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z życia gminy

Obchodzili Jubileusz 
Złotych Godów

19 
września w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie 31 par małżeńskich z terenu miasta i gminy 
Nowa Dęba odebrało z rąk burmistrza Wiesława 
Ordona Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, 

przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanownym Jubilatom, którzy obchodzili w ubiegłym roku jubileusz 
Złotych Godów, najlepsze życzenia zdrowia, pomyślności oraz szacun-
ku najbliższych złożyli Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Bożena Szczepan.

Jubileusz Złotych Godów obchodzili:

 – ADAMCZYK Zygmunt i Janina, BRZEŻOWSKI Stanisław i Ludwi-
ka, BURLIKOWSKI Józef i Stefania, CYGAN Jan i Stefania, FURTAK 
Stanisław i Maria, FURTAK Józef i Zofia, GAWEŁ Jerzy i Krystyna, 
GIL Władysław i Irena, GŁAZ Bronisław i Zofia, KREMPA Stanisław 
i Teresa, MARCHWICKI Mieczysław i Maria, MOTYKA Józef i Maria, 
OKO Bogusław i Władysława, ORZECHOWSKI Michał i Emilia, 
PASTUŁA Marian i Helena, PIŁAT Kazimierz i Barbara, RÓG Tadeusz 
i Genowefa, RZEPECKI Władysław i Anna, SZCZUPAK Marian i Fran-

ciszka, SZLACHETKA Andrzej i Genowefa, ŚLEMP Stanisław i Celi-
na, TARASZKA Stanisław i Zofia, TCHÓRZEWSKI Janusz i Anna, 
TOMIŃSKI Wiesław i Maria, TRACZ Kazimierz i Stefania, WDOWIAK 
Kazimierz i Janina, WIDUCH Władysław i Genowefa, WITOŃ Jan 
i Stanisława, WITOŃ Stanisław i Agnieszka, WORKOWICZ Zygmunt 
i Ryszarda, ZYCH Jan i Stefania

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to polskie cywilne odzna-
czenie państwowe. Ustanowiono go jako nagrodę dla osób, które 
przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Został ustanowiony 
ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. o orderach i odznaczeniach.

Ma on kształt stylizowanej, sześciopromiennej, srebrzonej, oksydo-
wanej gwiazdy o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami 
łączącymi jej ramiona. Na awersie w środku medalu, na okrągłej tarczy 
pokrytej różową emalią umieszczone są dwie srebrzone, oksydowane 
róże. Na odwrotnej stronie w środku umieszczony jest monogram RP, 
a w otoku napis: ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

RL/MM
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55 lat PZERiI w Nowej Dębie

20 
września 2018 r. odbyło się integracyjne spotkanie 
członków Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów z okazji „55-lecia 
Związku oraz DNIA SENIORA”.

Na uroczystość przybyło 119 osób, członków Związku i zaprosze-
ni Goście. Wśród gości byli przedstawicie Zarządu Okręgowego 
w Rzeszowie, Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego, władze Miasta 
i Gminy Nowa Dęba, ksiądz z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, 
Przedstawiciele Zakładów Pracy i Instytucji państwowych, prywatnych 
firm oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń.

Przewodnicząca J.M Kaczmarek przedstawiła krótką historię O/Rejo-
nowego PZERiI, wspominając minutą ciszy zmarłych działaczy i człon-
ków Związku.

Przewodniczący Zarządu Okręgowego w Rzeszowie Alfred Maczu-
ga odczytał list od Zarządu Głównego w Warszawie, przyznającego 
Przewodniczącej Józefie Marii Kaczmarek „ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONO-

ROWĄ” w uznaniu „WYBITNYCH ZASŁUG dla Związku”. Kolejni zabie-
rający głos dziękowali bardzo za zaproszenie, a „SENIOROM” życzyli 
dużo zdrowia i optymizmu.

Ponieważ takie spotkanie nie mogło by być zorganizowane bez wspar-
cia finansowego instytucji i indywidualnych SPONSORÓW, dlatego 
Zarząd wręczył Wszystkim serdeczne podziękowanie na piśmie. 
Prezes poinformowała także, że Uchwałą Zarządu postanowiono 
doręczyć paczki żywnościowe dla członków Związku, którzy nie mogli 
uczestniczyć w uroczystości „55-lecia i DNIA SENIORA” ze względu 
na chorobę lub podeszły wiek.

Po części oficjalnej, teatr „Pora na Seniora” pod kierunkiem Pani 
Ewy Kieliszek, wykonał odlotowy pokaz mody „Oczaruj jesień życia”. 
Po występie Teatru był czas na poczęstunek przy muzyce oraz inte-
gracyjne tańce. Organizatorzy mają satysfakcję, że mogli dać każde-
mu chociaż trochę radości.

Zarząd PZERiI

XXV-lecie Nowodębskiego 
Koła Diabetyków

13 
października Nowodębskie Koło Diabetyków obcho-
dziło 25 urodziny. Jubileusz był znakomitą okazją 
do podsumowania jego dotychczasowej działalności 
i wspólnego świętowania w gronie przyjaciół oraz 

wszystkich zrzeszonych w nowodębskim kole.

Koło powstało w 1993 roku z myślą o integracji ludzi chorych 
na cukrzycę. Początki były trudne, a założyciele mieli na celu przede 
wszystkim edukację społeczeństwa. – Obecnie do nowodębskiego 
koła przynależy około 70 osób, które realizują działania profilaktyczne, 
zachęcają do bezpłatnych badań i wzajemnie się wspierają – tłuma-
czy Zdzisław Chmielowiec – prezes Nowodębskiego Koła Diabetyków. 
– Przy wsparciu gminy Nowa Dęba oraz przedsiębiorców z terenu 
gminy organizujemy spotkania z lekarzami, przedstawicielami firm 
farmaceutycznych i wspólnie szukamy pomocy dla ludzi chorych – 
dodaje Kazimierz Szczur, wiceprezes.

Wśród zaproszonych na uroczystość gości była Anna Śliwińska – 
prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 
Urodziny Koła były też okazją do wręczenia odznaczeń i podziękowań 
dla zasłużonych dla Nowodębskiego Koła Diabetyków.

UMiG
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Zmarła Ewa Obrąpalska – honorowy 
obywatel gminy Nowa Dęba

19 
lipca 2018 r. w Krakowie w wieku 93 lat zmarła Ewa Obrąpalska – honorowy obywatel 
gminy Nowa Dęba.

Pani Ewa Obrąpalska była córką Eugeniusza Kwiatkowskiego – twórcy Centralnego 
Okręgu Przemysłowego. Była wieloletnim kierownikiem Zakładu Patologii Nowotwo-

rów Centrum Onkologii w Krakowie.

Honorowe obywatelstwo gminy Nowa Dęba, Rada Miejska Uchwałą Nr XXIV/171/91 z 28 listopada 
1991 r., nadała córkom E. Kwiatkowskiego – Annie Puget i Ewie Obrąpalskiej, dla upamiętnienia zasług 
i złożenia hołdu nieżyjącemu założycielowi COP-u.

Nabożeństwo żałobne zostało odprawione 26 lipca w kaplicy na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

UMiG/RL

Lato z ŚDS-em
Ś 

rodowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Dębie, mający 
siedzibę przy ulicy Kościuszki 110 to miejsce, w którym 
odbywają się zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi, 

po udarach i ze schorzeniami neurologicznymi oraz dla osób z nerwi-
cą, depresją i w kryzysach psychicznych. W ośrodku odbywają się 
treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności 
interpersonalnych i rozwiązywania problemów, a także treningi umie-
jętności spędzania wolnego czasu oraz terapia ruchowa i zajęciowa. 
Cały czas można liczyć na pomoc i wsparcie terapeutów, pielęgniarki 
i psychologa.

Uczestnicy ŚDS mają także możliwość brania udziału w różnych 
imprezach organizowanych przez inne ośrodki działające na terenie 
województwa podkarpackiego. Wyjazdy takie pozwalają uczestnikom 
poznawać nowe miejsca, integrować się i nawiązywać nowe znajomo-
ści. Dają szansę również odkryć swoje talenty muzyczne, plastyczne, 
teatralne, sportowe i inne. Tego lata mieliśmy możliwość uczestniczyć 

między innymi w Tarnobrzegu na XIV Przeglądzie Artystycznym Środo-
wiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego 
w prezentacji teatralnej pt.”Czas”. Braliśmy udział w XX Spartakiadzie 
Sportowej ŚDS-ów w Baranowie Sandomierskim, a także w V Marszu 
Nordic Walking w Kolbuszowej. Skorzystaliśmy również z zaproszenia 
ŚDS w Cieszanowie, gdzie mogliśmy wziąć udział w Zabawie Inte-
gracyjnej pt.”Pożegnanie lata”, podczas której mogliśmy potańczyć, 
pośpiewać i pobiesiadować. Uczestniczyliśmy także w towarzyskich 
zawodach wędkarskich spławikowo-gruntowych „Wędkuj z nami 
2018” nad Zalewem w Nowej Dębie. Aktualnie przygotowujemy się 
do VI Przeglądu Małych Form Teatralnych Środowiskowych Domów 
Samopomocy „Dokąd zmierzam” w Dzikowcu. Jesień w Środowisko-
wym Domu Samopomocy zapowiada się również atrakcyjnie i kolo-
rowo.

ŚDS
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Nowodębianin w Rejsie 
Niepodległości

„Powiedz światu, jak piękna jest Polska” – tak brzmi przesłanie rejsu, 
które minister Marek Grabarczyk przekazał załodze Daru Młodzie-
ży podczas wpłynięcia statku na szerokie wody. Uczestnicy Rejsu 
Niepodległości wyruszyli 20 maja z Gdyni, ich celem są 22 porty w 18 
krajach świata. Rejs potrwa do 28 marca 2019 r. Aby wziąć w nim 
udział, musiałem już w ubiegłym roku wziąć 
udział w konkursie polegającym na przesła-
niu zdjęcia lub filmu promującego region, 
w którym mieszkam. Drugi etap konkursu 
polegał na zdaniu testu wiedzy obejmujące-
go historię działań niepodległościowych, od 
powstania kościuszkowskiego do odzyska-
nia przez Polskę niepodległości w 1918 r. 
Kandydaci musieli się też wykazać podsta-
wową wiedzą żeglarską oraz biblijną wiedzą 
na temat podróży apostolskich. Istotnym 
było również zebranie głosów na fece-
booku od internautów, za co 
w tym miejscu wszystkim, którzy 
na mnie głosowali bardzo dzię-
kuję. Nagrodą w konkursie był 
udział w jednym z etapów rejsu 
żaglowca Dar Młodzieży. Rejs 
wspominam jako wielką, nieza-
pomnianą przygodę, ale i ciężką 
pracę z daleka od wszystkiego. 
Nie było kontaktu ze światem, nie 
było Internetu, nie było trosk, nic 
innego, tylko patrzeć w bezkres. 
Siedząc wieczorem na dziobie 
żaglowca, uświadomiłem sobie, 
że to się dzieje naprawdę, jestem 
na Darze Młodzieży i płynę 
w Rejsie Niepodległości!

A teraz garść informacji z życia 
na „Darku”. Na żaglowcu wszy-
scy uczestnicy rozlokowani są 
w 10-osobowych kubrykach, 
w których czystość i porządek 
raz w tygodniu kontroluje sam 
kapitan. Młodzież podzielona jest 
na trzy wachty. Każda z nich dwa 
razy dziennie przez cztery godzi-
ny realizuje zadania pod nadzo-
rem bosmana. Zadania te bywają 
bardziej i mniej żeglarskie: mycie 
pokładu, czyszczenie nadbudó-
wek statku, szorowanie mosią-
dzów, czyszczenie trapów i balu-
strad, klarowanie lin, brasowanie 
rei, sprzątanie toalet i korytarzy, pomoc w kuchni, głównie na zmywa-
ku, a nawet malowanie burty żaglowca. Choć znana żeglarzom 
zasada, że „bosman znajdzie ci zawsze coś do roboty” obowiązuje 
i podczas tego rejsu, to wszyscy pozostawaliśmy w świetnych rela-
cjach ze swoimi opiekunami, czego dowodem były rzewne pożegna-

nia i sprytne prezenty w momencie, gdy na żaglowcu zmieniała się 
grupa studentów i laureatów konkursu.

