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Zasłużeni dla Miasta i Gminy Nowa Dęba

Cecylia Rybak - emerytowany nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1

Pamiątkowe zdjęcie Zasłużonych dla Miasta i Gminy Nowa Dęba podczas uroczystej sesji na 25-lecie samorządu gminnego

Dla Nadleśnictwa Nowa Dęba statuetkę odebrał Nadleśniczy Wacław PietrzakStefan Buś - właściciel Piekarni w Nowej Dębie

dh Edward Szlichta - w latach 2006-2011 członek Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP
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Z okazji jubileuszu 25-lecia samorzą-
du gminnego wręczono akty nadania tytułu  
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” 
oraz statuetki „Kryształowy Liść Dębu”. 

20 maja na wniosek kapituły, Rada Miejska 
w Nowej Dębie postanowiła o nadaniu tytułu 
„Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” 
z okazji 25 – lecia samorządu gminnego. Tytuł 
otrzymało 6 osób oraz 9 podmiotów prowadzą-
cych działalność gospodarczą. Wręczenia aktów 
nadania tytułu oraz statuetek „KRYSZTAŁOWY 
LIŚĆ DĘBU” dokonał Wojciech Serafin - prze-
wodniczący Rady Miejskiej oraz Wiesław Ordon 
- burmistrz miasta i gminy, 29 maja podczas uro-
czystej sesji Rady Miejskiej.

Wyróżnieni tytułem „Zasłużony dla  
Miasta i Gminy Nowa Dęba”:
-  w uznaniu zasług w działalności propagującej 

historię regionu - ks. kanonik Marek Flis - 
proboszcz Parafii Matki Bożej Królowej Polski 
i Św. Jana Kantego w Sandomierzu,

-  w uznaniu zasług w działalności artystycznej  
i społecznej - Sławomir Gurdak - plastyk,  
instruktor Samorządowego Ośrodka Kultury,

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz roz-
woju gospodarczego i społecznego gminy -  
Ryszard Jania - dyrektor generalny, prezes Za-
rządu Pilkington Automotive Poland,

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz 
rozwoju gospodarczego gminy - pośmiertnie 
Zbigniew Stanisław Michno - od 1999 r. za-
angażowany w budowę i rozwój nowoczesnego 
Zakładu Farmaceutycznego SANFARM Sp. 
z o.o. w Nowej Dębie, prezes Zarządu Spółki,

-  w uznaniu zasług w działalności edukacyjnej  
i wychowawczej - Cecylia Rybak - emeryto-
wany nauczyciel matematyki w Zespole Szkół 
Nr 1,

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej gminy -  
dh Edward Szlichta - w latach 2006 – 2011 
członek Zarządu Oddziału Miejsko – Gminne-
go Związku OSP,

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz roz-
woju gospodarczego i społecznego gminy -  
INNOWACJA Sp. z o.o. Nowa Dęba - spółka 
prowadzi działalność gospodarczą w TSSE Eu-
ro-Park Wisłosan od grudnia 2000 r.

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz 
rozwoju gospodarczego i społecznego gminy 
- MARMA Polskie Folie - jeden z najwięk-
szych przetwórców tworzyw sztucznych w Eu-
ropie.

-  w uznaniu zasług w za-
kresie rozwoju gospo-
darczego i społecznego 
gminy - Międzyza-
kładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ 
„SOLIDARNOŚĆ” 
w Nowej Dębie

-  w uznaniu zasług  
w działalności na rzecz 
rozwoju gospodarcze-
go, środowiskowego 
i społecznego gminy 
- Nadleśnictwo Nowa 
Dęba

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz 
rozwoju gospodarczego i społecznego gminy 
- Piekarnia - Stefan Buś Nowa Dęba - dzia-
ła od 50 lat, zajmuje się produkcją chleba oraz 
świeżych wyrobów piekarniczych,

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz roz-
woju gospodarczego i społecznego gminy - 
„SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spo-
żywców w Nowej Dębie

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz roz-
woju gospodarczego i społecznego - ZAKŁA-
DY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNO-
BRZEG sp. z o. o.

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz roz-
woju gospodarczego i społecznego gminy - Za-
kłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” 
S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie

-  w uznaniu zasług w działalności na rzecz roz-
woju gospodarczego i społecznego gminy - Za-
kład Produkcji Elementów Budowlanych 
„ELWID” Elżbieta Widuch Chmielów

Wśród zaproszonych na uroczystość gości był 
poseł Zbigniew Chmielowiec i poseł Mirosław 
Pluta, który wręczył burmistrzowi miasta i gmi-
ny Nowa Dęba Wiesławowi Ordonowi pamiąt-
kową statuetkę. Pamiątkowy grawerton na ręce 
przewodniczącego Rady Miejskiej Wojciecha Se-
rafina przekazał także Jerzy Komarnicki z Za-
kładów Chemicznych SIARKOPOL. Korzystając 
z okazji burmistrz Wiesław Ordon złożył także 
gratulacje Adamowi Bunio za awans nowodęb-
skich badmintonistów do ekstraklasy. Uroczystą 
sesję uświetniły swoim występem Mażoretki 
DIAMENT i Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
z Chmielowa, a także Zespół DĘBIANIE. 

RL/MM

25-lecie samorządu gminnego - 
uroczysta sesja Rady Miejskiej

Pamiątkowe zdjęcie Zasłużonych dla Miasta i Gminy Nowa Dęba podczas uroczystej sesji na 25-lecie samorządu gminnego

Dla Nadleśnictwa Nowa Dęba statuetkę odebrał Nadleśniczy Wacław Pietrzak

dh Edward Szlichta - w latach 2006-2011 członek Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP
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Rada Miejska udzieliła absolutorium bur-
mistrzowi Wiesławowi Ordonowi, przyjmując 
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2014.

Podczas IX sesji Rady Miejskiej skarbnik 
gminy Alicja Furgał przedstawiła radnym spra-
wozdanie z wykonania budżetu, informację  
o stanie mienia gminy oraz opinię Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Opinię Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej przedstawił jej 
przewodniczący Jan Flis.

W wyniku dokonanych 
w trakcie 2014 roku zmian 
budżetu, dochody Gminy 
Nowa Dęba osiągnęły wyso-
kość 55,60 mln zł, co stanowi 
96,39% planu po zmianach. 
Dochody gminy stanowią po-
datki oraz otrzymane subwen-
cje i dotacje. W ramach docho-
dów wyodrębnia się dochody 
bieżące, które zostały zreali-
zowane na kwotę 54,06 mln 
zł, co stanowi 99,58% planu 
po zmianach (plan dochodów 

bieżących 54,29 mln zł) oraz dochody majątkowe, 
gdzie wykonanie stanowi 1,54 mln zł, tj. 45,39% 
planu po zmianach.

W 2014 roku wpłynęły do gminy dotacje na 
realizację zadań bieżących i majątkowych ogółem 
na kwotę 9.315.249,86 zł. Ponadto gmina otrzyma-
ła dotacje na realizację projektów współfinanso-
wanych ze środków Unii Europejskiej, tak zadań 
bieżących w kwocie 152.220,67 zł, jak i majątko-
wych kwota 858.629,32 zł.

Wydatki wykonano w 94,63 % – łącznie wy-
niosły one 54,59 mln zł., w tym między innymi:
-  wydatki w związku z realizacją inwestycji 

gminnych na kwotę 5 173 363,18 zł,
-  wydatki z zakresu oświaty na kwotę 18 095 

595,89 zł,
-  wydatki z zakresu pomocy społecznej na kwotę 

4.000.690,57 zł,
-  wydatki z zakresu sportu na kwotę 2.825.750,53 zł,

- utrzymanie Środowiskowego 
Domu Samopomocy na kwotę 
580.000 zł,

W głosowaniu nad sprawoz-
daniem finansowym i udzieleniem 
absolutorium wzięło udział trzy-
nastu radnych obecnych na sesji. 
Za udzieleniem absolutorium gło-
sowało 10 radnych, troje radnych 
wstrzymało się od głosu.

UMiG/RL

Przedstawiciele biznesu i samorządów z ca-
łej Polski spotkali się w Warszawie 15 kwietnia 
2015 r. na uroczystej gali X edycji rankingu Fila-
ry Polskiej Gospodarki 2014 oraz Samorządowy 
Menedżer Regionu 2014.

Filary Polskiej Gospodarki to ranking przygo-
towany przez redakcję dziennika „Puls Biznesu”, 
firmę badawczą ARC Rynek i Opinia oraz TNS 
Pentor. Jego celem jest wyłonienie firm i samo-
rządów, których działalność ma szczególnie po-
zytywny wpływ na rozwój regionu. Istotną cechą 

rankingu jest fakt, iż zwycięzcy wskazywani są 
przez lokalne władze.

Samorządy terytorialne, jako organy władzy 
znajdujące się zarówno najbliżej przedsiębiorców, 
jak i społeczności, swoimi głosami decydują o wy-
borze zwycięzców plebiscytu w poszczególnych 
województwach. Efektem ich ocen jest coroczny 
ogólnopolski ranking Filary Polskiej Gospodarki.

Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie 
po raz kolejny wybrali spomiędzy siebie najlep-
szych Samorządowych Menedżerów Regionu. 

Uzyskanie tego tytułu to 
wyczyn nie lada, bo żeby go 
otrzymać, trzeba wykazać się 
na tyle sprawnym zarządza-
niem administracją, żeby zdo-
być uznanie kolegów po fachu. 
Samorządowi menedżerowie 
regionów z powodzeniem 
zdobywają unijne fundusze, 
umiejętnie współpracują z lo-
kalnym biznesem ułatwiając 
tworzenie miejsc pracy i zy-
skują społeczne poparcie dla 

swojej wizji zarządzania jednostką administracyj-
ną. Wśród wyróżnionych tytułem Samorządowe-
go Menedżera Regionu po raz kolejny znalazł się 
burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon, zajmując 3 miejsce.

- Swoje wyróżnienie dedykuję mieszkańcom 
mojej gminy, przedsiębiorcom, stowarzyszeniom, 
samorządowcom minionej kadencji, a także 
moim współpracownikom. To dzięki ich pracy 
nasza gmina została dostrzeżona przez inne sa-
morządy, a przyznany mi tytuł traktuję jako tytuł 
dla całej gminnej społeczności – skomentował 
Wiesław Ordon. Cieszę się, że Nowa Dęba po raz 
kolejny postrzegana jest jako lider w regionie, a jej 
burmistrz znajduje uznanie także na zewnątrz - 
dodaje burmistrz.

Wśród wyróżnionych samorządowców z wo-
jewództwa podkarpackiego na najwyższym miej-
scu podium znalazł się Tadeusz Ferenc - prezydent 
Rzeszowa, a na drugim Piotr Przytocki - prezy-
dent Krosna. Podkarpackie filary gospodarki  
w roku 2014 to Asseco Poland, Nowy Styl i Pol-
skie Zakłady Lotnicze.

Puls Biznesu

Absolutorium dla burmistrza

Burmistrz Nowej Dęby po raz kolejny 
Samorządowym Menedżerem Regionu

» samorząd

Stołówka w Zespole Placówek Oświatowych
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6 maja w sali kameralnej Samorządowego 
Ośrodka Kultury burmistrz Wiesław Ordon po-
dziękował sołtysom i przewodniczącym zarzą-
dów osiedli za ich pracę na rzecz mieszkańców 
miasta i gminy Nowa Dęba w przeddzień koń-
czącej się szóstej kadencji.

- Kończy się szósta kadencja sołtysów i prze-
wodniczących zarządów osiedli w naszej Gminie. 
Z tej okazji składamy serdeczne podziękowania 
oraz wyrazy uznania dla dotychczasowej pra-
cy, która jest bardzo odpowiedzialna  
i trudna. Rola sołtysa i przewodniczą-
cego jako lidera społeczności lokalnej 
ma na celu inicjować działania na 
rzecz poprawy jakości życia miesz-
kańców. Ten kto jest najbliżej ludzi naj-
lepiej rozumie potrzeby mieszkańców 
w swoim sołectwie lub osiedlu - tymi 
słowami burmistrz Wiesław Ordon 
dziękował sołtysom. Działania, które 
razem podejmowaliśmy na rzecz spo-
łeczności wpłynęły na powstanie wie-
lu inwestycji i tym samym korzystnie 
na rozwój naszej gminy. Kieruję wy-
razy wdzięczności za pełną gotowość 

do współpracy i rolę łączników między miesz-
kańcami a samorządem gminnym, urzędem i jego 
pracownikami oraz pozostałymi jednostkami na 
terenie naszej gminy. Życzę również wszelkiej 
pomyślności, zdrowia, dużo sukcesów w życiu 
zawodowym i osobistym - dodał burmistrz.

Spotkanie było także okazją do krótkiego 
podsumowania mijających 4 lat kadencji. Bur-
mistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon razem z wiceprzewodniczącym Rady 

Miejskiej Jackiem Szpunarem wręczyli sołtysom 
pamiątkowe adresy i przypomnieli najważniejsze 
sprawy, które dzięki ofiarności i zaangażowaniu 
gospodarzy sołectw i osiedli zostały doprowadzo-
ne do końca. 

Spośród wszystkich obecnych na spotkaniu 
tylko Kazimierz Skimina nie kandydował w wy-
borach na kolejną kadencję. Poproszony o kilka 
słów podsumowania podkreślał, że wszystko co 
do tej pory robił, robił z myślą o gminie Nowa 

Dęba, a szczególnie o mieszkańcach 
osiedla Poręby Dębskie.

Pozostali sołtysi i przewodniczą-
cy, tj. Edward Kopeć z Alfredówki, Jan 
Kotulski z Chmielowa, Ryszard Sa-
mojeden z Cyganów, Józef Grdeń z Ja-
dachów, Kazimierz Durda z Rozalina, 
Sławomir Rutkowski z Tarnowskiej 
Woli, Władysław Flis z osiedla Dęba 
oraz Zofia Styka z osiedla Broniew-
skiego ubiegali się o głosy wyborców 
podczas wyborów 10 maja 2015 r. 

