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Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
Blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żyć, 
Bóg okazał swą moc!

Z okazji Świąt  Zmartwychwstania 
Pańskiego radości serca  
przepełnionego wdzięcznością
za Paschę Chrystusa
oraz nadziei i wiary w życie wieczne
dla każdego z nas

życzą

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy
ze Współpracownikami
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z życia gminy

„Panie wszystko się zmieniło.
Śmierć jest pokonana,
niebo się otworzyło…”

Szanowni Państwo!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę by zmartwychwstały

Chrystus nadzieją i miłością wypełnił nasze serca.
Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, 

życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią.
Niech w naszych oczach będzie zawsze widoczny blask

nadziei zmartwychwstania.

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP

W 
sobotę 9 marca w parafii Św. Stanisława BiM w Chmie-
lowie przeżywaliśmy Wielkopostny Dzień Skupienia 
Akcji Katolickiej. Odwiedzili „nas” przedstawiciele z całej 
diecezji sandomierskiej m.in. : z Nowej Dęby, Ostrow-

ca Świętokrzyskiego, Tarnobrzega, Stalowej Woli, Trześni, Ćmielo-
wa, Modliborzyc, Klimontowa, Baranowa Sandomierskiego, Jadach, 
Staszowa i Ślęzaków. Uroczystości  rozpoczęliśmy nabożeństwem 
Drogi Krzyżowej, bezpośrednio po niej podczas Mszy Św. Słowo Boże 
wygłosił ks. Witold Garbuliński (wikariusz tutejszej parafii). Po 
Mszy Św. dziewczęta z naszej scholi parafialnej wraz z ks. Witkiem 
wystąpiły mimo iż z krótkim lecz przepięknym koncertem Pieśni 
Pasyjnej. Następnie udaliśmy się do Centrum Kultury gdzie gorący 
posiłek dla wszystkich uczestników przygotował Klub Seniora wraz 
z kierownikiem CK Patrycją Jeż. Po obiedzie została wygłoszona II 
konferencja, również przez ks. Witolda z myślą przewodnią - „Rozu-
mienie istoty Krzyża Chrystusa”. Na zakończenie tego pełnego wrażeń 
Dnia Skupienia obejrzeliśmy spektakl pt. „ Mój Chrystus połamany” w 
wykonaniu grupy teatralnej z Nowej Dęby „Pora na Seniora”. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Chmielowie (POAK) składa 
serdeczne podziękowania wszystkim za nieocenioną i bezinteresow-
ną pomoc oraz wielkie zaangażowanie w organizację Wielkopostnego 

dnia Skupienia. Podziękowania te należą się szczególnie dla Krystia-
na Rzemienia - dyrektora SOK w Nowej Dębie, Patrycji Jeż - kierow-
nika CK w Chmielowie, dla całego Klubu Seniora, a także ks. Witolda 
Garbulińskiego i wszystkich członków POAK.

POAK w Chmielowie

Modlitewny Wielkopostny Dzień Skupienia

Szanowni Państwo

Czas Wielkiego Postu przypomina nam o potrzebie nawrócenia.

Naszym obowiązkiem jest również walka ze złem.

Nie ma naszej zgody na deprawację dzieci, na wprowadzanie niebezpiecznych ideologii, na walkę z Kościołem, 
na piętnowanie patriotyzmu.

Wraz z przyjęciem Chrztu, Polska przyjęła wartości, którym była wierna przez wieki. Odkupienie, które dokonało się na krzyżu 
wyzwoliło nas z niewoli grzechu. Tylko pod znakiem krzyża możemy zwyciężać.

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne będą dla nas wszystkich czasem pokoju i pojednania, a Zmartwychwstały Chrystus niech 
obdarzy nas siłą, abyśmy nie tracili odwagi w głoszeniu prawdy i dążeniu do świętości.

Wielkanoc 2019 r. 
Halina Szydełko 

Poseł na Sejm RP

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. 
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich wiarą, nadzieją i miłością, 
a przez to da nam wszystkim siłę w pokonywaniu codziennych trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Jan Dziubiński 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego
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C 
zas Wielkiego Tygodnia rozpoczyna Niedziela Palmowa. 
Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI wieku 
zwyczaju święcenia palm. Liturgia tego dnia wspomina 
bowiem uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio 

poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały 
na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: „Hosanna Synowi Dawidowe-
mu”. Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. 
Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od 
nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże.

Głębokie przeżycie i zrozumienie Wielkiego Tygodnia pozwala nam 
odkryć prawdziwy sens Świąt Wielkanocnych, które staną się czasem 
przejścia ze śmierci do życia, czasem ukazania miłości Boga do każdego 
z nas. Wiele polskich rodzin przeżywa Święta Wielkanocne, nie rozumie-
jąc ich treści. W Wielkim Tygodniu robi się, więc porządki i zakupy - jest 
to jeden z koszmarniejszych i najbardziej zabieganych tygodni w roku. 
Często brak nam czasu i sił nawet na pójście do Kościoła w te święte 
dni, a przecież jest to czas wielkiej łaski od Boga. Sercem Wielkiego 
Tygodnia jest Triduum Paschalne – trzy święte dni, w czasie których 
Kościół wspomina tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Jezu-
sa. Triduum Paschalne jest centrum roku liturgicznego, dlatego każdy 
z nas wezwany jest do znalezienia w tym okresie czasu na skupienie 
i modlitwę oraz do przeżycia sakramentu pojednania, który jest naszym 
przejściem ze śmierci grzechu do życia z Chrystusem i w Chrystusie.

Wielki Czwartek jest dniem, w którym wspominamy ustanowienie 
Eucharystii i Kapłaństwa Sakramentalnego. Tego dnia w godzinach 
wieczornych, kiedy wspominamy Ostatnią Wieczerzę, w czasie której 
Jezus ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa rozpoczyna się 
właściwe Triduum Paschalne. Zgodnie z tradycją każda rodzina żydow-
ska, zgromadzona wokół stołu w święto Paschy, spożywała pieczonego 
baranka, wspominając w ten sposób wyzwolenie Izraelitów z niewo-
li egipskiej. Oto właśnie w Wieczerniku Jezus – prawdziwy Baranek 
paschalny – świadom zbliżającej się śmierci, składa w ofierze samego 
siebie dla naszego zbawienia. Wypowiadając słowa błogosławieństwa 
nad chlebem i winem, uprzedza On ofiarę krzyża i wyraża pragnienie, 
aby Jego obecność została w taki sposób uwieczniona przez uczniów 
(To czyńcie na moja pamiątkę!). Pod postaciami chleba i wina staje się 
On – Bóg rzeczywiście obecny. Wielki Czwartek kończy się adoracją 
eucharystyczną w specjalnej kaplicy zwanej „Ciemnicą”, przygoto-
waną na pamiątkę konania Pana w Ogrodzie Getsemani. Po wyjściu 
z Wieczernika udał się Jezus na modlitwę w samotności przed oblicze 
Ojca. Doświadczył On głębokiego lęku, cierpiał tak bardzo, że oblewał 
go krwawy pot. Świadomy zbliżającej się śmierci na krzyżu odczuwał 
wielki niepokój. W tej dramatycznej sytuacji pojawia się element o wiel-
kim znaczeniu dla całego Kościoła. Jezus mówi uczniom: „Zostańcie 
tu i czuwajcie”. To wezwanie do czuwania dotyczy właśnie owej chwili 
ogromnego lęku i zagrożenia oraz zdrady. Jest to zarazem nieustanne 
przesłanie po wszystkie czasy. „Senność uczniów” nie była tylko proble-
mem tamtego czasu, ale jest to problem wszystkich dziejów ludzkości. 
Ta „senność uczniów” w historii jest niewrażliwością duszy na problem 
zła, ale przede wszystkim niewrażliwość względem obecności Boga. 
Nocna adoracja Wielkoczwartkowa - czuwanie dla Pana winno być tą 
chwilą, która skłania nas do myślenia o ospałości uczniów, ale staje się 
wezwaniem do naszej czujności.

W Wielki Piątek natomiast będziemy wspominać pamiątkę męki 
i śmierci Jezusa. Uwielbimy Chrystusa ukrzyżowanego, a przez pokutę 
i post ścisły będziemy uczestniczyć w Jego cierpieniach. Kierujemy tego 

dnia „spojrzenie na tego, Którego przebili”. Będziemy mogli czerpać 
z Jego przebitego Serca, z którego wypłynęła krew i woda jak ze źródła. 
Właśnie z tego Źródła wypływa miłość Boża dla każdego człowieka. 
W Wielki Piątek dołączmy i my do Jezusa, który wchodzi na Kalwarię, 
stajemy się na nowo świadkami ukrzyżowania, kiedy będziemy uczest-
niczyć w Drodze Krzyżowej. Doświadczamy tego wydarzenia uczestni-
cząc także w liturgii Wielkopiątkowej. Jest ona bardzo bogata i piękna. 
Kapłan leżąc krzyżem przed obnażonym ołtarzem wzywa i nas do pójścia 
drogą krzyża za Jezusem. Uczestniczymy w uroczystej adoracji krzyża, 
a po skończonej Liturgii tego dnia przenosimy Najświętszy Sakrament 
(jak każe nasza polska tradycja) do przygotowanej wcześniej Kaplicy 
Grobu Pańskiego, aby czuwać i oczekiwać wydarzeń Paschalnych. 
Pamiętajmy, by udać się na adorację Grobu Pańskiego. To wielkopostne 
pielgrzymowanie ma swoje korzenie w Jerozolimie, gdzie gromadzo-
no się w miejscach Męki Chrystusa, aby Mu duchowo towarzyszyć od 
Wieczernika i Góry Oliwnej, aż do miejsca jego Grobu. W Polsce ten 
zwyczaj jest pielęgnowany od XIV w.

Wielka Sobota jest dniem spoczynku Pana Jezusa w Grobie. To nie 
dzień żałoby, ale powinien on być wypełniony zadumą i medytacją nad 
cudem Zmartwychwstania. To właśnie tego dnia jest tak ukochane 
przez wszystkie dzieci święcenie pokarmów. Niestety dzieci, które są 
przyprowadzane do kościoła tylko raz w roku, właśnie z koszyczkiem 
„do pokropienia”, pytają, dlaczego Jezus leży w grobie i niewiele rozu-
mieją z odpowiedzi. Wtedy też nawiedzamy Jezusa w grobie, z nadzieją 
w sercu czekając na Jego Zmartwychwstanie.

Po zapadnięciu zmroku rozpoczynają się obchody Wigilii Paschalnej 
– jest to najbardziej uroczysty wieczór w roku liturgicznym. Wigilia 
Paschalna nie jest częścią Wielkiej Soboty. Jej radosna liturgia należy 
już do obchodów Dnia Zmartwychwstania. Obchody Wigilii Paschalnej 
składają się z czterech części: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii 
Chrzcielnej i Liturgii Eucharystycznej. W czasie Liturgii Światła kapłan 
przed kościołem poświęca ogień, odpala paschał, wnosi uroczyście 
światło do ciemnego kościoła i śpiewa Orędzie Paschalne. W drugiej 
części są czytane fragmenty Pisma Świętego, w których rozważamy, 
co Bóg uczynił dla nas od początku świata. Podczas Liturgii Chrzcielnej 
Kapłan dokonuje poświęcenia wody, a wierni odnawiają przyrzeczenia 
chrzcielne i biorą udział w Mszy Paschalnej, w czasie której zabrzmią 
wszystkie dzwony. Dzwony te obwieszczą radosną nowinę ostatecz-
nego zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Usłyszymy uroczyste orędzie 
Wielkanocne, które będzie zwiastować zwycięstwo zabitego Baranka 
jak i otwarcie bram królestwa wiecznego dla nas żyjących.

Zauważamy zatem, że Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota 
z Niedzielą Paschalną są dniami szczególnie bogatymi w obchody litur-
giczne. Warto w pełni z tego bogactwa skorzystać. Jest to wspaniały dar 
Kościoła dla nas wierzących, który może ubogacić naszą rodzinę i zbli-
żyć nas do Chrystusa. Dzięki tak głębokiemu przeżyciu Wielkiego Tygo-
dnia i Triduum Paschalnego, mamy możliwość zanurzyć się w tajemnicę 
Bożej Miłości, mamy szansę rzeczywiście odnowić nasze życie, naszą 
wiarę i stać się prawdziwie dziećmi Boga. Przeżywając intensywnie 
Święte Triduum Paschalne, przygotujmy się w ten sposób na spotkanie 
Chrystusa Zmartwychwstałego, który nas wyzwoli ze śmierci grzechu 
i poprowadzi ku życiu wiecznemu w domu Ojca. Niech nas w te święte 
dni prowadzi Matka Dziewica i niech wyjedna nam u swojego Boskiego 
Syna łaskę odnowy naszego życia w służbie Bogu i braciom.

ks. dr Robert Utnik 
wikariusz parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie

Dlaczego warto celebrować Triduum 
Paschalne i Święta Wielkanocne?
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Budżet gminy na 2019 
uchwalony

T 
egoroczny budżet jest wypadkową oczekiwań radnych, którzy 
objęli sprawowanie swoich mandatów w listopadzie 2018 
r. oraz burmistrza, który konstruował założenia do nowego 
budżetu. Po pracach komisji Rady Miejskiej, dyskusjach 

z mieszkańcami, udało się wypracować rozwiązania budżetowe, które 
pewnie nie przynoszą wszystkim realizacji ich oczekiwań, ale pozwolą 
spokojnie realizować standardowe zadania gminy, a także podjąć się 
realizacji wielu zadań inwestycyjnych, których oczekują mieszkańcy.

Budżet po stronie dochodowej zamknie się kwotą 74 mln zł, zaś 
po wydatkowej kwotą 80,7 mln zł. Brakująca kwota 6,7 mln zł zosta-
nie pokryta pożyczką. Samorząd minionej kadencji pozostawił finanse 
gminne w dobrej kondycji, gdyż zadłużenie na koniec 2018 r. wyniosło 
ok. 20%, co daje szansę na zaciąganie zobowiązań na duże zadania 
inwestycyjne, zaplanowane w tym budżecie.

Inwestycje na rok 2019 zaplanowano w wysokości 13 mln zł. Z tej 
kwoty 4,8 mln zł zostanie wydatkowanych na drogi i chodniki, zarówno 
te należące do gminy, jak i do innych zarządców, których drogi przez 
gminę przebiegają. Największym przedsięwzięciem w tym zakresie 
będzie przebudowa dróg w nowodębskiej podstrefie TSSE, gdzie 
w ramach I etapu przebudowy dróg wydamy 3,2 mln zł; na to zadanie 
pozyskamy dotację z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1,2 mln zł. 