Podczas każdego dnia rejsu zaangażowani byliśmy także w przy-
gotowanie i wydawanie posiłków, poczynając od obierania ziemnia-

ków, poprzez pomoc w kuchni, po obsługę 
w obu mesach: uczniowskiej i oficerskiej. Co 
ciekawe, wachta rozpoczynająca swój dyżur 
o północy odpowiedzialna jest za... obieranie 
ziemniaków na kolejny dzień. Widok kilku-
nastu osób siedzących w kółku pod pokła-
dem z centralnie ustawionym garem z wodą 
i rzucających do środka obrane ziemniaki 
jest niezapomniany. A naprawdę jest co 
robić, bo każdej nocy do obrania jest około 
40 kg ziemniaków. Jak to bywa na morzu, 
często mieliśmy totalny detoks od mediów 

społecznościowych. Za nami licz-
ne alarmy do żagli, brasowanie 
Daru o 3:00 nad ranem, pływanie 
na samych żaglach – przepiękny 
widok, msza pod żaglami, stero-
wanie Darem i służba na oku, 
czyli meldowanie o wszystkich 
pływających obiektach.

Ocean i życie na statku to 
codzienne niespodzianki. Jestem 
szczęśliwy, że przeżyłem prze-
piękną przygodę. Udało mi 
się zobaczyć delfiny, latające 
ryby oraz wieloryby. Jednym 
z ważniejszych aspektów rejsu 
było poznanie wielu wspaniałych 
ludzi, zarówno podczas cyklu 
specjalistycznych szkoleń, które 
musieliśmy przejść na Wydziale 
Nawigacyjnym Akademii Morskiej, 
których ukończenie było warun-
kiem uczestnictwa w rejsie, jak 
i wielu pasjonatów przygody 
podczas samego rejsu. Wrażenia 
i przeżyte przygody pozostaną we 
mnie na zawsze.

Punktem kulminacyjnym Rejsu 
jest Panama, gdzie w styczniu 
2019 odbywają się Światowe 
Dni Młodzieży. W tym spotkaniu 
wezmą udział wszyscy laureaci, 
którzy płynęli Darem Młodzieży 

w ramach Rejsu Niepodległości, 
na wszystkich etapach. Mamy nadzieję gościć na pokładzie żaglowca 
papieża Franciszka, który już przyjął zaproszenie na pokład.

Sławek Goclan 
Młody ambasador niepodległości z Nowej Dęby
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Kolonia w Myczkowcach

W 
dniach od 16 do 28 lipca br. w Bieszczadach w miej-
scowości Myczkowce odbyła się zorganizowana przez 
Caritas parafii Chmielów kolonia letnia dla 50 dzieci 
i młodzieży z gminy Nowa Dęba.

W trakcie pobytu jej uczestnicy mieli szansę zwiedzić interesujące 
miejscowości, ich zabytki i najatrakcyjniejsze miejsca. I tak, zapoznali 
się z historią tych ziem, zwiedzając Muzeum Budownictwa Ludowego 
i zabytki w Sanoku, a w Przemyślu Zamek Kazimierzowski, Archika-
tedry rzymskokatolicką i greckokatolicką, Wieżę Zegarową, Rynek, 
Bramę Rycerską i budynek dworca PKP. W Muzeum Narodowym 
Ziemi Przemyskiej oraz w jednej z największych twierdz nowożytnej 
Europy XX w., jaką była Twierdza Przemyśl, młodzież w skupieniu 
obejrzała eksponaty i ruiny, jako świadków krwawych walk, zmusza-
jąc równocześnie do zadumy. Słynny Zamek Krasickich w Krasiczy-
nie, jeden z najcenniejszych zabytków w Polsce, był również okazją 
do zgłębienia swojej wiedzy historycznej, a równocześnie miejscem 
relaksu w otaczającym go przepięknym parku pałacowym. W trakcie 
kolonii nie brakowało okazji do podziwiania wspaniałych widoków, 
m. in. podczas wędrówki na Tarnicę, Połoninę Wetlińską, podczas 
rejsu statkiem po Jeziorze Solińskim, przejażdżki Bieszczadzką Koleją 
Leśną oraz drezynami z Uherc do Leska.

Oprócz atrakcji krajoznawczych, przyrodniczych codziennie odbywały 
się inne zajęcia: wyjazd do Parku Trampolin w Rzeszowie, na basen 
Aquarius w Lesku, projekcje filmów, dyskoteki, ogniska, zajęcia 
sportowe, jazdy konno. Tańce integracyjne były szczególnie ulubione 

zarówno przez młodszych, jak i starszych uczestników. Kolonia była 
nie tylko miejscem zdrowego, aktywnego wypoczynku, ale również 
miejscem, gdzie młodzież w zajęciach z profilaktyki uzależnień od 
alkoholu, narkotyków, dopalaczy i nikotyny zdobyła wiedzę na temat 
tych, jakże dziś aktualnych, zagrożeń. Bogaty, bardzo atrakcyjny 
program kolonii dofinansowała Gmina Nowa Dęba oraz Kuratorium 
Oświaty w Rzeszowie.

Pięciu wolontariuszy, stanowiących kadrę kolonijną, dołożyło wiele 
pracy i serca, by kolonia była udana, o czym świadczyły uśmiechnięte 
i zadowolone twarze zarówno kolonistów, jak i ich rodziców.

Organizatorzy

WAKACYJNY WYPOCZYNEK

Podsumowanie „Sportowych Wakacji w Stali”

J 
uż po raz siódmy w okresie wakacyjnym Miejski Klub Spor-
towy ,,Stal” Nowa Dęba realizował dla blisko 80-osobowej 
grupy dzieci z gminy Nowa Dęba projekt pod nazwą ,,Sporto-
we wakacje w Stali”.

W ramach 10-dniowej półkolonii organizowane były: zajęcia 
na kompleksie sportowym Orlik, kortach tenisowych, basenie krytym 
i otwartym. Odbyły się również fakultatywne wycieczki rowerowe oraz 
zajęcia i spotkania integracyjne. Dla dzieciaków dużą frajdą okazała 
się wycieczka do kręgielni, gdzie dla większości z nich była pierwszym 
w życiu doświadczeniem w tego typu zajęciach. Dzięki zaangażowa-
niu Jednostki Straży Pożarnej w Nowej Dębie uczestnicy półkolonii 
mogli obejrzeć samochody i urządzenia strażackie, odzież oraz wypo-
sażenie wykorzystywane przez Strażaków w codziennej pracy. Dużym 
zaskoczeniem dla dzieci były pokazy użycia gaśnic i węży wodnych. 
Ciekawą atrakcją był również wyjazd nad Jezioro Tarnobrzeskie, gdzie 
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Obóz Harcerski Olchowiec 2018 r.

W 
dniach 14-21 lipca 2018 r. zuchy oraz harcerki z 1 
Środowiskowego Szczepu Drużyn „Jedynka” przebywały 
na obozie harcerskim w Stanicy Harcerskiej Olchowiec 
w Bieszczadach.

Polskie góry przywitały nas deszczem, który towarzyszył nam do ostat-
niego dnia, jednak nie był nam on straszny! Pomimo niezbyt sprzyjają-
cej pogody wszyscy świetnie się bawili podczas zajęć programowych 
i chwil odpoczynku. Robiliśmy własne ozdoby na ogrodzenie obozo-
wiska, totemy namiotów, podesty, wieszaki i wiele przedmiotów, które 
okazały się być bardzo przydatne podczas naszego pobytu w Biesz-
czadach. Motywem przewodnim naszego obozu był „Elfowy Świat”. 
W programie była m.in. wycieczka w przepiękne Połoniny, oglądaliśmy 
bajki o elfach, tworzyliśmy statki, a także gigantyczne bańki mydlane. 
Szlifowaliśmy drewienka, na których przyklejaliśmy obrazki i wypa-
laliśmy napisy, robiliśmy amulety, skrzydełka, rozpalaliśmy ogniska, 
które przysłużyły się nam do upieczenia bananów z nutellą. Nie obyło 
się również bez śpiewanek, robienia kisielków i budyniów, taplania 
się w błotku oraz farbowania pamiątkowych poszewek na poduszki 

i koszulek. Mimo złej aury atrakcji nie brakowało. Do domów wrócili-
śmy bogatsi o nowe doświadczenia i wspaniałe wspomnienia.

Czuwaj! 
ZHP Szczep „Jedynka” w Nowej Dębie

miło spędziliśmy czas. W zimne i deszczowe dni dzieci i młodzież 
mogła obejrzeć ciekawe ekranizacje filmowe. Wszystkie zajęcia odby-
wały się bezpłatnie i realizowane były pod opieką wykwalifikowanej 
kadry pedagogicznej oraz medycznej.

Dzięki dofinansowaniu Gminy Nowa Dęba dzieci mogły bezpłatnie, 
miło i ciekawie spędzić wakacje. Z uwagi, iż nie wszystkie osoby 
wyjeżdżają na wakacje półkolonia stała się dla nich szansą na aktyw-
ny i zorganizowany wypoczynek.

Półkolonia to inicjatywa, której podjęliśmy się po raz kolejny. Widzimy 
jak bardzo młodzież z Gminy Nowa Dęba potrzebuje zorganizowa-
nych i ciekawych zajęć podczas wakacji. W podziękowaniu za opie-
kę, miłą atmosferę i ciekawe zajęcia uczestnicy na koniec półkolonii 
przygotowali miłą niespodziankę. Na ręce Damiana Diektiarenko – 
koordynatora, który był odpowiedzialnym za cały przebieg półkolo-
nii, wręczyli wielkie serce z życzeniami i podpisami od wszystkich 
dzieciaków. Zadowolenie młodych osób z realizowanego projektu to 
dla nas organizatorów najlepsze podziękowanie i mamy nadzieje, 

że w przyszłym roku również będziemy mieć możliwość organizowa-
nia podobnej inicjatywy.

MKS STAL
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Harcerski start 2018/2019

W 
piątek 7 września udaliśmy się do 
naszej harcówki w celu przygoto-
wania placu i rozstawienia namio-
tów na sobotnie wydarzenie. Tego 

wieczoru odbyło się zdawanie na Znaczek Zucha, 
do którego przystąpili najmłodsi z naszego szcze-
pu, czyli „Zuszki Duszki”. Miały one do pokonania 
kilka prób, które zakończone sukcesem doprowa-
dziły ich do ogniska, gdzie złożyły Obietnicę Zucha. 
Mamy nadzieję, że to wspomnienie pozostanie im 
w głowach na długo.

Następnego dnia do naszego miasteczka przybyło 
wiele osób: od najmłodszych do pełnoletnich.

Harcerskie miasteczko tętniło życiem – każdy 
mógł znaleźć coś dla siebie. Można było schro-
nić się pod tzw. „gwiazdą”, a także spróbować 
kiełbasek, podpłomyków czy gofrów w naszej 
harcówkowej kawiarence. Nie brakowało także 
innych atrakcji – na śmiałków czekały szyfrowane 
zagadki, szukanie karteczek w namiocie będąc ubranym w pałatkę 
i maskę przeciwgazową. W tym samym stroju można było także 
pokonać na czas tor przeszkód. W obozowym kąciku poznawano 
rodzaje ognisk, rozpalano je łukiem ogniowym, a także sprawdzano 
jak wygląda kuchnia polowa.

Można było również skorzystać z punktu medycznego, nauczyć 
się pierwszej pomocy, wziąć udział w baloniadzie, pograć w gry 
i posiedzieć w radiostacji. Całość wydarzenia miała obstawę stra-

ży pożarnej. Cieszymy się, że nastąpiły już zapisy nowych osób 
na zbiórki u drużynowych. Dla nich od września zaczęła się kolejna 
harcerska przygoda.

Przedsięwzięcie to było współfinansowane ze środków Gminy Nowa 
Dęba w ramach zadania publicznego: Zagospodarowanie czasu 
wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania.