RL/MM

Sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli  
z terenu miasta i gminy Nowa Dęba oficjalnie 
rozpoczęli kadencję 2015-2019.

15 maja burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon wręczył nowowybranym sołtysom 
i przewodniczącym zarządów osiedli zaświadcze-
nia o wyborze na kadencję 2015-2019. Życzył wy-
trwałości w pełnieniu obowiązków i zapewnił o go-
towości do pomocy ze strony wszystkich referatów 
Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Wśród nowych szefów jednostek pomocni-
czych gminy Nowa Dęba są osoby, które pełniły 
funkcję w poprzednich kadencjach oraz trzy oso-
by, które po raz pierwszy zostały sołtysami.

Po wyborach 10 maja nowego sołtysa mają 
sołectwa:
-  Cygany - sołtys Marcin Zawada,
-  Alfredówka i osiedle Buda Stalowska - sołtys 

Kamil Tomczyk,
-  Osiedle Poręby Dębskie - przewodniczący 

Zarządu Andrzej Wołosz.

W pozostałych sołectwach i osiedlach sytu-
acja po wyborach nie uległa zmianie i mają one 
dotychczasowych gospodarzy:
-  Rozalin - sołtys Kazimierz Durda,
-  Tarnowska Wola - sołtys Sławomir Rutkowski,
-  Chmielów - sołtys Jan Kotulski,

-  Jadachy - sołtys Józef Grdeń,
-  Os. Broniewskiego - przewodnicząca Zarządu 

Zofia Styka,
-  Os. Dęba - przewodniczący Zarządu  

Władysław Flis.
 RL/MM

Podziękowanie dla sołtysów  
i przewodniczących Zarządów osiedli

Nowi gospodarze sołectw i osiedli

» samorząd
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Podsumowanie I kadencji Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Nowej Dębie

8 czerwca odbyło się uroczyste posiedzenie 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowej Dębie. 
W przeddzień kończącej się pierwszej kadencji 
Zespołu burmistrz Wiesław Ordon podziękował 
wszystkim członkom za ich pracę na rzecz miesz-
kańców miasta i gminy Nowa Dęba.

-  „Kończy się pierwsza kadencja Zespo-
łu Interdyscyplinarnego w naszej Gminie. Z tej 
okazji proszę przyjąć serdeczne podziękowania 
za czteroletnią pracę w Zespole Interdyscypli-
narnym. Praca na rzecz drugiego człowieka 
wymaga zaangażowania i ludzkiej wrażliwości, 
która to z państwa  strony przyniosła wymierne 
efekty w postaci sprawnie działającego systemu 
wspierania osób i rodzin w Gminie Nowa Dęba. 
Swoją postawą dają Państwo dowód rzeczywistej 
sumienności i rzetelności w ramach działań po-
dejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny. 
Państwa otwartość na bliźniego, profesjonalizm 
oraz umiejętność właściwej współpracy, stanowią 
niewątpliwą gwarancję efektywnego wsparcia 
osób i rodzin potrzebujących, przyczyniając się 
tym samym do realizacji szczytnego, wspólnego 
pomocowego dzieła. Życzę Państwu wytrwałości 
i satysfakcji z niesienia pomocy innym oraz zasłu-
żonego społecznego uznania i szacunku, jak rów-
nież zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.” 
– dodał burmistrz.

Spotkanie było także okazją do krótkiego 
podsumowania mijających pierwszych 4 lat ka-
dencji Zespołu. Odbyło się 16 posiedzeń Zespołu 
oraz 185 spotkań w ramach grup roboczych, które 

to realizując procedurę „Niebieskiej Karty” zaj-
mowały się poszczególnymi przypadkami wystę-
powania przemocy w rodzinach. Przyjęty model 
pracy Zespołu i funkcjonowanie grup roboczych 
oparty na zasadzie koordynacji zadań przez pra-
cowników socjalnych z poszczególnych rejonów 
w pełni zdał egzamin w praktyce.

Podziękowania członkom Zespołu złożyła 
także przewodnicząca ZI Maria Kosiorowska, 
podkreślając, że to właśnie wspólna praca i rze-
czywiste zaangażowanie wielu instytucji: policji, 
służby zdrowia, oświaty, organizacji pozarzą-
dowych, straży miejskiej, kuratorów, Miejsko-
-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej pozwoliły pomóc bardzo wielu rodzinom 
dotkniętym problemem przemocy.

Przyłączając się do składanych podziękowań 
kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Leszek Mirowski zaznaczył, że była to 
pierwsza kadencja Zespołu, a wprowadzenie roz-
wiązań w oparciu o nowe rozwiązania ustawowe 
nie jest rzeczą łatwą. Dlatego też szczególne po-
dziękowania skierował w stronę przewodniczącej 
Marii Kosiorowskiej oraz podkreślił trudną rolę 
koordynatorów grup roboczych, którymi są pra-
cownicy socjalni.

Skutki przemocy w rodzinie dotyczą najczę-
ściej tych najsłabszych, kobiet, dzieci, osób star-
szych. Potrzeba jest zatem silnego wsparcia ze 
strony wszystkich podmiotów mogących takiego 

wsparcia udzielić w jakiejkolwiek postaci, potrze-
ba wrażliwości społecznej najbliższego otoczenia 
rodzin. To często sygnały ze środowiska sąsiedz-
kiego, szkolnego czy zawodowego, pozwalają 
na podjęcie działań mających na celu udzielenie 
pomocy i wsparcia ofiarom przemocy, jak też po-
wstrzymania sprawców od jej stosowania. Szcze-
gólne znaczenie ma tu praca z osobami stosują-
cymi przemoc, co pozwala tworzyć perspektywę 
rzeczywistej i trwałej pomocy.

Miejmy nadzieję, że w kolejnej kadencji 2015-
2019 Zespołu Interdyscyplinarnego uda się sku-
tecznie kontynuować już wypracowane sposoby 
postępowania w sprawach dotyczących przemocy 
w rodzinie, jak też poszukiwać i wdrażać nowe 
rozwiązania.

Bądźmy wrażliwi i reagujmy na przemoc.
Członkami ZI w Nowej Dębie w minionej 

kadencji byli:
- Maria Kosiorowska
- Ewa Jaworska
- Dagmara Gaweł
- Grzegorz Surowiec
- Mieczysław Nalepa
- Anna Nowak
- Bożena Nowak
- Beata Głaz
- Barbara Moskalewicz
- Barbara Gimbut
- Renata Bal
- Katarzyna Haraf-Żmuda
- Ewa Turbak
- Ewa Panek
- Leszek Mirowski
- Jadwiga Bałdys
- Gabriela Kobylarz
- Barbara Miegoń
- Agnieszka Pieróg
- Małgorzata Sanecka- Trąd
- Teresa Skiba
- Małgorzata Tomasiewicz

UMiG

» samorząd 
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12 czerwca odbyła się pierwsza sesja nowo 
powołanej Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. Pierwsze spotkanie radnych było poświę-
cone ukonstytuowaniu się Rady. Zapał do pracy 
widać po radnych, gdyż o „fotel” przewodniczą-
cego walczyły trzy osoby. Przewodniczącym  
I-kadencji (2015-2019) został Ryszard Janczyk. 
O stanowisko wiceprzewodniczącego ubiegały 
się również trzy osoby, dopiero w II turze wygrał 
Stanisław Hałka. W szranki o funkcję sekretarza 
stanęło dwoje radnych, a sekretarzem Rady Se-
niorów została Teresa Pręga.

Skład Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa 
Dęba I kadencji:
Przewodniczący – Ryszard Janczyk  
(Nowa Dęba)
Wiceprzewodniczący – Stanisław Hałka  
(Nowa Dęba)
Sekretarz – Teresa Pręga (Nowa Dęba)
Radni:
Zygmunt Bartczak (Nowa Dęba)
Zofia Biało (Chmielów)

Kazimierz Dziewit (Jadachy)
Genowefa Flis (osiedle Dęba)
Irena Gil (Tarnowska Wola)
Maria Piwińska (Cygany)
Józef Sawuła (osiedle Poręby Dębskie)

Zofia Strzelczyk (Nowa Dęba)
Zofia Wdowiak (Rozalin)
Grażyna Wierzbicka (Nowa Dęba)
Jan Witkowski (Nowa Dęba)

UMiG

» samorząd

Pierwsza sesja Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Nowa Dęba

Kolejny partner Nowodębskiego 
Programu dla Rodzin Wielodzietnych

Kolejny przedsiębiorca poparł Nowodębski 
Program dla Rodzin Wielodzietnych i powiększył 
grono jego Partnerów.

Porozumienie w sprawie przystąpienia do 
programu zostało zawarte 3 lipca  pomiędzy 
Gminą Nowa Dęba reprezentowaną przez zastęp-
cę burmistrza miasta i gminy Zygmunta Żołądzia, 
a P.H.U. „Auto-Gaz-But” Cz. Słowik Sp.J, ul. 
Traugutta 59, 37-464 Stalowa Wola, reprezento-
wanym przez prezesa Czesława Słowika.

Nowy Partner oferuje rodzinom posługują-
cym się Kartą Dużej Rodziny wydaną przez Gmi-
nę Nowa Dęba o cyfrach początkowych numeru 
karty 1820043 następujące zniżki przy zakupie 
towaru:
Olej napędowy ON – upust w kwocie 0,03 zł / litr
Gaz LPG - upust w kwocie 0,03 zł / litr
Benzyna 95 - upust w kwocie 0,03 zł / litr

Zniżki o których mowa będą obowiązywa-
ły w oddziale Auto-Gaz-But Stacja Paliw 24 h,  
ul. Wojska Polskiego 1 a, 39-460 Nowa Dęba.

Zapraszamy do partnerstwa w realizacji Pro-
gramu dla Rodzin Wielodzietnych!

Przypominamy, że lista wszystkich partne-
rów Programu jest dostępna pod adresem: http://
www.nowadeba.pl/mieszkaniec/spoleczenstwo/
nowodebski-program-dla-rodzin-wielodzietnych/
zobacz-ulgi/

MGOPS
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Inwestycje i remonty

Hala sportowa przy  
Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie
Trwa budowa hali sportowej przy Szkole Pod-

stawowej nr 2 w Nowej Dębie. Prace przebiegają 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. Obecnie 
mamy stan surowy otwarty z konstrukcją dacho-
wą z wiązarów kratowych z pokryciem. Do końca 
roku wykonawca planuje zakończyć prace budow-
lane i rozpocząć wyposażanie obiektu, malowa-
nie, itp. Budynek ma zostać oddany inwestorowi 
do końca lutego 2016 r.

Długość całego obiektu to 34 m, szerokość 32 
m, wysokość 12 m. Cześć sportowa hali posiadać 
będzie wymiary 30x18 m i pomieści boisko do 
koszykówki (28x15 m) oraz siatkówki (18x9 m). 
Jednorazowo z hali może korzystać do 80 zawod-
ników. Na części sportowej hali zostanie zastoso-
wana wykładzina sportowa.

Budynek ma konstrukcję tradycyjną – budo-
wany jest z pustaka ceramicznego. Jest jednokon-
dygnacyjny, zarówno w części sportowej i socjal-
nej -pokój trenera, magazyn sprzętu sportowego, 
sanitariaty ogólnodostępne, szatnia i umywal-
nia dla osób niepełnosprawnych, cztery szatnie  
z zapleczem sanitarnym. Budynek hali będzie po-
łączony z budynkiem obecnej szkoły. Hala spor-
towa wyposażona będzie w kompletną instalację 
elektryczną, oświetleniową, wentylacyjną, grzew-
czą i wodno–kanalizacyjną. System wentylacji  
w całym budynku – mechaniczny.

Wartość obecnie realizowanego etapu (bez 
fundamentów, wykonanych wcześniej) wynosi 
2,7 mln zł. Zadanie realizuje firma Lisbud z Miel-
ca (realizowała budynek dworca autobusowego). 
Gmina na realizację tego zadania otrzymała do-
finansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w wysokości 900 tys. zł.

Remont ulic Słowackiego, Jasna i Zacisze
Dobiegł końca remont ulic Słowackiego, Ja-

sna i Zacisze w Nowej Dębie w ramach zadania: 
„Poprawa funkcjonalności układu komunikacyj-
nego miasta Nowa Dęba” objętego Narodowym 

Programem Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap 
II „Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Za-
danie to uzyskało dofinansowanie Wojewody 
Podkarpackiego w wysokości 253 tys. zł. Wartość 
zamówienia to ponad 614 tys. zł. 

Zakończone zadanie obejmowało remont 
trzech ważnych ulic w okolicy dworca autobuso-
wego na łącznej długości 547 mb, wraz z zasto-
sowaniem rozwiązań technicznych z zakresu bez-
pieczeństwa ruchu. Drogi te stanowią bezpośredni 
dojazd - połączenie komunikacyjne do instytucji 
publicznych i obiektów handlowych. Remont 
polegał na wzmocnieniu konstrukcji jezdni oraz 
uporządkowaniu terenu bezpośrednio przylega-
jącego do chodników a także odnowieniu ich na-
wierzchni. Zainstalowano barierki ochronne oraz 
sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na 
ulicy Jasnej. W ramach prac powstało 30 miejsc 
parkingowych na ulicy Słowackiego (w tym 18 
miejsc przy Komisariacie Policji), miejsca dla nie-
pełnosprawnych oraz pas postojowy wzdłuż ulicy 
Jasnej.  