Na modernizacje dróg gminnych przewidziano 1 mln zł, ale większość 
tej sumy pochłonie modernizacja drogi wzdłuż Bystrzyka, przejętej 
w ostatnim czasie od TSM. Ponadto kontynuowana będzie współ-
praca z Powiatem Tarnobrzeskim przy budowie parkingu przy Jana 
Pawła II w Nowej Dębie, chodników w Chmielowie (przy ul. Kolejowej) 
i w Rozalinie. Planowane jest rozpoczęcie I etapu budowy chodnika 
wzdłuż ul. Niżańskiej we współpracy z Samorządem Województwa 
Podkarpackiego. Przygotowane zostaną kolejne projekty techniczne 
na budowę chodnika od PKP w stronę ZS 2 (z możliwością częściowej 
realizacji), na przebudowę ul Szkolnej w części łączącej się z drogą 
powiatową oraz Al. Metalowca z możliwością ruchu samochodowe-
go. Opracowana także zostanie dokumentacja techniczna na parkingi 
przy M-G OPS oraz przy blokach 106-108.

Bardzo dużym wyzwaniem ekonomicznym, ale i logistycznym, będzie 
termomodernizacja wraz z remontem wnętrza budynku wielorodzin-
nego 110 przy ul. Kościuszki. Całe zadanie rozłożone ma być na lata 
2019-2020, jako że wartość zadania sięga 5 mln zł, zaś dotacja 
niespełna 2 mln zł. Na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie 
miasta i gminy przeznaczono kwotę 390 tys. zł, a będą to zarówno 
nowe inwestycje, jak i wymiana lamp ulicznych oraz prace projekto-
we, które mają służyć zastosowaniu nowych rozwiązań energoosz-
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Przebieg dyskusji nad 
budżetem na rok 2019

W 
środę 30 stycznia 2019 roku, Rada Miejska w Nowej 
Dębie przyjęła budżet na rok 2019. Planowane dochody 
budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 74 078 519 zł, 
a wydatki 80 685 626 zł i są wyższe od planowanych 

dochodów o kwotę 6 607 107 zł. Na inwestycje samorząd przeznaczy 
kwotę 13 milionów złotych.

Debatę rozpoczął przewodniczący Rady Miejskiej Damian Diek-
tiarenko: Zanim otworzę dyskusję nad przedłożonym projektem 
budżetu, chciałbym podziękować wszystkim radnym tej i poprzedniej 
kadencji, burmistrzowi i pani skarbnik oraz wszystkim osobom zaan-
gażowanym w prace nad ostatecznym kształtem tej uchwały. Chciał-
bym powiedzieć, że jest to zarówno budżet kontynuacji, jak również 
budżet nowego otwarcia. Znalazły się w nim środki na dokończenie 
zadań już rozpoczętych, ale jednocześnie udało nam się wprowadzić 
do tego budżetu propozycje programowe jakie przedstawiliśmy miesz-
kańcom w jesiennej kampanii wyborczej. Było to nie lada wyzwanie. 
Wielu radnych jest nowicjuszami w pracy samorządowej, a na pracę 
nad budżetem mieliśmy tylko dwa miesiące. Był to czas intensyw-
nych, wielogodzinnych posiedzeń i wytężonej pracy. Staraliśmy się 
zaspokoić potrzeby i oczekiwania wielu grup mieszkańców, zarówno 
z miasta jak i osiedli i sołectw. Myślę, że przez te dwa miesiące zdali-
śmy egzamin. Pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa. Oczywiście nie 

wszystkie propozycje programowe znalazły się w tym budżecie, bo nie 
da się wszystkiego zrobić w ciągu dwóch miesięcy, ale zapewniam, 
że przez kolejne miesiące i lata będziemy pracowali z taką samą 
gorliwością i zaangażowaniem jakie towarzyszyło nam w ciągu tego 
krótkiego czasu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom zaangażo-
wanym w prace nad tym budżetem.

Następnie głos zabrał Paweł Grzęda – przewodniczący komisji 
budżetowej: Wydatki bieżące budżetu wynoszą ponad 67 milionów 
złotych z tego na oświatę, pomoc społeczną oraz gospodarkę komu-
nalną przypada prawie 50 milionów złotych. Z kolei wydatki majątkowe 
czyli te, które mieszkańcy utożsamiają z budżetem czyli nowe inwe-
stycje, budowa nowych obiektów i remonty już istniejących to kwota 
ponad 13 milionów złotych. W mojej ocenie budżet na rok 2019 jest 
budżetem trudnym, ze względu na ponad 6,5 miliona złotych deficytu 
i kwotą długu z lat poprzednich w wysokości 22 milionów złotych. 
Jest to znaczne obciążenie na lata przyszłe. Jednak poza niektórymi 
wydatkami majątkowymi, które są kontynuacją działań z lat ubiegłych 
w obecnym budżecie nie ma wydatków, które nie miałyby uzasad-
nienia ekonomicznego bądź nie rozwiązują bardzo istotnych proble-
mów społecznych. Prace nad budżetem były trudne. Lista wydatków 
jest wynikiem kompromisu. Jest też wynikiem pewnych zmniejszeń 
po stronie innych, uprzednio planowanych wydatków. Następnie 

czędnych. W tej grupie zadań mieści się także realizacja projektu 
„parasolowego”, w którym uczestniczą mieszkańcy naszej gminy. 
Po wykonaniu blisko 180 zestawów fotowoltaicznych w gospodar-
stwach domowych w minionym roku, czas na montaż pom ciepła, 
na które środki przeznaczają mieszkańcy oraz UE (łącznie 320 tys. 
zł.).

Ponad 2,5 mln zł wydatkujemy na inwestycje oświatowe. Tu najwięk-
szym przedsięwzięciem jest budowa sali gimnastycznej w Chmielo-
wie - 1,2 mln zł (realizacja do 2020 r.); realizowana będzie także 
termomodernizacja sali gimnastycznej w SP 3 w Nowej Dębie – 345 
tys. zł. W tym roku zakończone zostanie boisko wielofunkcyjne przy 
szkole w Tarnowskiej Woli (0,5 mln zł) oraz małe boisko poliuretano-
we przy SP 3 (200 tys. zł). Od nowego roku szkolnego winna ruszyć 
oczekiwana budowa stołówki w SP 2 w Nowej Dębie, na która rada 
zabezpieczyła 280 tys. zł.

Trwa rozbudowa remizy OSP w Jadachach, na którą z budżetu wyda-
my w 2019 r. 375 tys. zł, natomiast rozpocznie się budowa garażu 
dla OSP Cygany (80 tys. zł). Prace modernizacyjne będą prowadzo-
ne w budynku urzędu pod kątem ochrony ppoż (250 tys. zł). Radni 
przeznaczyli także 100 tys. zł na prace modernizacyjne na cmen-
tarzu – ogrodzenie, projekt na alejki. Nieduża kwota, bo tylko 30 
tys. zł zostanie przeznaczona na zakup cyfrowej syreny alarmowej 
dla potrzeb obrony cywilnej, co powinno doprowadzić do likwidacji 
starych syren na budynkach mieszkalnych. Spółka PGKiM zostanie 
wsparta kwotą 250 tys. zł na odnowienie taboru samochodowego 
oraz zakup urządzeń do napraw cząstkowych dróg. Gmina dofinansu-
je nowodębski szpital kwotą 150 tys. zł na zakup sprzętu do nowego 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Remontu winny docze-
kać się schody do domu kultury w Nowej Dębie, na który przeznaczo-
no 120 tys. zł.

Większość z tych zadań inwestycyjnych mogła zostać podjęta dzię-
ki zaangażowaniu radnych minionej kadencji, którzy wyrazili zgodę 
na rozpoczęcie niektórych zadań jeszcze w minionym roku, a także 
wyasygnowali środki na przygotowanie dokumentacji projektowych 
na zadania, które w najbliższych latach będą realizowane. Tak dzieje 
się zazwyczaj na przełomie kadencji. Oczywiście działalność gminy 
to nie tylko zadania inwestycyjne. To przede wszystkim zapewnienie 
bieżącej działalności jednostek organizacyjnych, które służą miesz-
kańcom w różnych wymiarach naszego wspólnotowego życia.

Największą pulę w budżecie po stronie wydatkowej stanowi oświa-
ta, na którą przeznaczamy 23 mln zł. To są środki na utrzymanie 
ośmiu szkół, trzech przedszkoli publicznych i dwóch niepublicznych, 
zespołów wychowania przedszkolnego, dowozów uczniów do placó-
wek oświatowych. Na wsparcie systemu pomocy społecznej trafi 5,5 
mln zł, zaś na świadczenie wychowawcze, rodzinne, alimentacyjne, 
żłobek - 16 mln zł. Na prowadzenie działalności kulturalnej przezna-
czymy 1,44 mln zł, zaś na kulturę fizyczną i rekreację wydamy 3,8 
mln zł, w tym 480 tys. zł na wsparcie działalności klubów sportowych. 
Koszty administracji, obsługi placówek oświatowych, straży miejskiej, 
Rady Miejskiej to wydatki na poziomie 6,2 mln zł. To są te większe 
pozycje, ale na sprawne funkcjonowanie gminy wydatkujemy dużo 
środków, gdyż mieszkańcy oczekują dobrych warunków życia. Oczy-
wiście budżet nie pozwala wszystkich oczekiwań spełnić, ale każdy 
rok przynosi postęp na drodze realizacji tych oczekiwań.

Wiesław Ordon 
Burmistrz Nowej Dęby
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przewodniczący komisji budżetowej Paweł 
Grzęda przedstawił najważniejsze wydat-
ki inwestycyjne.

Głos zabrał również Tomasz Dziemianko – 
przewodniczący komisji inwestycyjnej: 
Tak jak powiedział przewodniczący RM, nowy 
samorząd miał tylko dwa miesiące na to, by 
krok po kroku, punkt po punkcie przeanali-
zować przygotowany jeszcze w poprzedniej 
kadencji budżet i tylko dwa miesiące na to, by 
dokonać w nim ważnych i oczekiwanych przez 
mieszkańców poprawek. -W toku prac nad 
budżetem dowiedzieliśmy się, że w Zespo-
le Placówek Oświatowych w Osiedlu Dęba, 
z powodu niskich temperatur na sali gimna-
stycznej odwoływane są lekcje. Szkoła nie 
mogła prawidłowo wypełniać swojej podsta-
wowej funkcji jaką jest nauczanie i realiza-
cja podstawy programowej. Nie mogliśmy 
tego tak zostawić i myślę, że nikt kto by był 
na naszym miejscu nie odsuwałby tej spraw 
na kolejne lata Musieliśmy wygospodarować 
środki na pilną i kosztowną wymianę starych 
okien. Jak wiadomo budżet jest ograni-
czony, oczekiwań społecznych jest sporo, 
a każde przesunięcie środków finansowych 
z jednego celu na drugi, wiąże się z nieza-
dowoleniem jakiejś grupy mieszkańców. Ale 
z zadowoleniem przyznam, że praca jaką 
włożyliśmy w prace nad tym budżetem nie 
poszła na marne. Te dwa miesiące ciągłych 
spotkań, analiz, komisji, rozmów z mieszkań-
cami przyniosły oczekiwany efekt. Udało nam 
się zaspokoić potrzeby dzieci z osiedla Dęba, 
jak również potrzeby dzieci z „dwójki”, gdzie 
w tym roku będzie realizowana budowa długo 
oczekiwanej stołówki. Szkoła Podstawowa nr 
2 jest największą miejską szkołą i ma też 
największe potrzeby i oczekiwania. Oczy-
wiście wszystkie szkoły są dla nas ważne 
o czym świadczy fakt, że wydatki na oświa-
tę stanowią lwią część budżetu gminy. Ale 
poza oświatą ważna jest dla nas również 
infrastruktura. Nie jest tak jak niektórzy 
mówili, że „dróg i chodników w mieście nie 
potrzeba”. Otóż potrzeba. Od lat mieszkańcy 
Osiedla Północ prosili, zabiegali, wnioskowali 
o remont drogi nad „Bystrzykiem”. Tutaj ukłon 
w kierunku pana Romana Puzio, który 
poświęcił wiele swojego czasu na to, aby 
ten temat zrealizować. I dziś z tego miejsca, 
mogę zapewnić pana Romana i mieszkań-
ców Osiedla Północ, że nasze zabiegi przy-
niosły skutek i ta droga będzie realizowana. 
Dzięki poparciu rady miasta i o ile nie wyda-
rzy się coś czego dzisiaj nie możemy prze-
widzieć, to mogą być państwo pewni, że ta 
droga w tym roku powstanie. Wiem, że wiele 
spraw oczekuje w kolejce na załatwienie, 
ale – że znów odwołam się do słów prze-
wodniczącego Damiana Diektiarenki – nie 

wszystko da się zrobić w dwa miesiące czy 
w jeden rok. Myślę, że przy dobrej współpra-
cy pomiędzy wszystkimi radnymi – a wydaje 
mi się że taka współpraca jest – oraz przy 
współpracy z panem burmistrzem, jesteśmy 
w stanie rok po roku, krok po kroku rozwijać 
nasze miasto i naszą gminę.

W tym roku budżetowym dużo środków 
zostało przeznaczonych na Osiedle Dęba 
za co podziękował radny Tomasz Kopeć: 
- Dziękuję koleżankom i kolegom radnym 
za to, że w budżecie na 2019 rok znalazła się 
rozbiórka starej szkoły w osiedlu Dęba, której 
przez lata nie udało się podjąć, a o co zabie-
gali mieszkańcy na zebraniach osiedlowych. 
Dziękuję, że w budżecie znalazły się środki 
na wymianę okien w szkole i ocieplenie stro-
pu. Mam nadzieję, że uczniowie wreszcie 
będą mogli w okresie zimowym korzystać 
z tej sali.

Sporo wydarzy się również w Jadachach co 
zauważył radny Tomasz Wolan: Chciałem 
podziękować w imieniu swoim i mieszkań-
ców sołectwa Jadachy za prace poświęcone 
nad tym budżetem. Dla sołectwa Jadachy, 
dla druhów strażaków bardzo ważna jest 
kontynuacja rozbudowy remizy, gdzie zabez-
pieczyliśmy na ten cel kwotę 375 000 zł. 
Zadbaliśmy też o potrzeby szkoły. Skończymy 
ważny dla rodziców i nauczycieli parking oraz 
zamontujemy monitoring, który zapobiegnie 
aktom wandalizmu. Stoimy również przed 
budową dachu na sali gimnastycznej. Wierzę, 
że jeszcze w tym roku uda się zrobić projekt 
budowy, a w przyszłym ruszyć z budową. 
Po 10 latach starań ruszył wreszcie temat 
budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 
od cmentarza w kierunku górki. Zaczynamy 
od projektu w tym roku, a dalej przy poro-
zumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajo-
wych i Autostrad, mam nadzieję że ruszy 
jego budowa. Dzięki uchwałom i środkom 
sołectwa będzie realizowane zadanie odwod-
nienia drogi na ,,Załużu”. Wiem, że przed 
naszym sołectwem, sołectwami sąsiadujący-
mi i całym miastem stoi jeszcze dużo zadań 
i wierzę, że we współpracy rady i burmistrza 
będą one sukcesywnie realizowane.

