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Boże Narodzenie 2018

Nie bójcie się! 
Oto zwiastuję wam radość wielką! 
Bóg się rodzi! 
(Łk 2, 10)

SZANOWNI PAŃSTWO

Mijający rok upłynął nam wśród obchodów stulecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Ta rocznica przypomniała nam jak cenną 
wartością jest wolność i jak łatwo ją utracić. Spory, kłótnie, zabieganie 
o własne interesy nieraz przywiodły naszą Ojczyznę do nieszczęścia. Nie 
chcemy, aby historia się powtórzyła.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą nam zgodę 
i pokój.

Niech Narodzony Jezus zagości w naszych sercach napełniając je miło-
ścią, a nadchodzący Nowy 2019 Rok będzie czasem budowania naro-
dowej jedności, która uczyni Polskę silną, sprawiedliwą i respektującą 
chrześcijańskie wartości.

Z wyrazami szacunku

Halina Szydełko 
Poseł na Sejm RP

„Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki, 
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki. 
Świętą noc złocista gwiazda opromienia. 
 Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia. 
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym. 
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym”

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę niepowtarzal-
nej atmosfery i wszelkiej pomyślności, a radość, pokój oraz poczucie 
prywatnego i zawodowego spełnienia niech towarzyszą przez cały 
2019 rok.

Zbigniew Chmielowiec 
Poseł na Sejm RP

Świąteczny czas Narodzenia Pańskiego  
niech będzie pełen ciepła i odpoczynku od codziennego zabiegania  

oraz chwilą zadumy w rodzinnym gronie.  
W Nowym 2019 roku życzymy dużo zdrowia  

oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

Wiesław Ordon  
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba  

ze Współpracownikami

Damian Diektiarenko  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

wraz z Radnymi
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z życia gminy

W 
okresie poprzedzającym Boże Narodzenie na terenie 
Nowej Dęby po raz kolejny Komitet Społeczny Nowodę-
bianie – Rodakom na Kresach zorganizował zbiórkę arty-
kułów spożywczych na paczki świąteczne dla naszych 

Rodaków na Kresach.

W sobotę 8 grudnia wolontariusze zachęcali do okazania wsparcia 
i przyłączenia się do akcji pomocy w wybranych sklepach na terenie 
Nowej Dęby.

Zebrane dary za pośrednictwem ks. Michała Bajcara trafią na świą-
teczne stoły do rodzin z rejonu lwowskiego – Gródka, Komarna, Strzał-
kowic oraz Starego Sambora.

Akcja zbiórki publicznej po raz kolejny uzyskała pozwolenie MSWiA 
oraz została objęta patronatem i wsparciem burmistrza miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesława Ordona.

Udało się zebrać przeszło 1100 kg produktów żywnościowych dzię-
ki wielkiemu sercu i zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Dary zostały 
posegregowane, spakowane i transportem gminnym dowiezione do 
Przemyśla, skąd trafią na Kresy do Polaków w rejonie Lwowskim.

Organizatorzy dziękują za wsparcie Strzelcom z JS 2043 działają-
cej przy ZS nr 2 w Nowej Dębie, Szkole Podstawowej im. Hrabiego 
Stanisława Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli, Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II z Cyganów oraz Pasiece „Dąb” Grzegorza Rolka.

Komitet Społeczny Nowodębianie – Rodakom na Kresach

Przedświąteczne akcje pomocy

Zbiórka żywności dla Polaków na Kresach

„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”

M 
iejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowej 
Dębie podobnie jak w latach 
ubiegłych, a mianowicie już 

po raz piąty przyłączył się do Ogólnopol-
skiej Akcji Charytatywnej „Pomóż dzie-
ciom przetrwać zimę”.

Centralnym organizatorem akcji jest Głów-
ny Społeczny Komitet Organizacyjny Akcji 
PDPZ przy Radio Lublin S.A., a jej pomy-
słodawcą i inicjatorką jest Ewa Dados – 
redaktor Radia Lublin. Akcja prowadzona jest przed świętami Bożego 
Narodzenia z myślą o dzieciach i ich rodzinach będących w trudnej 
sytuacji materialnej oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków 
szkolno-wychowawczych. Zgodnie z jej ideą w dniu 24 listopada 
2018 r. w specjalnie oznakowanych sklepach na terenie miasta Nowa 
Dęba (Biedronka, Stokrotka, Delikatesy Centrum, Groszek „U Wola-
ka”, Sezam – Hala Targowa) oraz w siedzibie Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzono zbiórkę darów rzeczo-
wych. Prowadzili ją wolontariusze (pracownicy MGOPS), którzy 
entuzjastycznie z uśmiechem na ustach zachęcali mieszkańców do 
wspierania inicjatywy. Pracownikom MGOPS pomagali uczniowie SP 
nr 2 w Nowej Dębie. Swoją serdecznością i młodzieńczym zapałem 

potrafili przyciągnąć licznych darczyńców. 
Dzięki ich hojności kosze w krótkim czasie 
zostały wypełnione po brzegi różnorodny-
mi artykułami. W wyniku przeprowadze-
nia Akcji pomocy zebrano ponad 550 kg 
produktów; żywność długoterminową, 
artykuły chemiczne i to, co cieszy najbar-
dziej najmłodszych – słodycze i zabawki. 
Zebrane dary zostały przekazane dzie-
ciom z rodzin wielodzietnych, niepełnych 
i rozbitych będącym w trudnej sytuacji 
materialnej oraz osobom starszym – 

mieszkańcom naszej gminy.

Serdecznie dziękujemy dotychczasowym darczyńcom za okazane 
serce i hojność oraz wszystkim wolontariuszom i osobom wspiera-
jącym Akcję za poświęcony czas i zaangażowanie. To dzięki Państwu 
nadchodzące Święta Bożego Narodzenia staną się dla wielu rodzin 
szczęśliwe i radosne.

Kierownik MGOPS 
Maria Tomczyk

Szefowa Sztabu 
Agnieszka Pieróg
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„Szlachetna paczka” w ZPO

U 
dało się! W tym roku nasza 
szkoła po raz pierwszy 
przystąpiła do ogólno-
polskiej akcji „Szlachet-

na Paczka”. To przedświąteczna 
atmosfera sprawiła, że zapragnęli-
śmy wraz z innymi wolontariusza-
mi, zmieniać historię życia tych, 
którzy najbardziej tego potrzebują. 
Chcieliśmy razem nieść mądrą 
pomoc. W ciągu zaledwie czterech 
dni udało się nam przygotować 
paczkę dla wybranej rodziny. Zada-
nia tego podjęły się Anastazja Sałek 
– opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Aneta Nowak – opiekun 
Szkolnego Koła Caritas. Po przeanalizowaniu potrzeb różnych rodzin 
postanowiliśmy pomóc samotnemu, schorowanemu panu z Miel-
ca. Jego największą potrzebą, której sam nie dałby rady zaspokoić 
był zakup pralki. Poza tym wśród wymienionych przedmiotów były 
buty, ubrania, środki czystości oraz trwała żywność. Od razu przy-
stąpiliśmy do działania. Zorganizowaliśmy kiermasz ciast, zbiórkę 
pieniędzy oraz zbiórkę potrzebnych produktów. Jednak nieoceniona 
i niewyobrażalnie ogromna była pomoc całej szkolnej społeczno-

ści. Okazało się, że nasi ucznio-
wie, rodzice i pracownicy wykazali 
się ogromnym zaangażowaniem. 
Aż serce rośnie patrząc jak każdy, 
od najmłodszego do najstarszego, 
chce nieść bezinteresowną pomoc. 
Dzięki nam najbliższe święta będą 
dla kogoś bardziej radosne, piękne 
i pełne wzruszeń. Przygotowana 
przez nas paczka, to coś więcej niż 
pomoc materialna. To dostrzeżenie 
piękna i potwierdzenie ważności 
człowieka, swoiste przywrócenie 
godności. Dzięki takiemu docenieniu 

ze strony innych znów staje się on ważny dla samego siebie i zaczyna 
zmieniać swoje życie.

To coś niesamowitego patrzeć jak wszyscy zjednoczyli się w tym 
pięknym, wyjątkowym, przedświątecznym okresie, by wspólnie nieść 
dobro i pomoc. Kochamy pomagać, kochamy ludzi, a w każdym z nas 
jest chęć czynienia dobra!

Aneta Nowak, Anastazja Sałek 
nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie

Dzień nauczyciela – seniora

20 
listopada w Samorządowym 
Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie odbyło się uroczy-
ste spotkanie Seniorów 

– nauczycieli i pracowników oświaty ZNP. 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: 
wiceprezes Okręgu Podkarpackiego ZNP 
Halina Stępień, burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon, dyrektor SOK 
Krystian Rzemień oraz dyrektor Przedszkola 
nr 1 w Nowej Dębie Jolanta Orłowska.

Prezes Oddziału ZNP w Nowej Dębie Kazi-
mierz Wąsik złożył dostojnym Seniorom 
życzenia zdrowia, pomyślności oraz dalszej 
aktywności. Serdeczne życzenia złożyli 
również zaproszeni goście. Podczas spotka-
nia wręczono Teresie Rybak Odznakę za 50– 
letnią przynależność do ZNP, a jubilatkom: 
Stanisławie Barnaś, Zofii Kłosowskiej i Miro-
sławie Wachowskiej z okazji 80 – tych urodzin 
wręczono okolicznościowe dyplomy, upominki książkowe oraz świą-
teczne bombki z dedykacją.

W czasie spotkania Prezes Oddziału ZNP na ręce burmistrza, dyrekto-
ra SOK i dyrektora Przedszkola nr 1 przekazał szczere podziękowania 
za życzliwość, zrozumienie oraz umożliwianie organizowania takich 
spotkań. „Dzień Seniora” uświetnił występ dzieci z Przedszkola nr 1, 
które skierowały do Seniorów życzenia oraz wiersze, tańce i piosenki. 

Każdy z Seniorów otrzymał okolicznościową laurkę wykonaną własno-
ręcznie przez przedszkolaków. W drugiej części uroczystości Seniorzy 
spotkali się na uroczystym obiedzie. Przy kawie i herbacie, w wesołej 
atmosferze wymieniali się wspomnieniami, a całe spotkanie zakoń-
czyli życzeniami „Do zobaczenia za rok”.

