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Jeden z motocykli z logo Zlotu
I miejsce w kategorii samochodów: Citroen 11B

Stary rower z silnikiem spalinowym

Żołnierze w kamuflarzu chętnie pozowali do zdjęć

Zabytkowe Mercedesy

Reprezentacji nowodębskiego szpitala humor dopisywał

Na strzelnicy Air Soft Gun Desant dzieciaków na czołg PT 72
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Z dniem 1 lipca 2013r. zaczął funkcjono-
wać nowy system gospodarki odpadami komu-
nalnymi.

Przetarg na „Odbiór, transport i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Nowa Dęba” został rozstrzygnięty  
w dniu 19 czerwca. Złożona została jedna oferta 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Leśna 1, 39-460 
Nowa Dęba, na kwotę 712 800 zł. Firma ta od  
1 lipca do 31 grudnia 2013r. będzie odbierać od-
pady komunalne z terenu całej gminy.

Zgodnie z nowymi zasadami właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują miesz-
kańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych 
zobowiązani są do wnoszenia opłat na konto 
Gminy Nowa Dęba. Opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie naszej Gmi-
ny naliczana jest od liczby osób zamieszkujących 
daną nieruchomość, a w przypadku nierucho-
mości niezamieszkałych od wielkości pojemnika 
na odpady komunalne. Rada Miejska w Nowej 
Dębie ustaliła 2 rodzaje miesięcznej stawki opła-
ty, uzależnione od tego czy odpady będą zbierane 
w sposób selektywny czy nieselektywny.

W tabelach przedstawiono stawki opła-
ty za odbiór odpa-
dów komunalnych  
z nieruchomości za-
mieszkałych i nieza-
mieszkałych.

Zgodnie z kolej-
ną uchwałą terminy 
opłat za gospoda-
rowanie odpadami 
komunalnymi dla 
nieruchomości za-
mieszkałych wy-
znaczone są: za sty-
czeń i luty - do 15 
lutego; za marzec 
i kwiecień - do 15 
kwietnia; za maj 
i czerwiec - do 15 
czerwca; za lipiec 
i sierpień - do 15 
sierpnia; za wrzesień 
i październik - do 
15 października; za 
listopad i grudzień - 
do 15 grudnia.

Dla właścicieli nieruchomości z obszarów 
zabudowy wielorodzinnej oraz właścicieli nie-
ruchomości niezamieszkałych: za styczeń - do 
15 lutego; za luty - do 15 marca; za marzec - do 
15 kwietnia; za kwiecień - do 15 maja; za maj - 
do 15 czerwca; za czerwiec - do 15 lipca; za lipiec 
- do 15 sierpnia; za sierpień - do 15 września; za 
wrzesień - do 15 października; za październik - 
do 15 listopada; za listopad - do 15 grudnia; za 
grudzień - do 15 stycznia. Wpłaty można wnosić 
na konto gminy, w kasie UMiG, w banku, do in-
kasentów na terenie sołectw i osiedli.

Od właścicieli nieruchomości zamieszka-
łych każdorazowo odebrana zostanie w ramach 
stałej opłaty każda ilość odpadów komunalnych, 
natomiast w przypadku nieruchomości nieza-
mieszkałych ilość odpadów wynikająca z zade-
klarowanych pojemności pojemników.

Na terenie należącym do PGKiM przy  
ul. Leśnej 1, zlokalizowany zostanie do dnia 
31 lipca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Będzie on czynny dla wszyst-
kich mieszkańców Gminy Nowa Dęba od po-
niedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 
17.00 oraz w każdą sobotę w godzinach od 8.00 
do 13.00. Przekazać będzie można tam nieod-
płatnie każdą ilość selektywnie zebranych odpa-

dów komunalnych z terenu gminy Nowa Dęba, 
tj. sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 
wielkogabarytowe, świetlówki, opony, zużyte 
oleje, farby rozpuszczalniki, akumulatory i ba-
terie, przeterminowane leki oraz wszystkie od-
pady komunalne zebrane w sposób selektywny, 
zgodny z wykazem, dostarczonym właścicielom 
nieruchomości przez PGKiM.

Dodatkowo na terenie sołectw oraz osiedli 
Dęba i Poręby Dębskie zorganizowana będzie  
w ciągu najbliższego półrocza jednorazowa ob-
jazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych.  
O terminie tej zbiórki mieszkańcy zostaną po-
wiadomieni w stosownym czasie przez PGKiM.

Na dzień 4 lipca zebranych zostało 2595 de-
klaracji od mieszkańców oraz 442 od właścicieli 
firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, co łącznie 
stanowi około 99% w stosunku do wszystkich 
nieruchomości położonych na terenie gminy 
Nowa Dęba. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Dęba dziękuje wszystkim mieszkańcom, fir-
mom i instytucjom za złożenie deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Agata Łeptuch / GKS

Nowy system gospodarki  
odpadami komunalnymi

Rodzaj 
gospodarstwa 1-osobowe 2-ososbowe 3-osobowe 4-osobowe 5-osobowe 6-osobowe 7-osobowe

Stawka za śmieci 
segregowane 

 (w zł)
7,00 15,00 21,00 25,00 28,00 32,00 35,00

Stawka za śmieci 
niesegregowane  

(w zł)
12,00 24,00 33,00 40,00 45,00 51,00 54,00

Rodzaj  
pojemnika

110/120 
litrów

240  
litrów

1100  
litrów

5000  
litrów

7000  
litrów

10000 
litrów

Stawka za śmieci 
segregowane 

 (w zł)
12,00 20,00 100,00 500,00 700,00 1000,00

Stawka za śmieci 
niesegregowane  

(w zł)
18,00 35,00 150,00 750,00 1050,00 1500,00

Nieruchomości zamieszkałe:

Nieruchomości niezamieszkałe:
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Od 13 czerwca dotychczasowa Kancelaria 
Ogólna Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba zo-
stała przeniesiona na parter budynku UMiG (do 
dawnego punktu wyrobu pieczątek i usług kse-
ro). Nowe biuro nosi nazwę: BIURO OBSŁUGI 
KLIENTA. Biuro Obsługi Klienta usytuowane 
na parterze ułatwi dostęp do urzędu. Biuro jest 
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 
pracy Urzędu MiG. W BOK można pobrać 
wszelkie druki i formularze, składać pisma, 
wnioski, dokumenty przetargowe oraz uzyskać 
informacje o sprawach załatwianych przez urząd 
(osobiście lub pod nr telefonu +48 15 846 26 71).

Przypominamy, że na budynku Urzędu 
(przy wejściu głównym od strony ul. Rzeszow-
skiej) jest zamontowany dzwonek przeznaczony 
dla osób mających trudności z dostaniem się na 
piętra Urzędu. Po naciśnięciu dzwonka przyjdzie 
pracownik,który pomoże w załatwieniu sprawy.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia 
pierwszego kontaktu z osobami doświadczają-
cymi trwale lub okresowo trudności w komuni-
kowaniu się, Urząd jest przygotowany do świad-

czenia pierwszego kontaktu z tymi osobami. 
Pracownikiem przeszkolonym w tym zakresie 
jest Krystyna Konefał, pracująca w Biurze Ob-
sługi Klienta (parter, tel. +48 15 846 26 71, faks 
+48 15 846 51 37, e-mail: gmina@nowadeba.pl),  

która ukończyła kurs elementarny z Systemu Ję-
zykowo-Migowego organizowany przez Polski 
Związek Głuchych.

OR/BS

W sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa 
Dęba w dniu 26 czerwca 2013r. Rada Miejska 
obradowała na XXXIII sesji. Po otwarciu sesji 
przez Przewodniczącego Wojciecha Serafina 
Skarbnik Gminy Alicja Furgał przedstawiła 

sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 
2012 rok. Przedstawiona została także opinia 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 
oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.

W wyniku dokonanych zmian budżetu, 
plan dochodów Gminy na 31 grudnia 2012 roku 
osiągnął wysokość  56,82 mln zł, z czego wyko-
nanie wynosi 52,80 mln zł co stanowi wykona-
nie 92,92% planu po zmianach. W ramach do-
chodów wyodrębnia się dochody bieżące, które 
zostały zrealizowane na kwotę 48,21 mln zł co 
stanowi 94,72% planu po zmianach (plan docho-
dów bieżących 50,90 mln zł) oraz dochody ma-
jątkowe gdzie na plan 5,92 mln zł wykonanie sta-
nowi 4,58 mln zł tj. 77,44% planu po zmianach. 

Nadal głównym problemem w ściągalności 
dochodów własnych gminy są podatki w tym po-
datek od nieruchomości od osób prawnych.

Dokonane zmiany budżetu Gminy po stronie 
wydatkowej, w związku z dodatkowymi środka-
mi wprowadzonymi do dochodów gminy, spo-
wodowały iż plan wydatków wyniósł 59,50 mln 
zł, z czego wykonanie wyniosło 51,89 mln zł - co 
stanowiło 87,00% planu po zmianach. W ramach 
wydatków wyodrębnia się wydatki bieżące, które 
na plan 49,47 mln zł zostały zrealizowane w kwo-
cie 45,60 mln zł tj. 92,17 %, zaś wydatki majątko-
we na plan 10,02 mln zł zostały zrealizowane na 
kwotę 6.292.167,93 zł tj. w 62,77 %.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowe-
go Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2012 rok, Rada Miejska 
udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta  
i Gminy Nowa Dęba za rok 2012.

UMiG

Nowe BIURO OBSŁUGI KLIENTA UMiG

Sesja absolutoryjna
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25 kwietnia 2013r. Gmina Nowa Dęba pod-
pisała umowę z wykonawcą na realizację ope-
racji „Zagospodarowanie terenu zalewu w No-
wej Dębie„ w ramach Programu Operacyjnego 
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” 
poprzez funkcjonowanie na obszarze gminy 
Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomier-
skiej.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Agro 
– Baza, która zaoferowała wykonanie zadania za 
kwotę 1 843 770,00 zł. 

Już wkrótce teren nad Zalewem zyska 
nowe oblicze. Prace ruszyły pełną parą i jeszcze  
w tym roku wokół zbiornika powstaną bieżnie 
rekreacyjne. Jedna, asfaltowa dla rowerzystów 
i rolkarzy, druga ze specjalnego kruszywa, bie-
gnąca równolegle do pierwszej, dla spacerowi-
czów. Ponadto powstaną miejsca do rekreacji 
takie jak: stacja ćwiczeń dla amatorów joggingu 
czy boisko do siatkówki plażowej. Wzdłuż linii 
brzegowej ulokowane zostaną miejsca widoko-
we, wyposażone w ławeczki i otoczone zielenią. 
Panoramę Zalewu będzie można podziwiać  

z nowego pomostu, a miłośnicy żeglarstwa zy-
skają mini marinę do cumowania łódek oraz od-
powiednio utwardzony teren do ich wodowania. 
Całość dopełni wyposażenie terenu w ozdobne 
palisady, tablice informacyjne, kosze na śmieci 
oraz nowe nasadzenia roślinności. 

Ale to nie koniec zmian. W roku 2014 będą 
kontynuowane prace na terenach zielonych. Tam 
z kolei, zostaną utworzone tzw. tarasy wielofunk-
cyjne, na których historycznie zlokalizowane 
były domki wypoczynkowe. Będą to zadaszone 
miejsca, które zyskają nowe funkcje jak mini 

Rewitalizacja terenów „Nad Zalewem”

Prace przy rewitalizacji placu mjr Gryczma-
na i budowie parku miejskiego weszły w końco-
wą fazę. Spośród hałd ziemi i rozkopanych traw-
ników zaczyna się wyłaniać właściwy wygląd 
tych miejsc. Pojawiające się systematycznie na-
sadzenia nowych krzewów ozdobnych znacznie 
urozmaiciły dotychczasową zieleń w tych rejo-
nach miasta. Czerwone berberysy, żółto kwitną-
ce pięciorniki, bordowe krzewuszki czy złociste 
tawuły japońskie pięknie będą się odcinać od 
zieleni trawy. Krzewy są na razie niewielkie, ale 
już widać, że wniosą wiele kolorów w przestrzeń 
miejską. 

Widać również główne zarysy parku miej-
skiego. Wytyczone aleje spacerowe, główna 
promenada i imponujący plac zabaw dla dzieci 
to główne elementy jego architektury. Począt-
kowo zaniepokojeni rodzice o cień na placu za-
baw, teraz już odetchnęli z ulgą widząc główny 
zarys. Okazuje się, że obawy były przedwczesne   

a cienia będzie pod dostatkiem. Natomiast zwięk-
szona liczba ławek i toaleta publiczna znacznie 
poprawią komfort bawiących się dzieci.

Obok placów zabaw powstaje boisko wielo-
funkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (siatkówka, 
koszykówka), a przed deszczem lub słońcem 
będzie można się ukryć w dwóch wiatach po-
krytych materiałem membranowym. Cały park 
będzie wyposażony w ławki i kosze na śmiecie 
wykonane ze stali szlachetnej. W celu zachowa-
nia bezpieczeństwa całość będzie oświetlona,  
a główne miejsca zostaną zmonitorowane.

Rozpoczęły się już prace przy rewitalizacji 
zieleni miejskiej. W ramach tego zadania trawni-
ki przy głównych ulicach zostaną zrekultywowa-
ne. Stara nawierzchnia zdjęta, nawieziona nowa 
ziemia i zasiana nowa trawa. W miejscach gdzie 
stare żywopłoty się „wyrodziły” zostaną one usu-
nięte. Ponadto pojawią się nowe krzewy ozdobne 

stosowane w przestrzeniach miejskich – pęcherz-
nice czerwone i żółte, perukowce, derenie białe  
i berberysy. Rewitalizacja terenów zielonych bę-
dzie wykonywana sukcesywnie do prowadzonej 
wymiany sieci wodociągowej realizowanej przez 
PGKiM w Nowej Dębie.

Przypomnijmy, że na projekt rewitalizacji 
składają się również zadania już wykonane: dwo-
rzec autobusowy, parkingi przy dworcu i termo-
modernizacja budynku przy boisku sportowym. 
Zakończenie wszystkich prac w ramach rewita-
lizacji jest przewidziane na koniec września bie-
żącego roku.

Projekt realizowany jest w ramach RPO WP, 
działanie 7.1 Rewitalizacja miast, i opiewa na 
łączną kwotę 9 049 263,04 w tym 73% dofinan-
sowania ze środków Unii Europejskiej.

UMiG

Końcowa faza prac  
przy rewitalizacji miasta
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Wywiad z Prezesem Zarządu Spółki  
„Innowacja” Panem Robertem Ciubą.
UMiG - Czy mógłby Pan przybliżyć mieszkań-
com, czym zajmuje się Wasza firma?
Robert Ciuba - Spółka Innowacja powstała 
w 2000 roku i działa na terenie Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Nowej Dę-
bie. Innowacja jest jedną z trzech spółek-có-
rek Zakładów Porcelany Elektrotechnicznej 
„Zapel SA”. Od początku swojej działalności 
zajmujemy się odlewnictwem metali lek-
kich. Wykonujemy tu odlewy w technologii 
piaskowej i kokilowej wraz z obróbką, oraz 

badaniami szczelno-
ści odlewów. Stopy 
aluminium wyko-
rzystywane były naj-
pierw do produkcji 
odlewów aluminio-
wych na potrzeby 
motoryzacji (firma 
Bernard Moteurs – 
silniki do rowerów  
i części zamienne 
do silników stacjo-
narnych i motoro-
werowych). Obecnie 
firma wykonuje od-

lewy głównie na potrzeby przemysłu energe-
tycznego. 
Czyli zmiana asortymentu produkcji?
Tak. Od początku działalności firmy podjęto 
działania zmierzające do pozyskania nowych 
wyrobów przeznaczonych dla energetyki. 
Wiązało się to z koniecznością nawiązania 
kontaktów z producentami urządzeń energe-
tycznych. Wprowadzanie nowych wyrobów 
do asortymentu produkcji wymagało bardzo 
dużego zaangażowania wszystkich działów 
firmy. Brak doświadczeń w wykonywaniu 
dużych odlewów, brak doświadczenia w kon-
struowaniu odpowiedniego oprzyrządowania 
odlewniczego i obróbczego oraz braki w po-
siadanym parku maszynowym, to problemy, 
z którymi przyszło nam się zmierzyć. Ale 
daliśmy radę. Ciągłe doskonalenie naszych 
umiejętności zaowocowały inwestycjami 
zwiększającymi nasz potencjał produkcyjny. 
Zakupiliśmy nowe maszyny, piece i urządze-
nia pomiarowe, bez których trudno dziś wy-
obrazić sobie produkcje odlewów.
W początkowym okresie produkowaliśmy 40 
typów wyrobów, wliczając w to asortyment 
motoryzacyjny, dziś jest to 316 typów odle-
wów.