Modernizacja dróg gminnych
Gmina Nowa Dęba od lat dokonuje moderni-

zacji dróg gminnych o nawierzchni kamiennej na 
drogi o nawierzchni bitumicznej. Corocznie ok. 3 
km dróg na terenie osiedli i sołectw zyskuje nowe 
drogi, zazwyczaj położone wzdłuż zabudowy 
mieszkaniowej. Poprawia to warunki zamieszka-
nia, dojście do szkoły, dojazd do pracy.

Zasady dotyczące kolejności realizacji tych 
dróg ustalane są corocznie na zebraniach miesz-
kańców, mamy tez przypadek ustalenia kolejności 
modernizacji na kilka lat do przodu (Poręby Dęb-
skie).

W roku bieżącym do modernizacji prze-
znaczonych zostało kilkanaście odcinków dróg 
o łącznej długości ok. 3,2 km i powierzchni pra-
wie 9900 m2. Drogi te wykonywane są poprzez 
uzupełnienie istniejącej podbudowy o 5-10 cm 
tłucznia kamiennego oraz położeniu nawierzchni 
z mieszanki mineralno-bitumicznej składającej 
się z dwóch warstw: profilowej o grubości 3 cm i 
ścieralnej o grubości 3 cm.

Do modernizacji w 2015 r. przewidziano na-
stępujące drogi:
- Poręby Dębskie: dwa fragmenty ul. Garncarskiej 

(reszta jest prywatna) i część ul. Lipowej
- Dęba: część ul. Ogrodowej, ul. Olszynka i część 

ul. Zarzecze
- Tarnowska Wola: odcinek drogi równoległej do 

drogi krajowej nr 9, łączącej szkołę z DK9
- Chmielów – Zakanale, na odcinku od drogi po-

wiatowej w stronę Cyganów wzdłuż Mokrzy-
szówki

- Cygany: część drogi Desne i niewielką dróżkę 
na Piasku

- Jadachy – droga od szkoły w stronę Górki (do 
Przyrwy).

Umowa na realizację zadania o wartości po-
nad 600 tys. zł podpisana została z Przedsiębior-
stwem Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego 
Inżdróg Sp. z o.o. ze Stalowej Woli.

RL/MM
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MILITARIADA 2015 - 
za nami 7.edycja

W trzeci weekend czerwca północne Podkar-
pacie zamieniło się w poligon muzyczno-militar-
ny. „Militariada 2015”, odbyła się w dniach 20-21 
czerwca w Nowej Dębie, wpisując się w regional-
ny kalendarz ciekawych wydarzeń. Tegoroczna, 
siódma edycja, przebiegła w gwiazdorskiej obsa-
dzie - gościliśmy DODĘ i KATE RYAN!

Miłośnicy militariów mogli oglądać sprzęt 
wojskowy i pokazy w wykonaniu grup rekonstruk-
cyjnych z wykorzystaniem pojazdów militarnych. 
Były to atrakcje wojskowe takie jak: zmechanizo-
wany dynamiczny pokaz działania plutonu rozpo-
znawczego w wykonaniu 21. Brygady Strzelców 
Podhalańskich z Rzeszowa, pokaz wyszkolenia 
plutonu szturmowego w wykonaniu 25. Brygady 
Kawalerii Powietrznej z Toma-
szowa Mazowieckiego, pokazy 
walk w wykonaniu 6 Brygady 
Powietrznodesantowej z Krako-
wa – Bielska Białej. W ramach 
niedzielnej rekonstrukcji histo-
rycznej rozegrany został epizod 
pojmania w niewolę sztabu 5. 
Dywizji Piechoty w trakcie Bi-
twy pod Budziszynem. Jednym 
słowem było wiele militarnych  
i wybuchowych atrakcji!

Oczywiście militaria to 
nie wszystko i w ramach kon-
certów zaprosiliśmy zespoły 
muzyczne, prezentujące różne 
gatunki muzyki. W sobotni wie-
czór na scenie wystąpili: RA-
PADUB SOUND SYSTEM, 
LUKA oraz LEŚNE LUDKI, 
a gwiazdą kończącą pierwszy 
dzień Militariady była DODA. 
Z kolei w niedzielę usłyszeli-
śmy: EMEZIS, HOLA HOLA 
i UBUNTU. Jako gwiazda wie-
czoru wystąpiła KATE RYAN, 
której piosenka „Voyage, voy-
age”- światowy przebój - została 
entuzjastycznie przyjęta przez 
nowodębska publikę.

Wyjątkowe stoisko zbrojeniowe prezentowały 
Zakłady Metalowe „DEZAMET”. To firma, która 
swoją działalność zapoczątkowała przed II wojną 
światową w ramach planu COP jako Wytwórnia 
Amunicji Nr 3 w Dębie. Następnie dała podwa-
liny dzisiejszej Nowej Dębie powołując do życia 
wiele instytucji miejskich. Obecnie „DEZAMET” 

swoją flagową działalność skupia na produkcji 
wojskowej m.in. dla Polskich Sił Zbrojnych.

Chcąc podkreślić militarny charakter, także 
w tym roku nasze miasto, tak jak w ubiegłych 
edycjach, zamieniło się w pole bitwy i poligon 
atrakcji. Na imprezie można było odwiedzić sto-
iska z militariami, cateringiem z różnorodnym 
menu a także wesołe miasteczko, spróbować sił 
na strzelnicy. Na wszystkich, dbających o zdrowie, 
czekał wykwalifikowany personel medyczny na-
miotu „Ciśnienie na życie”, który przeprowadzał 
badania i udzielał porad z zakresu chorób układu 
krążenia. Można było bezpłatnie zmierzyć ciśnie-
nie tętnicze krwi, poziom cholesterolu oraz zbadać 
wiek serca.

W tym roku honorowy patronat nad Militaria-
dą objęli: Ministerstwo Obrony Narodowej – gen. 
dyw. Janusz Bronowicz, Wojewoda Podkarpacki 
– Małgorzata Chomycz-Śmigielska, Marszałek 
Województwa Podkarpackiego – Władysław Or-
tyl, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Organizatorami tegorocznej edycji Militaria-
dy byli: Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 

Dębie, Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba 
oraz Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kul-
turalne.  

Partnerem imprezy było Województwo Pod-
karpackie.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki 
którym impreza miała tak bogaty program: Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 
Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu, Zakłady 
Metalowe „DEZAMET” S.A. w Nowej Dębie, 
Siły Zbrojne RP, Dowództwo Generalne Rodza-
jów Sił Zbrojnych, TSSE EURO – PARK WI-
SŁOSAN, Zakłady Chemiczne „SIARKOPOL’’ 
Tarnobrzeg, FENIX METALS Tarnobrzeg, 

Nadleśnictwo Nowa Dęba, Agencja 
Rozwoju Przemysłu S.A, WODA 
„DĘBIANKA” - PGKiM w Nowej 
Dębie, ENERGETYKA WISŁO-
SAN, „STOKROTKA” Supermar-
ket, Restauracja – Hotel „Dębianka” 
w Nowej Dębie, Centrum Fizjoterapii 
PHYSIO- FIT w Nowej Dębie, MIL-
DRUK - producent reklam - Majdan 
Królewski, SPZZOZ Nowa Dęba, 
BANK SPÓŁDZIELCZY w Tarno-
brzegu o/Nowa Dęba, Stacja Paliw 
AUTO-GAZ-BUT – Czesław Sło-
wik, DEZAKO – Dębickie Zakłady 
Komunalne, Samorządowy Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie, 
Hurtownia Artykułów Motoryza-
cyjnych „ANNA” Majdan Królew-
ski, Zakład Budowlano-Remontowy  
S. Łęgowski i B. Kupiec w Nowej  
Dębie, Tarnobrzeska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, Zakłady Farmaceu-
tyczne „POLPHARMA”, F.H.U. 
De-LUX „Weranda - przyjęcia’’ 
Kolbuszowa, Przedsiębiorstwo Wie-
lobranżowe „KARABELA” Tarno-
brzeg, Sklep „Dębowa Spiżarnia” 
w Nowej Dębie, Piekarnia – Stefan 
Buś, PPHU TOMAR Artur Tomczyk 
Nowa Dęba, Kancelaria Notarial-

na - Halina Chojnacka, Spółdzielnia Inwalidów 
„Zjednoczenie” w Nowej Dębie, Western Chicken 
Nowa Dęba, Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębie, 
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

Zapraszamy do galerii zdjęć na str. 24
SOK

Foto: MM/UMiG Nowa Dęba
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Uroczyste obchody 70.rocznicy zakończe-
nia II wojny światowej zorganizowane zostały 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
Samorządowy Ośrodek Kultury oraz Para-
fię Podwyższenia Krzyża Świętego. 8 maja 
o godz. 18:00 w sali kameralnej SOK została 
otwarta wystawa z Państwowego Muzeum 
Auschwitz-Birkenau, połączona z wykładem 
pt. „Auschwitz - tragiczny symbol II wojny 
światowej. Jak i dlaczego mamy pamiętać?”. 
Wykład poprowadził dr Krzysztof Antończyk 

- pochodzący z Nowej Dęby pracownik nauko-
wy muzeum, który jest kierownikiem Działu 
Dokumentacji (Repozytorium Cyfrowego) 
Muzeum KL Auschwitz-Birkenau. Wystawę 
można było oglądać w holu Samorządowego 
Ośrodka Kultury do końca maja.

Druga część obchodów miała miejsce na 
cmentarzu komunalnym w Nowej Dębie, na 
który można się było bezpłatnie dostać auto-
karem z parkingu przy SOK. Przy Krzyżu II 
wojny światowej wspólnie odśpiewano hymn 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz odczytano 
Apel Pamięci i złożono kwiaty, a kompania 
honorowa z Ośrodka Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych w Nowej Dębie oddała sal-
wę. Oprawę muzyczną uroczystości zapewni-
ła Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba 
oraz chór z parafii Podwyższenia Krzyża Św. 
pod kierownictwem ks. proboszcza Eugeniu-
sza Nycza. Podczas uroczystości obecne były 
również poczty sztandarowe straży pożarnych 
i szkół z terenu gminy Nowa Dęba, a także 
harcerze ze szczepu ZHP „Jedynka”, Nowo-
dębscy Patrioci oraz mieszkańcy Nowej Dęby.

Okolicznościowe przemówienie do zgro-
madzonych na uroczystości wygłosił bur-
mistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon. 

- ...Przyszliśmy dziś pod ten Krzyż, aby 
nie świętować, lecz wyrazić hołd tym, którzy 
walczyli, zginęli w czasie II wojny światowej. 
A tym, którzy przeżyli ten koszmar, by póź-
niej odbudować swoją Ojczyznę i pozostawić 
nam tę spuściznę, wyrażamy swój szacunek. 
Nie wolno nam zapominać o tej okrutnej lekcji 
historii. - dodał na zakończenie burmistrz. 

Uroczystości zakończyła modlitwa za 
Obrońców Ojczyzny.

RL/MM

W dniach 4 - 7 czerwca odbył się 57 Har-
cerski Rajd Świętokrzyski w którym wzię-
ło udział ponad 700 harcerzy z całej Polski. 
Przez cztery dni uczestnicy na siedmiu róż-
nych trasach poznawali uroki świętokrzyskich 
szlaków, wypełniali różnorodne zadania i do-
skonale bawili się w harcerskim kręgu. 1 Śro-
dowiskowy Szczep Drużyn „Jedynka” już po 
raz piąty reprezentowały dwa patrole - „Czeko-
lada” i „Nołlajfy”. Harcerze i harcerki z Nowej 
Dęby wzięli udział w VII trasie „Jędrusiowej”,  
która w tym roku była stylizowana na „Władcę 
Pierścieni”.

Po trzydniowym marszu wszyscy uczest-
nicy rajdu spotkali się na zlocie w Podzamczu 
Chęcińskim, na terenie nowoczesnego Cen-

trum Nauki Leonardo da Vinci. 
Tam mieli okazję wziąć udział 
w przygotowanych przez orga-
nizatorów atrakcjach, jak mię-
dzy innymi gra w ludzkie pił-
karzyki, wypróbowanie swoich 
sił w najnowszych grach plan-
szowych oraz zwiedzanie Cen-
trum Nauki.

Rajd zakończył się niedziel-
nym apelem, gdzie dowiedzie-
liśmy się, że patrol - „Nołlajfy” 
otrzymał Grand Prix - Puchar „Jędrusiów”, 
natomiast patrol „Czekolada” zajął czwarte 
miejsce. Harcerze i harcerki z naszego szczepu 
już po raz kolejny odnieśli wielki sukces!

1 Środowiskowy Szczep Drużyn  
„Jedynka” w Nowej Dębie  

Obchody 70.rocznicy 
zakończenia II wojny światowej

Nowodębscy harcerze zdobywają Grand  
Prix na 57. Rajdzie Świętokrzyskim
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LGD po zmianach
16 czerwca, na podstawie uchwał rad 

miejskich i gminnych nastąpiło połączenie 
Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Dzia-
łania” z Forum Mieszkańców Wsi „SAN-
ŁĘG” Lokalna Grupa Działania. 

Walne Zebranie Członków Stowarzy-
szenia na posiedzeniu w dniu 16 czerwca na 
prezesa Zarządu wybrało Mirosława Plutę, 
dotychczas pełniącego funkcję prezesa Za-
rządu Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa 
Działania”. 