Halina Wąsik

przewodnicząca OSEiR ZNP

w Nowej Dębie
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Towarzystwo Włościańskie podsumowuje projekty

„Aktywni 50+”

T 
owarzystwo Włościańskie „Ługi” z Tarnowskiej Woli zakoń-
czyło projekt „Aktywni 50+” adresowany do osób powyżej 50 
roku życia, którego celem była aktywizacja osób dojrzałych.

Podczas jego trwania uczestnicy brali udział w zajęciach 
rękodzieła prowadzonych przez Barbarę Rułę, podczas których wyko-
rzystywali m.in. technikę decoupage. Powstały piękne wazony oraz 
ozdobne skrzyneczki. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się też 
zajęcia kulinarne prowadzone przez Urszulę Burlikowską. Korzysta-
jąc z bliskości stawów hodowlanych w Budzie Stalowskiej, uczestnicy 
mogli przygotowywać dania ze świeżych ryb. Na stole królowały karp 
i szczupak, a uczestnicy poznali także ciekawe przepisy na potra-
wy mięsne, jarskie, sałatki czy sprawdzone receptury na słodkie 
„co nieco”.

W trakcie trwania projektu, oprócz zajęć, które odbywały się w budyn-
ku Wiejskiego Centrum Aktywności, miały miejsce również wyjazdy 
integracyjne m.in. do Kazimierza Dolnego nad Wisłą, podczas których 
„dojrzali aktywni” podziwiali walory przyrodnicze odwiedzanych miejsc, 
a przede wszystkim mogli się integrować i aktywnie odpocząć.

Dziękujemy wolontariuszom, którzy służyli pomocą podczas spotkań, 
a w szczególności Marcie Dudzie. Mogliśmy zawsze na Was liczyć. 

Zajęcia po raz kolejny pokazały, że w każdym wieku można miło 
spędzać czas i rozwijać swoje pasje czy też uczyć się nowych rzeczy. 
Życie dojrzałego człowieka też może być radosne, aktywne i pełne 
wrażeń. Wszyscy uczestnicy projektu „Aktywni 50+” są tego dosko-
nałym przykładem. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Gminy 
Nowa Dęba.

Anita Kozdęba

Projekt „Chór”

O 
d czerwca bieżącego roku chór z Tarnowskiej Woli brał 
udział w kolejnym projekcie finansowanym przez Gminę 
Nowa Dęba.

Podczas prób oprócz ćwiczeń emisyjnych, które są 
niezbędne do prawidłowego śpiewania, przygotowywany był różno-
rodny repertuar. Były to pieśni liturgiczne, patriotyczne, a także ludo-
we. Chór wystąpił 19 sierpnia podczas gminnych dożynek, przygo-
towując oprawę liturgiczną Mszy św. przy kaplicy w Rozalinie oraz 
krótki koncert pieśni patriotycznych, takich jak: „Płynie Wisła płynie”, 
„Uwierz Polsko” Moniki Brewczak i pieśni ludowej „Lipka”.

Kolejną okazją do zaprezentowania przygotowanego repertuaru była 
wizytacja kanoniczna parafii, gdzie podczas mszy św. chór zaśpiewał 
m.in. „Ave verum” Mozarta.

Pieśni patriotyczne śpiewane były przez chór w czasie Jesiennego 
Spotkania Pokoleń w Tarnowskiej Woli. Zaprezentowane tam zostały 
takie utwory jak: „Wojenko, wojenko”, „Mury” Jacka Kaczmarskiego, 
„Płynie Wisła” oraz „Uwierz Polsko” Moniki Brewczak.

Wielkim przedsięwzięciem było przygotowanie wspólnego koncertu 
ze scholą z Chmielowa. Koncert odbył się w Chmielowie 18 listopada 
i zgromadził słuchaczy z Chmielowa, Tarnowskiej Woli i okolic. Chór 

samodzielnie wykonał trzy utwory, a były to: „Ave verum” Mozarta, 
„Sławcie Pana” Zbigniewa Małkowicza i „Uwierz Polsko” Moniki 
Brewczak. Natomiast wspólnie ze scholą zaśpiewał „Misericordias” 
Henryka Botora i „Hymn III Tysiąclecia” Mirosława Gałęskiego.

Koncert został zarejestrowany i w całości zamieszczony w serwi-
sie Youtube.

Anna Koper
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Lampart i Raki na poligonie

J 
ednym z etapów przygotowań 21 Brygady Strzelców Podha-
lańskich do dyżuru w szpicy NATO były ćwiczenia „Lampart 
‘18”. Na poligonie w Nowej Dębie ponad 1500 żołnierzy 
z Polski, Czech, Słowacji i Węgier ćwiczyło operację obrony 

granicy Sojuszu.

Ćwiczenie realizowane było na kilku szczeblach, od struktur kompanii 
po sztab brygady. – Ważnym elementem ćwiczenia była koordynacja 
działań pomiędzy sztabem polskim i czeskim. Zadania wyznacza-
no tak, by wymagały wspólnego działania pododdziałów polskich, 
czeskich oraz słowackich – podkreśla płk Kowalik.

Oprócz około 250 żołnierzy z czeskiego 
71 Batalionu Zmechanizowanego oraz 
30 żołnierzy ze słowackiego 22 Bata-
lionu Zmechanizowanego, w ćwiczeniu 
wzięła udział drużyna z 1 Pułku Saperów 
„Honved”. Rolą Węgrów było zabezpie-
czenie pól minowych oraz ładunków 
wybuchowych wykrytych na tyłach wojsk 
sojuszniczych. Podczas ćwiczeń podha-
lańczycy po raz pierwszy wykorzystali 
moździerze samobieżne Rak.

Główna faza manewrów zakładała natarcie 
wrogiej brygady wyposażonej w ciężki sprzęt, artylerię oraz lotnictwo. 
Przeciwnik dysponował czterokrotną przewagą, dlatego zatrzymanie 
jego ataku oraz wyprowadzenie skutecznego kontrnatarcia wymagało 
dobrej znajomości terenu i precyzyjnego zgrania działań międzynaro-
dowych pododdziałów. To właśnie, w ocenie kpt. Adama Treli, szefa 
sekcji rozpoznawczej 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej, 
było najtrudniejsze. – Żołnierze musieli wykonać to, co my zaplano-
waliśmy na mapach. Te czasem odbiegają od rzeczywistości, dlatego 
jest to także wyzwanie dla sztabowców. Dodatkowym utrudnieniem 
jest współpraca międzynarodowa. Każda armia ma wypracowane 

własne rozwiązania i trzeba je zgrać w jednym miejscu i czasie – 
podkreśla oficer.

Aby można było tego dokonać, językiem obowiązującym na ćwicze-
niach był angielski. Stosowano go zarówno na odprawach, jak 
i podczas stawiania zadań, wykonywania meldunków oraz dowodze-
nia pododdziałami.

Współpraca podjęta w ramach ćwiczeń „Lampart ‘18” będzie konty-
nuowana. Na przyszły rok zaplanowane są wspólne przedsięwzięcia 
z czeskim 71 Batalionem Zmotoryzowanym, który został wysoko 

oceniony za zaangażowanie i dokładność, 
zarówno w sztabie, jak i w terenie.

Dla 21 Brygady Strzelców Podhalańskich 
ćwiczenia „Lampart ‘18” są ważną częścią 
przygotowania do dyżuru Sił Odpowiedzi 
NATO. Od stycznia 2020 roku pododdziały 
podhalańczyków będą realizować zadania 
w ramach międzynarodowego kompo-
nentu odpowiedzialnego za bezpieczeń-
stwo wschodnich granic sojuszu. Według 
gen. bryg. Ryszarda Pietrasa, dowódcy 
podhalańczyków, jednostka potwierdziła 

swoją gotowość do tej misji. – Po raz pierw-
szy ćwiczyliśmy w takim gronie, co wiązało się z nowymi wyzwaniami. 
Udało nam się im sprostać, a zdobyte doświadczenia wykorzystamy 
podczas służby w ramach szpicy NATO – mówi oficer.

Ćwiczenia poprawiające interoperacyjność sił zbrojnych państw Grupy 
Wyszehradzkiej odbywają się cyklicznie. Co roku ich gospodarzem 
jest jeden z członków Sojuszu.

Tekst i zdjęcie: Michał Zieliński 
Opr. RL/MM

Tomasz Sudoł laureatem Nagrody 
im. dr Michała Marczaka

T 
omasz Sudoł – historyk z Nowej Dęby, otrzymał tegoroczną 
Nagrodę im. dr Michała Marczaka. Nagroda im. dr Michała 
Marczaka wręczana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzi-
nie regionalistyki. Przyznano ją już po raz piąty. Uroczystość 

odbyła się 25 listopada w zamku 
Tarnowskich w Tarnobrzegu.

Tomasz Sudoł pracuje w Biurze Badań 
Historycznych Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Warszawie. Mowę okolicz-
nościową na cześć laureata wygłosił 
Tadeusz Zych – dyrektor Muzeum 
Historycznego Miasta Tarnobrzega. 
Nagrodę pieniężną oraz pamiątkowy 
grawerton wręczyli Tomaszowi Sudo-
łowi prezydent Tarnobrzega Dariusz 
Bożek i sekretarz starostwa powiato-
wego Kazimierz Błasiak.

Fundatorami nagrody było Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, 
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu oraz Tarnobrzeskie Towarzy-
stwo Historyczne.

Tomasz jest badaczem lokalnych dziejów. W swoim dorobku ma 
liczne publikacje dotyczące historii 
i wydarzeń na terenie gminy Nowa 
Dęba, m.in. o bombardowaniu Chmie-
lowa w 1939 r., o początkach i funk-
cjonowaniu nowodębskiego poligonu 
podczas II wojny światowej. Propaguje 
także wiedzę o urodzonym w Tarno-
brzegu majorze Hieronimie Dekutow-
skim „Zaporze”.

Źródło: www.echodnia.pl 
Fot. Wioletta Wojtkowiak

Opr. RL/MM
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Witold Śmiśniewicz z wizytą 
w Nowej Dębie

P 
an Witold Śmiśniewicz – 91 letni syn dyrektora technicz-
nego Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie Tadeusza Śmiśnie-
wicza, odwiedził Nową Dębę w związku z promocją 
kolejnego Zeszytu przygotowanego przez Nowodębskie 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.