Spółka „Innowacja”  
też posiada diamenty…

» samorząd / biznes

grill, stół do tenisa czy ogrodowa wersja „pił-
karzyków”. Wokół tarasów wielofunkcyjnych 
zostaną uformowane skarpy obsadzone roślin-
nością. Ponadto powstanie duża wiata ognisko-
wa, która umożliwi organizację np. ognisk kla-
sowych czy biesiad okolicznościowych. Całość 
będą wzbogacać ścieżki dydaktyczne, wijące się 
wśród pięknej roślinności. Planowana data za-
kończenia projektu to lipiec 2014 r.

Projekt powstał w wyniku zdiagnozowania 
potrzeb w zakresie zagospodarowania terenu 
„Nad Zalewem”. W tym celu przeprowadzono 
konsultacje na każdym etapie projektu. Począw-
szy od założeń ogólnych, poprzez koncepcję 
szczegółową i na projekcie skończywszy. Szcze-
gółowa koncepcja zagospodarowania terenu była 
prezentowana na stronie internetowej gminy,  
a także była przedmiotem obrad na posiedzeniu 
połączonych komisji Rady Miejskiej.

– Cieszę się, że przystępujemy do kolejnego 
projektu, który zmienić ma wizerunek Nowej 
Dęby, tym bardziej, że uwzględnia on prawie 
wszystkie oczekiwania mieszkańców co do tego 
terenu. Staram się konsekwentnie realizować 
założony jeszcze w poprzedniej kadencji swój 
program „Zmieniamy oblicze Nowej Dęby”. 
Nasze miasto pięknieje, obiekty użyteczności pu-
blicznej są coraz bardziej funkcjonalne, na nowo 
kształtujemy miejską przestrzeń. Do tego dojdzie 
rewitalizacja terenu wokół zalewu, który, mam 

nadzieję, ożywi tę część miasta i stanie się bar-
dziej atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak  
i odwiedzających nas turystów – z optymizmem 
mówi burmistrz Wiesław Ordon.

Aby jeszcze uatrakcyjnić teren nad zalewem 
został złożony kolejny wniosek, szczególnie 
ważny dla naszych najmłodszych mieszkańców. 

Jest to bardzo ciekawy i unikalny w okolicy plac 
zabaw w kształcie statku. Statek „piracki” o dłu-
gości blisko 11 m, szerokości 8,3 m i wysokości 
5,6 m, na pewno sprawi wielka frajdę naszym 
milusińskich. Wniosek został już zaakceptowa-
ny, a podpisanie umowy  na realizację tego zada-
nia nastąpi jeszcze w miesiącu lipcu.

UMiG
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UMiG - W mediach dużo słyszy się o kryzysie 
gospodarczym. Firmy przeżywają różne kło-
poty, a u Pana sukces! Niedawno prestiżowe 
wyróżnienie szwedzkiej firmy ABB, a teraz 
Diament Forbesa 2013. Jak udało się firmie 
znaleźć na tak prestiżowej liście?
Robert Ciuba - Wspomniane już wyróżnienie 
dla Najlepszego Dostawcy - CERTYFICATE 
EXCLLENT DELIVERY PERFORMAN-
CE 2011 nasza firma otrzymała jako jedyny 
zagraniczny dostawca firmy ABB-Ludvika 
w Szwecji. Jest ono dla nas szczególnie cenne, 
ponieważ jest potwierdzeniem, że zaangażo-
wanie całej załogi w realizację wyznaczonych 
celów przynosi wymierne korzyści naszym 
klientom. Ciągłe dążenie do poprawy jakości, 
technologii, spełnianie wyższych wymagań 
technologicznych stawiane naszym odlewom 
jest z kolei wyznacznikiem naszego rozwoju  
i postępu. Przekłada się to na zwiększenie ilo-
ści zamówień i w rezultacie na wyższe przy-
chody firmy. Działania te zostały docenione 

poprzez przyznanie nam nagrody „Diament 
Forbesa 2013”. Nagrody te są sukcesem całej 
załogi, gdyż bez zaangażowania wszystkich 
pracowników ich otrzymanie nie było by moż-
liwe.
UMiG - W ubiegłym roku uruchomiliście linię 
produkcyjną na bazie spoiwa geopolimerowe-
go. Co to oznacza dla zakładu?
Robert Ciuba - Na przełomie 2011/12 została 
wdrożona innowacyjna technologia wytwa-
rzania odlewów ze stopów aluminium dla 
aparatury energetyki przemysłowej w masach 
formierskich, z wykorzystaniem geopolimero-
wych spoiw nieorganicznych. Brzmi to może 
bardzo uczenie, ale dla nas jest to technologia 
oszczędna ekonomicznie i ekologiczna. Ozna-
cza to większe możliwości wykonywania 
odlewów małoseryjnych o specjalistycznych 
wysokojakościowych wymaganiach, oznacza 
to również zmniejszenie ilości braków czyli 
generalnie zwiększenie potencjału produkcyj-
nego.

Wdrożyliśmy również szereg inwestycji po-
prawiających warunki pracy w naszej firmie, 
np. zamontowane zostały urządzenia, które 
wyeliminowały większość niebezpiecznych 
substancji chemicznych stosowanych do tej 
pory w produkcji. Przeprowadziliśmy szereg 
działań proekologicznych: wdrożyliśmy poli-
tykę w zakresie ochrony środowiska i gospo-
darki odpadami, poprawiliśmy gospodarkę 
wodno-ściekową i ograniczyliśmy emisje za-
nieczyszczeń do atmosfery.
UMiG - Co Pan radzi innym firmom, aby mo-
gły powalczyć o Diamenty Forbesa?
Robert Ciuba - Każda firma musi znaleźć 
swój segment odbiorców i ciągle dążyć do 
zaspakajania potrzeb swoich klientów. Utrzy-
mywać wysoką jakość wyrobów oraz czujnie 
obserwować rynek. Bardzo ważni są pracow-
nicy firmy, bo to właśnie oni w głównej mierze 
stanowią o sukcesie firmy.

UMiG

» biznes / z życia gminy

Pogoda dopisała, program atrakcyjny, 
więc nie ma się co dziwić, że tłum mieszkańców  
i turystów przybył na nowodębskie „Piachy”. 
Policja szacuje, że tegoroczną Militariadę od-
wiedziło ponad 12000 ludzi, którzy przyjechali 
nie tylko z podkarpacia, ale również ze święto-
krzyskiego i lubelskiego.

Żar z nieba oraz zmasowany atak najmłod-
szych, w trakcie Militariady dzielnie znosili 
żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich,  
6 Brygady Powietrznodesantowej oraz 25 Bryga-
dy Kawalerii Powietrznej, którzy oprócz statycz-
nego pokazu sprzętu i uzbrojenia prezentowali 
wyszkolenie pododdziałów w dynamicznych 

pokazach na symulowanym polu walki. Pluton 
wojska aeromobilnego podczas inscenizacji pa-
trolu „wpadł” w zasadzkę i wyszedł z pułapki, 
pokazano także atak na zmechanizowany kon-
wój przeciwnika z ubezpieczonym odwrotem 
po podłożeniu ładunków. Tutaj specjalne podzię-
kowania dla wszystkich dowódców i żołnierzy  
za wielką przychylność, elastyczność i pomoc  
we wszystkich pokazach i przejazdach sprzętu.

Udział w imprezie miały także: Jednostka 
Wojsk Specjalnych, Żandarmeria Wojskowa 
oraz wystawcy sprzętu wojskowego i amunicji. 
Zawsze możemy liczyć na naszych przyjaciół 
z Zakładów Metalowych DEZAMET Nowa 
Dęba, Huty Stalowa Wola oraz Wojskowego In-
stytutu Technicznego Uzbrojenia - oddział Stalo-
wa Wola.

 W niedzielę królowały grupy rekonstruk-
cyjne, które zafundowały widzom wspaniałe wi-
dowisko, a mianowicie rekonstrukcję historycz-
ną pt. „Bitwa o Wzgórza Seelow – 1945r.”

Ta piękna rekonstrukcja, okraszona efek-
towną pirotechniką miała międzynarodową 
obsadę. Przygotowało ją i przeprowadziło Prze-
myskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Histo-
rycznej wraz ze słowacką grupą - Presovsky Klub  
Vojenskej historie z Presov.

Ponadto swoje dioramy i aktywne stoiska 
miały: Bractwo Rycerskie Miasta Nowa Dęba, 
Brytyjski kontyngent wojskowy w Afganistanie 
operacja Herrick 9 – FOB, US Army z okresu 
wojny wietnamskiej oraz ISAF - Grupa Rekon-
strukcji Historycznej.

Tłumy na V jubileuszowej 
MILITARIADZIE 2013
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Wszystkie pokazy odbyły się 
na wydzielonym i zabezpieczonym 
przez Straż i ochronę terenie przy 
zachowaniu niezbędnych środków 
ostrożności.

W trakcie trwania imprezy dla 
publiczności dostepne były inte-
raktywne atrakcje: symulator lotu, 
strzelnica łucznicza, strzelnica Air 
Soft Gun, wykrywacz metalu na 
„polu minowym”, dioramy, a także 
przejażdżki pojazdami militarnymi 
i wesołe miasteczko.

 Dodatkowo w niedzielne 
przedpołudnie na parkingu przed 
krytą pływalnią Samorządowego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji moż-
na było oglądać blisko 50 idealnie 
utrzymanych pojazdów, w tym sa-
mochodów, motocykli i rowerów, 
które przybyły na 2 Zlot Pojazdów 
Zabytkowych zorganizowany 
przez Automobilklub Nowa Dęba. 
Dodatkową atrakcją zlotu był po-
kaz pierwszej pomocy, a także 
wystawiony przez Żandarmerię 
Wojskową symulator zderzeń oraz 
możliwość przejścia slalomu w al-
ko-goglach.

 Wszystko to okraszone potęż-
ną dawką wspaniałej muzyki. Każ-
dy mógł wybrać coś dla siebie. Mu-
zyczną ucztę rozpoczął w sobotę 
zespół HAWOK, a wkrótce po nim 
dawkę kapitalnego rocka dał Paweł 
Małaszyński z zespołem COCHI-
SE. Tu należy dodać, że śpiewający 
aktor okazał się również wspania-
łym człowiekiem, otwartym na 
ludzi. Przechadzał się swobodnie 
po terenie Militariady rozdając au-
tografy i pozując do zdjęć.

Pierwszy dzień muzycznie 
zwieńczył zespół VAVAMUFFIN, 
który wspaniale rozhuśtał cały 
zgromadzony przed sceną tłum.

W drugim dniu popłyneły 
dźwięki zespołów ZIEMIA KA-
NAAN i ZIYO. Oba zespoły za-
grały swoje przeboje, a koncerty 
cieszyły się dużym uznaniem. Cie-
kawostką było to, że w obu zespo-
łach na perkusji zagrał nowodębia-
nin Arek Rębisz.

Muzycznie Militariadę za-
mknął Czesław Mozil, który ra-
zem z zespołem zaśpiewał swoje 
największe przeboje. Koncert Cze-
sława oprócz wspaniałej muzyki, 

wyróżniał się przepiękną oprawą 
świetlną.

V jubileuszową MILITARIA-
DĘ 2013 mocnym akcentem za-
mknęli tancerze ognia z nowodęb-
skiej grupy Turkus.

Tegoroczna MILITARIADA 
miała udaną, bogatą oprawę me-
dialną. Newsy o imprezie ukazały 
sie na największych polskich porta-
lach internetowych - Wirtualna Pol-
ska, Onet.pl, Rzeczpospolita, Ga-
zeta Wyborcza oraz wiele innych. 
Ponadto w sobotnim programie na 
żywo, w Radio Rzeszów, wicebur-
mistrz oraz dyrektor SOK, zachęca-
li radiosłuchaczy do przyjazdu na tą 
unikalną imprezę.

Gościliśmy również redakto-
rów telewizji TVP Historia, którzy 
przez dwa dni zbierali materiały 
do wykorzystania w swojej pracy 
redakcyjnej. Hitem oczywiście oka-
zało się wejście na  żywo w progra-
mie Dzień Dobry TVN, w którym 
Czesław Mozil brawurowo wjechał 
na czołgu.

Słowa podziękowania należą 
się sponsorom, którzy wspomogli 
piątą już odsłonę Dni Nowej Dęby 
pt. „MILITARIADA 2013”, a mia-
nowicie: Starosta Tarnobrzeski, 
Agencja Rozwoju Przemysłu, TSSE 
Wisłosan, Zakłady Metalowe DEZ-
AMET SA, Spółdzielnia Inwali-
dów Zjednoczenie w Nowej Dębie, 
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu, 
Fenix Metals, Restauracja Dębian-
ka, Wojska Lądowe - Siły Zbrojne 
RP, Wojskowy  Instytut Techniczny 
Uzbrojenia Oddział Stalowa Wola, 
Huta Stalowa Wola, Alior Bank - 
Nowa Dęba, PHU „AUTO-GAZ-
-BUT” w Nowej Dębie, Centrum 
Fizjoterapii „PHYSIO-FIT” mgr 
Jagoda Najbar, Przedsiębiorstwo 
Budowy Segmentów Sp. z o.o.  
z Płocka, Instalatorstwo Sanitar-
ne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof 
Kluza z Bukowca oraz PGKiM  
w Nowej Dębie.

Organizatorem V jubileuszo-
wej edycji był Urząd Miasta i Gmi-
ny Nowa Dęba oraz Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. 
Imprezie patronowali Wicewojewo-
da Podkarpacki i Wicemarszałek 
Województwa Podkarpackiego

UMiG

» z życia gminy
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W drugim dniu Militariady odbył się 
2 Zlot Pojazdów Zabytkowych. Blisko 50  
idealnie utrzymanych pojazdów, w tym sa-
mochodów, motocykli i rowerów, dumnie 
prezentowali ich właściciele na parkingu 
Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Nowej Dębie. 

Już od godz. 8.00 na parkingu zameldowali 
się organizatorzy ze stowarzyszenia AUTO-
MOBILKLUB Nowa Dęba, którzy rozpoczęli 
rejestrację uczestników. Co chwilę na placu 
meldowali sie kolejni uczestnicy. Miejsce za 
miejscem zapełniał się parking. Po zaparkowa-
niu, właściciele pojazdów jeszcze dopieszczali 
swoje maszyny. Od godz. 10.00 większość 
uczestników była już zarejestrowana a licznie 
zgromadzona publiczność miała okazję po-
dziwiać kolejne 
pojazdy. Nas oczy-
wiście szczególnie 
interesowały mo-
tocykle z silnikami 
produkowanymi  
w Nowej Dębie, 
choć trzeba przy-
znać, że wszystkie 
pojazdy prezento-
wały się niezwykle 
okazale.