W skład Zarządu ponadto weszli przed-
stawiciele wszystkich jednostek samorządu 
terytorialnego z terenu powiatu stalowowol-
skiego oraz tarnobrzeskiego. Obecny Zarząd 
Stowarzyszenia liczy łącznie z Prezesem 10 
członków. Funkcję Wiceprezesów pełnią: 
Paweł Gardy (wójt Gminy Zaleszany) oraz 
Kazimierz Skóra (wójt Gminy Grębów), 
natomiast na funkcję sekretarza Zarządu 
wybrany został Jan Pyrkosz (wójt Gminy 
Radomyśl nad Sanem). Wśród pozostałych 
członków Zarządu zasiadają: Tadeusz Bąk 
(wójt Gminy Pysznica), Marek Mazur (bur-
mistrz Miasta i Gminy Baranów Sando-
mierski), Wiesław Ordon (burmistrz Miasta 

i Gminy Nowa Dęba), Sławomir Serafin 
(wójt Gminy Zaleszany), Leszek Surdy (wójt 
Gminy Gorzyce) oraz Zdzisław Wójcik (bur-
mistrz Gminy Zaklików).

Połączone Stowarzyszenia (LGD) jako 
tymczasową nazwę przyjęły: Stowarzysze-
nie „Lasowiacka Grupa Działania”. Nowe 
Stowarzyszenie działać będzie na obszarze 
dziewięciu gmin: Baranów Sandomierski, 
Bojanów, Gorzyce, Grębów, Nowa Dęba, 
Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików 
oraz Zaleszany, dzięki temu połączeniu Lo-
kalną Grupę Działania tworzą wszystkie 
gminy dwóch powiatów tj. stalowowolskiego 
i tarnobrzeskiego. Taki układ przestrzenny 
pozwalać będzie na realizację przedsięwzięć 
finansowanych z różnych źródeł zarówno 
z budżetu programów krajowych jak i unij-
nych.

Nowe Stowarzyszenie po połączeniu li-
czy około 98 tys. mieszkańców, w ramach 
perspektywy finansowej UE 2014-2020 
będzie aplikować o środki finansowe z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
które m.in. przeznaczone będą na oddolne 
inicjatywy realizowane zarówno przez sek-

tor publiczny, gospodarczy jak i społeczny.  
W ramach nowej perspektywy finansowej 
50% budżetu jakim będzie dysponować LGD 
przeznaczone zostanie na działania związa-
ne z powstawaniem nowych miejsc pracy. 
Zakłada się, iż środki te trafią na przedsię-
wzięcia związane z tworzeniem i rozwojem 
mikro i małych przedsiębiorstw. Całkowita 
kwota jaką będzie dysponować nowa LGD 
wyniesie max 11 mln złotych (która prze-
znaczona zostanie na działania finansujące 
przedsięwzięcia realizowane na połączonym 
obszarze). 

Zarząd nowej LGD podjął decyzję  
o utrzymaniu potencjału administracyjnego, 
który wykorzystywany był na obydwu połą-
czonych obszarach, czyli potrzeby mieszkań-
ców / wnioskodawców w zakresie pomocy w 
ubieganiu się o środki finansowe będą reali-
zowane tak jak to miało dotychczas miejsce. 
Funkcjonować będą dwa biura: jedno w No-
wej Dębie, drugie w Zaleszanach. 

Najbliższe sześć miesięcy to dla LGD  
i mieszkańców czas na opracowanie Lo-
kalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. 
Działania związane z przygotowaniem Stra-
tegii rozpoczną się w drugiej połowie 2015 
r., kiedy to planowane jest przeprowadzenie 
konsultacji społecznych wśród mieszkań-
ców naszego nowego obszaru. Budowanie 
oddolnej, zintegrowanej strategii odbywać 
się będzie w ramach tzw. „Wsparcia przygo-
towawczego”. W okresie tym planowane jest 
przeprowadzenie szeregu spotkań informa-
cyjnych. Przewidywane jest przeprowadze-
nie co najmniej dwóch spotkań informacyj-
nych w każdej z gmin wchodzących w skład 
LGD. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, lokalni 
liderzy oraz samorządowcy zapoznani zosta-
ną z tematyką związaną z Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
zasadami wsparcia, zakresem projektów 
możliwych do dofinansowania oraz ograni-
czeniami wykluczającymi wsparcie danego 
przedsięwzięcia. Po zapoznaniu się z możli-
wościami wsparcia działań wpisujących się 
w cele PROW, każdy zainteresowany po-
tencjalny beneficjent będzie miał możliwość 
zgłoszenia przedsięwzięć, które znajdą swoje 
odzwierciedlenie w celach wpisanych do Lo-
kalnej Strategii Rozwoju. 

Założenia w oparciu o które planowa-
ne jest najbliższe działanie LGD wynikają  
z przyjętych 20 lutego 2015 roku ustaw  
o „Rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 
społeczności” oraz o „Wspieraniu rozwoju ob-
szarów wiejskich z udziałem środków EFR-
ROW w ramach PROW na lata 2014-2020”

Lasowiacka Grupa Działania

OBSZAR OBJĘTY LOKALNĄ STRATEGIĄ  
ROZWOJU STOWARZYSZENIA  

„LASOWIACKA GRUPA DZIAŁANIA”
PROW 2014 - 2020 
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28 kwietnia w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie 
miało miejsce przyjęcie symboli ŚDM- Krzyża oraz Ikony Matki Bożej Sa-
lusPopuliRomani, które zostały przeniesione w procesji z parafii Matki Bożej 
Królowej Polski. Młodzież oraz dzieci przywitały symbole śpiewem. Następ-
nie młodzież z KSM-u, LSO oraz Oazy poprowadziła Drogę Krzyżową. Po 
nabożeństwie peregrynację uświetnił występ parafialnego chóru prowadzo-
nego przez księdza proboszcza Eugeniusza Nycza. W międzyczasie parafia-
nie mieli okazję do indywidualnej adoracji symboli. Po wspólnej modlitwie 
nastąpiło odprowadzenie symboli do samochodu kaplicy.

Damian Warchoł

Symbole Światowych Dni 
Młodzieży odwiedziły Nową Dębę

W słoneczną, czerwcową niedzielę na 
placu szkolnym w Tarnowskiej Woli odbyła 
się, dziewiąta już PARAFIADA. Mieszkań-
cy Alfredówki, Rozalina i Tarnowskiej Woli 
zebrali się, aby wspólnie świętować, bawić się 
i korzystać z atrakcji przygotowanych przez 
organizatora -Towarzystwo Włościańskie 
,,Ługi”. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą 
polową, która celebrował ks. Proboszcz Anto-
ni Sanecki, w szczególnym dla siebie czasie: 
45-lecia kapłaństwa i zbliżających się imienin. 
O tych istotnych rocznicach pamiętali parafia-
nie, składając Jubilatowi gratulacje, życzenia 
i odśpiewując gromkie ,,Sto lat”.

W gorących promieniach słońca, plac przy 
szkole tętnił życiem, słychać było rozmowy, 
śmiech, śpiew i skoczną muzykę. Na najmłod-
szych czekały trampoliny, dmuchany zamek 

oraz możliwość prezentacji swoich talentów 
przed najbliższymi. Całe rodziny mogły rywa-
lizować w konkursach i rozgrywkach sporto-
wych. Wszyscy z ochotą degustowali pyszne 
lody, napoje chłodzące, ciasta i inne domowe 
przysmaki. Wiele radości dostarczały emocje 
związane z loterią fantową, w której główną 
nagrodą był rower ufundowany przez Mar-
ka Ziębę - radnego Powiatu tarnobrzeskiego. 
Uczestników Parafiady zachwyciły popisy 
artystyczne dzieci ze szkół: Tarnowska Wola, 
Rozalin i Jadachy. Z wielką radością był 
oczekiwany przez wszystkich występ kapeli 
i zespołu „Dębianie” z Nowej Dęby. Melodie 
węgierskie, bałkańskie, słowackie i ukraińskie 
można było usłyszeć w wykonaniu gwiazdy 
wieczoru, rzeszowskiego folkowego zespołu 
,,Karczmarze”. Spotkanie zakończyła ,,zabawa 

pod gwiazdami”. Do tańca przygrywał zespół 
„Plus”, a wszystkim towarzyszyły nastrojo-
we przeboje w wykonaniu Barbary Boślak.  
Parafiada 2015 przeszła do historii pod zna-
kiem słońca. Całe rodziny, reprezentanci 
wszystkich pokoleń Alfredówki, Rozalina  
i Tarnowskiej Woli oraz innych okolicznych 
miejscowości mogły wspólnie i atrakcyjnie 
spędzić ten piękny, świąteczny dzień. Dyrek-
tor szkoły, a jednocześnie Prezes Towarzystwa 
Włościańskiego ,,Ługi” Magdalena Gerba 
serdecznie dziękuje rodzicom, nauczycielom 
i mieszkańcom Tarnowskiej Woli dzięki, któ-
rym ta Parafiada mogła się odbyć. Szczególne 
podziękowania kieruje do:
-  Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
-  Starosty Powiatowego w Tarnobrzegu
-  Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultu-

ry w Nowej Dębie
-  Sołtysa Sołectwa Tarnowska Wola
-  Strażaków OSP Tarnowska Wola

Swoją pomoc i życzliwość w organizacji 
Parafiady okazali nam: Andrzej Kołodziej 
radny Powiatu tarnobrzeskiego, Adam Szur-
gociński dyrektor SOSiR, Tomasz Zieliński 
Biuro finansowo – ubezpieczeniowe, Prze-
mysław Maćkowiak PAAM BIKE, Konrad 
Wesołowski Prezes Zarządu HLG Sp. z o.o., 
Damian Tomczyk TOMAR, Dariusz Tom-
czyk APTEKA „Centrum”, Damian Bieleń, 
MASTER MEDIA, Marian Nowiński, Anna 
Pyra AMT STUDIO FITNESS, Janusz Bi-
liński, Maria Kurda, Andrzej i Grzegorz Ko-
siorowscy MOTO – ART., Konrad Konefał 
– dziękujemy.

Teresa KORDAS  
i Joanna JACHYRA–SZWEDO 

SP w Tarnowskiej Woli

PARAFIADA 2015  
w Tarnowskiej Woli
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26 kwietnia ponad 50 strażaków 
z ośmiu jednostek ochotniczych stra-
ży pożarnych z terenu miasta i gminy 
Nowa Dęba wzięło udział w VII Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Strażaków na 
Jasną Górę. Strażacy udali się do Jasno-
górskiej Pani w galowych mundurach, 
z udziałem pocztów sztandarowych. 
Na czele pielgrzymki stanął dh Adam 
Zieliński, prezes Zarządu Oddziału 
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP, 
a uczestniczył w niej również burmistrz 
Wiesław Ordon.

Ponad sto tysięcy strażaków - za-
wodowców i ochotników – zgromadzi-
ło się na Błoniach Jasnogórskich, aby 
wziąć udział we Mszy św. sprawowanej 
przez arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia,  
z udziałem krajowego kapelana strażaków ks. 
bryg. Jana Krynickiego. - Służba strażaka jest 
czymś więcej niż swoistym powołaniem, wy 
tworzycie klimat zaufania do państwa – po-

wiedział w homilii abp Głódź.
W trakcie Mszy strażacy ponownie zawie-

rzyli się Matce Boskiej Częstochowskiej, od-
nawiając ślubowanie, jakie złożyli jej w 1939 r. 
Liturgię ozdabiała muzyka w wykonaniu 150 
orkiestr strażackich i kilkudziesięciu chórów. 

W czasie uroczystości poinformowano, że do 
Nepalu udała się 80-osobowa grupa polskich 
strażaków- ratowników, aby udzielić pomocy 
mieszkańcom tego państwa dotkniętego skut-
kami straszliwego kataklizmu.

Na Jasną Górę przybyło wiele osobistości, 
w tym prezydent Bronisław Komorow-
ski, komendant główny Państwowej 
Straży Pożarnej gen. brygadier Wie-
sław Leśniakiewicz, prezes Zarządu 
Głównego ZOSP RP Waldemar Paw-
lak, parlamentarzyści, ministrowie rzą-
du, wielu samorządowców.

Nowodębscy strażacy podkreślili, 
że udziałem w tej pielgrzymce chcie-
li podziękować Bogu za możliwość 
służby ludziom i Ojczyźnie oraz prosić 
Jasnogórską Panią o opiekę nad nimi  
w czasie podejmowanych przez nich 
działań, a także nad ich rodzinami. 
Wyrazili radość, że mogli wziąć udział 
w tak ważnym dla polskiego strażactwa 
wydarzeniu. Dodać należy, że pierwsza 

Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę odbyła 
się w 1939 r., kolejne miały miejsce w latach: 
1991, 1992 oraz 1999. Od 2005 r. jasnogórskie 
pielgrzymki organizowane są co pięć lat.

Zarząd Oddziału M-G ZOSP RP 
w Nowej Dębie

Strażacy  
na Jasnej Górze

Miejsko-Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze

12 lipca na stadionie sportowym w Jada-
chach odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Spor-
towo-Pożarnicze. W zawodach udział wzięły dru-
żyny ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy 
Nowa Dęba.

Rywalizację rozegrano w czterech katego-
riach: Grupa „A” – męskie drużyny pożarnicze, 
Grupa „C” – kobiece drużyny pożarnicze oraz 
młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt  
i chłopców. 

O końcowej klasyfikacji poszczególnych ze-
społów decydowały czasy uzyskane przez druży-
ny w dwóch konkurencjach: biegu sztafetowym  
7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczeniu bojo-
wym.

W grupie „A” zwyciężyła drużyna z jednost-
ki OSP w Jadachach, a w grupie „C” Kobieca 
Drużyna Pożarnicza z Chmielowa.