Ruszy również remont strażnicy w Osiedlu 
Poręby Dębskie: Oczywiście w imieniu miesz-
kańców Osiedla Poręby Dębskie chciałbym 
podziękować za inwestycje które będą poczy-
nione w naszym osiedlu, a w szczególności 
za termomodernizacje i początek remontu 
w naszej strażnicy. Chciałbym również zazna-
czyć, że jako Rada Miejska chcemy wspierać 
aktywność naszych seniorów. Miesiąc temu 
jednomyślnie wyraziliśmy akces do rządowe-
go programu Senior Plus, którego celem jest 
rozbudowa sieci dziennych domów i klubów 

dla osób starszych. Samorząd może otrzy-
mać spore dofinansowanie na utworzenie 
i utrzymanie takiego klubu. Są to pieniądze 
po które warto sięgnąć, zwłaszcza że będzie 
to z pożytkiem dla najstarszych mieszkań-
ców naszego miasta i gminy. Mam nadzieję, 
że w niedługim czasie spotkamy się wspól-
nie z przedstawicielami naszych seniorów, 
i wspólnie z nimi oraz panem burmistrzem 
omówimy szczegóły projektu. – mówił radny 
Hubert Kopeć.

Ważną sprawą dla mieszkańców jest kwestia 
oświetlenia ulicznego o co zabiegał radny 
Łukasz Serafin: Dziękuję za ten kompro-
mis, który przez te dwa miesiące intensywnej 
pracy udało nam się wypracować. Cieszę 
się, że zabezpieczyliśmy środki na projekt 
budowy oświetlenia przy ulicy Jana Pawła 
36 i Rzeszowska 11. Jest to zadanie ocze-
kiwane przez mieszkańców i nie było przez 
lata realizowane. Dziękuję również, że udało 
się znaleźć środki na oświetlenie ulicy M.C. 
Skłodowskiej, gdyż zwiększy to bezpieczeń-
stwo idących przez las pracowników szpita-
la, zwłaszcza pań pielęgniarek, jak również 
osób odwiedzających.

Jako ostatni głos zabrał burmistrz Wiesław 
Ordon: Budżet zawsze jest efektem kompro-
misu pomiędzy oczekiwaniami, a możliwo-
ściami jakie mamy. Budżet zawsze będzie 
sprawiał wrażenie niedosytu, ale jednocze-
śnie będzie nam dawał szansę na czynienie 
kolejnych kroków na drodze do rozwoju naszej 
gminy. Oprócz tego co jest istotą samorzą-
du, tj. funkcjonowanie jednostek służących 
mieszkańcom miasta i gminy, bardzo ważną 
rolę w budżecie stanowią inwestycje, poprzez 
które oceniają nas mieszkańcy, przedsię-
biorcy i osoby z zewnątrz. Nigdy nie jest 
tak, że wszystkie oczekiwania burmistrza 
czy radnych jesteśmy w stanie zamknąć 
w jednym budżecie. Te kompromisy trzeba 
wyszukiwać. Trzeba pamiętać, że samorząd 
to miasto i sołectwa i że wszędzie są proble-
my i te problemy trzeba rozwiązywać.

Głos zabrali również mieszkańcy. Przewod-
niczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 
nr 2 Waldemar Rydzik podziękował samo-
rządowcom za realizację budowy stołówki 
w szkole. Z kolei prezes OSP w Cyganach 
Tadeusz Łącz podziękował za zabezpiecze-
nie środków na rozbudowę domu strażaka 
w swojej miejscowości.

Marek Ostapko
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Będzie kuchnia w SP2 i nowe 
okna w Sali gimnastycznej w ZPO 

w Osiedlu Dęba

R 
ada Miejska w Nowej Dębie podjęła decyzję o przystąpieniu 
w bieżącym roku do dwóch bardzo ważnych i kosztownych 
inwestycji oświatowych. Chodzi o reaktywację zlikwidowa-
nej 16 lat temu (w 2003 r.) kuchni w Szkole Podstawowej nr 

2 oraz pilną i niezbędną wymianę okien i stolarki okiennej w Zespole 
Placówek Oświatowych w Osiedlu Dęba.

Sytuacja w ZPO w Osiedlu Dęba od kilku lat jest dramatyczna. W okre-
sie jesienno-zimowym temperatura na sali gimnastycznej spada 
do 8-10 stopni, co uniemożliwia realizowanie programu nauczania. 
Lekcje wychowania fizycznego są odwoływane, a rodzice w trosce 
o zdrowie swoich dzieci zmuszeni są wypisywać im zwolnienia. Mimo 
iż grzejniki na sali są podkręcone do maksimum, a nawet bywają 
tak gorące, że nie da się ich dotknąć, nie zapewniają odpowiedniej 
temperatury do prowadzenia zajęć WF-u, a jednocześnie generują 
olbrzymie koszty dla placówki i gminnego budżetu.

Sprawa ta została zasygnalizowana samorządowcom przez radnych 
z Osiedla Dęba: Marka Kopcia i Tomasza Kopcia. To właśnie 
ich interwencja i determinacja pokazała radnym jak trudne warunki 
panują w tej placówce. W obliczu faktów, koniecznym było wprowa-
dzenie tego zadania do budżetu już teraz. Wobec tego w pierwotnych 
założeniach Komisji Budżetowej postanowiono zmienić priorytety 
inwestycyjne czyli wykreślić realizację kuchni z tegorocznego projektu 
budżetu i wstawić wymianę stolarki okiennej w ZPO – Rozważaliśmy, 
aby budowę kuchni w SP2 przenieść na rok przyszły, a w tym roku 
przystąpić do pilnej i niezbędnej wymiany okien w szkole w Osie-
dlu Dęba. Dzieci w „dwójce” mają stołówkę, otrzymują kateringowe 
posiłki, które pani dyrektor Ewa Markowicz-Zając określiła jako dobre 
w smaku, wobec tego chcieliśmy w pierwszej kolejności przywrócić 
prawidłowe działanie Zespołu Placówek Oświatowych, gdzie dzie-
ci marzną i nie mają warunków do przeprowadzenia lekcji – mówi 
radny Paweł Grzęda, przewodniczący Komisji Budżetowej. Jednakże 
to przesunięcie nie spodobało się rodzicom dzieci uczęszczających 
do „dwójki”, dzięki których aktywności i zaangażowaniu w poprzed-
niej kadencji samorządu przygotowano niezbędną dokumentację 
projektową. Swoje niezadowolenie przedstawili podczas posiedzenia 
grudniowej sesji Rady Miejskiej. List do radnych w przedmiotowej 
sprawie skierowała Rada Rodziców, wnosząc o zagwarantowanie 
realizacji inwestycji w 2019 roku. – W celu zapoznania się z sytuacją 
i rozwiązania postulatów zgłaszanych przez Radę Rodziców ze Szko-
ły Podstawowej nr 2, podjęłam decyzję o zwołaniu w trybie pilnym 
posiedzenia komisji poświęcone tej sprawie – mówi radna Helena 
Tłusty, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.

Posiedzenie przedmiotowej komisji odbyło się w czwartkowe popo-
łudnie (2 stycznia) i trwało kilka godzin (od 16:00 do ok. 20.00). 
Dyrektor SP2 pytana przez radnych o jakość dostarczanych posiłków, 
zapewniła, że posiłki są dobre dodając jednocześnie, że posiada-
jąc własną kuchnie szkoła będzie mogła zapewnić dzieciom jesz-
cze lepszą jakość obiadów oraz poszerzyć je o zestaw dwudaniowy 
(obecnie dzieci otrzymują posiłek jednodaniowy). Przedstawiciel Rady 
Rodziców Waldemar Rydzik przypominał, że pomysł budowy kuchni 
nie jest nowy, a starania o jego realizację trwają od kilku lat. Na sali 

obecna była również Anita Śmiech – przedstawicielka Rady Rodzi-
ców z Osiedla Dęba, która podkreśliła fatalny stan sali gimnastycznej 
w ZPO i zaapelowała o możliwość realizacji dwóch inwestycji jedno-
cześnie, tj. zarówno wymiany okien w ZPO jak również budowy kuchni 
w SP2. W podobnym tonie wypowiedział się Robert Wołosz, rodzic 
dziecka uczęszczającego do „dwójki”. – Jeżeli nie da się powiększyć 
budżetu na oświatę, to oczywiście wymiana okien jest ważniejsza. 
Ale być może da się przesunąć pewne środki, aby budżet oświaty 
zwiększyć – mówił.

Wymiana okien to planowany koszt w wysokości 340 000 zł, a budo-
wa kuchni to koszt 280 000 zł. Łącznie daje to kwotę 620 000 zł. 
Aby zabezpieczyć środki na realizację obu zadań należy zatem podjąć 
bardzo trudną decyzję, o zniesieniu innych równie ważnych i ocze-
kiwanych społecznie inwestycji. Jak można się domyślać, każde 
zniesienie wydatku na długo oczekiwany parking, chodnik lub drogę 
budzić będzie niezadowolenie tej grupy społecznej, która liczyła 
na ich realizację.

Dlatego też, po zakończonej komisji część radnych pozostała w Urzę-
dzie Miasta by znaleźć rozwiązanie, które zaspokoi apetyty inwesty-
cyjne rodziców obu szkół, a jednocześnie nie spowoduje „wycięcia” 
innych ważnych inwestycji. Prace nad budżetem trwały do późnych 
godzin nocnych, a w ruch poszły kalkulatory, notatki i długopisy. Prze-
prowadzona analiza bieżącego budżetu i projektu budżetu na rok 
2019 pozwoliła znaleźć rozwiązanie, które odpowie potrzebom dzieci 
„dwójki” i „trójki”.

Zadowolenie rodziców i dzieci obu szkół w tym samym roku budżeto-
wym to jedyna z możliwych decyzji jaką mogli podjąć radni, ale trzeba 
też wiedzieć, że była to decyzja bardzo trudna w wykonaniu, gdyż 
zobowiązania budżetowe otrzymane w spadku po 12 latach sprawo-
wania władzy samorządowej przez poprzedników, są bardzo wymaga-
jące i kosztowne. Powiedzieć sloganem, że „budżet nie jest z gumy” 
to tak naprawdę nic nie powiedzieć. Trzeba było podjąć decyzję 
o przesunięciu na rok przyszły niektórych działań infrastrukturalnych. 
Działań oczekiwanych przez społeczność lokalną, które w konfrontacji 
z potrzebami najmłodszych mieszkańców naszego miasta, mogą ten 
rok poczekać.

Wypracowane przez noc stanowisko zaakceptowała Komisja Budże-
towa, która zebrała się już następnego dnia. – Myślę, że udało nam 
się wypracować rozwiązanie, które zadowoli rodziców dzieci uczęsz-
czających do SP2 i ZPO w Osiedlu Dęba. Zarówno wymiana okien jak 
również budowa kuchni, będą zrealizowane przez samorząd w 2019 
roku. Zobowiązaliśmy burmistrza do zabezpieczenia środków na oba 
zadania, wskazując źródło ich pozyskania. – mówi przewodniczący 
rady miejskiej Damian Diektiarenko.

Obecny na sali przedstawiciel Rady Rodziców Waldemar Rydzik 
podziękował radnym za podjętą decyzję i jednocześnie zapewnił, 
że zarówno ze swojej strony jak i pozostałych rodziców samorząd 
może liczyć na pomoc w kwestii realizacji tej inwestycji.

Marek Ostapko
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Podziękowania dla sołtysów

Z 
okazji Dnia Sołtysa 11 marca w Urzędzie Miasta i Gminy 
Nowa Dęba odbyło się spotkanie sołtysów i przewodniczą-
cych zarządów osiedli z nowodębskimi samorządowcami.

 W spotkaniu wziął udział poseł na Sejm RP Zbigniew 
Chmielowiec, burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon, zastęp-
ca burmistrza Leszek Mirowski, przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Diektiarenko, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Tomasz 
Wolan, a także kierownicy referatów UMiG Nowa Dęba.

Z okazji Dnia Sołtysa burmistrz Wiesław Ordon złożył sołtysom 
życzenia i w imieniu mieszkańców podziękował za ich zaangażowa-
nie na rzecz lokalnych społeczności. Do życzeń dołączył się poseł 
Zbigniew Chmielowiec, zastępca burmistrza oraz przewodniczący 
i wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.

 W związku ze zbliżającym się końcem kadencji (2015-2019) sołty-
si i przewodniczący zarządów osiedli otrzymali pamiątkowe dyplomy 
i upominki. Spotkanie było też okazją do rozmów o bieżących spra-
wach, potrzebach i problemach w sołectwach i osiedlach.

Sołtysi i Przewodniczący Zarządów Osiedli – Gmina Nowa Dęba - 
kadencja 2015-2019

Kazimierz DURDA - Rozalin

Władysław FLIS - osiedle Dęba

Józef GRDEŃ - Jadachy

Jan KOTULSKI - Chmielów

Sławomir RUTKOWSKI - Tarnowska Wola

Zofia STYKA - osiedle Broniewskiego

Kamil TOMCZYK - Alfredówka i osiedle Buda Stalowska

Andrzej WOŁOSZ - osiedle Poręby Dębskie

Marcin ZAWADA – Cygany

UMiG

Wybierzemy sołtysów 
i przewodniczących zarządów osiedli

28 
kwietnia 2019 r. w godz. od 8oo – 18oo mieszkańcy 
sołectw i osiedli zdecydują, komu powierzą sprawo-
wanie funkcji sołtysa i przewodniczącego zarządu 
osiedla na kolejną kadencję. Od 2019 r. kadencja 

organów sołectw i osiedli będzie 5 – letnia, tak jak kadencja organów 
gminy, tj. rady miejskiej i burmistrza.

Wybory są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głoso-
waniu tajnym, są ważne bez względu na liczbę osób biorących 
udział w głosowaniu. W przypadku, gdy nie zostanie zgło-
szony ani jeden kandydat lub gdy kandydat nie uzyska ani 
jednego ważnie oddanego głosu -sołtysa/przewodniczące-

go zarządu wyznacza burmistrz po uzyskaniu opinii organizacji 
i stowarzyszeń działających na terenie jednostki pomocniczej, w tym 
Rady Sołeckiej.

Informacje dotyczące wyborów dostępne są na stronie gminy w Biule-
tynie Informacji Publicznej.

Wybrani sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli w terminie 21 dni 
od wyboru zwołają zebrania mieszkańców, na których wybrane zosta-
ną rady sołeckie i zarządy osiedli.