Mieszkańcy 
i turyści z cieka-
wością zaglądali 
do wnętrz aut, pod 
maskę i z pasją od-
dawali się fotogra-
fowaniu unikalnych 
zabytków komuni-
kacji. 

Około godz. 11.30 rozpoczął się pokaz 
udzielania pierwszej pomocy. Dwóch ratowni-
ków medycznych sprawnie i bardzo fachowo 
pokazało i omówiło cały przebieg udzielania 
pierwszej pomocy poszkodowanemu w wy-
padku komunikacyjnym. Począwszy od podję-
cia akcji, przez wszystkie czynności ratownicze 
i zabezpieczające, skończywszy na przeniesie-
niu do ambulansu. Było sztuczne oddychanie, 
usztywnianie kręgosłupa w odcinku szyjnym, 
przeniesienie na nosze, opatrzenie folią termicz-
ną, przywiązanie do noszy pasami i na zakoń-
czenie transport do karetki. Szybko, sprawnie  
i fachowo. Trzeba przyznać, że pan który słu-
żył za poszkodowanego musiał się wykazać nie 
lada odpornością w tak upalny dzień.

Kolejnym punktem zlotu był przejazd na 
tzw. Twierdzę, na nowodębskim poligonie. Jak 
podkreślali uczestnicy zlotu, była to główna 
atrakcja tej edycji. Zwłaszcza, że na poligonie 
spotkali się z Panem Tomaszem Sudołem, au-
torem książki Poligon Wehrmachtu „Południe” 
1940-1944. Pan Tomasz jak zwykle, bardzo rze-
czowo opowiedział o historii nowodębskiego 
poligonu i odpowiadał na zadawane pytania.

O godz. 14.30 prosto z poligonu, ulicami 
Nowej Dęby odbyła się parada pojazdów zlotu. 
Pojazdy dumnie, przy dźwiękach niekonwen-
cjonalnych klaksonów, przejechały ulicami 
miasta wzbudzając niemałe zainteresowanie 
mieszkańców.

Po powrocie na parking SOSiR rozpoczę-
ła obrady Komisja Konkursowa Zlotu, która 

miała za zadanie wyłonić samochód i moto-
cykl zlotu. Okazało się to niemałym orzechem 
do zgryzienia, gdyż prawie każdy pojazd miał 
swój urok, historię i oryginalność. Po burzliwej 
naradzie Komisja nagrodziła:
W kategorii samochodów:
 I Miejsce: Citroen 11B – Zbigniew Wacław
 II Miejsce: Zastawa 750 - Rafał Lichota
III Miejsce: Warszawa 203 – Józef Drzyzga
W kategorii motocykli:
 I Miejsce: NSU OSL251 – Marian Zych
 II Miejsce: Dniepr K750 – Krzysztof Kurda
III Miejsce: WSK M06L – Jan Wróblewski

 

Po rozdaniu pamiątkowych „Złotych tłoków” 
uczestnicy Zlotu mogli spokojnie udać się na 
Militariadę, gdyż wszystkie pojazdy były pod 
fachową opieką organizatorów.

Ciekawostką zlotu było pojawienie się 
dwóch starych rowerów, w tym jednego z sil-
nikiem spalinowym. A już rarytasem było 
turystyczne żelazko ze składaną rączką wy-

produkowane w no-
wodębskich Zakła-
dach Metalowych 
DEZAMET.

Dużą atrakcją 
dla zwiedzających 
był symulator zde-
rzeń oraz alkogo-
gle, w których moż-
na było spróbować 
pokonać krótki sla-
lom. Ci którzy spró-
bowali tych atrakcji 
podkreślali, że nie 
spodziewali się tak 
intensywnych wra-
żeń. Było to możli-
we dzięki Żandar-
merii Wojskowej, 
która udostępniła 
taki sprzęt.

Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że  
2 Zlot Pojazdów Zabytkowych można uznać za 
bardzo udany. Duża liczba uczestników zgro-
madziła bardzo dużą liczbę odwiedzających, 
którzy z uznaniem odnosili się do całej imprezy.

W tym miejscu chcemy gorąco pogratu-
lować głównym organizatorom - Michałowi 
Żarnowskiemu i Krzysztofowi Wdowiako-
wi, bez których ta impreza by się nie odbyła. 
Serdecznie również dziękujemy całej rzeszy 
wolontariuszy, która bardzo wspomagała orga-
nizatorów.

Do zobaczenia za rok!
UMiG

2 Zlot Pojazdów Zabytkowych  
zakończony sukcesem!

» z życia gminy
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Wybory nowego Zarządu Polskiego  
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

» z życia gminy

W kwietniu na stronie internetowej miasta 
i gminy Nowa Dęba ogłoszony został ogólno-
polski konkurs pod patronatem Marszałek 
Sejmu Ewy Kopacz, by napisać list nadziei 
na temat przemocy psychicznej, fizycznej 
lub ekonomicznej. Tytuł konkursu – „Miłość  
z Podbitym Okiem”. W konkursie wzięła 
udział mieszkanka naszego miasta, Prezes 

Klubu Abstynenta – 
Ewa Stachura. Prace 
oceniała kapituła kon-
kursowa znanych ludzi 
z mediów: Elżbieta 
Radziszewska Poseł 
na Sejm RP, Anna 
Milczanowska Prezy-

dent miasta Radomska, Bogdan Białek redak-
tor miesięcznika  CHARAKTERY, Martyna 
Bunda – dziennikarka POLITYKI, Aleksan-
dra Klich – GAZETA WYBORCZA, Michał 
Olszański – dziennikarz TVP, Anna Samusio-
nek aktorka – Prezes fundacji RAZEM, Anna 
Maruszeczko –dziennikarka TVN, Olga Ko-

zierowska – radio PIN i wiele innych znanych 
postaci. Ewa Stachura zakwalifikowała się do 
finału i została zaproszona 19 czerwca na uro-
czystą galę w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz ogłoszenie wyników konkur-
su. Na gali w obecności znanych polityków,  
z Marszałek Sejmu Ewą Kopacz na czele, 
wyłoniono laureatów konkursu. Pierwszą 
nagrodę dostała Danuta Glinza, drugą Anna 
Tomczyk a trzecią nasza mieszkanka Ewa 
Stachura. Oprócz wręczonych nagród, prace 
laureatek zostaną opublikowane by nieść po-
słanie dla tych którzy cierpią i boją się wyjść 
z ukrycia.       

Ewa Stachura

8 czerwca 2013 roku odbyło się spotka-
nie członków Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów z okazji „Dnia Matki 
i Ojca” oraz wybory Zarządu Oddziału Re-
jonowego w Nowej Dębie.

W spotkaniu 
obecnych było - 
72 osoby wraz 
z  zaproszonymi 
Gośćmi. Początek 
spotkania uświet-
nił swoim wystę-
pem Młodzieżowy 
Zespół Teatralny  
z SOK  pod kie-
rownictwem Pani 
Ewy Kieliszek, 
który przygotował 
przedstawienie pt.   
„Włóczykij i ba-
śnie”.

Jest to rzecz  
o miłości do ludzi, ich dobroci, a także o tym, 
że nigdy nie wyrasta się z wiary w „baśnie”. 
Występ Młodzieży bardzo się podobał zebra-
nym o czym świadczyły gromkie brawa.

Po części artystycznej przewodnicząca 
J.M. Kaczmarek  powitała zebranych i zapro-
szonych.

Wśród zaproszonych Gości byli przedsta-
wiciele:
- Zarządu Okręgowego PZER i I w Rzeszowie
- Starostwa Powiatowego  w Tarnobrzegu
- Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Dębie 

- Samorządowego Ośrodka Kultury 
- M-Gm. O.P.S.
- Domu Pomocy Społecznej
- Zaprzyjaźnionych Związków Zaw. Przy 

DEZAMET

- oraz Państwo G i WŁ Flisowie z kwiaciar-
ni „GERBERA” w Nowej Dębie.
Po przemówieniach zaproszonych Gości, 

Panie z M-G O P S podawały zebranym go-
rący posiłek, oraz kawę i herbatę do bułeczek 
z jabłuszkiem. Po posileniu się zebranych, na-
stąpiły wybory Nowego Zarządu,  Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów 
Oddziału Rejonowego w Nowej Dębie w wy-
niku których: 
Do nowych władz Związku weszli:
1 - Kaczmarek Józefa Maria 
 Przewodnicząca Związku

2 - Kosiorowski Bronisław 
 Z-ca Przewodniczącej
3 - Witkowski Jan 
 Sekretarz
4 - Urbaniak Danuta 
 Skarbnik
5 - Mączka Maria 
 Członek Zarządu 
6 - Masłyk Natalia 
 Członek Zarządu 
7 - Nadajewska Józefa 
 Członek Zarządu .
Do Komisji Rewizyjnej weszli:
1 - Pabian Janina 
 Przewodnicząca     
2 - Bigos Zbigniew  
 Członek
3 - Tomczyk Stanisław 
 Członek 
Delegatem na Konferencję do Zarządu 
Okręgowego w Rzeszowie wybrana została – 
Przewodnicząca  J. M. Kaczmarek

Wszyscy wybrani wyrazili chęć pracy  
w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca podziękowała ustępu-
jącemu Zarządowi za bardzo dobrą pracę  
społeczną w poprzedniej kadencji, a nowo 
wybranemu Zarządowi życzyła również wy-
dajnej  pracy na  rzecz Związku. Odchodzący 
dziękowali organizatorom za pięknie przygo-
towane spotkanie i miłą atmosferę.

Przewodnicząca Związku 
Józefa Maria Kaczmarek

Konkurs - „Miłość  
z Podbitym Okiem”



lato 2013NASZE SPRAWY 11

Nowa Dęba zwycięża  
w „Debatach Oksfordzkich”

Konkurs  
kulinarny  

„Złota łuska”

» z życia gminy

W sobotę 22 czerwca dziewczęta z Gim-
nazjum nr 2 w Nowej Dębie w świetnym 
stylu wygrały „na argumenty” w Debatach 
Oksfordzkich, których finał odbył się pod-
czas Festiwalu Młodych Artystów w Sando-
mierzu.

Niedawno, gdyż 10 czerwca, drużyna  
z Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie w składzie: 
Aleksandra Wdowik, Magdalena Misiak, 
Agata Tabor i Irmina Flis, wygrała elimi-
nacje gminne. Opiekunem zwyciężczyń był 
Marek Sobczyński, nauczyciel Zespołu Pla-
cówek Oświatowych w Nowej Dębie. 4 dni 
później na eliminacjach powiatowych znala-
zły się na liście rezerwowej, ale wygrały tzw. 
„dziką kartę”, która umożliwiła wyjazd na 
finał w Sandomierzu. Tu zdecydowanie poka-
zały swoją przewagę w sposobie wypowiedzi 
i dobierania argumentów. W pierwszej turze 
zmierzyły się z drużyną z Radomyśla nad 
Sanem dyskutując na temat „Internet pomaga 
w nauce”, a w finale z drużyną z Baranowa 
Sandomierskiego i tematem „Media ogłupiają 
społeczeństwo”. Niezależna loża ekspertów, 
w której zasiedli przedstawiciele władz po-
wiatowych, gminnych, przedstawiciele uczel-
ni wyższych oraz zarządu fundacji oceniła 
wysoko przewagę dziewcząt z Nowej Dęby. 
Ponadto najlepszą mówczynią debat została 
wybrana Irmina Flis, niewiele wyprzedzając 
Olę Wdowik.

Zwycięskiemu zespołowi i opiekunowi 
Markowi Sobczyńskiemu, gratulacje złożył 
burmistrz Wiesław Ordon wraz z zastępcą 
Zygmuntem Żołądziem, którzy gorąco do-
pingowali nasze debatantki.

 

Życzymy zwyciężczyniom dalszych sukce-
sów, bo znając aktywność tej czwórki, na 
pewno na tym nie poprzestaną.

Dla ciekawskich troszkę o debatach 
oksfordzkich:

Debatuje się na całym świecie. Debaty 
typu oksfordzkiego są szczególnie popularne 
w krajach anglosaskich: w Wielkiej Bryta-
nii, Stanach Zjednoczonych, Australii… Na 
uniwersytetach i w szkołach działają kluby 
debatanckie, organizuje się krajowe i między-
narodowe mistrzostwa. Debaty przyciągają 
chętnych do sprawdzenia się na polu retoryki 
oraz licznych widzów spragnionych dyskusji 
na wysokim poziomie. Wszystko odbywa 
się według sprawdzonych reguł, określonych 
wielowiekową tradycją.

Debaty publiczne mają za sobą długą hi-
storię. Retoryka stanowiła ważny element 
przygotowania do udziału w życiu publicz-
nym już w starożytnych Grecji i Rzymie. 
Współczesne normy debatowania publiczne-
go ukształtowały się jednak przede wszyst-
kim pod wpływem brytyjskiej tradycji par-
lamentarnej. Od przełomu osiemnastego  
i dziewiętnastego wieku debaty w elitarnych 
prywatnych szkołach (public schools) i na uni-
wersytetach Anglii i Szkocji przygotowywały 
ich uczestników do przyszłego występowania 
w roli parlamentarzystów w Westminsterze.

Debata ogniskuje się wokół jednozda-
niowej tezy np. „Ta izba uważa, że ... ”. Jedna 
strona ma nas przekonać do słuszności tak 
sformułowanej tezy, druga strona ma ją pod-
ważyć i obalić. W tym celu mówcy obu stron 
zabierają głos na przemian. Jako pierwszy wy-

stępuje mówca broniący tezy. Potem do głosu 
dochodzi Opozycja, następnie zaś przemawia 
kolejny zwolennik proponowanej „uchwały”. 
W ten sposób debata toczy się aż do wyczer-
pania listy chętnych do zabrania głosu albo 
do momentu przekroczenia limitu czasowego 
przeznaczonego na dyskusję. Debatę kończy 
mówca atakujący tezę. Ukoronowaniem deba-
ty jest moment głosowania. Publiczność (jury) 
decyduje wtedy czyje argumenty okazały się 
bardziej przekonujące i czy tytułowa teza de-
baty została obroniona.

Pamiętajmy: ważne jest to CO się mówi, 
ale co najmniej równie ważne jest JAK się to 
mówi.

Na Festiwalu Młodych Artystów poja-
wił się jeszcze jeden akcent nowodębski. Na 
głównej festiwalowej scenie wystąpił Seba-
stian „Jesioł” Jesiołowski, którego koncert 
gorącymi oklaskami nagrodziła festiwalowa 
publiczność.

UMiG

„Filet z karpia zapiekany pod pierzynką 
śmietanowo-pieczarkową” przygotowany 
przez Restaurację „Dębianka” w Nowej Dę-
bie zwyciężył w konkursie kulinarnym „Złota 
łuska” na najlepszą potrawę z ryb słodkowod-
nych, organizowanym przez Lokalną Grupę 
Rybacką Puszczy Sandomierskiej. 

Konkurs odbył się 3 lipca w Restauracji 
„Dębianka”, a jego celem było promowanie 
spożycia ryb słodkowodnych, w tym szcze-
gólnie zachęcanie lokalnych podmiotów do 
wprowadzenia w swojej ofercie dań z ryb 
słodkowodnych. Potrawy z ryb, pomimo wy-
sokich walorów zdrowotnych i smakowych, 
stosunkowo rzadko pojawiają się w stałej ofer-
cie punktów gastronomicznych.

Drugie miejsce w konkursie zdobył 
„Zajazd nad Łęgiem” z Przyszowa-Rudy 
z ciekawą potrawą „Leszcz w szpinaku”. 
Trzecie miejsce przypadło także Restauracji 
„Dębianka” z Nowej Dęby za niezwykle wi-
dowiskowego „Faszerowanego szczupaka”. 