Syn dyrektora technicznego WA nr 3 skorzystał także z zaprosze-
nia burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona, który pokazał jak 
obecnie wygląda miasto odwiedzone przez niego po raz pierwszy 
przed II wojną światową.

7 grudnia przy licznie zgromadzonej publiczności odbyła się 
promocja nowego Zeszytu NTSK, który w całości poświęcony 
jest osobie inż. Tadeusza Śmiśniewicza, dyrektora technicznego 
Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie.

W dobrze przygotowanej prelekcji, której towarzyszył pokaz slaj-
dów, Witold Śmiśniewicz przedstawił sylwetkę swojego ojca. Kapi-
tan Tadeusz Śmiśniewicz był inżynierem chemikiem, specjalistą 
w dziedzinie materiałów wybuchowych. Był działaczem niepodle-
głościowym – najpierw w Związku Walki Czynnej, Związku Strze-
leckim, a później Polskiej Organizacji Wojskowej i I Brygady Legio-
nów Józefa Piłsudskiego. Od 1918 r. oficer zawodowy. Uczestnik 

wojny 1920 r. W wolnej Polsce w Centralnej Szkole Strzelniczej 
w Toruniu pełnił funkcję kierownika działu badawczego Komi-
sji Doświadczalnej. Od 1928 r. oddelegowany do Państwowej 
Wytwórni Prochu w Pionkach. Był twórcą i pierwszym kierowni-
kiem Centralnego Laboratorium, a następnie kierownikiem Fabry-
ki Prochów Bezdymnych w PWP.

W wojskowej Wytwórni Amunicji nr 3 w Dębie pracował od 13 
marca 1937 r. jako dyrektor techniczny i do czerwca 1937 r. kiero-
wał biurem budowy. Po wybuchu wojny kierował obroną i ewaku-
acją Wytwórni. Następnie wyjechał do Warszawy. Jako żołnierz 
ZWZ i AK prowadził konspiracyjną produkcję bomb technicznych, 
a później kierował pierwszą wytwórnią materiałów wybuchowych. 
Aresztowany 13 września, więziony na Pawiaku, rozstrzelany 29 
maja 1943 r.

Odznaczony: Odznaką POW, Odznaką I Brygady, dwukrotnie Krzy-
żem Walecznych, Medalem Pamiątkowym za wojnę 1914-1918, 
Medalem Niepodległości.

Wspomnienia o inż. Tadeuszu Śmiśniewiczu zostały nagrodzone 
gromkimi oklaskami. Prowadzący spotkanie Jerzy Sudoł podaro-
wał W. Śmiśniewiczowi „Słownik gwary lasowiackiej” Romualda 
Gondka i „Opowieść o Nowej Dębie” W. Bałdy. Gość podziękował 
i wręczył gospodarzowi spotkania książkę „Wspomnienia z Pionek. 
Lata trzydzieste XX wieku”.

Po spotkaniu autor W. Śmiśniewicz rozmawiał z uczestnikami 
wieczoru autorskiego i podpisywał Zeszyty. Jerzy Sudoł podzię-
kował władzom miasta i gminy za pomoc finansową na wydanie 
15 Zeszytu oraz Krystianowi Rzemieniowi za skład wydawnictwa, 
Mariuszowi Moskalewiczowi za projekt okładki i Tomaszowi Sudo-
łowi za nadzór merytoryczny.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury Zeszytu, 
który można dostać w Samorządowym Ośrodku Kultury.

NTSK
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Maria Zybaczyńska (1931 – 2018) 
– Wspomnienie

L 
istopad to w świadomości 
polskiej miesiąc pamię-
ci i wspomnień o tych, 
którzy odeszli na wiecz-

ny spoczynek… 26 listopada 
2018 r. zmarła lekarz, specjali-
sta okulistyki – Maria Zybaczyń-
ska.

To jedna z ostatnich z pokolenia, 
które przybyło z różnych stron 
kraju w latach 50 – 60-tych, 
aby organizować służbę zdro-
wia w Nowej Dębie, diagnozo-
wać i leczyć potrzebujących. 
Wraz z upływem czasu – Szpi-
tal w Nowej Dębie odgrywał 
coraz większą rolę na mapie 
polskich szpitali.

Trudno zrozumieć, dlaczego przybywali do Nowej Dęby, 
mimo że kariera rozwoju zawodowego stała przed nimi 
otworem w ośrodkach dużo większych, a niejednokrot-
nie klinicznych. Przedwcześnie zmarły doktor Aleksander 
Struk przybył z Lublina, gdzie już w okresie studiów był 
asystentem na uczelni. Doktor Zdzisław Jabłoński przybył 
z Łodzi, gdzie zaczynał pracę jako asystent na oddziale 
klinicznym chirurgii. Fenomenalny chirurg Józef Futyma, 
który był w stanie w warunkach okrętowych na pełnym 
morzu przeprowadzić skomplikowaną operację trepana-
cji czaszki. Miał propozycję bycia zastępcą legendarnego 
chirurga docenta Chabinki. Doktor Tadeusz Oktawiec tuła-
jąc się po Syberii wrócił do Polski przez Afrykę Północną 
i Włochy, aby po pracy na Pulmonologii w Rabce Zdroju 
osiąść w Nowej Dębie. Doktor Mieczysław Grudzień – 
symbol ginekologii i położnictwa w Nowej Dębie. Wreszcie 
doktor Jerzy Zybaczyński – twórca nowodębskiej pediatrii, 
gdzie zdiagnozowano i wyleczono tysiące dzieci, pedia-
trii – która wykształciła wielu znakomitych lekarzy w tym 
m.in. dziesięciu ordynatorów.

Ś.p. Maria Zybaczyńska urodziła się w Nowym Sączu, 
gdzie ukończyła gimnazjum, a następnie liceum. Wyma-
rzone studia medyczne na Akademii Medycznej w Krako-
wie ukończyła w 1955 roku.

Po kilku miesiącach pracy w Nowym Sączu przeniosła się 

do Rzeszowa – miejsca pracy męża, 
a stąd w 1963 roku do Nowej Dęby, 
gdzie przepracowała 40 lat jako 
specjalista okulista.

Zapamiętaliśmy ją jako ofiarnego 
lekarza zawsze gotowego do pomo-
cy. Konsultowała pacjentów szpital-
nych, w razie potrzeby w dni ustawo-
wo wolne od pracy udzielała porad 
specjalistycznych w domu, a jeśli 
była taka potrzeba – otwierała Przy-
chodnię. Za tą gotowość do pracy, 
za udzielanie ponadnormatywnych 
porad, nigdy nie otrzymała przy-
słowiowej „złotówki”, nigdy o takie 
gratyfikacje się nie upominała stojąc 
na stanowisku, że lekarz ma obowią-
zek.

Przez całe życie cechowała ją postawa patriotyczna, nie 
akceptowała porządku prawno-ustrojowego narzucone-
go w Polsce po II wojnie światowej. Przeżyła zawiedzione 
nadzieje w odwilży politycznej lat pięćdziesiątych. Z rado-
ścią i czynnym zaangażowaniem włączała się w powsta-
wanie zrębów solidarności.

W mrokach „stanu wojennego” czynnie wspomagała 
internowanych i represjonowanych.

Mimo tragedii rodzinnej jaką była śmierć dorastającej 
córki – zachowała wiarę i pogodę ducha.

Wieloletnia Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Lekar-
skiego w Nowej Dębie, regularnie organizowała spotka-
nia naukowe, a młodych lekarzy mobilizowała do nauki 
i zdobywania kolejnych szczebli zawodowych. Zawsze 
można było liczyć na jej szczerą radę i pochylenie się nad 
problemami każdego potrzebującego.

Zapamiętamy ją jako świetnego fachowca, dobrego 
człowieka, piękną kobietę w nieodzownych, eleganckich 
kapeluszach, patriotę i osobę zakochaną w Nowej Dębie.

Cześć Jej pamięci…!

dr hab. n. med. Jan Józefczuk

profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego
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I sesja Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie VIII kadencji

W 
Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 
odbyła się 19 listopada pierwsza sesja Rady Miejskiej 
VIII kadencji (2018-2023), podczas której radni oraz 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon 

złożyli ślubowanie.

Najstarszy radny Stanisław Skimina, który otworzył i prowadził sesję 
ogłosił wybory prezydium rady. Jedynym zgłoszonym kandydatem był 
Damian Diektiarenko. Głosowało na niego zgodnie 15 radnych. 
Na pierwszego wiceprzewodniczącego wybrany został Tomasz 
Wolan, a drugim wiceprzewodniczącym został Łukasz Serafin. 
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany Marek Kopeć.

Radni ustalili także składy, a na kolejnej sesji wybrali przewodniczą-
cych poszczególnych komisji stałych Rady Miejskiej:

Komisja Rewizyjna » : przewodniczący Marek Kopeć, członkowie 
Paweł Grzęda i Tomasz Kopeć
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji » : przewodniczący Hubert 
Kopeć, wiceprzewodniczący Helena Tłusta, członek Michał 
Chmielewski
Komisja Budżetowa » : przewodniczący Paweł Grzęda, zastępca 
przewodniczącego Tomasz Dziemianko, członkowie: Michał 

Chmielewski, Maria Garboś, Tomasz Gazda, Hubert Kopeć, 
Marek Kopeć, Tomasz Kopeć, Stanisław Rawski, Łukasz Serafin, 
Stanisław Skimina, Marian Tomczyk, Tomasz Wolan
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony  »
Środowiska i Rolnictwa: przewodniczący Tomasz Dziemianko, 
zastępca przewodniczącego Tomasz Kopeć, członkowie: Damian 
Diektiarenko, Maria Garboś, Tomasz Gazda, Paweł Grzęda, 
Stanisław Rawski, Łukasz Serafin, Stanisław Skimina, Helena 
Tłusta, Marian Tomczyk, Tomasz Wolan
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Spraw  »
Statutowych i Społecznych: przewodniczący Helena Tłusta, 
zastępca przewodniczącego Hubert Kopeć, członkowie: Michał 
Chmielewski, Tomasz Dziemianko, Maria Garboś, Tomasz Gazda, 
Marek Kopeć, Stanisław Rawski, Łukasz Serafin, Stanisław 
Skimina, Marian Tomczyk, Tomasz Wolan

Radni oraz burmistrz otrzymali liczne gratulacje, m.in. od posła 
na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, poseł Haliny Szydełko reprezen-
towanej przez Marię Mroczek, prezesa DEZAMET-u Tomasza Wawrz-
kowicza, wiceprzewodniczącego Rady Seniorów Stanisława Hałki oraz 
Kazimierza Wąsika – prezesa ZO ZNP w Nowej Dębie.

