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Niech czasowi Świąt Bożego Narodzenia  
towarzyszą radość i pokój, a Mieszkańcy i Goście  

niech przeżyją je w poczuciu wzajemnego  
zrozumienia, szacunku i bliskości.
Życzymy wszystkim, aby rok 2016  

był rokiem spełnionych zamierzeń i planów,  
a także by obfitował w łaski  

płynące od nowonarodzonego Dziecięcia.
Wiesław Ordon

Burmistrz Miasta i Gminy 
 ze Współpracownikami

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 wraz z Radnymi  
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Delegacje samorządu gminnego, władz 
powiatu, dyrekcja szpitala, dowództwo po-
ligonu, straż pożarna, a także firmy i insty-
tucje z terenu miasta i gminy Nowa Dęba 
złożyły kwiaty pod obeliskiem Eugeniusza 
Kwiatkowskiego, rozpoczynając w Nowej 
Dębie uroczyste obchody 97. rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepodległości.

Po uroczystej Mszy św. w intencji Ojczy-
zny, odprawionej w kościele p.w. Podwyż-
szenia Krzyża Św., obecne na uroczystości 
poczty sztandarowe ze szkół, ochotniczych 
straży pożarnych, zakładów pracy oraz 
licznie zgromadzeni mieszkańcy przema-
szerowali na plac im. mjr Jana Gryczmana. 
Żołnierze z Ośrodka Szkolenia Poligonowe-
go Wojsk Lądowych Dęba wciągnęli flagę 
państwową na maszt i wykonali salwę ho-
norową dodatkowo podkreślając ważność 
wydarzenia. 

Oficjalną część uroczystości na pla-
cu mjr Gryczmana zakończyło wręczenie 

aktu nadania tytułu Honorowego Obywa-
tela Gminy Nowa Dęba. Odebrał go wnuk  
ppłka Kazimierza Bogacza - Krzysztof 
Skrzypek. Nowodębskim obchodom 97. 
rocznicy Odzyskania Niepodległości towa-
rzyszyły również gra miejska w wykonaniu 
harcerzy ze Szczepu „Jedynka” w Nowej 
Dębie oraz marsz NordicWalking „Ku Nie-
podległości”. 

Ostatnią, trzecią częścią nowodębskich 
obchodów była projekcja w Samorządowym 
Ośrodku Kultury filmu „Wolność i Niezawi-
słość. Ostatnia nadzieja”, poprzedzona wpro-
wadzeniem Tomasza Sudoła z IPN Warsza-
wa.

Uroczystości patriotyczne miały miejsce 
także na terenie sołectw. Na boisku szkol-
nym w Tarnowskiej Woli zorganizowane 
zostało ognisko patriotyczne. W ognisku 
uczestniczyli harcerze i licznie zgromadzeni 
mieszkańcy, którzy śpiewali pieśni patrio-
tyczne. 

13 listopada w szkole w Jadachach od-
była się uroczysta Wieczornica, połączona 
z podsumowaniem projektu „Nasza wieś  
w naszych rękach” Stowarzyszenia na Rzecz 
Ekorozwoju i Promocji Wsi Jadachy oraz 
projektu gimnazjalnego „Jadachy - moja 
Mała Ojczyzna”. Pamięć minionych dni  
i dumę z odzyskanej wolności przywołały 
pieśni i wiersze patriotyczne we wzruszają-
cym montażu słowno– muzycznym. Podsu-
mowany w drugiej części uroczystości pro-
jekt, zrealizowany przez stowarzyszenie we 
współpracy ze szkołą, radą sołecką i OSP, 
wyrażał swoisty lokalny patriotyzm, a przez 
to wpisywał się w to jakże ważne Święto. 
Efektem projektu jest ładniejsze otoczenie, 
ciekawie zagospodarowana przestrzeń pu-
bliczna Jadachów oraz publikacja o małej 
ojczyźnie pt. „Jadachy wczoraj i dziś.” 

Galeria zdjęć na str. 27

RL/MM

97. rocznica odzyskania 
Niepodległości

» samorząd



zima 2015NASZE SPRAWY 3» samorząd

27 maja 2014 r. Rada Ministrów ustanowi-
ła Rządowy Program dla Rodzin Wielodziet-
nych oraz określiła szczegółowe warunki jego 
realizacji. Program miał na celu promowanie 
modelu rodziny wielodzietnej i jej pozytywne-
go wizerunku, umacnianie oraz wspieranie ro-
dziny, a także zwiększenie szans rozwojowych 
i życiowych dzieci i młodzieży. Wymienione 
akty prawne weszły w życie 16 czerwca 2014 r.  
w związku z czym gmina za pośrednictwem 
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Nowej Dębie przystąpiła do jego realizacji.

Gmina Nowa Dęba wychodząc naprzeciw 
potrzebom mieszkańców wprowadziła No-
wodębski Program dla Rodzin Wielodziet-
nych,  który jest elementem realizowanej poli-
tyki społecznej. Program jest formą wsparcia 
dla rodzin zamieszkujących na terenie Miasta 
i Gminy Nowa Dęba, pomaga w promowaniu 
modelu oraz pozytywnego wizerunku rodzi-
ny wielodzietnej. Wspiera sytuację finanso-
wą rodzin, zwiększa szanse rozwoju dzieci  
i młodzieży z rodzin wielodzietnych oraz umoż-
liwia im szerszy dostęp do dóbr kultury i sportu.

Program uchwalony został 20 sierpnia 
2014 r. Uchwałą Nr XLVI/422/2014 Rady 
Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie wpro-
wadzenia samorządowego programu przy-
znającego uprawnienia i ulgi rodzinom wie-
lodzietnym. Beneficjentami Nowodębskiego 
Programu dla Rodzin Wielodzietnych są człon-
kowie rodzin wielodzietnych z terenu miasta 
 i gminy Nowa Dęba, posiadający ważną ogólno-
polską Kartę Dużej Rodziny.

Połączenie ogólnopolskiego programu  
z nowodębskim programem to wygoda dla 
jego uczestników, ponieważ korzystają z tej 
samej karty.

Nowodębski Program dla Rodzin Wielodziet-
nych oferuje swoim beneficjentom następujące 
zniżki (tabela 1).

 

Otwarty charakter nowodębskiego programu 
umożliwił wzbogacenie katalogu zniżek adreso-
wanych do rodzin wielodzietnych posiadających 
kartę przez podmioty prywatne, które program 
poparły i zdecydowały się na zawarcie z gminą 
stosownego porozumienia w sprawie przystąpie-
nia do programu, oferując nowodębianom atrak-
cyjne zniżki (tabela 2).

1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dn. 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny okre-
ślająca zasady przyznawania członkom rodziny 
wielodzietnej karty dużej rodziny. Uprawnienia 
przysługujące osobom posiadającym ważną kartę 
polegają na przyznaniu korzystniejszego od ogól-
nie obowiązującego dostępu do towarów, usług 
lub innych form działalności. 

Osobami uprawnionymi do korzystania  
z ulg są posiadacze Karty Dużej Rodziny. Kar-
ta przysługuje członkom rodziny (także rodzi-
nom zastępczym i rodzinnym domom dziecka) 
w której na utrzymaniu pozostaje co najmniej 
troje dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest 
wydawana każdemu członkowi rodziny. Rodzi-
ce mogą korzystać z karty dożywotnio, dziecko 
- do 18 roku życia lub do ukończenia 25 lat –  
w przypadku gdy uczy się, bez ograniczeń wie-
kowych – w przypadku posiadania orzeczenia  
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. 

Rozszerzenie ustawowych zniżek na prze-
jazdy kolejowe dla dorosłych członków rodzin, 
zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty 
za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego po-
trzebnych do wydania KDR czy darmowe wejścia 
do parków narodowych - takie przywileje wpro-
wadza ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

Kompleksową obsługę rządowego progra-
mu dla rodzin wielodzietnych (ustawy z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny) po-
cząwszy od przyjmowania wniosku do wyda-
nia kart prowadzą asystenci rodziny w Miej-
sko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
ul. M. Reja 3 w Nowej Dębie, pok. Nr 14 w godzi-
nach pracy ośrodka.

Od początku realizacji programu tj. 16.06.2014 
r. do grudnia 2015 r., wpłynęło 245 wniosków  
o przyznanie KDR z tego:
18 dotyczyło przedłużenia ważności karty,
3 dodania nowej osoby w rodzinie,
2 uzupełnienia członka rodziny,
3 wydania duplikatu karty.

Zawnioskowało 219 rodzin, w których kartę 
otrzymało 1163 osoby.

Przygotowała: Barbara Wilk
Młodszy asystent rodziny  
MGOPS w Nowej Dębie

Drugi rok z Kartą Dużej Rodziny
Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Nowej Dębie

50 % w stosunku do obowiązujących opłat za 
organizowane zajęcia taneczne, akademii przedszkolaka 
i akademii zabaw, 40 % za bilety wstępu do kina

Samorządowy Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Nowej Dębie

50 % w stosunku do obowiązujących cen biletów za 
korzystanie ze świadczonych usług

Żłobek Miejski w Nowej Dębie 50 % w opłacie stałej za pobyt dziecka w żłobku
Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie
Przedszkole Nr 5 w Nowej Dębie
Przedszkole Nr 4 – Zespół Placówek 
Oświatowych w Nowej Dębie

50 % za każdą godz. pobytu dziecka  
w przedszkolu w czasie przekraczającym  
wymiar 5 godz. dziennie

P.H.U. PASMANTERIA Siciarz Anna 
Siciarz Łukasz Nowa Dęba  
Al. Zwycięstwa 3

10% na cały asortyment z branży budowlanej

InPost Nowoczesna Poczta 
Nowa Dęba ul. 1-go Maja 1A – 
Pasmanteria

25% na wybrane usługi pocztowe

Pracownia Plastyczno – Meblarska 
„Akcent” Paweł Prokopiuk  
ul. Chopina 4 Nowa Dęba

10 – 15 % zniżki na świadczone usługi  
produkcji mebli

Przedszkole Niepubliczne „Krasnal” 
ul.Szypowskiego 1 Nowa Dęba 12 % zniżki opłaty za czesne w przedszkolu

P.H.U. „Auto-Gaz-But” Cz. Słowik 
ul. Wojska Polskiego 1 a

Olej napędowy ON – upust w kwocie 0,03 zł / l 
Gaz LPG - upust w kwocie 0,03 zł/l 
Benzyna 95 - upust w kwocie 0,03 zł / l

tabela 1

tabela 2
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Zastępca Komendanta Miej-
skiego Policji w Tarnobrzegu mł. 
insp. Tomasz Oleksak wspólnie 
z burmistrzem miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesławem Ordo-
nem i wiceprezydentem miasta 
Tarnobrzega Józefem Motyką 
wręczyli podziękowania trzem 
mężczyznom. Dwóch z nich 
przyczyniło się do wyjaśnienia 
okoliczności śmiertelnego wy-
padku drogowego, trzeci do wy-
jaśnienia kradzieży rozbójniczej.