Wyróżnienie zdobyło Stowarzyszenie „So-
kół” z Baranowa Sandomierskiego za potrawę 
„Owocowa nutka pstrąga”.

Dania oceniała komisja w składzie: Zofia 
Kruk, wiceprezes LGR, Krystyna Warzecha, 
przedstawicielka sektora rybackiego i Piotr 
Pastuła, dyrektor Biura Lasowiackiej Grupy 
Działania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział oraz właścicielom Re-
stauracji „Dębianka” za pomoc w organizacji 
Konkursu.

Marcin Flis 
Dyrektor Biura LGR
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Uroczyste otwarcie dobudowanej części 
Oddziału Psychiatrycznego  

Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

Burmistrz Nowej Dęby Samorządowym 
Menedżerem Regionu

We wtorek 11 czerwca 2013 r. odbyło 
się otwarcie dobudowanej części Oddzia-
łu Psychiatrycznego Szpitala Powiatowego  
w Nowej Dębie.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Miro-
sław Pluta Poseł na Sejm RP, Zbigniew Chmie-
lowiec Poseł na Sejm RP, Krzysztof Wróbel 
Z-ca Dyrektora POW Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Rzeszowie, Ma-
ria Ślenzak Naczelnik Wydziału Eko-
nomiczno-Finansowego POW NFZ  
w Rzeszowie, Krzysztof Pitra Starosta 
Tarnobrzeski, Jerzy Sudoł Wicesta-
rosta Tarnobrzeski, dr n. med. Maciej 
Kuligowski  Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie psychiatrii w Wojewódz-
twie Podkarpackim, Radni Powiatu 
Tarnobrzeskiego, Zygmunt Żołądź 
Z-a Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 

Dęba, włodarze okolicznych miejscowości,  
a także przedstawiciele firm i zakładów.

Dyrektor Szpitala Bogdan Tomczyk zwra-
cając się do licznie przybyłych gości mówił: 
„Nowodębski Szpital służy naszej lokalnej 
społeczności już 60 lat. Pragnę wyrazić olbrzy-
mią satysfakcję z tego, że w roku Jubileuszu 

zrealizowaliśmy ważną z punktu widzenia 
strategii rozwoju Szpitala inwestycję. Pomysł 
rozbudowy Oddziału  narodził się  jakiś czas 
temu. Ale nie byłby możliwy do realizacji bez 
pomocy zarówno Starosty i Wicestarosty Tar-
nobrzeskiego, członków zarządu i radnych Po-
wiatu Tarnobrzeskiego jak i członków Rady 
Społecznej  działającej przy Szpitalu. Inwesty-

cja ta nie byłaby możliwa, gdyby nie 
wsparcie finansowe ze strony Powiatu 
Tarnobrzeskiego, który dofinansował  
rozbudowę w prawie 75 procentach. 
Za każdą okazaną w tym zakresie po-
moc wszystkim serdecznie dziękuję.” 
Podziękowania przyjaciołom szpitala 
zostały wręczone dla:
- Powiatu Tarnobrzeskiego na ręce 
Krzysztofa Pitry za przekazanie kwo-
ty 450 000 zł w formie dotacji z prze-

Centrum Konferencyjno-Wystawienni-
cze „Etiuda” w Lublinie w środowy wieczór 
24 kwietnia 2013 r. gościło na uroczystej gali 
przedstawicieli biznesu i samorządów z woje-
wództwa lubelskiego i podkarpackiego.

Filary Polskiej Gospodarki to ranking 
przygotowany przez redakcję dziennika „Puls 
Biznesu” i firmę badawczą Millward Brown 
SMG/KRC. Jego celem jest wyłonienie firm 
i samorządów, których działalność ma szcze-
gólnie pozytywny wpływ na rozwój regionu. 
Istotną cechą rankingu jest fakt, iż zwycięzcy 
wskazywani są przez lokalne władze.

Samorządy terytorialne, jako organy wła-
dzy znajdujące się zarówno najbliżej przedsię-
biorców, jak i społeczności, swoimi głosami 
decydują o wyborze zwycięzców plebiscytu  
w poszczególnych województwach. Efektem 
ich ocen jest coroczny ogólnopolski ranking  
Filary Polskiej Gospodarki.

Wśród wyróżnionych tytułem Samorzą-
dowego Menedżera Regionu znalazł się bur-
mistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon.

Tytuł Samorzą-
dowy Menedżer Re-
gionu przyznawany 
jest dzięki głosom 
szefów jednostek 
samorządu teryto-
rialnego z regionu. 
Jest to szczególny 
powód do dumy, 
gdyż to okoliczne 
gminy, miasta i po-
wiaty w wyróżnio-
nych gminach wi-
dzą lidera, którego 
działalność warta jest uznania.

Swoje wyróżnienie dedykuję mieszkań-
com mojej gminy, przedsiębiorcom, stowarzy-
szeniom, a także moim współpracownikom.  
To dzięki ich pracy nasza gmina została do-
strzeżona przez inne samorządy, a przyznany 
mi tytuł traktuje jako tytuł dla całej gminnej 
społeczności – skomentował Wiesław Ordon.

Wśród wyróżnionych samorządowców  
z województwa podkarpackiego znaleźli się 
również: prezydent miasta Rzeszów Tadeusz 

Ferenc, prezydent miasta Krosno Piotr Przytoc-
ki, prezydent miasta Mielec Janusz Chodorow-
ski, prezydent miasta Przemyśl Robert Choma, 
prezydent miasta Stalowa Wola Andrzej Szlę-
zak, wójt gminy Tryńcza Ryszard Jędruch, 
burmistrz miasta Sanok Wojciech Blacharczyk, 
wójt gminy Jarosław Roman Kałamarz, bur-
mistrz miasta Jarosław Andrzej Wyczawski 
oraz prezydent miasta Tarnobrzeg Norbert Ma-
stalerz.

UMiG
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znaczeniem na dofinansowanie rozbudowy Oddziału Psy-
chiatrycznego w Nowej Dębie.

- Zarządu Stowarzyszenia Społeczny Komitet Pomocy Szpita-
lowi Powiatowemu na ręce Marii Gurdak za udzielone wspar-
cie finansowe na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Po-
wiatowego w Nowej Dębie.

- Miasta i Gminy Nowa Dęba na ręce Z-cy Burmistrza Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba Zygmunta Żołądzia za przekazanie 
kwoty 50 000 zł w formie dotacji na zakup aparatury i sprzętu 
medycznego.

- Gminy Majdan Królewski na ręce Wójta Jerzego Wilka za 
pomoc finansową na rzecz Szpitala Powiatowego w Nowej 
Dębie

- Gminy Grębów na ręce Wójta Kazimierza Skóry za przekaza-
nie 10 000 zł w formie dotacji na zakup łóżek szpitalnych.

-  Pana Adama Łabudy za udzielone wsparcie dla Szpitala Po-
wiatowego w Nowej Dębie.

- Nadleśnictwa Nowa Dęba na ręce Nadleśniczego Wacława 
Pietrzaka za udzielone wsparcie dla Szpitala Powiatowego  
w Nowej Dębie.

- Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu 
za udzielone wsparcie dla Szpitala Powiatowego Nowej Dębie,

- Zarządu NFOZ Komitet Oddziału w Rzeszowie za przekaza-
nie 10 000 zł w formie dotacji na zakup respiratora transporto-
wego dla Oddziału Pomocy Doraźnej,

Rocznie Oddział Psychiatryczny Szpitala Powiatowego  
w Nowej Dębie hospitalizuje ponad 1000 pacjentów powyżej 18 
roku życia z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. Oddział 
posiada akredytację dla prowadzenia podyplomowych staży 
specjalizacyjnych. Posiada także dostęp do wysokospecjali-
stycznych metod diagnostycznych jak badanie neuroobrazowe 
CT, badanie elektrofizjologiczne EEG. W oddziale pracuje ze-
spół terapeutyczny w skład, którego wchodzą lekarze, psycholo-
dzy, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki, opiekunowie, pracownik 
socjalny, sekretarki. Zespół ten zapewnia serdeczny i życzliwy 
stosunek do pacjentów oraz wyrozumiałość wobec ich proble-
mów.

Po rozbudowie oddział obecnie posiada 73 łóżka. W nowej 
części budynku zlokalizowane są sale łóżkowe dla pacjentów, 
separatka i łazienki. Dzięki temu poprawi się komfort leczenia  
w oddziale. Poza tym dla personelu powstał węzeł sanitarny, 
punkt pielęgniarski, pokój socjalny, gabinet zabiegowy oraz 
szatnia (męska i damska). Nowa część oddziału zajmuje 373,38 
m kw. Otwarcie nowej części Oddziału Psychiatrycznego to 
powód do dumy dla Szpitala, a dla pacjentów większy komfort 
pobytu na oddziale. Podczas uroczystości, można było obejrzeć 
prace wykonane przez pacjentów Oddziału Psychiatrycznego 
w ramach terapii zajęciowej, wystawę z prowadzonych prac re-
montowych, a także skosztować potraw przygotowanych przez 
kuchnię szpitalną. Nowopowstały oddział, a także uroczystość 
jego otwarcia zdobyły uznanie oraz liczne pochwały ze strony 
przybyłych gości.

Życzymy pracownikom owocnej pracy, a pacjentom zdrowia.
Beata Cabaj 

Szpital Powiatowy

List otwarty do …
Panie burmistrzu, napisał Pan List otwarty do mieszkańców, który sprowokował mnie 
do podjęcia trudu napisania czegoś podobnego. Nie w temacie referendum, bo to jest 
idiotyzm, ale w tematach bardzo przyziemnych i skierowanych chyba bardziej do 
mieszkańców mojego kochanego miasta, ale też troszkę do Pana. Nie potrafię tak ład-
nie pisać jak Pan, ale parafrazując klasyka „pisać każdy może, trochę lepiej lub ..” itd. 

W liście poruszył pan sprawę Straży Miejskiej. Pisał Pan, że ta formacja jest potrzebna 
bo pilnuje porządku. Ja wiem, że Policja jest od bezpieczeństwa a Straż Miejska od 
porządku. Wiem też, że żadna służba czy to Policja, czy Straż nie dadzą rady upilno-
wać wszystkich i zareagować na wszystkie durne pomysły jakie przychodzą do głowy 
niektórym kretynom, bo chyba tylko tak można ich nazwać. Postanowiłem napisać 
tych kilka zdań właśnie dlatego, że denerwuje mnie bezmyślność, złośliwość i często 
obojętność niektórych mieszkańców. Bo jak można nazwać to co obserwuję każdego 
dnia na naszych ulicach? Ale do rzeczy.

Trzeba przyznać, że miasto nam z roku na rok pięknieje. Nowy basen, dom kultury, 
Orliki, ścieżki rowerowe itp. No i właśnie o te ścieżki rowerowe mi chodzi. Właściwie 
to nie mi chodzi, tylko niektórym mieszkańcom się dobrze po nich chodzi! Szlag mnie 
trafia, jak jadę rowerem a tabuny spacerowiczów z psami łażą po tej ścieżce jak święte 
krowy i jeszcze się dziwią jak im zwracam uwagę. Najchętniej by mnie chyba tymi 
psami poszczuli. Czy w tym mieście ludzie nie wiedzą do czego służy ścieżka rowero-
wa?! Stoi przecież jak byk, znak „droga tylko dla rowerów”! Czy tak trudno zrozumieć 
ten znak?! Panie burmistrzu, może by tak jednak Straż Miejska zareagowała (bo nie 
wierzę, żeby Policja się w tak błahym temacie ruszyła)? Może nie od razu mandat ale 
przez dwa miesiące pouczać, a potem trudno – walić mandat jak inaczej nie dociera! 

To samo w temacie piesków. Dlaczego właściciele nie wyprowadzają swoich ulubień-
ców w kagańcach? Chodzą nawet z dużymi psami bez kagańca, „bo on łagodny”. A co 
mnie obchodzi czy on łagodny jest czy nie! Ja mam się czuć bezpiecznie i moje dzieci 
też, a przepis wyraźnie mówi że pies ma być w kagańcu! Do tego wypuszcza się psa na 
„długiej smyczy” i piesek rżnie kupę gdzie popadnie! A darmowe pakiety leżą sobie po 
sklepach i niewiele się tym właściciele przejmują! Drodzy mieszkańcy reagujcie na to, 
zwracajcie uwagę właścicielom psów! Jak będziemy się wszyscy odwracać i udawać, 
że tego nie widzimy to niedługo  będziemy mieli  całe ulice w psich kupach! Dość to-
lerancji dla bezmyślności! Masz psa, masz obowiązki! Masz po nim sprzątać nie tylko  
w domu! Na ulicy też! Proponuję akcję: każdy kto zobaczy jak właściciel nie posprząta 
po psie to zrobić mu fotkę i publikować na stronie internetowej. Niech się wstydzi! Ja 
zacznę to robić i będę przesyłał fotki do Pana burmistrza.

Kolejny denerwujący temat to złodziejstwo! No szlag może człowieka trafić jak widzi 
skutki niby to drobnych kradzieży. Na wiosnę zniknęły z ronda chyba wszystkie tulipa-
ny. Teraz nikną świeżo posadzone krzewy z plant i parku za domem kultury. Nie wiem 
czy będzie ładnie czy nie. Oceniać będę jak się remont skończy, ale jak można kraść 
te posadzone dopiero co krzewy ozdobne?! Podejrzewam, że drobni złodziejaszkowie 
sprzedają ukradzione krzewy, żeby mieć na piwo czy wino lub lądują one w różnych 
ogródkach.  Jeśli tak jest to apeluje do mieszkańców – nie kupujcie! Jeśli nie to prze-
praszam. A każdy kto zauważy taką kradzież niech dzwoni na Policję albo do Straży 
Miejskiej. To nasze miasto ma być piękne, w końcu jakieś nowe rodzaje krzewów są sa-
dzone i jakiś baran nas tego pozbawia! Nie pozwólmy na to! To przecież nasze wspólne 
dobro! To za Nasze podatki między innymi jest kupione, więc wara ci złodzieju od 
Naszych krzaczków!

Na razie tyle Panie burmistrzu. Może Pan ten list opublikować w Naszych Sprawach. 
Może do paru osób to dotrze? Ja mimo wszystko jeszcze wierzę w ludzi, choć coraz 
mniej.

Pozdrawiam 
Zdenerwowany mieszkaniec 

(Nazwisko do wiadomości UMiG; 
zachowano oryginalną pisownię)
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Prymicje w parafii Matki Bożej Królowej Polski
19 czerwca 2013 r. w Bazylice Ka-

tedralnej w Sandomierzu 13 diakonów  
z rąk ks. bpa Ordynariusza Krzysztofa Nit-
kiewicza przyjęło święcenia kapłańskie. 

Jednym z nich był,  pochodzący  z parafii 
Matki Bożej Królowej Polski z Nowej Dęby, 
ks. Rafał  Kusiak. Tu się urodził, uczęszczał do 
szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły śred-
niej. Można więc  powiedzieć, że  rzeczywiście 
jest ,,nasz”, że  wywodzi się z naszego środo-
wiska.

Wśród uczestników uroczystości byli 
jego krewni, przyjaciele i znajomi, miejscowi 
duszpasterze i przedstawiciele wspólnoty pa-
rafialnej, wśród której wzrastał, a jednocześnie  
tu dojrzewało jego kapłańskie powołanie.

Kilka dni później, w XII niedzielę zwykłą 
23 czerwca przeżywaliśmy razem z nim pry-
micje.