Czuwaj! 
ZHP Szczep „Jedynka” w Nowej Dębie

Rodzinny Rajd Rowerowy

29 
września z Tarnowskiej Woli wyruszył 
rodzinny rajd rowerowy. To już tradycja, 
że w jedną z sobót 
na przełomie wrze-

śnia i października wyrusza z naszej 
miejscowości wycieczka rowerowa.

Tegoroczny rajd odbył się, jak co 
roku, dzięki wsparciu finansowe-
mu Gminy Nowa Dęba. Organizato-
rem było Towarzystwo Włościańskie 
„ŁUGI” z Tarnowskiej Woli. Uczestnicy 
wyruszyli w drogę o godz.10, a jazdę 
poprzedziła obowiązkowa rejestra-
cja.

Tym razem trasa rajdu prowadziła od 
Tarnowskiej Woli do Budy Stalowskiej, 
gdzie na miejscu czekał na nas pan 
leśniczy Janusz Zbyrad wraz z psem 
Borysem. Spotkanie to poszerzyło 
wiedzę uczestników rajdu na temat 

gatunków zwierząt zamieszkujących tereny Budy Stalow-
skiej i walorów przyrodniczych tego obszaru. Na miej-

scu przygotowano dla uczestników 
konkursy i zabawy, można było 
również pograć w piłkę na polanie. 
Rajd zakończyło ognisko.

Dziękujemy serdecznie za czuwanie 
nad bezpieczeństwem uczestników 
druhom z OSP Tarnowska Wola: 
prezesowi Stanisławowi Baraczowi 
i druhowi Stanisławowi Rawskiemu. 
Dziękujemy opiekunom – Marcie 
Dudzie, Małgorzacie Niezgodzie 
i Małgorzacie Zöllner za przygo-
towanie rajdu. Dziękujemy przede 
wszystkim dzieciom, młodzieży 
i rodzicom za miło spędzony wspól-
nie czas.

Magdalena Gerba 
Towarzystwo Włościańskie ŁUGI
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Dziecięcy Raj
„Dziecięcy Raj – wymarzony plac zabaw” to tytuł 
inicjatywy lokalnej w ramach projektu „Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019”, jaką podjęła Rada Rodzi-
ców przy Szkole Podstawowej w Jadachach pod patrona-
tem Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi 
Jadachy. Głównym założeniem inicjatywy było odnowienie 
szkolnego placu zabaw, zakup nowych urządzeń, a tym 
samym stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca 
zabaw dla najmłodszych dzieci. Rodzice w kilka pogod-
nych dni wyczyścili i pomalowali na nowo stare urządzenia. 
Następnie zdemontowano wyeksploatowaną już karuzelę 
i zainstalowano nową dwufunkcyjną huśtawkę oraz dwa 
bujaki. W ramach inicjatywy odbyła się także prelekcja dla 
rodziców, podczas której mogli wzbogacić swoją wiedzę 

na temat wpływu zabaw ruchowych na wszechstronny 
rozwój dziecka. Na zakończenie projektu 22 października 
odbyła się uroczystość otwarcia odnowionego placu zabaw 
z udziałem najmłodszych dzieci w szkole, ich rodziców oraz 
zaproszonych gości. Dzieci podziękowały dorosłym wystę-
pując w części artystycznej i obdarowując ich medalami 
– słoneczkami. Kwota dotacji to 5 tys. złotych. Zadanie 
dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich – 2018.

Elżbieta Głaz, Małgorzata Zbyrad 
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i Promocji Wsi 

Jadachy

Tragiczny przypadek 
rosyjskiego jeńca

W 
okresie zimowym przy odśnieżaniu głównych 
dróg w Dębie, gdy samochód ciężarowy z pługiem 
przejeżdżał odśnieżając ulicę, jeniec wojenny 
z ZSRR biorący udział w odśnieżaniu padł celowo 

w zaspę śnieżną. Śnieg odrzucony przez pług dobrze go przy-
krył, ale mógł oddychać. Przeleżał tak do nocy i gdy nastała 
cisza nocna wyszedł spod tego śniegu i poszedł w kierunku 
Tarnowskiej Woli. Doszedł szczęśliwie (a była godzina poli-
cyjna) do pierwszych zabudowań od strony Dęby, okna były 
zasłonięte przeważnie jakimś płótnem (to było polecenie władz 
niemieckich). Ale w jednym z tych okien od drogi zauważył mały 
blask światła przez dziurę w tej zasłonie. Wszedł na podwó-
rze i zapukał do drzwi. Otworzono mu drzwi, przedstawił się 
i poprosił o pomoc. Wpuszczono go do wnętrza domu.

Poczęstowano go czym chata bogata, a należy mieć świado-
mość, że za okupacji niemieckiej żywność była na kartki i tylko 
alkohol był dostępny i służył w handlu jak waluta wymienialna. 
Co Niemcom było na rękę. Niemcy rolnikom za dostarczane 
kontyngenty płodów rolnych płacili alkoholem. Nawet zboża 
swojego nie można było zemleć sobie w żarnach (urządzenie 
mielenia zboża, zbudowane z dwóch kamieni, napędzanych 

ręcznie przez jedną lub dwie osoby). W powiecie tarnobrze-
skim inspektorem rolnym był Polak – Stanisław Październy, 
pochodzący ze Śląska. Nazwano go „Oktober”. Jak ktoś mu 
doniósł, że dany mieszkaniec miejscowości ma takie urzą-
dzenie, to jak wpadł na przeszukanie (rewizję), a znalazł, to 
musiało być zniszczone przy nim.

Po rozmowie z rosyjskim jeńcem postanowiono go zanocle-
gować. Była za torami, w dzielnicy o nazwie „Sztymberek”, 
stodoła po opuszczonym gospodarstwie. Gdy mieli iść na ten 
nocleg jeniec poprosił, by mu dać „zakurzyć” (zapalić papie-
rosa). Dali mu machorki i zapałki i zaprowadzili do tej stodo-
ły w nocy. Nad ranem ta stodoła się zapaliła. Po ugaszeniu 
pożaru w zgliszczach (pogorzelisku) znaleziono spalone ciało 
ludzkie. Niemcy prowadzili dochodzenie o identyfikację zwłok 
tego człowieka, ale nic z tego nie wyszło. Wiedzieli tylko ci, 
którzy się nim zaopiekowali. Pozostały im wyrzuty sumienia, 
że dali mu zapałki, choć chcieli dobrze…

Relacja mieszkańca Jadachów z 1967 r. spisana przez 
Józefa Godka
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Piknik rodzinny przy MGOPS

12 
września na placu za budynkiem Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej odbył się plenerowy 
piknik rodzinny „Pożegnanie lata”.

Organizacja pikniku powoli staje się tradycją w dzia-
łalności Ośrodka i w każdym kolejnym roku przyciąga coraz to większą 
liczbę osób. Pracownicy Ośrodka postarali się, aby także tym razem nie 
zabrakło atrakcji i niespodzianek zarówno dla dzieci jak i ich rodziców. 
Zaznaczyć należy, że wszystkie atrakcje były bezpłatne, a możliwe to 
było dzięki ogromnemu wsparciu naszych sponsorów, którzy i tym 
razem nie zawiedli. Przygotowano kilka stanowisk, na których serwo-
wano m.in. watę cukrową, popcorn, napoje i słodycze oraz kiełbaski 
z grilla. Uczennice Zespołu Szkół Nr2 w Nowej Dębie wyczarowywały 
na twarzach dzieci kolorowe motylki, biedronki, kwiatuszki oraz inne 
bajkowe postacie. Dzieci mogły również rozwijać się kreatywnie przy 
punkcie z malowankami i kolorowankami. Szczególną atrakcją był 
dmuchany zamek, przed którym nieustannie gromadziła się duża 
kolejka maluszków. Atmosferę w to słoneczne popołudnie umila-
ła wszystkim animatorka Basia, która do wspólnej zabawy potrafiła 
zaangażować całe rodziny. Dzieci uczestniczyły w licznych konkur-
sach, a dla zwycięzców przygotowano symboliczne nagrody. Tańce 
i pląsy trwały do wieczora, a z twarzy dzieci nie schodził uśmiech.

Wspaniała zabawa była możliwa dzięki zaangażowaniu pracowników 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy co roku 
w organizację pikniku wkładają całe swoje serce. Bez ich dobrej woli 
nie udałoby się sprawić radości tak wielu najmłodszym mieszkań-
com naszej gminy. Wierzymy, że w kolejnych latach będziemy mogli 
dostarczać przyjemności naszym mieszkańcom organizując kolejne 
pikniki, na które z góry wszystkich zapraszamy.

Podziękowania dla wszystkich sponsorów pikniku, którymi byli: 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, DELIKATESY CENTRUM, ul. 
Bieszczadzka Nowa Dęba, „Baw się razem z nami” – Mariusz Garboś, 
NZOZ „Centrum” Beata Tebin-Tomczyk, Piekarnia „Chle-Buś” S.C 
Stefan i Stefan Buś, „BEGG” Sp z o.o. ul. Jasna 7, Sklep „SANDRA” 
– Bożena Tomczyk, KWIACIARNIA U FLISA – Dorota Buława, Joanna 
Urban, Sklep Groszek „U Wolaka” Nowa Dęba, ZS Nr 2 im. E. Kwiat-

kowskiego w Nowej Dębie, „Soft” Firma Handlowa Rzeszów, PGKiM 
Sp. z o.o. Nowa Dęba, Kantor Walutowy Jadwiga Mączka Nowa 
Dęba, Lokalna Grupa Rybacka, Spółdzielnia Inwalidów „Zjednocze-
nie” w Nowej Dębie, Biuro Obsługi Firm „KANON” Jarosław Kowalski, 
Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów – Bajor Marcin, Marek Tomasz 
s.c. Nowa Dęba, DPS Nowa Dęba, „ROCOR PARTNER” sp. z o.o. 
ul. Willowa 12, Nowa Dęba (Anita Śmiech), Euro Office – Agencja 
Ubezpieczeniowa Tomasz Zieliński Nowa Dęba, „SPOŁEM” PSS Nowa 
Dęba, PHU WIM Marek Zięba.

Maria Tomczyk 
Kierownik MGOPS w Nowej Dębie

Uczczono pamięć ofiar Zbrodni Wołyńskiej

11 
lipca na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Dębie w 75. rocz-
nicę Zbrodni Wołyńskiej modlono się za pomordowanych 
na Wschodzie.

Modlitwę za pomordowanych na Wschodzie przy Krzyżu II Wojny 
Światowej odprawił ks. Eugeniusz Nycz – proboszcz Parafii Podwyższenia Krzyża Św. 
w Nowej Dębie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie Wojciech Serafin, burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz zastępca burmistrza Leszek Mirowski złoży-
li pod krzyżem symboliczną wiązankę kwiatów i zapalili znicze pamięci. W modlitwie 
uczestniczyli także radni Rady Miejskiej oraz mieszkańcy Nowej Dęby. Honorową wartę 
przy krzyżu II Wojny Światowej pełnili strażnicy nowodębskiej Straży Miejskiej.

RL/MM
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Solidarność – to wielopłaszczyznowy ruch na rzecz demokratyzacji i głębo-
kich reform ustrojowych PRL, który przyjął instytucjonalną formę związków 
zawodowych: Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Soli-
darność” (NSZZ „Solidarność”) działającego w środowiskach pracowników 
państwowych oraz mniej licznych i nie w pełni zorganizowanych 1980–81 
— Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników „Solidar-
ność Wiejska”, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych „Solidarność Chłopska”, a od III 1981r. Niezależnego Samo-
rządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
oraz od marca 1981 r. Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego 
Indywidualnego Rzemiosła „Solidarność”.