Dzięki pomocy dwóch 
mieszkańców Tarnobrzega, funkcjonariusze no-
wodębskiej policji ustalili kierowcę ciągnika sio-
dłowego z naczepą, który uczestniczył w śmiertel-
nym wypadku drogowym w Jadachach.

Inny mężczyzna zatrzymał kobietę, która ze 
wspólnikami dopuściła się kradzieży sklepowej 

w Nowej Dębie. Dzięki temu, znacznie szybciej 
wyjaśniono okoliczności śmiertelnego potrącenia 
pieszego oraz kradzieży rozbójniczej. 

Z tej okazji w siedzibie Urzędu Miasta Tar-
nobrzega z mężczyznami spotkali się przedstawi-
ciele policji oraz władz samorządowych. Pamiąt-
kowymi listami gratulacyjnymi oraz drobnymi 

upominkami chcieli im podzię-
kować za obywatelską postawę. 
Podziękowania odebrali Hubert 
Kopeć - mieszkaniec Nowej 
Dęby, oraz mieszkańcy Tarno-
brzega - Jacek Szymański i Ka-
zimierz Szczur.

Słowa podziękowania do za-
proszonych gości skierował mł. 
insp. Tomasz Oleksak – „... jest to 
zachowanie obecnie tak rzadkie 
i przez to tak cenne, że wyma-
ga szczególnego uhonorowania  
i podziękowania.”

Ciepłymi słowami o całej trójce mówił 
również wiceprezydent Miasta Tarnobrzega Jó-
zef Motyka i burmistrz Nowej Dęby - Wiesław  
Ordon.

Źródło:  
http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

W sobotę 14 listopada rodzina, przyjaciele  
i mieszkańcy Nowej Dęby pożegnali z wojsko-
wymi honorami ppłk Kazimierza Bogacza ps. 
„Bławat”, żołnierza Armii Krajowej, Honoro-
wego Obywatela Gminy Nowa Dęba i miasta 
Tarnobrzega.

Na uroczystości pogrzebowej w koście-
le Podwyższenia Krzyża Świętego obecni byli 
także przedstawiciele władz sa-
morządowych Nowej Dęby (bur-
mistrz Wiesław Ordon, zastępca 
burmistrza Zygmunt Żołądź oraz 
przewodniczący Rady Miejskiej 
Wojciech Serafin), zastępca pre-
zydenta Tarnobrzega Józef Mo-
tyka oraz poczty sztandarowe 
Ochotniczych Straży Pożarnych  
i szkół z terenu miasta i gminy 
Nowa Dęba. Sztandar Obwodu 
ZWZ AK Tarnobrzeg podczas 
uroczystości trzymał dr hab. Ta-
deusz Zych, dyrektor Muzeum Hi-
storycznego Miasta Tarnobrzega. 

Wojskową asystę honorową przy trumnie 
zmarłego ppłk Bogacza pełnili żołnierze z Ośrod-
ka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych 
Dęba. Burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon przypomniał raz jeszcze zasługi 
Kazimierza Bogacza dla Nowej Dęby i powia-
tu tarnobrzeskiego. Postać zmarłego przybliżył  
w homilii także ks. dr hab. Stanisław Haręzga, 
przyjaciel ś.p. Kazimierza Bogacza.

Rada Miejska w Nowej Dębie na wnio-
sek kapituły nadała Kazimierzowi Bogaczo-
wi tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Nowa 
Dęba” uzasadniając m. in. jego działalnością 
niepodległościową w okresie II wojny świato-
wej i po jej zakończeniu (m.in. walkę z Niem-
cami, próbę pomocy powstańcom warszaw-
skim, uwolnienie żołnierzy Armii Krajowej  
z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego  

w Tarnobrzegu) oraz utrwalaniem 
pamięci historycznej (publikacje, 
spotkania z młodzieżą i miesz-
kańcami gminy, wspomnienia), 
a także działalnością społeczną. 
Kazimierz Bogacz urodził się 28 
marca 1914 r. W ubiegłym roku 
obchodził swoje setne urodziny. 
/28.03.1914 - 11.11.2015/

Ppłk Kazimierz Bogacz, 
„Bławat” spoczął na cmentarzu 
komunalnym w Nowej Dębie. 
Cześć Jego pamięci!

UMiG

Policja i samorządowcy 
nagrodzili bohaterów

Nowa Dęba pożegnała 
„Bławata” z honorami

» samorząd

Hubert Kopeć odbiera podziękowanie z rąk burmistrza Nowej Dęby Wiesława Ordona.
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Rada Miejska w Nowej Dębie udzieliła po-
mocy finansowej na rok 2016 Powiatowi Tarno-
brzeskiemu w wysokości 250 tys. zł z przeznacze-
niem na przebudowę drogi powiatowej nr 1127R 
- ulica Kościuszki w Nowej Dębie.

W związku z planowanym przez Powiat Tar-
nobrzeski do realizacji w 2016 roku zadaniem pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1127R ulica 
Kościuszki w Nowej Dębie”, Rada Miejska w No-
wej Dębie udzieliła powiatowi wsparcia w kwo-
cie 250 000 zł. Stanowi to 50% udziału własnego 
powiatu w realizacji tego zadania. W tym roku 
Gmina Nowa Dęba udzieliła pomocy finansowej 
Powiatowi Tarnobrzeskiemu na sporządzenie do-
kumentacji projektowej planowanej przebudowy, 
zgodnie z przyjętymi założeniami realizacji zadań 
powiatowych na terenie gminy.

Przebudowa ulicy Kościuszki na odcinku od 
przejazdu kolejowego do Zespołu Szkół nr 2 obej-
mie swym zakresem:
-  wykonanie wzmocnienia istniejącej jezdni 

bitumicznej,
-  budowę ciągu pieszo - rowerowego po prawej 

stronie jezdni, poprzez przebudowę istniejące-
go chodnika,

-  przebudowę skrzyżowania poprzez wzmoc-
nienie jezdni i korektę promieni łuków,

-  przebudowę chodnika po lewej stronie jezdni,
-  przebudowę parkingów o nawierzchni  

bitumicznej,
-  przebudowę elementów odwodnienia,
-  wymianę istniejących słupów  

oświetleniowych,
-  przebudowę istniejących zjazdów,
-  przebudowę przejść dla pieszych.

Zadanie jest planowane do realizacji w 2016 
roku przez Powiat Tarnobrzeski w ramach „Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-

struktury Drogowej na lata 2016 - 2019”. Radni 
Powiatu Tarnobrzeskiego zdecydowali o zacią-
gnięciu zobowiązania na 2016 rok w kwocie do 
300 tysięcy złotych na częściowe sfinansowanie 
przebudowy tej drogi. Wartość kosztorysowa za-
dania wynosi 1 030 000 zł, w tym dofinansowa-
nie z budżetu państwa 515 tys. zł. Znalazło się ono 
na wysokim, ósmym miejscu na wstępnej liście 
rankingowej Wojewody Podkarpackiego wśród 
wniosków o dofinansowanie w ramach Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016-2019.

UMiG/RL

Dwadzieścia jeden nowych oznakowanych 
radiowozów Kia Cee’d powiększyło tabor pod-
karpackiej policji. Samochody trafiły do 12 ko-
mend miejskich i powiatowych. Jeden z nich trafił 
także do komisariatu w Nowej Dębie.

Ich zakup został sfi-
nansowany ze środków 
pozyskanych od jednostek 
samorządów terytorialnych, 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podkarpac-
kiego i środków budżeto-
wych Komendy Głównej 
Policji. Gmina Nowa Dęba 
wsparła zakup nowego ra-
diowozu kwotą 18,5 tys. zł.

Nowe pojazdy to ozna-
kowane radiowozy Kia 

Cee’d w wersji kombi. Wyposażone są w silniki 
benzynowe o pojemności 1600 cm3 i mocy 136 
koni mechanicznych, a także m.in. klimatyzację, 
kontrolę trakcji, system ABS czy poduszki bez-

pieczeństwa i kurtyny powietrzne oraz komplet 
kół zimowych. Wartość jednego takiego pojazdu 
to ponad 61 tys. zł. 

Oprócz gminy Nowa Dęba zakup radiowo-
zów dla Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrze-
gu wsparły także władze gminy Gorzyce, miasta 
Tarnobrzeg i gminy Baranów Sandomierski. 

Do służby w podkarpackiej policji trafiło 
także pięć nowych samochodów terenowych 
Mitsubishi Pajero. Zakup tych samochodów zo-
stał sfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2007-2013.

RL/MM

Nowe radiowozy dla policji

W przyszłym roku rusza 
przebudowa ulicy Kościuszki

» samorząd
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Podatki nieco wzrosną – po pięciu latach 
dla mieszkańców i po dwóch dla firm.

„Obrzędy i zwyczaje lasowiackie” 
zakończyły trylogię

Średnio o 2 % wzrosną podatki z tytułu nieru-
chomości w roku 2016. Wzrost następuje po pięciu 
latach w przypadku mieszkań i po dwóch latach 
w przypadku firm. I tak w podatku od mieszkań 
wzrost wyniesie: dla mieszkania 50-metrowego 
2 zł w skali roku, zaś 4 zł dla domu 100-metro-
wego. Jeśli chodzi o firmy, to właściciel sklepu 
100-metrowego będzie płacił 38 zł więcej za 
jego powierzchnię i grunt do niej przynależny,  
a za 1000-metrową halę 380 zł więcej w skali roku 
(czyli ok. 32 zł miesięcznie).

Nie wzrosną stawki podatku od środków 
transportowych, nastąpi natomiast przeklasyfi-
kowanie autobusów ze względu na ilość miejsc 
do innej grupy podatkowej, ale to jest wynikiem 
uregulowań ustawowych.Spadnie natomiast o 2 zł 

za hektar podatek rolny, co jest wynikiem spadku 
ceny żyta, stanowiącej podstawę ustalania tego 
podatku.

Każdej decyzji o zmianie wysokości stawek 
podatkowych towarzyszą zrozumiałe emocje, 
bo nikt nie chciałby wydawać więcej ze swojej 
kieszeni. Lecz należy zauważyć, że działalność 
finansowa samorządu jest tak skonstruowana, że 
część swoich wydatków gmina pokrywa z po-
datków. I jeśli dzięki nim warunki i jakość życia 
naszych mieszkańców się poprawiają, to ich po-
bieranie jest uzasadnione. Budujemy kanalizacje, 
wodociągi, poprawiamy stan nawierzchni dróg, 
na to potrzebne są ogromne pieniądze. Pochodzą 
one nie tylko z budżetu gminy, z Unii Europej-
skiej, ale także z pożyczek, co prawda preferen-

cyjnych, ale które trzeba spłacać. A nie jesteśmy 
w stanie najpierw uzbierać, a później budować, bo 
w ten sposób dziś może mielibyśmy wykonane 
inwestycje kanalizacyjne np. w dwóch wsiach,  
a o wodociągach w mieście już nie wspominając 
(bo tu też, nie wprost, finansujemy spłatę kredytu 
na wkład własny do projektu). I na to m.in. prze-
znaczane są nasze podatki.

Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się również 
zasady opłacania podatków: rolnego, leśnego, od 
nieruchomości. W przypadku gdy kwota podatku 
nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednora-
zowo w terminie płatności pierwszej raty.

Wiesław Ordon 
Burmistrz

» samorząd / z życia gminy

22 października sala kameralna SOK wypeł-
niła się po brzegi w związku z promocją nowej 
pozycji wydawniczej, będącej owocem współpra-
cy Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej 
Dębie, Nowodębskiego Towarzystwa Społeczno-
-Kulturalnego i Lasowiackiej Grupy Działania. 
„OBRZĘDY I ZWYCZAJE LASOWIACKIE” 
to trzecia część „trylogii lasowiackiej”, po książ-
kach z lat ubiegłych „Słowniku Gwary Lasowiac-
kiej” oraz „Kuchni Lasowiackiej”. Gościliśmy 
Posła na Sejm RP Mirosława Plutę, burmistrza 
miasta i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona 
oraz Adama Kusa - kierownika Działu Multi-
medialnych Technik Upowszechniania Kultury  
w WDK w Rzeszowie. Gościem honorowym była 
Lasowiaczka Anna Rzeszut z Baranowa Sando-
mierskiego, która opowiadała ciekawe historie  
o życiu codziennym, obchodzeniu świąt, rela-
cjach rodzinnych i sąsiedzkich, o kiszeniu kapu-
sty, uprawie lnu i innych tradycjach lasowickich 
zawartych w publikacji, bawiła licznie zebraną 
publikę lasowiackimi przyśpiewkami.

W wydawnictwie pod redakcją Jerzego Su-
doła, Krystiana Rzemienia i Piotra Pastuły pod-
jęte zostały tematy związane z historią, kulturą 
i obyczajami dawnych mieszkańców Puszczy 
Sandomierskiej. Wiele z tych obrzędów, które kul-
tywowali przodkowie mieszkańców dzisiejszych 
powiatów tarnobrzeskiego, stalowowolskiego  
i kolbuszowskiego znane jest po dzień dzisiejszy. 

Lokalne koła gospodyń oraz stowarzyszenia prak-
tykują zwyczaje lasowiackie przy okazji ważnych 
wydarzeń. Wydana książka ma je przypomnieć, 
utrwalić i popularyzować, dlatego opracowana 
została jako mini kompendium Lasowiaków. 
Wydawcy opowiedzieli o pracy nad książką  
i przybliżyli etapy jej powstawania.  W opraco-
wanie książki włączyli się: Lasowiacka Grupa 
Działania – główny wydawca i mecenas wyda-
nia – oraz: Nowodębskie Towarzystwo Społecz-
no-Kulturalne, Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Nowej Dębie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kul-
tury w Baranowie Sandomierskim i Gminny 
Ośrodek Kultury w Bojanowie. Każdy uczestnik 
promocji otrzymał bezpłatny egzemplarz publi-
kacji. W ramach spotkania odbyło się otwarcie  
i prezentacja nowej wystawy w IZBIE PAMIĘCI.

(wg Anny Rzeszut –„OBRZĘDY  
I ZWYCZAJE LASOWIACKIE” str. 29-32)

Jak wyglądały Święta Bożego Narodzenia? 
Wigilia, przed Bożym Narodzeniem, olaboga 

świętego, to było jak była dziewczyna ładna, to 
tak miała dokuczane we wigilię, bo się poszło na 
pasterkę – to na przykład – jak były te domeczki 
takie, komineczki to u mnie to była strzecha i ko-
min, bo jeden komin był w chałupie, to wystawiły 
wóz i stał patyczany wóz na dachu. Bo jak się po-
szło na pasterkę, no a babcia została w domu, to 
spała, ani nie myślała o tym. I chłopaki potrafiły 

wóz ze stodoły rozprząść, wynieść na dach i tam 
go postawić. Stał całe święta. To znów, no różne 
rzeczy robiły. 
Furtki też zdejmowane były, bramy? 

Bramy były wynoszone, a gdzie były bramy?! 
Wrota! 
Wrota? 

To nie były bramy. Bramy to teraz. Wrota, 
jak wynieśli, jak śnieg przyprószył, to dopiero na 
wiosnę zdybał. Albo, co chciałam powiedzieć... 
Jak na przykład przyszło się z kościoła w nocy, 
bo to wszyscy szli na pasterkę, to chłopaki zno-
wu w Szczepana, to dopiero było. Bo każda spała 
po pasterce, nie? Tata pozbierał to siano. Wyniósł 
do stajni, słomę do stodoły. Król, bo musiał stać 
w południowym kącie. To wszystko wyniósł do 
stodoły. Króla, siano to krowom i koniom. 

Król? Co to było takiego? 
A to było zboże. Prosta słoma, kłosy zosta-

wione jak się młóciło i trzema powrózełkami 
związane. Czego trzema? To nikt nie wie tego. 
Bo to był Pan Jezus, Matka Boska i Dzieciątko. Te 
trzy powrózełka. To była tradycja. 
Dlaczego właśnie taka nazwa? 

No bo miał być królem, żeby stał w polu, żeby 
w polu się rodziło, żeby nie było jakiegoś gradu, 
czy innego nieszczęścia, to nazwano go król. Tak, 
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a jak mówię siano. Siano, no to trochę do gniazd 
kurom, żeby nie chodziły, nie gubiły jajek, kro-
wom, koniom. Świniom nie dawano. To było bar-
dzo fajne. Koniom, krowom i kurom do gniazd. 
Jak wyglądała wieczerza wigilijna? 

Wigilia. Wigilia no to już wszystko było ugo-
towane, musiało się umyć, na przykład jak my tu 
mamy ten zwyczaj lasowiacki w cebrzyckach, bo 
nie było, tylko każdy był już umyty, wymyty, ile 
się mógł, tak się wymył w cebrzyku. Wcześniej 
się umyło, ale tu przynosiła mama cebrzycek, do 
wody święconej wody trochę dolane i co najważ-
niejsze siano włożone i do tego musiał gospodarz 
tego domu wrzucić pieniążka, czy to dwa złote, 
czy złotówkę, nie papierowe tylko takie metalowe. 
I w tym się myły. Od najstarszego. Na przykład 
była babcia, mama, tata, dzieci, parobek, wszystko 
się umyło. Jak się umyło dopiero, wody nie wolno 
było wylać byle gdzie. Jak się umyło, się pacierz 
odmówiło. To był pacierz mówiony i za żywych 
i za umarłych, to był najdłuższy pacierz. A były-
śmy takie głodne, bo nie dały nam jeść, bo pościć 
trzeba było. No to już jak się pomodlili, no to brał 
tata opłatek, szedł do babci, do mamy, do nas, do 
parobka, czy kto tam był. Tym opłatkiem się poła-
mał. No i siedliśmy, zjedli. I nie wolno było puścić 
łyżki z ręki. Wszystko było postawione kapusta, 
kasza, barszcz, w takich miskach, każdy se brał, 
co chciał, to jadł. I łyżki nie wolno było wypusz-
czać, żeby Cię krzyże nie bolały. Po skończonym 
postniku tata brał, taki był opłatek albo różowy, 
albo zielony. Brał chleb, ten opłatek i szedł do staj-
ni. Do stajni, do koni, do krów, składał im życze-
nia. To było piękne. 
Najpierw jednak składał życzenia domowni-
kom. 

Najprzód było domowniki, a potem po kola-
cji, po wieczerzy, bo to się tak nazywało życzenia, 
ojciec brał, szedł jak mówię, do stajni. U nas było 
zawsze cztery konie, bo kobyły nie wolno było, pa-
robkowi tata kobył nie dał. Co roku miały źrebięta. 
A parobek robił końmi. Najsamprzód do koni, do 
krów. To było piękne. To było piękne. I co najważ-
niejsze, te życzenia złożył i co? A dziewczyny, jak 
były to babka mówiła: Idź słuchaj, z której strony 
pies szczeka, z tej strony będziesz mieć kawalera. 
No to się słuchało. Tam, stamtąd szczekał. Albo 
idź złap sztachety, bo ile złapiesz sztachet, to tak 
będzie: Jak do pary to się nie będziesz żenić, jak 
nie do pary będziesz się żenić. 
Jakie potrawy spożywano w Wigilię? 

Nasamprzód był podany barszcz z grzybami, 
kaszą jaglaną i nie był podbity ani mlekiem, ani 
śmietaną, tylko te grzyby były, tak dużo grzybów, 
że one dały smak temu barszczowi bo to kiszo-
ny był barszcz i ziemniaki były nie krojone, tylko 
były zazwyczaj małe gotowane, żeby nie kroić. 
Taki zwyczaj był. Bo jak pokroisz to możesz za-
chorować, a takie miały zwyczaje i polane olejem. 

Olej był robiony w Chmielowie u Denkowskiego 
albo Burlikowskiego. Tam były olejarze. Ten olej 
był przysmażony z cebulką, polany po wierzchu. 
To był barszcz z kaszą jaglaną, z grzybami. To już 
jest trzy dania, no bo barszcz, kasza i grzyby, nie? 
Później były ziemniaki z cebulą, bo musiało być 
dwanaście dań. Później podano kaszę. Tatarczana 
kasza z tatarki była z grzybami i z masłem i jagla-
na kasza, to była najlepsza. Bo była z wędzonymi 
śliwkami albo gruszkami. No to masz już ile dań, 
nie? Bo to każde było liczone, że nie śliwki albo 
gruszki i kasza to jest dwa dania, nie? Tatarcza-
na kasza, też z grzybami, też dwa dania – to już 
jest cztery dania i tu wszystko to było policzone. 
Później była podana kapusta z grochem. To była 
kapusta z grochem, z kaszą jaglaną i też podbita 
była mąką, taką przysmażaną, to było pycha. I to 
było znów i później był podany jeszcze ten kom-
pot. Albo z suszonych gruszek, bo przeważnie, z 
jabłek, bo jak się chleb upiekło, to gruszki były ta-
kie dzikie u nas, to się wysypywało na piec i one 
się ususzyły, to było wszystko na kompot. Albo 
jabłka się pokroiło i ususzyło. Pierogi były. Z ka-
pustą i z grzybami. 
Czy wśród potraw wigilijnych znajdowała się 
również ryba? 

A gdzie ryba, kto Ci miał rybę, gdzie złapa-
łeś rybę. Jak w kanale by kto łapał, a to nie wolno 
było, bo to były pańskie, panowie miały. U nas był 
kanał, takie urwisy były, no to tam łapały, ale nikt 
na wigilię nie miał ryb. Kto miał rybę?! Ani śledzi, 
ani tego. Później to już tak. 
Ważnym wydarzeniem w trakcie Świąt Bożego 
Narodzenia była pasterka. 