UMiG

Radni Rady Miejskiej w Nowej Dębie VIII kadencji 
2018-2023 (w kolejności alfabetycznej):

Michał CHMIELEWSKI1. 
Damian DIEKTIARENKO2. 
Tomasz DZIEMIANKO3. 
Maria GARBOŚ4. 
Tomasz GAZDA5. 
Paweł GRZĘDA6. 
Hubert KOPEĆ7. 
Marek KOPEĆ8. 
Tomasz KOPEĆ9. 
Stanisław RAWSKI10. 
Łukasz SERAFIN11. 
Stanisław SKIMINA12. 
Helena TŁUSTA13. 
Marian TOMCZYK14. 
Tomasz WOLAN15. 
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Radni VIII kadencji Rady Miejskiej

Michał Chmielewski 
Okręg wyborczy nr 8

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Diektiarenko 
Okręg wyborczy nr 2

Tomasz Dziemianko 
Okręg wyborczy nr 5

Maria Garboś 
Okręg wyborczy nr 12

Tomasz Gazda 
Okręg wyborczy nr 3

Tomasz Kopeć 
Okręg wyborczy nr 9

Stanisław Rawski 
Okręg wyborczy nr 15

Helena Tłusta 
Okręg wyborczy nr 10

Marian Tomczyk 
Okręg wyborczy nr 13

Paweł Grzęda 
Okręg wyborczy nr 1

Hubert Kopeć 
Okręg wyborczy nr 9

II wiceprzewodniczący  
Łukasz Serafin 

Okręg wyborczy nr 4

I wiceprzewodniczący  
Tomasz Wolan 

Okręg wyborczy nr 14

Marek Kopeć 
Okręg wyborczy nr 7

Stanisław Skimina 
Okręg wyborczy nr 11
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100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości

G 
łównym punktem nowodębskich obchodów 100. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości było uroczyste odsło-
nięcie Pomnika Niepodległości na placu majora Jana Grycz-
mana.

Nowodębskie obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości rozpoczęły się Mszą św. koncelebrowaną w intencji ojczyzny 
w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Nowej Dębie pod prze-
wodnictwem ks. dr Mieczysława Wolanina. Mszę św. poprzedził koncert 
z repertuarem utworów patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej 
Miasta i Gminy Nowa Dęba. Po Mszy św. poczty sztandarowe Jednostki 
Wojskowej, Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół i instytucji z terenu 
miasta i gminy Nowa Dęba, harcerze ze Szczepu „Jedynka” oraz miesz-
kańcy przemaszerowali ulicami miasta na Plac majora Jana Gryczma-
na.

Po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych podniesiono na maszt Flagę 
Państwową i wspólnie z chórem parafialnym z kościoła p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Św. odśpiewano cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, 
włączając się tym samym w akcję „Niepodległa do hymnu”. Następnie 
odsłonięty został Pomnik Niepodległości. Pomnik odsłaniali wspólnie 
poseł Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Wiesław Ordon, przedstawiciel 
Rady Miejskiej VII kadencji Marian Tomczyk, przedstawiciel Rady Miej-
skiej VIII kadencji Łukasz Serafin oraz przedstawiciele młodzieży Daria 
Siwiec i Piotr Sudoł.

Obecny na uroczystości poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec był 
jednym z sygnatariuszy Aktu Erekcyjnego, który odczytany został przez 
zastępcę burmistrza Leszka Mirowskiego, a następnie umieszczony 
w łusce po pocisku i złożony w podstawie pomnika. Symbolika była jasna 
– Nowa Dęba jest miastem związanym z wojskiem, więc pojemnik na ten 

akt nie był przypadkowy.

Poświęcenia pomnika dokonał ks. prałat Eugeniusz Nycz, a ceremonię 
odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Niepodległości zakończył uroczy-
sty śpiew Roty przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Miasta i Gminy 
Nowa Dęba.

W okolicznościowym wystąpieniu burmistrz Wiesław Ordon przybliżył 
wydarzenia z historii Polski, które w efekcie dały Polakom wolność oraz 
wspomniał zasługi tych, którym dedykowano odsłonięty Pomnik Niepod-
ległości.

 – Dziś, w setną rocznicę wskrzeszenia Rzeczypospolitej z martwych 
chcemy podziękować tym Ojcom Niepodległości za ich przygotowanie 
Narodu do tego wielkiego dzieła przywrócenia życia naszej Ojczyźnie. 
Dlatego o tegorocznym święcie chcemy mówić także poprzez wizerunek, 
poprzez pomnik, który ma być monumentem przypominającym prze-
szłość, ale wskazującym, szczególnie młodym ludziom, tę wartość, jaką 
jest niepodległość, o którą trzeba stale zabiegać. Nie tylko z karabinem 
w ręku, ale nauką, pracą, służeniem drugiemu człowiekowi. Pomnikiem 
składamy hołd tym Polakom, którzy w czasach zaboru mieli w sercach 
swoją Ojczyznę, tym którzy stanęli do jej wyzwalania z bronią w ręku 
– mówił burmistrz Nowej Dęby. – Wyrażam przekonanie, że Pomnik 
Niepodległości będzie ważnym miejscem dla mieszkańców miasta 
i gminy Nowa Dęba – jako wyraz dumy z naszego dziedzictwa historycz-
nego. Będzie to także dla naszych gości interesujący punkt na mapie 
odwiedzin Nowej Dęby – dodał na zakończenie W. Ordon.

Następnie odczytany został Apel Pamięci, a kompania honorowa 
z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba” oddała 
salwę honorową.
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Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów i wieńców 
pod Pomnikiem Niepodległości przez delegacje: władz samorządowych 
wraz z posłem Zbigniewem Chmielowcem, wojska (OSPWL Dęba i 33 
WOG Nowa Dęba), służb mundurowych (JRG PSP Nowa Dęba, ZK Dębi-
ca O/Chmielów, Komisariat Policji Nowa Dęba), harcerzy ze szczepu 
Jedynka w Nowej Dębie, władz powiatu tarnobrzeskiego, Przedsiębior-

stwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, jednostek organizacyj-
nych gminy (Samorządowego Ośrodka Kultury i Samorządowego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji) oraz Rycerzy Kolumba.

Następnie burmistrz Wiesław Ordon podziękował artyście-rzeźbiarzowi 
Witoldowi Marcewiczowi z Bełżyc k/Lublina za trud wykonania pomnika. 
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Do końca października na konto gminy wpłynęła kwota ok. 40 tys. zł., 
a największe środki pochodziły od firm działających na terenie miasta 
i gminy Nowa Dęba: MARMA Polskie Folie Sp. z o.o., która ma swój 
oddział w Nowej Dębie, Northern Aerospace, ZM Dezamet, Zakła-
dy Chemiczne SIARKOPOL. Wszyscy darczyńcy zostali uwiecznieni 
w okolicznościowej księdze pamiątkowej.

Dodatkowym punktem uroczystości było odsłonięcie kamienia przy 
pomniku przyrody – dębie, któremu na wniosek Rady Seniorów nadano 
imię SENIOR.

Na zakończenie głównych uroczystości Karolina Grzesik zaśpiewała 
piosenkę Jacka Kaczmarskiego „Mury”, a zebrani na Placu mjra Grycz-
mana mieszkańcy przy akompaniamencie orkiestry zaśpiewali pieśń 
reprezentacyjną Wojska Polskiego. Mieszkańcy mogli wpisać się do 
wyłożonych ksiąg okolicznościowych.

Wydarzenia towarzyszące drugiej części obchodów Święta Niepodległo-
ści miały charakter sportowy i kulturalny. Nad nowodębskim zalewem 
został zorganizowany Marsz Nordic Walking i Bieg „Niepodległości”, 
a w kościele Podwyższenia Krzyża Św. odbył się koncert kameralny 
w ramach Festiwalu muzyki kameralnej i organowej „Margaritae Baro-
ci”.

W ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści na terenie gminy Nowa Dęba miały miejsce także wydarzenia towa-
rzyszące w sołectwach. Lokalne społeczności osiedla Poręby Dębskie, 
osiedla Dęba, Jadachów, Tarnowskiej Woli, Chmielowa, Cyganów, Roza-
lina i Alfredówki z Budą Stalowską uczciły tą rocznicę uroczyście odsła-
niając pamiątkowe tablice ufundowane przez gminę Nowa Dęba (galeria 
zdjęć na ostatniej stronie).

UMiG
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Dąb „Senior” pomnikiem przyrody

N 
a październikowej sesji rada miejska ustanowiła dąb bezszy-
pułkowy rosnący na placu majora Gryczmana pomnikiem 
przyrody i nadała mu imię „Senior”. Z wnioskiem o uznanie 
dębu za pomnik przyrody wystąpił 8 sierpnia 2018 r. Prze-

wodniczący Rady Seniorów w Nowej Dębie.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyro-
dy następuje w drodze uchwały rady gminy. Zaproponowane drzewo 
spełnia kryteria pozwalające uznać je za pomnik przyrody. Odzna-
cza się okazałym wzrostem, pięknym pokrojem i sędziwym wiekiem. 
Okazy o takich cechach spotyka się bardzo rzadko, dlatego zasługuje 
na objęcie ochroną.

Dąb bezszypułkowy jako pomnik przyrody będzie pełnił funkcję 
dydaktyczną, sprzyjającą poznaniu piękna i bogactwa świata przy-
rody. Ustanowienie pomnika przyrody zostało uzgodnione z Regional-
nym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Uchwała w spra-
wie ustanowienia pomnika przyrody jest wyrazem troski o przyrodę 
gminy. Jest przykładem dobrego wykorzystania możliwości działań 
na szczeblu lokalnym, jakie daje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 
roku o ochronie przyrody.

W stosunku do w/w pomnika przyrody jednocześnie zakazuje się 
niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru, 
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym 
lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, 

remontem lub naprawą urządzeń wodnych, uszkadzania i zanieczysz-
czania gleby oraz umieszczania tablic reklamowych.