SG/EG
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Informacja 
o Mieszkaniu Plus

W 
Nowej Dębie istnieje zapotrzebowanie na mieszkania 
w budownictwie wielorodzinnym. Świadczą o tym wnio-
ski mieszkańców naszej gminy o przydział takiego lokalu 
z zasobów komunalnych, a także realizacja budownic-

twa wielorodzinnego przez dewelopera.

Gmina obserwując tę sytuację, przygotowała dokumentację tech-
niczną (posiada ważne pozwolenie na budowę) pod budowę budyn-
ku wielorodzinnego przy ul. Krasickiego. Do realizacji budowy bloku 
może przyczynić się rządowy program Mieszkanie Plus, w którym 
gmina chce wziąć udział.

Gmina złożyła swój wyraz zainteresowania tym programem jesienią 
2016 r. specjalnej jednostce, powołanej do realizacji programu M+ 
- BGK Nieruchomości S.A (wtedy spółka zależna od Banku Gospo-
darstwa Krajowego). W październiku 2016 r. został podpisany list 
intencyjny, który zakładał współpracę w celu realizacji projektów 
inwestycyjnych obejmujących budownictwo mieszkaniowe oraz infra-
strukturę towarzyszącą.

Przez okres dwóch lat w BGKN pracowano nad propozycją dla takich 
gmin, jak Nowa Dęba. Jako gmina braliśmy czynny udział w proce-
sie tworzenia sposobu współpracy BGKN z gminami. Dodać należy, 
że w tym czasie BGKN zaczął realizować projekty w dwóch miastach 
w sposób odbiegający od propozycji dla naszej gminy, tj. poprzez 
przejęcie przez BGKN gruntów od gminy i realizacji samodzielnie tego 
przedsięwzięcia (Biała Podlaska) oraz we współpracy z miejscowym 
TBS-em (Jarocin). Łącznie do tego roku oddano 480 mieszkań.

Dla realizacji projektów w takich jednostkach administracyjnych jak 
nasza, został opracowany, we współpracy z naszą gminą, proces reali-
zacji przedsięwzięcia, który umożliwia gminie współdziałanie z BGKN 
przy budowie bloku wielorodzinnego. Zakłada on powołanie spółki 
celowej do realizacji projektu, do której gmina wnosi aport rzeczowy 
(nieruchomość, dokumentacja), zaś fundusz municypalny, tworzący 
spółkę celową z gminą, wnosi środki na realizację inwestycji.

Gmina docelowo – przez okres 25-30 lat – staje się właścicielem 
spółki celowej, poprzez wykupowanie udziałów z czynszu płaconego 
przez mieszkańców. Dodać należy, że mieszkania wybudowane w tym 
systemie nie wchodzą do zasobu mieszkaniowego gminy.

Mieszkańcy stając się najemcami lokali mieszkalnym w bloku M+ płacą 
czynsz w ramach opcji dojścia do własności. Jest to czynsz, które-
go celem jest spłacenie w okresie 25-30 lat kosztów budowy bloku 
wraz obsługą administracyjną. Po zakończeniu tego okresu stają się 
właścicielami lokalu mieszkalnego – ta zasada ma być ustanowiona 
notarialnie. Gmina Nowa Dęba chce realizować program opcji dojścia 
do własności przez najemców, który nie jest wykonywany w innych 
gminach. Inne gminy realizują program w wersji budowy mieszkań 
pod wynajem, natomiast Gmina Nowa Dęba chce, aby mieszkańcy 
płacąc wysoki czynsz mieli zagwarantowane prawo własności.

Planowany do realizacji blok to 30 mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych, 
o powierzchni od 30 do 65 m2, usytuowanych w budynku pięcio-
kondygnacyjnym, z dwoma klatkami schodowymi i dwoma windami. 
Koszt budowy w wysokości ok. 5,5 - 6 mln zł przewiduje również 
zagospodarowanie terenu pod potrzeby mieszkańców (miejsca posto-
jowe, plac zabaw, pergola śmietnikowa).

Program Mieszkanie+ przewiduje zarówno możliwość wykorzystania 
projektu przygotowanego przez gminę, jak też adaptację projektu 
systemowego, przygotowanego dla celów tegoż programu.

Ostateczną decyzję o przystąpieniu do wdrożenia programu Mieszka-
nie + podejmą nowodębscy radni poprzez wyrażenie zgody na przy-
stąpienie gminy do spółki celowej i wniesienie do niej aportu rzeczo-
wego.

Wiesław Ordon 
Burmistrz

Dla kogo Mieszkanie Plus?

P 
odczas lutowej sesji samorządowcy dyskutowali nad 
stanem realizacji programu Mieszkanie Plus. To co najbar-
dziej interesuje potencjalnych mieszkańców to wysokość 
przyszłych czynszów, a te – jak wynika z dyskusji – nie 

będą wcale takie tanie.

– Mieszkańcy narzekają na brak informacji o programie, na to 
że latami obiecuje się budowę boku, a nic w tej sprawie się nie dzie-

je. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wprowa-
dziliśmy ten punkt do porządku obrad i mamy nadzieję, że pomoże 
on odpowiedzieć na najważniejsze pytania i wątpliwości. – mówił 
otwierający dyskuję na ten temat przewodniczący Rady Miejskiej 
Damian Diektiarenko. Burmistrz Wiesław Ordon zapewniał 
radnych, że prace nad projektem cały czas trwają. -To, że blok nie 
stoi nie oznacza, że nic się nie dzieje. Najpierw chcieliśmy budo-
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wać we współpracy z tarnobrzeskim TBS, później poprzez PGKiM. 
Gdy pojawił się program Mieszkanie Plus niezwłocznie do niego 
przystąpiliśmy. Do tej pory tylko trzy miasta zrealizowały budo-
wę(…), natomiast na nas jako dla małej gminy nie było pomysłu. 
– wyjaśniał burmistrz.

O podanie bardziej szczegółowych informacji zwrócił się radny 
Michał Chmielewski: - Bardzo proszę o podanie konkretów. 
Konkretnego harmonogramu, czyli kiedy ruszy przetarg na budo-
wę bloku, kiedy ruszy budowa i ile ona potrwa?. Na dzień dzisiej-
szy takiego harmonogramu nie ma, jednak burmistrz dał do zrozu-
mienia, że długo oczekiwany blok powinien zostać wybudowany 
do 2022 roku (za 3 lata). Radny Łukasz Serafin zwrócił się 
z pytaniem o to czy w jest prowadzona lista oczekujących na przy-
dział mieszkania i jakie będą reguły przydziału lokalu. Z informacji 
przedstawionych przez burmistrza wynika, że na dzień dzisiejszy 
nie jest prowadzona żadna oficjalna lista chętnych, natomiast 
z rozeznania urzędników wynika, że około 60 osób składało zapo-
trzebowanie na taki lokal. Zasady przydziału lokalu będzie ustalała 
spółka celowa, realizująca całą inwestycję.

– Jaki będzie koszt finansowania spółki celowej, która będzie 
realizowała budowę bloku i kto będzie ponosił ten koszt? – pytał 
radny Marek Kopeć. Burmistrz Wiesław Ordon odpowiedział, 
że dokładny koszt nie jest na dzisiaj znany ale będzie się wachał 
w przedziale 1500-7000 zł miesięcznie przez okres wykupu 
wszystkich lokali czyli kilkanaście lat.

Jednak z perspektywy potencjalnego lokatora bardzo istotna jest 
wysokość czynszu. Wbrew wyobrażeniom wielu osób nie będzie 
on wcale taki tani. W przypadku Mieszkania Plus czynsz ma wyno-
sić 25 zł za m2, przy czym w zależności od rozstrzygnięć przetar-
gowych w ramach których dokonuje się wyboru firmy odpowie-
dzialnej za budowę obiektu, koszty te mogą się jeszcze zwiększyć. 
Przy lokalu o metrażu 50 m2 sam czynsz będzie wynosił 1250 zł. 
Do tego należy doliczyć koszty wszystkich niezbędnych mediów. 
Finalna kwota może więc sięgnać ok. 2000 zł miesięcznie.

Na dzisiaj nie znany jest również standard wykończenia lokali, 
a więc trudno na dzisiaj oszczacować koszty wykończenia miesz-
kania. Burmistrz zapewnia jednak, że mimo tak wysokich cen 
chętnych nie brakuje, a wysoki czynsz ma swoje uzasadnienie: 
- Mieszkańcy stając się najemcami lokali mieszkalnych w bloku 
M+ płacą czynsz w ramach opcji dojścia do własności. Jest to 
czynsz, którego celem jest spłacenie w okresie 25-30 lat kosztów 
budowy bloku wraz obsługą administracyjną. Po zakończeniu tego 
okresu stają się właścicielami lokalu mieszkalnego – ta zasada 
ma być ustanowiona notarialnie. Gmina Nowa Dęba chce realizo-
wać program opcji dojścia do własności przez najemców, który nie 
jest wykonywany w innych gminach. Inne gminy realizują program 
w wersji budowy mieszkań pod wynajem, natomiast Gmina Nowa 
Dęba chce, aby mieszkańcy płacąc wysoki czynsz mieli zagwaran-
towane prawo własności.

/rek

Urząd dostępny dla osób 
starszych i niepełnosprawnych

N 
iewielu mieszkańców zdaje sobie sprawę, że Urząd 
Miasta i Gminy Nowa Dęba już jakiś czas temu poszerzył 
dostępność swoich usług dla osób starszych i niepełno-
sprawnych. Warto przekazać swoim rodzicom i dziad-

kom oraz osobom niepełnosprawnym, że urzędowe sprawy mogą 
załatwić w dogodny dla nich sposób.

Samorządowcy pragną przypomnieć, że od wielu lat osoby star-
sze lub niepełnosprawne mogą zrealizować sprawy urzędowe 
bez konieczności udawania się na kolejne kondygnacje budynku 
UMiG. Przy głównym wejściu do UMiG umieszczono dzwonek dla 
osób wymagających pomocy, po włączeniu którego pracownik 
jednostki pomaga w wejściu do magistratu, a petent obsługiwany 
jest na parterze w Biurze Obsługi Klienta. Na życzenie mieszkańca 
właściwy w sprawie urzędnik zostaje wezwany do mieszczące-
go się na parterze Biura Obsługi i realizuje tam swoje zadania. 
Dotyczy to również spotkań z burmistrzem i jego zastępcą, jak 
również przedstawicielami Rady Miejskiej podczas pełnionych 
przez nich dyżurów.

Ponadto osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą 
liczyć na załatwienie sprawy w domu. Wystarczy zgłosić taką 
potrzebę do burmistrza, a następnie w umówionym terminie do 
domu mieszkańca przybędzie merytoryczny urzędnik. Pragniemy 

również dodać, że osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) i zatrud-
nionych tam opiekunów i pracowników socjalnych.

Z kolei osoby, które posiadają umiejętność obsługi komputera 
i internetu mogą załatwić sprawy przez internet za pomocą plat-
formy ePUAP, a często (w zależności od wagi sprawy) za pomocą 
zwykłej wiadomości e-mail.

Ponadto, w związku z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1243) obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. w Urzę-
dzie zapewnia się osobom doświadczającym trwale lub okresowo 
trudności w komunikowaniu się, zwanym dalej „osobami upraw-
nionymi”, korzystanie z pomocy osoby przybranej w kontaktach 
z Urzędem oraz z pomocy wybranego tłumacza języka migowego 
lub tłumacza – przewodnika.

Warto o tych możliwościach poinformować swoich najbliższych, 
tak aby wizyta w Urzędzie nie jawiła im się jako trudna do przeby-
cia wspinaczka po schodach na drugie piętro.

/rek
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W 
2017 roku do Polski udało się sprowadzić około 560 
repatriantów z Kazachstanu. Mimo, że jest to rekordo-
wa liczba, na powrót do ojczyzny nadal czeka prawie 
30 tysięcy naszych rodaków. Gdyby w pomoc naszym 

rodakom włączyły się samorządy lokalne, te kwestie można rozwiązać 
w ciągu kilku lat.

Pochłonięci codziennymi sprawami, często zapominamy o naszych 
rodakach, którzy nie ze swojej winy lecz w wyniku politycznej zawieru-
chy utracili swój dom i swoją ojczyznę. O rodakach, którzy w bydlęcych 
wagonach zostali wywiezieni na Syberię i do Kazachstanu. Pozbawieni 
rodziny, majątku, ubrań i jedzenia zostali zesłani na nieludzką ziemię.

Tam stali się nośnikiem i przechowalnią polskości: jej kultury i tradycji. 
Mimo przerażających warunków życia nie zapomnieli swojego języ-
ka i pochodzenia. Niestety, zapomniała o nich Polska. Mimo, że od 
zakończenia II wojny światowej i od przemian ustrojowych w 1989 
roku minęły już lata, to w dalszym ciągu jako państwo, społeczeń-
stwo i naród nie radzimy sobie z tym wyzwaniem, a przecież państwo 
poważne to takie, które potrafi zadbać o swoich obywateli zarówno 
w kraju jak i poza jego granicami.

Zadaniem polskiego rządu jest ułatwienie startu w Polsce, głównie 
pod względem finansowym, osobom, które skorzystały z możliwości 
repatriacji. Od niedawna polska rodzina z Kazachstanu może dostać 

wsparcie na zakup mieszkania. Zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny 
repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększo-
ne o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa 
rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie 
zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem.

Drugą możliwością przyjazdu do Polski jest skorzystanie z zaproszenia 
wystosowanego przez gminę. W tym przypadku samorząd zapewnia 
rodzinie w pełni wyposażone mieszkanie (korzystając m.in. ze wspar-
cia finansowego ze środków rządowych).

Niezależnie od tego, z której możliwości repatrianci skorzysta-
ją, wszystkim przysługuje wsparcie np. w postaci dofinasowania 
wyprawki szkolnej dla dziecka czy zrefundowania kosztów szkolenia 
zawodowego, tak aby wejść na polski rynek pracy. Również praco-
dawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu 
państwa zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.

Może warto rozważyć, czy gmina Nowa Dęba przy współpracy 
z największymi zakładami pracy działającymi na naszym terenie była-
by gotowa na dołożenie swojej cegiełki w historycznym i godnościowy 
procesie pomocy zesłańcom.

Marek Ostapko

Czy możemy pomóc zesłańcom?

Koniec z użytkowaniem wieczystym - 
bonifikaty dla mieszkańców

M 
ieszkańcy Nowej Dęby otrzymają najwyższe w Polsce 
bonifikaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczy-
stego w prawo własności. Bonifikata w pierwszym roku 
obowiązywania uchwały wyniesie 99%!