Na pasterkę – to jak Ci mówię – szło wszystko. 
Babki i dziadki w chałupie zostawało, a wszystko 
szło. A chłopaki jak szły – to jak Ci mówię, wrota, 
bo nie było bramków tak jak dziś. Wrota, to wy-

nosiły, wycudowały. U nas w zeszłą wigilię tutaj 
też bramki my szukały. No bo jest dziewczyna, 
panienka, wnuczka. Też wynieśli ją w pole. Ale 
niedaleko, zaraz się ją zdybało. 
Jak długo trwała pasterka w kościele? 

Bardzo długo. Bardzo. To śpiewano, przed 
mszą śpiewano godzinki, potem msza. Długo 
było, a chłopaki – to jak Ci mówię czekały, jak 
wychodziły panny, to dokuczały, nawet pod ko-
ściołem dokuczały. Nieduży kościół na Ślęzakach, 
a parafia była spora. Jak się dostał do kościoła to 
jeszcze dobrze, a jak nie to na polu stał. To było 
na polu. Zmarzł jak nie wiem, bo ani butów, ani 
ubrania. Kto miał jeszcze kożuszki, bo to już były 
te kożuszki takie, no to jeszcze. A kto nie miał, no 
to zmarzł jak nie wiem. 
Zawsze ze Świętami wiązała się kolęda. Jak 
ona wyglądała?

Kolęda, no kolęda. Jak się przyszedł gospo-
darz, to były opłatki, a jeszcze w 1940 roku to nie 
było opłatków, tylko chleb. Chleb. I z tym była 
wigilia, z tym chlebem, bo ten chleb był poświę-
cony w kościele, to nie była prosta kromka chleba, 
tylko każdy niósł do kościoła chleb i go święcił i to 
się po troszeczku każdy nim się łamał. Jak już ta 
wigilia, het wracam do wigilii. Te wigilie jak już 
się połamał, to nasamprzód było, no mówić o wi-
gilii? O kolędzie. No to przychodziły, jak mówię, 
jeden do drugiego, czy w niedzielę, czy w takim 
dniu, jak miały czas i wchodziły do gospodarza: 
Pochwalony Jezus Chrystus, Kolęda. Na wieki 
wieków, Kolęda. No siadajcie kumie. Nie było her-
bat, gdzie tam, była herbata z lipy, to była herbata. 
Z lipy. Ususzone kwiaty lipy i to była herbata, to 
zaraz tam w jakimś garczku gotowano, nie było 
czajników. Boże kochany, co to, to, to. To chyba 
jest nieprawda, że ten świat taki no.

SOK
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Nowy sprzęt medyczny  
w nowodębskim szpitalu

Gmina Nowa Dęba co roku wspiera nowo-
dębski szpital poprzez dotacje celowe, które po-
zwalają na jego ciągły rozwój. W 2015 roku udzie-
liła szpitalowi wsparcia finansowego w wysokości 
120 tys. złotych. Otrzymane pieniądze przeznaczo-
ne zostały na zakup sprzętu medycznego.

Na potrzeby Bloku Operacyjnego zakupiony 
został stół operacyjny ogólnochirurgiczny OT 
02 VIVAX z wyposażeniem, stół operacyjno-
-zabiegowy OT-02 VIVAX z wyposażeniem 
oraz detektor promieniowania gamma GAMMA 
FINDER II. Ponadto zakupione zostały 2 kardio-
monitory z funkcjami EKG, NIBP, TEMP, Sp02  
z wyposażeniem, po jednym dla Oddziału Chi-
rurgicznego i Oddziału Wewnętrznego z Podod-
działem Chorób Płuc.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie stara się 
zapewnić pacjentom jak najlepsze warunki po-
bytu oraz dąży do tego, by spełniać coraz wyższe 
standardy, jakie są wymagane przy tego rodzaju 

działalności. Dlatego też każde wsparcie finanso-
we jest niezmiernie potrzebne i doceniane. Jeste-
śmy pewni, że zakupiony sprzęt przyczyni się do 
poprawy warunków realizowanych przez Szpital 
świadczeń.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie 
finansowe.

SPZZOZ  
w Nowej Dębie

Na naszej ojczystej ziemi w wielu miejscach 
możemy spotkać przydrożne kapliczki i krzyże. 
Mają one swoją historię i uzasadnienie powstania. 
Są różnej wielkości i o zróżnicowanej architektu-
rze. Zwykle mają przypominać dla potomnych ja-
kieś szczególne wydarzenia z życia pojedynczych 
osób, rodzin czy miejscowości. Zazwyczaj, poza 
nielicznymi przypadkami, są zadbane i pielęgno-
wane. Po wioskach, zwłaszcza w miesiącu maju, 
w terenach oddalonych od kościołów, dosyć czę-
sto gromadzą się przy nich wierni na modlitwę 
słowami Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych. 
Niejednokrotnie przydrożne krzyże czy kapliczki 
były i jeszcze są miejscem odprowadzenia i poże-
gnania zmarłych.

Krzyż widnieje na wieżach kościołów, znaj-
duje się zawieszony na ścianach mieszkań ludzi 
wierzących. Jest w salach szkolnych, szpitalach  
i w innych obiektach.

 

Na przestrzeni wieków, jak mówią znawcy tema-
tu, pojawiło się około 400 różnych rodzajów krzy-
ża. Najbardziej znane krzyże to: Łaciński, Jerozo-
limski, Grecki, Patriarchalny, Papieski, Maltański 
i Czerwony Krzyż. Jest otaczany szczególną czcią 
w kościele katolickim i prawosławnym. Nale-
ży tu wspomnieć przeżywaną adorację Krzyża  
w Wielki Piątek w ramach Liturgii na cześć Męki 
Pańskiej. 

Pamiątkowy krzyż z 1910 roku, znajdujący 
się w pobliżu remizy Straży Pożarnej na Osiedlu 
Dęba został wzniesiony dla uczczenia 500-lecia 
zwycięstwa bitwy z Krzyżakami pod Grunwal-
dem w 1410 r. Dwukrotnie był gruntownie od-
nawiany w 1957 i 2015 r. Ta ostatnia renowacja 
mogła być zrealizowana dzięki zaangażowaniu 
społeczników osiedla przy wsparciu władz naszej 
Gminy. Za taką postawę i zatroskanie należą się 
zainteresowanym słowa wdzięczności, uznania  
i szacunku.

Ks. Mieczysław Wolanin

Odnowiony Krzyż 
Grunwaldzki  

w osiedlu Dęba
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Nowy samochód dla OSP 
Tarnowska Wola

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnowskiej 
Woli wzbogaciła się o nowy lekki samochód  
ratowniczo – gaśniczy.

15 października odbyło się uroczyste wpro-
wadzenie do podziału bojowego zgodnie z cere-
moniałem strażackim nowego lekkiego samo-
chodu ratowniczo-gaśniczego Renault Trafic, 
zakupionego za kwotę 114 700 zł dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Tarnowskiej Woli.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w cza-
sie której nowy nabytek został 
poświęcony przez proboszcza 
ks. Antoniego Saneckiego.  
W doniosłej uroczystości oprócz 
strażaków z Tarnowskiej Woli 
oraz reprezentantów ze wszyst-
kich OSP z terenu miasta i gmi-
ny Nowa Dęba, a także licznie 
zgromadzonych mieszkańców 
udział wzięli posłowie na Sejm 
RP Zbigniew Chmielowiec oraz 
Mirosław Pluta, dyrektor ZW 
OW ZOSP RP woj. podkarpac-
kiego dh Edward Szlichta, ko-
mendant miejski PSP w Tarno-
brzegu st. bryg. Andrzej Babiec 
wraz z towarzyszącymi ofice-

rami komendy miejskiej, przewodniczący Rady 
Miejskiej Wojciech Serafin, burmistrz miasta  
i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, radni Rady 
Powiatu Tarnobrzeskiego oraz radni Rady Miej-
skiej w Nowej Dębie.

Uroczystość otworzył oraz powitał gości 
dh Stanisław Baracz - prezes OSP w Tarnow-
skiej Woli. Honory rodziców chrzestnych pełnili 
Magdalena Gerba - dyrektor szkoły Podstawowej  
w Tarnowskiej Woli oraz Sławomir Rutkowski – 
sołtys Tarnowskiej Woli. Nowy samochód otrzy-

mał symboliczne imię „Franciszek” na pamiątkę 
założycieli Ochotniczej Straży w Tarnowskiej 
Woli.

Po dokonaniu symbolicznego obrzędu chrztu 
poseł Zbigniew Chmielowiec, burmistrz Wie-
sław Ordon, komendant miejski st. bryg. Andrzej 
Babiec oraz dyr. Edward Szlichta przekazali do-
kumenty i kluczyki do nowego samochodu, kie-
rowcy dh Stanisławowi Rawskiemu. Najbardziej 
zasłużeni dla ochrony przeciwpożarowej odzna-
czeni zostali złotymi oraz srebrnymi medalami 

„Za zasługi dla pożarnictwa”,  
a także odznakami ”Strażak Wzo-
rowy”.

Warto podkreślić, że zakup 
samochodu nastąpił w oparciu  
o wydatną pomoc Zarządu Główne-
go Związku OSP RP w Warszawie 
w kwocie 50 tys. zł, Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
w kwocie 30 tys. zł oraz Staro-
stwa Powiatowego w Tarnobrzegu  
w kwocie 15 tys. zł. Pozostałą kwo-
tę zabezpieczyli mieszkańcy wsi  
z funduszu sołeckiego.

JK/SO

Na placu zabaw przy Szkole Podstawowej  
w Tarnowskiej Woli pojawiła się nowa altana. Plac 
zabaw, który służy wszystkim dzieciom z naszej 
wsi był stopniowo rozbudowywany. Zależało to  

w dużym stopniu od możliwości finansowych 
szkoły. Wielkim wsparciem było doposażenie 
placu zabaw zrealizowane przy pomocy środków 
z budżetu Województwa Podkarpackiego w ra-

mach „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi 
na lata 2011 – 2016”. Po konsultacjach z rodzicami 
oraz Samorządem Uczniowskim podjęto decyzję, 
aby centralny punkt, na którym stoi huśtawka 
„ważka” – jeden z najstarszych elementów na pla-
cu, przeznaczyć na wybudowanie altanki. Będzie 
ona chroniła przed słońcem, gdyż plac znajduje się 
w miejscu, które nie jest zacienione.

Zbudowania altanki we wskazanym miejscu 
podjęła się profesjonalna firma. Prace rozpoczę-
ły się od przygotowania terenu pod zabudowę. 

Wolontariusze zdemontowali stare 
urządzenia, zniwelowali teren, a na-
stępnie pracownicy firmy wykonali 
odpowiednią konstrukcję. Efektem 
pracy ekipy jest piękna altanka, któ-
ra powstała w centralnym miejscu 
placu zabaw. Wraz z „żaglem prze-
ciwsłonecznym” i klonami stanowi 
miejsce odpoczynku dla dzieci i ich 
opiekunów.