Solidarność powstała na przełomie sierpnia i września 1980 r. w wyniku 
żywiołowych strajków zapoczątkowanych w lipcu 1980 r. na Lubelszczyź-
nie, kontynuowanych w sierpniu 1980 r. na Wybrzeżu, które rozwinęły się 
w strajki ogólnopolskie; po zawarciu porozumień społecznych 1980–81 r. 
w Polsce komitety strajkowe (główną rolę odgrywał Międzyzakładowy Komi-
tet Strajkowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina) przekształciły się w komi-
sje założycielskie NSZZ „Solidarność” (17 IX podjęto decyzję o utworzeniu 
jednolitego, ogólnokrajowego związku i jego nazwie); po sporach z władzami 
państwowymi, dotyczących zawarcia w statucie związku zobowiązania prze-
strzegania konstytucji PRL i uznania kierowniczej roli PZPR w państwie, 10 
XI 1980r. NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany. Organizacje związkowe 
powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach państwowych (do 
powołania ogniw związku w WP i MO władze państwowe nie dopuściły); łącz-
nie do NSZZ „Solidarność” wstąpiło ok. 9–10 mln osób (80% pracowników 
państwowych), w tym część członków PZPR (niektórzy w celu politycznego 
opanowania Związku). W tworzeniu NSZZ „Solidarność” uczestniczyli dzia-
łacze komitetów założycielskich Wolnych Związków Zawodowych i opozy-
cji politycznej, głównie Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR” i Ruchu 
Młodej Polski oraz katolickiej organizacji społeczno-politycznej, szczególnie 
środowiska Znak. Związek przyjął strukturę terytorialno-zakładową (wszyst-
kie organizacje zakładowe przedsiębiorstw i instytucji tworzyły organizację 
regionalną). Dzieje NSZZ „Solidarność na terenie naszej gminy zaczęły się 
w „Dezamecie”, skąd wywodziła się grupa inicjująca powstanie NSZZ „S”. 
Spotkanie założycielskie, zwołane przez Jana Krycha, odbyło się w paździer-
niku 1980 r. w klubie Polskiego Związku Wędkarskiego, na ul. Mickiewicza. 
Tam powołano Komitet Założycielski, na czele którego stanął Krych, a Kazi-
mierz Chwesiuk został jego wiceprzewodniczącym. Po półrocznej działalno-
ści J. Krych przekazał szefowanie związkowi K. Chwesiukowi.

Celem związku w owym okresie było organizowanie struktur zakładowych, 
przy niechętnej postawie działaczy PZPR i SB; pomoc szeregowym członkom 
związku w pokonywaniu codziennych kłopotów w tym trudnym ekonomicznie 
okresie (płace, mieszkania, sprawy socjalne). Wspierano również struktury 
na terenie miasta, które organizowały się w oświacie, służbie zdrowia, Spół-
dzielni Inwalidów czy PGKiM. Bardzo mocno związek zaczął stawiać sprawę 
budowy kościoła w Nowej Debie „Na Górce”, jak też zabudowy blokowej 
na Osiedlu Północ.

Związek angażował się także w akcje ogólnopolskie, m.in. jesienią 1981 
r., gdy solidarnie z całym regionem zastrajkował „Dezamet” domagając się 
poprawy sytuacji ekonomicznej województwa i odejścia ówczesnego woje-
wody. Po ogłoszeniu stanu wojennego działalność związku została spacy-
fikowana, a jego działalność zawieszona. Natomiast ludzie „Solidarności” 
angażowali się w budowę kościoła „Na Górce”, wspieraniem osób potrze-
bujących.

Po przemianach na przełomie lat 90-tych struktury nowodębskiej solidar-
ności odtworzyły się, angażując się w przebudowę warunków życia miesz-
kańców w ramach odrodzonego samorządu. NSZZ „S” tworzył struktury 
Komitetów Obywatelskich na terenie gminy, które wygrały wybory do Rady 
Miejskiej I kadencji. Z ich szeregów wywodzili się pierwsi burmistrzowie, 
przewodniczący rady. Związkowi działacze weszli w skład rady, angażując 
się w budowę wodociągów, telefonizację gminy, rozwijanie infrastruktu-
ry oświatowej. Związek nie zaniechał oczywiście swoich spraw, zwłaszcza 
w okresie trudnej transformacji gospodarczej lat 90-tych. Wspierał starania 
władz „Dezametu” o wpisanie tego zakładu na listę przedsiębiorstw zbroje-
niowych, o odzyskanie środków z budżetu państwa za utrzymanie gotowości 
mobilizacyjnej zakładu. Działacze „Solidarności” bardzo mocno zaangażowa-
li się w tworzenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park 
Wisłosan”, która przez dwadzieścia lat swego funkcjonowania poprawiła 
kondycję ekonomiczną północnego Podkarpacia.

Dziś „Solidarność” jest formacją typowo związkową, która doprowadziła do 
obniżenia wieku emerytalnego, ograniczenia handlu w niedzielę, a w naszych 
zakładach dba o układy zbiorowe, o warunki socjalne pracowników, działa-
cze „S” utworzyli kasę oszczędnościowo-kredytową, jako formułę pomocy 
finansowej dla mieszkańców.

RL/MM

Rondo na ulicy Kościuszki Rondem Solidarności

N 
a wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie radni 
jednomyślnie głosowali za nadaniem rondu na ulicy 
Kościuszki u zbiegu ulic Eugeniusza Kwiatkowskiego i Igna-
cego Krasickiego nazwy „Rondo Solidarności”.

O nadanie nowopowstałemu rondu nazwy 
„Rondo Solidarności” 7 marca 2018 r. zwróci-
ła się z prośbą Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ „Solidarność” przy ZM Dezamet 
S.A. w Nowej Dębie. Nadanie przez Radę Miej-
ską zaproponowanej nazwy jest upamiętnieniem 
wieloletniej działalności Związku Zawodowego 
NSZZ „Solidarność” na terenie miasta.

Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność” brał 
czynny udział w przemianach społeczno-gospo-
darczych, które dokonywały się na terenie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. Od 1980 r. Związek aktyw-
nie inicjował oraz uczestniczył w różnych przed-
sięwzięciach dla dobra społeczności i miasta 
Nowa Dęba.

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym podjęcie 
uchwały w sprawie nadawania nazw ulic i placów będących droga-
mi publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych należy do właściwości 
rady gminy.
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PSZOK znowu działa

O 
d października mieszkańcy gminy Nowa Dęba mogą 
dostarczać odpady zebrane selektywnie do profesjonalnie 
przygotowanego PSZOK-u, zmodernizowanego przy udzia-
le środków samorządu Województwa Podkarpackiego, 

a zlokalizowanego przy ul. Leśnej 1 w Nowej Dębie.

Segregacja odpadów
Odpady wielkogabarytowe to odpady pochodzące z gospodarstwa 
domowego, które ze względu na duży rozmiar i/lub wagę nie miesz-
czą się do pojemnika na pozostałe odpady. Odpady wielkogabarytowe 
odbierane sprzed posesji w ramach zbiórki mobilnej to między inny-
mi:

a) stare kanapy, fotele, stoły, szafy i meblościanki bez szyb,

b) dywany, wykładziny, materace (wyposażenie wnętrz),

c) rowery, sanki, narty, wózki dziecięce, duże zabawki,

d) wieszaki, żyrandole,

e) zużyty kompletny sprzęt RTV/AGD,

f) opony do 4 sztuk,

g) okna, drzwi (bez szyb – w innym przypadku nie zostaną odebra-
ne).

Wszelkiego rodzaju odpady wielkogabarytowe można dostarczyć 
również bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie przy ulicy Leśnej 1, który 
czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 oraz 
w każdą sobotę od godziny 10 do 13.

Odpady budowlane i rozbiórkowe – co z nimi ro-
bić?
W związku z tym, że styropian budowlany, wata szklana i papa nie 
są odpadami komunalnymi, ich odbiór nie jest wliczony w opłatę 
ponoszoną w ramach złożonej przez każdego mieszkańca śmieciowej 
deklaracji. Mieszkaniec posiadający odpady ze styropianu czy wełny 
winien oddać je na własny koszt firmom, które zajmują się zbiórką 
i utylizacją tego typu odpadów.

Należy pamiętać, że odpady rozbiórkowe i budowlane wytworzone 
przez firmy remontowo-budowlane, realizujące roboty budowlane 
na zlecenie, powinny zostać odebrane przez te firmy i dostarczone do 
właściwych zakładów zagospodarowania.

Do punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych (PSZOK)
W zamian za ponoszoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi do PSZOK można oddać 
niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych, tj. odpady 
betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, zmieszane odpa-
dy z betonu, gruzu ceglanego oraz odpadowych materiałów ceramicz-
nych.

Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. 
Jeśli jesteś przedsiębiorcą PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów 
pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

PSZOK to jest punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a nie 
sortownia, dlatego trzeba przywozić odpady już posegregowane, 
najlepiej w workach, bo przywożący sam musi je rozładować i wrzucić 
do kontenerów. W PSZOK zbiera się odpady, które później przekazuje 
się do: recyklingu, wykorzystania, odzysku, przetworzenia.

PGKiM

Kryta pływalnia po przeglądzie

W 
dniach od 3 do 23 września na krytej pływalni SOSiR 
trwała przerwa technologiczna czyli coroczny przegląd 
i konserwacja urządzeń oraz instalacji.

W tym roku wypuszczono wodę z obu niecek basenów. 
Dokonano przeglądu dna i ścian basenów, zarówno płytki jak i fugi są 
w bardzo dobrym stanie. Całość dokładnie wyczyszczono i zdezyn-
fekowano. Podobnie postąpiono z wannami jacuzzi. Wyczyszczono 
baseny retencyjne znajdujące się w piwnicach. Wymyto i zdezynfe-
kowano kanały przelewowe, liny torowe i plażę basenową. Wykonano 
nowe sufity i zamontowano nowe oświetlenie w szatniach. Wyczysz-
czono rynnę, pomalowano schody i konstrukcję zjeżdżalni. Wymienio-

no schody wejściowe do budynku. Naprawiono tablicę informacyjną. 
Zregenerowano i zakonserwowano silniki elektryczne i pompy do 
dmuchaw, pompy obiegowe i chlorowania wody. Wymieniono filtry 
i odgrzybiono centralę klimatyzacyjną. Ponadto wymieniono sondy 
pomiarowe do pomiaru chloru i pH oraz pozostałe sondy i czujniki 
niezbędne do określenia parametrów wody. Wykonano wentylację 
pomieszczenia piwnic. W kotłowni usunięto awarię pieca CO oraz 
wymieniono uszkodzone rury sieci CO i w stacji uzdatniania wody. 
Wszystkie pomieszczenia zostały gruntownie odświeżone i zdezynfe-
kowane, dokonano wielu drobnych napraw.

Kryta pływalnia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu przez 15 godzin 
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Przewijaki dla niemowląt na dworcu 
autobusowym oraz w UMiG

W 
łazience dla niepełnosprawnych w budynku przystanku 
autobusowego (dworca) przy ulicy Rzeszowskiej oraz 
w łazience na II piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy 
przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie zamontowano 

ścienne przewijaki dla niemowląt.

Przewijak to składana poziomo solidna konstrukcja z wysokiej jakości, 
antybakteryjnego polietylenu HDPE w kolorze kremowej bieli. Łatwo 
rozkładany przy użyciu jednej ręki na zawiasach ze stali, posiada dwa 
uchwyty na zawieszenie torby, regulowane pasy zabezpieczające 
zapobiegające wypadnięciu dziecka w chwili, gdy schylamy się do 
torby, specjalnie wyprofilowany wklęsły kształt, dwudzielny pojemnik 
na chusteczki nawilżone i suche lub ewentualnie podkłady.

Użyty materiał zapewnia ochronę przeciwbakteryjną, zatrzymując 
rozwój bakterii oraz zapobiega powstawaniu zapachów i plam. Wypro-
dukowany jest zgodnie z globalnymi regułami i normami bezpieczeń-
stwa – wszystko po to, aby ułatwić bezpieczne i komfortowe przewi-
nięcie dziecka.