W raz z 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego grun-
tów zabudowanych na cele mieszkaniowe znika, zastępuje je prawo 
własności tych gruntów. W sumie 1,7 mln Polaków czekało na tę 
ustawę. Na jej mocy spółdzielnie i wspólnoty staną się właścicielami 
użytkowanych dotąd gruntów. Ale trzeba będzie za to zapłacić. Przez 
20 lat nowi właściciele powinni ponosić tzw. opłatę przekształceniową 
równą opłacie za użytkowanie wieczyste. Za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności w pierwszym roku przy-
sługują jednak dopłaty. Na gruntach Skarbu Państwa ustawowo boni-
fikata wynosi 60 proc., ale samorządy mają możliwość wprowadzenia 
własnych ulg.

Rada Miejska w Nowej Dębie podjęła decyzję, że mieszkańcy Nowej 
Dęby (sprawa dotyczy głównie mieszkańców bloków) otrzymają boni-
fikatę w wysokości 99% w pierwszym roku obowiązywania uchwa-
ły. Z upływem czasu ta bonifikata będzie się stopniowo zmniejszać. 
Wprowadzenie tego zapisu ma na celu zmobilizowanie mieszkańców 
do jak najszybszego załatwienia tej kwestii.

Rozkład bonifikaty na osi czasu przedstawia się następująco:

99 % – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona 
w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,

89% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona 
w drugim roku po przekształceniu,

79% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona 
w trzecim roku po przekształceniu,

69% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona 
w czwartym roku po przekształceniu,

59% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona 
w piątym roku po przekształceniu

Jak tłumaczył przewodniczący komisji budżetowej Paweł Grzęda, 
opłaty za przekształcenie będą symboliczne: - Dla wyjaśnienia podam 
taki przykład. Jeżeli mieszkaniec z tytułu użytkowania wieczystego 
płaci rocznie kwotę 30 zł, to teraz może zapłacić jednorazowo 1% 
od 20-krotności tej kwoty czyli 1% od 600zł, a więc kwotę 6 zł. Przy 
kwocie rocznej za wieczyste użytkowanie w wysokości 300 zł licząc 
analogicznie, mieszkaniec zapłaci 1% od 20-krotności tj. 60zł jedno-
razowej opłaty. Dodam, że w warunkach Nowej Dęby te opłaty roczne 
kształtują się mniej więcej w tym zakresie jaki podałem na przykła-
dach. Tak więc w każdym przypadku opłata za przekształcenie będzie 
kwotą niewielką, symboliczną.

Dokonywanie przekształcenia nie jest obowiązkowe, jednakże leży 
w interesie mieszkańców. Można jednorazowo zapłacić kwotę w prze-
dziale od 6 do 60 zł lub też przez 20 kolejnych lat płacić rocznie 
po 30 lub 300zł. W przypadku tego drugiego wariantu przez 20 lat 
mieszkaniec na utrzymanie wieczystego użytkowania wyda kwotę od 
600 do 6000 zł.

/rek
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Wspomnienie o ks. Antonim Saneckim

7 
lutego 2019 r., po krótkiej chorobie, zmarł ks. kan. Anto-
ni Sanecki - emerytowany proboszcz parafii Tarnow-
ska Wola.

Ks. Antoni Sanecki urodził się 22 października 1946 roku 
w Przedmieściu Czudeckim, parafia Czudec w diecezji rzeszow-
skiej. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w WSD w Przemyślu 
w latach 1964-1970. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 
1970 roku.

Jako wikariusz pracował w parafiach: Korczyna, Uherce, Krzyw-
cza, Pruchnik, Stary Żmigród, Strzyżów, Tarnobrzeg – Miechocin, 
Krosno.

W latach 1984-1992 był proboszczem parafii Tarnobrzeg – 
Mokrzyszów, gdzie pozostawił po sobie trwały ślad w swojej posłu-
dze – nowy kościół i plebanię.

Po śmierci ks. Tadeusza Owsiaka w 1992 r. ks. bp. ordynariusz 
sandomierski, Wacław Świerzawski na nowego proboszcza 
parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli 
zamianował ks. Antoniego Saneckiego. Ks. A. Sanecki pełnił swoją 
duszpasterską misję przez 24 lata, do listopada 2016 r., do czasu 
przejścia na emeryturę.

Ważnymi wydarzeniami tego czasu było nawiedzenie figury 
Matki Bożej Fatimskiej oraz Matki Bożej Częstochowskiej, której 
3 wizerunki były przyjmowane przez mieszkańców 3 wsi. Innym 
z istotnych wydarzeń religijnych była peregrynacja obrazu Jezu-
sa Miłosiernego po domach wiernych, która została poprzedzona 
naukami rekolekcyjnymi o Bożym Miłosierdziu. Podobnego znacze-
nia nabrała uroczystość Intronizacji Najświętszego Serca Jezuso-
wego i peregrynacja obrazu Chrystusa Króla w rodzinach parafii. 
Z inicjatywy wiernych parafia otrzymała relikwie Jana Pawła II, co 
było impulsem do wprowadzenia nabożeństw ku czci Niepokala-
nego Serca Maryi i wspomnienia Św. Papieża w pierwsze soboty 
miesiąca. Parafia w czasie tych 24 lat dwukrotnie przeżywała misje 
święte, a w roku 2008 obchodzono 80-lecie parafii. Ponieważ ks. 
Antoni był częstym pątnikiem w pielgrzymkach stalowowolskich 
na Jasną Górę, zachęcił do tego dzieła kolejnych swoich parafian, 
którzy pielgrzymowali w ramach grupy bł. Wincentego. Inną formą 
religijnego zaangażowania były pielgrzymki do krajowych sanktu-
ariów dzieci pierwszokomunijnych wraz ze swoimi rodzicami. Dla 

dzieci wprowadzona została wtorkowa Droga Krzyżowa w okresie 
Wielkiego Postu, Msza św. roratnia z lampionami.

Ks. Antoni przez dwie kadencje pełnił funkcję wicedziekana deka-
natu Tarnobrzeg-Południe. Był dekanalnym wizytatorem kate-
chetycznym. W 1996 r. został uhonorowany godnością Kanonika 
Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Opatowie.

W pamięci parafian z Tarnowskiej Woli pozostanie kapłan, który 
umiał być życzliwym wobec spotkanego człowieka, który szcze-
gólną troską otaczał starszych, chorych i samotnych. Do którego 
lgnęły także dzieci.

Jak wyraził się w słowie pożegnalnym przedstawiciel parafian, 
cytując za poetą: non omis moriar – ks. Antoni pozostanie w ich 
życzliwej i modlitewnej pamięci.

UMiG

Nie żyje Józefa Kaczmarek

J 
ózefa Maria Kaczmarek urodziła się 14 maja 1935 r 
w Okocimiu, w rodzinie robotniczej. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej w 1948 r. rozpoczęła naukę w Technikum 
Finansowym Ministerstwa Finansów. Ukończyła je 25 maja 

1953 r. uzyskując świadectwo dojrzałości. Po zakończeniu szkoły 
średniej 23 czerwca 1953 r. dostała nakaz pracy w Centralnym 
Zarządzie Przemysłu Piwowarsko -Słodowego w Okocimiu w dzia-
le finansowo-księgowym. W 1955 r. dostała zgodę na zmianę 
pracy w przemyśle motoryzacyjnym w Zakładach Metalowych 

„DEZAMET”. W „DEZAMECIE” pracowała na różnych stanowi-
skach i szczeblach, m.in. w księgowości i jako kasjer.

W 1985 r. przeszła na zasłużoną emeryturę. W tym samym roku 
zapisała się do Klubu Seniora, który został założony w 1978 r. 
W styczniu 1986 r. powierzono jej funkcję skarbnika, którą pełniła 
do roku 2007.

Po rezygnacji Juliana Żmihorskiego z funkcji przewodniczącego 
10 września 2007 r., Zarząd powierzył funkcję Przewodniczącej 
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Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Józefie Marii 
Kaczmarek. W 2016 r. w uznaniu zasług na rzecz działalności 
społecznej na rzecz emerytów, rencistów oraz 55-lecia nadania 
Praw Miejskich Nowa Dęba, Rada Miejska nadała jej tytuł „Zasłu-
żony dla miasta i gminy Nowa Dęba”.

20 września 2018 r. z okazji 55-lecia powstania Klubu Seniora 
oraz Dnia Seniora nadano Józefie Marii Kaczmarek „Złotą Odzna-
kę Honorową” w uznaniu wybitnych zasług dla Związku, przyznaną 
przez Zarząd Główny w Warszawie.

Przewodniczącą była aż do swej śmierci 20 lutego 2019 r. Tego 
dnia odeszła od nas wielka społecznica, człowiek oddany całym 
sercem dla ludzi starszych i niejednokrotnie schorowanych. Śp. 
Józefa Maria Kaczmarek była przewodniczącą z krwi i kości. Ona 
dla związkowców nie umarła - została powołana do pełnienia innej 
funkcji. Dziękujemy jej bardzo za wszystko, co dla Nas zrobiła. 
Pełnij swą nową funkcję w szczęśliwości wiecznej.

Przewodniczący PZERiI 
Jan Witkowski

Pożegnaliśmy Kazimierza Skiminę (1945-2019)

29 
marca zmarł Kazimierz Skimina, społecznik 
pochodzący z Osiedla Poręby Dębskie.

Kazimierz Skimina urodził się 29 czerwca 1945 
r. Pochodził z Chmielowa z 5-osobowej rodziny. 

Po ślubie z Elżbietą Kopeć zamieszkał w Porębach Dębskich. 
W związku małżeńskim z Elżbietą przeżył blisko 50 lat. Dochował 
się trójki dzieci: Jerzego, Andrzeja i córki Barbary; jego radością 
było 5 wnucząt.

Pracował w KiZPS „Siarkopol” w Tarnobrzegu na stanowi-
sku kierowniczym. W trakcie pracy ukończył studia inżynier-
skie na Wydziale Mechanicznym w Wyższej Szkole Inżynierskiej 
w Rzeszowie (obecnie Politechnika Rzeszowska).

Niezwykle mocno zaangażował się w sprawy Osiedla Poręby 
Dębskie. W latach 1995-2015 stał na czele Zarządu Osiedla, jako 
jego przewodniczący. Był też 4-krotnie wybierany do Rady Miejskiej 
w latach 1998-2014, gdzie pełnił m.in. funkcję przewodniczącego 
komisji: Budżetowej, Ładu i Praworządności oraz Rolnictwa, Melio-
racji i Ochrony Środowiska. W trakcie pełnienia funkcji w osiedlu 
koncentrował się na realizacji oczekiwań w zakresie budowy dróg 
bitumicznych, chodników i oświetlenia ulicznego, które sprzyjały 
bezpieczeństwu i jakości życia mieszkańców.

Był przewodniczącym komitetów budowy wodociągu i kanali-
zacji Porębach Dębskich, które wspomagały gminę w realizacji 
ważnych oczekiwań mieszkańców. Ciągle oddany swojej społecz-
nikowskiej pasji, gdzie sprawy mieszkańców jego osiedla były mu 
bardzo bliskie. Znajdował także czas na pełnienie funkcji ławnika 
w tarnobrzeskim sądzie. Za to swoje zaangażowanie otrzymał tytuł 
Zasłużonego dla Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Po zakończeniu samorządowej aktywności zaangażował się 
w życie gospodarcze parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Nowej 
Dębie, w której ongiś śpiewał w chórze.

Osoby, z którymi się spotykał, widziały w nim chęć do działania, 
a przy tym dostrzegały, że był dobrym, ciepłym człowiekiem, stara-

jącym się pomóc potrzebującym. Rozmawiał z każdym, umiał 
słuchać drugiego. Ale też umiał, wbrew koniunkturze, stanąć 
po stronie słabszego.

Odszedł z Porąb Dębskich Człowiek, który część swego serca 
pozostawił tej społeczności. Mieszkańcy odpłacili mu liczną obec-
nością na jego pogrzebie.

UMiG
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Obóz Strzelecki w Cyganach

C 
entrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach po raz kolej-
ny gościło Strzelców Zespołu Szkół nr 2 w Nowej Dębie, 
którzy realizowali pierwsze w tym roku kalendarzowym 
szkolenie praktyczne. Podziękowania należą się Halinie 

Ordon, gospodarzowi CKL, SOK w Nowej Dębie oraz OSP w Cyga-
nach za udostępnienie obiektu i możliwość skorzystania ze świetlicy 
strażackiej. Bez życzliwości tych osób, organizacja naszego szkolenia 
byłaby bardzo trudna.

Tradycyjnie szkolenie podzielone było na bloki tematyczne, które obję-
ły m.in.:

pierwszą pomoc - zasady stosowania stazy taktycznej,  »
ewakuacja osoby poszkodowanej,

survival - przygotowanie tymczasowego schronienia, »

taktykę zieloną - przygotowanie i praca na punkcie  »
obserwacyjnym, elementy marszu patrolowego,

terenoznawstwo - określanie współrzędnych w systemie UTM,  »
określanie azymutu za pomocą busoli, organizacja marszu 
na azymut.

Dla ośmiu strzelców z klas pierwszych, którzy zdecydowali się wstąpić 
w szeregi JS 2043 w tym roku szkolnym, było to pierwsze spotkanie 
ze szkoleniem w terenie. Spisali się bardzo dobrze wykazując zaan-
gażowanie i dobrą dyscyplinę.

Po raz pierwszy jako nauczyciel - opiekun zadebiutował pan Janusz 
Baszak. Doskonale sprawdził się w tej roli, udowadniając, że ma 

bardzo dobry kontakt z młodzieżą. Z jego inicjatywy grupa młodzieży 
zainteresowała się grą w szachy. Mamy nadzieję, że na stałe zagości 
na kolejnych szkoleniach naszej jednostki.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocz-
nego obozu i mamy nadzieje, że kolejne będą równie udane.

Obecne szkolenie zimowe zakończyło się sukcesem, tylko śniegu było 
jak na lekarstwo...

Ze strzeleckim pozdrowieniem 
Dowództwo JS 2043 Nowa Dęba

Foto.: Magdalena Baszak

II Ogólnopolska Specjalistyczna 
Wystawa Królików Wiedeńskich

O 
d 4 do 6 stycznia 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół 
Nr 1 w Nowej Dębie po raz kolejny zorganizowana została 
Ogólnopolska Specjalistyczna Wystawa Królików Wiedeń-
skich. Pomysłodawcy czyli Polski Klub Hodowców Wiedeń-

skich Królików, założony przez braci - Przemysława i Damiana 
Hajduków z Rozalina, umożliwili mieszkańcom Nowej Dęby i okolic 
zobaczenie najlepszych okazów i zapoznanie się z tajnikami hodowli.

Pomysłodawcom udzieliło wsparcia Biuro Powiatowe Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnobrzegu wspólnie ze Staro-
stwem powiatowym i gminą Nowa Dęba.