Szkoła Podstawowa  
w Tarnowskiej Woli

Altana i żagiel na 
placu zabaw
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Promocja Zeszytu NTSK nr 12

Podsumowanie religijnych 
wydarzeń roku 2015

27 listopada w Samorządowym Ośrodku  
Kultury w Nowej Dębie odbyła się prezentacja  
nowego Zeszytu NTSK.

W wypełnionej po brzegi sali zostały zapre-
zentowane wypieki firmy Chle –Buś: świetne 
chleby, pyszne chałki, różnorodne bułeczki i droż-
dżówki oraz szeroki wybór słodkich ciast: ma-
kowców, serników, pierników, babek, kajmaków 
itd.

Głównymi bohaterami spotkania byli Pań-
stwo Krystyna i Stefan Busiowie, założyciele zna-
nej w Nowej Dębie i regionie piekarni Chle – Buś. 
Przybyłych uczestników powitał Jerzy Sudoł, 
redaktor Zeszytu i przedstawił jego zawartość. 
Dr Janina Stadnik napisała o Puszczy Sandomier-
skiej i jej mieszkańcach, a ks. Marek Flis przed-
stawił mapy z XVIII wieku pokazujące Dembę. 
Krzysztof Krząstek w ciekawym artykule pisze 
o ludności rzymskokatolickiej parafii Majdan  
w latach 1890 – 1899 w świetle ksiąg metry-
kalnych. Dr Stanisław Lis opisał Radę Szkol-
ną przy Szkole Ludowej w Ślęzakach w latach 
1924 – 1946. Tomasz Dzięgielewski, historyk  
z Archiwum Akt Nowych w Warszawie pisze  
o inspekcjach powiatów tarnobrzeskiego i kolbu-
szowskiego w 1938 roku przeprowadzonych przez 
premiera gen. Sławoja Felicjana Składkowskiego. 
Znany artysta ludowy Jan Puk opisał wkro-
czenie Rosjan do Dęby i jarmarki w Majdanie.  
Ks. dr Mieczysław Wolanin przedstawił śp. ks. 
Józefa Lisowskiego, proboszcza w Cyganach.  
Dr Magdalena Budnik z Uniwersytetu w Białym-
stoku napisała o XI Barbórkowej Dramie Teatral-
nej w Tarnobrzegu w dokumentach cenzury.

Dalszy ciąg historii nowodębskiego badmin-
tona przedstawił jej twórca Antoni Malcharek, 
zwracając uwagę na osiągnięcia naszego spor-
towca Dawida Powęzki. Maryla Siudem napisała  
o Złotym Jubileuszu Piekarni Chle – Buś – 19 
września 2015. Następną częścią Zeszytu jest 
obszerny wywiad ze Stefanem Busiem przepro-
wadzony przez Tomasza Sudoła. Adam Szurgo-
ciński opisał XVI Biegi Uliczne, które odbyły się 
13 czerwca 2015 r., a Katarzyna Cesarz przedsta-
wiła VIII Dni Kardynała Adama Kozłowieckiego. 
Zeszyt zamykają ciekawe wiersze nowodębianki 
Anny Sadowskiej.

W czasie spotkania Stefan Buś przedstawił hi-
storię swojej nauki niełatwej sztuki wypieku pie-
czywa i mówił o trudnych początkach powstania 
piekarni w Nowej Dębie. Barwnie mówił o budo-
wie firmy od podstaw, zabiegach o mąkę, urzą-
dzenia, zmaganiach z biurokracją, ale i o pomocy, 

jakiej doświadczył w sytuacjach, kiedy wydawało 
się, że wszystko stracone. Zbudował firmę, która 
jest dziś znakomitą wizytówką naszego miasta.

Następnie autorzy artykułów przedstawili ich 
treść i zachęcali do czytania.

Jerzy Sudoł podziękował burmistrzowi Wie-
sławowi Ordonowi i jego zastępcy Zygmuntowi 
Żołądziowi za wsparcie publikacji. Podkreślił pra-
cę redaktora technicznego Krystiana Rzemienia  
i podziękował za złożenie Zeszytu. Słowa podzię-
kowania skierował także do Mariusza Moskalewi-
cza i Tomasza Sudoła, a także Iwony i Wiesława 
Szczurów. Na koniec spotkania Anna Sadowska 
przeczytała jeden ze swoich wierszy. Po spotkaniu 
Stefan Buś podpisywał Zeszyty, a zebrani mogli 
spróbować świetnych wypieków z piekarni Chle 
– Buś.

NTSK

  Zbliżający się koniec roku kalendarzowego 
2015 jest sposobnością do spojrzenia wstecz, aby 
snuć refleksje i dokonać oceny mijającego czasu 
w kontekście przeżytych wydarzeń religijnych, 
a tych w sumie było sporo.  Wszystko zaczęło 
się od Orszaku Trzech Króli w Objawienie Pań-
skie 6 stycznia 2015 r. Poprzedziły go żmudne  
i długie przygotowania dzieci i młodzieży pod 
opieką i nadzorem nauczycieli, a wszystko było 
zsynchronizowane i uzgadniane przez dyrekto-
ra SOK Krystiana Rzemienia. Pochód wyruszył 
chwilę po Mszy św. południowej sprawowanej 
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski po 

pierwszej inscenizacji na schodach świątyni. 
Uczestniczący w pochodzie szli ulicą Szpitalną 
na teren Szpitala Powiatowego, gdzie było przy-
bliżone kolejne wydarzenie związane z ziem-
skim życiem Pana Jezusa. Dalej korowód ruszył  
w kierunku ronda, ulicą Kościuszki na teren przy-
legający do Samorządowego Ośrodka Kultury. 
Tam kontynuowane były sceny odnoszące się do 
historii biblijnej, nieustannej walki i zmagania 
się dobra ze złem. Dzięki zaangażowaniu dzieci, 
młodzieży z dyrekcjami szkół i nauczycielami 
oraz szeregu ludzi dobrej woli występujących 
w historycznych i wielokolorowych strojach, 
pochód nabrał swoistego kolorytu i wyrazu.                                                                                                                          

Chyba wszyscy zapamiętali to wydarzenie nie 
tylko na płaszczyźnie duchowej, ale i z racji mroź-
nej pogody z podmuchami wiatru, co większość 
odczuła, jak się to mówi, na własnej skórze. Pla-
nujemy, że przyszłoroczny Orszak wyruszy od 
kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego.

Kolejnym wydarzeniem między parafialnym 
w Nowej Dębie była obecność Świętego Michała 
Archanioła w znaku figury z Gargano z Włoch. 
Figura dotarła do nas w I niedzielę Wielkiego 
Postu 22 lutego z Parafii Wszystkich Świętych  
w Kolbuszowej, aby przez dwa dni gościć w świą-
tyniach Nowej Dęby. Po modlitewnym nabożeń-
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stwie oczekiwania miało miejsce 
procesyjne wyjście kapłanów  
i wiernych przed kościół, gdzie 
podjechał samochód – kaplica. 
Po wyjęciu figury została ona 
wniesiona do wnętrza kościoła, 
gdzie odbyło się powitanie przez 
ks. proboszcza i przedstawicieli 
wspólnoty parafialnej. Po Eucha-
rystii i modlitwie o uzdrowienie  
i uwolnienie od nałogów, pozosta-
wiono czas na osobiste modlitew-
ne refleksje. W drugim dniu miało 
miejsce odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych, błogosławieństwo 
osób starszych i chorych oraz 
spotkanie z dziećmi i młodzieżą 
naszych szkół. Modlono się wspólnie słowami 
Koronki do Bożego Miłosierdzia. Na zakończenie 
obecności figury sprawowana była msza św. po-
żegnalna, podczas której został dokonany obrzęd 
poświęcenia się Świętemu Michałowi Archanio-
łowi oraz była możliwość przyjęcia Szkaplerza 
Św. Michała Archanioła. Po zakończonych obrzę-
dach wyruszyła procesja ulicami naszego miasta 
do świątyni „Na Górce”, gdzie był realizowany 
podobny schemat odwiedzin. Śladem i znakiem 
obecności figury aż po dzień dzisiejszy jest odma-
wiany codziennie po każdej mszy św. egzorcyzm 
Papieża Leona XIII.

Natomiast od III niedzieli wielkanocnej 19 
kwietnia rozpoczęły się, jako odpowiedź na proś-
bę papieża Franciszka, Wielkie Misje Ewangeliza-
cyjne na Placach, prowadzone przez katechistów 
neokatechumenatu. Przez pięć kolejnych niedziel 
rozpoczynały się o godzinie 15 na Placu Grycz-
mana, a później były kontynuowane w naszym 
kościele.

W sobotę 29 kwietnia podczas mszy św. 
sprawowanej o godzinie 12 pod przewodnictwem 
ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza młodzież gim-
nazjalna w liczbie 39 osób przyjęła sakrament 
bierzmowania. Pasterz diecezji zachęcał młodych 
wyznawców Chrystusa do wierności Bożym 
przykazaniom i poszanowaniu dla każdego czło-
wieka, bo wobec Boga wszyscy jesteśmy równi. 
Zaapelował także do czynnego zaangażowania  
w przygotowania do Światowych Dni Młodzieży 
w Krakowie w lipcu 2016 roku.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem była 
obecność symboli Światowych Dni Młodzieży: 
Krzyża i ikony Matki Bożej „Salus Populi Ro-
mani” w Nowej Dębie. Po ich powitaniu na placu 
przed kościołem Matki Bożej Królowej Polski, 
odbyła się msza św., której przewodniczył ks. 
bp Edward Frankowski. Współkoncelebransami 
byli kapłani dekanatu.  Kazanie wygłosił ks. dr 
Marek Kumór. Po jej zakończeniu odmówiono 
Anioł Pański i zostawiono czas w ciszy na pry-
watną modlitwę i możliwość podejścia, i osobiste-

go kontaktu z krzyżem i ikoną Maryi. Następnie  
w procesji symbole niesione były przez młodzież 
poszczególnych parafii dekanatu do kościoła Pod-
wyższenia Krzyża Świętego. Podczas tego wędro-
wania odmawiano różaniec z rozważaniami przy-
gotowanymi przez młodzieżowe grupy parafialne. 
Uczestniczył w niej także ks. bp Edward.  Po 
dotarciu do celu podjęto adorację krzyża i Drogę 
Krzyżową. O godzinie 15 nastąpił odjazd symboli 
do Chmielowa.

Wydarzenia majowe rozpoczęły się od uro-
czystości odpustowych ku czci Matki Bożej Kró-
lowej Polski, którym przewodniczył ks. dziekan 
dekanatu Nowa Dęba, ks. Józef Rogowski, pro-
boszcz z Chmielowa.  Okolicznościowe kazanie 
głosił ks. wicedziekan Jan Niemiec, proboszcz  
z Jadachów.

Tydzień później przeżywaliśmy I Komu-
nię św. dzieci klas II, które w liczbie 38 po raz 
pierwszy przyjęły do swoich dusz Pana Jezusa 
utajonego pod eucharystycznymi postaciami. 
Przygotowywały się do tego wydarzenia pod-
czas katechezy w szkole, przez pracę rodziców ze 
swoimi dziećmi i miesięczne spotkania rodzinne 
na specjalnej katechezie w kościele. Od września 
przeżywano uroczyste błogosławieństwa: różań-
ców (październik), medalików z łańcuszkami 
(grudzień), modlitewników (luty), pamiątkowych 
obrazków (maj). Od tego roku w naszej diecezji 
komunia św. będzie w III klasie.