GKS/MP

dziennie. Urządzenia pracują 24 godziny na dobę. 10 lutego 2019 
r. minie 9 lat od dnia oddania basenu dla klientów. Powoli zużywa 
się wyposażenie i konieczna będzie wymiana lub modernizacja urzą-
dzeń i instalacji. Zarówno budynek, urządzenia techniczne oraz woda 
podlegają okresowej kontroli przez uprawnione instytucje. Corocznie 
dokonuje się przeglądu technicznego budynku oraz rynny i konstruk-
cji zjeżdżalni. Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z harmonogramem 
dokonuje przeglądów pieców CO, wymienników ciepła, instalacji 
solarnej, windy osobowej i towarowej. Dwa razy w miesiącu badana 
jest woda basenów, cyrkulacji oraz pryszniców. Raz w roku SANEPID 
dokonuje oceny stanu przydatności wody dla użytkowników. Woda 
badana jest pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Co roku z krytej pływalni korzysta ponad 80 tys. klientów. Sprostanie 
ich wymogom, zapewnienie przyzwoitych i bezpiecznych warunków 
do korzystania z krytej pływalni wymaga pracy wielu osób. Na krytej 
pływalni na etatach zatrudnionych jest 6 konserwatorów pracujących 
w trybie ciągłym, 6 ratowników po trzech na jednej zmianie, 6 pań 
sprzątających, trzy panie w kasie. Na umowy zlecenia zatrudniamy 

dodatkowo ratowników, instruktorów rehabilitacji, nauki pływania 
i aqua aerobiku.

W październiku wyłoniono wykonawcę modernizacji klimatyza-
cji krytej pływalni. Do końca listopada br. zostaną wykonane nowe 
czerpnie powietrza, a kanały klimatyzacyjne zostaną poprowadzo-
ne w piwnicach basenu. Dotychczasowe kanały przechodziły przez 
pomieszczenia szatni, a przechodzące zimne powietrze w styczności 
z temperaturą panującą wewnątrz obiektu tworzyło skropliny na sufi-
tach. Powodowało to namakanie płyt sufitowych i w efekcie tworzyło 
niebezpieczeństwo upadku płyty na klientów. Ponadto z nadmiaru 
wilgoci płyty czerniały i nie wyglądały zbyt estetycznie.

Obok basenu powstała instalacja fotowoltaiczna, która po uruchomie-
niu spowoduje oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

Adam Szurgociński 
Dyrektor SOSiR
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Budowa 
Pomnika 

Niepodległości

T 
rwa zbiórka funduszy na mający stanąć w Nowej Dębie 
Pomnik Niepodległości w związku z przypadającą w tym roku 
100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pomnik jest wykonywany przez artystę-rzeźbiarza Witolda 
Marcewicza, który za swoje dzieła został odznaczony medalem Mini-
stra Kultury „Gloria Artis”.

Do końca października na specjalnym koncie zarejestrowana była 
kwota ponad 40 tys. zł. W gronie głównych sponsorów są m.in. 
MARMA Polskie Folie, Nothern Aerospace, ZM Dezamet i Zakłady 
Chemiczne SIARKOPOL. W dalszym ciągu zachęcamy wszystkich 
mieszkańców oraz firmy i instytucje do wpłacania darowizny pienięż-
nej na poczet budowy Pomnika na konto bankowe nr 08 1240 5497 
1111 0010 8266 1895, z dopiskiem „Darowizna na budowę Pomni-
ka Niepodległości”.

Więcej informacji dostępnych jest w specjalnej zakładce na stronie 
internetowej gminy: www.nowadeba.pl

UMiG/RL

Ministerstwo Sportu dofinansuje 
gminne inwestycje

N 
a stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki ukazała się dla 
naszej gminy bardzo dobra informacja o tym, że nasz 
projekt otrzyma ministerialną dotację. Chodzi o dwa zada-
nia, które w tym projekcie są zawarte: budowa sali gimna-

stycznej przy szkole w Chmielowie i budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Tarnowskiej Woli.

Na oba zadania, zabezpieczone finansowo 
w budżecie na lata 2018-2020, zostały ogło-
szone postepowania przetargowe, do których 
zgłosili się oferenci składając oferty przewyż-
szające zakładane w kosztorysach kwoty (co 
stało się już normą w ostatnim roku). Po dysku-
sjach na komisjach i decyzji Rady Miejskiej, 
burmistrz otrzymał zgodę na tzw. zaciągnięcie 
zobowiązań czyli na podpisanie umów z wyko-
nawcami. Jest to o tyle istotne, że projekt ten 
jest w ten sposób automatycznie wprowadza-
ny do budżetów kolejnych lat – 2019 i 2020, 
a z drugiej strony pozwala spokojnie realizo-
wać duże projekty (takim przykładem była sala 
gimnastyczna przy Szkole Podstawowej Nr 2.)

Całość projektu na oba zadania opiewa 
na kwotę ok. 4 mln zł, zaś dotacja ma wynieść 
blisko 850 tys. zł. Reszta środków, zgodnie 

z zapisami w uchwałach Rady Miejskiej ma pochodzić z podatków 
od nieruchomości, które zasilają budżet gminy. Dzięki tym inwesty-
cjom zyskają uczniowie obu szkół, ale także lokalna społeczność, 
bo obiekty będą udostępniane na określonych warunkach także 
innym grupom mieszkańców.

UMiG
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Wyniki wyborów do Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie

(zgodnie z protokołem sporządzonym dnia 22 października 2018 r. przez Miejska Komisję Wyborczą w Nowej Dębie).

Okręg wyborczy nr 1. 
Liczba głosów ważnych – 478.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1. MAĆKOWIAK Przemysław Zbigniew 
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

1 5 5

2. SZOSTAK Ryszard Jan  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

8 4

3. GRZĘDA Paweł  
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA NOWA DĘBA, Lista nr 15

2 3 9

Okręg wyborczy nr 2. 
Liczba głosów ważnych – 689.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. DIEKTIARENKO Damian  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

3 0 8 

2. SZPUNAR Jacek Andrzej  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 5 3

3. OSTAPKO Marek Konrad  
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA NOWA DĘBA, Lista nr 15

2 2 8

Okręg wyborczy nr 3. 
Liczba głosów ważnych – 316.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych

1. MROCZEK Maria Władysława  
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

1 4 4 

2. GAZDA Tomasz Grzegorz  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 7 2

Okręg wyborczy nr 4. 
Liczba głosów ważnych – 527.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. BUNIO Adam  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

1 8 7 

2. SZAFRAN Ryszard Marian  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 5 0

3. SERAFIN Łukasz  
zgłoszony przez KWW ŁUKASZA SERAFINA, Lista nr 18

1 9 0 

Okręg wyborczy nr 5. 
Liczba głosów ważnych – 591.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. DZIEMIANKO Tomasz  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

2 5 3 

2. BYCZKOWSKI Andrzej Wacław  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 1 4

samorząd
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3. BULANOWSKI Wojciech  
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA NOWA DĘBA, Lista nr 15

1 4 2 

4. LIS Marian  
zgłoszony przez KWW TSM OSIEDLE PÓŁNOC, Lista nr 17

8 2

Okręg wyborczy nr 6. 
Liczba głosów ważnych – 289.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. KOPEĆ Tomasz  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

1 6 1 

2. SERAFIN Wojciech Zbigniew 
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 2 8

Okręg wyborczy nr 7. 
Liczba głosów ważnych – 412.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. JĘCZMYK Grzegorz  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

8 5 

2. FLIS Jan  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 6 1

3. KOPEĆ Marek  
zgłoszony przez KWW PRZYJAZNA GMINA NOWA DĘBA, Lista nr 15

1 6 6 

Okręg wyborczy nr 8. 
Liczba głosów ważnych – 261.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1. CHMIELEWSKI Michał  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

1 3 4 

2. SKIMINA Kazimierz  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 2 7

Okręg wyborczy nr 9. 
Liczba głosów ważnych – 429.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. KOPEĆ Hubert Krzysztof  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

1 6 5 

2. WOŁOSZ Andrzej  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 2 3

3. KASICA Wojciech  
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WOJCIECHA KASICY, Lista nr 16

141

Okręg wyborczy nr 10. 
Liczba głosów ważnych – 300.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1. TŁUSTA Helena Grażyna  
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

1 5 4 

2. KARKUT Zbigniew Wojciech  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 4 6

Okręg wyborczy nr 11. 
W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego 
bez przeprowadzenia głosowania: 

1. SKIMINA Stanisław  
zgłoszony przez KWW STANISŁAWA SKIMINY, Lista nr 20

 

samorząd



1 7

Okręg wyborczy nr 12. 
Liczba głosów ważnych – 351.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1. KOSIOR Marek  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

1 1 0 

2. GARBOŚ Maria  
zgłoszona przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

2 4 1

Okręg wyborczy nr 13. 
Liczba głosów ważnych – 476.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. URBANIAK Zbigniew  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

2 2 3 

2. TOMCZYK Marian Czesław  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

2 5 3

Okręg wyborczy nr 14. 
Liczba głosów ważnych – 574.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. WOLAN Tomasz  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

3 4 6 

2. NERKA Halina Dorota  
zgłoszona przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

2 2 8

Okręg wyborczy nr 15. 
Liczba głosów ważnych – 645.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych: 

1. KONEFAŁ Konrad  
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, Lista nr 10

2 1 7 

2. SAŁEK Krzysztof Stanisław  
zgłoszony przez KWW WASZ SAMORZĄD, Lista nr 14

1 6 4

3. RAWSKI Stanisław Wojciech  
zgłoszony przez KWW JESTEM DLA WAS, Lista nr 19

2 6 4 

Wyniki wyborów Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie za wyborem i przeciw wyborowi kandydata (z kart ważnych) 6 8 1 6 

Liczba głosów ważnych za wyborem kandydata 4 3 0 3

Liczba głosów ważnych przeciw wyborowi kandydata 2 5 1 3 

Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru burmistrza wynosiła 3409. Wymaganą liczbę głosów 
uzyskał i na burmistrza został wybrany:

Nazwisko i imię – imiona Zgłoszony przez  
(skrót nazwy komitetu wyborczego)

ORDON Wiesław Kazimierz KWW WASZ SAMORZĄD 

samorząd
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SKOK przy DEZAMET S.A. 
w nowym miejscu

O 
d 20 sierpnia 2018 r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo 
– Kredytowa przy „Dezamet” S.A. w Nowej Dębie (SKOK) 
ma nową siedzibę. Z usług Kasy można korzystać od ponie-
działku do piątku w godz. 8-17 w lokalu przy ul. Kościuszki 

1 (obok Apteki Cztery Pory Roku). Dotychczasowe placówki przy ul. 
Szypowskiego 1 i Al. Zwycięstwa 2 zostały zlikwidowane.

Nowodębski SKOK istnieje od 1995 roku i jest instytucją wyłącznie 
z polskim kapitałem. Służy swoim członkom dostarczając szeroki 
zakres produktów pożyczkowych oraz oszczędnościowych. Podsta-
wową zasadą i dewizą funkcjonowania Kasy jest działanie dla dobra 
jej członków. Celem działalności SKOK przy „Dezamet” S.A. w Nowej 
Dębie jest uzyskanie wysokiego poziomu zaufania oraz satysfakcji 
wśród swoich klientów-członków poprzez skuteczne zaspokajanie ich 
potrzeb i oczekiwań w zakresie świadczenia usług finansowych ofero-
wanych w sposób elastyczny, pewny oraz konkurencyjny.

Iwona Król 
SKOK przy DEZAMET S.A. w Nowej Dębie 

Oprac. RL/MM

Podziękowanie dla Grzegorza 
Niedzielskiego

N 
a lipcowej sesji Rady Miejskiej nowodębscy samorządowcy 
podziękowali za działalność na rzecz miasta i gminy Nowa 
Dęba Grzegorzowi Niedzielskiemu – dotychczasowemu 
prezesowi Zarządu, dyrektorowi generalnemu Zakładów 

Metalowych DEZAMET S.A. w Nowej Dębie.

Grzegorz Niedzielski przyczynił sie do modernizacji i unowocze-
śnienia Zakładów Metalowych DEZAMET, które stały się czołową 
firmą w Polsce i odgrywają znaczącą rolę 
w gospodarce naszej gminy. Podziękowania 
składane były również za pomoc i wsparcie 
udzielane jednostkom gminy, a także orga-
nizacjom pozarządowym.