W wystawie wzięło udział 15 wystawców z całej Polski, którzy zapre-
zentowali ponad 150 królików, w tym wiedeńskiego niebieskiego, 
wiedeńskiego niebiesko-szarego, wiedeńskiego białego, wiedeńskie-
go szarego, wiedeńskiego czarnego oraz rzadkie i trudne w hodowli 
rasy. Króliki były oceniane przez sędziów rzeczoznawców ze Słowacji. 
Hodowcy, głównie z podkarpacia, chętnie opowiadali zwiedzającym 
o sposobach hodowli i dzielili się swoimi doświadczeniami.

Tytuł Championa i Vice-Championa otrzymały najlepsze okazy. Sędzio-
wie przyznali również nagrody specjalne w kategoriach: najlepsza 
okrywa, najlepsza barwa okrywy oraz najlepsza głowa. Nagrodzony 
został także Najmłodszy Hodowca, którym podobnie jak w ubiegłym 
roku była Weronika Pięta.

Właścicielom wyróż-
nionych królików 
nagrody, puchary 
i dyplomy wręcza-
ła kierownik Biura 
Powiatowego Agen-
cji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnic-
twa Monika Poręb-
ska oraz przedstawi-
ciele powiatu tarnobrzeskiego.

Kierownik BP ARiMR w Tarnobrzegu przekazała także wyrazy uznania 
i pozdrowienia od dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego 
ARiMR w Rzeszowie - Teresy Pamuły, która ufundowała nagrody 
w postaci wyposażenia klatek królików. Wszyscy hodowcy otrzymali 
podziękowania za ciężką pracę i zaangażowanie.

Wystawę odwiedziło ponad 300 przedszkolaków, osoby niepełno-
sprawne, młodzież i rodziny z dziećmi. Duża frekwencja po raz kolejny 
pokazała, że tego typu wydarzenia są potrzebne i powinny być konty-
nuowane.

UMiG
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Mecenasi Kultury 2018
D 

yrektor SOK Krystian Rzemień po raz kolejny przyznał 
statuetki „Mecenas kultury 2018”. Ich wręczenie odbyło 
się podczas „Biesiady Wigilijnej” 21 grudnia 2018 r. w sali 
widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 

Dębie. W ten sposób dyrektor uhonorował trzech wybitnych mecena-
sów kultury Miasta i Gminy Nowa Dęba, którzy w sposób szczegól-
ny przyczynili się do krzewienia kultury na naszym terenie. Statuetki 
otrzymali: Poseł na Sejm RP Rafał Weber (za wspieranie i patronat 
nad realizowanymi przez SOK projektami ministerialnymi), Markus 
Sieger – Prezes Zarządu firmy Polpharma (za wieloletnie wspieranie 
mecenatem Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej „Margaritae 
Baroci” oraz włączanie się spółki w inne przedsięwzięcia kulturalne 
w Gminie Nowa Dęba) oraz Państwo Marta i Mariusz Półtora-
kowie – właściciele firmy Marma Polskie Folie (za ogromny wkład 
finansowy w ufundowanie Pomnika Niepodległości odsłoniętego 11 
listopada 2018 r. oraz włączanie się w różne wydarzenia w sferze 
kultury w naszej gminie). Słowa podziękowania za wyróżnienie skie-
rowali do publiczności Rafał Weber i Monika Lubas (w imieniu firmy 
Polpharma). Niespodzianką było przekazanie przez Posła Webera w 
imieniu Premiera RP flag na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 

dla Burmistrza Nowej Dęby oraz Dyrektora SOK. Dziękujemy naszym 
Mecenasom za ich prężną działalność w sferze kultury i zachęcamy 
do kontynuacji.

SOK

Wybrane wydarzenia z zakresu 
działalności kulturalnej Gminy

Kolejne sukcesy SOK w pozyskiwaniu środków od 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
W grudniu 2018 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie 
zakończył realizację kolejnego projektu ministerialnego, w ramach 
którego czterdzieścioro dzieci, młodzieży i seniorów z terenu Gminy 
Nowa Dęba wspólnie szkoliło się podczas zajęć Orkiestr Dętych 
w Chmielowie i Nowej Dębie. Dofinansowanie w ramach projektu 
objęło osiem miesięcy zajęć muzycznych, koncert galowy połączonych 
orkiestr z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz edukacyjną 
wizytę studyjną w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, w czasie 
której dla uczestników odbyły się warsztaty z muzykami filharmonii. 
Uczestnicy projektu wysłuchali także koncertu orkiestry symfonicznej 
Filharmonii Podkarpackiej z Garym Guthman’em jako solistą. Część 
zajęć była objęta współpracą z osobami niepełnosprawnymi, a celem 
projektu była m.in. integracja międzypokoleniowa muzyków. Wszyst-
kie działania w ramach projektu współfinansowane były ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 

Promocji Kultury.

Również w tym roku SOK będzie realizował projekty z udziałem środ-
ków Ministra Kultury. Złożony w Narodowym Centrum Kultury przez 
SOK projekt pn. „Zakup instrumentów i akcesoriów dźwiękowych 
na potrzeby prowadzenia edukacji artystycznej grup działających 
w SOK” znalazł się na liście rankingowej wniosków otrzymujących 
dotację z priorytetu „Infrastruktura domów kultury”. Wniosek przy-
gotowany przez dyrektora Krystiana Rzemienia zajął 16 pozycję 
na 550 wniosków z całego kraju. W związku z tym SOK otrzyma 
dotację w wysokości 69 000 zł. W ramach projektu zostanie zaku-
pione osiem zestawów cyfrowych mikrofonów bezprzewodowych, 
które posłużą przez kolejnych kilkanaście lat. Ich zakup jest konieczny 
ze względu na zajęcia pasma w jakim pracują posiadane obecnie 
mikrofony przez sieci LTE. Kupione zostaną również tzw. bodypack’i, 
czyli nadajniki przypaskowe, pozwalające na pracę aktorom wido-
wisk. Dodatkowo działające w SOK orkiestry dęte: w Nowej Dębie 
i Chmielowie wzbogacą się o osiem instrumentów, które wzmocnią 
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brzmieniowo dotychczasowe instrumentarium oraz przyczynią się do 
poszerzenia palety brzmieniowej orkiestr działających w Gminie Nowa 
Dęba. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu, wspierane-
go przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe 
Centrum Kultury, już niedługo nasze uroczystości będą odbywały się 
bez zakłóceń technologicznych, a orkiestry dęte wzbudzą jeszcze 
większy zachwyt u swoich słuchaczy.

Kolejnym zadaniem realizowanym z udziałem środków ministerial-
nych będzie szósta edycja Festiwalu muzyki kameralnej i organo-
wej „Margaritae Baroci”. Złożony w Instytucie Muzyki i Tańca przez 
SOK projekt znalazł się na liście rankingowej wniosków otrzymują-
cych dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu 
„Muzyka”. W związku z tym SOK otrzyma dotację w wysokości 50 000 

zł, która przy dodatkowym wsparciu sponsorów z sektora prywatnego 
pozwoli na realizację szóstej edycji na poziomie z udziałem między-
narodowych artystów. W ramach tegorocznej edycji planowanych jest 
siedem koncertów, w tym cztery koncerty kameralne, dwa koncer-
ty organowe oraz koncert oratoryjno-symfoniczny. W trakcie dwóch 
koncertów (w tym jednego edukacyjnego) odbędzie się pokaz tańców 
dworskich w wykonaniu tancerzy baletu „Cracovia Danza”. Koncerty 
odbywać się będą w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 
oraz kościołach w miejscowościach: Chmielów, Cygany, Tarnowska 
Wola i obydwu nowodębskich. Uruchomienie Festiwalu planowane 
jest na 31 maja br. a zakończenie 14 września br. Każdy koncert 
będzie bezpłatny dla publiczności, zapraszamy serdecznie wszystkich 
słuchaczy.

Najpiękniejsza bombka świąteczna
21 grudnia 2018 r. w sali kameralnej SOK odbyło się rozstrzygnięcie 
i wręczenie nagród w gminnym konkursie na najpiękniejszą bomb-
kę świąteczną. Na konkurs wpłynęło kilkadziesiąt prac - w różnych 
technikach i stylach - wybór tych najlepszych był niezwykle trudny. 
Nagrody otrzymali: Krystian Balata, Robert Rębisz, Karolina 
Oklek, Julia Wypych, Zuzanna Czaja, Kacper Wolski, Tomasz 
Tłusty; wyróżnienia: Kacper Skowron, Rafał Rębisz, Lena 
Godek, Malwina Wypych, Dominika Miśko, Anna Sudoł, Mate-
usz Chmielowiec. Rozdanie nagród zostało poprzedzone wspólnym 
ubieraniem choinki, ustawionej w dolnym holu SOK. Celem konkursu 
jest przybliżenie i podtrzymanie tradycji świątecznych oraz rozwijanie 
twórczej aktywności rodzinnej.

Wystawa przyrodnicza w SOK
3 stycznia otwarto wystawę fotografii przyrodniczej Marcina Kurni-
ka i Roberta Wilka „W sieci natury” 2018. Wystawa ukazuje piękno 
przyrody Puszczy Sandomierskiej. Autorzy przybliżyli widzom historię 
powstania fotografii, jak również opowiedzieli zabawne wydarzenia 
z tym związane. Udzielali odpowiedzi na zadawane pytania przez 
odbiorców, którzy licznie przybyli na wernisaż. Fotografowanie to dla 
autorów wystawy wielka pasja i przyjemność, to spotkania z maje-
statem rykowiska, ale i najdrobniejszego ptactwa. To otwieranie oczu 

i uwrażliwianie na obcowanie z przyrodą w najbliższym otoczeniu. 
Pięćdziesiąt prac i kilkaset godzin w terenie. Jak oznajmił Robert Wilk 
fotografowanie to nie rozbijanie się za unikalnymi gatunkami zwierząt 
czy ptaków, ale: kompozycja, światło, wrażenie artystyczne.

VIII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Miasta i Gminy Nowa Dęba
12 stycznia w Samorządowym Ośrodku Kultury odbył się VIII Otwarty 
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. 
W Turnieju udział wzięło 42 uczestników w wieku od 7 do 77 lat. 
Zwycięzcą Turnieju został Damian Zgoda z Miejskiego Klubu 

Szachowego „Gryf” w Dębicy. Puchar dla zwycięzcy wręczył Wiesław 
Ordon – burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba. Drugie miejsce zajęła 
Izabela Tokarz z Klubu Szachowego „Gambit” w Przeworsku, zaś 
trzecie Julia Giemza z Klubu Szachowego „Debiut” w Ostrowcu 

Świętokrzyskim. Najlepszy w kategorii do lat 10 okazał się Michał 
Rzeszowiak z Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego, a juniorami do 
lat 18 – Jakub Białek z Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego i Alek-
sandra Niezgoda z Miejskiego Klubu Szachowego „Gryf” w Dębicy. 
Najlepszym zawodnikiem z terenu miasta i gminy Nowa Dęba został 
Bronisław Szymański z Nowej Dęby, a wśród juniorów Wojciech 
Tymiński i Klaudia Zygmunt.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofia-
rach Holokaustu w Nowej Dębie
1 lutego obchodziliśmy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Uroczy-
stości włączone zostały w X obchody Międzynarodowego Dnia Pamię-
ci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu, pod patronatem Marszał-
ka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. W chwile 
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zadumy wprowadzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2, którzy 
pod okiem pani Anny Gurdak przygotowali program artystycz-
ny. Na spotkaniu gościliśmy Sally Mizroch (USA) - reprezentującą 
drugie pokolenie ocalonych z Holokaustu. Młodzież z zaciekawieniem 
wysłuchała prelekcji, a następnie zadawała wiele pytań nawiązują-
cych do tematu spotkania.

Gala Taneczna „Duda Dance” – zatańczyliśmy 
dla Antosi!
„ZATAŃCZYMY DLA ANTOSI” - właśnie z takim przesłaniem Mali 
i Wielcy Tancerze wystąpili podczas II Gali Tanecznej „DUDA DANCE”. 
Były to prezentacje taneczne uczestników zajęć prowadzonych przez 
Marka Dudę i Bożenę Pandurę. Wystąpili tancerze w każdej grupie 
wiekowej – od najmłodszych trzylatków, młodzież i dorośli – „od 
przedszkola do Opola”. Na prezentacje złożyły się m.in. walc wiedeń-
ski, angielski, tango, samba, rumba, cha-cha, jive. Na scenie zapre-
zentowały się również grupy baletowe oraz cheerleaderki.

Zimowe gale Art Dance oraz kolejne sukcesy grup 
tanecznych
Już po raz XXIV tancerze Art Dance pod opieką instruktorów przy-
gotowali zimową galę nawiązującą do kultowego już filmu pt. „Kevin 
sam w domu”. W tym widowisku wzięło udział około 250 tancerzy 
począwszy od tych „maluczkich” po tych już bardzo, bardzo doro-
słych. Każdy tancerz w grupie chciał pokazać to co przygotował w tak 
krótkim okresie, ponieważ sezon taneczny rozpoczął się w paździer-
niku 2018 r.

Przegląd „Taneczne Talenty 2019” organizowany przez firmę AT Dance 
Tomasza Berkowicza odbył się 24 marca w Świerzowej. Udział wzięły 
dwie grupy taneczne z Akademii Tańca Art Dance Marta Bednarska 
z Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Młodsza grupa 
licząca 15 dziewcząt pod okiem instruktorki Magdaleny Serafin 
zdobyły swoją choreografią zatytułowaną „Niegrzeczne Świętoszki” 
pierwsze miejsce w kategorii dzieci i technice tanecznej Hip hop. 11 
Starszych dziewcząt, trenowanych przez instruktorkę Annę Tymków, 

choreografią „Pijawki” zachwyciło jurorów i wywalczyło również 
pierwsze miejsce w kategorii młodzież i technice tanecznej taniec 
współczesny. Podziękowania dla wszystkich, którzy nas wspierają 
w rozwoju pasji i umiejętności tanecznych u dzieci, co ma przełożenie 
właśnie w premiowanych miejscach na Przeglądach Tanecznych.

Wernisaż wystawy Grzegorza Gerby
8 lutego w Samorządowym Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie 
wystawy grafiki Grzegorza Gerby. Jak mówi sam autor: „Istotą mojej 
twórczości jest zamiłowanie do grafiki. Znane mi są różne środki arty-
stycznego wyrazu, ale właśnie czarno białe postrzeganie świata jest 
tym co urzeka mnie najbardziej. Moją ulubioną techniką graficzną jest 
linoryt.” Linoryt to sztuka wyboru. Raz postawiona kreska, raz wycię-
ta linia czy też płaszczyzna musi już pozostać. Pozbawiona szarości 
pozostawia artyście tylko czerń i biel – światło lub mrok. Wokół tych 
różnych prezentowanych form, powstaje mój własny, indywidualny 
świat. Jeżeli w tych moich przestrzeniach odnajdziecie choć cząstkę 
tego, co jest nam znane i co lubicie to znaczy, że warto to robić.