Pogoda była zmienna i dlatego nie można 
było zrealizować opracowanego i przyjętego 
schematu przewidzianych obrzędów. Zamiast 
przyjść do świątyni pieszo z najbliższymi,  
ze względu na ulewę, wszyscy dotarli samo-
chodami. Po prymicjanta do podcieni kościoła 
wyszła liturgiczna procesja prowadzona przez  
ks. proboszcza. Ks. neoprezbiterowi  został po-
dany do ucałowania krzyż, pobłogosławiony 
przez  Jana Pawła II podczas jego pobytu w San-
domierzu 12 czerwca 1997. Następnie wszyscy 
zgromadzeni zostali pokropieni wodą  święco-
ną i z pieśnią na ustach weszli do wnętrza świą-

tyni. Po ubraniu się prymicjanta w liturgiczny 
strój mszalny miało miejsce powitanie, którego 
dokonali: ks. proboszcz, przedstawiciele rodzin 
i młodzież. Po nim z drżącym głosem nowy 
kapłan wyraził swoją wdzięczność wobec Pana 
Boga za dar i łaskę powołania, a wobec ludzi 
za wszelką  życzliwość i  dobroć, podkreślając, 
że w tych właśnie intencjach będzie sprawował 
po raz  pierwszy ofiarę eucharystyczną w para-
fialnym kościele. Obsługę liturgiczną Mszy św. 
zapewnili dorośli i młodzież. Okolicznościowe 
kazanie wygłosił kapłan z diecezji tarnowskiej. 
Kaznodzieja, nawiązując do jednego z wierszy 
ks. Twardowskiego, starał się  udzielić odpowie-
dzi na pytania: kim jest kapłan i czy dzisiaj jest 
potrzebny współczesnemu człowiekowi? Nie 
brak osób, które bez głębszego zastanowienia, 

» z życia gminy

100 lat Pani Bronisławy Julii Lis

Przy Al. Zwycięstwa 2/12 w Nowej Dębie, 
odbyło się otwarcie filialnego Biura Posel-
skiego Mirosława Pluty, Posła na Sejm RP.

W uroczystym otwarciu biura, wzięli udział 
m.in., zastępca burmistrza Nowej Dęby Zyg-
munt Żołądź, wicestarosta tarnobrzeski Jerzy 
Sudoł, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowej 
Dębie Bogdan Tomczyk, sołtysi, radni z terenu 
powiatu tarnobrzeskiego, a także członkowie 

lokalnych struktur Platformy Obywatelskiej.
Parlamentarzysta, po wcześniejszym kon-

takcie telefonicznym, będzie raz w miesiącu 
pełnić dyżur w siedzibie nowo otwartego biura.

– Uważam, że poseł powinien mieć bezpo-
średni kontakt z mieszkańcami z Gminy Nowa 
Dęba – podkreśla Mirosław Pluta. – Idea tego 
biura jest taka, abyśmy sobie wzajemnie poma-

gali i wspierali się. Chcę być blisko Was i poma-
gać na tyle, na ile będę mógł.

Biuro będzie czynne dla interesantów z te-
renu Gminy Nowa Dęba w piątki w godzinach 
od 9:00 do 13:00.

Wojciech Lis 
Dyrektor Biura Poselskiego Mirosława 

Pluty w Tarnobrzegu

Pani Bronisława Julia Lis 19 kwietnia 
2013 r. obchodziła setne urodziny. Były kwia-
ty, wspomnienia, wizyty przyjaciół, rodziny  
i znajomych.

Z życzeniami u Szanownej Jubilatki był 
również burmistrz Nowej Dęby Wiesław Or-
don wraz z wiceprzewodniczącą Rady Miej-
skiej Marią Mroczek oraz kierownikiem 
Urzędu Stanu Cywilnego Bożeną Szczepan.
Pani Bronisława pomimo sędziwego wieku 
tryskała energią i odpowiadała na wiele pytań 
gości.

Wspominała też różne fakty ze swoje-
go życia, tajne nauczanie w Rozalinie, pracę  

w szkołach w Tarnobrzegu, Tarnowskiej Woli  
i Nowej Dębie.

„Całe życie to jeden wielki żart...” - tak 
ku zaskoczeniu obecnych skomentowała swo-
je wypowiedzi.

Dołączając się do życzeń dziękujemy 
za wszystko, co pani Bronisława zrobiła dla 
kilku pokoleń mieszkańców miasta i gminy 
Nowa Dęba. Mamy też nadzieję, że będziemy 
świadkami jeszcze wielu jubileuszy Czcigod-
nej Pani Dyrektor.

UMiG

Poseł Mirosław Pluta  
otworzył Filialne  
Biuro Poselskie  
w Nowej Dębie
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Kanoniczna wizytacja biskupia
W kwietniu i maju parafie dekanatu 

Tarnobrzeg Południe przeżywały przewi-
dziane prawem kanoniczne wizytacje bi-
skupie.

Sięgając  do historii dowiadujemy się, że 
pierwsze wizytacje odbywały się już za po-
średnictwem Apostołów, którzy odwiedzali 
poszczególne gminy chrześcijańskie. Zazwy-
czaj odbywają się  raz na pięć lat. Zwykle przed 
każdą taką wizytacją do parafii 
przyjeżdżają wyznaczeni przez 
ks. biskupa wizytatorzy, którzy 
sprawdzają  funkcjonowanie 
danej wspólnoty parafialnej  
w dziedzinie życia religijnego, 
moralnego, apostolskiego i ad-
ministracyjno-gospodarczego. 
Parafie Nowej Dęby wizytował 
ks. bp Edward Frankowski.

W naszej parafii była ona 
realizowana w dniach 19 i 20 
kwietnia 2013r. Ponadto ks. bp 
przewodniczył odpustowi ku 
czci Matki Bożej Królowej Pol-
ski 3 maja oraz uroczystościom 
Ciała i Krwi Pańskiej prowa-
dząc także procesję do czterech 
ołtarzy z  Kościoła Podwyższe-
nia Krzyża Świętego do Ko-
ścioła Matki Bożej.

W trakcie trwania wizytacji kanonicznej 
Parafii ks. biskup spotkał się z dyrekcją i pra-
cownikami Środowiskowego Domu Samopo-
mocy i jego pensjonariuszami, z personelem 

Samorządowego Ośrodka Kultury, z dyrektora-
mi oraz nauczycielami i uczniami Gimnazjum 
im. Papieża Jana Pawła II, Zespołu Szkół nr 1, 
Gimnazjum  im. Św.  Maksymiliana Kolbego, 
Szkoły Podstawowej nr  3  i Przedszkola nr 4, 
z rodziną  wielopokoleniową, a więc z dziad-
kami, rodzicami i dziećmi, z pracownikami 
Posterunku Energetycznego, który obsługuje 
Muzeum ks. kard. Adama Kozłowieckiego  

w Hucie Komorowskiej, z rodziną wielodziet-
ną, która wychowuje 4 synów i 6 córek, z rodzi-
cami kapłanów i sióstr  zakonnych, z  chorymi, 
z wiernymi Nowej Dęby na modlitwie słowami 
Koronki do Miłosierdzia Bożego za zmarłych 
na cmentarzu, z przedstawicielami grup apo-

stolskich działających w Parafii: Radą Duszpa-
sterską, Akcją Katolicką, Apostolstwem Dobrej 
Śmierci, Caritasem, Liturgiczną Służbą Ołta-
rza, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, 
Neokatechumenatem, Rycerstwem Niepoka-
lanej, Wspólnotą Krwi Chrystusa, Ruchem 
Rodzin Nazaretańskich, Rycerzami Kolumba 
oraz z najliczniejszą grupą przedstawicieli grup 
różańcowych.

Jednym z elementów 
wizytacji było także udzie-
lenie sakramentu Bierz-
mowania młodzieży oraz 
wprowadzenie relikwii bło-
gosławionego Jana Pawła 
II. Księże biskupie, dzięku-
jemy za poświęcony czas, 
pouczenia apostolskie, za 
okazywaną nam życzliwość 
i zrozumienie.  Wizytacja 
ks. biskupa Edwarda Fran-
kowskiego w tak ważnym 
okresie, jakim jest Rok Wia-
ry, była bodźcem do konso-
lidacji wspólnoty parafial-
nej, przypomnieniem zadań 
i celów stawianych przez 
naszego Wielkiego Rodaka 
Jana Pawła II, którego reli-

kwie przekazał  parafii ks. kard. Stanisław Dzi-
wisz. Pasterz diecezji w homilii przypomniał 
też o potrzebie utrwalania uczuć patriotycznych 
odwołując się do bohaterskiej walki powstań-
ców  styczniowych.

Ks. Mieczysław Wolanin

» z życia gminy

bez  zbadania prawdziwości  
wysuwanych zarzutów kry-
tykują  kapłanów, co obecnie, 
można powiedzieć, że jest 
modne, ale to ci sami  ludzie 
poszukują  księdza do spo-
wiedzi, chrztu i innych posług 
religijnych. Bo kapłan to ktoś 
powołany przez Boga, aby 
był przedłużeniem  ust, rąk  
i nóg Chrystusa, dla głoszenia 
Dobrej Nowiny o zbawieniu. 
Kapłan ma być mężem mo-
dlitwy na wzór Chrystusa, 
który wiele czasu poświęcał 
na rozmowę ze swoim Oj-
cem w Niebie. Ma być dalej 
odważnym świadkiem Zba-
wiciela i Jego nauki, groma-
dzącym ludzi dobrej woli wokół Mistrza z Na-

zaretu. Na zakończenie mszy św. ks. prymicjant 
wyraził jeszcze raz swoją wdzięczność wobec 
Pana Boga i ludzi, udzielając apostolskiego bło-

gosławieństwa i przekazując 
pamiątkowe obrazki.

Warto jeszcze powiedzieć, 
że ks. Rafał Kusiak jest 11. ka-
płanem z Parafii Matki Bożej 
Królowej Polski (21 z Nowej 
Dęby), a 8. przeżywającym 
prymicje w obecnym nowym 
kościele. Ponadto trzeba wspo-
mnieć, iż z naszego parafialne-
go środowiska pochodzi 6 sióstr 
zakonnych.

Księże  Rafale ! Niech Pan 
Ci błogosławi  na  drogach 
Twojego kapłańskiego  posłu-
giwania.

Ks. Mieczysław Wolanin
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5 czerwca w Przedszkolu nr 4 odbył 
się II Konkurs przyrodniczo-ekologiczny. 
W konkursie uczestniczyły trzy przed-
szkola działające na terenie miasta Nowa 
Dęba:  Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 4 
i Przedszkole nr 5. Dzieci z Przedszkola 
nr 4 przedstawiły krótki program arty-
styczny poświęcony ochronie przyrody 
pod tytułem ,,Ratujmy naszą planetę’’. Po 
części artystycznej zawodnicy przystąpili 
do części konkursowej. Musieli wykazać 
się znajomością przyrody, umiejętnością 
segregacji śmieci a także sprawnością fi-
zyczną. Jedną z konkurencji był konkurs 

na zabawkę ekologiczną. Każde z przed-
szkoli przygotowało po pięć zabawek  
z materiałów wtórnych, czyli takich które 
po użyciu wyrzucamy do kosza. Powstały 
więc piękne samoloty, zamek, zwierzęta, 
pojazdy z pudełek, butelek i różnych in-
nych opakowań. Konkurs zakończył się 
wręczeniem dyplomów i nagród ufundo-
wanych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Dęba, Nadleśniczego Nadleśnictwa 
Nowa Dęba oraz Radę Rodziców przy 
Przedszkolu nr 4. 

Danuta Łagoda - ZPO

II Konkurs przyrodniczo-ekologiczny  
w Przedszkolu nr 4

„Majówka przy Zybury -  
Trzy Godzinki dla Rodzinki”

23 maja 2013r. w Zespole Placówek 
Oświatowych w Nowej Dębie odbył się  
I Piknik Rodzinny pod hasłem „Majówka 
przy Zybury - Trzy Godzinki dla Rodzinki”. 

W imieniu organizatorów wszystkich uczest-
ników powitał Dyrektor szkoły mgr Dariusz Siu-
dem. „Integracja na linii nauczyciele - uczniowie 
- rodzice jest trendem w całej współczesnej Eu-
ropie, więc i my nie możemy pozostać w tyle” 
- powiedział Pan Dyrektor. Majówka została 
zorganizowana dzięki wspaniałej współpracy 
oraz Nowodębskiego Stowarzyszenia Społecz-
no-Kulturalnego, rodziców oraz pracowników 
szkoły. Połączenie sił wszystkich organizacji 
przyniosło znakomite rezultaty. Pogoda nie była 
wymarzona, ale humory dopisywały.

Piknik miał charakter integracyjny. Spo-
tkaliśmy się, by podzielić się z całą społeczno-
ścią szkolną tym, co dobrego dzieje się w na-
szych zespołach klasowych. Dlatego na scenie 
zaprezentowali się kolejno wychowankowie 
przedszkola, uczniowie szkoły podstawowej,  
a następnie młodzież gimnazjalna. Okazało się, 
że do naszej placówki uczęszcza wielu uczniów 
wszechstronnie uzdolnionych. Przedszkolaki 
zachwyciły wszystkich bardzo bogatą częścią 
artystyczną oraz wspólnym tańcem Gangnam 
Style. Uczniowie szkoły podstawowej zaprezen-
towali pastisz słynnego programu telewizyjnego 
„Mam Talent”, w którym pochwalili się swoimi 
talentami: wokalnymi, muzycznymi, aktorski-
mi, tanecznymi i sportowymi. Zespół taneczny 
gimnazjum „Fair play” przygotował dwa układy 
taneczne, zdobywając aplauz publiczności, wo-
kalnie uzdolnione uczennice zaśpiewały piosen-

kę anglojęzyczną, a skecze koła 
teatralnego, wywołały salwy 
śmiechu wśród zgromadzonych.
Na odwiedzających naszą szko-
łę w tym dniu gości, uczniów  
i rodziców czekało wiele atrak-
cji. W trakcie trwania pikniku 
można było podziwiać nie tylko 
występy uczniów, ale także na-
uczyć się, jak udzielać pierwszej 
pomocy potrzebującym. Na bo-
isku  do sportowej rywalizacji 
w kilku konkurencjach stanęli: 
uczniowie i rodzice. Dzieci mogły do woli wy-
skakać się na trampolinie, pobawić się w suchym 
basenie i pozjeżdżać na zjeżdżalni, w przerwach 
zajadając watę cukrową i popcorn. W przerwie 
między występami młodzieży odbyły się poka-
zy ratownictwa medycznego Pogotowia Ratun-
kowego i Technicznego w wykonaniu Straży 
Pożarnej z Nowej Dęby. Oprócz wspaniałych 
atrakcji ruchowych podczas festynu można było 
również spróbować pysznych wypieków przy-
gotowanych przez nasze mamy, napić się kawy 
oraz darmowej herbaty. Uczestnicy festynu  mie-
li  szansę uzupełnienia sił pysznymi kiełbaskami 
z grilla i smaczną grochówką, które były dziełem 
restauracji „Dębianka”.

Każdy z uczniów mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Jeśli znudziły go zabawy ruchowe, mógł 
podejść do studia wizażu, a tam uczennice Tech-
nikum Usług Fryzjerskich z Zespołu Szkół Nr 2 
w Nowej Dębie malowały na jego twarzy niesa-
mowite kolorowe „małe dzieła sztuki”. Wszyscy 
chętni mogli na pamiątkę zakupić dla siebie za 

przysłowiową złotówkę prace dzieci oraz dzieła 
pań ze świetlicy szkolnej. Przez cały czas trwania 
zabawy ducha walki dodawał wszystkim  nieza-
stąpiony klaun. To on zabawiał zgromadzonych, 
zachęcał do zakupienia pamiątek po majówce, 
swoimi żartami sprawił, że bawiliśmy się zna-
komicie.