Prezes G. Niedzielski dziękując za dobre 
słowo podkreślał mocne strony Nowej Dęby 
i jej mieszkańców, a także fakt, że DEZAMET 
i Nowa Dęba to jedno. Przypomniał także, 
że zawsze stawiał sobie za cel, żeby młode 
pokolenie pracowało na miejscu w swoim 
mieście i dla jego dobra.

Na pamiątkę 4-letniego pobytu i pracy 
w Nowej Dębie, a także dobrej współpracy 
z samorządem Grzegorz Niedzielski otrzy-
mał z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej 
Wojciecha Serafina oraz burmistrza miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona 

pamiątkowy dyplom i witraż z herbem Nowej Dęby.

Podziękowanie za pomoc i wsparcie w imieniu Zespołu Szkół nr 2 
w Nowej Dębie złożyła także dyrektor Iwona Strojek oraz uczniowie.

RL/MM

biznes
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oświata

Święto Edukacji Narodowej

Z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej w Samo-
rządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie miała miejsce uroczystość z udzia-
łem nauczycieli, pracowników oświaty, 

uczniów i rodziców. Obecni byli również: burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, 
zastępca burmistrza Leszek Mirowski, dyrektor 
Biura Obsługi Jednostek Samorządowych Rena-
ta Bal, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Skimi-
na, Przewodniczący Zarządu Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego w Nowej Dębie Kazimierz Wąsik 
oraz Tomasz Zierold – Przewodniczący MKO 
NSZZ „Solidarność” w Nowej Dębie. W swoim 
wystąpieniu burmistrz miasta i gminy Wiesław 
Ordon podziękował nauczycielom w dniu ich świę-
ta. – Dziękując Wam za pracę i wyrażając za nią naszą wdzięczność 
życzymy, aby udało się realizować wszelkie marzenia i te zawodowe 
i te osobiste. Niech Wasza praca będzie przyjemnością, niech rodzi 
dobre owoce, a wdzięczność podopiecznych niech będzie wyrazem 
najwyższego uznania dla niej. Następnie nauczyciele, którzy uzyskali 
awans na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie. Byli 
to: Aneta Plichta – nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie, 
ks. Witold Garbuliński – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Chmie-
lowie i ks. Tomasz Pyryt – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 2 
w Nowej Dębie.

Podczas uroczystości burmistrz Wiesław Ordon oraz zastępca burmi-
strza Leszek Mirowski wręczyli nagrody dla nauczycieli. W tym roku 
otrzymali je: Barbara Czajkowska, Ewa Serwinowska, Barba-
ra Szostak i Renata Małgorzata Szpunar – nauczyciele Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, Jolanta Orłowska – dyrektor 
Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, Renata Gronkowska – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Cyganach, Beata Barwińska – nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Jadachach, Barbara Pasek – nauczyciel Szko-
ły Podstawowej w Chmielowie oraz Renata Rożek dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Chmielowie, Marta Boczkowska nauczyciel Szkoły 
Podstawowej w Tarnowskiej Woli oraz Magdalena Gerba dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, Katarzyna Lewandow-
ska wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 
oraz Aneta Nowak, Dorota Rak, Danuta Tomczyk – nauczyciele 
Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie oraz Brygida Zięba 

– nauczyciel Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie, Bożena Paduch – 
nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce.

Słowa gratulacji burmistrz skierował również do uczniów, którzy swymi 
osiągnięciami w nauce wyróżniają się spośród koleżanek i kolegów: 
– Życzę, aby skromna nagroda Burmistrza motywowała Was do 
sięgania gwiazd i nie tylko w nauce. Podziękowania składam na ręce 
waszych merytorycznych nauczycieli i Rodziców, którzy pewnie jako 
pierwsi wszczepiają w Was zainteresowanie nauką.

Nagrody burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba otrzymali:

Beata Kiełbowicz »  – była uczennica kl. III gimnazjalnej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – laureat konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim,

Karolina Trawińska »  – była uczennica kl. II gimnazjalnej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie – finalista konkursu 
przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim,

Kacper Kopeć »  – były uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 
3 w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – finalista 
konkursu przedmiotowego z przyrody na szczeblu wojewódzkim,

Piotr Tomczyk »  – były uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej 
w Cyganach – laureat konkursu przedmiotowego z matematyki 
na szczeblu wojewódzkim.

Gratulacje otrzymali również rodzice i nauczyciele prowadzący nagro-
dzonych rodziców.

Na zakończenie gratulacje z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej złożyli wszystkim Stanisław Skimina 
oraz Kazimierz Wąsik. – Jeszcze raz pozdrawiamy 
cały nauczycielski stan i wszystkich pracowni-
ków oświaty! Po części oficjalnej nastąpił występ 
Zespołu Ludowego Cyganianki wraz z kapelą. 
W ramach projektu realizowanego przez SOK 
w Nowej Dębie „Poniedziałki Kulinarne” panie 
z zespołu Cyganianki przygotowały wspania-
ły poczęstunek zarówno dla biorących udział 
w części oficjalnej uroczystości, jak i dla miesz-
kańców Nowej Dęby. Podczas poczęstunku przy-
grywała wszystkim kapela z zespołu.

BOJS
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Drzewa dla Niepodległej
Dęby dla Niepodległej od społeczności SP2 w No-
wej Dębie

9 
października nauczyciele i uczniowie „Dwójki” zorgani-
zowali uroczystość inaugurującą szkolne obchody 100 – 
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz jubileusz 
50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza 

w Nowej Dębie. Na szkolnym skwerze posadzone zostały dwa Dęby 
dla Niepodległej, które są klonami najsłynniejszego drzewa w kraju 
– dębu Bartek.

W kameralnej uroczystości wzięli udział: Wiesław Ordon – burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba, Hubert Sobiczewski – Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Mielec, Ewa Markowicz-Zając dyrektor szkoły, Renata 
Szpunar wicedyrektor szkoły, nauczyciele i delegacje uczniów.

„Spotykamy się po to, by uczcić szczególny – 2018 rok, w którym 
przypada 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 
jubileusz 50-lecia powstania naszej szkoły” – powiedziała w powi-
talnym przemówieniu dyrektor szkoły. Nadleśniczy H. Sobiczewski 
przybliżył obecnym ideę sadzenia Dębów dla Niepodległej, przypo-
minając uczniom fakt, że w latach 1918-1928 polskie społeczeń-
stwo wraz z leśnikami sadziło drzewa, głównie dęby, będące uoso-
bieniem siły, długowieczności i nieprzemijającej pamięci. Drzewa te, 
stanowiące dziękczynne wotum naszych przodków za przywróco-
ną niepodległość, nierzadko przetrwały do dziś jako blisko stulet-
ni świadkowie ważnych dla naszego narodu wydarzeń. Burmistrz 
Nowej Dęby W. Ordon w słowach skierowanych do uczniów podkre-
ślił, że posadzenie dębów jest też symbolicznym podziękowaniem 
i oddaniem hołdu rodakom, naszym przodkom, którzy na ten 
sukces odzyskania niepodległości ciężko zapracowali. Przypomniał 
uczniom, jaki jest związek sadzenia dębów z powstaniem naszego 
miasta, jego historią, powstaniem nazwy i herbu miasta oraz gminy. 
Życzył wszystkim, aby posadzone dęby przypomniały o bohater-
skiej przeszłości naszego narodu, a przypisywane drzewom przy-
mioty siły, potęgi i długowieczności jednoczyły wszystkich w trosce 
o nasze wielkie dziedzictwo – Polskę. Zaprosił również uczniów do 
uroczystego świętowania obchodów Święta Niepodległości w dniu 
11 listopada 2018r., podczas którego nastąpi odsłonięcie Pomni-
ka Niepodległości na placu mjr J. Gryczmana. Będzie to złożenie 
hołdu tym wszystkim, którzy walczyli o wolność Polski oraz w trudzie 
odbudowywali II Rzeczpospolitą.

Kolejnym etapem uczczenia Niepodległej oraz jubileuszu szkoły był 
udział uczniów „Dwójki” w VI Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodle-
głościowym „Po polsku o historii”, zorganizowanym pod patronatem 
honorowym Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkar-
packiego oraz Małgorzaty Rauch – Podkarpackiego Kuratora Oświa-
ty. Podczas realizacji projektu podjęto próbę ustanowienia rekordu 
w zakresie liczby osób piszących dyktando jednocześnie. Projekt 
zgłoszono do polskiego przedstawiciela Księgi Rekordów Guines-
sa. Piszący z przejęciem dyktando uczniowie „Dwójki” w odświęt-
nych biało-czerwonych strojach, akcentujących zaangażowanie 
w pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i historii, są najlepszym 
prezentem dla szkoły świętującej złoty jubileusz.

Renata Szpunar 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2

100 drzew miododajnych w sołectwie Alfredówka

11 
października burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba zaprosił mieszkańców sołectwa Alfredów-
ka do udziału w akcji sadzenia drzew miododaj-
nych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę.

Akcja prowadzona była we współpracy Samorządu Województwa 
Podkarpackiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. 
W ramach akcji wzdłuż drogi powiatowej w Alfredówce – po prze-
ciwnej stronie Szkoły Podstawowej, posadzona została aleja lipowa 
składająca się ze 100 drzewek. Sadzonki drzew gmina otrzymała 
nieodpłatnie od Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Posadzone dzięki akcji lipy zmieniły krajobraz, a także będą realnym 
wsparciem dla rozwoju pszczelarstwa i bioróżnorodności w rolnic-
twie. Drzewa w miastach, ale i poza nimi, są bardzo pożądane. Nie 
tylko redukują hałas i zatrzymują kurz, ale również poprawiają znacz-
nie warunki estetyczne. Dodatkowo łagodzą wahania temperatur, 
zwiększają wilgotność powietrza oraz redukują dwutlenek węgla.

GKS/MF
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VII edycja Narodowego 
Czytania

8 
września odbyła się VII edycja akcji Narodowe Czytanie. 
W tym roku na lekturę Polacy wybrali „Przedwiośnie” Stefa-
na Żeromskiego. Akcja ma na celu popularyzowanie funda-
mentalnych w polskiej kulturze dzieł, wzmacnianie poczu-

cia wspólnej tożsamości, a także promowanie kultury żywego słowa 
w jej najdoskonalszych przejawach. W ponad 2500 miejsc w Polsce 
i na świecie zabrzmiały fragmenty powieści Żeromskiego, w której 
pisarz dokonał bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, zwraca-
jąc uwagę na entuzjazm, chęć odbudowy państwa, ale także na błędy 
i zaniechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty nad 
kształtem II Rzeczypospolitej.