Bezpieczne ferie z SOK
11 lutego od prelekcji i pokazów Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, Komendy Miejskiej Policji w Tarno-
brzegu oraz Komisariatu Policji w Nowej Dębie rozpoczęły się ferie 
zimowe w Samorządowym Ośrodku Kultury. Dzielnicowi KP w Nowej 
Dębie omówili zagadnienia związane z akcją prewencyjną „Bezpiecz-
ne Ferie”, akcją informacyjno - edukacyjną „Kręci mnie bezpieczeń-
stwo na stoku” i konkursem plastyczno-fotograficznym „Stok nie jest 
dla bałwanów”. Przedstawili założenia programów prewencyjnych 
„cyberbezpieczni” i „Ostrożnie pies” - na spotkaniu pojawił się pies 
policyjny z przewodnikiem. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogo-
wego KMP w Tarnobrzegu przypomnieli zasady bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów.

Strażacy z Tarnobrzega mówili o zagrożeniach występujących w okre-
sie zimowym. Szczególną uwagę zwracali na zamarznięte akweny, 
które stwarzają zagrożenie załamania się lodu. Najmłodsi z uwagą 
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wysłuchali porad o tym, jak uniknąć sytuacji, w której dojdzie do 
załamania się lodu oraz jak się zachować, kiedy jesteśmy świadkami 
lub uczestnikami takiego zdarzenia. Tematyka pogadanki obejmowa-
ła również zagadnienia dogrzewania mieszkań w sezonie zimowym 
oraz zagrożenie czadem. Dziękujemy za zaangażowanie komendan-
towi policji w Tarnobrzegu podinspektorowi Stanisławowi Sekule 
i komendantowi komisariatu w Nowej Dębie nadkomisarzowi Mariu-
szowi Stasiakowi, a także mł. bryg. Marianowi Rogowi z KM PSP 
w Tarnobrzegu za ciekawą prelekcję.

Koncert ze zbiórką na szpital
Jakub Blokesz - wokalista, gitarzysta i basista, znany głównie jako 
twórca i interpretator piosenki literackiej i poezji śpiewanej, wystąpił 
w Walentynkowy wieczór na scenie Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Nowej Dębie. Koncert był szczególny, bowiem dochód z wolnych 
datków widzów przeznaczy został na pomoc Szpitalowi Powiato-
wemu w Nowej Dębie. – Otwórzcie swoje serca i wesprzyjcie nasz 
szpital – zachęcał dyrektor SOK Krystian Rzemień, podkreślając, 

że Walentynki to świetna okazja, by się dzielić. Jego idea przypadła 
do gustu Marcie Piskór, dyrektor nowodębskiego szpitala, która ze 
sceny podziękowała za tę inicjatywę. Jerzy Sudoł, starosta tarno-
brzeski, w imieniu Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi w Nowej 
Dębie, opowiedział o kondycji i planach inwestycyjnych lecznicy, która 
już ponad 65 lat służy nie tylko mieszkańcom powiatu, ale i całemu 
regionowi. Po koncercie, na który przyszło około stu miłośników tego 
gatunku muzyki, szpital otrzymał 820 złotowe wsparcie. Starostwo 
Powiatowe dziękuje wszystkim za dar dla Szpitala, który przeznaczo-
ny będzie na zakup sprzętu dla naszej lecznicy. Szczególne podzię-
kowania zostały skierowane pod adresem dyrektora SOK Krystiana 
Rzemienia, dyrektor Szpitala Marty Piskór, prezes Komitetu Pomocy 
Szpitalowi Annie Warchoł i kierownik Urszuli Bubrowskiej.

XII edycja wystawy rękodzieła w CKL w Cyganach
22 lutego w CKL w Cyganach odbyło się otwarcie wystawy ręko-
dzieła artystycznego twórców z miejscowości Cygany i okolic. Była 
to kolejna - XII edycja, podczas której zostały zaprezentowane prace, 

które każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem. W tym roku 
udział wzięło 14 wystawców z miejscowości Cygany, Jadachy, Stale, 
Chmielów, Siedleszczany i Tarnobrzeg. Prace wystawili: Joanna 
Lubera, Katarzyna Łukasik, Maria Małek, Maria Kierska, Kata-
rzyna Kardyś, Teresa Walska, Anna Ordon, Janina Piechota, 
Małgorzata Kaczak, Edyta Nowak, Ewa Stec, Teresa Pitra, 
Norbert Małek, Marta Małek. Otwarcie wystawy uświetnił koncert 
pieśni ludowych - wystąpił dziecięcy zespół śpiewaczy Rutka. Dzieci 
zdmuchnęły „6” czyli urodzinową świeczkę na torcie, którym zostali 
poczęstowani wszyscy uczestnicy wydarzenia. Słodkości ufundował 
radny Marian Tomczyk.

Spotkanie z Zygmuntem Berdychowskim
Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Samorządo-
wy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie 1 marca zaprosili wszystkich 
na spotkanie pt. „ZYGMUNT BERDYCHOWSKI zdobywca Mount 
Everest, twórca Forum Ekonomicznego w Krynicy i Festiwalu Biego-
wego”. Licznie zebrana publiczność miała okazję obejrzeć krótkie 

filmy i posłuchać o niecodziennych wyprawach z udziałem zaproszo-
nego gościa, w tym o najważniejszej – wyprawie na Mount Everest. 
Prelegent dokonał tego 24 maja 2014 roku, jako 38. Polak w historii. 
Historyczne wejście miało miejsce od strony północnej – tybetańskiej, 
w ekspedycji zorganizowanej przez rosyjski klub 7 Summits Club.

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W wigilię Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Samorządowy Ośro-
dek Kultury w Nowej Dębie był organizatorem prelekcji Mirosława 
Majkowskiego na temat: „Zgrupowanie AK Warta w obronie polskiej 
ludności przed UPA 1944-1945”. Po spotkaniu można było zobaczyć 

przykłady umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy AK. 
Prelegent opowiadał o Oddziałach Okręgu Lwowskiego AK, które 
po zajęciu Lwowa i okolic przez Sowietów przeniosły się w 1944 roku 
na Rzeszowszczyznę. Na tych ziemiach przyszło im toczyć walki nie 
tylko z Sowietami, ale przede wszystkim stanąć w obronie polskiej 
ludności cywilnej przed UPA.

Opracowanie: SOK
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Nowa Dęba pamięta o Bohaterze

O 
d kilku lat, każdego 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – polskie święto, poświęco-
ne upamiętnieniu żołnierzy antykomunistycznego i niepod-
ległościowego podziemia. Do tego zaszczytnego grona 

należy nowodębianin - śp. Kazimierz „Bławat” Bogacz, spoczy-
wający na cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie.

W stopniu podporucznika był uczestnikiem polskiej wojny obronnej 
września 1939 roku dostając się do niewoli radzieckiej, z której zbiegł 
angażując się następnie w działalność partyzancką. Działał w ramach 
struktur AK, a jego grupa brała udział w szeregu akcji dywersyjnych. 
Po rozbiciu jego oddziału przez UB w październiku 1944 roku, udało 
mu się uniknąć aresztowania. 4 listopada 1944 roku w pojedynkę 
dokonał rozbicia więzienia UB w Tarnobrzegu i uwolnienia swoich 
15 podkomendnych. Po tej akcji przebywał w Krośnie, a następnie 
w Zabrzu, gdzie wszedł w skład sztabu Okręgu Śląsko-Dąbrowskiego 
WiN. W październiku 1946 roku został zatrzymany przez funkcjonariu-
szy katowickiego UB i do marca 1947 roku przebywał w katowickim 
więzieniu. Został zwolniony na mocy amnestii uchwalonej przez Sejm 
Ustawodawczy 22 lutego 1947 i powrócił do rodzinnego Tarnobrzega, 
gdzie ponownie został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB. Skazany 
na sześć lat pozbawienia wolności wyrok odbywał w Rzeszowie, Prze-
myślu i Raciborzu. Uchwałą Rady Miejskiej z 29 października 2015 
został Honorowym Obywatelem Gminy Nowa Dęba, której był miesz-

kańcem w latach 
1957–2011. Zmarł 
w dniu Narodowego 
Święta Niepodle-
głości, 11 listopada 
2015 roku. 14 listo-
pada 2015 został 
pochowany na cmen-
tarzu komunalnym 
w Nowej Dębie.

O dokonaniach nowo-
dębskiego bohatera 
pamiętali nasi samo-
rządowcy: przewodni-
czący Rady Miejskiej 
Damian Diektiaren-
ko, przewodniczący 
komisji budżetowej Paweł Grzęda oraz przewodniczący komisji 
gospodarki przestrzennej i inwestycji Tomasz Dziemianko, którzy 1 
marca 2019 roku, w Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, złożyli kwiaty 
i zapalili znicze na grobie „Bławata”. Chwała bohaterom!

/rek

P 
odczas uroczystej Gali, która odbyła się 11 marca, Zakła-
dy Metalowe „Dezamet” S.A. otrzymały certyfikat potwier-
dzający przynależność do elitarnego klubu Gazeli Biznesu 
za 2018 rok. Nagrodę w imieniu firmy odebrał Prezes Zarzą-

du Tomasz Wawrzkowicz.

„Gazele Biznesu” to najpopularniejsze i najstarsze zestawienie najdy-
namiczniej rozwijających się małych i średnich firm. Projekt realizo-
wany jest przez dzienniki ekonomiczne należące do grupy wydawni-
czej Bonnier. W Polsce ranking sporządza dziennik „Puls Biznesu”, 
nieprzerwanie od 2000 roku. W rankingu brane są pod uwagę wyniki 
finansowe firmy za pełne trzy lata poprzedzające przyznanie nagrody.

Przyznanie Gazeli Biznesu to wyraz uznania za dynamiczne pozytywne 
zmiany, które zachodzą w firmie. Systematyczne zwiększanie przy-
chodów ze sprzedaży połączone z modernizacją, przy jednoczesnym 
prowadzeniu prac badawczo – rozwojowych powodują, że wysiłek 
podejmowany przez pracowników DEZAMET-u jest coraz częściej 
zauważany przez zewnętrznych ekspertów.

Dezamet „Wielkim Modernizatorem Polski 2018”
Instytut Europejskiego Biznesu w uznaniu sukcesów w działalności 
gospodarczej firmy poinformował o zdobyciu przez Zakłady Metalowe 
DEZAMET S.A. tytułu: „Wielki Modernizator Polski 2018”.

Uzyskanie tytułu pomaga Firmie wyróżnić się wśród tysięcy przed-
siębiorstw, zwiększa jej wiarygodność, wzbudza zaufanie i szacunek. 
Wybór został dokonany spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, 
których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu 
w lutym 2019 r. Tytuł Wielki Modernizator Polski 2018 uzyskały 2743 
firmy, w których wartość amortyzacji w ciągu ostatnich 2 lat wyniosła 
więcej niż 5 mln zł.

Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. to firma wchodząca w skład Polskiej 
Grupy Zbrojeniowej. Od wielu lat specjalizuje się zwłaszcza w produk-
cji wojskowej. Asortyment produkcji na potrzeby obronności obejmuje 
przede wszystkim różne rodzaje amunicji artyleryjskiej, moździerzowej 
i granatnikowej. Dodatkowo firma świadczy usługi i realizuje sprzedaż 
w zakresie produkcji cywilnej oraz obróbki metali, a także posiada 
laboratorium pomiarowe i badawcze.

Firma jest laureatem wielu wyróżnień, w tym prestiżowej nagrody 
Defender, przyznawanej podczas Międzynarodowego Salonu Przemy-
słu Obronnego. W bieżącym roku firma świętuje 80-lecie istnienia.

ZM DEZAMET S.A.

DEZAMET z Gazelą Biznesu
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Zaproszenie na obóz w Piaskach

S 
amorządowy Ośrodek Sportu Rekreacji w Nowej Dębie 
dysponuje sezonową bazą wypoczynkową w Piaskach K. 
Krynicy Morskiej. Z wypoczynku przez ostatnie pięćdziesiąt 
lat korzystają dzieci i młodzież z Nowej Dęby i okolicznych 

miejscowości. Baza namiotowa zlokalizowana jest na terenie rozległej 
polany w odległości 300 m od czystej i niezatłoczonej plaży, przezna-
czonej do wyłącznej dyspozycji uczestników obozu.

 W bazie znajdują się: budynek kuchni z nowoczesnym wyposaże-
niem, toalety i prysznice z nieograniczonym dostępem do bieżącej, 
ciepłej i zimnej wody. Infrastrukturę uzupełniają magazyny, stołówka, 
umywalnie. Młodzież i kadra nocuje w namiotach (BS) wyposażonych 
podłogi, energię elektryczną (24V). Plac jest oświetlony dojazd dogod-
ny 200 m od drogi woj. Nr 501. Obozowisko jest objęte nadzorem 
Powiatowej Stacji „SANEPID” w Nowym Dworze Gdańskim. Każdora-
zowo obóz podlega opiniowaniu przez Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim. Odbiór nieczystości 
stałych i ciekłych zapewnia lokalne przedsiębiorstwo komunalne. 
Jednorazowo baza może obsłużyć 80 uczestników. Zapewniamy 
obsługę medyczną, pracowników kuchni, konserwatora, intendenta, 
ratowników, a w razie potrzeby kadrę pedagogiczną. Turnusy odby-
wają się w terminach dwutygodniowych w okresie od końca czerwca 
do połowy sierpnia. Pierwszy turnus w 2019 roku wyjeżdża w sobotę 
29 czerwca. Planujemy również tzw. turnusy rodzinne oraz pobyty 
tygodniowe z własnym dojazdem. Szczegóły już wkrótce na stronach 
UMiG i SOSiR.

W latach 2014-2016 dokonano znacznych inwestycji w infrastruktu-
rze. Zrezygnowano z latryn, które pomimo „swojskiego” klimatu nie 
przystawały do realiów XXI wieku. Zbudowano nowe ubikacje z bieżącą 
wodą połączone do nowego szamba. W następnym roku dobudowano 
nowe prysznice, umieszczone w nowoczesnym kontenerze z bieżą-
cą ciepłą wodą dostępną bez ograniczeń przez 24 godziny. W roku 
2016 dokonano kapitalnego remontu pomieszczenia kuchni. Zmie-

niono ustawienie wewnątrz, stworzono okno do wydawania potraw, 
ściany wyłożono płytami i obłożono blachą. Wykonano nowoczesną 
instalacje elektryczną wraz z nową tablicą rozdzielczą. Wszystkie te 
prace są wynikiem długofalowej polityki rozwoju bazy na Piaskach 
realizowaną w SOSiR.

