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W uroczystym i radosnym nastroju Świąt Bożego Narodzenia 
pragniemy złożyć naszym Mieszkańcom i Gościom serdeczne 
życzenia zdrowia, wszelkiego dobra oraz spokoju i radości.
Oby nadchodzący 2014 rok przyniósł nam pomyślność, 
wzajemną życzliwość oraz spełnienie oczekiwań i pragnień.

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy ze Współpracownikami

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi  
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W listopadzie b.r. została oddana do użytku 
i włączona do systemu gminnej sieci wodociągo-
wej hydrofornia „Za Aresztem” w Chmielowie.

Hydrofornia została wybudowana w ramach 
projektu inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Go-
spodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody  
w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków 
sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja 
sieci na terenie Gminy Nowa Dęba-etap I”. 
W skład hydroforni wchodzą:
- 2 zbiorniki na wodę o pojemności 50 m3 każdy, 

wraz z ociepleniem,
- kontenerowy budynek o wymiarach 2,44 x 5,00 

m wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną,
- kompaktowy zestaw hydroforowy PW-IC/MP 

4.45.40.1/11,0kW+K5 (umieszczony w budynku 
kontenerowym) składający się z 4 pomp,

- rurociągi międzyobiektowe o śr. 110-160 mm  
z rur PE i długości ok. 220 m.

Hydrofornia „Za Aresztem” ma za zadanie 
zapewnienie dostawy wody w odpowiedniej ilości 
i o odpowiednim ciśnieniu do sieci wodociągowej 
zaopatrującej mieszkańców i firmy w Chmielowie. 

W celu zapewnienia ciągłości pracy pompow-
ni przewidziano dwustronne niezależne zasilanie 
elektryczne – z sieci elektrycznej oraz przez agre-
gat prądotwórczy o mocy 44,0 kW.

Zbiorniki sieciowe - to zbiorniki zapasowo-
-wyrównawcze, gromadzące czasowo wodę uzdat-
nioną, przeznaczoną do picia i na cele gospodarcze. 

Zgromadzona woda stanowi gwarancję stałego do-
pływu do zestawu hydroforowego, który tłoczy ją 
w sieć z zachowaniem wymaganych parametrów 
przepływu i ciśnienia. Ze zbiorników sieciowych 
woda przypływa grawitacyjnie do pompowni (zlo-
kalizowanej w kontenerze), skąd przetłaczana jest 
do podsystemu dystrybucji wody. W zbiornikach 
sieciowych gromadzony jest także zapas wody 
awaryjnej, przeciwpożarowej i na inne cele.

Zbiorniki zasilane są z sieci wodociągowej 
jednym rurociągiem i połączone są rurociągiem 
z zestawem hydroforowym przy zapewnieniu gra-
witacyjnego przepływu.

Punkt wlotu wody do zbiornika oraz czerpania 
wody powrotnej są usytuowane po przeciwległych 
stronach zbiornika i zapewniają cyrkulację i wy-
mianę wody w każdym zbiorniku.

Spust wody ze zbiorników następuje ruro-
ciągiem spustowym. Po zamknięciu zasuwy na 
dopływie, a otwarciu zasuwy na rurociągu spusto-
wym, następuje opróżnienie zbiornika. W każdym 
zbiorniku jest zainstalowany także rurociąg przele-
wowy, który zabezpiecza zbiornik przed nadmier-
nym napełnieniem, w przypadku awarii instalacji 
kontrolującej napełnienie. 

Hydrofornia została wykonana za kwotę  
434 436 zł brutto, z czego 66% wartości projektu, 
zostało dofinansowane z dotacji Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podkarpackiego. 

PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie

Po dwóch latach obowiązywania stawek po-
datku od nieruchomości nastąpi ich nieznaczna 
zmiana: Rada Miejska przyjęła uchwałę zmie-
niającą stawki podatku dla firm o 2%. 

Uzasadnieniem dla wzrostu stawek podatku 
była potrzeba zmniejszenia spadku ich wartości, 
wobec tego, że inflacja w dwóch ostatnich latach 
wyniosła ok.7%. Tak więc zmiana, która wejdzie  
w życie 1 stycznia, pozwoli ten spadek wartości 
tylko nieco zahamować. A przy tym nie wpłynie 
istotnie na sytuację firm.

Przedsiębiorca działający np. w usługach  
na 60-metrowej powierzchni zapłaci miesięcznie 
więcej o 2,2 zł należnych gminie podatków. Firma 
zaliczająca się do dużych zapłaci 1,3 tys. zł więcej 
miesięcznie, ale trzeba wiedzieć, że jej roczne ob-
roty to kilkadziesiąt milionów złotych. Z rozmów 
z przedsiębiorcami wynika, że taki wzrost podatku 
w żaden sposób nie wpłynie ani na zatrudnienie, 
ani na działalność firmy.

Warto tu dodać, że od lat w naszej gminie nie 
zmienia się podatku od środków transportowych,  
a przy tym jest po prostu niski, co dla firm ma nie-
bagatelne znaczenie!

Trzeci już rok osoby fizyczne będą płacić taką 
samą stawkę podatku. Ta decyzja, aby nie pod-
nosić podatku dla mieszkańców, wynika stąd, że 
dla wielu z nich co prawda nie wzrosła stawka, 
ale zwiększyła się wysokość płaconego podatku 
w związku ze zmianą klasyfikacji gruntów. Po-
nieważ zmiana była dość istotna, uznałem, że nie 
należy w tym momencie występować do radnych 
o zmianę podatku.

Skala przyrostu podatku wynikająca z tego-
rocznej podwyżki to kwota ok. 170 tys. zł (przy 
ok. 23 mln zł wpływu). Nie będzie ona służyć, jak 
głosi opozycja, ani spłacie zadłużenia, ani łataniu 
dziury w budżecie. Jest mechanizmem tworzą-
cym budżet. Na dochody budżetowe składają się 
subwencje, dotacje, ale też i podatki. Dzięki nim 
można prowadzić bardzo ważne bieżące zadania 
gminy, ale też inwestycyjne, służące jej rozwojowi.  

Wiesław Ordon 
Burmistrz

Hydrofornia  
w Chmielowie - ciąg dalszy 
prac przy wymianie sieci 

wodociągowej
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Chodniki
Osoby odwiedzające groby swoich bliskich 

na cmentarzu parafialnym w Tarnowskiej Woli 
od  października mogą korzystać z zatoki posto-
jowej o długości 184 metrów, która została wyko-
nana w pasie drogowym drogi powiatowej relacji 
Alfredówka – Ciosy – Wydrza oraz z chodnika  
o długości 328 metrów na odcinku od przystan-
ku autobusowego w kierunku cmentarza. Inwe-
stycja, której wykonawcą było PPU-H „PRIMA-
-BUD” z Sandomierza, z pewnością przyczyni 

się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
poruszających się drogą powiatową. Wartość ro-
bót to 186 505,27 zł.

Wyremontowany został chodnik przy ulicy 
Mickiewicza w Nowej Dębie, od ulicy Leśnej 
do ulicy Sikorskiego. Całość prac o powierzch-
ni 220 m2 za kwotę 19 800 zł wykonała Firma 
Remontowo – Brukarska Dariusza Króla z Ja-
dachów. Nowy chodnik połączył tym samym 
wcześniej wyremontowane chodniki ulic Leśnej 
i Sikorskiego.

Zakończone remonty

Na listopadowej sesji Rada Miejska za-
twierdziła stawki opłat za wodę i ścieki, dla róż-
nych grup odbiorców, na terenie Gminy Nowa 
Dęba, które będą obowiązywać w roku 2014.

Cena wody dla mieszkańca gminy nie 
ulega zmianom. Nadal będziemy płacili  
3,81 zł/m3. Utrzymanie dotychczaso-
wej stawki, która obowiązuje już 1,5 roku  
(od 01.06.2012r.) było możliwe między innymi 
dzięki wykupieniu przez gminę Zakładu Pro-
dukcji Wody i połączeniu go z PGKiM (choć 
nie był to główny argument przy podejmowa-
niu decyzji o wykupie). Drugim czynnikiem 
jest zmniejszenie strat z ok.30% do 16-18%  
w wyniku wymiany sieci wodociągowej na 
terenie miasta. Choć należy podkreślić, że re-
monty sieci też podwyższają cenę wody.

Warto tu przypomnieć, że rzeczywista 
cena 1 m3 wody to 4,06 zł. Każdy z nas zapła-
ci zaś  3,81 zł/m3, gdyż gmina dopłaca miesz-
kańcom 0,25 zł do jednego m3 zużytej wody. 
Jest to forma ochrony mieszkańców przed 
skutkami wysokiej ceny wody.

Rośnie natomiast cena wody dla przedsię-
biorstw na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej w Nowej Dębie. Wpływ 
na to mają zwiększone koszty eksploatacji  
w związku z wybudowaniem i utrzymaniem 
dwóch nowych studni bariery hydrogeolo-
gicznej. Przedsiębiorcy zapłacą 4,98 zł/m3 net-
to za zużytą wodę.

Niestety, rosną ceny ścieków i to zarów-
no dla mieszkańca, jak i dla przedsiębiorców. 
Stawka dla mieszkańca za m3 ścieków to  
4,78 zł, przy dopłacie z budżetu gminy 0,80 zł. 
Nie będzie dopłaty dla firm i instytucji, które 
zapłacą 5,17 zł/m3 netto. Dla przedsiębiorców 
z terenu TSSE w Nowej Dębie cena nie ulega 
zmianie – 7,28 zł/m3 netto.

Na podwyżkę cen wpływ ma wiele 
czynników. Podstawowymi są koszty eksplo-
atacji sieci, których stale przybywa i koszty 
oczyszczania ścieków. W przyszłości pojawią 
się kolejne, jak choćby wynikający z nakazu 
Państwowej Inspekcji Pracy wzrost obsługi na 
oczyszczalni ścieków.

PGKiM Sp. z o.o.  
w Nowej Dębie

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą  
nr XXX/268/2013  Rady Miejskiej w Nowej Dę-
bie z dnia 27.03.2013r. w sprawie terminu, często-
tliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi:
1. właściciele nieruchomości z obszarów zabudo-

wy jednorodzinnej  i zagrodowej zobowiązani 
są do uiszczania na rzecz gminy miesięcznej 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi w 2014 roku raz na dwa miesiące bez 
wezwań w następujących terminach:

za styczeń 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

2. właściciele nieruchomości niezamieszkałych 
oraz zarządcy nieruchomości z obszarów za-

budowy wielorodzinnej zobowiązani są do 
uiszczania na rzecz gminy miesięcznej opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
w 2014 roku bez wezwań w następujących ter-
minach:

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 

UMiG/FN

Terminy opłat za śmieci Nowe taryfy  
na wodę  
i ścieki
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Zakończono także remont chodnika w Tar-
nowskiej Woli od drogi krajowej nr 9 w kierunku 
Szkoły Podstawowej. Nowy chodnik, którym 
dzieci mogą teraz bezpiecznie maszerować do 
szkoły, na długości 177 metrów, za cenę 28 900 
zł wyremontowała Firma Remontowo-Brukar-
ska Dariusza Króla z Jadachów.
Melioracje

Zakończono I etap odwodnienia drogi 
wewnętrznej „Podleśnictwo” w Jadachach.  
W ramach prac wykonano odwodnienie liniowe 

o długości 177,5 m pobocza drogi z wjazdami na 
posesje i studzienkami rewizyjnymi wraz z od-
prowadzeniem wody do rowu melioracyjnego. 
Wykonawcą robót był Zakład Usług Leśnych  
i Melioracyjnych Lucjana Paterka z Jamnicy. 
Wartość wykonanych prac to 92 394,63 złotych.

W ramach dotacji z Ministerstwa Admi-
nistracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków po-
wodzi wykonano odbudowę rowu i przepustów 
zjazdowych w ciągu drogi gminnej Sztymber  
w Tarnowskiej Woli. Prace obejmowały odbudo-
wę 10 przepustów pod zjazdami, budowę prze-

pustu w drodze oraz wykonanie regulacji rowu 
na długości 343 metrów. Wartość prac wyniosła 
145 912,44 zł, w tym dotacja 104 269 złotych. 
Wykonawcą robót był Zakład Usług Leśnych 
Jana Burka z Alfredówki.

We współpracy z Zakładem Karnym  
w Chmielowie wykonano remont rowu meliora-
cyjnego w Chmielowie. Na poprawę sytuacji cze-
kali mieszkańcy, których budynki gospodarcze 
były zalewane po każdych większych opadach 
deszczu. W tym miejscu należą się szczególne 
podziękowania dla osadzonych z Zakładu Kar-
nego, którzy wykonali całość prac.  

UMiG

Zmiany nad Zalewem
W listopadzie zakończono pierwszy etap rewi-

talizacji terenów Zalewu w Nowej Dębie. Wyko-
nawca zadania, którym jest firma Agro-Baza, zre-
alizowała wszystkie prace określone w tegorocznym 
harmonogramie robót. Zostały wykonane bieżnie 
rekreacyjne, jedna dla spacerowiczów i miłośni-
ków nordic-walking ze specjalnego kruszywa oraz 
biegnąca obok niej asfaltowa dla rolkarzy i rowerzy-
stów. Wzdłuż bieżni powstały miejsca widokowe  
z ławeczkami i ozdobną roślinnością. 

Pojawiło się także boisko do siatkówki plażo-
wej oraz stacje ćwiczeń dla amatorów joggingu. 
Stare molo zostało zastąpione nowym, pływającym  
i wyposażonym w ławeczki i barierkę ochronną oraz 
nowe, łagodne schody dojściowe. Wodniacy będą 
mogli wkrótce korzystać z pomostu do cumowania 
łódek oraz bezpiecznie wodować sprzęt pływający 
po utwardzonym zjeździe. Nowe nasadzenia roślin-
ności, kosze na śmieci i ozdobne palisady spójnie 
dopełniają wyposażenie rewitalizowanego terenu. 