W naszym mieście interpretacji dzieła podjęli się poloniści – miłośnicy 
literatury i języka polskiego, przedstawiciele szkół – ZS nr 1 i ZS nr 
2 oraz członkowie kół artystycznych działających w naszej placów-
ce – młodzież i dorośli oraz pracownicy SOK. Uroczystość uświetniła 
prelekcja Romualda Gondka, który mówił o dorobku artystycznym 
pisarza, o problematyce lektury i roli profesora Stanisława Pigonia 
w propagowaniu twórczości Żeromskiego. Każdy, kto przyniósł swój 
egzemplarz lektury, mógł otrzymać pamiątkowy stempel, wydany 
specjalnie z okazji tegorocznej odsłony Narodowego Czytania.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 
2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” 
Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie 
dzieł Aleksandra Fredry, a w rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewi-
cza. Prezydent Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda poprowadzili 
Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka 
Sienkiewicza i „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

SOK

Dzień Kultury Lasowiackiej

W 
niedzielę 22 lipca w Centrum Kultury Lasowiackiej 
w Cyganach odbyło się już XI święto kultury ludowej 
pod nazwą Dzień Kultury Lasowiackiej. Miejscowość 
Cygany uznawana jest za kolebkę kultury lasowiackiej, 

gdyż działa tu kilka zespołów ludowych skupiający w swoich szere-
gach trzy pokolenia, wielu uzdolnionych artystów amatorów zajmu-
jących się rękodziełem artystycznym. Również w Cyganach zareje-
strowanych jest kilka potraw regionalnych, które otrzymały prestiżowy 
certyfikat potrawy tradycyjnej z naszego regionu. Liczni miłośnicy 
kultury ludowej, którzy przybyli na to wydarzenie mogli podziwiać 
zespoły śpiewacze i taneczne. Na scenie zaprezentowały się: Zespół 
Śpiewaczy „Bielowianie” z Rozalina, Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie” 
z Nowej Dęby, Grupa Taneczna „Akademia 50+” z Nowej Dęby, Kape-
la Ludowa „Dębianie” z Nowej Dęby, Zespół Pieśni i Tańca „Wolanie” 
z gminy Raniżów, Zespół Ludowy „Cyganianki” z kapelą z Cyganów, 
Kapela Ludowa „Raniżowianie” z Raniżowa. Swój premierowy występ 
miał również Szymon Ordon z Zespołu Dziecięcego „Rutka”, który 
wykonał kilka utworów na skrzypcach. Imprezie towarzyszyły liczne 
atrakcje, każdy mógł spróbować swoich sił w konkursie z zasad ruchu 
drogowego, który został przeprowadzony przez WORD Tarnobrzeg, 
a także na strzelnicy – konkurs ten przygotowało Koło Łowieckie „Ryś” 
z Nowej Dęby, prezentując też bogate stoisko wystawiennicze trofe-
ów myśliwskich. Organizatorzy przeprowadzili również konkurs tańca 
ludowego dla dzieci i dorosłych. We wszystkich konkursach najlepsi 
otrzymali nagrody. Obecny na wydarzeniu burmistrz Wiesław Ordon 
i radny Marian Tomczyk mieli przyjemność wręczyć proboszczowi 
Parafii Cygany ks. Krzysztofowi Kuładze podziękowanie w imieniu 

Dyrektora „Caritas” Diecezji Sandomierskiej za współpracę w Progra-
mie Pomocy Żywnościowej. Najmłodsi uczestnicy korzystali z darmo-
wego placu zabaw.

Organizatorzy dziękują radnemu Marianowi Tomczykowi oraz sołty-
sowi Marcinowi Zawadzie, a także innym osobom za pomoc w przy-
gotowaniu imprezy. Wydarzenie to zostało dofinansowane ze środ-
ków Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie. Jak co roku dofinansowują je również sponsorzy: 
Danuta i Lesław Kosiorowie z Cyganów. Święto kultury ludowej łączy 
pokolenia, uczestniczą w nim całe rodziny nie tylko z Cyganów, ale 
i z sąsiednich miejscowości. Utwierdza to organizatorów w przekona-
niu, że warto je kontynuować w następnych latach.

SOK
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Gminne Dożynki

D 
ożynki Gminne i Święto Chleba odbyły się 19 sierpnia 
w sołectwie Rozalin. Uroczystości połączyły w sobie wymiar 
religijny i świecki święta plonów. Rozpoczęły się Mszą 
św. w Kaplicy św. Rozalii w Rozalinie pod przewodnic-

twem Proboszcza – ks. kan. Piotra Palacza, homilię wygłosił ks. dr 
Robert Utnik, podkreślając ważną rolę chleba zarówno w Kościele jak 
i w życiu codziennym. Oprawę muzyczną w czasie Mszy św. przy-
gotowali: Miejska Orkiestra Dęta z Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie, Zespół „Bielowianie” z Rozalina oraz Chór Parafialny 
z Tarnowskiej Woli. Wokół ołtarza znalazł się chleb z tegorocznej mąki 
oraz wspaniałe wieńce dożynkowe, przygotowane przez poszczegól-
ne sołectwa. Funkcję starostów dożynkowych u gospodarzy święta 
pełnili Agata Król i Krzysztof Sałek. Msza św. dziękczynna zgroma-
dziła liczną rzeszę wiernych: zaproszonych gości, mieszkańców 
i poczty sztandarowe. Korowód Dożynkowy poprowadziła kapelmistrz 
Orkiestry Dętej – Joanna Dryka, wiechę dożynkową niósł sołtys wsi 
Rozalin Kazimierz Durda. Za mażoretkami i orkiestrą szli starostowie 
dożynkowi poszczególnych sołectw, niosąc chleb, następnie włodarze 
miasta i gminy, księża i zaproszeni goście, grupy wieńcowe, zespoły 
– „Bielowianki”, „Cyganianki” i wszyscy uczestniczący we Mszy św. 
mieszkańcy gminy.

Druga część obchodów odbyła się na placu przed Domem Ludowym 
w Rozalinie. Oficjalnego otwarcia Dożynek i powitania Gości dokonali 
gospodarze święta – burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon, dyrektor SOK Krystian Rzemień oraz sołtys Rozalina Kazimierz 
Durda. Burmistrz podziękował wszystkim rolnikom za „schylanie się 
nad czarną ziemią”, aby zebrać ziarna, warzywa i owoce, podziękował 
także tym, którzy z tych ziaren wytwarzają chleb. Gośćmi honorowy-
mi Dożynek byli Poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec oraz radni 
Powiatu tarnobrzeskiego.

W części obrzędowej, jak nakazuje tradycja, każde sołectwo zapre-
zentowało swój dożynkowy wieniec, który był ośpiewany przez dele-
gacje ludowe z poszczególnych wsi. Reprezentanci każdej wioski 
przekazywali bochny chleba dożynkowym gospodarzom i gościom. 
Ważnym punktem uroczystości było rozstrzygnięcie konkursów 
na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najsmaczniejszy jabłecznik 
sołtysa. Na czele komisji konkursowej stanęła p. Bożena Staszczak 
– kustosz Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega. Wyniki ogłosił 
dyrektor SOK Krystian Rzemień oraz radny powiatowy Jerzy Sudoł – 
pasjonat lokalnej historii. Główną nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy 
za wieniec dożynkowy uzyskało sołectwo Rozalin, pozostałe sołectwa 

otrzymały nagrody pocieszenia, gdyż wszystkie wieńce były piękne 
i wymagały wielu godzin pracy. Najsmaczniejszy oryginalny jabłecz-
nik przygotowały gospodynie z Chmielowa. Wszyscy sołtysi otrzymali 
podziękowania i nagrody ufundowane przez burmistrza i dyrektora 
SOK. Kolejnym punktem imprezy było losowanie wsi, która zostanie 
gospodarzem przyszłorocznych Dożynek. Kazimierz Durda wręczył 
okazałą wiechę sołtysowi z Chmielowa – ta wieś będzie organizowała 
imprezę za rok.

Organizatorzy zadbali o tradycyjne obrzędy, muzykę i regionalną 
kuchnię. Degustacje lokalnych przysmaków ufundowała Rada Sołec-
ka wsi Rozalin, a przygotowała firma cateringowa pana Kosiora. 
Na scenie wystąpili: „Bielowianki”, „Cyganianki”, ZPiT „Dębianie” 
oraz „Cmolasianie” z Cmolasu, prezentując lasowiackie przyśpiewki 
i tańce ludowe. Festyn dożynkowy „pod gwiazdami” trwał do późnych 
godzin wieczornych.

Imprezę można zaliczyć do niezwykle udanych, pogoda dopisała, przy-
było wielu gości z gminy i okolic. Wpisała się ona na stałe w kalendarz 
ważnych uroczystości miasta i gminy Nowa Dęba. Uroczystość zorga-
nizowali: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Nowej Dębie, Parafia Rzymsko-Katolicka w Tarnowskiej 
Woli, radny Miasta i Gminy Nowa Dęba Krzysztof Sałek, sołtys wsi 
Rozalin Kazimierz Durda wraz z Radą Sołecką oraz Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rozalinie na czele z Adamem Zielińskim.

SOK
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III Święto Pieczonego Ziemniaka

22 
września w Centrum Kultury w Chmielowie odbyło się 
III Święto Pieczonego Ziemniaka. Trzeci rok z rzędu 
w bardzo miłej atmosferze spotkali się mieszkańcy 
Chmielowa, Nowej Dęby oraz Cyganów, a pierwszy 

raz gościliśmy mieszkańców pobliskiego Skopania i Tarnobrzega. 
Wszyscy wspólnie integrowali się przy ognisku, śpiewając znane 
przyśpiewki do muzyki na żywo przygrywanej z akordeonu. Pierw-
szoplanowy ziemniak tego dnia zagościł na talerzach gości w różnych 
posiłkach, własnoręcznie wykonanych przez Klub Seniora, działający 
w Centrum Kultury. 

Biesiadowanie przy gorącej filiżance herbaty i pysznej szarlotce trwa-
ło do późnych godzin wieczornych. Wszystkim przybyłym gościom 
serdecznie dziękujemy za wspólna zabawę i zapraszamy już za rok.

SOK

Podsumowanie warsztatów 
śpiewu obrzędowego

20 
października w Cyganach odbyły się ostatnie Warsz-
taty śpiewu obrzędowego – pieśni obrzędowe 
z repertuaru Marii Kozłowej z dawnego Machowa ,,Ej 
kołem wionku’’, a po warsztatach podsumowanie, 

na które zaproszono gości. 

W warsztatach łącznie udział wzięło 26 osób. Podczas zajęć prze-
kazano ponad pięćdziesiąt pieśni. Uroczystość podsumowania prze-
prowadzono w scenerii dawnego, wiejskiego wesela. Weselnikom 
na powitanie druhny przypinały bukieciki. Starosta serwował napoje, 
a starościna częstowała jadłem. Piróg jaglany z miętą podano tak jak 
dawniej na przetaku, a swojskie wędliny w nieckach. Były też ogórki 
kiszone w gliniakach, smalec, masło, ser i chleb, a wszystko domo-
wej roboty. Na koniec podano kapustę z grzybami, zarzucaną kaszą. 
Wśród gości byli uczestnicy warsztatów, mieszkańcy wsi Cygany, 

którzy wspierali w różnoraki sposób projekt oraz pieśniarki z Lubelsz-
czyzny. Jak na prawdziwym weselu nie zabrakło przyśpiewek. Było 
bardzo ciekawie zwłaszcza, że w tej przyśpiewkowej bitwie starły się 
dwie kultury – lasowiacka i lubelska. Organizatorem warsztatów było 
Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany, a zajęcia prowadzi-
ła Zofia Dąbrowska.

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

Wydarzenie zostało objęte patronatem Europejskiego Roku Dziedzic-
twa Kulturowego 2018.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany
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5. edycja festiwalu 
Margaritae Baroci

Szanowni Goście Festiwalu!

K 
iedy niemal rok temu kończyliśmy czwartą edycję Festi-
walu muzyki kameralnej i organowej „Margaritae Baroci”, 
obiecywałem Publiczności, że zrobię wszystko, by udało się 
kontynuować Festiwal w 2018 roku. Miałem też nadzie-

ję, że w piątej edycji uda się zaprosić artystów z zagranicy. Kolejny 
raz pozyskiwanie funduszy na organizację koncertów festiwalowych 
zakończyło się pozytywnie, choć nie było łatwo i bezstresowo. Udało 
się i w tegorocznej piątej edycji prezentują się przed publicznością 
wspaniali artyści z Polski, Austrii oraz Węgier, dzięki czemu po raz 
pierwszy przenosimy się w wymiar międzynarodowy.

Piąta edycja Festiwalu zaplanowana została od września do połowy 
listopada 2018 roku, a więc jeszcze w trakcie Jubileuszu 100-lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Myśl o tym jubileuszu 
towarzyszyła mi podczas pracy nad programem Festiwalu, dlatego 
nieco częściej niż zwykle wyjdziemy poza barok i posłuchamy gatun-
ków muzycznych, które towarzyszyły naszym przodkom – żyjącym 
pod zaborami oraz walczącym o niepodległość Ojczyzny. Tegoroczna 
edycja Festiwalu muzyki kameralnej i organowej „Margaritae Baroci” 
obejmuje cykl dziewięciu koncertów, w tym: dwa organowe, jeden 
organowo-oratoryjny, jeden organowy z towarzyszeniem puzonu 
oraz pięć kameralnych. Dwa z koncertów były koncertami edukacyj-
nymi przeznaczonymi specjalnie dla dzieci. Koncerty odbywały się 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie oraz kościołach 
na terenie Gminy Nowa Dęba: Matki Bożej Królowej Polski w Nowej 
Dębie, Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie, w Chmielowie, 
w Cyganach i w Tarnowskiej Woli. Udział w każdym z koncertów trady-

cyjnie jest bezpłatny.