Wyniki rywalizacji przedstawiały się nastę-
pująco:

Grupa „A” Ochotnicze Straże Pożarne
- I miejsce – OSP Jadachy –99,6 s.
- II miejsce – OSP Cygany – 101,6 s.
- III miejsce – OSP Chmielów – 112,2 s.
- IV miejsce – OSP Rozalin – 115,4 s.
- V miejsce – OSP Tarnowska Wola – 117,9 s.
- VI miejsce – OSP Alfredówka – 125,6 s.
- VII miejsce – OSP Nowa Dęba – 149,6 s.
- VIII miejsce – OSP Poręby Dębskie – 164,0 s.
Grupa „C” Kobieca Drużyna Pożarnicza
- I miejsce – OSP Chmielów – 131,1 s.
- II miejsce – OSPNowa Dęba – 151,1 s.
- III miejsce – OSPRozalin – 158,8 s.
Grupa MDP Dziewcząt
- I miejsce – OSPNowa Dęba
Grupa MDP Chłopców
- I miejsce – OSPCygany
- II miejsce – OSPJadachy

UMiG/SO
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1 maja w Pustkowie Osiedlu odbyły się IV 
Otwarte Mistrzostwa Mażoretek i Chearleederek 
Polski Południowo - Wschodniej.

Z roku na rok impreza nabiera coraz większych 
rozmiarów. Na tegorocznych mistrzostwach swoje 
układy taneczne zaprezentowało ok. 350 dzieci  
i młodzieży z województwa podkarpackiego, lu-
belskiego, małopolskiego, i świętokrzyskiego.

Zespół Mażoretek „Diament” działający 
przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie 
zaprezentował w Pustkowie układy w 3 katego-
riach wiekowych: Kadetki, Juniorki i Seniorki oraz 
układy sceniczne w tańcach solo, duo, trio i mini-
formacje.

Zdecydowanie to naj-
lepszy występ dziewcząt 
z Chmielowa. Wróciły 
z mistrzostw z bogatym 
bagażem medali tj. 10 
złotych, 3 srebrne, 1 brą-
zowy.

Złote medale, a tym 
samym tytuły Mistrzyń 
Polski Południowo-
-Wschodniej zdobyły:
- Kadetki w tańcu sce-
nicznym
- Kadetki za defiladę
- Juniorki za defiladę

- Seniorki za defiladę
- Kadetki w tańcu solo- Gabriela Skrzypczak
- Kadetki w tańcu w duecie – Patrycja i Monika 

Rytwińskie
- Juniorki w tańcu solo – Sylwia Kosior
- Seniorki w tańcu solo – Dagmara Jeż
- Seniorki w tańcu w duecie – Aleksandra Bocz-

kowska i Barbara Kosior
- Seniorki za miniformację – Gabriela Głaz, Ga-

briela Hałka, Marcelina Turek, Adrianna Koper, 
Ilona Panek, Aleksandra Borowska, Diana Mo-
tyka

Srebrne medale zdobyły:
- Kadetki w kategorii trio – Wiktoria Konefał, Zu-

zanna Czernik, Magdalena Szpyt
- Seniorki w kategorii trio – Klaudia Piechota, Ka-

tarzyna Borowska, Agata Śpiewak
- Seniorki za układ sceniczny
Brązowy medal zdobyły:
- Juniorki w kategorii trio – Izabela Łącz, Lidia Ko-

per, Klaudia Zygmunt.
Po ogłoszeniu wyników Jury przyznało nomi-

nacje do Mistrzostw Polski w Kędzierzynie Koźlu.
Wśród wszystkich zespołów wybrano najlep-

sze układy i ich wykonania. W zespole „Diament” 
nominacje otrzymały:
- Seniorka Dagmara Jeż za taniec solo
- Seniorki Gabriela Głaz, Gabriela Hałka, Marceli-

na Turek, Adrianna Koper, Ilona Panek, Aleksan-
dra Borowska, Diana Motyka za miniformację

- Seniorki formacja za taniec sceniczny i defiladę
Na zakończenie imprezy odbył się konkurs 

na Miss Mażoretek, w którym seniorka z Zespołu 
„Diament” Aleksandra Borowska zdobyła tytuł II 
Vicemiss.

Dziękujemy i gratulujemy Pani Instruktor 
Małgorzacie Gronek za perfekcyjne przygotowa-
nie zespołu, a Rodzicom oraz wszystkim, którzy 
pomogli dziewczynom w wyjeździe na tegoroczne 
mistrzostwa składamy podziękowania.

UMiG

Brydż jest grą towarzyską. Przy zielonym sto-
liku spotykają się ludzie o różnych poglądach, wy-

kształceniu, statusie społecznym i majątkowym. 
Wszystkich łączy zamiłowanie do tej pięknej i wy-
magającej gry. 

8 czerwca w Samorządowym Ośrodku  
Kultury odbył się turniej brydża sportowego 
o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Dęba. W turnieju wzięło udział 18 brydżystów.

Tym razem najlepszą parą turnieju zostali 
Adam Mazurek i Zenon Rozenbajgier.

Ostateczna klasyfikacja przedstawia się na-
stępująco:
1. Adam Mazurek i Zenon Rozenbajgier
2. Wiesław Kalicki i Jan Szafran
3. Janina i Eugeniusz Pabian
4. Wiesław Bajdas i Andrzej Wąsowicz

5. Bogdan Kaczmarek i Bogusław Rzeszut
6. Zenon Bogacz i Henryk Pytka
7. Józef Cebula i Marek Ulatowski
8. Marek Mikulski i Leszek Mroczek
9. Danuta i Antoni Malcharek

Puchary ufundowane przez gminę wręczał 
burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz 
dziękujemy sponsorom.

Zachęcamy i zapraszamy do udziału w turnie-
jach brydżowych, które odbywają się w okresie od 
września do czerwca w każdy poniedziałek w Sa-
morządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 
o godzinie 18-tej. 

Aktualne informacje o brydżu w naszym mie-
ście można śledzić na stronie internetowej http://
www.bridgenowadeba.republika.pl

Tekst i foto: Zenon Rozenbajgier

Mażoretki DIAMENT  
znowu najlepsze!

Turniej brydża sportowego  
o Puchar Burmistrza

» z życia gminy
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Jubileusz 55-lecia  
Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie 

- Zjazd Absolwentów

6 i 7 czerwca w Zespole Szkół Nr 2 odbył 
się Zjazd Absolwentów z okazji Jubileuszu 55- 
lecia Szkoły. W sobotę 6 czerwca uroczystość 
rozpoczęła Msza Święta w Kościele Podwyższe-
nia Krzyża Św. w Nowej Dębie, którą odprawili 
księża absolwenci: ks. Marek Flis, ks. Rafał Tęcza 
oraz księża z parafii: ks. Robert Broś i ks. Andrzej 
Parylak. Następnie wszyscy przemaszerowali 
ulicami miasta do Szkoły. Na powitanie Goście  
i Absolwenci otrzymali publikację poświęconą 
ZS Nr 2 i pamiątkowe breloczki z napisem „Zjazd 
Absolwentów 2015” wykonane przez uczniów na 
warsztatach szkolnych. Goście dokonali wpisów 
do księgi pamiątkowej i zwiedzali szkołę. Uroczy-
ste otwarcie jubileuszowego zjazdu przez dyrektor 
Zofię Kopeć oraz wystąpienia okolicznościowe 
Gości miały miejsce na hali widowiskowo-spor-
towej. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością 
Mirosław Pluta- poseł na Sejm RP oraz przed-
stawiciele Starostwa Powiatowego: Paweł Barto-
szek - starosta Powiatu Tarnobrzeskiego i Andrzej 
Kołodziej - wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego (absolwent szkoły). Zaproszenie 
przyjęli również Jacek Rożek i Marek Zięba - rad-
ni Powiatu Tarnobrzeskiego, Alina Pieniążek - wi-
cekurator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Bar-
bara Obara - kierownik Tarnobrzeskiego Oddziału 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ks. prałat Eu-
geniusz Nycz - proboszcz parafii pw. Podwyższe-
nia Krzyża Świętego w Nowej Dębie oraz księża 
katecheci związani z ZS Nr 2 i księża absolwenci. 
Przybyli także przedstawiciele firm i jednostek 
współpracujących ze Szkołą. Przybyli również 
emerytowani nauczyciele, absolwenci, obecni pe-
dagodzy, pracownicy szkoły, a także uczniowie.

W swoim przemówieniu dyrektor Zofia Ko-
peć przypomniała krótko historię szkoły oraz po-
stać patrona Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego 
imię ZS Nr 2 nosi od 1991 roku. Szkoła wykształ-
ciła ponad 8 tysięcy absolwentów, wśród których 
znaleźli się znani i szanowani ludzie, pełniący 
ważne funkcje społeczne w kraju i za granicą. 

Na uwagę zasługuje fakt, że placówka jest wciąż 
modernizowana i stwarza uczniom coraz to lepsze 
warunki nauki oraz praktyk zawodowych. Minu-
tą ciszy uczczono zmarłych nauczycieli, pracow-
ników oraz uczniów szkoły. Następnie młodzież  
z klas I, II, III technikum pod opieką Doroty 
Furtak i Edwarda Stelmacha, a także Absolwen-
ci - Władysław Zieliński i Rafał Lewandowski 
przedstawili program artystyczny pt. „Tradycja 
to rzecz święta”. Kolejnym punktem programu 
były pamiątkowe zdjęcia, rozmowy, wspomnienia 
Absolwentów, a następnie zabawa przy muzyce. 
Spotkanie odbyło się w wyjątkowo miłej atmosfe-
rze. 7 czerwca Absolwenci oraz nauczyciele i pra-
cownicy Szkoły złożyli kwiaty na grobach zmar-
łych profesorów, pracowników szkoły i kolegów. 
Wieczorem odbył się pokaz taktyczny Jednostki 
Strzeleckiej „Strzelec” 2043 działającej przy ZS  
Nr 2 oraz nastrojowo-nostalgiczny koncert w wy-
konaniu Magdaleny Serafin, Grzegorza Pawelca 
(absolwent szkoły) i Filipa Rojka.   

Z okazji Jubileuszu została także wydana ko-
lejna publikacja czyli wydanie drugie, poprawione 
i uzupełnione „55 lat Zespołu Szkół Nr 2 im. Eu-
geniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie. Służąc 
ludziom i Małej Ojczyźnie 1960-2015” autorstwa 
Zenona Rozenbajgiera przy współpracy Małgo-
rzaty Śliwińskiej i Elżbiety Konefał. Książka upa-
miętniła najważniejsze wydarzenia z życia Szkoły. 
Jubileuszowy zjazd Absolwentów stał się świętem 
wspomnień minionego czasu oraz próbą uchwyce-
nia tego co nieprzemijalne. Atmosfera tej uroczy-
stości pozostanie na długo w pamięci wszystkich, 
bo była to wspaniała okazja do snucia refleksji  
i wspomnień dotyczących losów osób związanych 
z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci 
Tych, którzy odeszli. Szkoła to młodość, cudowni 
przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu wspomnie-
nia najpiękniejszych lat życia każdego człowieka, 
do których powraca się z radością i sentymentem!

Dorota Furtak
Zespół Szkół Nr 2 w Nowej Dębie

60 lat Przedszkola Nr 1  
w Nowej Dębie

W życiu każdego człowieka etap przedszkol-
ny pozostawia ślad, którego jakość możemy ocenić 
dopiero z pewnej perspektywy. W wieku przed-
szkolnym każde dziecko najsilniej i najintensyw-
niej kształtuje swoją osobowość i umiejętności. 
Od nas dorosłych jednak zależy, czy pozwolimy 
dziecku na wybór tej najwłaściwszej dla niego dro-
gi, czy spowodujemy, aby mogło rozwijać swój po-
tencjał. Naszym zadaniem jest stworzenie dziecku 

optymalnych warunków służących rozwojowi 
wszechstronnych sfer. 60 lat to czas, który skłania 
nas do refleksji i podsumowań, zadumy nad prze-
bytą drogą. Jak zmieniało się nasze przedszkole, ja-
kich mamy absolwentów. Dzień 11 czerwca 2015r. 
dla Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie był dniem 
szczególnym. Na uroczystość przybyło wielu zna-
mienitych gości: byli przedstawiciele władz mia-
sta, dyrektorzy: przedszkola, szkół podstawowych 
i gimnazjów, dyrektorzy i prezesi zaprzyjaźnio-
nych instytucji oświatowych i zakładów pracy. Nie 
zabrakło również emerytowanych pracowników 
przedszkola i absolwentów. Jubileusz rozpoczął 
się Mszą św., którą z udziałem dzieci, rodziców, 
pracowników przedszkola i zaproszonych gości, 
celebrowali proboszcze miejscowych parafii. Po 
Mszy św. wszyscy zebrani goście przeszli ulica-
mi miasta, do Samorządowego Ośrodka Kultury 
na część artystyczną. Oficjalnego otwarcia uro-
czystości dokonała Dyrektor Przedszkola Jolanta 
Orłowska, serdecznie witając dzieci i wszystkich 
jej uczestników. Poszczególne grupy przedszkolne 
przedstawiły program artystyczny. Mali artyści 
otrzymali gromkie brawa, a prezentowany pro-
gram wzbudził entuzjazm wśród rodziców i gości. 
Następnie ogłoszono wyniki przeprowadzonych 
konkursów jubileuszowych: konkursu plastyczne-
go dla absolwentów przedszkola nt. „Wspomnienia 
z mojego przedszkola” oraz konkursu literackiego 
pt. „W Jedyneczce” dla rodziców i dzieci obecnie 
uczęszczających do placówki. Po rozdaniu nagród 
przez Panią dyrektor głos zabrali zaproszeni go-
ście, którzy złożyli gratulacje za dotychczasowe 
osiągnięcia oraz wyrazili uznanie i podziękowa-
nie dla pracy nauczycieli. Zwieńczeniem uroczy-
stości było podziękowanie dyrektora przedszkola 
wszystkim, którzy na przestrzeni tych lat wspierali 
działalność tej placówki oraz zaproszenie do obej-
rzenia w przedszkolu wystawy fotograficznej „60 
lat minęło” Celem organizacji uroczystości jubi-
leuszowej było ocalenie od zapomnienia cząstki 
historii, połączenie różnych pokoleń ludzi tworzą-
cych wizerunek placówki, docenienie ich dorobku 
i stworzenie jej nowego oblicza. Z okazji Jubi-
leuszu 60-lecia Przedszkola składamy życzenia 
wszystkim, którzy są współtwórcami osiągnięć 
pedagogicznych i sukcesów, a poprzez swoją co-

Jubileusze placówek oświatowych
» oświata
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dzienną pracę oraz zaangażowanie czynią z niego 
miejsce przyjazne dzieciom. Życzymy, aby Przed-
szkole Nr 1 w Nowej Dębie było tak radosne – jak 
dzieci, a atmosfera tu panująca sprzyjała twórczej 
i efektywnej zabawie, nauce oraz mądremu wy-
chowaniu.

Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie

Już 10 lat minęło! Szkoła w Tar-
nowskiej Woli obchodzi jubileusz

W kronice Szkoły Podstawowej im. Hrabiego 
Stanisława Tarnowskiego, została zapisana kolej-
na, wspaniała karta. Widnieje na niej data 20 maja 
2015r. Tego właśnie dnia odbyła się uroczystość 
upamiętniająca nadanie tej placówce oświatowej 
imienia niezwykłego człowieka, wspaniałego 
Polaka, patrioty walczącego o wolność, rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – pro-
fesora Stanisława Tarnowskiego. Minęło 10 lat 
od chwili, gdy szkoła uroczyście wprowadziła 
jego osobę do własnej historii. Przygotowana  
z tej okazji akademia, zgromadziła w szkolnych 
murach znakomitych gości. Swą obecnością za-
szczycili nas: zastępca burmistrza miasta i gminy 
Nowa Dęba - Zygmunt Żołądź, dyrektor Biura 
Obsługi Jednostek Samorządowych Renata Bal, 
radny Krzysztof Sałek, sołtys Tarnowskiej Woli 
Sławomir Rutkowski, Przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu - Stanisław 
Skimina oraz proboszcz miejscowej parafii - ks. 
Antoni Sanecki, który również celebrował Mszę 
Świętą z okazji tego wspaniałego wydarzenia. Jed-
nak najważniejszymi gośćmi uroczystości były 
panie Róża Mycielska i Elżbieta Łastowiecka. To 
bardzo ważne i znaczące, że potomkowie Patrona 
pamiętają o szkole, odwiedzają ją i dobrze się czują 
w miejscu, gdzie przeszłość harmonijnie splata się 
z teraźniejszością, gdzie wiecznie żywe są trady-
cje i kultura domu Tarnowskich. Na uroczystość 
przybyła również osoba od której „wszystko się 
zaczęło”- była dyrektor szkoły - Małgorzata Ka-
mińska. Jak zwykle nie zawiedli rodzice uczniów, 
którzy włączyli się w organizację tego wyjątkowe-
go wydarzenia. Licznie zgromadzeni na widowni, 
ze wzruszeniem oglądali występy swoich pociech 
i gromkimi brawami nagradzali prezentacje kolej-
nych talentów dzieci. Nie zabrakło rysu historycz-
nego, poezji recytowanej przez uczniów, muzyki 
klasycznej i rozrywkowej granej na różnych in-

strumentach przez wychowanków naszej szkoły. 
Każdy uczestnik jubileuszu starał się dołożyć cho-
ciaż jedną cegiełkę w postaci własnej pracy czy 
wysiłku, by wzmocnić mury szkoły - jej wyjątko-
wego ducha. Gdy uroczystość dobiegła końca były 
łzy wzruszenia, salwy śmiechu, duma z osiągnięć 
edukacyjnych i niezachwiana wiara w przyszłość 
szkoły. Zgodnie ze słowami Patrona: Tendite in 
astra viri – Mężowie do gwiazd sięgajcie!

Agnieszka Machała i Małgorzata Niezgoda 
Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli

20 rocznica nadania imienia  
Szkole Podstawowej w Cyganach

18 maja w Szkole Podstawowej w Cyganach 
uczczono 20 rocznicę nadania szkole imienia Jana 
Pawła II. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą 
w kościele pw. Św. Jadwigi Królowej. Następnie 
przemaszerowano do szkoły, gdzie odbyła się dal-
sza część uroczystości. Po odśpiewaniu hymnu, 
dyrektor szkoły Małgorzata Pakulska powitała go-
ści i oddała głos dzieciom, które zaprezentowały 
program artystyczny pod hasłem ,,Nie lękajcie się 
być świętymi”. Młodzi artyści z wielkim zaanga-
żowaniem prezentowali wiersze i przytaczali cyta-
ty swojego patrona, przeplatając słowo mówione, 
piosenkami śpiewanymi z całego serca. Po części 
artystycznej głos zabrali zaproszeni goście. Na 
święto szkoły przybyli m. in.: przedstawiciele sa-
morządu lokalnego na czele z burmistrzem miasta 
i gminy Nowa Dęba, przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty, dyrektorzy okolicznych szkół, przedsta-
wiciele miejscowych stowarzyszeń, byli dyrek-
torzy szkoły, emerytowani nauczyciele, rodzice, 
osoby zaprzyjaźnione ze społecznością szkolną. 
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele, a także ro-
dzice dołożyli wszelkich starań, aby dzień ten był 
wyjątkowy.            

Zofia Sędyka 
Szkoła Podstawowa w Cyganach

10. rocznica nadania imienia  
św. M. M. Kolbego Gimnazjum 

Nr 2 w Nowej Dębie
21 maja Gimnazjum Nr 2 im. Św. Maksymi-

liana Marii Kolbego obchodziło 10 – lecie nadania 
imienia szkole. Uroczystości rocznicowe rozpo-

częto Mszą św. w kościele p.w. Matki Bożej Królo-
wej Polski, której przewodniczył i homilię wygło-
sił gość honorowy z Niepokalanowa, O. Stanisław 
Piętka OFMConv – Prezes Rycerstwa Niepokala-
nej. Na zakończenie Mszy św. młodzież złożyła 
kwiaty przed tablicą upamiętniającą 100 – letnią 
rocznicę urodzin św. Maksymiliana Marii Kolbe-
go. Oprawę muzyczną do liturgii Mszy św. przy-
gotowała młodzież gimnazjalna we współpracy 
z katechetką Wiolettą Sibigą. 

W Zespole Placówek Oświatowych miało 
miejsce wiele ciekawych spotkań (o. Francisz-
kanie) oraz konkursów o Patronie szkoły m.in.: 
konkurs literacki, recytatorski, multimedialny, 
plastyczny, dwu etapowy konkurs wiedzy o św. 
Maksymilianie, festiwal piosenki religijnej i ma-
ryjnej. Młodzież pod okiem nauczycieli wydała 
okolicznościowy numer szkolnego czasopisma 
„Gimzetka”, poświęcony postaci Patrona i wypeł-
niony nagrodzonymi pracami konkursowymi. Na 
tę uroczystość przygotowano również oryginalne 
zaproszenia i foldery oraz wystawę, na którą skła-
dały się materiały dotyczące życia, działalności  
i śmierci patrona, liczne prace plastyczne i literac-
kie uczniów. 

W hołdzie swojemu Patronowi młodzież 
przedstawiła montaż słowno – muzyczny pt. „Na 
tropie męczeńskich dni” Witolda Wojnickiego 
przygotowany wg scenariusza opracowanego 
przez Dorotę Taraszkę, z pomocą nauczycieli 
religii – Wioletty Sibigi, ks. Mariusza Kusiaka, 
muzyki – Anety Wojdacz, plastyki – Ewy Cymy 
oraz Beaty Metryki, Agnieszki Koper i pracowni-
ków SOK w Nowej Dębie – Kamila Hinzmanna 
i Michała Wolskiego. W poetyckiej formie przed-
stawione zostało czternaście męczeńskich dni 
Maksymiliana Marii Kolbego od chwili trafienia 
do bunkra głodowego aż do śmierci. Przepiękna 
inscenizacja nawiązywała do Drogi Krzyżowej  
i śmierci Chrystusa na krzyżu. Wielu wzruszeń 
dostarczyli recytatorzy i ich wspaniałe interpreta-
cje tekstów, przedzielane fragmentami utworów 
muzycznych oraz występami chóru. 

Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy wszyst-
kim wielu wzruszeń i niezapomnianych wrażeń, 
co potwierdziła reakcja zebranych na sali oraz 
zapewnienia zaproszonych gości, kierowane do 
nas w swoich przemówieniach, które nastąpiły 
po części artystycznej. Kończąc spotkanie dyrek-
tor podziękował wszystkim za zaangażowanie  
w organizację uroczystości i godną postawę na-
szych uczniów, następnie zaprosił gości do obej-
rzenia wystawy i złożenia pamiątkowych wpisów 
do kroniki szkolnej.

Dorota Taraszka, Wioletta Sibiga 
Zespołu Placówek Oświatowych  

w Nowej Dębie
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24 pary małżeńskie z terenu gminy Nowa 
Dęba obchodziły w ubiegłym roku jubileusz  
Złotych Godów.

22 kwietnia jubilaci odebrali z rąk burmi-
strza miasta i gminy Nowa Dęba Wiesława 
Ordona oraz kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego Bożeny Szczepan medale i listy gratula-
cyjne od Prezydenta RP.
Złote Gody obchodzili:
- Józef i Helena BYCZEK,
- Józef i Maria BABIEC,
- Piotr i Anna CHROSTEK,
- Bronisław Maria FURTAK,
- Edward i Małgorzata GWIAZDA,
- Bogdan i Zuzanna HINZMANN,
- Edward i Maria JASKOT,
- Józef i Genowefa KOPER,
- Wacław i Anna NADAJEWSKI,
- Władysław i Helena NIEDZIAŁEK,
- Władysław i Anna ORDON,

- Stanisław i Maria PIECHOTA,
- Józef i Janina POPŁAWSKI,
- Paweł i Krystyna ROZMUS,
- Adam i Czesława RĘBISZ,

- Jan i Anna SOCHA,
- Franciszek i Michalina STOBIERSKI,
- Paweł i Henryka SUDOŁ,
- Jan i Anna TOMCZYK,
- Bronisław i Agnieszka WARCHOŁ,
- Jan i Czesława WILK,
- Tadeusz i Helena WILK,
- Józef i Zofia ZIĘBA,
- Wojciech i Zofia ŻMUDA.

Na jubileusz w sali kameralnej Samorzą-
dowego Ośrodka Kultury przybyło 19 par. 
Oprócz odznaczeń ,,Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” były także życzenia i gratulacje 
od burmistrza Wiesława Ordona oraz kwia-
ty i toast symboliczną lampką szampana.  
Na zakończenie jubilaci ustawili się do pamiąt-
kowego zdjęcia, a po uroczystości dostali za-
proszenie na koncert muzyki organowej w sali 
widowiskowej SOK.

RL/MM
Pamiątkowe zdjęcie jubilatów na str. 23

W sobotę 11 kwietnia 2015 r. 
w sali widowiskowej Samorządo-
wego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie  odbył się pierwszy z cy-
klu  siedmiu koncertów  drugiej 
edycji Festiwalu Muzyki Kame-
ralnej i Organowej „Margaritae 
Baroci”, którego pomysłodawcą  
i kierownikiem artystycznym 
jest dyrektor SOK Krystian Rze-
mień. To niezwykłe wydarzenie 
zapoczątkował koncert warszaw-
skiej grupy Royal String Quartet  
w składzie: Izabella Szałaj-Zimak 
– I skrzypce, Elwira Przybyłow-
ska – II skrzypce, Marek Czech – altówka,  
Michał Pepol – wiolonczela, który to przedsta-
wił program łączący barok z muzyką kompo-
nowaną w naszych czasach.

W środę 22 kwietnia w sali widowiskowej 
SOK w Nowej Dębie odbył się drugi koncert 

w ramach festiwalu. Tym razem nowodębscy 
melomani wysłuchali wspaniałego koncertu 
organowego w wykonaniu jednego z najlep-
szych organistów w Polsce p. Witolda Zalew-
skiego, który na co dzień jest organistą w Ka-
tedrze Wawelskiej. 

W poniedziałek 27 kwietnia w Kościele 

parafialnym w Chmielowie odbył 
się trzeci koncert w wykonaniu  
jednego z najlepszych organistów 
w Polsce – p. Marka Stefańskie-
go. Artysta zaprezentował boga-
ty program, obejmujący muzykę 
niemieckiego baroku.

W Święto Narodowe 3 maja 
gościliśmy w Nowej Dębie zna-
komitych krakowskich artystów. 
Był to uroczysty, czwarty koncert 
w ramach drugiej edycji Festiwalu 
Muzyki Kameralnej i Organowej 
„Margaritae Baroci”. Wysłucha-

liśmy koncertu oratoryjno – symfonicznego  
w wykonaniu Krakowskiej Orkiestry Ra-
diowej, krakowskiego Chóru KANON im.  
B. Nowodworskiego oraz solistek Opery Kra-
kowskiej: Karin Wiktor-Kałuckiej (sopran)  
i Agnieszki Cząstki (alt), dyrygował - Ryszard 
Źróbek. W tym niezwykłym wydarzeniu 

Jubileusz Złotych Godów

Druga edycja Festiwalu muzyki 
kameralnej i organowej 

„MARGARITAE BAROCI”
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wzięło udział 60 krakowskich mu-
zyków.

15 maja w kościele parafialnym 
w Tarnowskiej Woli odbył się kon-
cert organowy w wykonaniu  jedne-
go z najlepszych organistów w na-
szym regionie – p. Mariusza Rysia. 
Artysta zaprezentował bogaty pro-
gram, obejmujący muzykę niemiec-
kiego baroku. 