Co takiego jest w Piaskach, że przez ponad 40 lat wracamy tu z przy-
jemnością. Mierzeja Wiślana to specyficzny klimat pomiędzy Bałty-
kiem a Zalewem Wiślanym. Klimat to jedno, ważna jest atmosfera 
obozu pod namiotami. Atmosferę tworzą ludzie i to zarówno uczest-
nicy, kadra oraz pracownicy obsługi. Zawsze jedzenie na Piaskach 
było znakomite. Dzika przyroda, w tym stadka dzików spacerujące 
po Krynicy Morskiej i w okolicach obozu i inne bardziej dokuczliwe, 
nieznośne stada komarów też stanowią o klimacie tego miejsca. 
Plażowanie na obozie kojarzy się nam z prawie bezludną, czystą 
plażą. Kąpiel odbywa się pod nadzorem ratowników SOSiR wyposa-
żonych w niezbędne umiejętności i sprzęt do zapewnienia bezpie-
czeństwa uczestników. Tradycyjnie uczestnicy obozu obchodzą tzw. 
„Neptunalia” organizowane są biegi patrolowe, ogniska, dyskoteki, 
konkursy, gry i zabawy. Najgorszym wrogiem wypoczynku jest nuda. 
Według relacji uczestników na wszystkich turnusach nudy nigdy nie 
było. Piaski pięknieją, stają się miejscem w którym można wypoczy-
wać w godnych warunkach. Przebywanie pod namiotem pozwala 
na bezpośredni kontakt z naturą, która jest dosłownie na wyciągnię-
cie ręki.

Każda z form wypoczynku ma swoich zwolenników i przeciwników. 
Każdy z nas może sam zdecydować, gdzie wyjedzie i w jaki sposób 
będzie wypoczywał. Życie obozowe mimo to, że żyjemy w XXI wieku 
jest ciekawą i niezapomnianą przygodą, którą wspominamy przez 
wiele lat.

Adam Szurgociński
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Mistrzostwa Okręgu 
Podkarpackiego dzieci w pływaniu

17 
marca na nowodębskiej pływalni odbyły się Mistrzo-
stwa Okręgu Podkarpackiego Dzieci 10 i 11 lat. 
Na starcie stanęło 155 zawodników z 15 klubów 
naszego województwa. Wśród nich była także 

12-osobowa reprezentacja Piranii SOSiR Nowa Dęba.

Całodzienna rywalizacja obfitowała w wiele emocji, a atmosfera 
na basenie miała charakter pływackiego święta. Już od godzin poran-
nych pod nowodębskim basenem zaczęło robić się tłoczno, ponieważ 
za młodymi zawodnikami zjeżdżali z całego województwa rodzice 
i dziadkowie, a frekwencja na trybunach była najwyższa od początku 
istnienia naszej pływalni. Po raz pierwszy kibice zgromadzeni na trybu-
nach mieli możliwość oglądania zawodów z automatycznym pomia-
rem czasu z wykorzystaniem mat startowych systemu Coloredo.

Organizacja tak prestiżowej imprezy właśnie w Nowej Dębie była 
dla nas olbrzymim wyróżnieniem, oraz docenieniem naszej pracy, 
za co serdecznie dziękujemy władzom POZP. W sportowej rywalizacji 
padło wiele bardzo wartościowych wyników, a reprezentacja Piranii 
zdobyła 5 medali (1 srebrny i 4 brązowe). Oto szczegółowe wyniki 
naszych reprezentantów:

11- latkowie
Kopeć Maciej – II miejsce na wyścigu na 100m st. motylkowym, III 
miejsce w wyścigu na 50m st. motylkowym, IV miejsce w wyścigu 
na 100m st. grzbietowym, V miejsce w wyścigu na 50m st. grzbie-
towym

Pastuła Aleksandra – III miejsce - 200m st. klasycznym, VIII miej-
sce - 100m st. klasycznym, XIII miejsce - 100m st. zmiennym

Regiec Roksana – VIII miejsce - 100m st. grzbietowym, VIII miejsce 
- 50m st. motylkowym, XII miejsce - 100m st. zmiennym, XIII miejsce 
- 50m st. grzbietowym

Rydzik Milena – VII miejsce - 50m st. motylkowym, XI miejsce - 
50m st. grzbietowym, XIV miejsce - 50m st. dowolnym

10 -latkowie
Szypuła Mateusz – III miejsce - 50m st. klasycznym, V miejsce - 
100m st. klasycznym, V miejsce - 50m st. grzbietowym, IX miejsce 
- 100m st. grzbietowym

Flis Marcin – III miejsce - 200m st. dowolnym, IV miejsce - na 50m 
st. motylkowym, IV miejsce - 100m st. zmiennym, V miejsce - 50m 
st. dowolnym, IX miejsce - 100m st. dowolnym

Żak Maja – V miejsce - 50m st. motylkowym, VII miejsce - 100m st. 
zmiennym, IX miejsce - 100m st. grzbietowym, XI miejsce - 50m st. 
klasycznym, XI miejsce - 50m st. grzbietowym

Żabczyńska Zuzanna – V miejsce - 50m st. klasycznym, V miej-
sce - 100m st. grzbietowym, VI miejsce - 50m st. grzbietowym, VII 
miejsce - 100m st. klasycznym

Kolev Julia – X miejsce - 50m st. motylkowym, XI miejsce - 100m 
st. klasycznym, XI miejsce - 100m st. zmiennym, XIII miejsce - 50m 
st. klasycznym

Macielak Wiktoria – X miejsce - 50m st. klasycznym, XII miejsce 
- 100m st. klasycznym, XV miejsce - 50m st. dowolnym, XV miejsce 
- 50m st. grzbietowym

Kaptur Gabriela – XII miejsce - 100m st. dowolnym, XII miejsce - 
50m st. motylkowym, XVII miejsce - 50m st. dowolnym, XIX miejsce 
- 50m st. grzbietowym

Ordon Julia – XII miejsce - 100m st. grzbietowym, XIII miejsce - 
50m st. motylkowym, XIV miejsce - 50m st. grzbietowym, XVI miejsce 
- 50m st. Klasycznym

Hubert Krasowski 
trener 

Piranie SOSiR Nowa Dęba

Turniej ku pamięci Grzegorza Wilka

23 
lutego w Hali Sportowej ZS nr 1 w Nowej Dębie 
odbył się Turnieju Piłki Nożnej zorganizowany dla 
upamiętnienia naszego zmarłego kolegi Grze-
gorza „GUTKA” Wilka. Pomysłodawcą turnieju 

był Daniel Młynarczyk - obecnie trener Stali, a wcześniej kolega 
Gutka z boiska. Grzegorz był wychowankiem Stali Nowa Dęba, jej 
zawodnikiem oraz trenerem grup młodzieżowych.

 W turnieju wzięły udział zaproszone przez organizatora drużyny 
związane z Grzegorzem. Na zaproszenie odpowiedzieli koledzy z 
drużyny Resovi Rzeszów, koledzy ze Stali Nowa Dęba, oldboje z 
Nowej Dęby oraz wychowankowie.  
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Stypendia i nagrody sportowe

7 
marca w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie miało miejsce rozdanie nagród i stypendiów 
sportowych za osiągnięcia sportowe w 2018 roku.

Za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2018 roku 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon przy-
znał 4 stypendia sportowe, 17 nagród dla zawodników oraz 
5 nagród dla trenerów. Dwie nagrody dla trenerów sekcji 
pływackiej Piranie SOSiR Nowa Dęba przyznał dyrektor SOSiR 
- Adam Szurgociński. Każdy laureat odebrał z rąk burmistrza 
list gratulacyjny oraz upominek rzeczowy od Przewodniczącego 
Rady Miejskiej Damiana Diektiarenko.

Wśród laureatów znaleźli się:

trenerzy:  » Julian Zięba, Dariusz Żak, Adam Bunio, 
Mateusz Czachor, Mariusz Chwałek, Piotr Socha 
i Hubert Krasowski.
zawodnicy, którzy otrzymali stypendia:  » Beata Mycek, 
Rafał Lejko, Tymoteusz Malik oraz Jacek Duda.
zawodnicy, którzy otrzymali nagrody:  » Jakub Borowiecki, 
Szymon Durlak, Kamil Dzióba, Maciej Kopeć, Patryk 
Kopeć, Dawid Maguder, Hubert Maguder, Szymon 
Malik, Zuzanna Milczanowska, Nikodem Naróg, 

Tymoteusz Plaskota, Agata Puzio, Michał Puzio, 
Karolina Smolarczyk, Gabriela Urbańska, Karol 
Wąsik oraz Krystian Wąsik.

Wszystkim nagrodzonym składamy szczere gratulacje i życzy-
my kolejnych sukcesów sportowych.

Iwona Serafin 
Menadżer SOSiR

Sekcja lekkiej atletyki MKS STAL Nowa DębaSekcja badmintona MKS STAL Nowa Dęba

Sekcja pływacka Piranie SOSiR Nowa Dęba

Niespodziankę sprawił Andrzej „Bulwa” Przybylski, który specjal-
nie na turniej przyleciał z Hiszpanii. Na trybunach zasiadło liczne 
grono kibiców pamiętających popisy Grzegorza Wilka z boiska. Na 
turnieju obecna była również rodzina Grześka (m.in. matka Broni-
sława i dzieci) oraz trenerzy Marian Piekarz i Marek Chamielec. 
Wyniki turnieju były sprawą drugorzędną. Ważne było spotkanie się 
i uczczenie pamięci zmarłego kolegi, jego wspomnienie i wsparcie 
dla rodziny. Z kronikarskiego obowiązku podamy, że turniej wygrała 
drużyna „WYCHOWANKÓW” Grzegorza.

W trakcie turnieju wśród widzów przeprowadzono zbiórkę pieniężną 
oraz licytację gadżetów: koszulkę Wisły Kraków z autografem Kuby 
Błaszczykowskiego, Maćka Żurawskiego i Maćka Stolarczy-
ka, koszulkę Ruchu Chorzów, koszulkę Korony Kielce, koszulkę Reso-
vi Rzeszów z nazwiskiem Grzegorza Wilka oraz młodzieżowy rower 

terenowy i zestaw kibica. Ze zbiórki i licytacji uzyskano kwotę 3403 
zł, którą przekazano dzieciom Grzegorza.

Dziękujemy wszystkim fundatorom za przekazane na licytację przed-
mioty. Organizatorzy dziękują Przewodniczącemu Rady Miejskiej za 
patronat i pomoc, Starostwu Powiatowemu za wsparcie oraz wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w organizację tego turnieju.

Gutek pozostanie w naszej pamięci jako nietuzinkowy zawodnik, 
barwna postać, a jego kiwka „na jawkę” i rajdy prawą stroną boiska 
długo jeszcze będziemy wspominać.

MKS STAL
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Nowy Zarząd STALI
16 

lutego 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Człon-
ków MKS Stal Nowa Dęba, które miało charakter 
sprawozdawczo wyborczy. W Zgromadzeniu wzięło 
udział 42 uprawnionych członków Klubu. Uczestnicy 

minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego zawodnika Stali – Grzegorza 
„Gutka” Wilka. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe za lata 
2015-2019 przedstawił Prezes Damian Diektiarenko i Główny 
Księgowy Klubu - Dorota Pietrzyk. Sprawozdanie zostało pozy-
tywnie zaopiniowane przez Komisję 
Rewizyjną. Walne Zgromadzenie 
Członków Klubu udzieliło Zarządowi 
absolutorium za okres sprawozdaw-
czy 2015-20019.

W głosowaniu wybrane zostały nowe 
władze Klubu.

Skład Komisji Rewizyjnej: Czesław 
Hopek, Arkadiusz Kotrych, 
Dariusz Żak

Skład Zarządu MKS Stal: Aleksan-
der Mokrzycki – Prezes, Leszek 
Pabian – V-ce Prezes, Tadeusz 
Rak – V-ce Prezes, Adam Bunio – 
Sekretarz, Jacek Grygiel – Skarb-
nik, Daniel Młynarczyk, Marcin 
Moszczyński, Bartłomiej Sikora, 

Aleksander Sudoł, Grzegorz Sudoł, Jakub Szyszka.

Nowy Zarząd serdecznie dziękuje ustępującemu Prezesowi Damia-
nowi Diektiarenko za dotychczasową pracę i wielkie zaangażowanie 
w działalność na rzecz Klubu oraz życzy powodzenia w pełnieniu 
nowej funkcji – Przewodniczącego Rady Miejskiej.

MKS STAL

W 
Stalowej Woli odbyła się „I Gala Piłkar-
ska Podokręgu Stalowa Wola”. Władze 
związku przygotowały wyróżnienia 
i nagrody w wielu kategoriach: Najlep-

szy zawodnik, Najlepsza drużyna, Najlepszy trener, 
Najlepszy młodzieżowiec, Najlepszy działacz i Najlep-
szy Samorząd.

Z radością informujemy, że statuetka dla najlepsze-
go samorządu wspierającego sport trafiła w ręce 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
Damiana Diektiarenko. Wyróżnienie otrzymał z rąk 
Wiceministra Sprawiedliwości Marcina Warchoła 
oraz Senatora Mieczyława Golby. Ponadto były 
prezes Stali Nowa Dęba wraz z obecnym zawodni-
kiem i Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Toma-
szem Wolanem zostali uhonorowani przez Prezesa 
Podkarpackiego Związku odznakami „Zasłużony dla 
rozwoju piłki nożnej w województwie podkarpac-
kim”.

Zarząd MKS Stal Nowa Dęba składa gratulacje dla 
nagrodzonych przedstawicieli naszego klubu i miasta 
oraz liczy na dalszą współpracę w zakresie sporto-
wym.

MKS STAL

Nagroda dla samorządu od Ministra
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sobota, 15 czerwca 
• start godz. 15:00

VELVET

niedziela, 16 czerwca 
• start godz. 15:00Nowa Dęba – tereny 

parkowo-rekreacyjne 
„Nad zalewem”

Nowa Dęba – tereny 
parkowo-rekreacyjne 

„Nad zalewem”W programie: W programie:

Gwiazda wieczoru:

i koncerty. 

GwGw

ncerty. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii   kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkoooooooooooooncerty. 

Zabawy, konkursy, przejazdy po 
placu pojazdów wojskowych, 
dynamiczne pokazy militarne.  
Pokazy artystyczne i

Gwiazda wieczoru:

Na zakończenie 
pierwszego dnia:
DYSKOTEKA pod gwiazdami

wiazda wieczoru:wiazda wieczoru:GwGw

Na zakończzen e zenieNa zakończenie 
erwszegoo dnia:pierwszeg dp dnia:ierwsze ooerwszegz :e wsze a:s a:pierwszego dnia:

DYSKOTEKAA pod gwiazdamiDYSKOTEKA pod gwiazdami

Zabawy, konkursy, przejazdy po 
placu pojazdów wojskowych, 
REKONSTRUKCJA MILITARNA 
„Bitwa żołnierzy Hieronima „Zapory” Dekutowskiego 
z sowietami – Ostrowy Tuszowskie’ 1946.  
Pokazy artystyczne i koncerty. 
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