Natomiast 18 maja miał miejsce Koncert Pa-
pieski w 95. rocznicę Wielkiego Papieża Polaka, 
św. Jana Pawła II. Po majówce i mszy św. spra-
wowanej przez ks. bpa Edwarda Frankowskiego 
wystąpił Krakowski Zespół Kameralny. Patronat 
honorowy objęli: kardynał Stanisław Dziwisz – 
Arcybiskup Metropolita Krakowski i bp Krzysztof 
Nitkiewicz – Biskup Ordynariusz Sandomierski. 
Kilka dni później a konkretnie 21 maja obchodzo-
no 10 – lecie nadania imienia Św. Maksymiliana 
Marii Kolbego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Placó-
wek Oświatowych w Nowej Dębie. Uroczystość 
rozpoczęła się od mszy św., której przewodniczył 
o. Stanisław Piętka OFMConv, Prezes Narodowy 

Rycerstwa Niepokalanej z Niepo-
kalanowa. Celebrans był następ-
nie na programie artystycznym  
w szkole, a wieczorem spotkał się z 
miejscową wspólnotą członków Ry-
cerstwa Niepokalanej.

W dniach od 30 maja do  
7 czerwca miała miejsca parafialna 
pielgrzymka do Włoch z Biurem 
PIELGRZYM z Rzeszowa. W jej 
trakcie nawiedziliśmy następują-
ce miejscowości: Padwa, Wene-
cja, Monte Cassino, Asyż, Rzym, 
Manopello, San Giovani Rotondo, 
Monte San Angelo, Lanciano. Plan 
został szczęśliwie zrealizowany,  
a wszyscy pielgrzymi powrócili do 

swoich rodzin cali, zdrowi i zadowoleni.
Złoty Jubileusz piekarni „CHLE-BUŚ”  

w dniu 19 września rozpoczął się mszą św. spra-
wowaną w kościele Matki Bożej Królowej Polski. 
Koncelebrze przewodził ks. bp Edward Frankow-
ski. Gościło na niej 22 poczty sztandarowe rze-
miosła z Podkarpacia i kielecczyzny. Świątynia 
wypełniła się zaproszonymi gośćmi, przyjaciółmi 
i znajomymi Jubilata Stefana Busia.

Gościliśmy także zespół bandurystów „Stru-
ny Elegii” z Tarnopola na Ukrainie, Irenę i Julię.   
Wystąpiły w niedzielę 18 października na każdej 
mszy św., grając na bandurach i śpiewając pieśni 
oraz krótko koncertując po każdej mszy św.

Istotnym wydarzeniem w końcówce 2015 
roku był dzień 29 października. W tym, bowiem 
dniu, dokładnie 15 lat wcześniej, w trakcie trwa-
nia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, ówczesny 
ks. bp ordynariusz Wacław Świerzawski dokonał 
konsekracji nowo wybudowanej świątyni para-
fialnej. Można powiedzieć, że był to swoisty dar 
naszej parafii na wspomniany jubileusz. Temu 
wydarzeniu 15 lat później przewodniczył ks. bp 
Edward Frankowski. On też wygłosił kazanie 
oraz dokonał poświęcenia okolicznościowej mo-
siężnej tablicy umieszczonej na ścianie w pobliżu 
prezbiterium, aby przypominała fakty świadczące  
o zaangażowaniu wspólnoty parafialnej w to dzie-
ło, jako wyraz wiary i miłości do Stwórcy. To tak-
że w jakimś stopniu ślad mojego już 30- letniego 
posługiwania, jako proboszcza w tej wspólnocie.

W III niedzielę Adwentu 13 grudnia przy-
był do naszej wspólnoty parafialnej brat zakon-
ny, pracujący jako misjonarz w Nigerii. Z jego 
obecnością przeżywaliśmy Parafialne Czuwanie 
Modlitewne oraz Nabożeństwo Eucharystyczne, 
jako przygotowanie do spowiedzi adwentowej po-
przedzającej Święta Bożego Narodzenia. Ciesząc 
się Bożą opieką w kończącym się roku, polecamy 
Bożej Opatrzności naszą przyszłość. Prosimy na-
szego Stwórcę i Pana, aby nam dalej błogosławił.

ks. Mieczysław Wolanin
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Poszerzenie obszaru działania Lokalnej 
Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej

Nowy okres programowania daje możliwość 
ubiegania się o środki unijne na kontynuację 
działań Lokalnych Grup Rybackich. W ramach 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 
2014-2020” lokalne grupy rybackie z terenu Woje-
wództwa Podkarpackiego będą mogły się ubiegać 
o wsparcie w wysokości 3 mln euro. W stosun-
ku do poprzedniego okresu wzrosły wymagania 
dotyczące warunków otrzymania dofinansowa-
nia, w tym szczególnie ilości osób zatrudnionych  
w działalności rybackiej na obszarze działania. 
Wg obecnych zasad, aby otrzymać wsparcie 
trzeba wykazać na terenie działania ponad 70 

osób zatrudnionych przy działalności rybackiej.  
W celu osiągnięcia takiej wartości Zarząd Lo-
kalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej 
podjął rozmowy o powiększeniu obszaru wdra-
żania Lokalnej Strategii Rozwoju z 5 obecnych 
gmin (Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa 
Dęba, Grębów, Bojanów) do 13 gmin. Na zapro-
szenie władz Lokalnej Grupy Rybackiej odpowie-
działy samorządy gmin: Kolbuszowa, Gorzyce, 
Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Po-
tok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski. Nowy 
obszar działania znajduje się na terenie dwóch wo-
jewództw, tj. podkarpackiego i częściowo lubel-

skiego. W trakcie Walnego Zebrania Członków 25 
listopada br. członkowie Stowarzyszenia zaakcep-
towali poszerzenie obszaru działania LGR oraz 
dokonali wyboru nowych władz, uwzględniając 
przedstawicieli nowych gmin przystępujących 
do stowarzyszenia. Prezesem Stowarzyszenia na 
kolejną kadencję wybrany został ponownie bur-
mistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.

Obecnie trwają prace nad nową Lokalną 
Strategią Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy 
Rybackiej Puszczy Sandomierskiej. Wszystkie 
osoby zainteresowane udziałem w pracach nad 
Strategią Rozwoju i w przyszłości ubieganiem się 
o dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy 
Rybackiej Puszczy Sandomierskiej zapraszamy 
do kontaktu z Biurem LGR ul. Bieszczadzka 2 tel. 
15 814 21 97. Szczegółowe informacje znajdują się 
na stronie www.lgr-puszczysandomierskiej.pl.

Marcin Flis 
Dyrektor Biura

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to 
święto obchodzone corocznie 5 grudnia, począw-
szy od 1986 r. Ustanowione zostało przez Zgroma-
dzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych w dowód uznania dla wolontariuszy, którzy 
swój czas i umiejętności darowują innym.

Jest to jedyny taki dzień w roku, który skła-
nia nas do tego, by całą swoją uwagę skierować 
na ludzi wykonujących nieodpłatną pracę na rzecz 
ludzi czy zwierząt i docenić ich zaangażowanie  
w pomoc bliźniemu.

Bezdomne zwierzęta cierpią nie mniej niż 
ludzie, przebywają w schroniskach dla zwierząt, 
przytuliskach, domach tymczasowych. Na ich 
krzywdę wiele osób nie pozostaje obojętnych.  
W działalność takich siedlisk angażują się wolon-
tariusze. Serce okazane zwierzętom przez wolon-

tariuszy i poświęcony 
im czas owocuje ich 
oswojeniem i nabra-
niem zaufania do czło-
wieka, przez co łatwiej 
znajdują nowych wła-
ścicieli stając się ich 
najwierniejszymi przy-
jaciółmi.

W naszej gminie  
w pomoc dla bezdomnych zwierząt angażują się 
nasi mieszkańcy, którym psiaki z przytuliska  
w Nowej Dębie nie 
są obojętne. Składa-
my wielkie podzię-
kowania dla Aguni, 
która w DNIU WO-
LONTA R I USZA 
odwiedziła przytuli-
sko dla psów w No-
wej Dębie z darami  
w postaci suchej kar-
my, koców i naczyń. 
Dziękujemy Wioli 
i jej Ekipie, Natalii, 
Miśkowi, Agnieszce, 
Barnadetce, Dorotce, 

Grażynce, Darkowi, Basi, Edytce, Kasi, Klaudii, 
Beatce, Krysi, Gosi, Asi, Józiowi, Agacie, Klaudii, 
Teresie, Firmie OLEX i innym… ludziom, dzięki 
którym udało się zdobyć wiadra na wodę, koce, 
miski, zabawki dla przytuliska.

Wielkie dzięki dla lekarzy weterynarii, któ-
rych pomoc jest na wagę złota- na Was zawsze 
możemy liczyć. 

WOLONTARIUSZE SĄ WŚRÓD NAS - 
PIĘKNI LUDZIE WIELKICH SERC.

 UMiG

„Wolontariat to promień nadziei, który rozprasza 
mrok samotności i dodaje odwagi do przezwyciężania 
przemocy i egoizmu. Wy wolontariusze jesteście zna-
kiem nadziei w naszych czasach. Wszędzie tam gdzie 
mamy do czynienia z brakiem nadziei i cierpieniem”. 

(Jan Paweł II)



zima 2015NASZE SPRAWY 13» z życia gminy

Nowodębianin Liderem Księgowości
Pochodzący z Nowej Dęby Piotr  

Mirowski, pokonał 600 konkurentów  
i zdobył tytuł Lidera Księgowości 2015.

O konkursie dowiedział się z publikacji 
wydawnictwa Wolters Kluwer. Do kon-
kursu mógł zgłosić się praktycznie każdy, 
ale byli to tylko specjaliści z branży. Do 
pierwszego etapu przystąpiło 600 osób, do 
kolejnego dostało się 100 osób, a do trze-
ciego 10. Pierwszy etap polegał na wyko-
naniu przez Internet testu z rachunkowości, 
podatków i prawa pracy. W drugim etapie, 
także przez Internet, należało rozwiązać za-
dania sytuacyjne. Przedstawione tam pro-
blemy gospodarcze trzeba było przełożyć 
na zapisy rachunkowe i ujęcie podatkowe. 
Finałem była rozmowa z komisją polega-
jąca na odpowiedzi na wylosowane pyta-
nia branżowe. Komisja oceniała także, czy 
osoba odpowiadająca ma predyspozycje do 
zarządzania w podmiotach o rozbudowanej 
strukturze. 

Komisja konkursowa, składająca się 
z pięciu specjalistów z dziedziny rachun-
kowości, podatków i prawa, sprawdzała 
wszechstronność finalisty. Poszukiwany 
był bowiem lider zarządzania aspektami ra-
chunkowymi, finansowymi i podatkowymi 
podmiotów gospodarczych. 