W poniedziałek 18 maja w  Ko-
ściele Matki Bożej Królowej Polski 
w Nowej Dębie odbył się uroczysty 
Koncert Papieski z okazji 95. rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II - Wielkiego Papieża Polaka. 
Gościliśmy po raz kolejny w naszym mieście 
znakomitych krakowskich artystów: Agniesz-
kę Cząstkę - alt w towarzystwie Krakowskie-
go Zespołu Kameralnego: Katarzyna Mateja 
- skrzypce, Agnieszka Bugla - skrzypce, Bo-
gusława Jagielnicka-Hawryszków - altówka, 
Magdalena Sokołów - wiolonczela, Krzysztof 
Bylica - kontrabas, Łukasz Mateja - bass con-

tinuo, organy. Nastrój koncertu poświęconego 
św. Janowi Pawłowi II był głęboko refleksyj-
ny, ale pogodny, szczególnie poruszająco za-
brzmiało „Ave Maria” Franza Schuberta wy-
konane  na chórze kościoła w ramach bisów.

29 maja 2015 r., odbył się uroczysty, siód-
my koncert drugiej edycji festiwalu. Muzyka 
Jana Sebastiana Bacha wybrzmiała w Koście-
le Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej 
Dębie. Był to ostatni koncert w ramach dru-

giej edycji Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej „Margaritae 
Baroci”, którego celem jest prezen-
tacja i upowszechnianie muzyki 
barokowej w wykonaniu wybitnych  
i uznanych artystów, oraz akty-
wizacja kulturalna mieszkańców 
Nowej Dęby. Gościliśmy ponow-
nie cieszący się wielkim uznaniem 
Krakowski Zespół Kameralny oraz 
młodą, utalentowaną skrzypaczkę 
p. Gabrielę Opacką. Na zakoń-
czenie Dyrektor SOK, kierownik 
artystyczny przedsięwzięcia, po-

dziękował patronom festiwalu: posłowi Miro-
sławowi Plucie, Przewodniczącemu Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Bogdanowi 
Romaniukowi, Zarządowi Powiatu Tarnobrze-
skiego oraz mecenatom: Ministerstwu Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego, Grupie NSG 
właścicielowi marki Pilkington, firmom Elek-
tromontaż Rzeszów S.A. i Termobud Mielec.

SOK

„Nasz debiut 2” -  
program kabaretowy w SOK

26 marca 2015 r. w sali widowiskowej Samo-
rządowego Ośrodka Kultury wystąpiły grupy te-
atralno-kabaretowe w programie pt. „Nasz debiut 
2”. Był to drugi występ młodzieżowej grupy „Pre-
tekst”, a pierwszy grupy dorosłych pod wdzięcz-
ną nazwą „My Czy-On Jeden”. Na deskach SOK 
zobaczyliśmy sześć skeczy odnoszących się do 
różnych aspektów naszej rzeczywistości - spo-
tkania przypadkowych osób w windzie, castingu  
w szkole aktorskiej, rozwiązywania krzyżówek, 
nagłego zakochania i nagłego wzbogacenia się oraz 
dylematów kobiety pryncypialnej. Grupę dorosłych 
tworzą: Sylwia Kosowska, Aldona Gabriel, Ga-
briela Galek i Wiesław Olszyński. Ich brawurowy 
występ wywołał aplauz licznie zgromadzonej pu-
bliki z Nowej Dęby i okolic. W grupie młodzieżo-
wej zobaczyliśmy: Emilię Wolwowicz, Magdalenę 
Misiak, Wiktorię Trelę, Kacpra Cebulę, Macieja 
Mokrzyckiego, Macieja Sudoła, Andrzeja Mazur-
ka, Katarzynę Gurdak, Angelikę Kwolik, Darię 

Lewicką, Aleksandrę Dudek, Mateusza Mendo-
chę, Patrycję Hajduk i Darię Ziębę. Młodzi aktorzy 
pokazali wysoki poziom gry i duży profesjonalizm 
w zachowaniu się na scenie, czego dowodem były 
salwy śmiechu na widowni i gromkie brawa na za-
kończenie występu. Grupy pracują pod kierunkiem 
instruktor Anny Babuli.

„ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II –  
10 LAT W DOMU OJCA”  

– wystawa i wieczornica w SOK

„Odszedłeś do Domu Ojca, w ostateczną 
przejrzystość i światło” – 31 marca w Samorządo-
wym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie odbył się 
wernisaż wystawy pt. „Święty Jan Paweł II – 10 lat  
w Domu Ojca”.

W sali kameralnej zostały zaprezentowane 
pamiątki po Ojcu Świętym, obrazy, grafiki przed-
stawiające Wielkiego Papieża. Spotkanie odbyło się 
w atmosferze modlitewnego skupienia i chrześci-
jańskiej radości spowodowanej świadomością, że 
Ten, który już za życia został nazwany Janem Paw-
łem Wielkim „wrócił do Domu Ojca”. Centralnym 

punktem wernisażu była wystawa relikwii św. Pa-
pieża Polaka oraz niektórych świętych przez niego 
ogłoszonych. Gospodarz wystawy, dyrektor SOK 
Krystian Rzemień powitał zebranych i wprowadził 
w szczególną atmosferę uroczystości. Otwarciu 
wystawy towarzyszyła modlitwa „Anioł Pański”,  
o którą św. Jan Paweł II zawsze prosił oraz wie-
czornica poetycka, na którą złożyły się fragmenty 
książki kardynała Stanisława Dziwisza pt. „Świa-
dectwo”, dotyczące ostatnich dni życia Papieża, 
wiersze Jego autorstwa i utwory poświęcone Jego 
pamięci. Następnie ks. Leszek Pachuta – dyrektor 
Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sando-
mierzu przedstawił działalność wydawnictwa zwią-
zaną z osobą Papieża oraz zachęcał do spisywania 
wspomnień związanych z Jego pontyfikatem. Na 
zakończenie ks. Mieczysław Wolanin poprowadził 
litanię do św. Jana Pawła II i udzielił zgromadzonym 
błogosławieństwa relikwiami Ojca Świętego.

Program artystyczny został przygotowany 
przez młodzież działającą w SOK w kole literacko-
-recytatorskim pod kierunkiem instruktor Anny 
Babuli. Opiekunem artystycznym wystawy był 
Sławomir Gurdak.

Wystawa grafiki Grzegorza Gerby  
w SOK

18 czerwca w sali kameralnej SOK  odbył się 
wernisaż wystawy pt. „Gminy  Baranów Sando-
mierski, Bojanów i Nowa Dęba w grafice Grzego-
rza Gerby” pod patronatem Lasowiackiej Grupy 
Działania. W holu dolnym Samorządowego Ośrod-

Wydarzenia kulturalne
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W dniach 1-2 maja drużyna Orlik SOSiR 
Nowa Dęba pod opieką trenera Wojciecha Krze-
szewskiego zagrała w Warszawie w finale krajo-
wym Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku”.

W kategorii U-10 wystąpiło 16 zespołów re-
prezentujących poszczególne województwa. Nasi 
zawodnicy zajęli 12 miejsce, będąc jedyną druży-
ną z ‚małej miejscowości’. Pozostałe zespoły mia-
ły w składzie reprezentacje województw. Wiele 
drużyn uczestniczyło przed turniejem w zgrupo-
waniach w Warszawie.

Tym bardziej występ naszych Orlików w fi-
nale turnieju należy uznać za ogromny sukces.

Bez wątpienia chłopcy przeżyli wspaniałą pił-
karską przygodę, zobaczyli piękne stadiony oraz 
oprawę meczu finałowego o Puchar Polski drużyn 
Legii i Lecha na Stadionie Narodowym.

Drużyna Orlik SOSiR Nowa Dęba wystąpiła 
w składzie: Ernest Trela, Wojciech Kopeć, Adrian 
Krzeszewski, Wiktor Płaza, Filip Sudoł, Filip 
Tereszkiewicz, Olaf Solarski, Kacper Borowiec, 
Kacper Mokrzycki.

Serdeczne podziękowania i gratulacje dla ro-
dziców naszych zawodników.

SOSiR

Piłkarze Orlika w finale turnieju Tymbarku

ka Kultury można podziwiać 12 grafik przedsta-
wiających najciekawsze miejsca trzech gmin. Są 
to zabytkowe kościoły i inne interesujące obiekty 
architektoniczne. Wszystkie zostały wkompono-
wane w tło strzelistych drzew, aby podkreślić, że 
mieszkamy na terenach pradawnej Puszczy San-
domierskiej. Dyrektor SOK Krystian Rzemień 
powitał autora prac i licznie zgromadzonych gości, 
nawiązując do projektu, w ramach którego powsta-
ła wystawa. Następnie dyrektor LGD Piotr Pastuła   
przedstawił sylwetkę artysty pochodzącego z No-
wej Dęby, (zam. w  Tarnowskiej Woli) i omówił po-
szczególne prace, opowiadając ciekawie o prezen-
towanych na nich obiektach. Gościem honorowym 
wernisażu był prezes stowarzyszenia LGD Poseł na 
Sejm RP Mirosław Pluta. Grzegorz Gerba – mistrz 
tradycyjnych technik graficznych - zaprezentował 
gościom odbijanie linorytów na papierze, a uczest-
nicy wernisażu mogli spróbować swych sił w dzia-
łaniach graficznych. 

Grzegorz Gerba – ur. w 1968 r. w Nowej Dębie. 
Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Nowym Wiśniczu o kierunku ceramika ar-
tystyczna oraz Instytutu Wychowania Plastycznego 
Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Uzyskał 
dyplom z grafiki warsztatowej w pracowni Jana 
Bujnowskiego. Jest laureatem kilku prestiżowych 
nagród w dziedzinie grafiki. Tak mówi o swojej 
twórczości: „Znane mi są różne środki artystycz-
nego wyrazu, ale właśnie czarno-białe postrzeganie 
świata jest tym, co urzeka mnie najbardziej. Moją 
ulubioną techniką jest linoryt. Linoryt to sztuka 
wyboru. Raz postawiona kreska, raz wycięta linia 
czy też płaszczyzna musi już pozostać. Pozbawio-

na szarości pozostawia artyście tylko czerń i biel 
– światło lub mrok. Wokół tych różnych prezento-
wanych form powstaje mój własny, indywidualny 
świat”.

Podsumowanie zajęć artystycznych w SOK  
w roku szkolnym 2014/2015

25 czerwca odbyło się oficjalne podsumowa-
nie działalności SOK w roku szkolnym 2014/2015. 
Przed licznie zgromadzoną publicznością zapre-
zentowały się grupy działające w Samorządowym 
Ośrodku Kultury oraz jego sołeckich filiach. Pre-
zentację rozpoczęły  młodzieżowe grupy teatralne: 
„Mimo wszystko” pod opieką  Ewy Kieliszek  oraz 
„Pretekst” pod kierunkiem Anny Babuli. Zespół 
Pieśni i Tańca „Dębianie”, który od 1999 roku dzia-
ła pod okiem instruktor Marii Łącznej, zaprezen-
tował poloneza, krakowiaka i kujawiaka. Centrum 
Kultury Lasowiackiej w Cyganach reprezentowały 
dzieci z Zespołu Śpiewaczego „Rutka”. Zespół roz-
począł działalność w lutym 2013 pod okiem Haliny 
Ordon.  Dziecięca grupa tańca towarzyskiego pro-
wadzona przez Marka Dudę zaprezentowała walca 
angielskiego, sambę i bachatę. Dwa skecze przed-
stawiła grupa kabaretowa dorosłych „My Czy On 
Jeden”. Imprezie towarzyszyła wystawa prac kół 
plastycznych działających w SOK i filiach: Chmie-
lów, Cygany, Tarnowska Wola, Rozalin, Jadachy. 
Uroczystość prowadziła Olga Rozmus.

Słowa wdzięczności wszystkim uczestnikom 
zajęć i instruktorom złożył Krystian Rzemień 
– Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, 
zaznaczając, że oferta artystyczna placówki jest 
niezwykle bogata i atrakcyjna,  o czym świadczy 

wzrastająca liczba uczestników zajęć. Korzystało 
z nich w SOK i jego filiach tygodniowo ok. 800 
osób (dzieci, młodzieży i dorosłych), w 59 grupach, 
mając do wyboru wiele różnorodnych kół: plastycz-
nych, fotograficznych, muzycznych, tanecznych, 
teatralnych i recytatorskich (w sumie 82 zajęcia 
tyg.). Podsumowanie roku zakończyło się poczę-
stunkiem i wręczeniem dyplomów dla wszystkich 
uczestników zajęć.

,,Noc Kupały” rozpoczęła w SOK sezon  
wakacyjnych atrakcji!

26 czerwca odbyła się impreza plenerowa zwa-
ną „Nocą Kupały”. Nawiązując do polskiego święta 
zakochanych, dawnym zwyczajem można było wić 
wianki – rywalizować w konkursie na najładniej-
szy symbol tej nocy, dzieci bawiły się w szukanie 
KWIATU PAPROCI oraz korzystały z wielu przy-
gotowanych dla nich atrakcji. Na dorosłych czekał  
bogaty catering i kiermasz tradycyjnych nalewek. 
Imprezę rozpoczął koncert wokalistów ze Studia 
Piosenki Rozrywkowej EMKA, następnie Zespół 
Obrzędowy „Cyganiacy” przedstawił lasowiackie 
ludowe obrzędy związane z Nocą Świętojańską, 
wystąpił również Zespół Śpiewaczy „Bielowianie”. 
Gwiazdą wieczoru był zespół LESIOKI (folk-di-
sco polo) - półfinaliści programu DISCO STAR  
w POLO TV, entuzjastycznie przyjęty przez licznie 
zgromadzona publikę, świetnie bawiącą się przy 
skocznych rytmach. Niezwykle udaną imprezę 
zakończył Zespół Tańca Ognia „Flame” z Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Koprzywnicy 
przepięknym świetlnym pokazem. 