UMiG
Galeria zdjęć na str. 24
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Podczas III Kongresu Innowacyjnego Mar-
ketingu w Samorządach, który odbył się 21 i 22 
listopada 2013 r. w Rzeszowie, eksperci starali się 
znaleźć przepis na wizerunkowy sukces. Jak wy-
promować miasto? Jak wyeksponować potencjał 
regionu? Wreszcie, co zrobić, aby przyciągnąć 
inwestorów, turystów i zwrócić uwagę mediów? 
Przez dwa dni na te i inne pytania odpowiedzi 
udzielali zaproszeni specjaliści z wielu dziedzin. 

Miłym akcentem pierwszego dnia kongresu 
była prezentacja Joanny Gajewskiej pt. „Hotspot, 
czyli co ciekawego w regionie?”. Okazało się, że 
pani Joanna mieszka w Alfredówce i jest Dyrekto-
rem Generalnym CONTICA Solutions, a jej firma 
zajmuje się instalowaniem tzw. Hotspotów czyli 

Nagroda Główna dla Gminy Nowa Dęba  
na III Kongresie Innowacyjnego Marketingu

Spółka Sanfarm działająca w Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej stała się częścią 
Zakładów Farmaceutycznych Polpharma SA Sta-
rogard Gdański - lidera rynku farmaceutycznego 
w Polsce. To wydarzenie biznesowe było okazją 
do spotkania w dniu 7 listopada burmistrza Wie-
sława Ordona i przewodniczącego Rady Miej-
skiej Wojciecha Serafina z Tomaszem Moysem, 
członkiem Zarządu, prezesem Polfy Warszawa 
i Ryszardem Latawcem, dyrektorem Oddziału. 
Przedstawili oni władzom samorządowym infor-
macje o efektach zmian, jakie zaszły w nowodęb-
skim Sanfarmie.

Spotkanie było okazją do zadania pytań nur-
tujących zarówno pracowników, jak i samorzą-

dowców. Jednym z ważniejszych było pytanie 
burmistrza o ostateczność decyzji o włączeniu 
Sanfarmu w struktury Polpharmy. Pytanie to było 
o tyle zasadne, że przez kilka miesięcy trwała dys-
kusja o tym, czy nowodębski Sanfarm sprzedać 
czy pozostawić go w strukturach Spółki. Jak po-
informował Tomasz Moys, władze Spółki mogą 
zmienić decyzję, ale na dziś nowodębski Oddział 
będzie dobrym uzupełnieniem oferty, jaką ma 
Polpharma dla kontrahentów. – Dzięki włączeniu 
oddziału produkcyjnego w Nowej Dębie jesteśmy 
w stanie wykorzystać duży potencjał, jaki tkwi  
w tym zakładzie – podkreślił prezes Tomasz Moys. 
Nowa Dęba może szybko reagować na potrzeby 
biznesu działającego w sferze produkcji leków.  

Co już się dzieje, gdyż spływają tu kolejne zamó-
wienia.

Kolejną bardzo ważną kwestię jaką poruszył 
burmistrz to stabilizacja pracownicza po ostatnich 
zwolnieniach, jakie zaszły po kupnie przez Po-
lpharmę Sanfarmu (pracę straciło ok. 20 miesz-
kańców gminy, z których część znalazła pracę 
w innej firmie działającej w gminie). Zarząd Po-
lpharmy zakłada, że obecna ilość pracowników 
pozwoli wykonać założoną produkcję. W przy-
padku, gdyby dyrekcja Oddziału w Nowej Dębie 
zyskała nowe zamówienia, może pójść za tym 
zwiększenie zatrudnienia.

Burmistrz Wiesław Ordon nie omieszkał 
upewnić się także, że część podatku CIT, płacone-
go przez nowodębski Oddział Polpharmy, trafi do 
naszego magistratu, mimo, że będzie rozliczany 
przez centralę Spółki. Prezes Tomasz Moys za-
pewnił, że tak właśnie będzie.

Przewodniczący Wojciech Serafin poru-
szył kwestię mocno akcentowanej na spotkaniu 
społecznej odpowiedzialności biznesu, licząc na 
zaangażowanie się Spółki w nowodębski sport  
i kulturę. W tym temacie prezes Tomasz Moys nie 
złożył konkretnych deklaracji, natomiast poinfor-
mował, że przeanalizuje dotychczasową działal-
ność Sanfarmu na tym polu i Oddział podejmie 
kroki w tym wymiarze działalności Spółki.

Ponadto wicestarosta Jerzy Sudoł zwrócił się 
z apelem do władz Polpharmy o wsparcie nowo-
dębskiego szpitala.

UMiG

Sanfarm w strukturach Polpharmy
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Uroczystości z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości

W poniedziałek 11 listopada świętowali-
śmy 95. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Gminne uroczystości rozpoczęto 
złożeniem kwiatów pod obeliskiem Eugeniusza 
Kwiatkowskiego przy budynku Urzędu.

Wiązanki kwiatów złożyły delegacje: samo-
rządu gminnego, władz powiatu, dyrekcja szpita-
la, dowództwo poligonu, straży pożarnej, a także 
firm i instytucji z terenu miasta i gminy Nowa 
Dęba.

Główne uroczystości rozpoczęła Msza św.  
w intencji Ojczyzny, w Kościele p.w. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego. Po Mszy św. przy dźwię-
kach wykonywanych przez orkiestrę dętą Samo-
rządowego Ośrodka Kultury uczestnicy przeszli 
na Plac mjr. Jana Gryczmana, gdzie odbyła się 
główna część nowodębskich uroczystości.

W uroczystościach udział wzięły władze 
samorządowe gminy Nowa Dęba, Powiatu Tar-
nobrzeskiego, wojsko polskie, strzelcy, harcerze,  a także poczty sztandarowe ze szkół, ochotni-

czych straży pożarnych, zakładów pracy oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy.

W okolicznościowym przemówieniu poprze-
dzonym Apelem Pamięci oraz Salwą Honorową 
burmistrz Wiesław Ordon przytoczył słowa po-
ety Edwarda Słońskiego:

„Przehandlowaliśmy na nic
Swój znak i graniczne kopce
I dziś dla nas nie ma granic
I swoim jest wszystko obce.
O, ziemio, Ojczyzno moja

Ojczyzno bez miedz, bez granic,
…do twego łona się garnę,
Ty matko moja i swachno!

twe skiby mokre i czarne
tak pachną! tak grobem pachną!”

Do uczestników uroczystości zgromadzo-
nych na placu zwrócił się słowami Jana Pawła II, 
„...pamiętajmy, że wolność nie jest dana nam na 
zawsze!, dlatego doceniajmy jej znaczenie każde-
go dnia...”.

Na zakończenie wystąpienia, wszystkim 
mieszkańcom miasta i gminy Nowa Dęba, 
wszystkim gościom, życzył „by duma z polskości, 
która gości w nas dziś, była naszym codziennym 
udziałem.”  Niespodzianką dla najmłodszych były 
baloniki, chorągiewki i wiatraczki w barwach na-
rodowych rozdawane na placu.

UMiG
Galeria zdjęć na str. 23

punktów z darmowym dostępem do internetu.
„Mobilna aplikacja dla Gminy” - to główna 

nagroda za udział w konkursie, w którym mo-
gli wziąć udział uczestnicy kongresu. Innowa-
cyjną aplikację na urządzenia mobilne wdroży  
w I kwartale 2014 roku krakowska firma „Level 
152”, która ufundowała nagrodę oraz w trakcie 
kongresu przygotowała panel pt. „Nowa jakość 
e-marketingu i m-marketingu miejsc. Przegląd 
najnowszych trendów animacji lokalnej turystyki 
i promocji regionu.”

Gmina Nowa Dęba też wzięła udział w tym 
atrakcyjnym konkursie. Jakież było miłe zasko-

czenie gdy na podsumowaniu wyników okazało 
się, że zdobyliśmy główną nagrodę. Prezes firmy 
Level 152 - Laura Czarniecka wręczyła ją obecne-
mu na kongresie zastępcy burmistrza Zygmunto-
wi Żołądziowi.

W Krakowie odbyło się już pierwsze robocze 
spotkanie, mające na celu wypracowanie koncep-
cji rozwiązań, które zostaną wdrożone w aplikacji. 
Ta mobilna aplikacja będzie wspomagać działania 
promocyjne samorządu w zakresie turystyki i go-
spodarki. Uruchomienie aplikacji planowane jest 
na koniec pierwszego kwartału 2014 r.

RL/MM
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Kto Ty jesteś? Polak mały! - czyli druga 
część obchodów Święta Niepodległości

Z okazji Święta Niepodległości po części ofi-
cjalnej przygotowany został program artystycz-
ny, który można było oglądać w sali widowisko-
wej Samorządowego Ośrodka Kultury.

Oprócz wokalistów z Teatru Młodzieżowe-
go SOK na scenie wystąpił także Zespół Śpie-
waczy „Cyganiaki” oraz Zespół Pieśni i Tańca 
„Dębianie”. Zaprezentowano patriotyczne pieśni, 
recytowano wiersze nawiązujące tematyką do 
wydarzeń związanych z Józefem Piłsudskim oraz 
wybuchem II wojny światowej. Wszystko to na tle 
powiewającej biało-czerwonej flagi.

Aby uświetnić obchody 95. rocznicy Odzy-
skania Niepodległości przez Polskę od godziny 15 
na placu mjr. Gryczmana zorganizowane zostały 
quizy i zabawy oraz konkursy patriotyczno – woj-
skowe z nagrodami dla najmłodszych mieszkań-
ców Nowej Dęby.

Oprócz zabaw i konkursów dużą popularno-
ścią wśród dzieci cieszyły się pojazdy wojskowe 

i strażackie, które 
dzięki zaanga-
żowaniu wojska 
i Straży Pożar-
nej można było 
oglądać niemal  
z każdej strony.

W zmaga-
niach konkurso-
wych o charakte-
rze wojskowym 
pomagali repre-
zentanci Związ-
ku Strzeleckiego 
„Strzelec” z Jed-
nostki Strzeleckiej 2043 w Nowej Dębie. Na pla-
cu rozdawane były także baloniki i chorągiewki 
w barwach narodowych. Dużą popularnością 
cieszyła się również wojskowa grochówka, któ-
rej ponad 300 porcji bezpłatnie wydano wprost  
z polowej kuchni.

Ostatnim miłym akcentem obchodów Naro-
dowego Święta Niepodległości w Nowej Dębie 
była bezpłatna projekcja filmu „1920 Bitwa War-
szawska”. O dużym zainteresowaniu seansem 
świadczyła wypełniona po brzegi sala kinowa 
Samorządowego Ośrodka Kultury.

UMiG

W dniu Wszystkich Świę-
tych, przy pięknej pogodzie, 
mszy św. koncelebrowanej na 
cmentarzu w Nowej Dębie 
przewodniczył J.E. Ksiądz Bi-
skup Edward Frankowski. 
Wraz z nim mszę świętą kon-
celebrowali: ks. E. M. Nycz, 
ks. M. Wolanin, o. Tadeusz 
Grzymek, ks. Andrzej Łach, 
ks. R. Kasprzyk, ks. R. Broś,  
ks. Z. Szwałek i ks. A. Pary-
lak. Okolicznościową homi-
lię także wygłosił ks. biskup  
i współprzewodniczył modli-
twom przy poszczególnych 
stacjach. Gromadząc się bardzo licznie przy 
polowym ołtarzu polecaliśmy Panu Bogu na-
szych zmarłych oraz ożywiliśmy naszą wiarę 
w przyszłe zmartwychwstanie z Chrystusem, 
który raz na zawsze pokonał i zwyciężył śmierć. 
Bo jak czytamy w prefacji o zmarłych „w Nim 
zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmar-
twychwstania i choć nas zasmuca nieuniknio-
na konieczność śmierci, znajdujemy pociechę  
w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem 
życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale 
się nie kończy, i gdy rozpadnie się dom docze-

snej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie 
wieczne mieszkanie.”

Przy stacji kapłańskiej ks. bp polecał Bożemu 
Miłosierdziu zmarłych papieży oraz księży bisku-
pów: abpa Ignacego Tokarczuka, bpa Fran-
ciszka Bardę, bpa Wojciecha Tomakę, bpa 
Stanisława Jakiela, bpa Bolesława Taborskie-
go, bpa Tadeusza Błaszkiewicza, bpa Stefana 
Moskwę i bpa Mariana Zimałka.

Spośród kapłanów wymieniając ich z imienia 
i nazwiska prosiliśmy o łaskę nieba dla: ks. Hen-

ryka Łagockiego, ks. Antoniego Nizioła, ks. 
Tadeusza Owsiaka, ks. Stanisława Matuły, ks. 

Edwarda Banasia, ks. Edwarda 
Delekty, ks. Mariana Kaszow-
skiego i ks. Mariusza Flisa. Wy-
mieniliśmy także: Kazimierza 
Serwinowskiego, który przez 
ponad pół wieku był organistą 
w miejscowym kościele parafial-
nym p.w. Matki Bożej Królowej 
Polski, najpierw w drewnianym,  
a następnie w obecnym muro-
wanym oraz Stanisława Burasa 
– przez kilkanaście lat spełniają-
cego funkcję kościelnego, a także 
cenioną za oddanie i poświęcenie 
uczniom nauczycielkę Janinę 
Ścibisz – pod koniec pracy peda-
gogicznej wicedyrektorkę Zespo-
łu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie.

Ponadto polecaliśmy Bożej łaskawości ro-
dziców, przodków, krewnych, dobrodziejów, po-
ległych na przestrzeni dziejóww obronie naszej 
ojczyzny, ofiary wojen oraz wszystkich wiernych 
zmarłych, także tych, którzy nie mają grobów  
i o których nikt nie pamięta. Niech Bóg okaże im 
wszystkim swoje miłosierdzie i przyjmie do nie-
bieskiej ojczyzny.

ks. Mieczysław Wolanin 
Parafia MBKP

Z modlitwą za zmarłych
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27 listopada w Samorządowym Ośrodku 
Kultury obchodzony był „Dzień Seniora” na-
uczycieli, pracowników oświaty skupionych  
w Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

Uroczystość tę swoją obecnością zaszczycili 
zastępca burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba 
Zygmunt Żołądź, dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowej Dębie Ewa Markowicz-Zając oraz 
dyrektor Przedszkola nr 1 Jolanta Orłowska. 

Podczas spotkania dwie 
koleżanki – Stanisława Moryc  
i Helena Radek – zostały uho-
norowane odznaką za 50-letnią 
przynależność do ZNP. Szczegól-
ne życzenia skierowano do kole-
żanki Danieli Kalety, która nie-
dawno obchodziła 90. urodziny. 
Dodatkiem do życzeń był kosz 
kwiatów wręczony przez prze-
wodniczącą Oddziałowej Sekcji 
Emerytów i Rencistów  Reginę 
Sumińską- Mitał i prezesa Od-
działu ZNP Kazimierza Wąsika.

Uroczystość została uświetniona występem 
dzieci z Przedszkola nr 1 i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej nr 2. Po części oficjalnej seniorzy  
i goście spotkali się na uroczystym obiedzie. 

W imieniu organizatorów dziękujemy bur-
mistrzowi Nowej Dęby, dyrektorowi SOK oraz 

pracownikom Domu Kultury za pomoc w przy-
gotowaniu uroczystości z okazji „Dnia Seniora”. 
Dziękujemy także przedszkolakom i uczniom 
oraz ich opiekunom za część artystyczną skiero-
waną do Seniorów i dostojnej Jubilatki.

Regina Sumińska-Mitał
Kazimierz Wąsik

„Dzień Seniora” w Oddziałowej 
Sekcji Emerytów i Rencistów  

ZNP w Nowej Dębie

Niezwykle miła uroczystość odbyła się  
10 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Stalowej Woli. 

To w tym gmachu nowy komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Nisku ppłk 
Leszek Stępień zorganizował wręczenie medali 
dla tych rodziców, których co najmniej 3 synów 

służyło w wojsku. Na uroczystość przyjechali 
rodzice z trzech powiatów: niżańskiego, stalowo-
wolskiego i tarnobrzeskiego. Reprezentantami 
powiatu tarnobrzeskiego byli mieszkańcy gminy 
Nowa Dęba, którzy oddali Wojsku Polskiemu co 
najmniej trzech męskich potomków, w czasach, 
gdy służba wojskowa była jeszcze obowiązkowa.

Srebrny medal „Za Zasługi dla Obronno-
ści Kraju” z rąk płka Zbigniewa Winiarskie-
go, szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 
otrzymali: Zofia i Antoni Kucięba (Chmielów), 
Maria Samojeden (Cygany), Stefania Zby-
rad (Chmielów). Medale przyznano także Zo-
fii Madej (Cygany) i Marii Zagajskiej (Nowa 
Dęba), które były nieobecne na uroczystości. 
Szef WSzW płk Z. Winiarski podkreślił postawę 
rodziców mówiąc, że kto nie wychowuje dzieci, 
ten nie wie jaki to wysiłek.

Obecny na uroczystości burmistrz Wiesław 
Ordon przekazał okolicznościowe gratulacje, 
a także wyraził dumę z postawy swych miesz-
kańców, co nie było powszechne w czasach obo-
wiązkowej służby wojskowej.

Ze słowami podziękowania do rodzi-
ców zwrócił się także kapelan ks. mjr Robert 
Krzysztofiak (posługujący od niedawna także 
w parafii garnizonowej w Nowej Dębie) i prze-
kazał im Modlitewnik Żołnierza Polskiego,  
z którym wyruszają na misje stabilizacyjne nasi 
żołnierze.

Uroczystość zakończyła się występem 
uczniów z klas wojskowych dwóch stalowowol-
skich szkół średnich.

UMiG

Medale dla rodziców
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W sobotę 14 grudnia w sali kameralnej 
Domu Kultury w Nowej Dębie miało miejsce 
spotkanie promocyjne nowej pozycji wydawni-
czej „SŁOWNIK GWARY LASOWIACKIEJ” 
autorstwa Romualda Gondka. Spotkanie z auto-
rem zorganizowało Nowodębskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne, Samorządowy Ośrodek 
Kultury oraz Lasowiacka Grupa Działania. 

Słownik Gwary Lasowiackiej zawiera  
ok. 10 tys. haseł, rejestruje nie tylko znaczenia 
wyrazów ale także zwroty i wyrażenia. Słownik 
został poprzedzony przez autora wstępem, który 
w oparciu o tutejszą gwarę przedstawia szeroką 

panoramę życia i obyczajów wsi lasowiac-
kiej. Książka jest znakomitym źródłem po-
znania kultury i zwyczajów mieszkańców 
wsi położonych w widłach Wisły i Sanu.

Do Słownika Gwary Lasowiackiej zo-
stał nagrany i dołączony audiobook ze wstę-
pu, czytany gwarą Lasowiacką przez autora 
Romualda Gondka.

Podczas spotkania promocyjnego każdy 
uczestnik otrzymał bezpłatnie egzemplarz 
publikacji. Szerszy materiał będzie opubliko-
wany w kolejnym numerze.

UMiG

SŁOWNIK GWARY  
LASOWIACKIEJ  
Romualda Gondka

20 listopada w sali kameralnej Samorządo-
wego Ośrodka Kultury burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon wręczył drobne upo-
minki zwycięzcom październikowej części gmin-
nego konkursu fotograficznego, którego celem 
jest m.in. promocja obszaru obejmującego LSR 
– Gminę Nowa Dęba, poprzez działania popu-
laryzacyjne, konkursy i publikacje, nowoczesny 
i interaktywny sposób utrwalania, promowania 
obszaru gminy, rozwijanie wyobraźni, pomysło-
wości i twórczej aktywności mieszkańców oraz 
inspirowanie do twórczych poszukiwań w dzie-
dzinie fotografii.

Gminny Konkurs Fotograficzny przezna-
czony jest dla wszystkich mieszkańców Gminy 
Nowa Dęba. W październiku tematem przewod-
nim była jesień.

Ze zdjęć nadesłanych przez mieszkańców 
gminy komisja konkursowa wybrała trzy prace, 
które przechodzą do dalszego etapu konkursu. 
Autorami wyróżnionych prac zostali:

Emine Zdybek za pracę pt. „Kania”, Antoni 
Malcharek „Alejka brzozowa” i Zenon Rozen-
bajgier „Barwy jesieni”.

Gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy 
wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie 
i do przysyłania fotografii w kolejnych miesiącach. 
Dla autorów najlepszych fotografii w danym mie-
siącu zestaw gadżetów i walka o cenne nagrody  
w finale konkursu: aparaty fotograficzne.

Prześlij nam wykonane przez siebie fotogra-
fie, obrazujące nasze otoczenie, nasze miejscowo-
ści, naszą gminę. 
W każdym miesiącu inna tematyka, a najbliższa to:
Grudzień – temat: zima
Styczeń – temat: przedsiębiorczość
Luty – temat: moja miejscowość
Marzec – temat: najciekawsze miejsce w gminie

Czy to będzie alejka w parku otulona śnie-
giem, przedsiębiorcza osoba, twoja miejscowość, 
czy najciekawsze miejsce w gminie, wszystkie 
wasze prace zostaną poddane ocenie, a najlepsze 
nagrodzone.

Fotografie zostaną również zaprezentowane 
na wystawie fotograficznej oraz w albumie foto-
graficznym. Z przesłanych najlepszych fotografii, 
które zostaną zaprezentowane on-line, zostanie 
wybrane również „foto internautów” w drodze 
głosowania.

Zapraszamy do zapoznania się z regulami-
nem oraz do udziału w konkursie.

Szczegóły: http://www.nowadeba.pl/po-go-
dzinach/gadzety/konkursy-zabawy/

RL/MM

Gminny Konkurs Fotograficzny
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Od stycznia 2014r. ruszy w gminie Nowa 
Dęba akcja społeczna „Pudełko Życia”. Inicja-
torką akcji jest Maria Mroczek - radna Rady 
Miejskiej. Pomysł zaczerpnęła z Wejherowa, 
gdzie tamtejszy Ośrodek Pomocy Społecznej 
zapoczątkował taką akcję. Staje się ona na tyle 
popularna, że podejmują ją kolejne samorządy. 

– To akcja skierowana głównie do ludzi star-
szych i samotnych, ale w zasadzie każdy może  
z niej skorzystać. – mówi Maria Mroczek. – Może 
właśnie takie pudełko pomoże w chorobie, wy-
padku lub innej sytuacji kryzysowej. – dodaje pani 
Maria.

W ramach akcji każda zainteresowana osoba 
otrzyma pakiet składający się z dwóch naklejek – 
na pudełko i na lodówkę oraz Karty Informacyjnej 
do samodzielnego wypełnienia.

W pudełku opatrzonym naklejką, należy 
umieścić kartę informacyjną wypełnioną zgodnie 
z instrukcją, a więc i numery telefonów lub adres 
do najbliższych, których pragniemy poinformo-
wać o pobycie w szpitalu. Powinny się tam zna-
leźć także dane na jaką chorobę chorujemy, jakie 
leki przyjmujemy oraz uczulenia potwierdzone 
przez lekarza. Ważne mogą okazać 
się informacje, że w domu znajduje 
się kot lub pies i komu przekazać 
zwierzę pod opiekę. Informacje, 
które wpiszemy w karcie infor-
macyjnej, zależą tylko wyłącznie 
od osoby, która zakłada „Pudełko 
Życia”. Ważne jest to, aby pamiętać  
o aktualizowaniu informacji w kar-
cie jeżeli pojawią się istotne zmiany, 
np. w sytuacji zdrowotnej lub minie 
rok od daty jej wypełnienia.

– Chcielibyśmy, aby osoby starsze i samotne 
umieściły w lodówkach w swoim mieszkaniu spe-
cjalnie oklejone pudełko, a w nim istotne dla ży-
cia tej osoby informacje medyczne. – mówi Pani 
Maria. – Czasem uzyskanie takich danych jest 
niezwykle trudne, gdy ktoś straci przytomność. 
Karta informacyjna będzie jeszcze konsultowa-
na z ratownikami medycznymi i pracownikami 
Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.
Dlaczego w lodówce i skąd pudełko?

– Lodówka znajduje się w każdym domu, jest 
więc najłatwiejsza do zlokalizowania. Służbom 
przybyłym z pomocą danej osobie ma także po-
móc naklejka, umieszczane na lodówce, świad-

Akcja społeczna 
„Pudełko Życia”

29 listopada w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie odbyła się promocja 10 
numeru Zeszytów Nowodębskiego Towarzystwa 
Społeczno-Kulturalnego. Spotkanie cieszyło się 
ogromnym zainteresowaniem, czego świadec-
twem była wypełniona po brzegi sala. Wśród 
przybyłych byli Wiesław Ordon - burmistrz mia-
sta i gminy Nowa Dęba oraz Zygmunt Żołądź, 
zastępca burmistrza. 

Zebranych powitał Jerzy Sudoł i przedsta-
wił treść zeszytu. Podziękował władzom miasta 

za pomoc finansową, dzięki której zeszyt mógł 
zostać wydany. Następnie ks. Marek Flis przed-
stawił rys historyczny zaangażowania się miesz-
kańców regionu w Powstanie Styczniowe 1863 r. 
oraz uczestników i osoby związane z Powstaniem 
Styczniowym z okolic Dęby i Majdanu. Mówił 
także o tradycjach duszpasterstwa wojskowego  
i historii wojskowej parafii p.w. Dobrego Pasterza 
w Nowej Dębie. Bogusław Szwedo przedstawił 
sylwetki Katyńczyków z Dęby i okolic. O sek-
cji lekkiej atletyki „Stali” Nowa Dęba w latach 
1966-1980 i rekordach mówił propagator sportu  

i długoletni trener Antoni Malcharek. W artykule 
można znaleźć wiele archiwalnych zdjęć znanych 
nowodębskich sportowców. 

Dariusz Bździkot przedstawił VI Dni Kar-
dynała Adama Kozłowieckiego SJ oraz piel-
grzymkę członków fundacji i samorządowców 
w październiku do Zambii. W Zeszycie NTSK  
nr 10 znalazły się także artykuły Wilhelma Mag-
dy – Uroczystość Bożego Ciała w Majdanie Kró-
lewskim w 1938 r. z udziałem Wojska Polskiego, 
ks. dr Marka Kozery – Ojciec duchowny z poligo-
nu. Wspomnienia o księdzu Henryku Łagockim, 
s. Sary Ewy Łakomej – Dominikanki w Żółkwi, 
s. Bernadetty Tęczy – Moje życie zakonne i pra-
ca wśród chorych na terenie Niemiec, Grzegorza 
Sudoła – Moje przygotowania i udział w Mistrzo-
stwach Europy w Lekkoatletyce: Barcelona 2010, 
Tomasza Sudoła – Tajemnica Westerplatte i Ada-
ma Szurgocińskiego – XIV Biegi Uliczne w No-
wej Dębie. W numerze znalazły się też sylwetki 
nieżyjących członków NTSK: Ryszarda Bronerta, 
Lesława Flisa, Jerzego Zygmunta Lubery, Stani-
sława Miszty, Mirosława Orłowskiego, Włady-
sława Krzysztofa Tereszkiewicza i Zbigniewa 
Warchoła. Sylwetkę Jerzego Kozioła przedstawiła 
Wiesława Skowrońska z Tygodnika Nadwiślań-
skiego.

NTSK

10 numer Zeszytów NTSK
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cząca o znajdującym się tam „pudełku życia”. 
– mówi Maria Mroczek – a pudełko to rzecz 
umowna. Może nim być umyte opakowanie po 
margarynie lub malutki słoiczek po dżemie. Waż-
ne aby na nim była naklejka i Karta informacyjna 
w środku. – dodaje.

– W pierwszej fazie akcji przygotujemy ok.  
2 tys. pakietów, a o sposobie ich dystrybucji po-

wiadomimy mieszkańców Gminy – mówi Wie-
sław Ordon, – burmistrz Nowej Dęby, który zade-
klarował pełne wsparcie dla tej cennej inicjatywy. 
– Będziemy zachęcać do włączenia się do tej akcji 
pracowników naszego MGOPS i Szpitala Powia-
towego – dodaje burmistrz.

Ratownicy medyczni przyznają, że często 
dojeżdżając na miejsce zdarzenia mają problem 

ze zdiagnozowaniem, co dolega potrzebującej 
osobie. Jasna informacja, na co ta osoba jest chora, 
uczulona, jakie leki bierze, może skrócić czas po-
dania odpowiedniego leku i dzięki temu uratować 
jej życie.

UMiG/RL

Harcerstwo – co to takiego? 
Jedni powiedzą, że to grupa osób lubiąca po-

znawać naturę a wieczorami przy wtórze gitary  
i piosenek harcerskich spoglądać w blask ogni-
ska. Inni powiedzą, że harcerze to młodzi za-
paleńcy wychowywani przez instruktorów spo-
łeczników, którzy poświęcają swój wolny czas 
nie oczekując niczego w zamian. Harcerze to 
ludzie kształtujący się w wielu kierunkach i roz-
wijający swoje zainteresowania. Ludzie, którzy 
uczą się jak być dobrym człowiekiem i obywa-
telem. 

Wszystkie definicje są poprawne i wiele ich 
można jeszcze podać. Spójrzmy jednak na harce-
rzy jako na mieszkańców Nowej Dęby: uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, liceów czy też 
pracowników zakładów lub przedsiębiorców. 
Wszyscy są członkami Związku Harcerstwa Pol-
skiego, które w Nowej Dębie zostało reaktywo-
wane w 2010 r. 

Formalnie ZHP w Nowej Dębie działa jako 
Szczep Drużyn „Jedynka”, w skład którego 
wchodzi:
• Krąg instruktorski VIVAL – kierowany przez 

pwd. Mariusza Narolskiego
• 1 Gromada Zuchowa – kierowana przez  

dh. Marlenę Mysiak
• 1 Środowiskowa Drużyna Harcerska – kiero-

wana przez dh. Magdalenę Misiak
• 1 Środowiskowa Drużyna Starszoharcerska – 

kierowana przez dh. Aleksandrę Wdowik

Praca śródroczna
W ramach prowadzonej pracy drużyny  

i zastępy organizują regularne zbiórki. Odbywają 
się one cotygodniowo w środy dla drużyny zu-
chowej i w piątki dla drużyn harcerskiej i star-
szoharcerskiej.

Dodatkowo prowadzone są zajęcia na zasa-
dzie kółek zainteresowań:
• Kółko muzyczne – regularne lekcje gry na gi-

tarze i śpiewu.
• Kółko medyczne – zajęcia z samarytanki, któ-

re odbywają się od 2012 roku.
W drużynach zdobywane są stopnie i spraw-

ności harcerskie. Drużyny wypracowują własną 
obrzędowość.

Od października 2012 r. prowadzony jest  
w Szczepie przez instruktorów KI VIVAL kurs 
zastępowych, który w jedno lub dwu miesięcz-
nych odstępach odbywa się w formie zajęć wy-
jazdowych. Harcerze Szczepu uczestniczyli  
w Akcji Szkoleniowej LAS organizowanej przez 
Chorągiew Podkarpacką, gdzie kształcili się na 
przyszłych instruktorów.

Szczep organizuje wiele imprez, które stały 
się imprezami cyklicznymi:
• Dzień Otwartej Harcówki – IX.2011 r., 2012 r. 

i 2013 r.
• Biwak Andrzejkowy i AMiNO (Andrzejkowe 

Marsze na Orientację) – XI.2012 r. SP nr 2  
w Nowej Dębie i 2013 r. SP w Hucie Komo-
rowskiej

• Rajd Szlakami Gminy Nowa Dęba – X 2012 r.
• Cykl działań w ramach przekazywania Betle-

jemskiego Światełka Pokoju.
- Wyjazd do Zakopanego i odebranie świa-

tełka od skautów słowackich, 
- Impreza plenerowa  – przekazanie świateł-

ka mieszkańcom, organizowana corocznie 
na Plantach w Nowej Dębie, 

- Przekazanie światełka w dwóch nowodęb-
skich parafiach, 

- przekazanie światełka instytucjom i fir-
mom z terenu gminy i powiatu

• ZiMNO – Zimowe Marsze na Orientację – 
I.2012 r., 2013 r.

Drużyny 1 DH i 1 SDH regularnie uczestniczą  
w ogólnopolskich imprezach harcerskich:
• Harcerskim Rajdzie Świętokrzyskim.
• Festiwalu „Śpiewograniec”
• Zlotach Hufca ZHP Tarnobrzeg

Akcja Letnia
Szczep od 2012 r. organizuje Harcerską 

Akcję Letnią realizując program łączący wypo-
czynek, zabawę i naukę. Obóz Harcerski orga-
nizowany jest w Piaskach k/Krynicy Morskiej.  
W obozie co roku bierze udział ok 50 osób.

W tym roku obóz został przeprowadzony 
w stylizacji indiańskiej. Każdy uczestnik obozu 
otrzymał indiańską koszulkę obozową, własno-
ręcznie przygotował strój stylizacyjny i wybrał 
swoje indiańskie imię. 

Podczas całego obozu harcerze mieli moż-
liwość zdobywania sprawności i stopni har-
cerskich. Uczyli się terenoznawstwa, pionierki 
obozowej i samarytanki. Samodzielnie wykony-
wali totemy indiańskie, zrobili tablicę informa-
cyjną przy głównej drodze, tablicę informacyjną  
w postaci pajęczyny, ogrodzili wartownię i przy-
gotowali wieszaki do namiotów. 

Harcerski sposób 
na aktywność
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Jedni mówią o nim „odlotowiec” inni „du-
sza człowiek”, ale wszyscy się zgadzają z okre-
śleniem – „człowiek z pasją”!

Marcin Kurnik mieszka w Alfredówce, 
gdzie wraz z Joasią prowadzą pierwsze w gmi-

nie gospodarstwo agroturystyczne - „Dobre 
Miejsce”. To tylko jedna z wielu jego aktywno-
ści. Marcin jest absolwentem PAT w Krakowie 
na kierunku Komunikacja i Mediacja oraz Pol-
skiego Centrum Mediacji w obszarach mediator  
i mediator rodzinny. W środowisku trenerów  
i mediatorów jest określany jako specjalista od 
„spraw trudnych”. Z typową dla niego wrażliwo-
ścią potrafi przeprowadzić uczestników swoich 
szkoleń przez tak delikatne tematy, jak ból po 
stracie bliskich, praca nad zahamowaniami, blo-
kadami psychicznymi, czy praca nad negatywny-
mi emocjami.
On sam mówi o sobie:
- 2003 rok - zacząłem robić to co lubię  

i tak mi zostało,
- trenuje tylko z tymi, którzy chcą tego,
- nie prowadzę akwizycji,
- mediuję - wszędzie tam gdzie mogę  

być przydatny,
- piszę - o tym co dla mnie istotne,
- śpiewam i krzyczę - na koncertach i na płycie.

Marcin to człowiek orkiestra, z niesamo-
witą energią do motywowania innych do dzia-
łania. Gdzie diabeł nie może, tam... Marcina 
pośle. Współpracuje z każdym kto jest otwarty 
na współpracę (np. Fundacja Świat Dzieciom, 
Fundacja Anny Dymnej, Akademia Biznesu 
i Rozwoju H&G, nieformalna grupa „Kuźnia 
Talentów”, „Bajki dla Ciebie”, wydawnictwo 
Astropsychologii, i wiele innych. Od dwóch 
lat pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia 
WSPARCIE w Nowej Dębie.

Społecznik z wyboru, pisarz z pasji. Do-
świadczenia mediacyjne i trenerskie wykorzystał  
w książce swojego autorstwa - „Inspiracje Miło-
ści”.

Czy można być jednocześnie 
mediatorem, pisarzem i punkiem?

Uczestnicy brali udział w zabawach, kon-
kursach, turniejach sportowych, grach tereno-
wych oraz spotkaniach przy ognisku. Dużym 
zainteresowaniem cieszył się Konkurs Piosenki 
Obozowej, przygotowywanie scenek teatral-
nych, a także gry i zabawy o tematyce indiań-
skiej np.: „Polowanie na bizony”. Zorganizowa-
no dwie wycieczki do Krynicy Morskiej oraz rejs 
statkiem do Fromborka.

Organizowane zabawy indiańskie, dyskote-
ki i ogniska przyczyniały się do zawiązywania 
wielu nowych przyjaźni oraz zacieśniania już 
istniejących.

Nadmorski klimat oraz smaczne i obfite 
posiłki sprawiły, że wszyscy byli zadowoleni, 
uśmiechnięci, pełni energii oraz chęci do wspól-
nych zabaw. 
Działalność na rzecz Gminy i Powiatu – re-
alizacja zadań powierzonych przez Jednostki 
Samorządu Terytorialnego

Szczep aktywnie współpracuje z Gminą 
Nowa Dęba i realizował zadania związane z na-
stępującymi projektami:
• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  

i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania 
przez rozwijanie zainteresowań i talentów, 
poprawę sprawności fizycznej, rozwój umie-
jętności interpersonalnych, kształtowanie 
właściwych postaw społecznych w okresie od 
01.05.2011 r. do 30.11.2011 r.

• Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenc-
kim z terenu Gminy Nowa Dęba w okresie od 
01.05.2011 r. do 30.11.2011 r.

• Podtrzymywanie i upowszechnianie kultu-
ry, sztuki, tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości - Organizacja Powiatowych Ob-
chodów Święta Niepodległości w okresie od 
05.04.2012 r. do 20.11.2012 r.

• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzie-
ży (wypoczynek wakacyjny) w okresie od 
01.07.2012 r. do 31.08.2012 r.

• Turystyka i Krajoznawstwo – Organizacja 
Rajdu Szlakami Gminy Nowa Dęba w okresie 
od 01.06.2012 r. do 30.11.2012 r.

• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci  
i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania 
przez rozwijanie zainteresowań i talentów, 
poprawę sprawności fizycznej, rozwój umie-
jętności interpersonalnych, kształtowanie 
właściwych postaw społecznych w okresie od 
01.05.2012 r. do 30.11.2012 r.

• Organizacja wypoczynku dzieci i młodzie-
ży (wypoczynek wakacyjny) w okresie od 
28.06.2013 r. do 31.08.2013 r.

Szczep Drużyn „Jedynka” 
ZHP w Nowej Dębie
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Na okładce książki czytamy:
„Jeśli czujesz, że nie cieszysz się w pełni swo-

im życiem, jeżeli masz wrażenie, że nie wykorzy-
stujesz drzemiącego w Tobie potencjału i zamiast 
inwestować w przyszłość, rozpamiętujesz demony 
przeszłości – jest to książka dla Ciebie!”

Marcin to inspirator, prowokator, niespokojna 
dusza. To również założyciel i wokalista pukowej 
grupy The Trepp.

– w 1986 roku wpadłem na pomysł stworze-
nia punkowego zespołu, zagraliśmy kilkadziesiąt 
koncertów – mówi Marcin. W 1992 zespół zawie-
sił działalność. Niespokojny duch nie pozwolił mu 
pozostawać w muzycznym marazmie. W 2009 
roku kapela zaczęła grać na nowo. Szybko za-
częła koncertować, a owocem nowej aktywności 
było wydanie płyty „Prostota Wyrazu” oraz duża 
trasa koncertowa - „Punk s̀ not Zgred”. W tym 
roku grupa zagrała również na Cieszanów Rock 
Festiwal 2013, gdzie wokalista zadziwiał dynami-

zmem i wspaniałym kontaktem z publicznością.
Ostatnio Marcin, w ramach działalności 

Stowarzyszenia WSPARCIE był zaangażowany  
w organizację zawodów rowerowych MTB – II – 
Cross Country Nowa Dęba. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy  
z „człowiekiem orkiestrą” i do udziału w kolej-
nych zawodach. Kontakt z Marcinem: wspar-
cie@wsparcie.pl

UMiG

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. E. Kwiat-
kowskiego w Nowej Dębie aktywnie biorą udział 
w programach europejskich. W ramach pro-
gramu Comenius współpracowali ze szkołami  
z Niemiec, Szwecji i Turcji. W 2010 r., w nagrodę 
za działalność proeuropejską,  25 uczniów wyje-
chało do Parlamentu Europejskiego w ramach 
programu Euroscola. Celem tego unijnego pro-
gramu jest przybliżenie uczniom ze wszystkich 
28 krajów zjednoczonej Europy  procesu decy-
zyjnego w UE. W ciągu jednego dnia, uczniowie 
zasiadają w miejscach europosłów w głównej sali 
Parlamentu Europejskiego, gdzie debatują nad 
kluczowymi problemami UE. 

Wyjątkowość i ranga tego wydarzenia spra-
wiły, że nasza szkoła zaczęła ubiegać się o po-
nowny wyjazd do Strasburga. Zadaniem uczniów 
Zespołu Szkół nr 2 było uzyskanie premiowanej 
wyjazdem lokaty w ogólnopolskim, interneto-
wym konkursie wiedzy o Unii Europejskiej. Nasi 
uczniowie zadanie to wypełnili celująco. Na  300 

zgłoszonych szkół uzyskali 4 lokatę 
w kraju! Sukces był tym większy, że 
tylko  nieliczne szkoły w Polsce brały 
dotąd  udział w obradach Parlamentu 
Europejskiego, a  wyjazd po raz drugi 
jest zupełną rzadkością. Kiedy 24 maja 
do szkoły nadeszło oficjalne zaprosze-
nie ze Strasburga, dla naszych uczniów 
rozpoczął się okres przygotowań do 
wyjazdu. W grupie wytypowanych 24 
uczniów liceum i technikum znalazły 
się zarówno te osoby, które bezpośred-
nio brały udział w konkursie interneto-
wym, jak i ci którzy zostali wyłonieni 
w szkolnym konkursie wiedzy o UE.

Uczniowie podzielili się na  
6 grup, z których każda szczegółowo zająć się mia-
ła określonymi przez administratorów ze Strasbur-
ga zagadnieniami takimi jak: rola UE w świecie, 
problemy ekonomiczne i bezrobocie,  ochrona śro-

dowiska czy wybory do PE w 2014r. Wyzwanie 
było tym większe, iż całość debaty w Strasburgu 
odbywać się miała w głównych językach UE, 
tzn. j. angielskim, niemieckim i francuskim. Dla 
uczniów naszej szkoły, a zarazem jedynej szkoły 

We wrześniu bieżącego roku szkoła zakwa-
lifikowała się do projektu edukacyjnego w ra-
mach Kampanii społecznej „Palenie jest słabe” 
zorganizowanej przez Stowarzyszenie MANKO  
z Krakowa, współfinansowanej przez Minister-
stwo Zdrowia. Patronat honorowy objęli Minister-
stwo Edukacji Narodowej oraz Kuratoria Oświaty 
z województw biorących udział w kampanii, a pa-
tronat medialny m.in. TVP i Radio Rzeszów.

W projekcie wzięło udział 500 szkół gimna-
zjalnych z pięciu województw: lubelskiego, ma-
łopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i święto-
krzyskiego. Zadaniem uczestników projektu było 
przygotowanie maksymalnie 60 sekundowego fil-

mu video, spotu, bądź wykonanie zdjęcia na temat 
„Dlaczego palenie jest słabe”.

Uczniowie: Krzysztof Markowicz, Kamil 
Suska, Przemysław Wit i Jakub Wołoszyn pod 
opieką pedagoga szkolnego Marii Mazur nakręcili 
film pt. „24 NEWS” (udostępniany na stronie in-
ternetowej miasta). 

13 grudnia 2013 r. w Krakowie odbyła się uro-
czysta Gala, na której zostali wyłonieni zwycięzcy. 
Werdyktem Kapituły film naszych uczniów oka-
zał się najlepszy spośród 194 filmów biorących 
udział w konkursie.

Gimnazjum nr 1 / MM

Międzynarodowa debata młodzieży  
w Parlamencie Europejskim  

w Strasburgu

Wielki sukces uczniów Gimnazjum nr 1
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W środę 20 listopada w sali kameralnej Sa-
morządowego Ośrodka Kultury burmistrz mia-
sta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon wręczył 
drobne upominki zwycięzcom konkursu plastycz-
nego i październikowej części gminnego konkur-
su fotograficznego.

Do końca października dzieci szkół podstawo-
wych z terenu miasta i gminy Nowa Dęba mogły 
składać prace w konkursie plastycznym, którego 
hasło brzmiało: „Czysto, ładnie i bez śmieci – co 
Wy na to dzieci ?”. Tematem konkursu była dzie-
cięca ekologia.

Konkurs zrealizowany został przez gminę 
Nowa Dęba przy współpracy Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w ramach projektu „Edukacja ekologiczna 
mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba poprzez 
działania mające wpływ na ochronę i sprzątanie 
środowiska naturalnego miasta i gminy”, które-
go celem jest edukacja ekologiczna wśród dzie-
ci. Konkurs Plastyczny przeprowadzony został  
w dwóch kategoriach: klasy 1-3 szkół podstawo-
wych, klasy 4-6 szkół podstawowych.

Do Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 
wpłynęły prace z następujących placówek oświa-
towych:
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza  

w Nowej Dębie - I i II kategoria,
- Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Królowej 

w Alfredówce – I i II kategoria,
- Szkoła Podstawowa w Rozalinie – II kategoria,
- Szkoła Podstawowa im. Hrabiego Stanisława 

Tarnowskiego w Tarnowskiej Woli – I katego-
ria,

- Zespół Szkół w Chmielowie – I i II kategoria,
- Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 

– I i II kategoria,
- Zespól Szkół w Jadachach – I i II kategoria,
- Zespół Szkół w Cyganach – I i II kategoria.

W pierwszej kategorii dzieci szkół podstawo-
wych klas 1-3 miejsce pierwsze zajął Miłosz Wilk 
z Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dę-
bie, miejsce drugie – Anna Żądło z Zespołu Szkół 

w Jadachach, a miejsce trzecie – Piotr Tomczyk 
z Zespołu Szkół w Cyganach. W tej kategorii ko-
misja wyróżniła pracę Natalii Rozmus ze Szkoły 
Podstawowej im. Hrabiego Stanisława Tarnow-
skiego w Tarnowskiej Woli. W kategorii dzieci 
szkół podstawowych z klas 4-6 pierwsze miejsce 
zajęła Weronika Pieróg ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. H. Sienkiewicza w Nowej Dębie, drugie 
miejsce zajęła Patrycja Mazur ze Szkoły Pod-
stawowej w Rozalinie, a miejsce trzecie przypa-
dło Lidii Koper z Zespołu Szkół w Chmielowie.  
W tej kategorii komisja wyróżniła pracę Wiktorii 
Gazdy ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi 
Królowej w Alfredówce. Zwycięzcom i wyróżnio-
nym GRATULUJEMY!

RL/MM

Rozstrzygnięcie ekologicznego 
konkursu plastycznego dla dzieci

reprezentującej Polskę, dzień spotkania został wy-
znaczony na 25 października 2013 r.
Uroki Paryża

Trasę między Nową Dębą a Strasburgiem 
pokonuje się w kilkanaście godzin, więc postano-
wiliśmy, że spędzimy w autokarze jeszcze kilka 
dodatkowych godzin po to, by móc ujrzeć na wła-
sne oczy stolicę Francji. Dzień 23 i 24 października 
spędziliśmy na poznawaniu niesamowitego Pary-
ża. Długie godziny poświęciliśmy na zwiedzanie 
Luwru i Wersalu, słynnych kościołów i katedr, 
placów, ulic i zaułków. Paryż to miasto oferujące 
nieograniczone niemal możliwości dla osób po-
szukujących pamiątek historycznych, ciekawych 
miejsc, oryginalnego jedzenia, sklepów czy roz-
rywki. Uroki tego miasta podziwialiśmy zarówno 
w dzień, jak i nocą. Spoglądaliśmy na niesamo-
wicie oświetlone ulice, fontanny, statki czy Wieżę 
Eiffla przykuwającą wzrok turystów ze wszyst-
kich stron świata i odbywających tak jak my, 
rejs po Sekwanie. Choć z Paryża wyjeżdżaliśmy  
z uczuciem niedosytu, (tak wiele miejsc nie zdąży-

liśmy przecież zwiedzić), to czekał na nas przecież 
pobyt w Parlamencie Europejskim.
Dzień Euroscoli

Po kilku godzinach jazdy i zwiedzaniu kate-
dry koronacyjnej królów francuskich w Reims, 
dojechaliśmy do niemieckiego uzdrowiska Baden-
-Baden na nocleg. Dzień 25 października rozpo-
czął się dla nas bardzo wcześnie. Przed Parlamen-
tem byliśmy przed godziną 9.00. Czas na pierwsze 
zdjęcia i stoimy przed budynkiem, w którym za-
padają wiążące decyzje dla 28 państw Unii Euro-
pejskiej. Po kontroli bezpieczeństwa przeszliśmy 
do sali, w której czekali już uczniowie z kilkunastu 
innych państw europejskich. Tam został dokonany 
podział na grupy, by od tej pory pracować w ze-
społach międzynarodowych. To jeden z celów pro-
gramu, uczniowie ze szkół krajów UE, poznają się, 
dyskutują, negocjują, wnoszą poprawki i przyjmu-
ją rezolucje. Po uzgodnieniu wspólnego stanowi-
ska, wszyscy spotykają się w monumentalnej sali 
obrad parlamentu, gdzie odbywa się wspólna de-
bata oraz głosowanie przy użyciu specjalnych kart. 

Uczestnicy zadają pytania i wysłuchują odpowie-
dzi. Wszystkim udziela się wyjątkowy nastrój tego 
szczególnego miejsca. W tym jedynym dniu nasza 
szkoła reprezentowała Polskę i zarazem wszystkie 
szkoły w Polsce! Administratorzy Euroscoli po-
zwolili każdej szkole na krótką prezentację oraz 
przemarsz pocztów sztandarowych przy dźwię-
kach hymnu UE. Tak zakończyła się przygoda  
z Parlamentem Europejskim.

Przed nami pozostał ostatni punkt programu - 
zwiedzanie pełnej kolorów, zapachów i zabytków 
Norymbergii.

Mimo zmęczenia, wielu godzin w autoka-
rze, blisko 3500 przejechanych kilometrów, nasi 
uczniowie zgodnie stwierdzili, iż był to niezwykły 
dzień w ich życiu. Pozostały wspomnienia, foto-
grafie, adresy młodych ludzi z całej niemal Unii, 
poznanych podczas obrad i duma z reprezentowa-
nia szkoły na forum Parlamentu Europejskiego.

Edward Stelmach 
Zespół Szkół nr 2 im. E. Kwiatkowskiego  

w Nowej Dębie
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Wrześniówką szkoła się zaczyna...
9 września wszystkie klasy ZS nr 1 wyruszy-

ły na spotkanie z ostatnimi promieniami letniego 
słońca. Uczniowie odwiedzili ciekawe, a niekiedy 
mało znane miejsca w naszej okolicy. Klasy mun-
durowe wymaszerowały na trzydniową wędrówkę 
po gminie Baranów Sandomierski, Tarnobrzegu 
i okolicach. Uczniowie wraz z opiekunami wyje-
chali autobusami, rowerami a nawet szynobusem 
do Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego 
w Hucie Komorowskiej. Klasy politechniczne wi-
zytowały Inkubator Technologiczny w Stalowej 
Woli. Klasy technikum hotelarskiego zwiedzały 
Hotel Zamkowy w Baranowie Sandomierskim. 
Liczna grupa uczniów podziwiała stawy w Bu-
dzie Stalowskiej i wędrowała leśnym szlakiem 
Ekomuzeum w widłach Wisły i Sanu. Nauczycie-
le i uczniowie nabrali energii na wytężoną pracę  
w nowym roku szkolnym. Obszerny materiał zdję-
ciowy z wycieczek znajduje się na naszej stronie 
internetowej www.zsndeba.info
Ślubowanie klasy wojskowej

7 listopada w Zespole Szkół nr 1 odbyło się 
uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej  
o profilu wojskowym oraz konkurs z okazji Naro-
dowego Święta Niepodległości. 

Uroczystość zaszczycili swoja obecnością: 
Weronika Jachyra - członkini Koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, ppłk Marek 
Rzymski – komendant 33. Wojskowego Oddziału 
Gospodarczego w Nowej Dębie, mjr Robert Mu-
siel – komendant Wydziału Żandarmerii Wojsko-
wej, mjr Marian Silarski – przedstawiciel Ośrod-
ka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych  
w Nowej Dębie, mjr Jan Maziarz - przedstawiciel 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nisku, ks. 
mjr Robert Krzysztofiak - kapelan wojskowy, ks. 
dr Mieczysław Wolanin – proboszcz parafii p.w. 
MBKP, mł. bryg. inż. Marek Babula – przewodni-
czący Rady Rodziców.

Dyrektor Janina Lubera nawiązała do histo-
rycznych wydarzeń z 1918 r. W swoim wystą-
pieniu przypomniała także historię znaku spado-

chronowego, który znajduje się na odznace klasy 
wojskowej. Wybór takiej odznaki ma z założenia 
motywować uczniów do osiągania jak najlepszych 
wyników w nauce.

Po wystąpieniach zaproszonych gości ucznio-
wie klasy pierwszej o profilu wojskowym złożyli 
uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, po-
prowadzone przez mgr inż. mjra Witolda Weso-
łowskiego. Kadeci ślubowali m.in. strzec honoru 
szkoły, rozwijać w sobie postawę patriotyczną,  
w swoim postępowaniu kierować się dobrem dru-
giego człowieka oraz szanować jego godność. 

Po ślubowaniu odbył się konkurs o tematyce 
niepodległościowej. Uczniowie ZS nr 1 zaprezen-
towali swoje talenty malarskie, muzyczne i recy-
tatorskie.
Jedynka na Politechnice i Uniwersytecie Rze-
szowskim.

24 października klasy politechniczne z Ze-
społu Szkół nr 1 uczestniczyły w zajęciach na 
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa w Za-
kładzie Awioniki i Sterowania Politechniki 
Rzeszowskiej. Głównym punktem zajęć były 
ćwiczenia latania na symulatorach lotu. Dzięki 
tym urządzeniom uczniowie mogli przetesto-
wać, jak naprawdę wygląda startowanie samolo-
tu, lot w trudnych warunkach atmosferycznych 

oraz lądowanie. Poznając symulatory lotu, każdy  
z ćwiczących mógł przekonać się o ważnej roli 
oprogramowania specjalistycznego i zastosowa-
niach informatyki w technice. 

Uczniowie zwiedzili także laboratorium 
samolotowe, gdzie przeprowadzane są różnego 
rodzaju próby wytrzymałościowe. Wyjazd był 
spełnieniem marzeń i oczekiwań uczniów, którzy 
pragną w przyszłości studiować na Politechnice 
Rzeszowskiej.

Uczniowie klas o profilu politechnicznym  
i biologiczno - chemicznym 13 listopada odwiedzi-
li Pracownię Fizyki Molekularnej i Atomowej, 
Katedrę Matematyki Politechniki Rzeszow-
skiej, gdzie wysłuchali wykładu absolwenta ZS 
1 - dr. hab. Leszka Olszowego o wykorzystaniu 
ciągów liczb pierwszych w algorytmach szyfrują-
cych oraz Wydział Chemiczny, gdzie pod okiem 
studentów koła naukowego Esprit przeprowadzili 
doświadczenia z zakresu chemii fizycznej.

14 listopada uczniowie z klas o profilu huma-
nistycznym i językowym odwiedzili Uniwersytet 
Rzeszowski. Uczestniczyli w wykładzie prof. dr. 
hab. Kazimierza Ożoga pt: Funkcje języka pol-
skiego. Prelekcja w lekkim, popularnonaukowym 
stylu odsłaniała mechanizmy rządzące rozwojem 
języka potocznego. W trakcie zwiedzania URz 
ogromne wrażenie wywołało nowoczesne Cen-
trum Dydaktyczno - Naukowe Mikroelektroni-
ki i Nanotechnologii.

Dzięki podpisanemu porozumieniu o współ-
pracy między ZS nr 1 a PRz oraz stałym kon-
taktom z URz, zajęcia z kadrą akademicką od-
bywają się cyklicznie. 20 listopada szkoła gościła 
pracownika naukowego Katedry Fizyki PRz -  
dr. Ryszarda Stagraczyńskiego, który przybliżył 
uczniom obecnie otwierany kierunek inżynieria 
medyczna. Kolejne spotkania już w grudniu.

red. Anna Babula

Jesień pełna wrażeń w ZS nr 1
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Stypendyści  Powiatu Tarnobrzeskiego
Zarząd powiatu 29 listopada po raz drugi 

przyznał stypendia za wysokie wyniki w nauce. 
Otrzymało je w tym roku 35 uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych z naszego powiatu, w tym aż 24 
z ZS nr 1. Najzdolniejsi uczniowie mogą liczyć na 
uznanie władz powiatu i finansowe wsparcie. Są 
to: Magdalena Tomczyk, Sylwia Gancarz, Ewelina 
Rzeszut, Sylwia Lubera, Paulina Kodyra, Agniesz-
ka Pastuła, Paulina Noga, Kamila Szpunar, Paweł 
Panek, Agata Bąk, Kinga Furtak, Mateusz Ko-
peć, Anna Gil, Karolina Styga, Wiktoria Hajduk, 
Paulina Rozmus, Jagoda Magda, Katarzyna Do-
browolska, Karolina Szymula, Maria Trawińska, 
Agata Wit, Aleksandra Kalicka, Karolina Jamróz 
i Przemysław Furtak.
Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

Urszula Tomczyk - uczennica klasy 3b Li-
ceum Ogólnokształcącego, w roku szkolnym 
2012/2013 uzyskała średnią ocen 5,31, zachowanie 

wzorowe. Oceny celu-
jące otrzymała z nastę-
pujących przedmiotów: 
religia, język angielski, 
matematyka, wycho-
wanie fizyczne.

Najważniejsze 
osiągnięcia: udział  
w Konkursie „Oj-
czyzna polszczyzna”, udział w V Ogólnopol-
skim Konkursie Poprawnej Polszczyzny, udział  
w konkursie matematycznym „Oxford”, II miejsce  
w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego, 
udział w zawodach sportowych. Ulubione przed-
mioty to matematyka, geografia i język angielski. 
W wolnym czasie czyta książki, słucha muzyki, 
ogląda filmy i jeździ rowerem. Planuje studia na 
kierunku geologia.

Anna Adamczyk - uczennica klasy 2d Tech-
nikum w zawodzie technik hotelarstwa, w roku 

szkolnym 2012/2013 uzyskała średnią ocen 5,06, 
zachowanie wzorowe, ocenę celującą z religii. Bie-
rze udział w projekcie „Podkarpacie stawia na za-
wodowców”, w ramach którego odbyła miesięcz-
ny staż w Hotelu Szypowski. Zakwalifikowała 
się również na staż w Rimini w ramach Projektu 
„Buongiorno dla młodych hotelarzy” (Program 
Leonardo da Vinci). Od października uczestniczy 
w zajęciach języka włoskiego, w wolnym czasie 
najchętniej czyta książki oraz pisze własne opo-
wiadania.

red. Anna Babula

4 grudnia, po otrzymaniu rekomendacji 
Marioli Kiełboń - Wojewódzkiego Koordynatora 
Szkół Promujących Zdrowie, Zespół Szkół w Ja-
dachach otrzymał Wojewódzki Certyfikat Szkół 
Promujących Zdrowie.

Uroczystość wręczenia certyfikatu odbyła 
się w sali konferencyjnej Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, 
podczas której nastąpiło pod-
sumowanie działań szkół w za-
kresie realizacji wojewódzkich 
programów profilaktycznych 
„Bezpieczne Wakacje”, „Szko-
ła Promująca Zdrowie” oraz 
„Szkoła promująca zalecenia 
Europejskiego Kodeksu Wal-
ki z Rakiem w województwie 
podkarpackim”.

Uroczystego otwarcia kon-
ferencji oraz wręczenia certy-
fikatów dokonali Małgorzata 
Chomycz – Śmigielska Woje-
woda Podkarpacki oraz Jacek Wojtas Podkarpac-
ki Kurator Oświaty. Naszą szkołę reprezentowali: 
Bernarda Głowacka - dyrektor, Andrzej Majkut 
- szkolny koordynator działań zdrowotnych oraz 
Renata Bal – dyrektor Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych w Nowej Dębie, która reprezen-
towała Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Zespół Szkół w Jadachach rozpoczął swoją 
działalność w Podkarpackiej Sieci Szkół Promują-
cych Zdrowie we wrześniu 2008r. poprzez złoże-
nie wniosku o przyjęcie do Sieci. Po kilku latach 
realizacji  szeregu działań dotyczących profilaktyki 
prozdrowotnej, których głównym celem było sze-
rzenie wiedzy o zdrowym stylu życia oraz kształ-

towanie postaw odpowiedzialności za własne 
zdrowie, otrzymaliśmy w marcu 2010r. Rejonowy 
Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikat Wojewódzki jest zwieńczeniem 
pracy całej społeczności szkolnej w ramach działań 
związanych ze zmianą nawyków żywieniowych 
wśród dzieci i młodzieży, które realizowaliśmy 

poprzez własne projekty „Choroby cywilizacyjne” 
oraz „Walczymy z niechęcią do ruchu i otyłością”. 
Aby spełnić wymagane standardy Szkoły Pro-
mującej Zdrowie realizowaliśmy liczne programy  
i akcje: „Aktywnie po zdrowie”, „Mleko dla szkół”, 
„Owoce w szkole”, „5 porcji warzyw, owoców 
i soków”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Uwaga na 

napoje energetyczne”, „Owocowy 
Dzień”, „Owocowo-Warzywny 
Tydzień”, „Stop Meningokokom”. 
Ponadto uczniowie brali udział  
w licznych zawodach sportowych, 
wyjazdach na wycieczki bliższe  
i dalsze, rajdach rowerowych, 
Pikniku Rodzinnym, konkursach  
o tematyce zdrowotnej i wyjaz-
dach na Międzynarodowe Targi 
Żywności Ekologicznej EKOGA-
LA w Rzeszowie.

Uzyskany Certyfikat jest 
efektem wspólnej pracy nauczy-
cieli, rodziców, uczniów i współ-
pracy z licznymi instytucjami, jest 

także zachętą do dalszych działań propagujących 
zdrowy styl życia. Dziękujemy wszystkim w na-
szej społeczności szkolnej, którzy swoją postawą, 
zaangażowaniem i działalnością przyczyniają się 
do szerzenia idei promocji zdrowia.

Bernarda Głowacka
dyrektor Zespołu Szkół w Jadachach

Najlepsi uczniowie ZS nr 1 wyróżnieni

Zespół Szkół z certyfikatem
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Wystawa Twórczości Plastycznej  
Nowa Dęba 2013

18 października w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie otwarto Jubileuszową, 
X Wystawę Twórczości Plastycznej Nowa Dęba 
2013. 

Wystawa jest kontynuacją założeń poprzed-
nich ekspozycji, które miały miejsce w minionych 
latach. Jest to wystawa reprezentatywna, pokazu-
jąca twórczość najlepszych i najaktywniejszych 
artystów z terenu naszego miasta i gminy. To pre-
zentacja, przegląd wartości plastycznych, które po-
wstają z potrzeby ducha, pasji tworzenia, realizacji 
siebie, upodobań artystycznych i tematycznych. Na 
ekspozycję składa się malarstwo olejne, akrylowe, 
akwarelowe oraz rysunki: ołówkiem, węglem, 
kredką. W eksponowanych pracach przewija się 
pejzaż, człowiek oraz martwa natura. Twórcy  
o różnym doświadczeniu artystycznym starają się 
poszukiwać prawdy piękna natury, czerpiąc z jej 
uroków inspiracje do swoich prac. 

Wystawa nie ma charakteru konkursu a jedy-
nie popularyzację wartości plastycznych. Pokazuje 
szeroką gamę osobowości twórczych, sposobu 
operowania środkami artystycznego wyrazu, ujęć 
tematycznych, kompozycji. Sztuka wymaga libe-
ralizmu, świadomości,  że to nie kierunki i style 
dominują, lecz talenty. Sztuka jest bowiem ponad-
czasowa i wszelkie teorie ograniczające swobodę 
artystycznej wypowiedzi to anachronizm. To po-
przez zerwanie z dotychczasowymi wartościami 
sztuka przeżywa kryzys szukając stabilnego grun-
tu, przekonywującej argumentacji. Nadszedł czas 
przewartościowań i rewizji wielu wartości pojęć  
i sformułowań.

Po wystawie oprowadzał Tomasz Staszewski 
– krytyk sztuki, artysta plastyk z Sulisławic, który 
poprzez analizę eksponowanych prac przybliżył 
zgromadzonym prezentowaną twórczość. Każ-
dy autor prac otrzymał pamiątkowy dyplom oraz 
upominek, który wręczyli: burmistrz miasta i gmi-
ny Nowa Dęba – Wiesław Ordon oraz dyrektor 
SOK – Krystian Rzemień.

Na tegorocznej Wystawie Twórczości Pla-
stycznej swoje prace zaprezentowali: Renata Be-
bło, Irena Zielińska, Grzegorz Gerba, Aleksandra 
Rząsa, Sławomir Gurdak, Stanisław Mityk, Grze-

gorz Lubas, Grzegorz Kościan, Zofia Tutaj, Piotr 
Adamczyk oraz Józef Baszak.

Prezentacje Zespołów Obrzędowych „Cztery 
pory roku”

27 października w budynku SOK w Nowej 
Dębie miały miejsce Prezentacje Zespołów Ob-
rzędowych „Cztery pory roku”. W tegorocznym 
przeglądzie wystąpiły: Zespół Obrzędowy „La-
sowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego, Zespół 
Obrzędowy „Cyganiacy” z Cyganów, Zespół 
Obrzędowy z Sierakowa oraz Zespół Obrzędowy  
z Łazar.

Teatry obrzędowe prezentują regionalne zwy-
czaje związane z życiem codziennym, obchodami 
świąt, imprez rodzinnych. Zespoły obrzędowy 
spełniają wiele pozytywnych funkcji, przede 
wszystkim zwiększają zainteresowanie kulturą lu-
dową, zaspokajają potrzebę przeżyć estetycznych  
i są jakże istotnym elementem tożsamości regio-
nalnej. Jest to niezwykle ważne, aby te zwyczaje 
nie zaginęły, lecz były przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. 

Każdy zespół prezentujący się na scenie 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz „lasowiackie 
serce” wykonane przez Piotra Adamczyka – no-
wodębskiego artystę, który wyrzeźbił je z drewna. 
Pamiątki wręczył burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba – Wiesław Ordon.

Zaduszki Poetyckie w SOK

Listopad to miesiąc zadumy, w którym bar-
dziej niż w innym czasie wspominamy naszych 
bliskich zmarłych, którzy zakończyli już ziemską 
wędrówkę. Zastanawiamy się jakby to było, gdy-
by dzisiaj żyli, byli z nami, jak wyglądałoby nasze 
życie. 4 listopada na chwile refleksji o zmarłych za-

prosiła nas  Grupa Małych Form Teatralnych, która 
pod czujnym okiem pani Ewy Kieliszek przygoto-
wała i zaprezentowała „Zaduszki Poetyckie”. Pro-
gram pełen refleksji pozwolił nam zastanowić się 
nad istotą przemijania jak również powspominać 
naszych bliskich zmarłych, których mamy nadzie-
ję spotkać kiedyś w niebie.

Szalona komedia Teatru Capitol:  
„Klub Mężusiów”

10 listopada na deskach sali widowiskowej 
SOK gościliśmy wspaniałych aktorów z warszaw-

skiego Teatru Capitol, którzy zaprezentowali nie-
zwykle humorystyczną sztukę teatralną pt. Klub 
Mężusiów. Licznie zebrana publiczność miała 
możliwość podziwiać grę aktorską znanych osób 
występujących na co dzień w telewizji: Krzysztofa 
Tyńca, Cezarego Morawskiego, Michała Milo-
wicza oraz Bogdana Kalusa. Wspaniała komedia 
została nagrodzona gromkimi brawami oraz owa-
cjami na stojąco.
 Podsumowanie konkursu „Przyjaciele mojego 

dzieciństwa”

13 listopada w sali kameralnej SOK odbyło 
się podsumowanie konkursu „Przyjaciele mojego 
dzieciństwa” i wręczenie nagród dla autorów naj-
lepszych prac. Na konkurs wpłynęło łącznie 149 
prac. Komisja konkursowa zakwalifikowała do 
oceny 148 prac (1 praca nie spełniała regulaminu), 
spośród których w trzech kategoriach wiekowych 
nagrodziła 11 prac, a kolejnych 11 zostało wyróż-
nionych.

W I kategorii wiekowej (5-6 lat) nagrody 
otrzymali: Maja Metryka (ZS w Cyganach), Mag-
dalena Michałuszko (Klub Osiedlowy TSM w No-
wej Dębie), Natalia Babula (Klub Osiedlowy TSM 

Wydarzenia kulturalne
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w Nowej Dębie), Dominik Pałeczka (ZS w Jada-
chach). Wyróżnienia otrzymali: Nikola Cabaj (ZS 
w Cyganach), Izabela Nowak (ZS w Cyganach), 
Izabela Kosior (ZS w Jadachach).

W II kategorii wiekowej (7-9 lat) nagrody 
otrzymali: Natalia Jakubus (ZS w Jadachach), 
Jakub Wąsik (ZS w Cyganach), Akeksandra 
Ordon (CKL w Cyganach), Judyta Wilk (ZPO  
w Nowej Dębie), Mikołaj Gerba (SP w Tarnow-
skiej Woli). Wyróżnienia otrzymali: Alicja Kulik 
(Klub Osiedlowy TSM w Nowej Dębie), Karolina 
Wolan (CKL w Cyganach), Sebastian Durtka (SP 
w Tarnowskiej Woli), Norbert Tomczyk (ZS w Ja-
dachach) oraz Julia Szypuła (ZPO w Nowej Dębie).

W III kategorii wiekowej (10-12 lat) nagrody 
otrzymali: Faustyna Hałasa (ZPO w Nowej Dębie), 
Daria Siwiec (Świetlica Szkoły Podstawowej nr 2 
w Nowej Dębie), Katarzyna Gil (Świetlica Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie), Kamil Chłopek 
(CKL w Cyganach), Aleksandra Pogoda (Świetlica 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie).

Komisja artystyczna docenia wkład włożony 
w realizację prac konkursowych, pomysłowość, 
walory estetyczne i tematyczne, które przyczynią 
się do rozwoju twórczości plastycznej dzieci i mło-
dzieży, jak również do rozwoju czytelnictwa.

Otwarcie wystawy Rękodzieła Artystycznego

15 listopada w Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Nowej Dębie otwarto wystawę Klubu Mi-
łośników Sztuki sekcji Rękodzieła Artystycznego. 
To już XV edycja dorobku twórczego artystów 
skupiających się na co tygodniowych spotkaniach 
w klubie działającym w SOK. Po wystawie opro-
wadzał opiekun koła, plastyk – Sławomir Gurdak.

Taka wystawa daje możliwość prezentacji 
swoich dzieł a jednocześnie dostarczenia odbior-
com wielu miłych wrażeń. Inspiracją twórców są 
dzieła wielkich mistrzów. Na tegorocznej wysta-
wie swoje prace zaprezentowali: Antonina Tom-
czyk, Maria Tomińska, Zofia Biela, Monika Ma-
rek, Helena Nowak, Ewa Ragan, Urszula Rębisz, 
Barbara Kacperska oraz Danuta Miśkowicz. Każ-
dy twórca prezentujący swoje dzieła otrzymał upo-
minek, który wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy 
– Wiesław Ordon oraz Dyrektor SOK – Krystian 
Rzemień. Serdecznie dziękujemy za udostępnie-
nie prac i życzymy, aby ten talent z każdym dniem 
rozwijał się coraz bardziej.

Eliminacje rejonowe konkursu  
LITERATURA I DZIECI

19 listopada odbyły się eliminacje rejono-
we konkursu LITERATURA I DZIECI „NAJ-
BLIŻSI”. W konkursie wzięło udział 27 młodych 
wykonawców szkół podstawowych z powiatów: 
stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz niżań-
skiego. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników 
eliminacji Jury postanowiło przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:
I kategoria wiekowa (klasy I-III SP)
Piosenka:
I miejsce – Angelika Guściora
II miejsce – Jakub Latawiec
III miejsce – Gabriela Gołojuch
Recytacja:
I miejsce – Ilona Chyła oraz Matylda Miedzińska
II miejsce – Karol Zięba oraz Iga Żebrowska
III miejsce – Gabriela Zwolak oraz Amelia 
Strugalska
Wyróżnienia: Maksymilian Lewkowicz oraz 
Maksymilian Zygmuntowicz
II kategoria wiekowa (klasy IV-VI SP)
Piosenka:
I miejsce – Monika Kołodziej
Recytacja:
Wyróżnienie: Aleksandra Kotwica

Do udziału w konkursie finałowym, który od-
będzie się 3 i 4 grudnia w Wojewódzkim Domu 
Kultury w Rzeszowie zakwalifikowali się następu-
jący wykonawcy: Ilona Chyła, Matylda Miedziń-
ska, Angelika Guściora, Jakub Latawiec, Monika 
Kołodziej. Gratulujemy laureatom i życzymy dal-
szych sukcesów.
Eliminacje rejonowe Konkursu Poezji Religijnej

22 listopada, w dniu wspomnienia św. Cecy-
lii (patronki muzyki i śpiewu kościelnego) w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 
odbyły się eliminacje rejonowe podkarpackiego 
Konkursu Poezji Religijnej. 

Konkurs przeznaczony był dla młodzieży 
szkół średnich i dorosłych, obejmował trzy katego-
rie: recytacja, poezja śpiewana i monodram. Każ-
dy recytator lub śpiewający poezję prezentował 
dwa teksty. Ze względu na doniosłość Kanonizacji 
Ojca św. Jana Pawła II jeden utwór wynikał z Jego 
twórczości. 

W eliminacjach rejonowych w Nowej Dębie 
wzięło udział wielu młodych wykonawców z któ-
rych jury (w składzie: Wioletta Czapka – MGOK  
w Sędziszowie Małopolskim, Danuta Pado – WDK 
w Rzeszowie, ks. Andrzej Łach – wikariusz Parafii 
Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, Ewa 
Kieliszek – instruktor ds. teatru w SOK w Nowej 
Dębie) do finałowych zmagań zakwalifikowało  
5 osób: Natalia Kolasa (LO w Kolbuszowej) w ka-
tegorii RECYTACJA, Angelika Stelmach (LO im. 
KEN w Stalowej Woli) i Paulina Kodyra (ZS nr 1 
w Nowej Dębie) w kategorii POEZJA ŚPIEWA-
NA i duet: Anna Chmielowiec i Magdalena Skow-
rońska (LO w Kolbuszowej) w kategorii POEZJA 
ŚPIEWANA. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy a laureaci nagrodzeni zostali książko-
wymi albumami. Gratulujemy sukcesu i życzymy 
powodzenia na finale konkursu, który odbędzie się 
w grudniu w Sędziszowie Małopolskim.

Młodzi artyści wyśpiewali „Przeboje Naszych 
Rodziców”

2 grudnia 2013 r. rozstrzygnięto VII edycję 
konkursu piosenki „Śpiewamy Przeboje Naszych 
Rodziców” zorganizowaną przez Samorządo-
wy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie. Decyzją 
jury, która obradowała po eliminacjach konkursu 
w dniu 26 listopada, do finałowych zmagań za-
kwalifikowało się 22 wykonawców i 5 zespołów. 
Młodzi artyści na scenie SOK zaprezentowali się 
przed licznie zgromadzoną publicznością i komisją 
konkursową w składzie: Marian Zych (instruktor 
muzyk – Tarnobrzeski Dom Kultury), Paweł Żer-
decki (instruktor muzyk – Opatowski Dom Kul-
tury), Marek Kosior (kapelmistrz Orkiestry Dętej 
– SOK Nowa Dęba). Spośród wszystkich uczestni-
ków finałowego konkursu jury wybrało zwycięz-
ców. Najwyższe wyróżnienie, czyli NAGRODĘ 
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GRAND PRIX otrzymała Alicja Śmielak (Za-
wichost). W poszczególnych kategoriach nagrody  
i wyróżnienia zdobyli:
KATEGORIA PIERWSZA (7-9 lat)
Nagroda: Julia Walczyna (Dom Kultury w 
Sokolnikach)
KATEGORIA DRUGA (10-12 lat)
Nagroda: Anna Surma (Opatowski Ośrodek 
Kultury)
Wyróżnienie: Gabriela Klocek (Sandomierskie 
Centrum Kultury)
KATEGORIA TRZECIA (13-15 lat)

Nagroda: Maria Magdziarz (Staszowski Ośrodek 
Kultury)
Nagroda:  Zespół „PLATINUM” (Gimnazjum  
w Ślęzakach)
Wyróżnienie: Magdalena Szlęzak (Tarnobrzeski 
Dom Kultury)
KATEGORIA CZWARTA (16-19 lat)
Nagroda: Paulina Chyc (Staszowski Ośrodek 
Kultury)
Wyróżnienie: Paulina Kodyra (ZS nr 1 w Nowej 
Dębie)
Wyróżnienie: Karolina Szymula (ZS nr 1  
w Nowej Dębie)

Nagrodę specjalną przyznała również publicz-
ność w czasie głosowania. Największe uznanie 
zyskała Karolina Szymula z Nowej Dęby za wy-
konanie piosenki „Kasztany”.

Zwycięzcy otrzymali  upominki i statuetki 
ufundowane przez Samorządowy Ośrodek Kultu-
ry, które wręczył Dyrektor SOK – Krystian Rze-
mień.

Słowa uznania i podziękowania kierujemy 
na ręce pani Ewy Kieliszek za wkład włożony  
w przygotowanie kolejnej edycji konkursu, który  
z roku na rok cieszy się coraz większym zaintere-
sowaniem.

SOK

Bardziej czuje się „Pilanką”, gdyż od 1970 
roku mieszka w Pile, ale jak sama mówi - Z du-
żym sentymentem wracam myślami do Nowej 
Dęby, jest i było zawsze to piękne miasteczko moją 
miłością.  Tu były pierwsze moje sympatie, głębo-
kie przyjaźnie, które trwają do tej pory.

Anna Dalia Słowińska, bo o niej tu mowa, 
lata dzieciństwa spędziła w Nowej Dębie. Tu ukoń-
czyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcą-
ce. Po maturze wyjechała na studia do Warszawy. 
Los tak pokierował życiem pani Anny, że z War-
szawy trafiła do Piły, gdzie mieszka do dzisiaj.

– Piszę od zawsze. Od dziecka. Oczywiście do 
szuflady. Kiedy przeszłam na wcześniejszą emery-
turę rozpędziłam się – mówi Pani Anna.

Rozpęd  był  naprawdę niezły, bo Pani Anna 
wydała pięć powieści: „Szansa na szczęście” (jest 
dostępna w księgarni w ND), „Co ja tu robię?”, 
„Przemaluj ten obraz!”, „Życie jak obsesje”, „Sa-
motność w pułapce”. Pisze również opowiadania. 
Jedno z nich zatytułowane „Przodek” zdobyło  
I wyróżnienie i ukazało się w Antologii – „W po-
szukiwaniu kulturowej tożsamości miasta”, wyda-
nej w Pile.

W powieści „Przemaluj ten obraz!” pisarka 
zawarła kilka wątków, w których opisuje Nową 
Dębę. Obecnie Pani Anna rozpoczęła pracę nad 
szóstą już powieścią, w której również ma się po-
jawić wątek nowodębski.  Na jej blogu możemy 
przeczytać taki anons:

„No cóż, przymierzam się do napisania na-
stępnej ( szóstej) powieści. Już zaczęłam!

A tytuł?
Sama nie wiem...Może LAS PACHNĄCY ŻY-

WICĄ? Coś koło tego.
Bardzo inspirują mnie silne, niezależne ko-

biety w codziennym życiu i taką będzie moja bo-
haterka - Małgorzata. Akcja książki rozgrywać się 

będzie prawdopodobnie we Wrocławiu, a już na 
pewno przeniesie się do małego miasteczka otulo-
nego lasem i gdzie pachnie żywicą, i w którym to 
miasteczku się wychowałam. Tu również chodzi-
łam do szkół.   

Póki co powieść rozwija się  w kierunku krymi-
nału. Jest las grzybny i jest ciało kobiety znalezione  

w chaszczach. Co z tego wyjdzie? Czy kryminał? 
Sama jeszcze nie wiem. Wena rodzi się również  
w lesie, toteż dużo  po nim chodzę,…”

Życzymy Pani Annie lekkiego pióra a my bę-
dziemy czekać z ciekawością na tą książkę.

UMiG/RL

Pisarka z Nowej Dęby
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5 grudnia 2013 r. na krytej pływalni SOSiR 
w Nowej Dębie odbyły się szkolne zawody pły-
wackie. 

W zawodach wzięło udział 113 uczniów ze 
szkół podstawowych, gimnazjów oraz Zespołu 
Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. Gmina Nowa Dęba 
finansuje naukę pływania dla dzieci i młodzie-
ży szkół podstawowych i gimnazjalnych z tere-
nu gminy, był to więc sprawdzian umiejętności 
pływackich naszych najmłodszych. W SOSiR 
powstała również sportowa sekcja pływacka, do 
której należy blisko 50 zawodników, którzy poza 
zajęciami nauki pływania w ramach lekcji wy-

chowania fizycznego, pływają 3 razy w tygodniu  
pod opieką trenera pływania.

Otwarcia zawodów dokonał Stanisław Ski-
mina - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-
tury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie. Uczniowie rywalizowali na dystansie  
50 m w dwóch stylach: grzbietowym i dowol-
nym. Aby wyłonić medalistów w poszczegól-
nych rocznikach i konkurencjach konieczne było 
rozegranie 27 biegów. Szkoły rywalizowały rów-
nież w sztafetach 4 x 50 m stylem dowolnym.

Sędzią Głównym zawodów był Rafał Le-
wandowski, Sędzią Startowym Zbigniew Kieł-

biowski, Sędziami czasowymi Artur Licak, 
Tomasz Licak, Damian Majka, Tomasz Majka, 
Łukasz Serafin, Bartosz Zugaj, Sławomir Jano-
ciński i Sławomir Jedynak. Sędziowie nawroto-
wi to Jadwiga Wypniewska, Norbert Bubrowski, 
Przemysław Wit, Jakub Wołoszyn, Maciej Wo-
łoszyn i Konrad Gołąbek.

Program zawodów został przygotowany 
przez instruktorów pływania SOSiR: Łukasza 
Mazura i Piotra Sochę.

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji 
otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dy-
plomy. Nagrody wręczali: Wiesław Ordon - 

Mikołajkowe zawody pływackie

W Warszawie z udziałem rekordowej liczby 
prawie 400 zawodniczek i zawodników z pięciu 
państw: Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Pol-
ski rozegrany został X Jubileuszowy Warszawski 
Festiwal Badmintona w czterech kategoriach wie-
kowych: młodzikach młodszych, młodzikach, ju-
niorach młodszych i juniorach, zaliczany do cyklu 
Grand Prix.

Znowu z bardzo do-
brej strony pokazali się 
w tych prestiżowych za-
wodach młodzi badmin-
toniści Stali Nowa Dęba, 
którzy nadawali ton tym 
zawodom. Rewelacyjnie 
spisała się młodziutka 
Beata Mycek - mło-
dziczka młodsza, która 
sensacyjnie zwyciężyła  
w grze pojedynczej 
dziewcząt, pokonując 
po drodze bardzo reno-
mowane zawodniczki 
z Ukrainy i Białorusi. 
W ćwierćfinale po mor-
derczym trzysetowym 
pojedynku pokonała 2:1 
Anastasiyę Khomich  
z Ukrainy w setach 16:21; 21:5; 21:18. W pojedyn-
ku półfinałowym pokonała po znakomitej, mądrej 
taktycznie i również morderczej grze ogólną fawo-
rytkę tej kategorii wiekowej Alesję Kramchaninę  
z Białorusi 2:1 w setach 19:21; 21:18; 21:11. Na ko-
niec w finale gry pojedynczej zdecydowanie domi-
nowała na korcie pokonując Karoliną Szubert (KS 
Match Point Ślęza) 2:0 (21:17; 21:16).

W grze mieszanej młodzików młodszych 
wspólnie z Patrykiem Michałkiem (UKS Orbitek 
Straszęcin) wywalczyli bardzo dobre drugie miej-
sce.

W grze podwójnej dziewcząt mając za part-
nerkę Jessicę Orzechowicz (UKS Mix Team 
Tarnowiec) uplasowały się na miejscu piątym.  

W chwili obecnej Beata to bezsprzecznie najlepsza 
młodziczka młodsza w Polsce, a fachowcy wróżą 
jej wspaniałą zawodniczą przyszłość.

W kategorii młodzików bardzo dobra posta-
wa Natalii Róg, która wywalczyła piąte miejsce  
w grze mieszanej, mając za partnera Konrada Pło-
cha (UKS Start Widełka) oraz piąte miejsce w grze 

podwójnej dziewcząt grając w parze z Izabelą Jajko 
(UKS Orliki Ropica Polska).

W kategorii juniorów młodszych w grze po-
dwójnej chłopców bardzo dobre piąte miejsce ex 
aequo zajęły dwie pary deblowe chłopców: Patryk 
Kopeć (Stal Nowa Dęba) / Paweł Kopański (UKS 
Start Widełka) oraz Ernest Ścipień (Stal Nowa 

Dęba) / Szymon Malik 
(UKS Trójka Tarnobrzeg).

Tak więc badminto-
niści Stali Nowa Dęba po 
raz kolejny w tym sezonie 
udowodnili, że należą do 
ściślej krajowej czołów-
ki w swoich kategoriach 
wiekowych, rywalizując  
z zawodniczkami i zawod-
nikami tym razem w ob-
sadzie międzynarodowej 
w stolicy Polski.

Beata Mycek w singlu 
zagrała na najwyższym 
poziomie, pokazała cha-
rakter, wygrała wszystkie 
swoje mecze i jest w chwili 
obecnej, bezapelacyjnie 
najlepszą zawodniczką  

w swojej kategorii wiekowej w Polsce! 
Serdeczne gratulacje i słowa uznania należą 

się także pozostałej badmintonowej młodzieży  
z Nowej Dęby.

STAL NOWA DĘBA/RL

Stal Nowa Dęba na X Jubileuszowym 
Warszawskim Festiwalu Badmintona
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Niesamowite emocje piłkarskie, wspaniałe 
występy zaproszonych gości, mnóstwo cennych 
nagród a to wszystko przy ponad tysięcznej pu-
bliczności, która przez cały dzień towarzyszyła 
jubileuszowej – V edycji Halowego Turnieju 
STAL CUP 2013 zorganizowanego w ramach 
obchodów 60-lecia istnienia klubu STAL NOWA 
DĘBA.

EMOCJONUJĄCE  
POJEDYNKI GRUPOWE

Zacznijmy jednak od początku, czyli od zma-
gań czysto piłkarskich, które towarzyszyły nam 
podczas spotkań grupowych w pierwszej części 
turnieju. Drużyny zostały podzielone na dwie gru-

py po 3 zespoły, a mecze rozgrywano systemem 
„każdy z każdym”.
GRUPA I – Wisłoka Dębica, Resovia Rzeszów, 
Stal Nowa Dęba I
GRUPA II – Czarni Połaniec, Stal Nowa Dęba II, 
JKS Jarosław

Ogromnych emocji dostarczyły dwa ostatnie 
mecze w grupach z udziałem naszych drużyn, któ-
re aby awansować do półfinału musiały odnieść 
zwycięstwa. Nasi piłkarze stanęli na wysokości 
zadania i w takim samym stosunku ( 4 : 2 ) poko-
nali swoich rywali – kolejno Resovię Rzeszów oraz 
JKS Jarosław.

ATRAKCYJNA PRZERWA
Sporo atrakcji organizatorzy zafundowali kibi-

com podczas godzinnej przerwy, w której każdy 
znalazł coś dla siebie. Jako pierwsze swoje umiejęt-
ności zaprezentowały dziewczyny z Cheerleaders 
Tarnobrzeg, które pod wodzą Kasi Dziergowskiej 
swoimi występami wprawiały w zachwyt zgro-
madzonych kibiców.

Po emocjach piłkarskich odbyły się bardzo 
ciekawe konkursy dla dzieci oraz dorosłych, jed-
nak prawdziwą wisienką na torcie był bez wątpie-
nia występ Szymona Skalskiego – mistrza świata 
w Freestyle Football, który swoimi wręcz akro-
batycznymi trikami wprawiał w zachwyt tych, 
którym udało się obejrzeć jego występy. Szymon, 
który był gościem specjalnym imprezy swój tytuł 
wywalczył podczas tegorocznych zawodów Red 
Bull Street Style World Final Japan 2013 w Tokio.

W kolejnej części rozegrano następny mecz 
pokazowy, w którym ekipy Strzelca Dąbrowica 
oraz Wisanu Skopanie zmierzyły się o Puchar 
Prezesa Lasowiackiej Grupy Działania. Zdecy-
dowanie lepsi okazali się piłkarze Wisanu, którzy  
w efektowny sposób pokonali graczy z Dąbrowicy 
9 : 0. Obie drużyny nagrody oraz pamiątkowy pu-
char odebrały z rąk Dyrektora Lasowiackiej Gru-
py Działania – Piotra Pastuły oraz Iwony Strojek 
(STAL)

DODATKOWE ATRAKCJE
Organizatorzy zadbali aby przez cały dzień ki-

bicom nie brakło dodatkowych atrakcji takich jak:
- Wystawa fotograficzna pokazująca 60- lat 

Relacja ze STAL CUP 2013

burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Adam 
Szurgociński - dyrektor SOSiR oraz Piotr Socha 
- trener Sportowej Sekcji Pływackiej „Piranie” 
przy SOSiR.

Słowa podziękowania należą się wszystkim 
uczestnikom oraz nauczycielom wychowania fi-
zycznego, którzy przygotowali zawodników do 
rywalizacji.

Szczególne podziękowania kieruję do ra-
towników SOSiR, ratowników drużyny WOPR  
z Nowej Dęby, pracowników technicznych  
i administracyjnych SOSiR za udział w przygo-
towaniu i czuwanie nad bezpiecznym i spraw-
nym przebiegiem zawodów.

Wyniki rywalizacji i galeria zdjęć na stronie 
sportnowadeba.pl

Adam Szurgociński
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działalności klubu, którą licznie zgromadzeni kibi-
ce oglądali z dużym zainteresowaniem,

- Wystawa gadżetów klubowych – m.in.: sza-
liki, koszulki, kubki, breloczki, kufle, proporczyki, 
smycze, kalendarze, która również cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem.

- Wystawa Rękodzieła Artystycznego, gdzie 
podziwiać można było własnoręcznie wykonane 
prace przez artystki z Ludowego Centrum Kultury 
Lasowiackiej z Cygan.

- Loteria - każdy chętny mógł wziąć udział  
w zabawie, jaką niewątpliwie była loteria fantowa, 
w której można było wygrać cenne nagrody.

Przez cały dzień do dyspozycji kibiców była 
dostępna stołówka z ciepłą kawą i herbatą oraz go-
rące posiłki dla wszystkich uczestników turnieju.

EMOCJE W OSTATNICH SEKUNDACH
Wszystkim, którym wydawało się, że fi-

nał bez drużyny gospodarzy będzie nudny byli  
w wielkim błędzie. Meczy był bardzo zacięty i mo-
mentami bardzo ostry jak na turniej halowy. Gdy 
do zakończenia meczu pozostało kilka sekund,  
a triumfu pewni byli już gracze Wisłoki Dębica, 
którzy prowadzili 2 : 1 stało się coś z czym nie mo-
gli poradzić sobie nawet organizatorzy. W ostatniej 
sekundzie – równo z syreną padł gol wyrównują-
cy! Emocje i kontrowersje związane z tym golem 
były tak duże, że do wyjaśnienia potrzebny był 
zapis video. Ostatecznie ku uciesze zawodników 
Wisłoki gol nie został uznany, ponieważ został 
zdobyty minimalnie po czasie. Tym samym pu-
char V edycji STAL CUP zdobyli gracze z Dębicy.

IMPONUJĄCE ZAKOŃCZENIE
Na zakończenie organizatorzy przygotowali 

uroczystą część oficjalną podczas której nagro-
dzono zwycięzców oraz zaproszonych gości. Nie 
zabrakło również wielu niespodzianek i atrakcji.

Swoją obecnością część oficjalną zaszczycił 
Mirosław Pluta – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, który objął Patronat Honorowy nad im-
prezą. Patronat nad turniejem objął również Prezes 
Polskiego Związku Futsalu oraz Prezes Podkar-
packiego ZPN – Kazimierz Greń.

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym na-
grody wręczali: Mirosław Pluta, Adam Szurgociń-
ski oraz Piotr Pastuła.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Łukasz Barycza z Wisłoki Dębica. Najlepszym 
bramkarzem turnieju został Roman Brzostowicz 
z Połańca.

Statuetka króla strzelców trafiła w ręce Kami-
la Serafina ( STAL ND ) który z sześcioma trafie-
niami został najskuteczniejszym snajperem.

Miłym akcentem była obecność Krzysztofa 
Lipeckiego – zawodnika oraz aktualnego trene-
ra I-ligowej Termaliki Bruk-Bet Nieciecza, który 
otrzymał z rąk prezesa STAL NOWA DĘBA – 

Damiana Diektiarenko oraz Dyrektora SOSiR 
– Adama Szurgocińskiego pamiątkową statuetkę 
„Zasłużony Dla Klubu Sportowego STAL NOWA 
DĘBA”

Nagrody otrzymali również sędziowie w oso-
bach: Marek Strzelczyk, Ryszard Mokrzycki oraz 
Jacek Grygiel, którzy przez cały dzień sprawnie 
czuwali nad przebiegiem sportowej rywalizacji.

Kolejnym punktem oficjalnej części była pre-
zentacja strojów sportowych, w których w przy-
szłej rundzie będą występowali juniorzy oraz se-
niorzy Miejskiego Klubu Sportowego STAL. 

Na zakończenie odbyła się loteria przygoto-
wana przez organizatorów, w której rozlosowano 
25 bardzo cennych nagród takich jak: Oryginalne 
koszulki meczowe Górnika Zabrze z autografami, 
meczowe koszulki Stal Nowa Dęba, oryginalna 
koszulka Termalica Bruk-Bet Nieciecza, telefony 
komórkowe, karnety na basen, piłki, kosmetyczki, 
plecaki, torby sportowe i kosmetyki, a także ga-
dżety klubowe oraz wiele innych wartościowych 
nagród.

PODZIĘKOWANIA
Organizatorzy pragną złożyć serdeczne po-

dziękowania za pomoc i wsparcie wszystkim, 
dzięki którym tegoroczny turniej miał charakter 
wyjątkowy. Szczególne podziękowania kieru-
jemy również w stronę wszystkich osób, które 
bezinteresownie pomogły w przygotowaniu, 
przebiegu oraz w sprawnym zakończeniu turnie-
ju. Nie sposób wymienić wszystkich z imienia 
i nazwiska, ponieważ lista tych osób jest dłu-
ga. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękujemy.  
Więcej na stalnowadeba.pl

Autorzy zdjęć:  
Aleksander Diektiarenko,  

Piotr Morawski, Grzegorz Lipiec
MKS STAL Nowa Dęba
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Święto Niepodległości
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