UMiG/RL
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Nasze inwestycje

Rozwój instalacji OZE w instytucjach 
publicznych na terenie Gminy Nowa Dęba 

D 
obiegły końca prace w ramach projektu „Rozwój Instalacji 
OZE w instytucjach publicznych na terenie Gminy Nowa 
Dęba”, którego wykonawcą była firma Energia w Kogene-
racji „EWK” S.A. z Wilczy. 

Ich przedmiotem była budowa naziemnych instalacji fotowoltaicznych 
dla 4 obiektów należących do Gminy Nowa Dęba: Krytej Pływalni 
SOSiR z terenami przyległymi - Orlik, gdzie zainstalowanych zostało 
148 modułów fotowoltaicznych o mocy 280W każdy (łącznie 41,44 
kW), Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 
oraz Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, gdzie zainstalowanych zostało 
62 moduły fotowoltaiczne o łącznej mocy 17,36 kW. Kolejny zestaw 
paneli fotowoltaicznych wykonano dla potrzeb Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. H. Sienkiewicza i Świetlicy Szkolnej w Nowej Dębie, gdzie 
zainstalowane zostało 148 modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 
41,44 kW. 

Wszystkie zainstalowane moduły zajmują łącznie powierzchnię ponad 
1400 m2. Wartość całkowita zadania to blisko 790 tys. zł. 

Realizacja zadania pozwoli m.in. na obniżenie kosztów funkcjonowa-
nia obiektów i budynków publicznych stanowiących własność Gminy 
Nowa Dęba, zwiększy udział energii pochodzącej ze źródeł odna-
wialnych (OZE) oraz zredukuje zużycie energii finalnej, co ma zostać 
zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Jest 
to istotne w obliczu planowanego wzrostu cen energii elektrycznej.

Projekt jest objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” w wysokości 540 
tys. zł przy wartości projektu wynoszącej ok. 800 tys. zł. Nadzór inwe-
storski nad całością projektu prowadziło Biuro Projektowo-Inwesty-
cyjne Budownictwa z Mielca.

UMiG

Rozbudowa remizy OSP w JadachachBudowa sali gimnastycznej przy szkole w Chmielowie
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Rozwój odnawialnych źródeł energii 
na terenie gmin – projekt parasolowy

W 
ostatnim okresie zakończono działania związane z 
odbiorami technicznymi wykonanych instalacji fotowol-
taicznych u mieszkańców Gminy Nowa Dęba w ramach 
projektu „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie 

gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, 
miast Lubaczów, Narol, Nowa Dęba”.

Dzięki uzyskaniu dofinasowania w wysokości 1 715 675,50 zł z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 
lata 2014-2020 w 172 gospodarstwach domowych na terenie gminy 
Nowa Dęba zamontowano instalacje fotowoltaiczne o mocach od 2,1 
do 3,0 kW.

Należy zaznaczyć, że zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroener-
getycznej mikroinstalacji zostały dostarczone do PGE Dystrybucja w 
Mielcu dla wszystkich lokalizacji. Rozpoczęto także montaż liczników 
dwukierunkowych umożliwiających pełne wykorzystanie instalacji.

W ramach projektu będą również instalowane powietrze pompy 
ciepła typu SPLIT wraz ze zbiornikami 200 i 300 litrów. Obecnie 
trwa postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie 
wykonawcy – planowany termin otwarcia ofert to styczeń 2019 r. 
Przewidywany termin wykonania instalacji powietrznych pomp ciepła 
to koniec lipca 2019 r.

Celem projektu jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Aby spełnić 
ten cel w ramach projektu przewidziano montaż instalacji fotowolta-

icznych oraz powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody. 
Zamontowane instalacje OZE pozwolą na obniżenie zużycia energii. 
Zmniejszy się również emisja szkodliwych substancji, co w efekcie 
wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie. Realizacja projektu 
przyczyni się do wypełnienia założeń Strategii Europa 2020. 

Realizacja niniejszego projektu przyniesie liczne korzyści społeczno-
gospodarcze dla mieszkańców gminy. Pierwszą korzyścią realizacji 
jest zwiększenie zdolności produkcji energii ze źródeł odnawialnych. 
Zmniejszy się zużycie energii elektrycznej i cieplnej, dzięki czemu 
zmniejszą się koszty ponoszone przez mieszkańców na zakup ener-
gii. Po drugie, zmniejszenie zużycia energii nieodnawialnej przyczy-
ni się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do powietrza. W 
projekcie mierzone jest to za pomocą tony ekwiwalentu CO2. Kolejną 
korzyścią będzie rozwój i popularyzacja technologii OZE w gminach 
oraz zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie stosowania 
odnawialnych źródeł energii, o czym tak wiele mówiono na szczycie 
klimatycznym ONZ w Katowicach.

Odwodnienie drogi 
Piasek w Cyganach

Zakończył się II etap prac w zakresie poprawy odwodnienia drogi gminnej Piasek 
w Cyganach. W zakres prac na odcinku długości 133 metrów wchodziły m.in. ście-
ki wykonane z prefabrykatów, wykonanie studzienek ściekowych z osadnikami oraz 
studni rewizyjnych i przykanalików. Ponadto poprawiono zjazdy do posesji, do których 
wjeżdża się po płytach stalowych przykrywających ścieki. Zadanie rozwiązało w dużym 
stopniu problem zalewisk na tej ważnej dla wsi drodze, przy której znajduje się szko-
ła i Centrum Kultury Lasowiackiej. Całość zakończyła inwentaryzacja powykonawcza 
geodezyjna. Wartość wykonanych prac to blisko 70 tys. zł.

UMiG

Budowa boiska przy ZPO w osiedlu DębaBudowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Tarnowskiej Woli
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Nowy chodnik na odcinku od 
Al. Zwycięstwa do „Jodełki”

N 
a podstawie umowy o roboty budowlane zawartej z Zakła-
dem HYDROBUD na realizację zadania „Modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie – etap 1”, realizowa-
nego przez PGKiM Sp. z o.o. w ramach projektu „Rozbudo-

wa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji 
Nowa Dęba”, Wykonawca był zobowiązany do odtworzenia chodni-
ków uszkodzonych podczas robót.

PGKiM oraz władze gminy ustaliły, że odtworzenie części chod-
nika wzdłuż ul. Rzeszowskiej, na odcinku od Al. Zwycięstwa do ul. 
Kościuszki, w aktualnym kształcie i z dotychczasowych materiałów 
(kostki brukowej) nie opłaca się, gdyż chodnik na tym odcinku posia-
da bardzo słabą podbudowę (wykonano go na piasku) – zwłaszcza 
na odcinku od Al. Zwycięstwa do „Jodełki”. Z tego też względu posta-
nowiono odbudować ten fragment chodnika w całości z nowych 
materiałów i na prawidłowo przygotowanej podbudowie. W związku 
z tym Gmina Nowa Dęba zobowiązała się zakupić i dostarczyć na plac 
budowy nową kostkę brukową i obrzeża chodnikowe, a HYDROBUD 
wypełniając postanowienia wymienionej na wstępie umowy, przystąpił 

do odbudowy odcinka chodnika z nowych materiałów powierzonych 
przez Gminę Nowa Dęba.

Powierzchnia chodnika do odbudowy wraz z terenem przy Al. Zwycię-
stwa wyniosła 660 m2.

PGKiM

1,2 mln zł dotacji na drogi 
w nowodębskiej strefie

P 
rojekt „Rozbudowa drogi gminnej nr 109966R na terenie 
Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park 
Wisłosan – podstrefa Nowa Dęba”, złożony przez Gminę 
Nowa Dęba do Wojewody Podkarpackiego w ramach 

PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTU-
RY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, znalazł się na wstępnej liście 
rankingowej do dofinansowania. Wysokość dotacji sięgnie 50% 
wartości kwalifikowanej przyszłorocznego zadania.

Do niego należeć będzie przebudowa jezdni na odcinku o długości 
1000 m od ul. Kościuszki (od bramy dolnej) do skrzyżowania prowa-
dzącego w stronę ul. Szypowskiego i do Marma Polskie Folie (odcinek 
od skrzyżowania do bramy górnej był modernizowany kilka lat temu). 
W ramach tego projektu zostanie wykonana nowa nawierzchnia 
z wpustami kanalizacyjnymi, chodniki o długości 930 m, zmoderni-
zowanych zostanie 6 skrzyżowań i przejścia dla pieszych. Wartość 
tej części kwalifikowanej projektu to kwota ok. 2,5 mln zł, z czego 
z budżetu wojewody będzie pochodzić 1,25 mln zł.

Gmina będzie także w ramach zadania realizować część niekwalifi-
kowaną czyli miejsca parkingowe i część oświetlenia ulicznego. Tutaj 
gmina będzie musiała w całości pokryć te koszty o wartości ok. 700 
tys. zł. Jest zasadne, aby wykonać za jednym razem całość projektu, 
co będzie służyć przedsiębiorcom i pracownikom.

Zadanie to jest I etapem szerszego projektu, obejmującego swym 
zakresem pozostałe ulice w strefie. Kolejne części tego projektu 
będą przedmiotem wnioskowania na kolejne lata o środki z nowego 
programu – Fundusz Dróg Samorządowych.

Dodać należy, że projekt wpisuje się w całokształt działań podję-
tych dla poprawy warunków działalności w nowodębskiej podstre-
fie. Pierwsze takie kroki to przejęcie dróg w strefie i ich utrzymanie, 
co zostało zrealizowane 7 lat temu. Kolejne działanie to przebudowa 
ulicy Kościuszki we współpracy z Powiatem Tarnobrzeskim, która 
realizowana przez 3 lata zakończyła się w tym roku oddaniem do 
użytkowania zmienionej jakościowo drogi dojazdowej do strefy. Gmina 
przygotowała także dokumentację techniczną na przebudowę kana-
lizacji sanitarnej, zaś PGKiM wodociągów. Obecnie nie ma naborów 
na środki wspierające takie projekty, więc trzeba będzie odczekać 
na nową perspektywę finansową. Nie mniej jednak te przewidziane do 
realizacji w przyszłym roku działania zapewne poprawią warunki dzia-
łalności przedsiębiorców w gospodarczym centrum naszego miasta.

UMiG
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„Dwójka” ma 50 lat
W 

Szkole Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Nowej 
Dębie 16 listopada odbyły się uroczystości jubileuszowe 
z okazji 50 rocznicy powstania szkoły oraz 100 rocznicy 
odzyskania niepodległości.