By sfinansować cykl wydarzeń artystycznych 
w ramach Festiwalu, niezbędne było pozyskanie 
mecenasów muzyki dawnej. Za wsparcie Festiwalu 
serdeczne podziękowania kieruję do Zarządu Powia-
tu Tarnobrzeskiego na ręce pana Jerzego Sudoła. 
Za wsparcie swoim mecenatem dziękuję gorą-
co: spółce Pilkington Automotive Poland z panem 
prezesem Ryszardem Janią na czele, Zakładom 
Farmaceutycznym Polpharma S.A. z byłym dyrekto-
rem Zakładu Produkcyjnego w Nowej Dębie panem 
Arturem Maciągiem oraz obecnym panem Pawłem 
Walko, a także firmie Elektromontaż Rzeszów S.A. 
z dyrektorem Zespołu Budów w Mielcu panem 
Eugeniuszem Andrusiewiczem.

Szczególne podziękowania składam Ministrowi 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektorowi 
Narodowego Centrum Kultury za wsparcie finan-

sowe, jakim po raz kolejny obdarzyli koncerty w ramach naszego 
Festiwalu. Jest to dla nas ogromna nobilitacja, że budżet państwa 
wspiera krzewienie elitarnej kultury muzycznej w niewielkiej Gminie 
Nowa Dęba.

Szczególnym zaszczytem obdarzył piątą edycję Festiwalu Wiceprezes 
Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pan prof. 
dr hab. Piotr Gliński obejmując nad nim patronat honorowy. Takiego 
patronatu udzielił również Ordynariusz Sandomierski J.E. Bp Krzysztof 
Nitkiewicz – pierwszy koncert, który wybrzmiał w kościele, któremu 
patronuje Najświętsza Maryja Panna, poświęcony był naszemu lokal-
nemu Jubileuszowi 200-lecia Diecezji Sandomierskiej. Za wspieranie 
Festiwalu i patronat nad nim dziękuję także panom Posłom na Sejm 
RP: Zbigniewowi Chmielowcowi i Rafałowi Weberowi.

„Margaritae Baroci” w języku łacińskim oznacza „Perły Baroku”. 
Mam nadzieję, że tegoroczne koncerty w ramach Festiwalu wniosły 
jak najwięcej przeżyć artystycznych oraz okazały się perłami, które 
będziecie wspominać i zechcecie słuchać w swoich domach.

Krystian Rzemień, 
kierownik artystyczny Festiwalu, dyrektor SOK
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Sukces nowodębskich modelarzy

W 
dniach do 10 do 12 sierpnia w Kraśniku odbył się 
coroczny Ogólnopolski Meeting Modelarski „Każdy 
Może Latać”. Organizatorem jest dużej imprezy jest Klub 
K.K.M. „PA-LO-OK”.

Członkowie modelarni z Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie już od kilku lat biorą w tych zawodach udział, prezentując 
swoje zdalnie sterowane modele szybowców i makiet samolotów 
z II wojny światowej. W tym roku po ostrej rywalizacji z mistrzami 
Polski w klasie modeli motoszybowców z napędem silnikowym nasz 
reprezentant Witold Zięba zdobył II miejsce i puchar. Witold startował 
tez modelem samolotu Supermarine Spitfire dając wspaniały pokaz 
akrobacji i walki powietrznej. Trzeba zaznaczyć, że nasz kolega już 
wiele razy brał udział w tych zawodach, za każdym razem przywoził 
dyplomy. W spotkaniu brało udział 75 zawodników z całego kraju. 
Drugim wyróżniającym się zawodnikiem jest Piotr Pręga, którego 
udział w międzynarodowych zawodach modeli udźwigowych w Stutt-
garcie zaowocował zajęciem III miejsca. Modelarnia, w której obecnie 
budujemy modele, ma już 9 lat. Dzięki dobrej współpracy z dyrekcją 
SOK w Nowej Dębie oraz wsparciu Starostwa Powiatowego w Tarno-

brzegu i władz Gminy Nowa Dęba mamy możliwość brania udziału 
w tak poważnych imprezach modelarskich.

Janusz Mroczek

sport

„Diament” na Mistrzostwach Europy Mażoretek

W 
dniach 23-26 sierpnia w chorwackiej miejscowo-
ści Opatija odbyły się Mistrzostwa Europy Mażore-
tek. Zespół „Diament” z Chmielowa dzięki sponsorom 
i własnej pracy tancerek po raz drugi otrzymał możli-

wość udziału w mistrzostwach tej rangi. Polskę reprezentowało 7 
zespołów. Diament zaprezentował układy solowe, duo, miniformację, 
taniec sceniczny oraz defiladę, a także taniec z flagami i buławą. Dla 
zespołu z Chmielowa sukcesem był już sam udział w tak ważnych 
mistrzostwach, a uplasowanie się na wysokich pozycjach, to już duma 
dla całej miejscowości, gminy, a nawet powiatu.

Poniżej przedstawiamy osiągnięcia zespołu w konkursach:

4 miejsce za taniec sceniczny całej formacji »

4 miejsce Patrycji Rytwinskiej za taniec solo w kategorii  »
tweerling

4 miejsce za taniec z flagami »

6 miejsce za defiladę (taniec w przemarszu) »

6 miejsce za taniec w miniformacji »

9 miejsce za taniec w duecie dla Gabrieli Skrzypczak i Julity  »
Grocholskiej

10 miejsce za taniec solo dla Julity Grocholskiej »

Wyróżnienie dla Emilii Rodzeń za taniec z buławą. »

Wszystkim tancerkom oraz ich instruktorce, Pani Małgorzacie Gronek 
serdecznie gratulujemy.

SOK
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KPS na fali

7 
października 2018 r. w Stalowej Woli odbył się turniej 
podkarpackiej ligi młodziczek, w której bierze udział zespół 
KPS Nowa Dęba. Po zwycięstwach w swojej hali nad zespo-
łami z Niwisk i Zaleszan nowodębiankom przyszło zmierzyć 

się z kolejnymi zespołami aspirującymi do awansu do fazy finałowej 
Mistrzostw Podkarpacia. Pierwszym z zespołów była drużyna gospo-
dyń MOSiR Vega Stalowa Wola. Pierwszy set niestety nie układał 
się po myśli naszego zespołu, a było to wynikiem tylko i wyłącznie 
bardzo dużej ilości błędów własnych. Efektem tego była przegrana 
21:25. Dopiero w drugim secie drużyna KPS pokazała na co ją stać 
i zdeklasowała rywalki wygrywając 25:13. Trzeci set, tie-break rządzi 
się zawsze swoimi prawami szczególnie jeśli rozgrywają go młode 
zawodniczki. Najważniejsze jednak, że w newralgicznych momentach 
zawodniczki z Nowej Dęby stanęły na wysokości zadania zwyciężając 
16:14 i w całym meczu 2:1 (-21,13,14). Drugim turniejowym rywa-
lem podopiecznych trenera Jacka Szpunara była drużyna KPS SMS 
Szóstka Mielec. Dziewczęta nasze już w pierwszym secie uświadomiły 
zawodniczkom przeciwnej drużyny, że nie zamierzają iść na łatwiznę. 
Zwycięstwo w pierwszym secie 25:9 spowodowało, że na drugiego 
seta do gry mogły być asygnowane zawodniczki rezerwy. Nie prze-
szkodziło to w osiągnięciu końcowego sukcesu nad mielczankami 2:0 
(9:19). Dzięki tym zwycięstwom drużyna KPS Nowa Dęba zdecydowa-
nie prowadzi w tabeli młodziczek grupy północnej. Zespół gra w skła-
dzie: Emilia Durlak, Gabriela Zalińska, Roksana Paszta, Natalia 

Trawińska, Oliwia Karp, Fabiana Pluta oraz Wiktoria Kieraga, 
Wiktoria Gurdak, Julia Burlikowska, Emilia Bogdan, Weronika 
Buras, Julia Rozmus.

Równolegle do turnieju młodziczek rozgrywały swoje zawody ich 
młodsze koleżanki w kategorii U12. Drużyna trenera Adama Szpunara 
nie sprostała swoim koleżankom ze Stalowej Woli ulegając 1:2.

Głównym sponsorem klubu KPS jest Gmina Nowa Dęba.

KPS

sport

„Operacja Liść Dębu”

W 
sobotę 13 października wystartowała pierwsza edycja 
pieszej i rowerowej imprezy na orientację pod kryptoni-
mem „Operacja Liść Dębu”.

Głównym celem imprezy było promowanie ruchu i zdro-
wego stylu życia, popularyzacja imprez na orientację jako doskonałej 
formy niekonwencjonalnego wypoczynku, praktyczne potwierdzenie 
własnych umiejętności w posługiwaniu się mapą i kompasem oraz 
wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami zawodów. Startują-
cy mieli okazję poznać walory krajoznawcze i przyrodnicze Gminy 
Nowa Dęba oraz Puszczy Sandomier-
skiej, a także mogli poczuć ducha histo-
rii odwiedzając pozostałości obiektów 
dawnego Poligonu Wehrmachtu „Połu-
dnie” oraz obiektów Lager Deba.

Przygotowane zostały dwie trasy do 
wyboru – piesza o długości około 12-15 
km oraz rowerowa długości ok. 30 km. 
Do zaliczenia było 11 punktów kontrol-
nych w czasie 3 godzin. Podczas zmagań 
z mapą w kolorowych okolicznościach 
jesieni na terenie Nadleśnictwa Nowa 
Dęba najszybszy na trasie pieszej był 
Zenon Lulek (10 punktów w 137 minut). 
I miejsce na trasie rowerowej zajął Dawid 
Dzióba (9 punktów w 167 minut). Gratu-
lacje dla Pawła Zderskiego, który jako 

jedyny zaliczył 10 punktów (w tym najdalszy nad rzeczką Smarkata).

Na mecie na wszystkich uczestników czekał dyplom, pamiątkowy 
medal, poczęstunek i drobne upominki z logo Nowej Dęby. Stronę 
techniczną (projekt map i tras, obsługę sędziowską i logistyczną) 
zabezpieczał Klub Imprez na Orientację InO.Maniak, a organizacyjnie 
wsparli harcerze ze Szczepu Drużyn JEDYNKA w Nowej Dębie oraz 
SOSiR. Zawody były jednocześnie Mistrzostwami Chorągwi Podkar-
packiej ZHP w imprezach na orientację (zwyciężył Dawid Dzióba).

RL/MM
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Inwestycje i remonty w obiektywie

Nasze Sprawy: Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba

Adres Redakcji: UMiG Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846 26 71

Druk: Drukarnia MARLEX Sp. z o.o. ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 844 71 36

Zalew z nowym oświetleniem i monitoringiem

Parking przy PKP Tarnowska Wola Parking wzdłuż ul. Jana Pawła II

Nowy chodnik przy ul. Smugowej

Remonty dróg – ulice Spiżowa i Pszenna

Oświetlona alejka wokół zalewu

Remonty dróg – ulica obok sklepu w Jadachach

Remonty dróg – ul. Spółdzielcza
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Inwestycje i remonty w obiektywie

Wyremontowana ulica Kościuszki – korekta łuków

Wyremontowana ulica Kościuszki – nowa nawierzchnia na moście 
i ciąg pieszo-rowerowy

Wyremontowana ulica Kościuszki – nowy chodnik wzdłuż ogródków 
działkowych

Wyremontowana ulica Kościuszki – odnowione przejście dla pieszych 
i parking

Panele fotowoltaiczne przy krytej pływalni

Oświetlone przejście na DK9 przy skrzyżowaniu z ul Anieli Krzywoń

Wyremontowana ulica Kościuszki – nowy parking przy przystanku 
kolejowym i przejazd w nowym miejscu

Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków


