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Niech radość i pokój  
Świąt Bożego Narodzenia  

towarzyszy naszym Mieszkańcom  
oraz Gościom przez cały  

Nowy Rok 2015.
Życzymy, aby był to rok  

pełen spełnionych planów  
i marzeń, sukcesów osobistych  

i zawodowych oraz by przyniósł  
wiele satysfakcji.

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy 

 ze Współpracownikami

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 wraz z Radnymi  



zima 2014 NASZE SPRAWY2 » samorząd

Radni VII kadencji

Zbigniew Karkut

Wojciech Serafin

Marian Tomczyk

Janina Lubera

Stanisław Skimina

Tomasz Wolan

Roman Puzio

Ryszard Szafran

Andrzej Wołosz

Krzysztof Sałek

Jacek Szpunar

Marzena Chmielowiec Tomasz Dziemianko Jan Flis Tomasz Gazda



zima 2014NASZE SPRAWY 3» samorząd

Za nami inauguracyjna sesja  
VII kadencji samorządu

Radni Rady Miejskiej VII kadencji spotka-
li się 1 grudnia na inauguracyjnej sesji w sali 
lustrzanej Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Nowej Dębie.

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej miała 
uroczysty charakter. Radni, którzy podejmują 
służbę publiczną w VII kadencji samorządu, ode-
brali z rąk Genowefy Wojdy - przewodniczącej 
Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia  
o wyborze i złożyli ślubowanie, zobowiązując się 
wobec mieszkańców i samych siebie do działania 
dla dobra gminy. Sesję otworzył i do momentu 
wyboru Przewodniczącego obrady prowadził naj-
starszy wiekiem radny - Stanisław Skimina. 

Po odczytaniu przez radnego seniora roty 
ślubowania radni odczytywani kolejno z listy 
obecności, poprzez podniesienie ręki złożyli ślu-
bowanie słowami „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi 
dopomóż Bóg”. Z chwilą złożenia ślubowania 
radni objęli obowiązki związane ze sprawowa-
niem mandatów radnych Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie. 
Ślubowanie złożyli radni:
- Marzena CHMIELOWIEC, 
- Tomasz DZIEMIANKO,
- Jan FLIS,
- Tomasz GAZDA,
- Zbigniew KARKUT,
- Janina LUBERA,
- Roman PUZIO, 
- Krzysztof SAŁEK,
- Wojciech SERAFIN,
- Stanisław SKIMINA,
- Ryszard SZAFRAN,
- Jacek SZPUNAR,
- Marian TOMCZYK,
- Tomasz WOLAN,
- Andrzej WOŁOSZ.

Wśród nowej Rady Miejskiej jest 7 osób, któ-
rym wyborcy ponownie dali kredyt zaufania wy-
bierając ich na kolejną kadencję (Jan Flis, Marian 
Tomczyk, Tomasz Gazda, Janina Lubera, Krzysz-
tof Sałek, Wojciech Serafin, Stanisław Skimina). 
Wśród ośmiu pozostałych są zarówno osoby, 
które zostały radnymi po raz pierwszy (Marzena 
Chmielowiec, Zbigniew Karkut, Tomasz Dzie-
mianko, Tomasz Wolan, Andrzej Wołosz), jak  
i radni wcześniejszych kadencji (Ryszard Szafran, 
Roman Puzio, Jacek Szpunar). Dwóch radnych 
w swoich okręgach nie miało kontrkandydatów 
(Marian Tomczyk z Cyganów i Zbigniew Karkut 
z Alfredówki) i zostało radnymi automatycznie.

Komisja skrutacyjna w składzie: przewodni-
czący - Roman Puzio, członkowie - Jacek Szpunar 
i Jan Flis przeprowadziła procedurę głosowania 
mającą na celu wybór Przewodniczącego Rady 
Miejskiej. Po głosowaniu tajnym Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej VII kadencji został Woj-
ciech Serafin, który był jedynym radnym zgło-
szonym przez pozostały skład rady.

Ślubowanie złożył także Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, wybrany 
na kolejną kadencję w wyborach samorządowych 
16 listopada 2014 r. Burmistrz podziękował za 
wybór i wygłosił okolicznościowe przemówienie. 
Gratulacje dla burmistrza i nowej Rady Miej-
skiej złożył Kazimierz Wąsik - prezes Zarządu 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego  
w Nowej Dębie. 

Nowy przewodniczący Rady Miejskiej zgło-
sił propozycję wprowadzenia do porządku obrad 
dodatkowych punktów, tj. wyboru wiceprzewod-
niczących oraz składów poszczególnych komisji 
Rady Miejskiej. Po krótkiej przerwie Komisja 
Skrutacyjna w składzie Stanisław Skimina, Ma-
rzena Chmielowiec oraz Tomasz Gazda przepro-
wadziła wybory wiceprzewodniczących. I wice-
przewodniczącym Rady Miejskiej został Jacek 
Szpunar, a II wiceprzewodniczącym - Marian 
Tomczyk.

Wybrane zostały także składy poszczegól-
nych Komisji Rady Miejskiej.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Jan 
Flis, członkowie - Marzena Chmielowiec, Ry-
szard Szafran, Andrzej Wołosz.

Komisja Budżetowa: przewodniczący - 
Krzysztof Sałek, zastępca przewodniczącego 
- Tomasz Dziemianko, członkowie - Marian Tom-
czyk, Marzena Chmielowiec, Stanisław Skimina, 
Jan Flis, Roman Puzio, Janina Lubera, Tomasz 
Gazda i Zbigniew Karkut.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwe-
stycji: przewodniczący - Tomasz Gazda, zastęp-
ca przewodniczącego - Marzena Chmielowiec, 
członkowie - Jacek Szpunar, Roman Puzio, An-
drzej Wołosz, Tomasz Wolan, Tomasz Dziemian-
ko i Zbigniew Karkut.

Komisja Rolnictwa, Melioracji i Ochrony 
Środowiska: przewodniczący - Andrzej Wołosz, 
zastępca przewodniczącego - Jan Flis, członkowie 
- Tomasz Wolan i Zbigniew Karkut.

Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia  
i Sportu: przewodniczący - Stanisław Skimina, 
zastępca przewodniczącego - Ryszard Szafran, 
członkowie - Marian Tomczyk, Jacek Szpunar, 
Tomasz Dziemianko, Tomasz Wolan, Janina Lu-
bera i Krzysztof Sałek.

Komisja Statutowo-Organizacyjna, Spraw 
Społecznych i Etyki: przewodniczący - Ryszard 
Szafran, zastępca przewodniczącego Roman Pu-
zio, członkowie - Janina Lubera i Tomasz Gazda.

Ostatnimi punktami I sesji Rady Miejskiej 
VII kadencji były informacje o stanie budżetu 
gminy Nowa Dęba, które przedstawiła skarbnik 
Alicja Furgał oraz o stanie gminy Nowa Dęba 
przedstawione przez sekretarz Elżbietę Gil .

RL/MM
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WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
Liczba kart ważnych 6633
Liczba głosów ważnych 6309
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 324 (4,88%)

Okręg wyborczy nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 2, Nowa Dęba, ul.Leśna 40, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej, Nowa Dęba, ul.Rzeszowska 8
Frekwencja 44,34%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1184
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 524
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 1
Liczba kart ważnych 524
Liczba głosów ważnych 491
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33 (6,30%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
FUDALI Tadeusz 23
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
Dla Nowej Dęby, Lista nr 27 4,39%

2
LUBERA Janina Karolina 239
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"Ratusz", Lista nr 23 45,61%

3
MARKOWICZ Agnieszka Zdzisława 188
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"NASZ SAMORZĄD", Lista nr 22 35,88%

4
MOKRZYCKI Mateusz 41
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"Wielkie Reformy", Lista nr 21 7,82%

Okręg wyborczy nr 6
Zespół Szkół Nr 1, Nowa Dęba, ul.Mikołaja Reja 7 

Frekwencja 44,67%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 976
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 436
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 436
Liczba głosów ważnych 411
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 25 (5,73%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
KOWALCZYK Danuta Maria 37
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 8,49%

2
MAĆKOWIAK Przemysław Zbigniew 146
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 33,49%

3
PASEK Łukasz 69
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Razem, 
Lista nr 24 15,83%

4
PUZIO Roman 159
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,  
Lista nr 3 36,47%

Okręg wyborczy nr 3
Samorządowy Ośrodek Kultury, Nowa Dęba, ul.Stefana Żeromskiego 2 

Frekwencja 48,27%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1071
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 517
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 517
Liczba głosów ważnych 495
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 22 (4,26%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
DIEKTIARENKO Damian 169
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 32,69%

2
PRĘGA Teresa Zofia 146
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,  
Lista nr 3 28,24%

3
SZPUNAR Jacek Andrzej 171
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"NASZ SAMORZĄD", Lista nr 22 33,08%

4
WITAS Dariusz Ryszard 9
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 1,74%

Okręg wyborczy nr 2
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Nowa Dęba, ul. Mikołaja Reja 3 

Dom Pomocy Społecznej, Nowa Dęba, ul. Jana Pawła II 7
Frekwencja 50,17%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1170
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 587
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 587
Liczba głosów ważnych 554
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 33 (5,62%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
GAZDA Tomasz Grzegorz 231
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ 
SAMORZĄD", Lista nr 22 39,35%

2
MAZUR Mateusz Michał 157
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz", 
Lista nr 23 26,75%

3
TURBIARZ Krystyna 54
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców  
Grażyna Wierzbicka, Lista nr 20 9,20%

4
WITKOWSKI Jan Serwacy 80
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Śmiech, 
Lista nr 19 13,63%

5
ZYCH Agnieszka 32
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 5,45%

Okręg wyborczy nr 5
Zespół Szkół Nr 1, Nowa Dęba, ul.Mikołaja Reja 7 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nowa Dęba,  
ul.Tadeusza Kościuszki 1c

Frekwencja 45,42%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1026
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 466
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 466
Liczba głosów ważnych 448
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 18 (3,86%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
BULANOWSKI Wojciech 100
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 21,46%

2
DZIEMIANKO Tomasz 136
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Tomasza 
Dziemianko, Lista nr 26 29,18%

3
GŁADYSZ Piotr 85
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"NASZ SAMORZĄD", Lista nr 22 18,24%

4
HAŁKA Stanisław 105
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,  
Lista nr 3 22,53%

5
WARCHOŁ Zenon 22
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 4,72%

Okręg wyborczy nr 4
Samorządowy Ośrodek Kultury, Nowa Dęba, ul.Stefana Żeromskiego 2 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Nowa Dęba,  
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1A

Frekwencja 42,21%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1213
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 512
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 512
Liczba głosów ważnych 473
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 39 (7,62%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
KREMPA Stanisław Edward 99
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,  
Lista nr 3 19,34%

2
LEWANDOWSKI Rafał Damian 98
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Razem, 
Lista nr 24 19,14%

3
STOCHLA Bogdan Tomasz 67
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"Wielkie Reformy", Lista nr 21 13,09%

4
SZAFRAN Ryszard Marian 117
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"NASZ SAMORZĄD", Lista nr 22 22,85%

5
UL Urszula Teresa 46zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 8,98%

6
WIERZBICKA Grażyna Maria 46zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Grażyna 
Wierzbicka, Lista nr 20 8,98%
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Okręg wyborczy nr 7
Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej Nr 3, Nowa Dęba, ul.Ks. Henryka Łagockiego 38 

Frekwencja 48,01%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 679
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 326
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 326
Liczba głosów ważnych 311
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 15 (4,60%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
GURDAK Mateusz 74
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 22,70%

2
MICHALSKI Krzysztof Stanisław 44
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Razem, 
Lista nr 24 13,50%

3
SERAFIN Wojciech Zbigniew 170
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"NASZ SAMORZĄD", Lista nr 22 52,15%

4
SZCZUBIAŁKA Arkadiusz Mariusz 23
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 7,06%

Okręg wyborczy nr 12
Zespół Szkół, Chmielów 394 

Oddział Zewnętrzny Chmielów, Chmielów   
Frekwencja 47,60%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 792
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 377
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 377
Liczba głosów ważnych 364
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 13 (3,45%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
BIAŁO Zofia 53
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,  
Lista nr 3 14,06%

2
CHMIELOWIEC Marzena Jowita 181
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców  
Teraz My-Chmielów, Lista nr 29 48,01%

3
DIAKOWSKI Przemysław Roman 3
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"Wielkie Reformy", Lista nr 21 0,80%

4
PANEK Robert Wacław 127
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ 
SAMORZĄD", Lista nr 22 33,69%

Okręg wyborczy nr 10
Publiczna Szkoła Podstawowa,Alfredówka

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista 
kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania

1
KARKUT Zbigniew -
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 -

Okręg wyborczy nr 13
Szkoła Podstawowa,Cygany

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista 
kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania

1
TOMCZYK Marian -
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Nadzieja", 
Lista nr 25 -

Okręg wyborczy nr 8
Świetlica Szkolna Szkoły Podstawowej Nr 3, Nowa Dęba, ul.Ks. Henryka Łagockiego 38 

Frekwencja 51,86%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 860
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 446
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 446
Liczba głosów ważnych 422
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 24 (5,38%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
FLIS Jan 201
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "NASZ 
SAMORZĄD", Lista nr 22 45,07%

2
JANUSZ Maria 8
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 1,79%

3
PANEK Maria 63
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz", Lista 
nr 23 14,13%

4
PERŁOWSKI Rafał Paweł 70
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Razem, 
Lista nr 24 15,70%

5
ŚMIECH Wojciech 80
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wojciech Śmiech, 
Lista nr 19 17,94%

Okręg wyborczy nr 9
Bieszczadzka 2, Nowa Dęba, ul.Bieszczadzka 2 

Frekwencja 48,11%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1532
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 737
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 737
Liczba głosów ważnych 718
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19 (2,58%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
BRYTAŃCZYK Marian Jan 13
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 1,76%

2
KRASOWSKI Hubert Jakub 115
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 15,60%

3
SKIMINA Kazimierz 154
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"NASZ SAMORZĄD", Lista nr 22 20,90%

4
TOMCZYK Władysława Maria 11
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Grażyna 
Wierzbicka, Lista nr 20 1,49%

5
WOŁOSZ Andrzej 425
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość,  
Lista nr 3 57,67%

Okręg wyborczy nr 11
Zespół Szkół, Chmielów 394 

Frekwencja 48,44%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 898
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 435
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 434
Liczba głosów ważnych 399
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 35 (8,05%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
BIELA Artur 62
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 14,25%

2
KOSIOR Marek 119
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Lista 
nr 3 27,36%

3
SKIMINA Stanisław 218
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława 
Skiminy, Lista nr 28 50,11%
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Wystąpienie burmistrza na 
inauguracji VII kadencji samorządu

Panie i Panowie Radni! Szanowni Goście! Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Dęba!

WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

Początek VII kadencji Samorządu Miasta  
i Gminy Nowa Dęba – dzisiejsza sesja Rady Miej-
skiej, to wydarzenie, którego rangi nie można nie 
doceniać. Wszakże radni i burmistrz złożyli ślu-
bowanie, które jest naszym zobowiązaniem do 
pracy na rzecz dobra wspólnego i pomyślności 
mieszkańców naszej gminy. Wyrażam przekona-
nie, że dziś każdy z nas z pełną świadomością wy-
powiadał słowa roty, wierząc, że będzie im wierny 
przez okres swojej samorządowej działalności.

Na to dobro wspólne składać się będzie wie-
le działań, wypracowywanych w zacnym gronie 
miejskich rajców. Zdaję sobie sprawę, że każdy 
przyszedł do tego samorządu z własnymi pomy-
słami i oczekiwaniami. Ale chciałbym uświado-
mić nam wszystkim, że podejmować będziemy 
decyzje wspólnie, więc czasami trzeba będzie 
odłożyć na bok osobiste ambicje i oczekiwania, 
aby pierwszeństwo miały sprawy najistotniejsze 
do rozwiązania; część z nich jest już przygotowa-
na i oczekuje na realizację w kolejnych latach. To 
właśnie konsensus, umiejętność porozumienia się 
w szerokim gronie, może ułatwić naszej gminie 
kolejny krok na drodze rozwoju, jaką podążamy 
od kilku lat.

W trakcie zakończonej kampanii wyborczej 
spotykaliśmy się z mieszkańcami, proponując 
nasze programy, a jednocześnie wsłuchiwaliśmy 
się w ich oczekiwania. Nie było tu zbyt wiele roz-
bieżności, bo przecież od lat stąpamy po gminnej 
ziemi i spotykamy się ludźmi przedstawiającymi 
swoje problemy, tematy do załatwienia. Z tych 
spotkań właśnie zrodziły się programy, a wiele  
z nich jest zbieżnych ze sobą. Myślę, że w oparciu 
o nie rodzić się będzie program działania na naj-
bliższą kadencję. Pozwolę sobie w tym momencie 
zaakcentować to, co w ocenie burmistrza, winno 
być w tym programie uwzględnione.

Niewątpliwą najważniejszym działaniem  
w bieżącej kadencji będzie dalsze wspieranie roz-
woju gospodarczego naszej gminy. Podkreślam 
słowo „wspieranie”, by nie widzieć w gminie 
twórcy miejsc pracy. Trzeba jasno uświadomić 
sobie, że gmina usprawnia infrastrukturę służą-
cą przedsiębiorczości: drogi, parkingi, chodniki, 
oświetlenie, wodociągi, kanalizację. Gmina także 
pomaga przedsiębiorcom w sprawnej realizacji 
projektów inwestycyjnych podczas niełatwej dro-
gi administracyjnej. I tak będziemy działać w tej 
kadencji, aby pomóc zwiększyć ilość miejsc pra-

cy, które utworzą przedsiębiorcy. Z nich popłyną 
też dochody do budżetu gminy. Jest duża szansa 
na to, aby w najbliższych latach zmodernizować 
infrastrukturę w nowodębskiej podstrefie Tarno-
brzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-
-Park Wisłosan, a także rozwinąć infrastrukturę 
w podstrefie chmielowskiej. Celowi temu służyć 
mają środki unijne, jakie zamierzamy pozyskać 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych. Naszym 
strategicznym partnerem w sprawach rozwoju 
gospodarczego gminy pozostaje tarnobrzeski Od-

Okręg wyborczy nr 15
Szkoła Podstawowa, Rozalin 185 

Wiejskie Centrum Aktywności, Tarnowska Wola 240 
Frekwencja 54,33%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1283
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 697
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 697
Liczba głosów ważnych 668
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 29 (4,16%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
KONEFAŁ Konrad 239
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnie Razem, 
Lista nr 24 34,29%

2
SAŁEK Krzysztof Stanisław 249
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"NASZ SAMORZĄD", Lista nr 22 35,72%

3
TOMCZYK Danuta 106
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 15,21%

4
ZIĘBA Agnieszka 74
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 10,62%

Okręg wyborczy nr 14
Zespół Szkół, Jadachy 380 

Frekwencja 44,91%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 1278
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 574
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 0
Liczba kart ważnych 574
Liczba głosów ważnych 555
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 19 (3,31%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
KOSIOR Edyta 44
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców "Wielkie Reformy", 
Lista nr 21 7,67%

2
NERKA Halina Dorota 243
zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców  
"NASZ SAMORZĄD", Lista nr 22 42,33%

3
WOLAN Tomasz 268
zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Ratusz",  
Lista nr 23 46,69%

Frekwencja 47,63%
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania 15462
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania 7363
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika 2
Liczba kart ważnych 7359
Liczba głosów ważnych 7232
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 127 (1,72%)

Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata 
 oddano następujące liczby głosów ważnych:

1
ORDON Wiesław Kazimierz 5017
Komitet Wyborczy Wyborców “NASZ SAMORZĄD” 68,14%

2
OSTAPKO Marek Konrad 1909
Komitet Wyborczy Wyborców “Ratusz” 25,93%

3
WILK Halina Zdzisława 306
Komitet Wyborczy Wyborców “Wielkie Reformy” 4,16%
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XLVIII sesja Rady Miejskiej - ostatnie posie-
dzenie VI kadencji samorządu. 

Mimo, że radni obradowali ostatni raz w swo-
jej kadencji, to porządek obrad był dość obfity. 
Znalazło się w nim aż 16 uchwał. W tym tak zna-
czące jak powołanie Młodzieżowej Rady Miasta, 
której inicjatorami była sama młodzież. Mamy 

nadzieję, że Młodzieżowa Rada będzie doskonale 
reprezentować potrzeby środowisk młodzieżo-
wych, a także będzie szkołą demokracji dla mło-
dych „polityków”.

Zanim jednak radni przystąpili do podejmo-
wania uchwał, nastąpiła miła uroczystość złoże-
nia podziękowań i uhonorowania funkcjonariuszy 

Policji oraz Straży Miejskiej za udaną, wspólną 
akcję, ujęcia niebezpiecznych przestępców w mar-
cu tego roku. Podziękowania i drobne upominki 
za odwagę i ofiarną służbę, wręczyli przewod-
niczący Rady Miejskiej Wojciech Serafin oraz 
burmistrz Wiesław Ordon. Zaś komendant Ko-
misariatu Policji Marek Pietrykowski, podkreślił 
bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejską.

dział Agencji Rozwoju Przemysłu, z którym chce-
my współpracować przy pozyskiwaniu kolejnych 
inwestorów i rozszerzaniu TSSE.

Samorząd gminny wchodzi w 25-ty rok swo-
jego funkcjonowania. Wiele w tym czasie zrobio-
no dla poprawy warunków i jakości życia miesz-
kańców. Ale i przed nami niełatwe wyzwania  
w tej dziedzinie, bo i oczekiwania mieszkańców 
rosną. 

Oprócz miejsc pracy potrzeba nowych miesz-
kań, aby młodzi ludzie zechcieli pozostać w naszej 
gminie. Temu celowi ma służyć przygotowanie 
planów zagospodarowania terenów na Osiedlu 
Północ w Nowej Dębie i na Górach w Chmielo-
wie oraz budowa bloku w systemie developerskim  
z częścią mieszkań na wynajem.

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  
w mieście i rozbudowa oczyszczalni ścieków, 
zakończenie budowy kanalizacji na obszarach 
wiejskich – w Alfredówce i Budzie Stalowskiej, to 
zadania niezwykle kosztowne, ale też konieczne 
do realizacji w obecnej kadencji. Mamy jeszcze 
ok. 20 km dróg kamiennych, przy których znaj-
dują się gospodarstwa domowe, do zmiany na 
nawierzchnię bitumiczną. To jedno z większych 
wyzwań na obszarach wiejskich, podobnie jak 
nowe chodniki czy oświetlenie. Na podobne inwe-
stycje, wzbogacone o miejsca parkingowe, czekają 
także mieszkańcy Nowej Dęby. Jeśli wojewódzki 
program unijny będzie przewidywał wsparcie dla 
termomodernizacji, pomożemy organizacyjnie 
naszym wspólnotom mieszkaniowym w przy-
gotowaniu wniosków o dotację na prace termo-
modernizacyjne. My zaś będziemy chcieli takie 
środki pozyskać na obiekty publiczne. Myślę, że 
w tej kadencji sfinalizujemy współpracę z Tarno-
brzeską Spółdzielnią Mieszkaniową w zakresie 
przejęcia od niej nieruchomości pełniących funk-
cje publiczne.

Tradycyjnie ważną w naszej działalności bę-
dzie oświata. Ta sfera życia społecznego to duże 
wyzwanie ekonomiczne dla naszej gminy, ale 
chciałbym, abyśmy na nasze dzieci patrzyli nie 
tylko przez pryzmat pieniądza. Zwróćmy uwa-
gę na to, jaką rolę odgrywają szkoły, zwłaszcza 

te małe, wiejskie, w swoich środowiskach. To 
nie są takie inwestycje, jak w infrastrukturę go-
spodarczą, gdzie zwrot jest szybko dostrzegalny. 
To są inwestycje wieloletnie, a efektów nie wi-
dać wprost. Ale dzieci to nasz skarb, zwłaszcza  
w czasach, gdy nasze społeczeństwo starzeje się. 
Nie zaniedbamy inwestycji w tej dziedzinie. Trwa 
budowa sali gimnastycznej przy największej szko-
le podstawowej w gminie – przy „dwójce” w No-
wej Dębie. Chciałbym, aby nasz samorząd podjął 
się także budowy przedszkola w Chmielowie, 
oczekiwanego przez rodziców z północnej części 
gminy. Radni minionej kadencji pozostawili nam 
uchwałę o młodzieżowej radzie miejskiej, będącą 
wynikiem oczekiwań młodych ludzi. Będziemy 
chcieli ją zrealizować.

Gmina Nowa Dęba i okolice to kuźnia talen-
tów sportowych. Chciałbym, abyśmy tworzyli 
tym talentom dobre warunki dla ich rozwoju. 
Stadion lekkoatletyczny, zmodernizowane spor-
towe obiekty socjalne, akademie piłkarskie, to 
pomysły do realizacji w najbliższym czasie. By je 
zrealizować, trzeba będzie poszukiwać środków 
zewnętrznych, co do tej pory nam się udawało. Po-
dobnie było w sferze kultury, która promieniowała 
swoją działalnością na cały region. Mam nadzieję, 
że tak dalej będzie, bo warunki dla rozwoju tej sfe-
ry naszego życia mamy bardzo dobre.

Nasza gmina postrzegana jest jako prosocjal-
na, a wynika to stąd, że mieszka w niej duża grupa 
ludzi wymagających wsparcia innych, czy to z po-
wodu choroby, ubóstwa czy braku pracy. Mamy 
obowiązek zająć się także i nimi, wspierając nasze 
starania środkami pozabudżetowymi. Będziemy 
w dalszym ciągu pomagać organizacjom poza-
rządowym, które w zakres swojej działalności 
wpisały pomoc ludziom potrzebującym. Będę 
radnym proponował także coroczne wsparcie fi-
nansowe dla naszego szpitala, ważnej placówki 
zdrowotnej w regionie. Złożę także Radzie Miej-
skiej propozycję powołania Miejskiej Rady Senio-
rów, jako forum wyrażania oczekiwań tej części 
naszej społeczności, której zawdzięczamy podsta-
wy rozwoju naszego miasta i gminy.

W debacie wyborczej mocno akcentowana 
była kwestia likwidacji Straży Miejskiej, formu-

łowano wręcz tezę, że wybory to swoiste refe-
rendum w sprawie jej rozwiązania. Działalność 
tej formacji będzie zapewne dyskutowana na 
forum rady, ale warto zwrócić uwagę na pozy-
tywną ocenę, jaką wystawili jej ostatnio funk-
cjonariusze Policji. Chciałbym dalej pomagać 
policjantom w pełnieniu ich ważnego zadania 
zapewnienia bezpieczeństwa naszym miesz-
kańcom poprzez wsparcie ze strony strażników 
miejskich, ale także poprzez poprawę warunków 
pracy w naszym nowodębskim komisariacie.                                                                                             
Podjęliśmy się w minionej kadencji ważne-
go zadania wymiany taboru samochodowego  
w naszych jednostkach ochotniczych straży po-
żarnych. Ta kadencja winna być czasem konty-
nuacji tej wymiany, a także poprawy warunków 
socjalnych w konkretnych remizach, których 
celem jest poprawa bezpieczeństwa pożarowego 
naszych miejscowości.

Od wielu już lat współpraca gminy z organi-
zacjami pozarządowymi jest sposobem na oży-
wienie lokalnych inicjatyw. Chcemy dalej wspie-
rać finansowo i organizacyjnie tych, którzy nie 
szczędzą swojego czasu, by angażować innych do 
działalności sportowej, kulturalnej czy rekreacyj-
nej. 

Szanowni Państwo!
Dzisiejsze wystąpienie zasygnalizowało spra-

wy, którymi będziemy się zajmować w najbliższej 
kadencji. Liczę na wsparcie radnych przy wdraża-
niu tych przedstawionych inicjatyw, liczę na ich 
zaangażowanie przy kreowaniu nowych pomy-
słów. Ale też zachęcam do brania odpowiedzial-
ności za sprawy trudne, których nam zapewne nie 
braknie. Wyrażam przekonanie, że poczucie od-
powiedzialności za gminne sprawy będzie tym, 
co będzie dominować w naszej samorządowej 
pracy.

Życzę nam wszystkim dobrej współpracy ku 
pomyślności mieszkańcom miasta i gminy Nowa 
Dęba. Po staropolsku: Szczęść nam Boże!

Wiesław Ordon 
Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

Nowa Dęba, 1 grudnia 2014 r.

Ostatnia sesja minionej kadencji
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Kolejną osobą, do której skierowano ciepłe słowa, to Danuta 
Serafin - była dyrektor Zespołu Szkół w Cyganach. Pani dyrektor 
odeszła z dniem 31 sierpnia 2014r. na emeryturę. Burmistrz wraz z 
przewodniczącym złożyli podziękowania za pracę i wręczyli dłu-
goletniej dyrektorce okolicznościowy adres.

Na zakończenie tej części sesji, głos zabrał prezes Zarządu 
Pilkington Automotive Poland Ryszard Jania, który podziękował 
samorządowcom, w tym burmistrzowi, za bardzo owocną współ-
pracę. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady 
Miejskiej Wojciech Serafin wraz z burmistrzem Wiesławem Or-
donem podziękowali wszystkim radnym za współpracę i wręczyli 
pamiątkowe podziękowania.

UMiG

MGOPS W AKCJI  
,,POMÓŻ DZIECIOM  
PRZETRWAĆ ZIMĘ”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nowej Dębie przyłączył się w tym 
roku do Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 
„Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Głównym 
organizatorem Akcji jest Radio Lublin we 
współpracy z Telewizją Lublin. Na naszym 
terenie Akcję koordynuje Polskie Radio Rze-
szów. Zgodnie z jej ideą i regulaminem rozpo-
częto zbiórkę darów rzeczowych przeznaczo-
nych dla dzieci czyli najmłodszych członków 
naszego społeczeństwa.

W naszej gminie prowadzono ją dwueta-
powo. Pierwszy etap odbył się w dniach 22  
i 23 listopada. Polegał on na zbiórce darów  
w specjalnie oznakowanych dużych sklepach 
na terenie Nowej Dęby (Biedronka, Stokrotka, 
Delikatesy Centrum, Jabłuszko, Sezam, Mar-
max). W pierwszym dniu zbiórkę prowadzili 
wolontariusze (pracownicy M-GOPS), którzy 
z dużym zaangażowaniem przystąpili do swo-
jej pracy, skutecznie zachęcając mieszkańców 
do wspierania inicjatywy, czego wynikiem 
były wypełnione po brzegi różnorodnymi ar-
tykułami kosze. Oznakowane logo Akcji ko-
sze wystawione były również w drugim dniu 
przedsięwzięcia i każdy chętny mógł w nich 
coś zostawić. W wyniku tej dwudniowej Akcji 
zebraliśmy blisko pół tony produktów: żyw-
ność długoterminową, artykuły chemiczne 
i to co cieszy najbardziej najmłodszych czyli 
słodycze. A to był dopiero początek. Dzię-
ki życzliwości dyrektorów szkół udało nam 
się włączyć do udziału w naszej inicjatywie 
wszystkie placówki z terenu miasta i gminy 
Nowa Dęba. Zbiórka na terenie szkół prowa-

dzona była od 24 listopada do 5 grudnia 2014r. 
W tym samym okresie dary przyjmowane 
były również w siedzibie M-GOPS.

Od samego początku Akcję wspierał Ko-
mendant Straży Miejskiej, zabezpieczając ją 
pod względem logistycznym. Zebrane dary 
przekazane zostaną jeszcze przed Święta-
mi Bożego Narodzenia mieszkańcom naszej 
gminy - dzieciom z rodzin wielodzietnych, 
niepełnych, rozbitych oraz będącym w trudnej 
sytuacji materialnej.

 Serdecznie dziękujemy dotychczasowym 
darczyńcom za okazane serce i hojność oraz 
wszystkim wolontariuszom i osobom wspie-
rającym Akcję za poświęcony czas i zaanga-
żowanie.

Szef Sztabu
Agnieszka Pieróg

„PLECAK  
DLA KOLEGI”

Ks. Michał Bajcar, proboszcz parafii rzym-
sko-katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Gródku zwrócił się z kolejną proś-
bą o włączenie się w akcję pomocy dla swoich 
najmłodszych parafian, którzy we wrześniu 
rozpoczęli nowy rok szkolny. Na Ukrainie 
wszystkie artykuły szkolne są wyjątkowo dro-
gie w stosunku do przeciętnych zarobków. 

Znalazło się wiele osób dobrej woli, dzię-
ki którym akcja „Plecak dla kolegi” pomo-
gła wesprzeć młode pokolenie Polaków na 
Ukrainie i pozwoliła zebrać artykuły szkolne 
(plecaki + wyposażenie). Do końca paździer-
nika do Biura Obsługi Klienta urzędu miasta  
i gminy w Nowej Dębie mieszkańcy przynie-
śli plecaki szkolne z pełnym wyposażeniem, 

które zostały przekazane dla podopiecznych 
ks. Michała.

„PACZKA  
ŚWIĄTECZNA  

DLA POLAKÓW  
NA KRESACH”

1 grudnia na terenie miasta i gminy Nowa 
Dęba ruszyła akcja „Paczka świąteczna dla Po-
laków na Kresach”. 

Akcja Komitetu Społecznego „Nowodę-
bianie - Rodakom na Kresach” pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba Wie-
sława Ordona, która trwała od 1 do 19 grudnia 
2014 r. polegała na zbiórce długoterminowej 
żywności i przekazanie jej dla potrzebujących 
Polaków z Gródka Jagiellońskiego i Komarna, 
za pośrednictwem księdza Michała Bajcara  
z parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Gródku na Ukrainie. 

Na przeprowadzenie tej zbiórki publicz-
nej Komitet uzyskał pozwolenie Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji, zarejestrowane 
pod numerem 2014/1424/KS (www.zbiorki.
gov.pl). W akcję włączyły się także parafie  
z terenu miasta i gminy Nowa Dęba, które po-
dały informacje o terminie zbiórki na terenie 
poszczególnych sołectw. Dary można było 
przekazać sołtysom podczas wnoszenia opłaty 
za odbiór śmieci.

W imieniu organizatorów dziękujemy 
wszystkim, którzy włączyli się do akcji i po-
zwolili polskim rodzinom na Ukrainie poczuć 
magię nadchodzących Świąt Bożego Narodze-
nia!

RL/MM

Nowodębskie akcje pomocy
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Partnerzy Nowodębskiego Programu 
dla Rodzin Wielodzietnych

Wprowadzony od 1 października 2014 r. 
Nowodębski Program dla Rodzin Wielodziet-
nych jest elementem realizowanej przez gminę 
polityki społecznej. Program jest formą wsparcia 
dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta  
i Gminy Nowa Dęba poprzez zapewnienie szer-
szego dostępu nie tylko do dóbr kultury, sportu 
czy rekreacji, ale także do innych usług na prefe-
rencyjnych warunkach. Osobami uprawnionymi 
do korzystania z ulg w ramach programu są człon-
kowie rodzin, w których na utrzymaniu pozostaje 
co najmniej troje dzieci, niezależnie od dochodu.

Wsparcie dla członków rodzin wielodziet-
nych obejmuje ulgi w opłacie za pobyt dziecka  
w żłobku, przedszkolu, za usługi świadczone 
przez SOSiR, w tym opłaty za basen oraz usługi 
świadczone przez SOK (zajęcia, bilety do kina). 
Znaczącym wzbogaceniem oferty wsparcia dla 
rodzin jest sukcesywne włączanie się w jego reali-
zację innych podmiotów niż gminne, na zasadach 
partnerstwa.

Do programu przystąpili partnerzy:
1) P.H.U. PASMANTERIA Siciarz Anna Siciarz 
Łukasz, Nowa Dęba Al. Zwycięstwa 3
2) InPost Nowoczesna Poczta Nowa Dęba,  
ul. 1-go Maja 1A – Pasmanteria
 

3) Pracownia Plastyczno – Meblarska „Akcent” 
Paweł Prokopiuk, Nowa Dęba ul. Chopina

Szczegółowe informacje na temat programu, 
wykaz oferowanych ulg znajdziecie państwo na 
stronie www.nowadeba.plw zakładce „społeczeń-
stwo”.

MGOPS

W 96. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości główne uroczystości dla miesz-
kańców Nowej Dęby odbyły się na Placu majora 
Jana Gryczmana.

Pierwsza część tegorocznych obchodów roz-
poczęła się złożeniem wiązanek kwiatów pod 
obeliskiem Eugeniusza Kwiatkowskiego przed 
Urzędem Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Kwiaty złożyły delegacje samorządu gminne-
go, władze powiatu, dyrekcja szpitala, dowództwo 
poligonu, straż pożarna, a także firmy i instytucje 
z terenu miasta i gminy Nowa Dęba.

O godz. 9:30 w kościele p.w. Podwyższenia 
Krzyża św. została odprawiona uroczysta Msza 
św. w intencji Ojczyzny.

Dalsze uroczystości odbyły się na Placu im. 
mjr Jana Gryczmana, gdzie po mszy przemasze-
rowały obecne na uroczystości poczty sztanda-
rowe ze szkół, ochotniczych straży pożarnych, 
zakładów pracy oraz licznie zgromadzeni miesz-
kańcy. Poczet flagowy wciągnął na maszt Flagę 
Państwową, a zgromadzeni na placu odśpiewali 
hymn państwowy.

W swoim wystąpieniu burmistrz miasta  
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon tymi sło-

wami przypomniał wydarzenia sprzed 96 lat i ich 
znaczenie:

„...Dziś, w 96. rocznicę odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, należy sobie także uzmysłowić, 
jak wielki był to czyn narodu polskiego, choć zda-
rzający się w sprzyjającej atmosferze międzynaro-
dowej, nie mniej jednak wymagający patriotyzmu, 
oddania sprawie niepodległościowej, poświecenia 
często sprawy własnej - sprawie publicznej. Dzię-

ki temu Polacy owej doby 20-lecia międzywojen-
nego zbudowali nie tylko zręby państwowości, ale 
także włożyli dużo wysiłku, aby zapewnić Polsce 
bezpieczeństwo i rozwój. Świadczy już choćby  
o tym port morski w Gdyni, czy tak bliski nam 
Centralny Okręg Przemysłowy z Wytwórnią 
Amunicji nr 3 w Dębie. W tym kraju, który pod-
nosił się z zacofania gospodarczego od zera zbu-
dowano przemysł lotniczy. Polacy pokazali, że nie 
są tylko mistrzami krótkotrwałego zrywu. Ciężka 
praca, zaangażowanie całego społeczeństwa za-
czynało pomału przynosić efekty w postaci powol-
nego rozwoju kraju. Jednak nie dano Polsce czasu 
na tyle, aby ten rozwój był trwały. Były i problemy, 
bardzo trudne do pokonania w rodzącej się Polsce 
– rozwarstwienie społeczne, różnice gospodarcze 
między zaborami, politykierstwo. Nie mniej jed-
nak ten powiew wolności przez 20 lat był podsta-
wą przetrwania narodu zarówno w czasach nie-
mieckiej i sowieckiej okupacji, a później - oporu 
wobec skomunizowania narodu...”

Odczytany został także Apel Pamięci, a żoł-
nierze z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk 
Lądowych Dęba wykonali Salwę Honorową. Na 
zakończenie tej części uroczystości Orkiestra 
Dęta miasta Nowa Dęba, która zapewniła oprawę 
muzyczną, odegrała Rotę.

Święto Niepodległości
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Na drugą część obchodów organizatorzy za-
prosili wszystkich mieszkańców nad nowodębski 
Zalew, gdzie przewidziano grę terenową, prowa-
dzoną przez Harcerzy ze Szczepu „Jedynka” 
oraz Marsz NordicWalking „Ku Niepodległości”. 
W marszu wzięło udział ponad 50 osób w różnym 
wieku, które w swoim tempie trzykrotnie okrąży-
ły Zalew, po krótkiej rozgrzewce przeprowadzo-
nej przez Ryszarda Janczyka, inicjatora marszu.

Po grze terenowej i marszu dla wszystkich 
uczestników przewidziano tradycyjny poczę-

stunek. Podczas wręczania upominków dla naj-
młodszych za udział w grze oraz certyfikatów 
dla uczestników marszu NordicWalking, swoją 
obecnością zaszczycił wszystkich Grzegorz Su-
doł, mistrz olimpijski w chodzie sportowym, który 
bardzo chwalił ideę marszu i propagowania w ten 
sposób zdrowego stylu życia. Cieszył go także fakt, 
że nowe ścieżki wokół Zalewu stwarzają idealne 
warunki do uprawiania sportu oraz rekreacji. 

Dodatkową atrakcję przygotowali Strażacy 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. 

Zaprezentowali oni swoje pojazdy ze specjali-
stycznym wyposażeniem, co spotkało się z du-
żym zainteresowaniem najmłodszych, tak jak 
zabawy animowane przez pracowników SOK.

W sali kameralnej Samorządowego Ośrodka 
Kultury trzecią część obchodów poprowadził no-
wodębianin, dr Dariusz Zięba. Tematem wykładu 
był: „Płk Leopold Lis-Kula - Bohater Legionów”.

Zobacz galerię zdjęć z uroczystości (str. 24)
RL/MM

14 października burmistrz Wiesław Ordon 
spotkał się z nauczycielami z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.

W spotkaniu, które odbyło się w sali kame-
ralnej Samorządowego Ośrodka Kultury, udział 
wzięli dyrektorzy przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów, zespo-
łów szkół, radni, przedstawiciele 
związków zawodowych, nagrodzeni 
nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy 
Nowa Dęba oraz nauczyciele, którzy 
otrzymali stopień nauczyciela mia-
nowanego. Spotkanie rozpoczęło się 
od przywitania wszystkich zebranych 
gości przez Dyrektora Biura Obsługi 
Jednostek Samorządowych - Renatę 
Bal. Następnie burmistrz Wiesław 
Ordon podziękował wszystkim pra-
cownikom oświaty za ich trud ucze-
nia i wychowywania młodego pokolenia oraz 
codzienną pracę. Do podziękowań dołączyła się 
także w imieniu Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
- wiceprzewodnicząca Maria Mroczek, która zło-
żyła na ręce obecnych pedagogów życzenia dla 
wszystkich pracowników oświaty.

Następnie pedagodzy, którzy uzyskali awans 
na stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubo-
wanie. Byli to: Anna Sadecka z Przedszkola Nr 1  
w Nowej Dębie, Bogusława Tomczyk ze Szko-

ły Podstawowej w Rozalinie, Barbara Motyka  
z Zespołu Szkół w Chmielowie i Agnieszka Koper  
z Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie.

Głównym celem spotkania z pedagogami 
było wręczenie nagród Burmistrza Miasta i Gmi-

ny Nowa Dęba nauczycielom. Otrzymali je w tym 
roku:Alina Baracz z Przedszkola Nr 5 w Nowej 
Dębie, Anna Gurdak z Gimnazjum Nr 1 w Nowej 
Dębie, Dariusz Karnat z Gimnazjum Nr 1 w No-
wej Dębie, Danuta Kopeć ze Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Nowej Dębie, Elżbieta Krząstek-Janeczko 
ze Szkoły Podstawowej w Cyganach, Magdale-
na Krząstek z Zespołu Placówek Oświatowych  
w Nowej Dębie, Barbara Majczyk ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 2 w Nowej Dębie, Halina Mokrzyc-

ka-Cioch z Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, 
Barbara Motyka z Zespołu Szkół w Chmielowie, 
Marlena Mysiak z Zespołu Placówek Oświato-
wych w Nowej Dębie, Renata Narolska z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, Oksana 
Nechytailo z Zespołu Szkół w Jadachach, Boże-
na Nowacka z Zespołu Placówek Oświatowych  
w Nowej Dębie, Marek Olichwier ze Szkoły Pod-
stawowej w Alfredówce, Andrzej Pazder z Gim-

nazjum Nr 1 w Nowej Dębie, Renata 
Rożek z Zespołu Szkół w Chmie-
lowie, Ewa Siwczuk-Cyma z Gim-
nazjum Nr 1 w Nowej Dębie, Anna 
Stagraczyńska z Zespołu Szkół  
w Jadachach, Agnieszka Wilk ze 
Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej 
Woli oraz Elżbieta Zych ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie.

Nagrody oraz kwiaty nauczy-
cielom wręczali Wiesław Ordon 
- burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba, Zygmunt Żołądź - zastępca 
burmistrza, Maria Mroczek - wice-

przewodnicząca Rady Miejskiej w Nowej Dębie, 
Stanisław Skimina - przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Gratulacje 
nagrodzonym i mianowanym złożyła także Ma-
ria Krakowska - Wiceprezes Zarządu Oddziału 
ZNP w Nowej Dębie oraz Tomasz Zierold - Prze-
wodniczący MKO NSZZ „Solidarność” w Nowej 
Dębie.

BOJS

Seniorzy - nauczyciele i pracownicy oświaty 
ze Związku Nauczycielstwa Polskiego 25 listopa-
da świętowali Dzień Seniora.

25 listopada na uroczystość w sali kameralnej 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dę-
bie przybyli emerytowani nauczyciele i pracowni-
cy oświaty z terenu miasta i gminy Nowa Dęba. 
W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego zebranych przywitał prezes 
Kazimierz Wąsik oraz Regina Sumińska-Mitał 

- przewodnicząca Oddziałowej Sekcji Emerytów 
i Rencistów w Nowej Dębie. Główną okazją do 
spotkania były jubileusze 80-tych i dalszych uro-
dzin czcigodnych seniorek zrzeszonych w ZNP. 
Swoje święto obchodziły:
Barbara Flis, Zofia Nieradka, Julia Nagórny, 
Filomena Rzucidło, Teresa Kwolek, Maria To-
masik, Marianna Cecerska i Aniela Węgrzynek.

W tym roku zostały zmienione zasady i jubi-
leusz będą od teraz obchodzili członkowie mający 

80 lat. Do tej pory świętowali tylko 90-latkowie. 
Ze względów zdrowotnych na uroczystość nie do-
tarły Zofia Nieradka, Filomena Rzucidło, Marian-
na Cecerska (90 lat) i Aniela Węgrzynek (97 lat), 
dlatego też listy gratulacyjne i upominki zostały 
wręczone dostojnym jubilatkom w ich domach. 

Oprócz listów gratulacyjnych z życzeniami 
i upominków od zarządu ZNP z okazji zbliża-
jących się świąt jubilatki otrzymały ręcznie ma-
lowane bombki z dedykacją ufundowane przez 

Belfrowie nagrodzeni

Dzień Seniorów - nauczycieli z ZNP
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20 września w hali Zespołu Szkół Nr 1 w No-
wej Dębie odbyło się spotkanie integracyjne człon-
ków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów z okazji „ Dnia Seniora”.

Na uroczystość przybyło 104 osoby wraz z za-
proszonymi gośćmi, wśród których byli przedsta-
wiciele Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego, władze 
Miasta i Gminy Nowa Dęba, ksiądz z Parafii Pod-
wyższenia Krzyża Św., przedstawiciele zakładów 
pracy i Instytucji państwowych oraz przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych Związków Zawodowych i sto-
warzyszeń. Po krótkim powitaniu przewodnicząca 
PZERiI J.M. Kaczmarek podziękowała wszystkim 
zebranym za liczne przybycie, a także w imieniu Za-
rządu i Związku podziękowała wszystkim darczyń-
com i osobom za czynne wsparcie. Wiersz Leopolda 
Staffa pt. „Po latach” powiedziała Maria Mączka, co 
spotkało się z dużymi brawami. Następnie minutą 
ciszy uczczono pamięć zmarłych członków i zarzą-
du PZERiI. Zaproszeni goście w ciepłych słowach 
życzyli Seniorom wszystkiego najlepszego, długich 
lat życia w zdrowiu oraz dziękowali za wysiłek w 
pracy na rzecz Związku oraz miasta wręczając 
kwiaty. 

Wszystkim seniorom, którzy w tym roku ob-
chodzą swój wspaniały jubileusz 80, 85 i 90 lat, 
Przewodnicząca złożyła najserdeczniejsze życzenia 

wszelkiej pomyślności oraz dużo, bardzo dużo zdro-
wia, a Pani D. Urbaniak i Pan J. Witkowski wręczyli 
jubilatom od Zarządu po róży i czekoladzie.

Młodzież z „Zespołu Dębianie”, prowadzonego 
przez choreografa Panią Marię Łączną, który w tym 
roku obchodził 15-lecie swej działalności, zatańczy-
ła dla zebranych piękne tańce polskie. 

Po części artystycznej pracownicy M-GOPS-u 
podali zebranym obiad oraz ciasto, kawę i herbatę. 
Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Kamil 
Hinzman.

Szczególne podziękowania zostały skierowane 
do Firmy Handlowo-Usługowej „Joanna Urban”  
i kwiaciarni „Gerbera” w Nowej Dębie za otrzy-
mane kwiaty dla Jubilatów i piękne bukieciki do 
wystroju stołów. Smaczne owoce zasponsorował 
osobiście kierownik M-GOPS-u Leszek Mirowski.

Wszyscy uczestnicy spotkania na zakończenie 
dziękowali całemu Zarządowi za przygotowanie 
wspaniałego przyjęcia. Organizatorzy mają też 
satysfakcję, że mogli dać każdemu chociaż tro-
chę radości. Seniorzy bawili się do godziny 20-tej,  
w bardzo miłej atmosferze przy muzyce Grupy Mu-
zycznej „Relaks”.

Przewodnicząca: 
J. M. Kaczmarek

Dzień Seniora 2014 Powołano 
Młodzieżową 
Radę Miejską

Firmę Biliński. Obecny na uroczystości za-
stępca burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba 
Zygmunt Żołądź pogratulował jubilatkom  
z okazji ich święta i pochwalił organizatorów 
za świetną organizację i stałą pamięć o zasłu-
żonych pracownikach oświaty.

Przepiękną część artystyczną wykonały 
dzieci z Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, 
które pod czujnym okiem wychowawczyń 
i dyrektor Jolanty Orłowskiej w kolorowych 
strojach tańczyły i śpiewały. Na zakończe-

nie części oficjalnej prezes Kazimierz Wą-
sik podkreślił, że takie uroczyste spotkania  
w komfortowych warunkach są możliwe 
dzięki życzliwości i współpracy z burmi-
strzem miasta i gminy Nowa Dęba Wie-
sławem Ordonem oraz dyrektorem Samo-
rządowego Ośrodka Kultury Krystianem 
Rzemieniem, który udostępnił przygotowane 
pomieszczenia.

Regina Sumińska – Mitał 
Kazimierz Wąsik

14 listopada 2014 r., to szczególny dzień 
dla młodzieży zamieszkującej na terenie gmi-
ny Nowa Dęba. Tego właśnie dnia, podczas 
ostatniej sesji VI kadencji, radni Rady Miej-
skiej podjęli uchwałę w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Dę-
bie. W przyjętym Statucie określony został 
także tryb wyboru jej członków i zasady 
działania. 

Na uwagę zasługuje fakt, że inicjatorem 
powstania Rady była sama młodzież, która 
aktywnie uczestniczyła również w pracach 
nad Statutem.

Do 20 lutego 2015 r. w szkołach gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowa-
dzone zostaną pierwsze wybory 15 radnych.

Mamy nadzieję, że Młodzieżowa Rada 
będzie doskonale reprezentować potrzeby 
środowisk młodzieżowych, a także będzie 
szkołą demokracji dla młodych „polityków”.

SG/EG

Od lewej: Teresa Kwolek, Julia Nagórny, Maria Tomasik, Barbara Flis.
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W sali kameralnej Samorządowego Ośrod-
ka Kultury wolontariusze z terenu gminy Nowa 
Dęba zostali docenieni za pomoc innym. 

13 listopada burmistrz miasta  
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon 
podziękował wolontariuszom za za-
angażowanie i bezinteresowną po-
moc drugiemu człowiekowi.

Pomoc udzielana drugiemu jest 
świadectwem ludzkiej wrażliwości. 
Dziękując za pracę i zaangażowanie 
związane z przekazywaniem żyw-
ności chcemy podkreślić znaczenie 
podejmowanej pracy i poświęcenie 
wobec osób i rodzin, które potrzebują 
takiej pomocy.

Żywność pochodząca zarówno z Caritas 
jak i z Banku Żywności była dostarczona do po-
szczególnych sołectw oraz na teren miasta kilka 

razy w roku, dostawy obejmowały jednorazowo 
od kilku do nawet kilkunastu ton. Wydawanie 
żywności odbywało się na podstawie uprzednio 
przygotowanych list osób potrzebujących tego 
typu wsparcia, które następnie były uzgadniane 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Praca przy roz-
dysponowywaniu żywności wymagała dużego 
zaangażowania i poświęcenia wielu godzin pracy, 
jak też skrupulatności i odpowiedzialności przy 
prowadzeniu dokumentacji służącej rozliczaniu 
się z wydanej żywności. Wysiłek ten tym bardziej 
zasługuje na uznanie i docenienie gdyż akcja po-
mocy żywnościowej trwała przez wiele lat. Nie 

sposób oczywiście wymienić Wszystkich, 
którzy przyczyniali się do zrealizowania 
tego zadania. Na ręce stale pracujących przy 
przekazywaniu żywności, zaangażowanych 
w sposób szczególny w tę pomoc osób, nale-
żą się Wszystkim serdeczne podziękowania. 
A byli to:
- z Nowej Dęby: Barbara Szpunar, Czesła-
wa Mrzygłód, Danuta Kozdęba, Janusz 
Tomczyk, Agata Kozioł i Beata Tomczyk.
- z Alfredówki: Barbara Kopeć, Janina 
Kieler, Marta Tomczyk, Marta Flis, Elż-
bieta Imbiorska i Helena Tłusta.

Podziękowanie dla 
wolontariuszy

Opowiedz nam Ojczyzno… - pod takim  
hasłem 22 listopada odbyło się kolejne, ósme już 
Spotkanie Pokoleń w Wiejskim Centrum Aktyw-
ności w Tarnowskiej Woli. 

Chłodny, mglisty listopadowy wieczór nie 
zniechęcił mieszkańców, którzy licznie przybyli 
na tę uroczystość. Odświętnie ubrani w pięknie 
udekorowanej sali, obejrzeli wspaniale przygoto-
wany pod względem artystycznym 
występ dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej im. hr. Stanisława Tarnowskie-
go w Tarnowskiej Woli. Następnie 
wszystkich zgromadzonych połą-
czyły wspomnienia, słowa pieśni 
patriotycznych, wspólny śpiew, 
życzliwość i tradycja. Na sali za-
panował podniosły, uroczysty na-
strój. Swoją obecnością zaszczycili 
mieszkańców: Burmistrz Miasta 
i Gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon, Radny Krzysztof Sałek  
i Sołtys Sołectwa Tarnowska Wola 
Sławomir Rutkowski, którym to 
osobom Organizatorzy złożyli serdeczne gratu-
lacje z okazji wygranych Wyborów Samorządo-
wych 2014r. Proboszcz Parafii p.w. Najświętszego 

Serca Jezusa Ks. Antoni Sanecki w kilku słowach 
życzył Seniorom i zebranym wszelkiej pomyślno-
ści, zdrowia i łask Bożych. Zofia Wargacka wy-
deklamowała wiersze własnego autorstwa oraz te, 
które najgłębiej zapadły jej w serce, pochodzące  
z czasów dzieciństwa i młodości.

Mieszkańcy mieli też okazję spróbować po-
traw kuchni regionalnej takich jak: kulebiaki, 

paszteciki, gołąbki w sosie grzybowym. Oczy-
wiście dzieciom, zwłaszcza tym najmłodszym, 
najbardziej smakowały ciasta upieczone przez 

gospodynie.  Można też było obejrzeć zdjęcia z te-
gorocznej Parafiady i Rodzinnego Rajdu Rowero-
wego wyeksponowane wraz z opisami na tablicy.  
Spotkanie zakończyło się zabawą taneczną. Czy 
można jeszcze coś dodać? Nie, ale należy zapa-
miętać, że:

Prawdziwy patriotyzm nie polega na tym, 
ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale żeby 

kochać, badać i pracować dla realnych 
składników tej ojczyzny, którymi są zie-
mia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich 
bogactwa. Tak pisał w ubiegłym wieku, 
w czasach narodowej niewoli, Bolesław 
Prus.

W dzisiejszych czasach, Ojczyzna 
jest na wyciągnięcie ręki - w domach, 
miastach, wsiach i pieśniach śpiewanych 
wspólnie przy okazji podobnych Spotkań, 
które tak jak kiedyś łączą pokolenia.

Składamy serdeczne podziękowania 
Wszystkim, którzy włączyli się w reali-
zację projektu finansowanego z budżetu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Agnieszka Machała

Jesienne Spotkanie Pokoleń  
w Tarnowskiej Woli

         „Ktokolwiek potrafi dawać z siebie, jest bogaty”
                                                                                              Erich Fromm
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- z Jadachów: Kinga Baran, Zofia Czupich, Mał-
gorzata Baran, Paulina Kosmala i Józef Grdeń.
- z Cyganów: Maria Łagowska, Krystyna  
Motyka, Wiesława Rolek i Marian Tomczyk.
- z Chmielowa: Jacek Tłusty, Joanna Grdeń, 
Urszula Zbyrad, Jakub Boczkowski i Stani-
sław Skimina.

- z Tarnowskiej Woli: Sławomir Rutkowski, 
Małgorzata Jaskot, Czesława Jaskot, Anna 
Zięba-Kurda i Magdalena Gerba.
- z Rozalina: Marzena Urbaniak, Damian Wdo-
wiak, Anna Wilk, Natalia Ziętek, Krzysztof 
Jaśkiewicz i Kazimierz Durda.

 

Spotkanie odbyło się w miłej koleżeńskiej atmos-
ferze, a w trakcie rozmów i wymiany doświad-
czeń przy słodkim poczęstunku, podziękowanie 
wszystkim wolontariuszom złożyła także wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Maria Mroczek 
oraz kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej Leszek Mirowski.

MGOPS

Pismo Samorządu Terytorialnego 
„WSPÓLNOTA” w numerze z 18 października 
2014 r. zamieściło m.in. artykuł o Nowej Dębie. 
Za zgodą redakcji dwutygodnika przytaczamy 
poniżej jego treść.

Gdy wpisać w wyszukiwarkę internetową 
hasło „Żagań”, na pierwszym miejscu wyska-
kuje tutejsza Wojskowa Komenda Uzupełnień.  
A to dlatego, że w ciągu trzech lat wojsko stwo-
rzy tu dwa i pół tysiąca miejsc pracy. Wojsko za-
wsze budziło w Polsce zaufanie i szacunek, jawi-
ło się jako dobry pracodawca. Za wojskiem szły 
inwestycje w infrastrukturę, budowano drogi, 
wodociągi, gazociągi, linie telefoniczne i ener-
getyczne. Powstawały szkoły i szpitale. Słowem 
– tam, gdzie funkcjonowały jednostki, ludziom 
najczęściej żyło się lepiej.

Dziś jest podobnie. Państwo inwestuje  
w armię, przyczyniając się do bogacenia miast  
i gmin, na terenie których zlokalizowane są bazy 
i poligony. Szczególny rozkwit przeżywają te 
ośrodki, które zdołają przekonać do siebie decy-
dentów.

. . .
Nowa Dęba: i poligon, i amunicja

Doskonałym przykładem symbiozy miasta 
z wojskiem jest też Nowa Dęba. Licząca dziś 
ponad 18 tys. mieszkańców miejscowość w woj. 
podkarpackim swe powstanie, a w dużym stop-
niu także dzieje, zawdzięcza wojsku.

Historia Nowej Dęby sięga roku 1927,  
a więc czasów intensywnej budowy polskiej go-
spodarki i sił zbrojnych. Zapadła wtedy decyzja 
o wykupieniu od rodziny Tarnowskich lasów 
we wsi Dęba na potrzeby Ministerstwa Spraw 
Wojskowych. Zlokalizowano tam poligon, na 
którym przeprowadzano ćwiczenia i podsta-
wowe strzelania artyleryjskie. Nieco później,  
w ramach nowo utworzonego Centralnego Okrę-
gu Przemysłowego, w Dębie powstała Wytwór-
nia Amunicji nr 3. W efekcie mieszkańcy, żyjący 
głównie z uprawy ziemi, pozyskiwania drewna, 
wypalania węgla drzewnego i bartnictwa, zy-
skali atrakcyjne źródło zarobkowania. Jakość 
ich życia podnosiła się także dzięki inwestycjom  
w wodociągi, kanalizację, gazociąg, linie kole-
jowe, telefoniczne i elektryczne, budowie osiedla 
mieszkaniowego ze szkołą, szpitala, basenu.

W czasie wojny poligon wykorzystywany 
był przez Niemców, a po wyzwoleniu – znowu 
przez polską armię. Następcą dawnej Wytwórni 
Amunicji nr 3 zostały Zakłady Metalowe „Dez-
amet”, a produkcja wojskowa jest głównym pro-
filem ich działalności.

– Chlubimy się i poligonem, i produkcją 
amunicji – podkreśla Wiesław Ordon, burmistrz 
Nowej Dęby. – Oba aspekty wojskowości są dla 
nas bardzo ważne, bo to i miejsca pracy, i podatki 
do kasy gminy, stosunkowo niewielkie, ale każ-
da złotówka się liczy. Na terenie gminy działa 
Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądo-
wych oraz 33. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Obecność wojska przekłada się na różne 
aspekty życia. Szkoły ponadgimnazjalne two-
rzą klasy militarne, które oferują między innymi 
zajęcia na poligonie i obozy wojskowe. Poligon 
ma też wymierny aspekt gospodarczy, to tu Dez-
amet wypróbowuje swoje nowe produkty, a Huta 
Stalowa Wola ostrzeliwuje swoje wyroby.

Wojsko ma ogromne znaczenie ze wzglę-
du na swój wkład w wychowanie patriotyczne 
młodzieży. Żołnierze biorą udział w obchodach 
świąt państwowych i samorządowych, wysta-
wiają delegacje lub pełnią wartę honorową. Za-
wsze są obecni podczas uroczystości z okazji 
Dnia Niepodległości i w Święto Flagi.

Co roku w trzeci weekend czerwca orga-
nizowana jest impreza plenerowa o nazwie 
„Militariada”. To samorządowe święto, promu-
jące wiedzę na temat obronności, przybliżające 
historię wojska, rozwijające zainteresowania 
militarno-kolekcjonerskie. – „Militariada” ukie-
runkowana jest na promocję wojska i produkcji 
wojskowej – dodaje burmistrz Nowej Dęby. – 
Cieszy się wielkim zainteresowaniem. Jej miło-
śnicy przyjeżdżają do nas z daleka, aby obejrzeć 
rekonstrukcje bitew.

Co by się stało, gdyby w Nowej Dębie woj-
ska zabrakło? Burmistrz nie kryje, że był taki 
moment, gdy w gminie rozważano podobny 
scenariusz. To było przed wstąpieniem Polski do 
NATO, gdy armia dostosowywała się do nowych 
warunków, a jednostki rozformowywano. Teraz 
jest inaczej, bo Nowa Dęba to najdalej wysunięty 
na wschód poligon NATO-wski. Prowadzone są 
tu inwestycje, ostatnio pojawił się zestaw konte-
nerów mieszkalnych dla 5 tys. osób na wypadek 
działań wojennych na Ukrainie. – Nie boimy się 
już opuszczenia Nowej Dęby przez wojsko – 
mówi Wiesław Ordon. – To zresztą zupełnie inne 
wojsko niż kiedyś. Dziś armia wciąga samorząd 
do dyskusji o inwestycjach, liczy się z mieszkań-
cami. Specjaliści wojskowi pracują według okre-
ślonego harmonogramu, mają konkretne zadania 
do wykonania. Mieszkają tu wraz z rodzinami, 
kupują w naszych sklepach. To wszystko prze-
kłada się na sytuację gminy i jej mieszkańców.

. . .
Autor: Małgorzata Grosman-Januchowska 

RL/MM

Gminy zrośnięte  
z armią
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28 listopada w Sali kameralnej 
SOK odbyła się prezentacja nowego 
Zeszytu Nowodębskiego Towarzy-
stwa Społeczno-Kulturalnego. Re-
daktor pisma Jerzy Sudoł przedstawił 
licznie zgromadzonej publiczności 
autorów artykułów: dr Stanisława 
Lisa, Krzysztofa Krząstka, ks. Mar-
ka Flisa, Tomasza Sudoła, Tomasza 
Dzięgielewskiego, Józefa Antończy-
ka, Krystiana Rzemienia, Katarzy-
nę Cesarz, Zofię Sumarę i Adama 
Szurgocińskiego. Prezentację rozpo-
czął były dyrektor liceum i twórca 
Szczepu „Jędrusie” Józef Antończyk, 
który przedstawił sylwetkę Zbignie-

wa Kabaty „Bobo” i jego związki  
z harcerzami z Nowej Dęby. Obecni 
na spotkaniu harcerze ze Szczepu 
„Jedynka” wykonali kilka pięknych 
harcerskich piosenek. Druh Józef 
Antończyk przypomniał listy Z. Ka-
baty do nowodębskich harcerzy i jego 
patriotyczne wiersze. Następnie dr  
S. Lis, prorektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Tarnobrze-
gu przedstawił losy Rady Szkolnej 
przy Szkole Ludowej w Ślęzakach  
w burzliwych latach I wojny świato-
wej. Ks. Marek Flis, proboszcz Parafii 
w Nadbrzeziu – Sandomierzu ukazał 
w skrócie treść czterech artykułów 

Promocja 11 Zeszytu NTSK

Konkurs fotograficzny
4 listopada burmistrz miasta i gminy 

Nowa Dęba Wiesław Ordon wręczył na-
grody zwycięzcom Gminnego Konkursu 
Fotograficznego.

Przypomnijmy autorów zwycięskich 
prac wyłonionych przez komisję konkur-
sową pod przewodnictwem nowodębskie-
go fotografa Roberta Wilka:
I miejsce - zdjęcie „Kościół w Jada-
chach” - autor Arkadiusz Kosior,
II miejsce - zdjęcie „Myszaki” - autor 
Łukasz Milanowski,
III miejsce - zdjęcie „Na wrotkach” - 
autor Jerzy Żmihorski.
Wyróżnienie - zdjęcie „Liść” - autor 
Jerzy Żmihorski.
„Foto internautów” - zdjęcie „Trawa” - 
autor Jakub Sałek.

Burmistrz Wiesław Ordon przyznał 
także nagrodę specjalną dla Antoniego 
Malcharka za aktywny udział w konkur-
sie.

Wszyscy wyróżnieni otrzymali na-
grody w postaci akcesoriów i sprzętu fotograficz-
nego.

Wręczenie nagród było dobrą okazją, żeby 
poznać historię powstania najlepszych zdjęć oraz 
ich autorów. Zdobywca pierwszego miejsca - Ar-
kadiusz Kosior, swoje zdjęcie pt. „Kościół w Ja-

dachach” zrobił spontanicznie rejestrując wschód 
słońca na tle wieży kościoła w Jadachach, dodat-
kowo uchwycając poranny przelot stada gołębi. 
Łukasz Milanowski, autor zdjęcia „Myszaki”, 
wykorzystał przygotowaną wcześniej kryjówkę 
zwaną ‚czatownią’, żeby teleobiektywem uchwy-
cić myszołowy na śniegu. Łukasz prowadzi także 

stronę na facebooku „Nowa Dęba - Przyroda”, 
gdzie są zamieszczane m.in. zdjęcia zwierząt spo-
tkanych podczas wypraw po okolicy lub „wycze-
kanych” w ukryciu. Wyróżniony przez komisję 
Jerzy Żmihorski zdradził nam, że jest reporterem 
serwisu internetowego www.polskaniezwykla.pl, 

gdzie można znaleźć wiele zdjęć z terenu 
miasta i gminy Nowa Dęba, głównie jego 
autorstwa.

Konkurs filmowy
W zakończonym Gminnym Konkur-

sie Filmowym zwyciężył czteroosobowy 
zespół w składzie: Przemysław Wit, Kamil 
Suska, Krzysztof Markowicz i Jakub Wo-
łoszyn.

Byli bezkonkurencyjni, ponieważ jako 
jedyni złożyli swoją wspólną pracę w trak-
cie trwania konkursu. 

Warunkiem udziału w konkursie 
było przesłanie krótkiego, max. 5-cio mi-
nutowego filmu, który prezentuje Gminę 
Nowa Dęba, w szczególności wykorzystu-
jąc lokalne zasoby społeczne, kulturowe, 
historyczne i przyrodnicze. W konkursie 
mogły brać udział filmy wyprodukowane 
w dowolnej technice oraz formie (animacja, 
dokument, fabuła, film eksperymentalny, 
itp.) i być polskojęzyczne.  

Młodym filmowcom nagrodę w po-
staci kamery wręczył burmistrz miasta  
i gminy Wiesław Ordon. Zwycięski zespół 

obiecał, że wykorzysta nowy sprzęt do stworze-
nia kolejnych materiałów. Czekamy zatem na ko-
lejne filmy w ich wykonaniu.

Jeszcze raz gratulujemy!
UMiG/RL

Zwycięzcy gminnych 
konkursów nagrodzeni

» z życia gminy
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26 września w sali kameralnej SOK odbyła 
się promocja najnowszej pozycji wydawniczej za-
tytułowanej „Kuchnia Lasowiacka”. Redaktorami 
książki są Jerzy Sudoł z Nowodębskiego Towa-
rzystwa Społeczno-Kulturalnego i Krystian Rze-
mień, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury. 
Prace nad książką trwały kilka miesięcy  
i zaangażowało się w nią wiele osób i kil-
ka restauracji, gdzie wykonano fotografie 
przygotowanych potraw kulinarnych.

„Kuchnia Lasowiacka” stanowi wybór 
potraw lasowiackich, które można znaleźć 
w karczmach, zajazdach, restauracjach 
i kuchniach gospodyń naszego regionu. 
Ziemia bojanowska, nowodębska, bara-
nowska i majdańska słynęła z ludzi otwar-
tych i gościnnych, dla których dewizą było 
powiedzenie: „Gość w dom, Bóg w dom”. 
Potrawy naszego regionu to proste i zdrowe 
dania przyrządzane od wieków w osadach Pusz-
czy Sandomierskiej. Chłopskie jedzenie oparte 
było głównie na mące, kaszach, kapuście, rybach  
i warzywach. Mięso gościło na stołach rzadko, 
przy szczególnych okazjach, jak święta, wesela, 
chrzciny. Ze względu na powyższe walory, dziś 
znów powraca się do tradycyjnych receptur i regio-
nalnych tradycji, jako formy naszego dziedzictwa.

Licznie zebrani mieszkańcy miasta i gminy 
Nowa Dęba mieli okazję zobaczyć pokaz kulinar-
ny prowadzony przez panią Urszulę Burlikowską 
z restauracji „Dębianka”, która przygotowała kar-
pia z lokalnych hodowli na dwa sposoby: w sosie 
pieczarkowo-śmietanowym oraz w migdałach  

z miodem. Atrakcją spotkania był występ p.Anny 
Rzeszut z Baranowa Sandomierskiego, która pięk-
ną gwarą lasowiacką opowiadała historie ze swo-
jego życia. To właśnie ona przekazała większość 
zamieszczonych w publikacji przepisów, które jej 
mama wykorzystywała w kuchni hrabiego Tar-
nowskiego. Wśród prowadzących był Dyrektor 
Lasowiackiej Grupy Działania – Piotr Pastuła, 

który zajmował się rejestracją lokalnych przepisów 
na Liście Produktów Tradycyjnych Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. Jednym z gości spotkania 
była gospodyni Maria Piwińska, której przepisy 
na pierogi z bobem oraz herbatę miodowo-lipową 
znalazły się na ministerialnej liście. O lasowiackiej 

kuchni opowiadały również członkinie 
zespołu „Cyganianki” a także Anna Stec, 
która jest autorką wstępu do publikacji. 
Uczestnicy spotkania mogli skosztować 
smakołyków lasowiackiej kuchni przygo-
towanych przez miejscowe gospodynie. 
Każdy otrzymał bezpłatnie egzemplarze 
tej niezwykle atrakcyjnej publikacji, która 
jest częścią cyklu poświęconego kulturze 
lasowiackiej.

Wydawcami książki są: Nowodęb-
skie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 

Dębie i Lasowiacka Grupa Działania.  Publika-
cja współfinansowana jest ze środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  
w ramach Osi 4 Leader 431 „Funkcjonowanie lo-
kalnej grupy działania, nabywanie umiejętności  
i aktywizacja” realizowanego przez Stowarzysze-
nie „Lasowiacka Grupa Działania”.

NTSK

Nowa książka „Kuchnia Lasowiacka”

Windą do poradni i lekarza

mówiących m. in. o Związku Strzeleckim w Dębie 
i Majdanie oraz o wkroczeniu wojsk sowieckich 
do Porąb Dębskich. Krystian Rzemień, dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kultury mówił o szero-
kiej ofercie kulturalnej przygotowanej dla miesz-
kańców naszego miasta i gminy. Z kolei Adam 
Szurgociński, dyrektor Samorządowego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji zaprezentował XV Biegi Ulicz-
ne oraz mówił o pracach modernizacyjnych bazy 

obozu w Piaskach na Mierzei Wiślanej. Lektura 
kolejnego zeszytu pozwala poszerzyć wiedzę  
o naszym mieście i regionie.

W spotkaniu wzięli udział m. in.: burmistrz 
miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, wójt 
gminy Majdan Królewski Jerzy Wilk, były szef 
więziennictwa w Polsce płk Aleksander Nawroc-
ki, proboszcz parafii MBKP ks. dr Mieczysław 

Wolanin, prezes Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Józefa Kaczmarek, prezes 
Stanisław Szpunar i wiceprezes Piotr Zieliński ze 
Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej 
Dębie oraz były burmistrz Józef Czekalski.

Wydanie zeszytu było możliwe dzięki wspar-
ciu finansowemu gminy Nowa Dęba.

NTSK

Można już korzystać z nowej windy przy bu-
dynku Przychodni Zdrowia w Nowej Dębie. Prace 
zakończyły się w październiku, a w listopadzie 
przeprowadzono procedurę odbiorową.

Żeby winda mogła być użytkowana przez 
gminę Nowa Dęba konieczne było przekazanie do 
użytkowania oraz podpisanie umowy na konser-
wację ze specjalistyczną firmą.

Dopuszczona do użytku mieszkańców win-
da będzie czynna w godzinach pracy gabinetów 
lekarskich. Winda ma zabezpieczenie telefonicz-
ne - w razie awarii można połączyć się z obsługą  
w nowodębskim PGKiM. Wymiary kabiny to 
1,1m x 1,4m x 2,15m, a udźwig to 675 kg (8-9 osób). 

Winda obsługuje trzy poziomy: 
- poziom (-1) – wejście/wyjście od podwórka
- poziom (0) – parter, rejestracja
- poziom (1) – I piętro, poradnia i gabinety lekarskie

Zadanie pod nazwą „Remont oraz przebudo-
wa budynku usługowo-mieszkalnego przy ulicy 
Jana Pawła II w Nowej Dębie – budowa windy 
osobowej – Poradnia Psychologiczno-Pedagogicz-
na” zrealizowane zostało we współpracy z Powia-
tem tarnobrzeskim. Wartość zadania to 230 tys. zł, 
z czego dotacja z PFRON to 130 tys. zł. Wykonaw-
cą zadania była firma „KAZBUT” z Trzciany.

GKS/MP

» z życia gminy



zima 2014 NASZE SPRAWY16

Blisko dwa lata członkowie 
Stowarzyszenia Kulturalnego 
Cyganiacy z Cyganów czekali 
na decyzję Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w spra-
wie przyznania certyfikatu 
trzem potrawom tradycyjnym. 
Po akceptacji złożonego wnio-
sku i jego weryfikacji przez: 

Urząd Marszałkowski w Rzeszowie, Polską Izbę Produktu Regionalnego  
i Lokalnego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Kapusta z grochem 
i kaszą jaglaną” otrzymała certyfikat i wpis na listę produktów tradycyjnych. 
Dwa kolejne produkty czekają na weryfikację. 
Sukces tak prestiżowego miana możliwy był dzięki współpracy i dużego za-
angażowania Lasowiackiej Grupy Działania z Nowej Dęby na czele z dyrek-
torem Piotrem Pastułą, który poświęcił wiele czasu na uruchomienie wielu 
procedur związanych z wpisaniem produktu na listę ministerialną. Kapusta 
z grochem i kaszą jaglaną jest znana w naszym regionie od wielu pokoleń, 
obecnie również gości na naszych stołach, więc udowodnienie 25-letniej tra-
dycji nie było trudne. Nasi przodkowie przygotowywali potrawy z prostych 
produktów uzyskiwanych ze swojego pola jak i też z lasu. Siali proso, sadzili 

groch, kapustę, zbierali grzyby i to są podstawowe produkty tej potrawy. Była 
i jest daniem wigilijnym podawana z olejem lnianym, lub przygotowywana 
z odrobiną tłuszczu na inne uroczystości. Jest smaczna, zyskuje uznanie na-
wet u wybrednych smakoszy. Kapusta ta jest często promowana przez zespół 
Cyganianki, które są również członkiniami Stowarzyszenia Kulturalnego Cy-
ganiacy. 
SKŁADNIKI:
kapusta, groch, kasza jaglana, grzyby, marchew, cebula, ziele angielskie, liść 
laurowy, kminek, sól, pieprz, smalec ze skwarkami.
PRZEPIS:
Kapustę płuczemy, przekładamy do garnka i odważamy. Moczymy groch 
około 12 godzin. Następnie gotujemy w tej samej wodzie. Moczymy grzyby  
i gotujemy do miękkości. Do odważonej kapusty dodajemy usmażoną ze 
smalcem cebulę, obraną i startą marchewkę, liść laurowy, ziele angielskie  
i pół litra wody. Gotujemy 30 minut. Następnie do kapusty dodajemy drobno 
pokrojone grzyby, zasypujemy kaszą jaglaną. Nie mieszamy. Gotujemy do 
miękkości kaszę, aż kapusta wchłonie część kaszy. Na koniec gotowania do-
dajemy groch, sól, pieprz do smaku. Mieszając dusimy na wolnym ogniu ok. 
10 minut. Podajemy z chlebem.

Halina Ordon

Historia potrawy prawdopo-
dobnie wiąże się z gustami 
kulinarnymi mieszkańców 
Zamku w Baranowie Sando-
mierskim a zwłaszcza rodzi-
ny Dolańskich. W 1867 roku 
zakupu ww. Zamku dokonał 
Hrabia Feliks Dolański z Grę-
bowa i tak w rękach rodziny 

Dolańskich zamek pozostawał aż do II wojny światowej. W Zamku i przyle-
głościach w tym m.in. stawów hodowlanych przynależnych do majątku pracę 
znajdowało wielu mieszkańców Baranowa Sandomierskiego i okolic. Dzięki 
prowadzonej produkcji ryb możliwym było wykorzystywanie ich w kuchni 
zamkowej. Jednym z dań tamże podawanych były ryby w galarecie pocho-
dzące z tzw. Stawów Krasiczyńskich zarządzanych przez rodzinę Dolańskich.
O walorach smakowych jak również o dobrej kondycji ryb decydowało  
w znacznej mierze położenie stawów poza wszelkim zabudowaniami na tere-
nie lasów puszczańskich wchodzących w skład Puszczy Sandomierskiej.
O historii potrawy tj. Karpia w Galarecie, który serwowany był na dworze 
Hrabiego Dolańskiego można było dowiedzieć się z przekazów ustnych osób 
tam pracujących w tym m.in. od Pani Anny Rzeszut (ur. w 1937 r.) zamiesz-
kałej w Baranowie Sandomierskim. Pani Anna do dnia dzisiejszego zajmuje 
się kultywowaniem tradycji i obrzędów lasowiackich w tym m.in. uczestniczy  
w różnego rodzaju konkursach kulinarnych prezentujących potrawy tradycyj-
ne pochodzące z lasowiackiego obszaru kulturowego tj. z którego się wywodzi 
i z którym silnie jest związana. To ona m.in. pamięta jak jej babcia Magdalena 

Dudek (ur. w 1867 r.) opowiadała o podawanym na dworze Dolańskich karpiu 
w galarecie, który nie do końca wpisał się w tzw. potrawy powszechnej kuch-
ni lasowiackiej nie mniej jednak pomimo tego, że był on raczej produktem 
dworskim serwowanym na Zamku w Baranowie Sandomierskim, jest silnie 
związany z obszarem na którym występuje.
Jako ciekawostkę można dodać, iż warunkiem niezbędnym dla osiągnięcia 
doskonałości potrawy było nakładanie i wykładanie jej do naczyń łyżką, gdyż 
jakikolwiek kontakt z dłońmi powodował, iż potrawa mogła ulec zepsuciu.
PRZEPIS:
5 kg karpia pokrojonego w dzwonka osolić w proporcji 0,9 dkg na 1 kg karpia. 
Następnie pozostawić w ten sposób na dwie godziny. Na 5 kg karpia przy-
gotować 1 kg cebuli (pokroić w talarki) oraz około 0,3 – 0,4 kg marchewki 
(pokroić w talarki). Pokrojone produkty posolić w proporcji 0,2 dkg na 1 kg 
cebuli następnie gotować ww. przez 2 minuty. Po dwóch godzinach osolonego 
karpia zagotować. Gotować przez 4 minuty w posolonej wodzie (sól dodać  
w proporcji 0,5 dkg na 1 kg karpia).
Przygotowanie zalewy: 
-  przygotować składniki tj. 1 butelka octu 10% (0,5 l), 1,5 l wody,  

ziele angielskie, liść laurowy, 1 łyżeczka cukru na 5 kg karpia. 
-  wymieszane składniki zagotować następnie dodać żelatynę tj. 

 4 opakowania (50g);
-  gotową zalewą wypełniamy słoiki zawierające karpia i warzywa.

LGD

Lasowiackie produkty tradycyjne 
na wigilijnym stole

WIGILIJNA KAPUSTA Z KASZĄ JAGLANĄ I GROCHEM

LASOWIACKI KARP W GALARECIE

» z życia gminy

fot. Magdalena Kupiec
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Co słychać w Jedynce? 

» z życia gminy / oświata

Co nas czeka – co będziemy przeżywać?  
Wybiegając nieco  do przodu w czasie, w naszym 
środowisku będą miały miejsce ważne wydarze-
nia i będzie możliwość włączenia się w ich prze-
żywanie. Czego więc możemy się spodziewać i co 
się wydarzy?

Orszak Trzech Króli
Czym właściwie jest Orszak Trzech Króli ? Są 

to swoiste jasełka w terenie. Taki orszak w naszej 
ojczyźnie jest praktykowany od roku 2009. Naj-
pierw w Warszawie, a następnie w kolejnych mia-
stach. Szczególny rozkwit tego obyczaju nastąpił 
od  roku 2011, od kiedy dzień 6 stycznia stał się  
w Polsce dniem wolnym od pracy. Niejednokrot-
nie na czele Orszaku jako główni pasterze idą 
księża biskupi. Patronami w wielu miastach są 
prezydenci i burmistrzowie, starostowie i mar-
szałkowie. W inicjatywę publicznego świętowa-
nia Bożego Narodzenia i Orszaku Trzech Króli 
włącza się wiele organizacji społecznych, szkol-
nych, harcerskich i innych. Stroje w postaci kolo-
rowych peleryn (niebieskie, czerwone i żółte) mają 
zaznaczać trzy kontynenty. W 2013 roku Orszak 
był obecny w 96 miejscowościach, a w 2014 roku - 
przeszedł w 187 miejscach i to nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą. W roku 2015 pragnie dołączyć do 
tych miejscowości także Nowa Dęba. Wymarsz 
Orszaku przewidziano o godz. 13:oo spod kościo-
ła Matki Bożej Królowej Polski z postojami przy  
8 scenach, zaplanowaną trasą aż do Samorządo-
wego Ośrodka Kultury.

Orszak Trzech króli to nawiązanie do wy-
stawianych jasełek ulicznych. Przenosi on 
uczestników do wydarzeń z czasu przyjścia na 

ziemię Jezusa. Orszak prowadzą Trzej Królowie 
symbolizujący trzy kontynenty – Europę, Azję  
i Afrykę. Podążają ubrani w historyczne, bogato 
zdobione stroje i nakrycia głowy. Ich świtę stano-
wią głównie dzieci i młodzież ubrane w barwne 
ubiory świadczące o przynależności do jednego 
z trzech orszaków. Każdy król ma swój orszak. 
Towarzyszą im często chóry i orkiestry, a także 
żywe zwierzęta. Podążają za nimi dorośli miesz-
kańcy ubrani w kolorowe korony. Podczas marszu 
śpiewane są kolędy i pastorałki. Najważniejszym 
kulminacyjnym momentem jest pokłon Małemu 
Dzieciątku Jezus oraz Świętej Rodzinie. Orszak 
ma przypominać o bogatej, polskiej tradycji jaseł-
kowej i zachęcać przede wszystkim do wspólnego 
i radosnego przeżywania Święta Trzech Króli. Ma 
również wymiar ewangelizacyjny oraz charyta-
tywny. W latach 2010, 2011 i 2012 pozdrowienia 
uczestnikom Orszaków w Polsce przekazywał 
Benedykt XVI podczas modlitwy Anioł Pański. 

Nawiedzenie Nowej Dęby przez symbole 
Światowych Dni Młodzieży

Kiedy Ojciec św. Franciszek ogłosił, że na-
stępne Światowe Dni Młodzieży w 2016 r. odbę-
dą się w Krakowie, ks. kard. Stanisław Dziwisz 
stwierdził, że to dla nas radość, wyróżnienie  
i zobowiązanie. Nawiązał także do tego, że wów-
czas przypadać będzie 1050 rocznica Chrztu 
Polski. Mówił dalej: „Razem z całym Kościołem 
w Polsce cieszę się, że Ojciec Święty przyjął pro-
pozycję i zaproszenie, skierowane do Niego przez 
najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
Episkopat Polski. W ten sposób spełnił pragnienie 
tak wielu młodych ludzi, którzy od dawna chcieli 

świętować swoją wiarę w ojczyźnie i mieście Ka-
rola Wojtyły. On właśnie z Krakowa wyruszył do 
Wiecznego Miasta w październiku 1978 roku i już 
jako Biskup Rzymu – jako Jan Paweł II – zapocząt-
kował Światowe Dni Młodzieży./…/ Ojcze Świę-
ty Franciszku, czekamy na Ciebie oraz na Twoich  
i naszych młodych przyjaciół z całego świata.” 
Istotnym elementem przygotowań do tego wyda-
rzenia będzie peregrynacja symboli Światowych 
Dni Młodzieży: Krzyża Roku Świętego zwanego 
Krzyżem Młodych oraz ikony Matki Bożej Salu-
sPopuliRomani – Opiekunki Ludu Rzymskiego. 
Te symbole dotrą także do Nowej Dęby, goszcząc 
w kościele Matki Bożej Królowej Polski i Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w dniu 27 kwietnia 2015 
r. Jest już zatwierdzona przez Stolicę Apostolską 
data spotkania młodzieży w Krakowie. Będzie to 
w dniach od 26 do 31 lipca 2016 r., od wtorku do 
niedzieli. Papież Franciszek ma dołączyć do mło-
dzieży w czwartek, by przewodniczyć Eucharystii 
i wygłosić apostolskie pouczenie. Tydzień wcze-
śniej przyjeżdżająca młodzież ma być goszczona 
przez rodziny w diecezjach, w poszczególnych 
parafiach. Aktualnie na Nową Dębę zostało zgło-
szonych 200 osób. Tą młodzieżą trzeba się będzie 
zaopiekować i pokazać miejsca, które nie tylko są 
piękne, ale mają szczególny wymiar religijny lub 
historyczny. Organizatorzy przewidują, że mogą 
gościć aż około tysiąca hierarchów na centralnej 
Mszy pod przewodnictwem Ojca św. Franciszka. 
Młodzież będzie się porozumiewać między sobą 
w ponad 30 językach. Każda grupa ma odbyć piel-
grzymkę do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach, gdzie będzie można uzyskać 
odpust zupełny za uczestnictwo w Światowych 
Dniach Młodzież, po spełnieniu pozostałych nie-
zbędnych warunków.

Tak więc w niedalekiej przyszłości czekają 
nas niezwykłe wydarzenia, do których należy się 
odpowiednio przygotować. Nie zmarnujmy tej 
szansy.

Ks. Mieczysław Wolanin

Nauczycielki pracujące w Przedszkolu nr 1 
w Nowej Dębie już od września oprócz realizacji 
podstawy programowej, zadań dydaktyczno-wy-
chowawczo-opiekuńczych, wychodzą naprze-
ciw zainteresowaniom swoich wychowanków  
i uatrakcyjniają im pobyt w przedszkolu. Patrząc 
przez pryzmat ostatnich trzech miesięcy działo się 
tam  wiele. 

We wrześniu szczególną opieką zostały oto-
czone nowo przybyłe „maluszki”, które szybko 
zaadaptowały się do warunków przedszkolnych. 
Zwieńczeniem ich pobytu była uroczystość Pa-

sowania na przedszkolaka, która odbyła się 26 
listopada 2014 r., w czasie której w obecności 
wzruszonych rodziców dzieci przedstawiły zdo-
byte dotychczas umiejętności: tańczyły, śpie-
wały i recytowały wiersze o tematyce jesiennej  
i przedszkolnej. Składając przysięgę i uczestnicząc  
w uroczystym pasowaniu przez dyrektora dołą-
czyły do grona wychowanków Przedszkola Nr 1. 

Korzystając z pięknej jesiennej aury, nauczy-
cielki grupy starszych zorganizowały dla swoich 
dzieci i ich rodziców ogniska, podczas których 
nie zabrakło wspólnych zabaw, konkursów i tań-

ców. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a rodzi-
ce mogli miło spędzić czas ze swoimi dziećmi  
i wspólnie zjeść upieczoną kiełbaskę. Ponadto 
grupa „starszaków” na powitanie Pani Jesieni 
przygotowała przedstawienie „Jesień to piękna 
pora”, które zaprezentowała swoim rodzicom  
i młodszym kolegom i koleżankom z przedszkola.

W tym miesiącu obchodzony było również 
Dzień Jabłuszka. W tym dniu dominował kolor 
czerwony i zielony. Nauczycielki organizowały 
zabawy i konkursy na temat wartości odżyw-
czych tych owoców. Dzieci ze starszych grup pie-

Co nas czeka  
w Nowym Roku?
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kły ciasta, którymi później częstowały młodszych 
rówieśników z grup I i II, natomiast grupy młod-
sze robiły jabłuszkowe szaszłyki i chipsy. 

W grupach II i V obchodzone było również 
Święto Dyni, podczas którego dzieci wspólnie 
z rodzicami nadawali dyniom 
nowe znaczenie. Dynie te zosta-
ły wykorzystane w Hallowen, 
podczas którego przechodząc 
korowodem przez wszystkie gru-
py dzieci przedstawiały postaci 
duchów, wampirów  i upiorów. 
W gr. II zorganizowano również 
Święto Ziemniaka, na które dzie-
ci wspólnie z rodzicami przygo-
towały różne „stworki” z ziem-
niaków. Rodzice wykazali się 
wielką pomysłowością, a dzieci  
z radością prezentowały wyko-
nane wspólnie dzieła. 

Grupa starszaków wraz ze 
swoimi wychowawczyniami 
pamiętała także o Międzynaro-
dowym Dniu Osób Starszych 
oraz o Dniu Seniora. Z tej okazji 
przygotowała programy arty-
styczne, które zaprezentowały 
podopiecznym Zakładu Opie-
kuńczo Leczniczego i odwiedzili 
mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej w Nowej Dębie. 
Na zaproszenie Związku Na-
uczycielstwa Polskiego 5-latki  
z okazji Dnia Seniora spotkały się  
z emerytowanymi nauczycielami 
i pracownikami oświaty, prezen-
tując wiersze, piosenki i tańce. 
Dzięki takim akcjom wyrabia-
ny jest u dzieci szacunek wobec 
osób starszych. Ponadto stają się 
one okazją do wzruszeń i miłych 
wspomnień.

W swoich działaniach 
uczymy także dzieci udzielania 
pierwszej pomocy. W tym celu 
odbyły się zajęcia z ratownikiem 
medycznym, podczas których 
dzieci uczyły się opatrywania 
ran, wykorzystując do tego celu 
przyniesionego z domu misia, 
poznały inne zasady udzielania 
pierwszej pomocy: unierucho-
mienie kończyn, zabezpieczenie 
rany na głowie, resuscytacji krą-
żeniowo – oddechowej, sposobu 
transportowania rannych.

Przedszkole systematycznie współpracuje  
z rodzicami swoich wychowanków. W paździer-
niku korzystając z zaproszenia jednego z rodzi-
ców dzieci 5 i 6 letnie wybrały się z wycieczką na 

korty tenisa ziemnego. Jej celem było przybliżenie 
zasad gry w tenisa oraz zachęcenie dzieci i ro-
dziców do aktywnego spędzania wolnego czasu. 
Również w grupie starszaków odbyły się wspólne 
ćwiczenia gimnastyczne dzieci z rodzicami pod 
hasłem „Ćwiczysz Ty i Ja – to zabawa na 102”, 

które dały uczestnikom wiele radości ze wspólnej 
zabawy i stały się refleksją dla rodziców, że bardzo 
rzadko w aktywny sposób spędzają czas wolny ze 
swoimi „pociechami”. 

Przeprowadzono do tej pory też kilka konkur-
sów rodzinnych,: „Pani Jesień szuka kapelusza…” 
- konkurs plastyczny na wykonanie pięknego ka-
pelusza z wykorzystaniem darów Jesieni. „Ziem-
niaczany stworek” – wykonanie kompozycji  
z ziemniaka oraz niedawno ogłoszony kon-

kurs plastyczno-konstrukcyjny 
„Świąteczny Aniołek”. 

Odbyły się również konkur-
sy międzygrupowe, m. in.: „Moje 
zdrowie mój skarb” - konkurs 
propagujący zdrowe odżywia-
nie i zdrowy styl życia, „Bajka 
moim przyjacielem”- konkurs  
w grupach 5 i 6 latków zachęca-
jący dzieci do częstego sięgania 
po książeczkę.

30 września w ramach pro-
gramu profilaktycznego Aqu-
afresh wszystkie dzieci z nasze-
go przedszkola wzięły udział  
w Ustanawianiu Rekordu Guin-
nesa - w największej liczbie dzie-
ci myjących równocześnie zęby. 
Podczas tego wydarzenia dzieci 
poznały zasady prawidłowego 
szczotkowania zębów, uczestni-
czyły we wspólnych zabawach, 
tańcach przy piosence „Szczotka, 
pasta...”. Spotkały się także z za-
przyjaźnioną panią stomatolog, 
która przeprowadziła pogadan-
kę na temat higieny jamy ustnej.  
W tym dniu rekord Guinne-
sa został ustanowiony, łącznie  
w całym kraju zęby myło 313328 
dzieci.

 Pamiętając, jak ważnym 
świętem jest 11 listopada, grupa 
starszaków wraz z wychowaw-
czyniami, przygotowały montaż 
słowno – muzyczny dla dzieci  
i personelu przedszkola. Staramy 
się od najmłodszych lat uczyć 
dzieci patriotyzmu i poczucia 
silnej przynależności narodowej.

W ostatnim czasie dzieci  
z „JEDYNKI” obchodziły rów-
nież Dzień Pluszowego Misia,  
a gr. III i IV wzięły udział  
w Przeglądzie Artystycznym 
„Roztańczone Przedszkolaki” 
organizowanym przez SOK.

Minęło dopiero trzy miesią-
ce roku szkolnego, a w Przed-

szkolu nr 1 ciągle się coś dzieje. Wiemy, że dzieci 
oprócz przekazywanej tam wiedzy i wpajanych 
wartości, na pewno się tam nie nudzą!

Przedszkole nr 1
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Relacja z wizyty Mary Wagner

„W więzieniu starałam się innym kobietom 
pokazać tajemnicę życia i tajemnicę miłosierdzia” 
– mówiła na spotkaniu z mieszkańcami Nowej 
Dęby 13 października 2014r.  Mary Wagner, dzia-
łaczka ruchu pro-life z Kanady, która była więziona 
prawie 2 lata za modlitwę i rozmowy z kobietami 
przed ośrodkami aborcyjnymi. Organizatorem jej 
pobytu w Polsce jest Jacek Kotula z fundacji PRO-
-PRAWO DO ŻYCIA.

Bohaterska kobieta została powitana przez dy-
rektora SOK Krystiana Rzemienia, który zazna-
czył, że jest ona w dzisiejszych czasach szczegól-
nym świadkiem obrony świętości ludzkiego życia, 
współczesną męczenniczką za wiarę i ewange-
liczne prawdy. Na spotkaniu obecni byli Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego Bogdan 
Romaniuk, Wicestarosta Tarnobrzeski Jerzy Sudoł 
i Burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon. Wspól-
ną modlitwę poprowadził ks. dr Mieczysław Wo-
lanin.

Mary Wagner opowiadała o swoim pobycie  
w więzieniu trwającym 22 miesiące. Została oskar-
żona o naruszenie „sfer ochronnych” wokół szpita-
li w Toronto, gdzie dokonuje się aborcji na życzenie 
oraz o przeszkadzanie w pomyślnej działalności 
podmiotu gospodarczego. Podkreśliła, że prze-
ciwstawia się „przemysłowi śmierci”, realizując 
ewangeliczne hasło obrony najsłabszych. Mówiła 
o swojej rodzinie, przykładzie matki i ojca, zaan-
gażowanych w działalność ruchu pro-life, wycho-
wujących trzynaścioro dzieci. To oni nauczyli ją, 
że każde życie jest święte. Ogromny wpływ na jej 
postawę miało spotkanie ze św. Janem Pawłem II 
w Denver, w 1993 r. Słowa „Nie lękajcie się!” były 
przełomem. „Zrozumiałam, że wiara musi być 
żywa” – mówiła Mary. Odpowiadała na liczne py-
tania uczestników spotkania. Podkreśliła, że pro-
-life to gorliwe i wierne wypełnianie zasad życia 
chrześcijańskiego, to gesty solidarności, rozmowy 
i bycie razem. Jest zbudowana i wzruszona ogrom-
ną wiarą Polaków. Zapowiedziała kolejne wizyty 
w naszym kraju.

Kwiaty i skromne upominki z logo miasta  
i gminy Nowa Dęba były wyrazem wdzięczności 

za tę wyjątkową wizytę. Wkrótce w SOK zostanie 
wyświetlony film pt. ,,Nie o Mary Wagner” Grze-
gorza Brauna, opowiadający jej historię.

Koncert gwiazdy polskiej piosenki
W czwartek 16 października 2014 r. w sali wi-

dowiskowej SOK gościła wielka gwiazda polskiej 
piosenki – Eleni.

 Piosenkarka wraz z zespołem bawiła 2 godzi-
ny licznie przybyłą publiczność. Zaprezentowała 
przekrój swojej twórczości, od największych hitów, 
takich jak: „Miłość jak wino”, „Troszeczkę ziemi, 
troszeczkę słońca”, poprzez mniej znane utwory, 
przechodząc do kompozycji z najnowszych albu-
mów „Coś z Odysa”, „Miłości ślad”. Publiczność 
bawiła się świetnie, raz po raz wtórując wokalistce 
w wykonywaniu znanych i lubianych piosenek ar-
tystki.

 Po koncercie każdy z przybyłych gości miał 
możliwość kupienia płyt z autografem Eleni. Moż-
na było także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie  
z gwiazdą tego wieczoru.

Otwarcie XI Wystawy  
Twórczości Plastycznej

17 października 2014 roku w sali kameral-
nej SOK w Nowej Dębie otwarto XI Wystawę 
Twórczości Plastycznej. Jest ona kontynuacją za-
łożeń poprzednich ekspozycji, które miały miejsce  
w minionych latach. Pokazuje twórczość najlep-
szych i najaktywniejszych artystów z terenu nasze-
go miasta i gminy. To prezentacja prac, które po-
wstają z potrzeby ducha, pasji tworzenia, realizacji 
siebie i upodobań artystycznych. Na ekspozycję 
składa się malarstwo olejne, akrylowe, akwarelo-
we oraz rysunki ołówkiem i cienkopisem. W eks-
ponowanych pracach dominuje pejzaż, człowiek 
oraz martwa natura. Wystawa nie ma charakteru 
konkursu, jej celem jest popularyzacja wartości 
plastycznych, pokazanie szerokiej gamy osobo-
wości twórczych, sposobu operowania środkami 
artystycznego wyrazu, ujęć tematycznych i kom-
pozycji.

Na tegorocznej wystawie swoje prace za-
prezentowali: Irena Zielińska, Zofia Tutaj, Anna 

Kopeć, Renata Bebło, Grzegorz Gerba, Sławo-
mir Gurdak, Krzysztof Naróg, Stanisław Mityk, 
Grzegorz Lubas, Grzegorz Kościan, Józef Baszak 
oraz Piotr Adamczyk. Po wystawie oprowadzał  
Sławomir Gurdak - instruktor plastyk SOK, który 
poprzez analizę eksponowanych prac przybliżył 
zgromadzonym prezentowaną twórczość. Każdy 
autor otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upomi-
nek, który wręczyli Burmistrz Miasta i Gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz dyrektor SOK 
Krystian Rzemień.

Wernisaż wystawy Zofii Tutaj

24 października 2014r. w WCK w Chmielowie 
odbył się wernisaż wystawy Zofii Tutaj, pochodzą-
cej z naszej gminy. Uroczystego otwarcia dokonał 
Wiesław Ordon - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. O pracach opowiadał Sławomir Gurdak- 
plastyk, Kierownik Działu Upowszechniania Kul-
tury w SOK. Otwarcie wernisażu uświetnił kon-
cert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Chmielowa 
pod batutą Marka Kosiora.

Pani Zofia należy do niezwykle aktywnych 
artystek w naszym środowisku. Na obecnej wysta-
wie możemy podziwiać prace inspirowane naturą. 
Są to w większości obrazy przedstawiające kwiaty, 
pejzaż, niekiedy sceny rodzajowe. Autorka operuje 
naturalną paletą barw, są to: soczyste zielenie, błę-
kity, czerwienie, pomarańcze, żółcie, biele. Swoje 
prace buduje mocnymi uderzeniami pędzla lub 
szpachli, przez co jej malarstwo jest bardzo żywe 
i różnorodne. Impastowe nałożenia farby tworzą 
na obrazie fakturę nadającą pracom dodatkowych 
efektów wizualnych. Twórczość Zofii jest radosna, 
odważna i bezpretensjonalna.

Prezentacje Zespołów Obrzędowych 
„Cztery Pory Roku”

26 października 2014r. w sali widowiskowej 
SOK odbyły się kolejne Prezentacje Zespołów 
Obrzędowych z cyklu „Cztery Pory Roku”. W te-
gorocznym przeglądzie wystąpiły znakomite gru-
py z naszego regionu, najliczniej reprezentowany 
był Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Raniżowie: ZPiT „Lesiaki” przedstawił „Za-

Wydarzenia kulturalne



zima 2014 NASZE SPRAWY20 » kultura

bawy i tańce lasowiackie na klepisku”, a Zespół 
Obrzędowy „Mazurzanie” obrzęd pt. „Okrężne”. 
Teatr obrzędowy z Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Kultury w Ożarowie zaprezentował widowisko  
z cyklu „Co tam słychać u Bartosów” pt. „Bab-
skie rządy w chałupie u Bartosów”. Z kolei Zespół 
Obrzędowy „Górniacy”, działający przy Centrum 
Kultury Wsi w Kolbuszowej Górnej przygotował 
widowisko pt. „Pogrzeb babki Walerki”. Najwięk-
szy aplauz licznie zgromadzonej widowni wzbu-
dził obrzęd kiszenia kapusty przedstawiony przez 
zespół „Jamniczanki” z Jamnicy, działający przy 
Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.        

Zespoły obrzędowe prezentują regionalne 
zwyczaje związane z życiem codziennym, obcho-
dami świąt, uroczystościami rodzinnymi. Speł-
niają wiele pozytywnych funkcji, przede wszyst-
kim zwiększają zainteresowanie kulturą ludową, 
zaspokajają potrzebę przeżyć estetycznych i są 
istotnym  elementem tożsamości regionalnej. Jest 
to niezwykle ważne, aby te zwyczaje nie zaginęły, 
lecz były przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Każdy zespół prezentujący się na scenie otrzy-
mał pamiątkowy dyplom oraz „lasowiackie serce”, 
wykonane z drewna przez nowodębskiego artystę 
- Piotra Adamczyka.

„Zaduszki Poetyckie” 
3 listopada 2014 r. w sali kameralnej SOK 

młodzież pod opieką Ewy Kieliszek zaprezento-
wała montaż słowno-muzyczny z cyklu „Zadusz-
ki Poetyckie”. Przedstawione wiersze i piosenki 
licznie zebranych gości wprowadziły w nastrój 
refleksji, zadumy nad mijającym czasem, pomogły 
zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad sensem 
istnienia, skierować myśli ku nieobecnym a wciąż 
bliskim.

Na program złożyły się wiersze polskich 
poetów, muzyka z filmu „Pasja” oraz piosenki  

w wykonaniu Pauliny Kodyry. Wystąpili członko-
wie Teatru Młodzieżowego: Magdalena Trzeciak, 
Martyna Miłaszewicz, Klaudyna Miłaszewicz, 
Beata Ozimina, Olga Rozmus, Katarzyna Zuber, 
Angelika Kwaśnik, Aleksandra Pogoda, Oliwia 
Szczepan, Aleksandra Smaroń, Żaneta Sałek oraz 
Michał Szczypek z Teatru Dziecięcego ”Bajdu-
rek”.

Program został 4 listopada 2014 r. przedsta-
wiony także w Centrum Kultury Lasowiackiej  
w Cyganach. Urozmaicił go występ scholii działa-
jącej przy miejscowym kościele parafialnym pod 
opieką ks. Krzysztofa Kułagi.

Wieczornica patriotyczna w WCK  
w Chmielowie

8 listopada 2014r. w WCK w Chmielowie 
odbyła się niezwykle wzruszająca wieczornica 
patriotyczna, poświecona tym, którzy walczyli  
o wolność i oddali za nią życie. Na program arty-
styczny złożyły się występy: Teatru Młodzieżo-
wego pod opieką p .Ewy Kieliszek, ZPiT „Dębia-
nie”,  prezentującego tańce narodowe, pod opieką  
Marii Łącznej, zespołów „Cyganianki” i „Rutka” 
wraz z kapelą z Cyganów pod kierunkiem Haliny 
Ordon. Spotkanie uświetnił występ  Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Chmielowa pod batutą Marka 
Kosiora. Był to wieczór pełen pięknych patriotycz-
nych uniesień!

Podsumowanie konkursu „Przyjaciele 
mojego dzieciństwa”

12 listopada 2014r. w sali kameralnej SOK 
odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego 
„Przyjaciele mojego  dzieciństwa” na ilustrację do 
ulubionej książki i wręczenie nagród dla autorów 
najlepszych prac. Organizatorem konkursu był 
Oddział dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Nowej 
Dębie. W tegorocznej edycji wpłynęła rekordowa 
liczba prac: 179! W trzech kategoriach wiekowych 
nagrodzono 18 prac oraz wyróżniono 27.

W I kategorii wiekowej 5-6 lat nagrody otrzy-
mali: Natalia Babula (Świetlica SP nr 3 w Nowej 
Dębie), Maja Grzesik (Przedszkole nr 5 Nowa 
Dęba), Hubert Rutyna (ZS w Jadachach), Iwona 
Tomczyk (ZS w Jadachach), Anna Gładysz (ZS  
w Jadachach), Hubert Zych (ZS w Jadachach). Wy-
różnienia uzyskali: Alicja Andrusiewicz (Przed-
szkole nr 5 Nowa Dęba), Julia Pałka (ZS w Jada-
chach), Maciej Nowak (Przedszkole nr 5 Nowa 

Dęba), Maja Sudoł (WCA Tarnowska Wola), Sara 
Cebula (Świetlica SP nr 3 Nowa Dęba), Filip Puzio 
(ZS w Jadachach), Patrycja Kosior (ZS w Jada-
chach), Zuzanna Golba (ZS w Jadachach).

W II kategorii wiekowej 7-9 lat nagrody otrzy-
mali: Nikola Bogoń (CKL Cygany), Magdalena 
Michałuszko (Klub Osiedlowy TSM w Nowej 
Dębie), Julia Kępińska (Klub Osiedlowy TSM  
w Nowej Dębie), Aleksandra Szwedo (SP Tarnow-
ska Wola), Oliwia Korczak (ZS w Jadachach), Iza-
bela Durtka (SP Tarnowska Wola). Wyróżnienia 
otrzymali: Amadeusz Kwaśnik (ZS w Jadachach), 
Nikodem Posłuszny (SP Tarnowska Wola), Anna 
Stelmach (SP Chmielów), Gabriela Chłopek (CKL 
Cygany), Aleksandra Konieczna (SP nr 3 w Nowej 
Dębie), Michał Grdeń (SP Chmielów), Emilia Pu-
zio (ZS w Jadachach), Luiza Kieler (SP nr 3 w No-
wej Dębie), Natasza Cyma (Klub Osiedlowy TSM 
w Nowej Dębie), Patryk Fornal (SP Chmielów), 
Mateusz Baracz (SP Tarnowska Wola), Norbert 
Tomczyk (ZS w Jadachach), Aleksandra Skubis 
(Świetlica SP nr 3 Nowa Dęba).

W III kategorii wiekowej 10-12 lat nagrody 
otrzymali: Dobromiła Cyma (Klub Osiedlowy 
TSM w Nowej Dębie), Sebastian Durtka (SP Tar-
nowska Wola), Piotr Tomczyk ( SP Cygany), Mi-
chalina Łopata (Klub Osiedlowy TSM w Nowej 
Dębie), Natalia Rozmus (SP Tarnowska Wola), 
Mikołaj Gerba (SP Tarnowska Wola). Wyróżnie-
nia otrzymali: Aurelia Kobylarz (SP nr 2 w Nowej 
Dębie), Karolina Trawińska (SP nr 2 w Nowej Dę-
bie), Karolina Wolan (CKL w Cyganach), Magda-
lena Burlikowska (SP Chmielów), Karolina Cudo 
(SP Tarnowska Wola), Mikołaj Kulik (SP nr 3  
w Nowej Dębie).

Komisja artystyczna docenia wkład w reali-
zacje prac konkursowych, pomysłowość, walory 
estetyczne i tematyczne, które przyczyniają się 
do rozwoju twórczości plastycznej, jak również 
do rozwoju czytelnictwa. Zapraszamy do udziału  
w kolejnych edycjach konkursu.

Prace można oglądać w holu górnym SOK. 
Zapraszamy!

„Skrzypek na dachu” - wspaniały  
spektakl muzyczny

W środę 13 listopada 2014r. na scenie SOK 
na zaproszenie dyrektora Krystiana Rzemienia 
został wystawiony „Skrzypek na dachu” –jeden 
z najsłynniejszych musicali na świecie. Gościli-
śmy Teatr Muzyczny  z Lublina, który wystąpił  
w pełnej obsadzie, tj. ok. setki artystów. Nowodęb-
ska publiczność nagrodziła 3-godzinny spektakl 
kilkuminutowymi owacjami na stojąco. Zapadnie 
on na długo w pamięci widowni ,która wypełni-
ła salę widowiskową po ostatnie miejsce. Najbar-
dziej rozpoznawalnym utworem musicalu jest aria 
„Gdybym był bogaczem”, którą brawurowo wy-
konał Marcin Żychowski- odtwórca głównej roli 
mleczarza Tewje. Nie mniej piękne i wzruszające 
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były utwory „To świt, to noc”, „Kwiatku mój” oraz 
finałowa „Anatewka”. Entuzjazm publiczności 
wywołały taneczne sceny zbiorowe, tj. wesele Cajti 
i Motla, taniec z butelkami, przybycie z zaświatów 
babci w towarzystwie upiornych postaci.

Spektakl pozostaje na afiszu Teatru Muzycz-
nego w Lublinie już od 20 lat! To przedsięwzię-
cie na najwyższym poziomie, docenione przez 
krytykę i publiczność – po dziś dzień grane przy 
kompletach widowni. „To był wspaniały spektakl, 
wzruszający, przekazujący wiele życiowych mą-
drości” – tak oceniła to wydarzenie nowodębska 
publiczność.

III edycja przeglądu  
„Roztańczone przedszkolaki”

20 listopada 2014 r. na sali widowiskowej Sa-
morządowego Ośrodka Kultury mieliśmy okazję 
oglądać trzecią edycję przeglądu „Roztańczone 
przedszkolaki”. Swoje umiejętności taneczne za-
prezentowały najstarsze grupy z Przedszkola nr 1, 
Przedszkola nr  4, Przedszkola nr 5 i Przedszkola 
KRASNAL. Występy taneczne przygotowane 

zostały przez nauczycieli z nowodębskich przed-
szkoli, którym należą się wielkie podziękowania 
za czas i serce, które poświęcają przedszkolakom, 
dbając o ich rozwój i zapewniając moc dobrej za-
bawy. Pokazy na wysokim poziomie artystycz-
nym wywołały entuzjazm licznie zgromadzonej 
widowni.

Na zakończenie uczestnicy przeglądu otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, podziękowania i na-
grody: bajki, gry planszowe, puzzle, ciastolinę  
i słodycze ufundowane przez SOK oraz Elżbietę 
Czekalską (księgarnia „Żaczek”) i Krzysztofa Tę-
czę (restauracja ,,Dębianka”).

Zapraszamy na kolejną edycję przeglądu już  
w karnawale - luty 2015 r.

Otwarcie wystawy  
Rękodzieła Artystycznego

21 listopada 2014 r. w Samorządowym Ośrod-
ku Kultury w Nowej Dębie otwarto wystawę 
Klubu Miłośników Sztuki sekcji Rękodzieła Arty-
stycznego. To już XVI edycja prezentacji dorobku 

twórczego artystów skupiających się na cotygo-
dniowych spotkaniach w klubie działającym w 
SOK. Po wystawie oprowadził - przedstawił syl-
wetki twórców, omówił metody pracy oraz prze-
wodni temat tj. inspiracje dziełami wielkich mi-
strzów - opiekun koła, plastyk - Sławomir Gurdak.

Na tegorocznej wystawie swoje prace zapre-
zentowały: Antonina Tomczyk, Maria Tomiń-
ska, Zofia Biela, Monika Marek, Helena Nowak, 
Ewa Ragan, Urszula Rębisz, Barbara Kacperska, 
Genowefa Wójcik, Irena Zielińska oraz Danuta 
Miśkowicz. Są to obrazy „malowane” haftem 
krzyżykowym, obrusy i serwetki, ozdobne bomb-
ki choinkowe oraz metaloplastyka autorstwa  
Sławomira Gurdaka. Każdy twórca prezentujący 
swoje dzieła otrzymał dyplom i  upominek (ma-
teriały do dalszej pracy ufundowane przez SOK), 
które wręczył Radny Miasta i Gminy Nowa Dęba 
Tomasz Gazda. Serdecznie dziękujemy za udo-
stępnienie prac i życzymy, aby niezwykłe talenty 
rozwijały się  coraz bardziej, dostarczając zwiedza-
jącym wielu miłych wrażeń.

SOK

Kamil Gurdak, zawodnik sekcji lekkiej atle-
tyki MKS – STAL Nowa Dęba, specjalizujący 
się w biegu na 800m, został powołany do kadry 
seniorów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na 
2015r. Jest w grupie zawodników, którzy będą 
przygotowywać się do Halowych Mistrzostw 
Europy w Lekkiej Atletyce, które odbędą się  
w Pradze w dniach 5-8.III.2015. Powołanie Kami-
la do Kadry Polskiej było następstwem jego bar-
dzo dobrych wyników sportowych w 2014r.
Rekordy życiowe Kamila:
300m – 35,52
400m – 48,31
800m – 1,47,53
1000m – 2,24,73.

Kamil posiada klasę mistrzowską i zdobył 
dotychczas 8 medali Mistrzostw Polski w róż-
nych kategoriach wiekowych, w tym 1 srebrny  
i 1 brązowy w kategorii seniorów. Jest najlepszym 
zawodnikiem w historii sekcji lekkiej atletyki, 
ustępując tylko miejsca wychowankowi naszego 
klubu, Wicemistrzowi Europy i trzykrotnemu 
Olimpijczykowi Grzegorzowi Sudołowi. Kamil 
jest studentem ostatniego roku na Uniwersytecie 
Rzeszowskim na wydziale Wychowania Fizycz-
nego, z powodzeniem łączy studia ze sportem na 
wysokim poziomie co jest bardzo trudną sprawą. 
Obecnie Kamil pisze pracę magisterską, którą 
chce obronić w maju 2015r. Gratulujemy powoła-
nia do kadry i życzymy zakwalifikowania się na 
Halowe Mistrzostwa Europy.

MKS STAL Nowa Dęba

Kamil Gurdak  
w Kadrze Polski Seniorów
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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 
VI edycji Halowego Turnieju STAL CUP 2014 
zorganizowanego przez Miejski Klub Sportowy 
„STAL” Nowa Dęba. Patronat honorowy nad 
imprezą sprawował Prezes Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej Kazimierz Greń.

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  
Czarni Połaniec, Sokół Nisko, Stal Nowa Dęba I

GRUPA II  
Bukowa Jastkowice, Stal Nowa Dęba II, Strefa 11

Po rozegraniu pierwszych 4 spotkań odbyło 
się uroczyste otwarcie turnieju, którego dokonał 
Kazimierz Greń -  Prezes Podkarpackiego Związ-
ku Piłki Nożnej. W swoim przemówieniu życzył 
zawodnikom samych zwycięstw i walki w duchu 
Fair Play, a kibicom wspaniałego widowiska i nie-
zapomnianych emocji. 

Po zakończeniu ceremonii otwarcia rozegrano 
pozostałe mecze fazy grupowej, po których wyło-
niono czterech półfinalistów. Obie nasze drużyny 
spisały się bardzo dobrze w swoich grupach i za-
meldowały się w meczach półfinałowych. Niestety 
los nie okazał się zbyt szczęśliwy i skojarzył obie 
nasze drużyny w drugim meczu półfinałowym. 

ATRAKCYJNA PRZERWA
Sporo atrakcji organizatorzy zafundowali kibi-

com podczas godzinnej przerwy, w której każdy 
znalazł coś dla siebie. Jako pierwsze swoje umie-
jętności zaprezentowała grupa taneczna FLASH 
z Baranowa Sandomierskiego, która pod wodzą 
Ewy Pluty swoimi występami wprawiała w za-
chwyt zgromadzonych kibiców.

Następnie na boisku pojawili się młodzi pił-
karze nowodębskiej STALI z  rocznika 2002, któ-
rzy pod wodzą Dariusza Karnata zmierzyli się  
w meczu pokazowym U-12 ze swoimi rówieśnika-
mi z Kolbuszowej. W regulaminowym czasie gry 
oba zespoły zdobyły po 1 golu i o zwycięstwie mu-
siała zadecydować seria rzutów karnych. Ta jednak 
nie przyniosła rozstrzygnięcia mimo, iż oddano aż 
26 strzałów.

Organizatorzy zdecydowali, że o zwycięstwie 
zadecyduje seria rzutów karnych wykonywana 
przez opiekunów obu grup. Lepiej swojego karne-
go wykonał Robert Szalony i to drużyna Kolbu-
szowianki odniosła zwycięstwo.

Wręczenia nagród dla obu drużyn dokonali: 
Grzegorz Sudoł Wicemistrz Europy w chodzie 
sportowym, Adam Szurgociński Dyrektor Samo-
rządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz przed-
stawiciele klubu MKS Stal, Damian Diektiarenko 
i Adam Majdański.

Po emocjach piłkarskich odbyły się bardzo 
ciekawe konkursy dla dzieci oraz dorosłych, które 
cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Po ponad godzinnej przerwie na boisku po-
nownie pojawili się piłkarze. Jako pierwsi zmie-
rzyli się gracze Sokoła Nisko oraz Bukowej Jast-
kowice w meczu o 5 miejsce. Po bardzo zaciętym 
meczu zwycięstwo odnieśli piłkarze Bukowej po-
konując ekipę z Niska 3 : 1

Wręczenia nagród dokonali: Damian Diek-
tiarenko i Rafał Bednarski (STAL) oraz Grzegorz 
Sudoł.

Następnie rozegrano dwa mecze półfinałowe 
po których poznaliśmy finalistów. W pierwszym 
meczu Strefa 11 pokonała Czarnych Połaniec 3 : 2.

W drugim bratobójczym pojedynku półfina-
łowym lepsza okazała się drużyna STAL 1 (czarne 
stroje), która zwyciężyła 4 : 1 zapewniając sobie 
miejsce w wielkim finale.

W kolejnej części rozegrano następny mecz 
pokazowy, w którym zmierzyły się ekipy Sa-
morządowców Nowa Dęba oraz Organizatorów 

STAL CUP. Po niesamowicie emocjonującym 
meczu lepsi okazali się samorządowcy, którzy  po-
konali drużynę organizatorów 2 : 1.

Po meczu już po raz ostatni swoje umiejętno-
ści zaprezentował zespół FLASH.

ROZPACZ KIBICÓW STALI
Po atrakcjach związanych z występami, me-

czami pokazowymi oraz konkursami, zawodnicy 
przystąpili do pojedynków finałowych. W meczu 
o 3 miejsce STAL II przegrała z Czarnymi Poła-
niec 1 : 3 i tym samym nie udało się zająć najniż-
szego miejsca na podium.

EMOCJE PO KOŃCOWYM GWIZDKU
Obie drużyny do wielkiego finału przystąpi-

ły bardzo zmotywowane, a zwłaszcza pierwsza 
drużyna STALI ponieważ jeszcze nigdy, a to już  
6 edycja gospodarzom nie udało się wygrać! Mimo 
kilku dobrych okazji i optycznej przewagi stalow-
ców, bramki w finale nie padły.

Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym na-
grody wręczali: Grzegorz Sudoł, Iwona Strojek 
oraz Damian Diektiarenko.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
Daniel Suchan z drużyny Strefa 11

Najlepszym bramkarzem turnieju został 
Arkadiusz Kotrych ze Stali Nowa Dęba

Statuetka króla strzelców  trafiła w ręce Tom-
ka Wolana (Czarni) który z siedmioma trafieniami 
został najskuteczniejszym snajperem.

Nagrody otrzymali również sędziowie w oso-
bach: Marek Strzelczyk, Mariusz Koper oraz 
Mateusz Wolan, którzy przez cały dzień sprawnie 
czuwali nad przebiegiem sportowej rywalizacji.

Tegoroczny turniej nie stałby na tak wysokim 
poziomie oraz nie zostałby zorganizowany z tak 
dużym rozmachem, gdyby nie wsparcie sponso-
rów klubu:

Marta Piórek firma Dohmeyer, Beata 
Tebin Tomczyk, Leszek Pabian, Nadleśnic-
two Nowa Dęba, Tadeusz Rak, Spółdzielnia 
Inwalidów „Zjednoczenie”, PARTOM Artur 
i Tomasz Dziemianko, Paweł Puzio, Piotr Or-
don, G&G Sport, MEDIA-TEL, Władysław 
Czachor, SPOŁEM PSS, SOSiR Nowa Dęba, 
Restauracja „Dębianka”, Sklep Rowerowy 
PaamBike, Dezal Plus Meble, Tomar skład bu-
dowlany, Bogdan Kupiec i Stanisław Łęgowski 
ZBR, Agencja Reklamowa Mildruk.

Zapraszamy na kolejny STAL CUP!
MKS STAL Nowa Dęba

STAL CUP 2014 za nami!
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Radni Rady Miejskiej VII kadencji samorządu

Podziękowanie dla Strażników Miejskich i Policjantów podczas ostatniej sesji VI kadencji

Józef Antończyk i harcerze ze Szczepu Jedynka w Nowej Dębie podczas promocji 11 Zeszytu NTSK

Podziękowania Ryszarda Jani dla samorządowców

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Nowej Dębie - Genowefa Wojda  
odczytuje zaświadczenie o wyborze burmistrza

Podziękowania dla wolontariuszy
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