W przeddzień uroczystości jubileuszowych 15 listopada w kościele 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczysta msza święta 
w intencji całej społeczności szkolnej, której przewodniczył ksiądz prałat 
Eugeniusz Nycz. Mszę Św. koncelebrowali: ks. Marek Drwiła, ks. Tomasz 
Pyryt, ks. Andrzej Parylak oraz ks. Tadeusz Ziętkowski. W okolicznościo-
wym kazaniu ks. Tomasz Pyryt podkreślił znaczenie wartości, którym był 
wierny H. Sienkiewicz – patron szkoły. Wskazał na patriotyzm pisarza 
i na to, jak może on inspirować nas współcześnie. We mszy św. razem 
z obecnymi uczniami, rodzicami i pracownikami szkoły uczestniczyli 
również zaproszeni goście.

Uroczystości jubileuszowe odbyły 
się w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2. Honorowymi gośćmi 
tego dnia byli: Zbigniew Chmielo-
wiec – poseł na Sejm RP, Wiesław 
Ordon – burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba, Dariusz Bździkot – 
kierownik Oddziału Podkarpackiego 
Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu, 
Hubert Sobiszewski – nadleśniczy 
Nadleśnictwa Mielec, Stanisław 
Skimina – przewodniczący Komisji 
Oświaty VII kadencji RM, Tomasz 
Gazda – radny Rady Miejskiej, 
ks.prał. Eugeniusz Nycz – proboszcz 
parafii p.w. Podwyższenia Krzyża 
Św. w Nowej Dębie i księża wika-
riusze parafii: ks. Andrzej Parylak, 
ks. Tadeusz Ziętkowski, ks. Tomasz 
Pyryt oraz ks. Marek Drwiła – wika-
riusz parafii p.w. Matki Bożej Królo-
wej Polski, Renata Bal – dyrektor 
BOJS, Krystian Rzemień – dyrektor 
SOK, Adam Szurgociński – dyrek-
tor SOSiR, Agnieszka Markowicz 
– dyrektor DPS, Marta Piskór 
– dyrektor SPZ ZOZ w Nowej 
Dębie, Maria Tomczyk – kierownik 
MGOPS, Ewa Monika Szczepan – 
dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowej Dębie, mjr 
Waldemar Długosz-zastępca komendanta Ośrodka Szkolenia Poligono-
wego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie, kom. Mariusz Stasiak – komen-
dant Komisariatu Policji w Nowej Dębie, Mieczysław Nalepa-komendant 
Straży Miejskiej, Mieczysław Gil – komendant Straży Leśnej, Robert Głaz 
– komendant Jednostki Ratunkowo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożar-
nej w Nowej Dębie, Jerzy Sudoł – prezes NTSK, Tomasz Zierold – prezes 
Międzyszkolnego Związku NSZZ „Solidarność”, emerytowani dyrekto-
rzy Szkoły Podstawowej nr 2: Helena Maguder, Barbara Szpunar, Józef 
Magoń i Józef Czekalski.

W uroczystości wzięli również udział dyrektorzy nowodębskich szkół 
i przedszkoli, przedstawiciele 1 Środowiskowej Drużyny Harcerskiej, 
byli i obecni nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice 
naszych uczniów.

 

Zgromadzonych gości powitała dyrektor SP 2 Ewa Markowicz-Zając. 
W przemówieniu, nawiązała do historii placówki, nakreśliła jej obecny 
charakter, dorobek i kierunki przyszłego rozwoju. Podziękowała za trud 
i wsparcie wszystkim obecnym i byłym nauczycielom, dyrektorom, rodzi-
com oraz władzom samorządowym. W okolicznościowych wystąpieniach 
głos zabrali m.in. poseł Zbigniew Chmielowiec i burmistrz Wiesław Ordon, 
którzy przekazali jubileuszowe życzenia, zwracając uwagę na odpowie-
dzialność szkoły za kształtowanie kolejnych pokoleń Polaków oraz doce-
niając zaangażowanie nauczycieli w tworzenie szkoły, która uczy i wycho-
wuje. Nadleśniczy Nadleśnictwa Mielec Hubert Sobiszewski przekazał 
dyrektor szkoły Certyfikat Nadleśnictwa Zagnańsk potwierdzający auten-
tyczność sadzonek dębu „Bartek”, które zostały posadzone na szkolnym 
skwerze dla uczczenia 100-lecia Niepodległej i 50-lecia szkoły. Kierow-
nik Oddziału Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu Dariusz 
Bździkot odczytał list z życzeniami od Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

w Rzeszowie – Małgorzaty Rauch. 
Gratulacje i życzenia przekazali 
również przewodniczący Komi-
sji Oświaty VII kadencji Stanisław 
Skimina, emerytowany dyrektor 
szkoły Józef Magoń oraz przewod-
niczący Rady Rodziców – Walde-
mar Rydzik.

Część artystyczna jubileuszu 
rozpoczęła się polonezem – repre-
zentacyjnym polskim tańcem naro-
dowym, który został odtańczony 
przez pięćdziesiąt par symbolizują-
cych 50-lecie szkoły i sto osób dla 
uczczenia 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości. Poloneza popro-
wadzili burmistrz Wiesław Ordon 
i dyrektor szkoły Ewa Markowicz-
Zając. W kolejnych parach znaleźli 
się przedstawiciele nauczycie-
li i pracowników szkoły, rodzice 
i absolwenci oraz przedstawiciele 
uczniów z klas I-VIII. Następnie 
w oparciu o prezentacje multime-
dialne, występy wokalne i taneczne 
przedstawiono montaż słowno-mu-
zyczny zawierający podróż w czasie 
i przestrzeni, ukazujący okoliczności 
odzyskania przez Polskę niepodle-

głości oraz historię Szkoły Podstawowej nr 2, jej tradycje i dorobek.

Po zakończonej części oficjalnej goście mieli możliwość złożenia życzeń, 
gratulacji, wpisania się do Kroniki Szkolnej oraz obejrzenia szkolnych 
wystaw: „Uczniowie Dwójki dla Niepodległej”, „Sto lat dla Niepodległej!”, 
„Tak powstawała Niepodległa”, „Henryk Sienkiewicz w służbie Ojczyźnie”. 
Goście mogli również obejrzeć gromadzone pieczołowicie przez 50 lat 
kroniki Szkoły Podstawowej nr 2. Zwieńczeniem wszystkich prezentacji 
była wystawa „Z Niepodległej. Opowieść o Nowej Dębie” przygotowa-
na przez SOK w Nowej Dębie, którą zaproszeni goście mogli podziwiać 
w holu szkolnym. Na okoliczność obchodów jubileuszu 50–lecia szkoły 
wydano folder o Szkole Podstawowej nr 2 oraz przygotowano metalowe 
miniatury tarczy szkolnej nawiązującej wzorem do pierwszej tarczy szkol-
nej „Dwójki”, pamiątki te wręczono zaproszonym gościom.

Renata Szpunar 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
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Konkurs „Śpiewamy 
przeboje 

naszych rodziców”
29 

listopada w sali widowiskowej SOK odbył się koncert 
finałowy XII edycji konkursu piosenki „Śpiewamy 
przeboje naszych rodziców”. Konkurs gromadzi 
dzieci i młodzież z wielu instytucji kultury Podkarpa-

cia i sąsiednich województw. Jego celem jest rozwijanie zdolności 
wokalnych, wrażliwości i kultury scenicznej, promocja piosenek z lat 
młodzieńczych swoich rodziców, umożliwienie młodym wykonawcom 
prezentacji i konfrontacji ich osiągnięć. W poszczególnych katego-
riach wiekowych nagrody otrzymali: GRAND PRIX konkursu zdobyła 
Emilia Bryła, w I kategorii wiekowej: I miejsce – Natalia Gazda, II miej-
sce – Natalia Kubiś-Mroszczyk, III miejsce – Maja Pańczyk, w II kate-
gorii wiekowej: I miejsce – Aleksandra Kędra, II miejsce – Emil Trela, 
III miejsce – Natalia Kosmowska, wyróżnienia – Julia Owoc i Zuzanna 
Rachwał, w III kategorii: I miejsce – Kinga Paszek, II miejsce – Klau-
dia Łacka, III miejsce – Rozalia Nowak, wyróżnienie – Maksymilian 
Stalec, w IV kategorii: I miejsce – Julia Maszczak, II miejsce – Iga 
Pańczyk, III miejsce – Martyna Niemirowska, w kategorii zespoły 
najlepszy okazał się „Muzyczny świat”. Nagrody oraz statuetki ufun-
dowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury wręczył dyrektor SOK 
– Krystian Rzemień.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i ich rodzicom, opiekunom dzię-
kujemy za zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie do konkur-
su, którego poziom był bardzo wysoki.

SOK

Przeboje na bas 
i wiolonczele

10 
listopada w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył 
się wyjątkowy koncert w pierwszym dniu obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległości w gminie 
Nowa Dęba. Nowodębscy melomani wysłucha-

li spektaklu „Music and Visual Experience”, była to swoista podróż 
po muzycznym świecie. W nowatorskich aranżacjach znanych utwo-
rów, na bas i wiolonczelę z towarzyszeniem zespołu, artyści odkryli 
na nowo zarówno kompozy-
cje z kręgu muzyki popu-
larnej, jak i klasycznej. 
W programie znalazły się 
m.in. przeboje z repertu-
aru Michaela Jacksona, 
Muse czy Bruno Marsa. 
Nie zabrakło też utwo-
rów autorskich będących 
fuzją jazzu, rocka i muzy-
ki klasycznej.

Projekt – Joanna Dudkowska feat. KOVA to wyjątkowe zjawisko 
na polskiej scenie muzycznej. Joanna Dudkowska to czołowa polska 
gitarzystka basowa. Występuje z wiolonczelistką Agnieszką Kowal-
czyk, znaną jako KOVA. Towarzyszą im: Mateusz Urbaniak – piano, 
Mateusz Brzostowski – perkusja, Adam Konieczny – gitara i Kamila 
Bilicka – wokal.