Piknik Rodzinny okazał się dla dzieci źró-
dłem wielkiej radości i wspaniałej zabawy. 
Istotne było to, że mogły czynnie, z udziałem ro-
dziców, uczestniczyć  w zabawach i wielu cieka-
wych konkurencjach. Atmosfera była naprawdę 
rodzinna. Mamy nadzieję, że tego typu impreza 
organizowana w naszej szkole po raz pierwszy 
wejdzie już na stałe do kalendarza imprez. Zor-
ganizowanie takiej imprezy w szkole było możli-
we dzięki ludziom o wspaniałych sercach, którzy 
rozumieją potrzebę organizowania takich akcji. 
Wszystkim rodzicom i tym, którzy w jakiś spo-
sób przyczynili się do organizacji naszej imprezy 
BARDZO DZIĘKUJEMY.

Zespół Placówek Oświatowych  
w Nowej Dębie

» oświata
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Strzelcy „na piątkę”

Uczniowie z Gimnazjum nr 1  
w Nowej Dębie we Francji

We wrześniu 1932r. w Porębach Dęb-
skich został zorganizowany pierwszy oddział 
Związku Strzeleckiego „Strzelec”, którego 
komendantem został Jan Paduch, a na-
stępnie Roman Tomczyk. Organizacja gro-
madziła młodzież męską zarówno chętną 
do ćwiczeń wojskowych jak i  poznawania 
historii Polski. W 1937r. Bronisław Zybura 
zorganizował drugi oddział „Strzelca” w Dę-
bie, został jego komendantem i referentem 
wychowania obywatelskiego. Oba oddziały, 
w miarę regularnie, działały do 1939r. i były 
w pełni umundurowane.

Nawiązując do przedwojennej tradycji,  
w  roku 2010 przy Zespole Szkół nr 2 im. E. 
Kwiatkowskiego w Nowej Dębie,  została po-
wołana do życia Jednostka Strzelecka Związku 
Strzeleckiego „Strzelec” i otrzymała numer 2043.
Inicjatorami byli, Bogumiła Kumięga, Wojciech 
Stępień i Marek Wrona, którzy jednocześnie stali 
się dowództwem jednostki. Organizacja ma na 
celu podejmować działania edukacyjne w duchu 
patriotycznym w nawiązaniu do historii i tradycji 
polskiej. Strzelcy przechodzą szkolenia parami-
litarne zdobywając kolejne stopnie strzeleckie. 
Ubiorem strzelca jest mundur identyczny jak 

wojskowy z naszywka-
mi strzeleckimi i her-
bem miasta Nowa Dęba. 

Szkolenia są orga-
nizowane w ramach 
krótkich obozów letnich 
i zimowych jednostki. 
Strzelcy uczestniczą 
również w szkoleniach  
wraz ze wszystkimi jed-
nostkami strzeleckimi 
okręgu południowo - 
wschodniego w Trzciań-
cu.

W pierwszych dniach czerwca br. odbył się 
czwarty obóz szkoleniowy JS 2043. Ten wyjazd 
był szczególny, ponieważ po raz pierwszy wspól-
nie ćwiczyli starsi strzelcy wraz z ich młodszymi 
kolegami, rozpoczynającymi swoją przygodę ze 
„Strzelcem”. Młodsi strzelcy nabywali podsta-
wowych umiejętności z zakresu taktyki dzia-
łania piechoty lekkiej. Nowością były zajęcia 
powiązane z „czarną taktyką”, polegającą na 
walce w terenie zabudowanym i w zamkniętych 
pomieszczeniach. Ćwiczenia nocne, jak zwykle, 
cieszyły się szczególnym zainteresowaniem, 
prowadzone w oparach mgły nocnej poruszały 
wyobraźnię. Młodzi strzelcy „połknęli bakcyla” 
i należy cieszyć się, że mamy młodzież chętną 
do kreatywnego spędzania czasu i nabywania 
nowych umiejętności.

JS 2043 planuje utworzyć oddział Orląt, 
do którego mogą należeć dzieci ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum. Wszystkich chętnych, 
którzy chcieliby  zapisać się do organizacji strze-
leckiej, prosimy o kontakt do Wojciecha Stępnia 
tel.696035211.

Bogumiła Kumięga,  
Wojciech Stępień.

Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła 
II w Nowej Dębie w tym roku szkolnym koń-
czy finansowany przez Komisję Europejską 
międzynarodowy projekt Comeniusa „Opo-
wieści twojej historii”. Ostatnie spotkanie 
przedstawicieli szkół z Polski, Włoch, Nor-
wegii i Francji odbyło się w Collège François 
Auguste Ravier w Morestel w dniach 26 - 31 
maja 2013 r.

Wzięli w nim udział uczniowie: Klaudia 
Lulek, Justyna Parys, Tomasz Gołąbek, Judy-
ta Szpunar, Sylwia Kupiec, Karolina Pakulska  
i Weronika Wojdacz. Opiekę nad grupą sprawo-
wały p. Anna Czerwiec i szkolny koordynator 
projektu p. Agnieszka Pazder. Mieliśmy okazję 
zwiedzić urokliwe miasteczko gospodarzy, spo-
tkać się merem, wziąć udział w wycieczkach do 
Annency i Grenoble. Poznawaliśmy historię tych 
miejscowości oraz ich atrakcje turystyczne. Dla 
uczniów szczególnie emocjonujący był rafting na 
rzece Rodan. 

Najważniejszym zada-
niem tego spotkania były 
prace związane z zakoń-
czeniem projektu: przygo-
towanie raportu dla Agencji 
Narodowych, uzupełnienie 
bazy EST zawierającej pro-
dukty współpracy europej-
skiej, zgromadzenie mate-
riałów na stronę internetową 
prowadzoną przez p. An-
drzeja Pazdera. Uczniowie 
brali udział w specjalnie 
przygotowanych dla nich 
zajęciach sportowych, obejrzeli spektakl teatral-
ny o wymowie pacyfistycznej, przygotowali 
wraz z dziećmi miejscowej szkoły podstawowej 
plakaty poświęcone państwom uczestniczącym 
w projekcie.

Wrażenia z wyjazdu były niezwykłe. Go-
spodarze wspaniale wszystko zaplanowali. Ro-
dziny goszczące były bardzo serdeczne. Wszy-

scy, uczniowie i nauczyciele, żałowali, że jest to 
już ostatnie spotkanie, gdyż w trakcie dwóch lat 
projektu zawiązały się przyjaźnie, które – mamy 
nadzieję – przetrwają próbę czasu…

Zapraszamy na stronę internetową pro-
jektów prowadzonych przez naszą szkołę:  
www.gimnazjum1ndeba.neostrada.pl.

Agnieszka Pazder

» oświata
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Promocja albumu pt. 10 lat Honorowej Straży 
Wielkanocnej w Nowej Dębie i Lasowiacka 

Grupa Działania w fotografiach.
4 kwietnia 2013 r. w SOK w Nowej Dębie pod-

czas spotkania promocyjnego odbyła się uroczysta 
prezentacja albumu pt: ”10 lat Honorowej Straży 
Wielkanocnej w Nowej Dębie i Lasowiacka Grupa 
Działania w fotografii”. Album został wydany przez 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie  
w nakładzie 1700 egzemplarzy. Stanowi pamiątkę 
wydarzenia jakie miało miejsce 5 maja – 21 Podkar-
packą i 10 Ogólnopolską Paradę Straży Wielkanoc-
nych „TURKI 2013”. 

Głównym celem oprócz upamiętnienia Parady 
Straży Wielkanocnych „Turki 2013” jaka odbyła się 
5 maja w Nowej Dębie, jest także uhonorowanie 
nowodębskich Turków. W albumie znalazł się rys 

historyczny nowodębskich „Turków”, zdjęcia Hono-
rowej Straży Bożego Grobu działającej przy parafii 
Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie wraz 
z opisami, XX Podkarpacka Straży Wielkanocnych 
2012 w fotograficznym skrócie, a także Lasowiacka 
Grupa Działania w fotografii. Podczas spotkania nie 
zabrakło ciekawostek. Dyrektor SOK i jednocześnie 
redaktor albumu Krystian Rzemień zaprezentował 
fotografie jakie znalazły się w albumie i opowie-
dział skąd wziął się pomysł na wydanie albumu, jak 
pozyskano fundusze na jego realizację. Natomiast 
dowódca HSW Adam Róg opowiedział o powsta-
niu formacji, której początki sięgają powstania pa-
rafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, 
czyli lat 50-tych XX wieku. Nie sposób było nie 
wspomnieć o śp. Tadeuszu Góreckim – pierwszym 
komendancie HSW, który w 2004 roku stworzył 

Honorową Straż Wielkanocną. To on dawał przy-
kład młodym druhom oraz uczył ich patriotyzmu 
i poszanowania tradycji. Był społecznikiem który 
umiał przekonać innych do własnych działań. Na 
końcu spotkania odbyła się prezentacja materiału 
filmowego pochodzącego ze zbiorów prywatnych 
HSW na których można było zobaczyć „Turków” 
podczas udziału w paradach a także archiwalne 
wypowiedzi: śp. Tadeusza Góreckiego i Burmistrza 
Nowej Dęby Wiesława Ordona. 

Na zakończenie spotkania każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy album.  

Kolejny sukces Mażoretek Diament
I-go maja w Pustkowie k/Dębicy odbyły się 

Otwarte Mistrzostwa Mażoretek Polski Południo-
wo-Wschodniej. Wzięły w nich udział po raz drugi 
mażoretki  „Diament”  z Chmielowa. W konkursie 
zarówno juniorki, jak i seniorki prezentowały po 
dwa układy tj. układ w defiladzie i układ sceniczny. 
Z tegorocznych mistrzostw „Diamenty” przywio-

Wydarzenia kulturalne

Odsłonięcie Tablicy upamiętniającej 
Polaków, którzy zginęli na Wschodzie

11 lipca wspominamy tragiczne wy-
darzenia, jakie rozegrały się na Wołyniu  
i w Małopolsce Wschodniej, na wschodnich 
rubieżach II Rzeczypospolitej. Przywołuje-
my pamięć tych Polaków, których sąsiedzi 
- Ukraińcy pozbawili życia, często w bardzo 
brutalny i nie do opisania sposób.

Jak oceniają historycy ok. 60 tys. (inni mó-
wią o 100 tys.) Polaków zostało bestialsko za-
mordowanych, począwszy od lutego 1943 r., aż 
do połowy 1944 roku, przez sotnie Ukraińskiej 
Powstańczej Armii (UPA), bandy chłopów.

Ten mord był powodowany polityką ukraiń-
skich nacjonalistów, dążących do wyczyszczenia 
Wołynia i Małopolski Wschodniej z ludności 
polskiej (ale także i żydowskiej), aby w wyniku 
przyszłych międzynarodowych postanowień 
utworzyć państwo ukraińskie na czystych et-
nicznie terenach, co miało wzmagać rację istnie-
nia takiego państwa.

W niedzielę 11 lipca 1943 r. akcja mordo-
wania Polaków przyjęła powszechny i bardzo 
skoordynowany charakter, dlatego ta data jest 
symbolem Wołyńskiej Rzezi. Jest symbolem 
przerwania nici porozumienia pomiędzy oboma 
narodami, współżyjącymi ze sobą od wieków. 

Wyjaśnienie wydarzeń na Wołyniu do dziś 
budzi niechęć ukraińskich nacjonalistycznych 
elit, które podnoszą fakt, że Polacy pozbawili ży-
cia 3-5 tys. Ukraińców w ramach odwetu. Odpo-
wiedzialność za tę złą sytuację braku wyjaśnienia 

wydarzeń sprzed 70 lat ponoszą 
owe elity, a próbują ją naprawiać 
Kościoły katolicki w Polsce i gre-
kokatolicki na Ukrainie, którego 
zachowanie wobec mordów na 
Wołyniu nie było jednoznaczne. 
Takim sygnałem dla obu naro-
dów będzie podpisanie wspól-
nego oświadczenia w sprawie 
zbrodni wołyńskiej przez arcy-
biskupa Światosława Szewczuka  
z Kijowa i arcybiskupa Józefa 
Michalika z Przemyśla. Wydaje 
się, że ten reprezentant kościoła 
greckokatolickiego na Ukrainie dostrzega po-
trzebę odpowiedzialności za tę zbrodnię narodu 
ukraińskiego i wzywa do pokuty za nią. Czy za 
tym głosem pójdą wierni tego Kościoła?

Chcąc włączyć się w dzieło upamiętnienia 
tych wydarzeń nowodębski samorząd ufundował 
tablicę, która została umieszczona na Krzyżu II 
Wojny Światowej, na cmentarzu w Nowej Dębie. 
Tablica ta została poświęcona także wszystkim 
tym Polakom, którzy zginęli na Wschodzie: de-
portowanym na Syberię i do Kazachstanu, do 
Kołymy, oficerom pomordowanym w Katyniu, 
żołnierzom Armii Krajowej wybitym w czasie 
obławy augustowskiej. I tym, których pozba-
wiono życia na Wołyniu i we Wschodniej Ma-
łopolsce. Rocznica tych ostatnich tragicznych 
wydarzeń jest odpowiednim momentem na od-
słonięcie takiej tablicy.

A jak w tym kontekście mają wyglądać sto-
sunki między narodem polskim i ukraińskim? 
Między mieszkańcami naszej gminy a Ukra-
ińcami z partnerskich miejscowości? Myślę, 
że będą nam tu pomocne wskazania wielkiego 
orędownika wyjaśniania wydarzeń na Wołyniu 
– ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, z którym 
rozmawialiśmy po spotkaniu z mieszkańcami 
Nowej Dęby w 2012 roku. Ks. Isakowicz-Zale-
ski jednoznacznie opowiedział się za współpracą  
z narodem ukraińskim, z jednoczesnym zacho-
waniem naszego prawa do głoszenia prawdy  
o tamtych wydarzeniach i przedstawieniem im 
faktów jakie miały miejsce. I takie rozmowy  
z Ukraińcami prowadzimy, choć nie są one ła-
twe. Ale wydaje się, że brak przekazów ze strony 
ukraińskich historyków o tamtych wydarzeniach 
winien być właśnie przez nas przełamywany.

Wiesław Ordon 
Burmistrz
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zły bogaty bagaż medalowy. W kategorii juniorki 
zdobyły tytuł Mistrza Polski Południowo Wschod-
niej. W kategorii seniorki dziewczyny z Chmielowa 
obroniły tytuł Mistrza Polski Południowo-Wschod-
niej z ubiegłego roku zdobywając złoty medal, a tym 
samym tytuł Mistrza Polski Południowo-Wschod-
niej 2013 r.

W tym roku po raz pierwszy  mażoretki  „Dia-
ment” zaprezentowały się w miniformacjach, 
gdzie również odniosły sukcesy. W kategorii „duo 
juniorki” pierwsze miejsce i złoty medal zdobyły: 
Gabriela Głaz i Katarzyna Borowska W katego-
rii „duo seniorki” pierwsze miejsce i złoty medal 
zdobyły: Dagmara Jeż i Aleksandra Boczkowska.  
W tej samej kategorii drugie miejsce i srebrny me-
dal zdobyły: Daria i Dagmara Rzepeckie. W kate-
gorii „miniformacje seniorki ” w czteroosobowym 
składzie pierwsze miejsce i złoty medal zdobyły: 
Dorota Koper, Łucja Kołodziej, Justyna Jadach  
i Anna Siekierska. Mażoretki zdobywając tytuły 
Mistrzyń Polski Południowo Wschodniej po raz 
drugi z rzędu zostały nominowane do Mistrzostw 
Polski Mażoretek w Opolu.

Cieszy nas fakt, że ta wspaniała grupa, wspie-
rana również przez Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry w Nowej Dębie, promuje naszą gminę zajmując 
czołowe miejsca w wielu konkursach.  Serdecznie 
dziękujemy i gratulujemy dziewczętom za piękne 
występy, a Pani Annie Dziobak, za przygotowanie 
zespołów.

