódzkie turnieje piłki siatkowej, w których wystar-
towały drużyny KPS Nowa Dęba. Turnieje rozgrywane były 
w kategoriach: młodziczek, U-12 „Czwórki” i U-11 „Trójki”. 
W każdym z nich bardzo dobrze zaprezentowały się zawodnicz-
ki nowodębskiego klubu. Po całodniowych zmaganiach druży-
na młodziczek wywalczyła III miejsce, dziewczęta uczestniczą-
ce w rozgrywkach w kategorii U-12 zajęły II miejsce, natomiast 
zespół w kategorii U-11 został najlepszym zespołem turnieju.

Zawodniczki Klubu Piłki Siatkowej Nowa Dęba uczestniczą 
w meczach i turniejach dzięki środkom finansowym pozyska-
nym z budżetu Gminy Nowa Dęba na wspieranie rozwoju spor-
tu.

KPS

25 
kwietnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Nowej Dębie odbył się Półfinał Woje-
wódzkich Igrzysk Dzieci w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt Szkół Podstawowych.

Stawką tego turnieju był dla zwyciężczyń awans do grona 
4 najlepszych drużyn Podkarpacia, natomiast dla drugie-
go zespołu możliwość gry w turnieju barażowym, z którego 
zwycięzca także uzyska prawo gry w finale wojewódzkim. 
W nowodębskim turnieju uczestniczyły 4 drużyny: SP Zalesza-
ny, SP Niwiska, SP2 Dębica oraz SP2 Nowa Dęba. Z bardzo 
dobrej strony zaprezentował się po raz kolejny zespół gospodyń 
turnieju – Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie. Za prze-
ciwniczki miały tym razem drużyny z SP2 Dębica i SP Niwi-
ska. W obu meczach zawodniczki z Nowej Dęby od samego 
początku zapewniały sobie na tyle wysoką przewagę, że mogły 
do końca każdego seta kontrolować jego przebieg. Z drużyną 
z Dębicy zwyciężyły 2:0 (25:13, 25:11). Z reprezentantkami 
Niwisk powtórzyły wynik poprzedniego meczu wygrywając 
2:0 (25:15, 25:21). Mecz z drużyną z Zaleszan został roze-
grany awansem podczas turnieju rejonowego, w którym padł 
wynik 2:0 dla dziewcząt z „Dwójki”. Dzięki tym osiągnięciom 
mogliśmy cieszyć się razem z zespołem z awansu do Finału 
Województwa Podkarpackiego, którego stawką było Mistrzo-
stwo Województwa Podkarpackiego oraz awans do Finału 
Mistrzostw Polski.

Zespół nasz grał w składzie: Emilia Durlak, Natalia Trawińska, 
Wiktoria Gurdak, Oliwia Karp, Klaudia Noga, Weronika Buras, 
Oliwia Tomczyk, Martyna Zielińska – trener Jacek Szpunar oraz 
Martyna Janowska i Nikola Guściora – trener Adam Szpunar.

Wszystkie dziewczęta reprezentujące „Dwójkę” to uczennice 
klas sportowych, które oprócz tego znajdują czas na doskona-
lenie swoich umiejętności także po zajęciach szkolnych trenu-
jąc w Klubie Piłki Siatkowej.

Jacek Szpunar
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Turniej brydża sportowego

4 
czerwca w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się turniej 
brydża sportowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Dęba. W turnieju wzięło udział 18 brydżystów.

Tym razem dwie pary ex aequo zajęły pierwsze miej-
sce – Leszek Mroczek i Marek Ulatowski oraz Zenon Bogacz 
i Henryk Pytka.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

Leszek Mroczek i Marek Ulatowski1. 

Zenon Bogacz i Henryk Pytka2. 

Bogdan Kaczmarek i Zenon Rozenbajgier3. 

Józef Cebula i Bogusław Rzeszut4. 

Teresa Stępień i Wiesław Kalicki5. 

Ireneusz Kogut i Grzegorz Kornak6. 

Danuta i Antoni Malcharek7. 

Janina i Eugeniusz Pabian8. 

Marek Mikulski i Andrzej Wąsowicz9. 

Puchary ufundował i wręczał burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy sponsorom.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w turniejach brydżowych, które 
odbywają się w okresie od września do czerwca w każdy poniedzia-
łek w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie o godzinie 
18-tej.

Tekst i foto: Zenon Rozenbajgier

KS Garda na Pucharze Karpat w boksie

19 
maja w hali widowiskowo-
sportowej Zespołu Szkół nr 
2 w Nowej Dębie odbyła się 
pierwsza runda II Międzyna-

rodowego Pucharu Karpat w Boksie.

75 zawodników z 21 klubów z całej Polski we 
wszystkich kategoriach wiekowych i wago-
wych wśród kobiet i mężczyzn zawitało po raz 
kolejny do Nowej Dęby, aby sprawdzić swoje 
umiejętności bokserskie.

Klub sportowy Garda Nowa Dęba reprezen-
towali: Rafał Kopeć – debiutujący w Klubie 
Garda, Jacek Duda – dwukrotny Mistrz Polski 
Juniorów w Boksie oraz Dawid Gola – od lat 
trenujący w Klubie, debiutujący na ringu. Dla 
Nowej Dęby medale wywalczyli: w kat. +91 
kg. Jacek Duda oraz w kat. senior +69 kg – 
Dawid Gola. Gratulujemy!

Organizatorzy serdecznie dziękują sponso-
rom Turnieju, którymi byli: Starostwo Powia-
towe w Tarnobrzegu, Gmina Nowa Dęba, 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, Firma 
PolishStyl – Agata i Bogdan Szkutnik, Przed-
siębiorstwo Handlowe – Marian Piekarz 
Nowa Dęba oraz Firma Handlowo-Usługowa 
WIM Marek Zięba.

W ciągu 5 godzin i 27 minut 
relacji transmitowanej na żywo 
w Internecie, Międzynarodowy 
Puchar Karpat zgromadził 883 
widzów przed ekranami w 24 
krajach świata, m.in. w Argen-
tynie, Belgii, Kanadzie, Szwaj-
carii, w Czechach, Niemczech, 
Danii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczo-
nych Ameryki. W powyższych 
lokalizacjach widzowie dowie-
dzieli się nie tylko o samym 
turnieju, ale także o pięknie 
naszego regionu.

ZS nr 2
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Strzelcy z prezydentem
N 

ajmłodsi strzelcy z Jednost-
ki Strzeleckiej 2043 uczest-
niczyli w letnim obozie 
szkoleniowym w Cyganach 

oraz w szkoleniu na terenie Ośrodka 
Poligonowego w Nowej Dębie.

Zajęcia prowadzone przez starszych 
stopniem instruktorów, związane były 
z taktyką pola walki. W dniu 30 maja 
2018 r. na zaproszenie Dowódcy 21 
Brygady Strzelców Podhalańskich 
z Rzeszowa, piętnastu strzelców 
odbyło szkolenie w Ośrodku Poligo-
nowym w Nowej Dębie.

Strzelcy uczyli się rozkładania i skła-
dania karabinów, strzelali z pozycji 
leżącej i stojącej oraz poznawali zasa-
dy udzielania pierwszej pomocy na polu walki.

Wielkim wrażeniem było spotkanie z Prezydentem Andrze-
jem Dudą oraz Ministrem Obrony Narodowej Mariuszem 
Błaszczakiem, którzy w tym dniu odwiedzili poligon. Prezy-
dent podchodził do stanowisk, przy których ćwiczyli strzelcy, 

interesował się osiągnięciami i również rozmawiał o szko-
le. Podsumowaniem spotkania było wspólne zdjęcie.

W szkoleniu uczestniczyli: Krystian Stępień, Hubert Krze-
szewski, Dawid Zięba, David Zięba, Krystian Safin, Kamil 
Sudoł, Hubert Guściora, Rafał Lejko, Kacper Drozdowski, 
Patryk Rębisz, Szymon Rojek, Patrycja Warchoł, Aleksan-
dra Rębisz, Nina Magda, Karolina Grzesik oraz Dowódca 
JS 2043 Bogumiła Kumięga.

W tym samym czasie, z okazji Dnia Dziecka, pozostali 
strzelcy zorganizowa-
li gry i zabawy dla 
dzieci w Centrum 
Kultury Lasowiackiej 
w Cyganach.

Bogumiła Kumięga



2 8

galeria – MILITARIADA

Stoisko ZM DEZAMET

Pokaz sprzętu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich Rekonstrukcja historyczna

Koncert zespołu BRAThANKI

Monika Lewczuk i Antek Smykiewicz na scenie Militariady

Sprzęt Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia

Stoisko Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

Tereny rekreacyjne nad Zalewem przeżywały oblężenie