Nagrodą w konkursie były studia MBA 
w Warszawie, ponieważ w konkurs zaan-
gażowana była uczelnia z Warszawy. Stu-
dia MBA przygotowują w sposób przede 
wszystkim praktyczny do zarządzania  kor-
poracjami i innymi instytucjami o dużej 
skali działania. 
- Studiowałem na Uniwersytecie Ekono-
micznym w Krakowie finanse publiczne, 
potem podyplomowo rachunkowość i po-
datki, a teraz robię doktorat z zarządzania. 
Zawsze chciałem ukończyć studia MBA, 
dlatego dobrze się składa, że dzięki wygra-
nej teraz mam taką możliwość - mówi Piotr 
Mirowski.
- Żeby być dobrym księgowym trzeba być 
przede wszystkim systematycznym w uzu-
pełnianiu swojej wiedzy, być na bieżąco 
w studiowaniu wydawnictw branżowych, 
czytać prasę. Tego nie da się raz na zawsze 
nauczyć i być pewnym, że wszystko się wie. 
Prawo podatkowe bardzo często się zmie-
nia, a także prawo rachunkowe, mimo że 
wydaje się stabilne – komentuje Piotr. 
- Dobry księgowy przedstawia różne roz-
wiązania, a nienajlepszy, to taki który jak 

się przyzwyczaił do jednych i nauczył się 
ich raz, to forsuje je zawsze. A tak się nie 
da. Zdarza się, że to, co jest korzystne w da-
nym roku, w następnym już niekoniecznie 
jest takie dobre. Chodzi o to, żeby rozwią-
zywać problemy, nawet wtedy, jeśli ktoś  
z czymś nietypowym przychodzi, trzeba się 
starać mu pomóc, a nie z założenia mówić, 
że się nie da. Poza tym współczesna rachun-
kowość wymaga solidnej i ugruntowanej 
znajomości statystyki i matematyki. Ale 
to, co najbardziej „boli” przedsiębiorców  
w bieżącym rozliczaniu to aspekty podatko-
we, przy których najczęściej potrzebna jest 
im pomoc. Są to w szczególności takie za-
gadnienia, jak pisanie wniosków o interpre-
tacje podatkowe, uczestniczenie w sporach 
z organami podatkowymi, uczestniczenie 
w kontrolach – a tu ważna jest znajomość 
prawa. A prawo jednak jest niedoceniane na 
uczelniach ekonomicznych i moim zdaniem 
nacisk na ten zakres powinien być większy 
– dodaje Lider Księgowości 2015.

Według Piotra Mirowskiego praca 
księgowego polega na przełożeniu tego, 
co dzieje się w danej organizacji na zapisy  
w postaci liczb, co w sposób jednoznaczny 
pozwala ocenić sytuację danej jednostki 
i porównywać jej dokonania z innymi or-

ganizacjami. Pozwala prawidłowo ocenić 
podmiot organom skarbowym, czy przeka-
zać rzetelne dane dla GUS-u. Na podstawie 
tego, co przedsiębiorcy raportują do GUS-u, 
ocenia się stan całej gospodarki. Im bardziej 
rozwinięte jest przedsiębiorstwo tym więcej 
jest raportowania do kolejnych instytucji. Na 
przykład w przypadku spółek giełdowych 
pojawia się Komisja Nadzoru Finansowego. 
Tu raportowanie jest częstsze i trochę inne. 
Pojawiają się inne standardy, ponieważ gru-
py międzynarodowe, czy z kapitałem za-
granicznym rozliczają się według między-
narodowych standardów w rachunkowości.  
A więc dla osób zajmujących się księgo-
wością są to kolejne wyzwania i potrzeba 
pogłębiania wiedzy o kolejne grupy zagad-
nień, w których trzeba być na bieżąco.

Pochodzący z Nowej Dęby Piotr  
Mirowski – Lider Księgowości 2015 - wraz 
z żoną mieszka obecnie w Niepołomicach, 
gdzie wspólnie prowadzą biuro rachunko-
we. Współpracuje z wieloma podmiotami 
gospodarczymi, kancelariami prawnymi, 
prowadzi tez zajęcia ze studentami i wykła-
dy otwarte. Warto wspomnieć, że Piotrek 
jest absolwentem naszego nowodębskiego 
liceum.

RL/MM

Tegoroczni laureaci konkursu, od lewej: Aneta Jurczyk – III miejsce, Piotr Mirowski - Lider Księgowości 2015, Iwona Tontała – II miejsce
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Otwarcie XII Wystawy  
Twórczości Plastycznej

Konkurs Kartka Świąteczna

23 października w sali kameralnej SOK  
w Nowej Dębie otwarto XII Wystawę Twórczo-
ści Plastycznej. Jest ona kontynuacją założeń po-
przednich ekspozycji, które miały miejsce w mi-
nionych latach. Pokazuje twórczość najlepszych 
i najaktywniejszych artystów z terenu naszego 
miasta i gminy. To prezentacja prac, które powsta-
ją z potrzeby ducha, pasji tworzenia, realizacji sie-
bie i upodobań artystycznych. Na ekspozycję skła-
da się malarstwo olejne, akwarelowe oraz linoryt. 
W eksponowanych pracach dominuje pejzaż, 
człowiek oraz martwa natura. Wystawa nie ma 
charakteru konkursu, jej celem jest popularyzacja 
wartości plastycznych, pokazanie szerokiej gamy 
osobowości twórczych, sposobu operowania środ-
kami artystycznego wyrazu, ujęć tematycznych  
i kompozycji.

 Na tegorocznej wystawie swoje prace za-
prezentowali: Irena Zielińska, Zofia Tutaj, Anna 
Kopeć, Renata Bebło, Grzegorz Gerba, Sławomir 
Gurdak, Stanisław Mityk, Józef Baszak, Piotr  
i Witold Adamczykowie, Joanna Maślejak, Hali-
na Wilk oraz Anna Burlikowska-Rochnowska. Po 
wystawie oprowadzał i omówił walory artystycz-

ne prac p. Tomasz Staszewski - teoretyk sztuki, 
wieloletni pracownik TDK, znawca środowiska 
artystycznego naszego regionu. Każdy autor 
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek, 

który wręczyli burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon oraz dyrektor SOK Kry-
stian Rzemień.

SOK

6 grudnia odbyło się podsumowanie kon-
kursu „Projekt Kartki Bożonarodzeniowej”. 
Upominki ufundowane przez nasz ośrodek kul-
tury dla autorów najlepszych prac wręczył sam 
Święty Mikołaj podczas balu organizowanego 
w SOK. Prace zostały ocenione w 3 kategoriach 
wiekowych. Komisja artystyczna (w składzie: 
Grzegorz Gerba, Justyna Motyka i Sławomir 
Gurdak) obradowała 2 grudnia 2015 r. i doko-
nała oceny 145 prac 134 autorów.
I kategoria wiekowa (przedszkola)

I nagroda - Oliwia Tomczyk (SP 
Nr 3 w Nowej Dębie), II nagroda - Ju-
lia Ordon (SP Nr 3 w Nowej Dębie), 
III nagroda - Claudia Kiwak z ZS  
w Jadachach. Wyróżnienia otrzymali: 
Julia Kosior (ZS w Cyganach), Lau-
ra Dobrowolska (SP Nr 3 w Nowej 
Dębie), Aleksandra Puzio (SP Nr 3  
w Nowej Dębie), Gabriela Gaweł (KO 
TSM w Nowej Dębie), Oliwia Skow-
ron (ZS w Jadachach), Kornelia Brudz 
(KO TSM w Nowej Dębie), Oliwia 
Czajkowska (SP Nr 3 w Nowej Dębie).

II kategoria wiekowa (Szkoła Podstawowa)
I nagroda - Oliwia Pałeczka (ZS w Jada-

chach), II nagroda - Michalina Łopata (KO 
TSM w Nowej Dębie), III nagroda - Wikto-
ria Urbaniak (SP w Rozalinie). Wyróżnienia 
otrzymali: Gabriela Chłopek (SP w Cyganach), 
Gracjan Misa (SP w Cyganach), Alicja Kozdę-
ba (SP Nr 3 w Nowej Dębie), Jan Stadnik (SP 
w Rozalinie), Michał Wąsik (SP w Cyganach), 

Marcin Chojnacki (ZS w Jadachach), Magda-
lena Żmuda (SP Nr 3 w Nowej Dębie), Patryk 
Żarów (ZS w Jadachach), Gabriela Golba (ZS 
w Jadachach), Anna Gładysz (ZS w Jadachach), 
Izabela Nowak (SP w Cyganach), Patrycja Żą-
dło (ZS w Jadachach).
III kategoria wiekowa (Gimnazjum)

Wyróżnienie otrzymała Magdalena Urba-
niak (Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie)

Głównymi Kryteriami oceny 
prac było: zgodność prac z tematyką, 
umiejętność operowania środkami 
artystycznego wyrazu oraz ogólne 
wrażenie artystyczne.

Komisja artystyczna składa ser-
deczne podziękowanie uczestnikom 
konkursu jak i ich opiekunom za ak-
tywne włączenie się w popularyzację 
idei konkursowych.
Galeria nagrodzonych prac na str. 28

SOK 
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„Dobre Miejsce” w Alfredówce 
z ekocertyfikatem

Po raz pierwszy w Polsce obiektom 
turystyki wiejskiej, w szczególności go-
spodarstwom agroturystycznym posiada-
jącym specjalistyczną ofertę w zakresie 
turystyki przyrodniczej, przyznane zostały 
ekocertyfikaty „Blisko Natury”.

W prestiżowym gronie 36 agroturystyk 
z całej Polski, wyróżnionych tą wyjątkową 
nagrodą, znalazły się dwie z naszego woje-
wództwa. Są to: prowadzony przez rodzinę 
Piotrowskich Chutor Gorajec, znany z orga-
nizowanego na jego terenie Festiwalu Fol-
kowisko oraz  Dobre Miejsce - agroturysty-
ka we wsi Alfredówka, prowadzona przez 
Joannę i Marcina Kurników. Fundacja 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, kierując się 
dobrem turysty, a także zasadami turystyki 
zrównoważonej, przyznała podkarpackim 
obiektom dwa listki w ramach „trójlistko-
wego” systemu certyfikacji. Certyfikaty zo-
stały przyznane na dwa lata kalendarzowe 
tj. 2016 i 2017.

Kapituła „Blisko Natury” postawi-
ła przed agroturystykami wysokie wy-
magania. Należało spełnić kilkadziesiąt 
kryteriów ekologicznych, między innymi 
korzystać ze źródeł energii odnawialnej, 
gromadzić deszczówkę, prowadzić ak-
tywny recykling odpadów i wyposażyć 
budynek w urządzenia energooszczędne. 
Najważniejsza jednak była oferta przygo-
towana przez agroturystyki, stawiająca na 
bezpośredni kontakt z przyrodą i turystykę 
zrównoważoną. Każda z agroturystyk przy-
gotować musiała specjalne pakiety przyrod-
nicze dla swoich gości.