SOK
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Promocja książki i wystawy 
pt. „Z Niepodległej. Opowieść 

o Nowej Dębie”

N 
owodębskim obchodom 100-lecia 
odzyskania niepodległości towarzyszył 
wernisaż wystawy i promocja książki 
pt. „Z Niepodległej. Opowieść o Nowej 

Dębie – mieście powstałym dzięki odzyskaniu przez 
Polskę suwerenności”. Autorem książki jest znany 
krakowski dziennikarz Waldemar Bałda. Uczest-
nicy wydarzenia mogli wziąć udział w konkursie 
o Nowej Dębie oraz niepodległości Polski, a także 
otrzymać bezpłatny egzemplarz książki. Była to 
seria spotkań – 10 listopada w Remizie OSP Porę-
by Dębskie, Remizie OSP Dęba oraz sali kame-
ralnej SOK z mieszkańcami gminy, a 14 listopada 
z uczniami Zespołu Placówek Oświatowych i Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie.

Gościem honorowym spotkania był autor publi-
kacji Waldemar Bałda – laureat III edycji nagrody 
„Lampy Podkarpackiej Historii”, którego przed-
stawił zebranym koordynator projektu i gospodarz wieczoru dyrektor 
SOK Krystian Rzemień. Nagrody te przyznawane są przez redakcję 
„Podkarpackiej Historii” osobom szczególnie zasłużonym w popula-
ryzacji przeszłości Polski południowo-wschodniej. O związkach auto-
ra z naszym miastem opowiadał pomysłodawca publikacji burmistrz 
Wiesław Ordon.

„Z Niepodległej. Opowieść o Nowej Dębie” to publikacja wyjątkowa 
– nie jest monografią – to reportaż historyczny utrzymany w konwen-
cji opowieści. Autor posługuje się prawidłami historiografii – poka-
zuje procesy historyczne w ciągu chronologicznym od kolonizacji 
puszczy, przez rozbiory, aż po współczesność. Nowa Dęba powstała 
jako wieś w XVI wieku, status miasta otrzymała w 1961 r. Pomiędzy 
tymi elementarnymi – i metrykalnymi – faktami mieści się jednak 
coś znacznie ważniejszego, czyli przeistoczenie niewielkiej, niewiele 
znaczącej leśnej osady w ośrodek przemysłowy, przy którym wyro-
sło osiedle mieszkaniowe. To dzięki tej inwestycji 
Nowa Dęba mogła stać się miastem, centrum 
niemałej gminy. Wystawa natomiast przedstawia 
wycinki z książki, zdjęcia, nawiązując ściśle do 
odzyskania niepodległości, wszak Nowa Dęba to 
miasto, które powstało dzięki temu wydarzeniu.

Od powstania aż po narodziny II Rzeczypospolitej 
Nowa Dęba (a wtedy: Dęba) nie różniła się niczym 
od wielu miejscowości, lokowanych w Puszczy 
Sandomierskiej. Nie rozwinęła się ani w Polsce 
przedrozbiorowej, ani pod austriackim zaborem; 
na swoją szansę musiała długo czekać. Dopiero 
bowiem po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
rozpoczął się proces, prowadzący do awansu wsi. 
Słabo zindustrializowane państwo, zmuszone do 
zapewnienia sobie samowystarczalności, podjęło 
się stworzenia zwartego, komplementarnego orga-
nizmu gospodarczego – w konsekwencji czego 

nakreślony został plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
Ulokowanie w Dębie wytwórni amunicji spowodowało zapoczątkowa-
nie tam mechanizmów urbanistycznych i de facto stworzenie miasta. 
Swoje powstanie Nowa Dęba zawdzięcza więc – choć nie bezpośred-
nio, to jednak faktycznie – odzyskaniu przez Polskę w 1918 r. niepod-
ległości. O tym właśnie traktuje ta książka. Utrzymana w konwencji 
reportażu historycznego, z narracją wiedzioną w poetyce opowieści. 
Przedstawia cały długi proces rozwoju Nowej Dęby i sąsiadujących 
z nią wsi: od osadnictwa na puszczańskich wyrębach po przemysło-
wą miejskość.

Książka została wydana w ramach projektu Biura Programu 
„Niepodległa”. Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego 
NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego 
„Niepodległa”.

SOK
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Jesienne zmagania badmintonistów

Srebro i brąz dla Krystiana Wąsika

W 
Żyrakowie kolo Dębicy rozegrany został kolejny Ogól-
nopolski Turniej Młodzików Młodszych z cyklu „Podkar-
packi Cup” w badmintonie. Znakomicie spisał się w tych 
zawodach najmłodszy badmintonista Stali Nowa Dęba, 

utalentowany Krystian Wąsik. W grze pojedynczej młodzików młod-
szych Krystian po bardzo dobrej grze wywalczył drugie miejsce. Warto 
w tym miejscu podkreślić, że Krystian badminton uprawia dopiero 
drugi rok, a już zalicza się do krajowej czołówki w tej kategorii wieko-
wej w Polsce. W grze podwójnej młodzików młodszych dobre trzecie 
miejsce wywalczył debel chłopców Krystian Wąsik (Stal Nowa Dęba) / 
Bartosz Kufel (UKS Orbitek Straszęcin).

Był to ostatni w tym roku występ Krystiana na badmintonowych 
kortach Polski. Rok 2018 to rok w którym Krystian osiągnął najlepsze 
wyniki. Teraz czas na trochę odpoczynku, aby z nowym rokiem rozpo-
cząć kolejne – miejmy nadzieje, udane starty.

W 
czterech miastach Polski: Warszawie, Suwałkach, Głub-
czycach oraz w Nowej Dębie rozegrane zostały mecze II 
rundy polskiej ekstraklasy badmintona. W Nowej Dębie 
rywalizowały ze sobą drużyny: UKS Aktywna Piątka 

Przemyśl, Benninca UKS Feniks Kędzierzyn – Koźle oraz gospodarze 
zespół MKS Stal Nowa Dęba.

W pierwszym meczu zmierzyły się ze sobą zespoły UKS Aktywna Piąt-
ka Przemyśl i Benninca UKS Feniks Kędzierzyn – Koźle. W drugim 
meczu młody zespół Stali Nowa Dęba po bardzo zaciętym i emocjo-
nującym meczu pokonał swoich rywali z Kędzierzyna – Koźla 4:3. 
Dramaturgia tego meczu była niesamowita i trzymała kibiców w hali 
sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w niebywałym napięciu do samego 
końca. W ostatnim meczu, będącym równocześnie badmintonowymi 
derbami Podkarpacia zmierzyły się ze sobą drużyny z Nowej Dęby 
i z Przemyśla. Lepszą w tej rywalizacji okazała się drużyna z Przemy-
śla, która pokonała zespół gospodarzy 5:2.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że drużyna gości z Przemyśla 
naszpikowana znakomitymi graczami z Ukrainy musiała wznieść się 
na wyżyny swoich możliwości, żeby pokonać nowodębian.

Z wielką satysfakcją należy też odnotować fakt, że na badmintono-
wych kortach w Nowej Dębie można było zobaczyć wielu aktualnych 
medalistów mistrzostw Polski młodzieżowców, juniorów i juniorów 
młodszych oraz aktualnych i byłych kadrowiczów Polski, a wiele 
meczów stało na najwyższym poziomie sportowym, za co zawodniczki 
i zawodnicy otrzymali od zgromadzonej publiczności wiele braw.

Drużyna Stali Nowa Dęba wystąpiła w składzie: Ida Wiśniewska, 
Aleksandra Ptak, Klaudia Bukowińska, Jessica Orzechowicz, Beata 
Mycek, Szymon Malik, Tymoteusz Malik, Patryk Kopeć, Rafał Lejko 
i Mateusz Czachor (II trener i zarazem kapitan drużyny) i znowu poka-
zała charakter, ambicję i wielką wolę walki do samego końca.

II runda ekstraklasy

(Od lewej) Badmintoniści UKS Aktywna Piątka Przemyśl i Stal Nowa Dęba podczas II rundy ekstraklasy badmintona w Nowej Dębie

Krystian Wąsik (drugi od lewej) na podium w Żyrakowie
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Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej

KATEGORIA WIEKOWA 2004-2005

Podium Licealiady zdobyte
W 

hali widowiskowo – sportowej Zespołu Szkół Nr 2 
z udziałem 8 najlepszych drużyn dziewcząt i 8 najlep-
szych drużyn chłopców rozegrany został finał wojewódz-
ki Licealiady (Drużynowe Mistrzostwa Województwa 

Podkarpackiego Szkół Średnich) w badmintonie.

W zawodach tych bardzo dobrze spisały się zespoły dziewcząt i chłop-
ców Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie. Drużyna dziewcząt grająca 
w składzie: Beata Mycek, Natalia Róg i Zofia Tomczyk wywalczy-
ła drugie miejsce, srebrny medal i tytuł drużynowego wicemistrza 
Podkarpacia szkół średnich. Drużyna chłopców grająca w składzie 
Rafał Lejko i Patryk Róg wywalczyła trzecie miejsce i brązowy medal.

Zawody w ocenie uczestników i obserwatorów stały na bardzo wyso-
kim poziomie sportowym i organizacyjnym. Warto w tym miejscu 
również nadmienić, że był to już kolejny finał, który nieprzerwanie od 
chwili rozpoczęcia tych rozgrywek (ponad 15 lat) odbywa się z dużym 
powodzeniem w Nowej Dębie.

MKS STAL Nowa Dęba

Na zdjęciach drużyny dziewcząt i chłopców Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej 
Dębie po ceremonii dekoracji w hali sportowo – widowiskowej Zespołu 

Szkół Nr 2 w Nowej Dębie.

8 
grudnia w Hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie 
odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej Mikołajki 2018.

Drużyny rywalizowały w pięciu kategoriach wiekowych 
według roczników: 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 

2010-2011 i 2012-2013. Do turnieju zgłosiło się 21 zespołów liczą-
cych w sumie ok. 140 zawodników.

Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 8:00 a zakończyły przed 17:00. 
Licznie zgromadzeni kibice, wśród których byli zwłaszcza rodzice, 
mogli obserwować zacięte pojedynki w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Rozegrano 28 spotkań trwających 12-14 minut każde.

Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:
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I miejsce zajęła drużyna PN MIELEC, II miejsce zajęła drużyna PN NADZIEJE, III miejsce zajęła drużyna PŁOMIEŃ CHMIELÓW 1

Najlepszy zawodnik: Piotr Draus (PN MIELEC), najlepszy bramkarz: Paweł Kulig (PN NADZIEJE), król strzelców – Maciej Sorbal (PŁOMIEŃ 
CHMIELÓW 1)

KATEGORIA WIEKOWA 2006-2007

I miejsce zajęła drużyna STAL I Nowa Dęba, II miejsce zdobyła drużyna PN Mielec, III miejsce zdobyła drużyna STAL II Nowa Dęba

Najlepszy zawodnik – Kamil Kaczmarski (STAL I Nowa Dęba), najlepszy bramkarz – Kacper Stępień (STAL II Nowa Dęba), król strzelców – Olaf 
Solarski (PN Mielec)

KATEGORIA WIEKOWA 2008-2009

I miejsce zajęła drużyna ORLIK II Nowa Dęba, II miejsce zajęła drużyna ORLIK I Nowa Dęba, III miejsce zajęła drużyna SP CHMIELÓW

Najlepszy zawodnik – Bartosz Więcław (ORLIK I Nowa Dęba), najlepszy bramkarz – Michał Grdeń (SP Chmielów), król strzelców – Kacper Barcal 
(ORLIK II Nowa Dęba)
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KATEGORIA WIEKOWA 2010-2011

I miejsce zajęła drużyna ORLIK SOSIR (CZERWONI), II miejsce zajęła drużyna ORLIK SOSIR (POMARAŃCZOWI), III miejsce po serii rzutów kar-
nych zajęła drużyna ORLIK SOSIR (ŻÓŁCI)

Najlepszy bramkarz – Wiktor Bec (APPN Mielec 2011), najlepszy zawodnik – Magdalena Puzio (ORLIK SOSiR CZERWONI), król strzelców – 
Kajetan Sudoł (ORLIK SOSiR POMARAŃCZOWI)

KATEGORIA WIEKOWA 2012-2013

I miejsce zajęła drużyna ORLIK SOSiR (POMARAŃCZOWI), II miejsce zajęła drużyna ORLIK SOSiR (KOLOROWI), III miejsce zajęła drużyna ORLIK 
SOSiR (ŻÓŁCI)

Wszystkie mecze sędziował Wojciech Krzeszewski – Animator Sportu w Samorządowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. Turniej 
mógł się odbyć dzięki uprzejmości Roberta Suski – dyrektora Zespołu Szkół Nr 1.

Dziękujemy zawodnikom, kibicom, rodzicom i opiekunom za udział w Turnieju. Zapraszamy na turniej podczas ferii zimowych 2019.

Iwona Serafin 
Menedżer Sportu SOSiR
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Moto Cross Quad 2018
T 

ak to się już przyjęło, że druga połowa października kończy 
sezon motocyklowy. W Nowej Dębie miłośnicy sportów 
motorowych po raz kolejny spotkali się na torze crossowym 
Stowarzyszenia „DĄB”. Jest to już 18. edycja cyklu wydarzeń 

pod hasłem „MCQ (Moto Cross Quad) Nowa Dęba”, która odbywa 
się nieprzerwanie od 2005 roku. Od 2013 jest to święto miłośników 
mocnych sportów na obiekcie przy ulicy Ogrodowej w Nowej Dębie. 
MCQ Nowa Dęba 2018 był podsumowaniem roku i zakończeniem 
sezonu motorowego.

Stały tor crossowy Stowarzyszenia „DĄB” jest określany jako idealny 
obiekt treningowy, gdzie oprócz dość wymagającej terenowej trasy 
znajduje się zaplecze, które umożliwia zorganizowanie wydarzeń 
na dużą skalę. Łatwy, oznaczony dojazd, duża ilość miejsc parkin-
gowych, zaplecze socjalne z bieżącą wodą, wiaty, miejsce na ogni-
sko i grill sprawiają, że obiekt jest bardzo atrakcyjny zarówno dla 
uczestników zmagań, jak i widzów, którzy zawsze licznie przybywają 
na organizowane wydarzenia. Obiekt czynny jest cały rok i jeśli tylko 
pogoda pozwala, korzystają z niego osoby z niemal całego woje-
wództwa podkarpackiego. Służy on jako baza treningowa dla wielu 
zawodników, biorących udział w rozgrywkach na szczeblu krajowym 
i zagranicznym. Z opinii użytkowników jasno wynika, że jest to jeden 
z najlepszych obiektów w szeroko pojętym regionie.

Tor charakteryzuje się nawierzchnią piaszczystą i dużym urozma-
iceniem obiektów terenowych. Na trasie znajduje się wiele skoczni, 
ostrych zakrętów osłoniętych wysokimi bandami i długich prostych. 
Tor jest szeroki i pozwala na wyprzedzanie w wielu miejscach. Jedno 
okrążenie liczy ok. 1500 m. Ukształtowanie skoczni pozwala na wyso-
kie, długie a przede wszystkim efektowne loty. Szeroka linia startowa 
umożliwia start nawet kilkunastu maszyn jednocześnie. Dodatko-
wo, w tym roku obiekt został wzbogacony o bramki startowe, które 

ułatwiają prowadzenie zawodów.

Niedzielna impreza rozpoczęła się po godzinie 10. Zaraz po oficjal-
nym otwarciu, którego dokonał prezes Stowarzyszenia DĄB – Konrad 
Wesołowski, organizatorzy omówili sprawy organizacyjne i bezpieczeń-
stwa. Następnie nastała chwila, na którą wszyscy czekali, a zwłaszcza 
zawodnicy, którzy palili się do rywalizacji. Zanim to jednak nastąpiło, 
odbył się przejazd zapoznawczy, gdzie na trasie znaleźli się wszyscy 
zawodnicy, bez względu na klasę i grupę. Dla widzów to prawdziwe 
widowisko, gdyż takie nasycenie maszyn jest rzadko spotykane i jest 
na co popatrzeć.

Po przejeździe zapoznawczym i krótkiej przerwie, na starcie ustawiła 
się I grupa kategorii Cross. W kategorii Cross wystartowały 4 grupy 
Open, liczące łącznie kilkudziesięciu zawodników, a wśród nich znów 
jedna młoda kobieta – tym razem Patrycja Lis z Tarnobrzega, która 
ukończyła obie tury przejazdów. Wielki szacunek dla niej, gdyż zdecy-
dowała się na rywalizację w sporcie zdominowanym przez mężczyzn. 
Każdy z uczestników w jednej turze miał do przejechania 6 okrążeń, 
czyli znaczący dystans ok. 9 km. Zawodnicy startowali w dwóch 
turach, gdzie czasy zliczane były oddzielnie, a wynik końcowy dawała 
suma obu przejazdów. Czas uzyskany w pierwszej turze dawał kolej-
ność startu w drugiej. Pierwsze jechały osoby, które uzyskały najdłuż-
sze czasy, a ostatnią grupę stanowili najszybsi zawodnicy z pierw-
szej tury.

Podobna sytuacja dotyczyła kategorii Quad, gdzie wystartowała jedna 
pięcioosobowa grupa Open, dając mnóstwo emocji i zaciętej sporto-
wej rywalizacji.

Podział na dwie tury i kolejność startowa w drugiej turze wyrównała 
poziom i dała jeszcze więcej emocji. Startujące grupy uczestników 
miały zbliżone czasy, a co za tym idzie umiejętności i gwarantowały 
walkę do samego końca.
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Organizatorzy, aby podkreślić amatorski charakter dali szansę uczest-
nikom, którzy nie ukończyli swoich przejazdów. Mogli oni wystarto-
wać w II turze uzyskując czas najwolniejszego uczestnika I tury + 
30 sekund. Co prawda czołowych miejsc w ten sposób nie da się 
osiągnąć, ale liczyła się przecież dobra zabawa. Również zawodnicy 
dublowani mogli dokończyć przejazd, co jest niespotykane na pucha-
rowych zawodach.

Ponadto generalna klasyfikacja w kategorii Cross dawała szansę 
uczestniczenia w kolejnej rywalizacji – Superwyścig 1 z 10. Aby w niej 
wystartować należało „jedynie” uzyskać jeden z dziesięciu najlepszych 
czasów. W kategorii SuperCross uczestniczyło dziesięciu najlepszych 
zawodników kategorii Cross, czyli najwyższy poziom zmagań. Dodat-
kowym utrudnieniem w tym biegu była zwiększona do 10 liczba okrą-
żeń, czyli dystans 15 km. Dziesięciu uczestników, dziesięć okrążeń, 
a zwycięzca mógł być tylko jeden. Każdy, kto spróbował pokonać choć 
jedno okrążenie wie z czym się to wiąże i jak trudne to zadanie.

Podsumowując wynik, na podium MCQ ND 2018 stanęli:

Kategoria Cross:

1. Karol Paśko – Rzeszów

2. Łukasz Pitra – Tarnobrzeg

3. Piotr Mirek – Sieniawa

Kategoria Quad:

1. Konrad Nagajek – Kraśnik

2. Patryk Goński – Stalowa Wola

3. Adam Goński – Stalowa Wola

Kategoria Superwyścig 1 z 10:

1. Karol Paśko – Rzeszów

Zawody zostały zdominowane przez Karola Paśko, który zwyciężył 
zarówno w kategorii Cross, jak i nie oddał zwycięstwa w kategorii 
Superwyścig 1 z 10. Brawa i uznanie dla zwycięzców i wszystkich 
uczestników 18. edycji MCQ Nowa Dęba. Po wręczeniu pucharów 
i pamiątkowych dyplomów, którego dokonali zastępca burmistrza 
Nowej Dęby Leszek Mirowski oraz członkowie Zarządu Stowarzy-
szenia „Dąb” (Konrad Wesołowski, Jarosław Mączka i Marcin Rak), 
nastąpiło oficjalne zakończenie imprezy, a organizatorzy podziękowali 
wszystkim przybyłym oraz życzyli bezpiecznego powrotu do domu.

Nie zapominamy również o osobach, które czynnie wsparły organiza-
cję wydarzenia, a wśród nich współorganizatora Automobilklub Nowa 
Dęba, zespół karetki pogotowia ze Szpitala Powiatowego w Nowej 
Dębie, funkcjonariuszy Straży Miejskiej, a także osoby zabezpiecza-
jące trasę.

Stowarzyszenie DĄB

Świąteczne dekoracje na placu majora Gryczmana w Nowej Dębie
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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
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Chmielów

Cygany Jadachy

Poręby Dębskie

Tarnowska Wola

Alfredówka

Osiedle Dęba

Rozalin