Otwarcie wystawy IPN „Cisza przed burzą. 
Ostatnie lato II RP”.

3 maja w dniu rocznicy Konstytucji 3-go Maja 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dę-
bie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy IPN „Ci-
sza przed burzą. Ostatnie lato II RP”. Wystawa zo-
stała przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej 
IPN Oddział w Rzeszowie. 

Opowiada o codziennym życiu w dwóch 
ostatnich miesiącach poprzedzających wybuch II 

wojny światowej. Na wystawie znalazły się mate-
riały prasowe a wśród nich zdjęcia wykonane przez 
fotoreporterów Agencji Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego oraz artykuły i opinie ówczesnych 
publicystów.  Uroczystej wystawie przewodniczył 
dyrektor SOK – Krystian Rzemień, natomiast 
wprowadzającej prelekcji dotyczącej wystawy do-
konał Tomasz Sudoł, pracownik IPN w Warszawie 
oraz recenzent wystawy. 

Dodatkowo do tematyki wystawy został wy-
świetlony film ukazujący normalne, codzienne ży-
cie mieszkańców Warszawy tuż przed wybuchem 
II wojny światowej. Miłym dodatkiem do wysta-
wy była oprawa muzyczna przygotowana przez 
podopiecznych Państwowej Szkoły Muzycznej  
w Kolbuszowej. Zespół „Gulivamente” wystąpił 
w 10 osobowym składzie pod kierunkiem Alek-
sandry Niezgody. W zaprezentowanym programie 
znalazła się muzyka dawna z okresu renesansu  
i baroku. Organizatorem wystawy był Samorządo-
wy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie we współpra-
cy z Nowodębskim Towarzystwem Społeczno-Kul-
turalnym. 

Trzy dni Majówki z rodziną za nami!

24 maja w Samorządowym Ośrodku Kultury  
w Nowej Dębie rozpoczęła się pierwsza edycja „Ma-
jówki z Rodziną”. Uroczystemu otwarciu przewod-
niczyła instruktor Ewa Kieliszek wraz z plastykiem 
SOK Sławomirem Gurdakiem. Przybliżyli oni ze-
branym sylwetki zaproszonych gości. Nawiązali do 
znaczenia tradycyjnej rodziny we współczesnym 
świecie i jej podstawowych wartości jak: miłość, 
dobroć i wzajemne wsparcie. Pierwszy dzień roz-
począł się od poetyckiego wieczoru. Swoje wiersze 
prezentowali Marta Herdzik-Męcińska i Grzegorz 
Męciński. Małżeństwo stanowi poetycki duet, na 
co dzień mieszkający w Stalowej Woli. „Poetyckie 
małżeństwo” bo tak można ich nazwać, przedsta-
wiło wiersze ze swoich autorskich tomików. Uczest-
nicy spotkania oprócz wierszy usłyszeli także dwie 
piosenki „Niebieskie Tańcbudy” i „Rytuały” z mu-
zyką Tomasza Hencińskiego. Na koniec córka Pań-
stwa Męcińskich - Natalia pięknie zaprezentowała 
trzy wiersze: „Na wystawie” i „Drzewo” Danuty 
Wawiłow oraz „Wiercipięta” Andrzeja Moskala. Po 
skończonej recytacji zaproszeni goście odpowiadali 
na zadawane pytania, ujawnili szczegół dotyczące 
własnej twórczości. 

Drugi dzień „Majówki z Rodziną” rozpoczął 
się od części artystycznej dotyczącej Dnia Matki 
przygotowanej przez członków grupy Małych Form 

Teatralnych oraz Teatru Młodzieżowego. Nie obyło 
się bez wierszy i piosenek o najdroższych matkach, 
które wzruszyły zgromadzone panie. W dalszej czę-
ści programu Piotr i Paweł Żurawscy zaprezentowa-
li swój Recital. Podczas występu dali popis swoich 
zdolności wokalnych oraz gry na akordeonie, trąbce 
i klarnecie. Można było dostrzec że gra sprawia im 
ogromną przyjemność, zresztą nie tylko im, także 
zebranym gościom. Na zakończenie części arty-
stycznej Sandra Mrówczyńska zaśpiewała piosenkę 
„Dla Mamy” a przybyłe Mamy otrzymały róże od 
swoich pociech. Prelekcja Mieczysława Guzewicza 
pt.: ”Miłość małżeńska może być piękna” rozpoczę-
ła drugi dzień majówki. Wykład został zawężony do 
płaszczyzny małżeństwa. Prelegent mówił o tym,  
że „Jakość małżeństwa warunkuje jakość rodziny”.

Ostatni dzień „Majówki z Rodziną” rozpoczął 
się od zabaw i konkursów. W programie przygoto-
wanym przez „Fabrykę Zabawy” z Kolbuszowej nie 
zabrakło atrakcji dla dzieci małych i dużych. Każdy 
uczestnik mógł sprawdzić swoje umiejętności siło-
we, spryt, zdolności taneczne, zręczność. Kolejnym 
punktem imprezy był występ sióstr Mrówczyńskich 
– Sandry i Klaudii. Obie siostry mogą pochwalić się 
warsztatem wokalnym, a piosenki w ich wykona-
niu były wspaniale odbierane przez zgromadzoną 
publiczność.

Drugą część spotkania rozpoczęła kapela „Dę-
bianie” działająca przy Samorządowym Ośrodku 
Kultury. Bawiła zebraną publiczność przyśpiewka-
mi. Bezpośrednio po kapeli wystąpiły Mażoretki 
„Diament” działające przy Wiejskim Centrum Kul-
tury w Chmielowie. Zespół został założony w 2008 
roku i liczy 60 mażoretek, które występują w trzech 
grupach wiekowych . Występują na pokazach es-
tradowych oraz paradnych prezentując układy ta-
neczno-marszowe do współczesnej muzyki oraz 
utworów granych przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą z Chmielowa. Mażoretki zaprezentowały kil-
ka układów, a wśród nich jeden najważniejszy, dzię-
ki któremu w tym roku zdobyły mistrzostwo Polski 
Południowo-Wschodniej w Pustkowie koło Dębicy.

Dwa ostatnie punkty tej rodzinnej imprezy 
stanowiły występy Zespołu Pieśni i Tańca „Ra-
cławice”. Zaprezentował on suity regionalne m.in.: 
Lasowiackie, Lubelskie, Rzeszowskie i Łowickie. 
Natomiast na zakończenie wystąpiła rodzinna ka-
pela „Kurasie” z Lubziny. W kapeli koncertują trzy 
pokolenia, stanowią jeden z najdłużej działających 
zespołów w Polsce. Istnieją i koncertują od 63 lat. 
Podczas trzech dni „Majówki z Rodziną” w holu 
dolnym Samorządowego Ośrodka Kultury można 
było podziwiać wystawę, której tematyka dotyczyła 
bezpośrednio tego wydarzenia.
Otwarcie ekspozycji „Kardynał Adam Sapieha: 

człowiek, duszpasterz, mąż stanu”
5 czerwca w sali kameralnej SOK burmistrz 

Wiesław Ordon dokonał uroczystego otwarcia eks-
pozycji „Kardynał Adam Sapieha: człowiek, dusz-
pasterz, mąż stanu”. 

» kultura
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5 maja w Nowej Dębie odbyła się XXI 
Podkarpacka i X Ogólnopolska Parada 
Straży Wielkanocnych „TURKI 2013”. Do 
Nowej Dęby w tym szczególnym dniu przy-
było aż 34 oddziały Turków, 10 Orkiestr 
Dętych oraz 4 grupy Mażoretek (w tym 
mistrzynie Polski południowo-wschodniej 
2013 Mażoretki „Diament” z Chmielowa). 

Wszystkie oddziały, które przybyły musia-
ły przejść przez obowiązkową „rejestracje” przy 
pływalni krytej w Nowej Dębie. Następnie przy-
byli goście zostali podzieleni na czternaście grup  
i uformowali pochód, który udał się do kościoła Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Na miejscu proboszcz 
parafii ks. Eugeniusz Nycz po-
witał przybyłych gości. 

Po uroczystej prezentacji 
zaproszeni goście wręczy-
li przygotowane przez SOK 
upominki dowódcom  każ-
dego oddziału: pamiątkowy 
album wydany przez SOK 
oraz szklaną statuetkę wyko-
naną przez firmę Pilkington 
w Chmielowie opakowaną 
w piękne etui. W musztrach 
paradnych zaprezentowały 
się grupy z następujących 
miejscowości: Nowa Dęba, 
Wielopole Skrzyńskie, Jelenia 
Góra, Iwanowice, Grodzisko 
Dolne, Grodzisko Górne, Cho-
daczów, Brzóza Królewska, 
Zmysłówka, Tryńcza, Myczków, Jagiełła, Wierza-
wice, Gorzyce, Ujezna, Kuryłówka, Dębno, Żo-
łynia, Bieździedza, Budy Łańcuckie, Giedlarowa, 
Gorliczyna, Latoszyn, Gwizdów, Mazury, Grzęska, 
Dzikowiec, Spie, Świętoniowa, Raniżów, Werynia, 
Gniewczyna Łańcucka, Maćkowice, Majdan Zby-
dniowski, Nowa Sarzyna.

Przy okazji tego wielkiego wydarzenia Nowa 
Dęba świętowała 10-lecie działalności Honorowej 

Straży Wielkanocnej przy parafii Matki Bożej Kró-
lowej Polski. Z tej okazji Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Nowej Dębie wydał pamiątkowy album, 
który bezpłatnie mógł otrzymać każdy z występu-
jących uczestników parady „Turki 2013”. Parada 
Straży Wielkanocnych „Turki 2013” zakończyła się 
przed godz. 18:00 serdecznymi podziękowaniami 
burmistrza Wiesława Ordona dla przybyłych go-
ści oraz na ręce dyrektora SOK dla wszystkich or-
ganizatorów wydarzenia za tak udaną organizację  
i przygotowanie. 

Święta Wielkanocne od lat związane są z trady-
cją straży grobowych zwanych Turkami. Dla wielu 
miejscowości w naszym kraju charakterystyczną 

scenerią Grobu Chrystusa są straże grobowe strze-
gące go od Wielkiego Piątku do mszy rezurekcyjnej 
w Niedzielę Wielkanocną. Tradycja ta wywodzi 
się z czasów wyprawy wojennej króla Polski Jana 
III Sobieskiego pod Wiedeń w 1683 r. W odsieczy 
wiedeńskiej mieli brać udział powołani do „chłop-
skiego wojska” chłopi z różnych wsi. Kiedy wraca-
li po zwycięskiej bitwie, byli przebrani w zdobyte 
stroje. Wchodząc do swoich wsi udawali się do ko-
ściołów, aby podziękować za szczęśliwy powrót. 

W pierwszych chwilach miejscowi ludzi nawet 
uciekali przed nimi, nie poznając swoich krajanów  
w orientalnych przebraniach. W ten sposób narodzi-
ła się tradycja straży grobowych i ich nazwa „Turki”.  
Tradycja ta jest „żywa” po dziś dzień. Od tamtego 
czasu co roku przy Grobie Chrystusa w czasie Świąt 
Wielkanocnych pełniona jest warta. W niektórych 
częściach kraju, w Wielką Niedzielę i Poniedziałek 
Wielkanocny oddziały grobowe składają życzenia 
mieszkańcom miast i wiosek. W kościołach wartę 
przy Grobie pełnia nie tylko strażacy, można spo-
tkać także oddziały przebrane w różnorodne stroje. 
Każdy region ma swój charakterystyczny mun-
dur, cechujący się wielobarwnością. W niektórych 
miejscowościach Województwa Podkarpackiego 
do dziś formowane są specjalne oddziały straży 
grobowej. Straż Wielkanocna funkcjonuje także 
pod innymi nazwami: „Grobowcy”, „Krakusy” lub 
„wojsko Kościuszkowskie”. Wielobarwne oddziały 
„Turków” są dumą wielu miejscowości i główną 

atrakcją Świąt Wielkanocnych 
w tych miejscowościach. Od-
działy Honorowych Straży 
Grobowych uczestniczą nie 
tylko w obchodach Wielka-
nocnych, ale także w innych 
wydarzeniach dotyczących 
danej społeczności. 

Serdecznie dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji tego wspa-
niałego widowiska. Dziękuję 
tym, którzy przybyli jako 
uczestnicy i jako goście. Niech 
ta niesamowicie barwna  
i historyczna tradycja będzie 
kontynuowana przez kolejne 
lata, by ciągle żyła w sercach 
Polaków– komentuje dyrektor 

SOK, Krystian Rzemień. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej Pan Czesław Mroczek, 
Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Mi-
rosław Karapyta. Współorganizatorami wydarzenia 
są: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie oraz 
Gmina Nowa Dęba. Wydarzenie dofinansowane 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SOK

» kultura

Wystawę tworzy 21 tablic oprawionych w pięk-
ne włoskie ramy. Została przygotowana w 2011 roku 
z okazji rocznicy konsekracji księcia Adama Stefa-
na Sapiehy na biskupa krakowskiego. Zainicjowana 
konsekracją czterdziestoletnia posługa kardynała 
Sapiehy na tronie św. Stanisława przypadła na okres 
niezwykle burzliwy w historii Polski: dwie wojny 
światowe, okupacja niemiecka, a następnie czasy 
komunistycznej dyktatury i zaledwie dwadzieścia 
lat działalności w wolnej Polsce.

Do dziś dnia postać krakowskiego kardynała 
jest symbolem wierności i niezłomności, która spro-
stała próbie czasu. Uczestnicy wernisażu dowiedzie-
li się jak w rzeczywistości wyglądało przyjęcie hitle-
rowskiego generalnego gubernatora Hansa Franka  
w kurii na ul. Franciszkańskiej i dlaczego dusz-
pasterz Sapieha został podniesiony do godności 
kardynała dopiero pod koniec życia. Na wystawie 
można zobaczyć różne aspekty biografii kardynała 
Adama Stefana Sapiehy, m.in. działalność społecz-
ną i polityczną, duszpasterską aktywność na prze-

strzeni 1912-1951. Inna część ekspozycji ukazuje 
postać kardynała od prywatnej strony, w kontaktach  
z bliskimi i rodziną. 

Na zakończenie przybyli goście obejrzeli film 
dokumentalny „Książę” o kardynale Sapiesze autor-
stwa Tadeusza Szymy i ks. Andrzeja Baczyńskiego. 
Samorządowy Ośrodek Kultury gości tą wyjątkową 
wystawę dzięki uprzejmości Katolickiego Domu 
Kultury im. ks. kard. A. S. Sapiehy w Krakowie.

SOK

Turki przeszły  
przez Nową Dębę
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Na co dzień niczym niewyróżniający się 
uczeń Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła 
II, a jednak, kiedy zasiada przed swoim ulubio-
nyminstrumentem, jest w swoim żywiole, nic go 
nie jest w stanie oderwać od najbardziej ulubio-
nej czynności - grania na fortepianie…

Tomek od początku swojej edukacji mu-
zycznej - czyli od sześciu lat - przynosił swo-
im nauczycielom, rodzicom wiele powodów 
do dumy i zadowolenia. Kolejne lata edukacji 
muzycznej, to ciężka praca, ale też i sporo suk-
cesów. W tym roku szkolnym Tomasz Nowak 
ukończył z wyróżnieniem szkołę muzyczną  
I stopnia w Tarnobrzegu i przygotowuje się do 
egzaminów na wyższy poziom szkoły muzycz-
nej w Rzeszowie, uczestnicząc w konsultacjach 
u prof. Edwarda Wolanina - znakomitego pia-
nisty, kameralisty i pedagoga. Talent Tomasza 
został już doceniony w środowisku muzycz-
nym, a świadczą o tym zdobyte nagrody i udział  
w następujących konkursach: Szkolny Konkurs 
Pianistyczny „Mały Wirtuoz” 2010 r.- II miejsce, 
Makroregionalne przesłuchania pianistyczne 
CEA w 2011r., Szkolny Konkurs Pianistyczny: 
„Mały Wirtuoz: 2011 - wyróżnienie I stopnia, 
XIX Podkarpacki Konkurs Teoretyczny w 2013 
r. w Przeworsku - zajęcie III miejsca. Najbardziej 

jednak spektakularnym osiągnięciem był udział 
w Ogólnopolskim Konkursie Duetów Forte-
pianowych, w którym już samo uczestnictwo 
jest dla uczniów szkół muzycznych nobilitacją,  
a zdobycie pierwszego miejsca w duecie z Ja-
kubem Nowakowskim (!!!) to niewątpliwy suk-
ces naszego pianisty. Konkurs organizowany był 
przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia 
im. K. Szymanowskiego w Zamościu pod pa-
tronatem Prezydenta Miasta Zamość. Współor-
ganizatorem Konkursu było Centrum Edukacji 
Artystycznej w Warszawie.

Profesor Wolanin z Uniwersytetu Mu-
zycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
był szczerze wzruszony interpretacją utworów  
w wykonaniu Tomasza. To nie wszystko. Tomasz 
został wytypowany do konkursu międzynarodo-
wego. I tym razem Tomek okazał się niebywale 
uzdolnionym pianistą, zdobywając trzecie miej-
sce. Młodych wirtuozów pianistycznych oce-
niało międzynarodowe jury. Honorowy patro-
nat objęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz główny wizytator Centrum 
Edukacji Artystycznej – Krzysztof Szczepaniak. 
Organizatorem był Zespół Szkół Muzycznych nr 
2 im. W. Kilara w Rzeszowie. Skąd takie zamiło-
wanie do muzyki? Na pytanie, jaką rolę odgrywa 

muzyka w życiu Tomasza, czym dla niego jest 
muzyka – młody muzyk, ćwicząc przynajmniej 
2 godziny każdego dnia na ponad stuletnim! pia-
ninie-rodzinnej pamiątce, odpowiada:

Niby pytanie proste, ale jednak trochę skom-
plikowane, bo muzyka jest dla mnie wszystkim! 
Jak mam zły dzień, to wystarczy posłuchać lub 
zagrać choćby jeden ulubiony utwór (a mam ich 
trochę w swym repertuarze) i już jest lepiej. Bez 
muzyki wszystko byłoby bez sensu. Muzyka jest 
podstawą życia- bez muzyki życie byłoby nudne 
i szare... Muzyka może też wprowadzać w stan 
kontemplacji, oderwania od świata i zagłębie-
nia w świecie dźwięków. Każdy, kto zna muzykę 
poważna, wie, jak głęboko można wejść w ten 
tajemniczy świat i że wraz z jego odkrywaniem 
nabiera się chęci do dalszych poszukiwań. Ja 
wiem, że wyruszę w dalszą drogę poszukiwań  
z moją ukochaną muzyką…

Renata Konefał

W Mielcu rozegrany został 74 Turniej 
Grand Prix Victor’a w badmintonie - Turniej 
Masters oraz Turniej Zamknięcia sezonu 
2012/2013.

 Na starcie stanęli wszyscy liczący się za-
wodnicy i zawodniczki w ogólnej klasyfikacji. 
Oczywiście w turnieju nie mogło zabraknąć rów-
nież najstarszego jego uczestnika Adama Bunio  
z Nowej Dęby, który na te zawody przybył bez-
pośrednio z Chęcin k / Kielc gdzie rozgrywano 
mistrzostwa Polski. Mimo zmęczenia weteran 
z Nowej Dęby spisał się bardzo dobrze i wygrał 
kategorię „Old Boys”. pokonując w finale Tade-
usza Michalika (Tarnów) 2:1 (21:14;18:21;21:15).

 W grze podwójnej rozgrywanej w formule 
open trzecie miejsce wywalczył debel Adam Bu-
nio (Nowa Dęba) / Igor Iwański (Mielec). Było 
to 103 zwycięstwo odniesione na mieleckich 
kortach oraz 148 podium szkoleniowca z No-
wej Dęby w ciągu ośmiu lat trwania tej imprezy  

w Mielcu. Tym samym Adam Bunio wygrał po 
raz ósmy z rzędu, czyli od chwili rozpoczęcia 
tych zawodów na Podkarpaciu, klasyfikację ge-
neralną Grand Prix w kategorii „Old Boys”, prze-
chodząc tym samym do historii tych zawodów  
w Polsce. Za zwycięstwo w kategorii „Old Boys” 
otrzymał okazały puchar ufundowany przez 
Prezydenta Miasta Mielca Bogdana Bieńka. Za-
wody swoją obecnością zaszczycił i sam czynnie 
uczestniczył w turnieju zamknięcia sezonu gość 
honorowy Grand Prix Marszałek Województwa 
Podkarpackiego Władysław Ortyl.

 W trakcie trwania Grand Prix Victor’a  
z okazji przypadającej w tym roku rocznicy 30 
- lecia pracy trenerskiej Adama Bunio z badmin-
tonistami Stali Nowa Dęba, Marszałek Włady-
sław Ortyl uhonorował trenera z Nowej Dęby 
specjalnym grawertonem „Orłem Senatu RP” 
za sukcesy sportowe i trenerskie w latach 1983 - 
2013  oraz za jego wkład w rozwój i promowanie 
badmintona na Podkarpaciu, w Polsce i poza jej 

granicami. Na wniosek Zarządu UKS Badmin-
tona „Volant” w Mielcu, oraz dzięki staraniom 
organizatorów mieleckich zawodów Grand Prix, 
trener Adam Bunio został  uhonorowany specjal-
ną nagrodą: „Teczką Trenera Badminton Euro-
pe”, którą wręczył mu prezes mieleckiego klubu 
Krzysztof Ostrowski. 

Warto nadmienić, że tę prestiżową nagrodę 
Europejskiej Unii Badmintona posiada tylko 
paru trenerów w Polsce.

STAL

74 Turniej Grand Prix Victor’a 
w badmintonie w Mielcu

Spektakularne sukcesy
naszego gimnazjalisty !
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Gala Sportu
W piątek 31 maja 2013 r. w gmachu Samorzą-

dowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie odbyła 
się uroczysta Gala Sportu w ramach obchodów 
60-lecia  Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Wła-
dysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkar-
packiego; posłowie na Sejm RP: Pan Zbigniew 
Chmielowiec, Pan Mirosław Pluta, Pan Kazimierz 
Moskal, Pan Zbigniew Dolata; przedstawiciel Za-
rządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
- Pan Bogdan Romaniuk; Pan Zbigniew Cholewiń-
ski – wicemarszałek województwa podkarpackie-
go; Pan Bogdan Gunia – prokurator okręgowy wo-
jewództwa podkarpackiego; Ks. Prałat Eugeniusz 
Nycz – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża 
Św. w Nowej Dębie, a także Przedstawiciele Pod-
karpackiego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego, Burmistrz Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba oraz przedstawiciele władz 
lokalnych.

Najistotniejszą częścią gali była prezentacja 
multimedialna, pt.: „Tak hartowała się STAL”, 
obejmująca prezentację zdjęć i filmów z kolejnych 
lat działalności klubu. W części I, obejmującej hi-
storyczne, pierwsze lata działalności klubu (1953-
1966), przedstawiono sylwetki najwybitniejszych 
zawodników, działaczy i prezesów klubu.

Następnie na podstawie Uchwały Rady Miej-
skiej w Nowej Dębie z dnia 22 maja 2013 r. w spra-
wie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy 
Nowa Dęba” odznaczono następujące osoby:
Wojciech Krzeszewski – wychowanek Klubu 
Sportowego STAL Nowa Dęba, długoletni za-
wodnik sekcji piłki nożnej instruktor i trener róż-
nych grup wiekowych, działacz sportowy i sędzia 
piłkarski; animator sportu SOSiR na kompleksie 
boisk Orlik, wychowawca wielu pokoleń piłkarzy.
Czesław Krystel - zawodnik sekcji piłki siatkowej 
Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba w latach 
50-tych, pierwszy instruktor i trener siatkówki mę-
skiej, wprowadził drużynę naszych siatkarzy do 
ligi międzywojewódzkiej. Pan Czasław to również 
długoletni działacz i wiceprezes klubu STAL.
Konrad Samisz - znakomity piłkarz wielu klu-
bów na terenie kraju, zawodnik Klubu Sportowe-
go STAL Nowa Dęba w latach 50-, 60- i 70-tych, 
a następnie trener i wychowawca wielu pokoleń 
piłkarzy; były uczestnik bitwy pod Monte Cassino, 
Ankoną i Bolonią.

W uznaniu Zasług dla Klubu statuetkami  
„Zasłużony dla STAL Nowa Dęba”  zostali uhono-
rowani: Piotr Szypuła, Julian Wachowski, Michał 
Jakubowski, Tadeusz Starzec, Władysław Suska.

W części II prezentacji, obejmującej lata 
1967-1988, przedstawiono sylwetki działających 
wówczas prezesów oraz zasłużonych zawodników  
i trenerów.

Statuetkami zasłużonych dla klubu zostali 
uhonorowani: Andrzej Dąbrowa, Julian Zięba, 
Antoni Malcharek, Mieczysław Szpunar, Jarosław 
Mączka, Maria Szulczewska, Grażyna Merklinger, 
Antoni Hermanowicz.

W kolejnej części prezentacji, obejmującej lata 
1989-2000 zaprezentowano dalszy ciąg historii na-
szego klubu oraz odznaczono statuetkami:

Zakłady Metalowe Dezamet S.A. za wielolet-
nią pomoc i wkład w rozwój klubu sportowego oraz 
Mariana Piekarza, Adama Bunio, Andrzej Horo-
deńskiego, Jacka Szpunara, Daniela Młynarczyka, 
Grzegorza Sudoła, Bogdana Gunia, Mariusza Biał-
ka, Marka Chamielec.

W ostatniej części prezentacji przedstawiającej 
lata najnowsze (2001-2013) przedstawiono najważ-
niejsze inwestycje sportowe oraz sylwetki najwy-
bitniejszych działaczy, zawodników i trenerów oraz 
uhonorowano statuetkami zasłużonych: Bogdana 
Karkuta, Adam Szpunara, Aleksandra Mokrzyc-
kiego, Krzysztofa Lipeckiego, Andrzeja Białka, 
Adama Szurgocińskiego, Krzysztofa Michałów.

Statuetką został również uhonorowany Kamil 
Gurdak, który odebrał nagrodę z rąk obecnego  
Prezesa klubu STAL Damiana Diektiarenko oraz 
olimpijczyka Grzegorza Sudoła. Jednym z naj-
większych sukcesów Kamila jest zdobycie wicemi-
strzostwa Polski Seniorów w biegu na 800 m.

W ostatniej części gali sportu na ręce rodzin 
zmarłych prezesów klubu STAL wręczono po-
dziękowania „pro memoria” – w podziękowaniu  
za pasję, trud i oddanie  idei upowszechniania 
sportu. W ten sposób pośmiertnie uhonorowano 
prezesów: śp. Aleksandra Grzędę, śp. Konstantego 
Jasińskiego, śp. Zygmunta Kamińskiego, śp. Ada-
ma Motykę-Radłowskiego,  śp. Zdzisława Piegdo-
nia,  śp. Zdzisława Szpunara,  śp. Ludwika Tebina,  
śp. Adama Trzcińskiego, śp. Zbigniewa Warchoła, 
śp. Jana Zięborę. Pamięć o zmarłych uczczono mi-
nutą ciszy.

Na zakończenie uroczystości głos zabrali za-
proszeni goście oraz zarząd klubu sportowego 
STAL.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy 
gali mieli możliwość uczestniczenia w części arty-
stycznej: recitalu akustycznym Mateusza Ziółko – 
finalisty programu „Mam Talent” oraz występach 
grupy tanecznej akademii tańca Art Dance z No-
wej Dęby.

 

Prezentacji multimedialnej towarzyszyła również 
wystawa fotograficzna z lat 60-tych klubu, zorga-
nizowana na piętrze budynku Samorządowego 
Ośrodka Kultury.

Wieczór uwieńczony został wspomnieniami 
przy kawie zaproszonych gości w sali lustrzanej 
gmachu SOK.

Gala Boksu
 Pierwszy po 20 latach w Polsce amator-

ski mecz bokserski bez  kasków zorganizowany  
i przeprowadzony został w Nowej Dębie w ramach 
obchodów 60-lecia MKS Stal.

Miejscem tej historycznej chwili stała się 
Hala Widowiskowo-Sportowa Zespołu Szkół nr 2  
w Nowej Dębie. Było to towarzyskie spotkanie 
klubów Wisłok Rzeszów i Champion Nowy Dwór 
Mazowiecki. Wyjątkowo duże zainteresowanie pu-
bliczności - która zapełniła halę - zostało nagrodzo-
ne emocjonującymi walkami.

W trakcie spotkania odbyło się 11 walk. Na rin-
gu prezentowali się zarówno juniorzy jak i seniorzy 
z obu Klubów.  W najciekawszych walkach wśród 
juniorów Mateusz Ziomek z Wisłoka w kategorii 
69 kilogramów pokonał jednogłośnie na punkty 
Michała Wiśniowskiego, a wśród seniorów Paweł 
Rykała (Wisłok) w kategorii 69 kilogramów wy-
grał również jednogłośnie na punkty z Marcinem 
Gołębiewskim. Podobały się także walki Stani-
sława Gibadło (Wisłok) z Michałem Kowalczy-
kiem oraz starcie w najcięższej kategorii wagowej  
(91 kilogramów) pomiędzy Rafałem Demczakiem 
(Wisłok) i Arturem Bulikiem. Mecz zakończył się 
zwycięstwem rzeszowian 15:7.

Wśród trenerów drużyny Championa był 
Stanisław Łakomiec, jeden z najbardziej utytuło-
wanych polskich pięściarzy m.in.  4-krotny Mistrz 
Polski, 4-krotny zwycięzca Turnieju im. Feliksa 
Stamma, ćwierćfinalista Mistrzostw Świata i były 
trener kadry narodowej.

Towarzyski mecz był na wysokim poziomie. 
Drużyny Wisłoka i Championa nie traktowały tego 
pojedynku ulgowo. Mamy nadzieje, iż walki mo-
gły się podobać.

Gala boksu była podsumowaniem trzydnio-
wych obchodów 60 -lecia powstania naszego Klu-
bu. Było to wydarzenie, które starszym mieszkań-
com przypomniało lata 50 i 60 gdzie działała sekcja 
bokserska, a dla młodszych była to wspaniała pro-
mocja tej dyscypliny sportu.

MKS STAL  
Nowa Dęba

zdjęcia z Gali - Andrzej Kołodziej

60 lat Klubu Sportowego STAL Nowa Dęba
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Goście honorowi uroczystej Gali Sportu

Zasłużony dla MKS STAL Nowa Dęba - Piotr Szypuła odbiera pamiątkową statuetkę  
z rąk burmistrza Wiesława Ordona

Prezesi MKS STAL Nowa Dęba - Damian Diektiarenko i Wojciech Śmiech  
z jubileuszowymi pamiątkami

Występ grupy tanecznej akademii tańca Art Dance

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Nowa Dęba - od lewej: Wojciech Krzeszewski,  
Konrad Samisz i Czesław Krystel

Wicestarosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł wręcza Andrzejowi Dąbrowie statuetkę zasłużonego dla 
MKS STAL Nowa Dęba

Gala Boksu w hali ZS nr 2 w Nowej Dębie

Zwycięzcy turnieju badmintonowego
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