SOK
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Złoto dla Grzegorza Sudoła  
w chodzie na 20km

19 lipca w Krakowie rozegrane zostały 
91. Mistrzostwa Polski Seniorów. Na zlokali-
zowanej przy hali Tauron Arena Kraków tra-
sie złoty medal w chodzie na 20 kilometrów 
wywalczył nowodębianin Grzegorz Sudoł.  
W rywalizacji mężczyzn przez większość dy-
stansu na prowadzeniu szedł duet krakowskie-
go AZS-AWF – Grzegorz Sudoł i Jakub Jelo-
nek. Wicemistrz Europy z Barcelony z 2010 
roku zaatakował dopiero na ostatnich metrach  
i po fenomenalnym finiszu zapewnił sobie zło-
ty medal. Czas mistrza Polski to 1:25:41. Ponad 
minutę później na linii mety zameldował się 
Rafał Augustyn, który wywalczył brązowy 
medal z czasem 1:26:52.

Kamil Gurdak z brązowym medalem na 
Uniwersjadzie w Korei Południowej
Na piątym miejscu rywalizację ukończy-

ła polska sztafeta 4 x 400 metrów biegnąca  
w składzie Mateusz Zagórski, Michał Pie-
trzak, Kamil Gurdak (przez 380 metrów biegł 
w jednym bucie!), Rafał Omelko, jednak po 
dyskwalifikacji trzeciej na mecie ekipy RPA 
biało-czerwoni przesunęli się na czwarte miej-
sce. Kilkadziesiąt minut po zakończeniu biegu 
sędziowie zdecydowali także o dyskwalifikacji 
ekipy USA i biało-czerwoni awansowali na 
brązową pozycję. Polacy uzyskali czas 3:07.77, 
a złoto – z wynikiem 3:05.05 – zdobyli zawod-
nicy z Dominikany.

Kamil Gurdak wziął udział także w fina-
łowym biegu na 800 metrów, gdzie zajął ósme 
miejsce z czasem 1:52.13. Złoto – z wynikiem 
1:49.05 – zdobył Shaquille Walker.

Zmagania lekkoatletów na uniwersjadzie-
zakończyły się biegami rozstawnymi. W ko-
reańskim Kwangju polscy lekkoatleci zdobyli 
w sumie 12 medali (3-6-3). To najlepszy start 
polskich lekkoatletów w historii tych zawodów. 
Kolejna edycja tej imprezy odbędzie się pod 
koniec sierpnia 2017 roku na Tajwanie.

RL/MM

Śp. Andrzej Gerwatowski wy-
chował kilka pokoleń pływaków, 
był prekursorem nauki pływania  
w Nowej Dębie. Wykształcił kilku-
set ratowników WOPR i instruk-
torów nauki pływania, z których 
wielu zdobyło najwyższe stopnie  
w ratownictwie wodnym. Ludzie Ci 
kontynuują tradycje zaszczepione 
przez śp. Andrzeja godnie Go zastę-
pując. Dla uczczenia pamięci o nim 
corocznie na krytej pływalni SOSiR 
organizowane są Powiatowe Zawody 
pływackie - memoriał Jego imienia. 
Podobnie było i w tym roku. Na star-
cie stanęło ponad 120 uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z tere-

nu powiatu tarnobrzeskiego. Prym 
wiedli uczniowie z gminy Nowa 
Dęba, a szczególnie zawodnicy sek-
cji pływackiej Piranie SOSiR Nowa 
Dęba. Zawody współorganizowali 
Samorządowy Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Nowej Dębie oraz Miejski 
Klub Sportowy Stal Nowa Dęba. 
Obsługę ratowniczą i sędziowską za-
pewnili ratownicy WOPR i instruk-
torzy nauki pływania zatrudnieni  
w SOSiR. Szczególne podziękowa-
nia za pomoc dla nauczycieli i opie-
kunów grup szkolnych. Szczegó-
łowe wyniki Memoriału na stronie  
www.sportnowadeba.pl

SOSiR

Sukcesy lekkoatletów

Kolejna edycja memoriału  
im. Andrzeja Gerwatowskiego
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Już po raz szesnasty Nowodębskie Towa-
rzystwo Społeczno – Kulturalne zorganizowa-
ło biegi ulicami Nowej Dęby wokół Placu mjr 
Jana Gryczmana. 13 czerwca na starcie stawiło 
się 179 uczestników, którzy rywalizowali w 12 
kategoriach wiekowych na czterech dystansach 
od 400 do 1600 metrów. Biegi uliczne odbyły 
się dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz 
pomocy sponsorów. XVI Nowodębskie Biegi 
Uliczne jako zadanie publiczne zostały także 
wsparte przez gminę Nowa Dęba.

Poniżej prezentujemy nazwiska najlep-
szych zawodników.

I-II kl. 400 metrów dziewcząt – udział 24 osób
1 miejsce: Milczanowska Zuzanna – SP nr 
2 w Nowej Dębie

2 miejsce: Wojciechowska Wiktoria – PSP  
w Majdanie Królewskim
3 miejsce: Ruszkiewicz Oliwia – PSP w Maj-
danie Królewskim
 (….)
22 miejsce: Wdowiak Julia – uczestniczka 
4-letnia (rocznik 2011)
23 miejsce: Smaroń Wiktoria – uczestniczka 
4-letnia (rocznik 2011)

I-II kl. 400 metrów chłopców – udział 26 osób
1 miejsce: Tereszkiewicz Filip – SP nr 2  
w Nowej Dębie
2 miejsce: Kaczmarski Kamil – PSP w Majda-
nie Królewskim
3 miejsce: Wołosz Krystian – PSP w Majdanie 
Królewskim
(…)

25 miejsce: Gładysz Kornel – Przedszkole

III-IV kl. 400 metrów dziewcząt – udział 21 
osób
1 miejsce: Puzio Agata – SP w Majdanie 
Królewskim
2 miejsce: Siekierka Sabina – SP nr 2 w Nowej 
Dębie
3 miejsce: Kupiszewska Beata – SP w Majda-
nie Królewskim

III-IV kl. 400 metrów chłopców– udział 43 
osób
1 miejsce: Zięba Wiktor – SP w Komorowie
2 miejsce: Majewski Patryk – SP w Krzątce
3 miejsce: Konefał Kacper- SP nr 2 w Nowej 
Dębie

V-VI kl. 800 metrów dziewcząt– udział 8 osób
1 miejsce: Zięba Dominika – SP w Komo-
rowie
2 miejsce: Smolarczyk Karolina – SP  
w Alfredówce
3 miejsce: Letniowska Dagmara – SP w Maj-
danie Królewskim

V-VI kl. – 800 metrów chłopców – udział 16 
osób
1 miejsce: Mangione Marek- SP nr 3  
w Nowej Dębie
2 miejsce: Wdowiak Dominik – SP w Alfre-
dówce
3 miejsce: Kamiński Michał – SP w Komo-
rowie

Gimnazja – 800 metrów dziewcząt – udział 
7 osób
1 miejsce: Zięba Klaudia – Gimnazjum nr 
2 w Nowej Dębie
2 miejsce: Wilk Joanna -– Gimnazjum nr 1  
w Nowej Dębie
3 miejsce: Kwaśnik Angelika – Gimnazjum nr 
1 w Nowej Dębie

Gimnazja – 1200 metrów chłopców – udział 
19 osób
1 miejsce: Prokopiuk Marcel – Gimnazjum 
nr 1 w Nowej Dębie
2 miejsce: Czachor Rafał – Gimnazjum nr 1  
w Nowej Dębie
3 miejsce: Wdowiak Dominik – Gimnazjum 
nr 2 w Nowej Dębie

XVI Biegi uliczne NTSK
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W Nowej Dębie rozegrany został drugi 
i ostatni turniej barażowy, decydujący osta-
tecznie, który z zespołów będzie w przyszłym 
sezonie występował w badmintonowej eks-
traklasie, czyli badmintonowej polskiej elicie. 
Do rywalizacji przystąpiło 4 zespoły z I ligi 
badmintona z grupy południowo - wschod-
niej, a mianowicie: UKS Amicus Łopiennik 
Górny, UKS Ostrówek, UKS Kiko II Zamość 
oraz gospodarz MKS Stal Nowa Dęba. Już 
po pierwszym turnieju barażowym, który 
rozegrany został w Zamościu wiadomo było, 
że do decydującej rozgrywki staną drużyny 
UKS Kiko II Zamość i MKS Stal Nowa Dęba.
Młody badmintonowy zespół Stali Nowa 

Dęba spisał się wręcz rewelacyjnie i po poko-
naniu wszystkich rywali w znakomitym stylu 
wywalczył awans do badmintonowej polskiej 
elity. Najpierw pokonał drużynę UKS Ami-
cus Łopiennik Górny 6:0, następnie wygrał  
z niezłym zespołem UKS Ostrówek 5:1 
i w decydującym meczu rozniósł silny zespół 
UKS Kiko II Zamość 6:0, wręcz deklasując 
rywala. Tym samym po wielu latach badmin-
tonowa ekstraklasa znowu w przyszłym sezo-
nie zawita do Nowej Dęby, do hali widowisko-
wo - sportowej Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej 
Dębie, gdzie na co dzień trenują nowodębscy 
badmintoniści i gdzie będą rozgrywać mecze 
ligowe w ekstraklasie.

Najmłodsza ligowa drużyna ligowa  
w Polsce - MKS Stal Nowa Dęba, w tur-
niejach barażowych wystąpiła w składzie: 
Natalia Róg, Beata Mycek, Zofia Tomczyk, 
Aleksandra Michalczuk, Patryk Kopeć, Rafał 
Lejko, Patryk Róg oraz kapitan zespołu i jed-
nocześnie II trener Mateusz Czachor. Średnia 
wieku tej drużyny wynosi 16 lat! Więc jest 
to drużyna o dużym potencjale i o ciekawej 
przyszłości.

Awans młodych badmintonistów Stali 
do ekstraklasy to efekt znakomitej postawy  
w tym sezonie na kortach całej Polski w im-
prezach rangi mistrzostw Polski oraz turnie-
jach klasyfikacyjnych oraz ciężkiej i wytężo-
nej pracy na treningach zarówno zawodniczek 
i zawodników jaki i ich trenerów.

Wszystkie drużyny uczestniczące w tym 
turnieju barażowym zostały nagrodzone pu-
charami, medalami oraz dyplomami, a cere-
monii dekoracji dokonali: burmistrz miasta 
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz 
prezes MKS Stal Nowa Dęba Damian Diek-
tiarenko.

Sędzią głównym zawodów był Sławomir 
Moździoch z Zamościa. Opiekę medyczną 
sprawował ratownik medyczny Henryk Sera-
fin. Ostateczna kolejność po turniejach barażo-
wych rozegranych w Zamościu i Nowej Dębie:
1. MKS Stal Nowa Dęba - awans do ekstraklasy
2. UKS Kiko II Zamość
3. UKS Ostrówek
4. UKS Amicus Łopiennik Górny

MKS STAL Nowa Dęba

Badmintonowa ekstraklasa 
wraca po latach do Nowej Dęby

SPP – 800 metrów dziewcząt – udział 3 osób
1 miejsce: Zięba Kinga – Zespół Szkół nr 1 
w Nowej Dębie
2 miejsce: Rzeszut Justyna – Zespół Szkół nr 
1 w Nowej Dębie
3 miejsce: Dul Edyta – Zespół Szkół nr 1  
w Nowej Dębie

SPP – 1200 metrów chłopców– udział 4 osób
1 miejsce: Urbaniak Arkadiusz – Zespół 
Szkół nr 3 w Tarnobrzegu

2 miejsce: Maciąg Radosław – Zespół Szkół 
nr 2 w Nowej Dębie
3 miejsce: Kowalczyk Patryk – Zespół Szkół 
nr 2 w Nowej Dębie

Open – 1600 metrów kobiet– udział 3 osób
1 miejsce: Szczepaniak Oliwia – Zespół 
Szkół nr 1 w Nowej Dębie
2 miejsce: Tomczyk Małgorzata – Zespół 
Szkół nr 1 w Nowej Dębie
3 miejsce: Krystel Sylwia – Zespół Szkół nr 1 
w Nowej Dębie

Open – 1600 metrów mężczyzn– udział 5 
osób
1 miejsce: Turczyn Dariusz
2 miejsce: Konefał Karol
3 miejsce: Zmitrowicz Bogdan

NTSK
Zdjęcia: Wiesław Szczur
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Aktywny wypoczynek nad Zalewem od maja dostępny bezpłatnie także na wodzie

Od lewej - Kamil Gurdak, Julian Zięba, Adam Bunio z ekstraklasowymi badmintonistami 
MKS Stal Nowa Dęba oraz młodzi piłkarze Orlik SOSiR Nowa Dęba z trenerem Wojciechem 

Krzeszewskim

Bezpłatnie można wypożyczyć m.in. kajak, rower wodny lub łódkę wiosłową

Seniorzy na jubileuszu Złotych Godów w holu Samorządowego Ośrodka Kultury
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Co roku Militariadę odwiedzają tłumy mieszkańców oraz gości z całej Polski

Koncerty w gwiazdorskiej obsadzie to także wizytówka Militariady

Tegoroczna rekonstrukcja historyczna to epizod pojmania sztabu 5.Dywizji Piechoty  
w trakcie Bitwy pod Budziszynem

Czołg T-72 jako obowiązkowy element każdej edycji Militariady

Pokaz wyszkolenia żołnierzy z 18 Brygady Powietrzno-Desantowej z Bielska-Białej

Przejażdżki URAL-em Stanisława Góreckiego to wielka frajda głównie dla dzieci

W oczekiwaniu na rekonstrukcję historyczną...Policjanci z Radomia ze swoimi wystrzałowymi rowerami