„Dobre Miejsce” to agroturystyka 
otwarta na ludzi i ich pomysły, oferująca 

spokój i sielskość wsi,  Dobre Miejsce, oto-
czone obszarami Natura 2000 udostępnia 
swoim gościom rowery i pomaga w orga-
nizacji spływów kajakowych w okolicy.  
W ich ofercie warsztatowej są między in-
nymi plenery fotografii przyrodniczej, cy-
kle warsztatów zielarskich i odosobnienia  
w bliskim kontakcie z przyrodą. Każdy  
z gości może też poznać z bliska rodzimą 
rasę owiec - wrzosówki, bo Dobre Miejsce 
to również ich dom. Współpracują z Cen-
trum Natura 2000 w Tarnobrzegu, fotogra-
fami przyrodniczymi i przyrodnikami. Tu-
ryści najczęściej wybierają przemierzanie 
Puszczy Sandomierskiej oraz czatowanie 
na ptaki nad stawami w Budzie Stalowskiej. 
Są to mocne elementy oferty turystycznej. 
W roku 2016 wystartuje w gospodarstwie 
zagroda edukacyjna Kurza Twarz z progra-
mami dla dzieci i młodzieży : o rodzimych 

rasach zwierząt, o bioróżnorodności łąk 
oraz o tropieniu dzikich zwierząt.

Natomiast Chutor Gorajec ma kilka 
ciekawych propozycji w ramach turysty-
ki wiejskiej, są to m.in.: rajd z zielarzem  
i znawcą przyrody Zbigniewem Blizińskim 
po okolicznych lasach i łąkach; obserwacje 
ptaków nad leśnymi stawami (specjalne 
ścieżki przyrodnicze zostały opracowa-
ne przez znanego ornitologa Krzysztofa 
Monastyrskiego). Dzięki akcji społecznej 
Chutor zebrał 10 rowerów, na których wio-
sną wyruszą ekopatrole na warsztaty orni-
tologiczne. Ośrodek znajduje się na szlaku 
GreenVelo i ma wszelkie udogodnienia dla 
turystów poruszających się rowerami: stoja-
ki na rowery, narzędzia do naprawy itd.

www.dobremiejsce.art.pl
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TELTAR z Chmielowa  
wśród najlepszych

Dzień nauczyciela seniora

Po raz czternasty nagrodzono najpręż-
niejsze i najszybciej rozwijające się pod-
karpackie firmy. Statuetka Podkarpackiej 
Nagrody Gospodarczej została przyznana 
również firmie z terenu gminy Nowa Dęba.

Wśród nagrodzonych firm z naszego re-
gionu prym wiodą firmy mieleckie. W kate-
gorii firm małych I (od 11 do 25 osób) wyróż-
niono firmę TELTAR Kobielski i Sech Sp. 
J. z Chmielowa, zajmującą się produkcją rur 
i złączek HDPE oraz producenta agregatów 
prądotwórczych „Mielec-Diesel”.

Według organizatorów celem konkursu 
jest wyłonienie grupy najlepszych i najak-
tywniejszych gospodarczo firm wojewódz-
twa, które dzięki osiąganym wynikom  
w prowadzonej działalności są lub mogą stać 
się wzorem dla innych. Mogą brać  w nim 
udział podkarpackie firmy, które na rynku 
działają co najmniej od dwóch lat. Są one 
oceniane dwuetapowo. W pierwszej części 
ocenie podlega nadesłana dokumentacja.  
W drugiej części, po wizytacji nominowa-
nych firm, Kapituła podejmuje ostateczne 
decyzje o przyznaniu wyróżnień i nagród. 
Parametry, które są brane pod uwagę to 
m.in.: wielkość i rentowność sprzedaży, in-
nowacyjność i nowoczesność wykorzysty-
wanych technologii, dynamika zatrudnienia, 

dbałość o pracownika i jego rozwój, relacje 
z kontrahentami, posiadane certyfikaty i wy-
różnienia, działalność na rzecz społeczności 
lokalnej oraz wpływ na środowisko.

     W dotychczasowych edycjach wzięło 
udział ponad 1500 przedsiębiorstw, a statu-
etką nagrodzono 130. W tegorocznej edycji 
PNG udział wzięło 99 firm. Kapituła ocenia-
jąca tegoroczne zgłoszenia to kilkadziesiąt 

osób, wśród których byli m.in. wojewoda 
Małgorzata Chomycz-Śmigielska, marszałek 
Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku 
Województwa Podkarpackiego Bogdan Ro-
maniuk, rektor Uniwersytetu Rzeszowskie-
go Aleksander Bobko, rektor Politechniki 
Rzeszowskiej Marek Orkisz oraz prezydenci 
największych miast na podkarpaciu. 

RL/MM

1 grudnia w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Nowej Dębie odbyło się uroczyste 
spotkanie Seniorów – nauczycieli, pracow-
ników oświaty ZNP. Prezes Oddziału ZNP 
w Nowej Dębie Kazimierz Wąsik złożył 
dostojnym seniorom życzenia zdrowia, po-
myślności oraz dalszej aktywności. Podczas 

spotkania wrę-
czono odzna-
ki za 50-letnią 
przynależność 
do Związku 
Nauczycielstwa 
Polskiego Da-
nucie Rzepce  
i Annie Siciarz – 
Rębisz. Jubilatce 
Irenie Nowak  
z okazji 80-tych 

urodzin wręczono okolicznościowy dyplom 
i książkowy upominek wraz ze świątecz-
ną bombką z napisem „Dostojnej Jubilatce”.  
W czasie spotkania prezes Oddziału ZNP 
przekazał szczere podziękowania burmistrzo-
wi miasta i gminy Wiesławowi Ordonowi, 
dyrektorowi SOK Krystianowi Rzemieniowi 

oraz dyrektor Przedszkola Nr 1 Jolancie Or-
łowskiej za umożliwienie organizowania ta-
kich spotkań, za życzliwość i zrozumienie.

„Dzień Seniora” uświetnił występ dzieci  
z Przedszkola Nr 1, były życzenia skierowane do 
seniorów oraz wiersze, tańce i piosenki. Każdy  
z seniorów otrzymał także okolicznościową 
laurkę, własnoręcznie wykonaną przez dzieci. 

W drugiej części seniorzy spotkali się na 
uroczystym obiedzie. Przy kawie i herbacie  
w wesołej atmosferze wymieniali się spostrze-
żeniami, a całe spotkanie zakończyli życzenia-
mi „do zobaczenia za rok”.

Kazimierz Wąsik 
Zarząd Oddziału  

Oddz. Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP  
w Nowej Dębie

Leszek Kobielski (czwarty od lewej) i Marcin Sech (piaty od lewej) - współwłaściciele TELTAR



zima 2015NASZE SPRAWY 17» oświata

Uczniowie i nauczyciele nagrodzeni

LIST OTWARTY BURMISTRZA MIASTA  
I GMINY NOWA DĘBA DO WŁADZ 
POWIATU TARNOBRZESKIEGO  

W SPRAWIE ZAMIARU LIKWIDACJI 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W NOWEJ DĘBIE

Nagradzamy zdolnych uczniów
W roku szkolnym 2014/2015 trzech 

uczniów z terenu gminy Nowa Dęba uzy-
skało tytuł finalisty, a jeden laureata w kon-
kursach przedmiotowych organizowanych 
przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. 
I to właśnie oni otrzymali w dniu 28 paź-
dziernika z rąk Wiesława Ordona - burmi-
strza miasta i gminy Nowa Dęba, Zygmun-
ta Żołądzia - zastępcy burmistrza, dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe w uznaniu ich osią-
gnięć.

1. Angelika Kwaśnik - finalistka konkursu 
z języka niemieckiego (uczennica Gim-
nazjum Nr 1 w Nowej Dębie),

2. Natalia Kiełbowicz - laureatka konkursu 
z języka polskiego (uczennica Gimna-
zjum Nr 1 w Nowej Dębie),

3. Kacper Wąsik - finalista konkursu z ję-
zyka niemieckiego (uczeń Gimnazjum  
Nr 1 w Nowej Dębie),

4. Witold Zięba - finalista konkursu z fizyki 
(uczeń Gimnazjum Nr 2 w Zespole Pla-
cówek Oświatowych w Nowej Dębie).

3 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w No-
wej Dębie doszło do spotkania starostów 
tarnobrzeskich z nauczycielami i rodzica-
mi uczniów szkoły, poświęcone zamiaro-
wi likwidacji tej placówki i włączenie jej 
w struktury nowej powiatowej jednostki 
oświatowej, łączącej obydwa nowodębskie 
zespoły szkół.

Niewątpliwie dobrze, że doszło do tego 
spotkania, szkoda tylko, że dopiero po se-
sji, na której Rada Powiatu Tarnobrzeskie-
go podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji 
Zespołu Szkół Nr 1. Na szczęście jest to 
uchwała intencyjna i jest jeszcze czas, aby 
odstąpić od tego zamiaru.

Właśnie taki apel popłynął w zasadzie 
od wszystkich uczestników spotkania. Od 
emerytowanych nauczycieli Liceum im. 
Jana Kochanowskiego (przekształconego 
ongiś w Zespół Szkół Nr 1), dla których 
taka decyzja jest zaprzeczeniem ich, cza-
sem kilkudziesięcioletniej, pracy. Od grona 
pedagogicznego, a także równie mocno od 
rodziców uczniów „Jedynki”. O odstąpie-
nie od likwidacji również zaapelowałem 
w imieniu władz samorządowych Nowej 
Dęby.

Wydaje mi się, że gdyby do tego spo-
tkania doszło kilka tygodni temu, władze 

naszego powiatu miałyby świadomość, 
jakie jest stanowisko nowodębskiego śro-
dowiska, jak wielkie jest przywiązanie 
różnych środowisk do tej placówki, i, być 
może, zdecydowano by się na inne działa-
nia, niż restrukturyzację poprzez likwida-
cję.

Znam dokładnie złożoność dzisiejszej 
sytuacji, wynikającą z niżu demograficz-
nego, bo w szkołach prowadzonych przez 
samorząd gminny już od lat szukamy spo-
sobów na przetrwanie naszych placówek, 
stosując różne rozwiązania, lecz ostateczne 
decyzje zapadają wtedy, gdy wyczerpiemy 
wszystkie inne możliwości. Mam wraże-
nie, że w tym przypadku, nie zostały one 
wyczerpane, co znajdowało potwierdzenie 
w wypowiedziach zarówno rodziców, jak  
i nauczycieli. Oczywiście wszyscy zainte-
resowani zdają sobie sprawę, że ta nowo-
dębska placówka znajduje się w bardzo 
trudnej sytuacji, że z roku na rok uczącej 
się tu młodzieży jest coraz mniej. Tym 
bardziej należałoby dokładnie zdiagnozo-
wać przyczyny, wypracować i wdrożyć 
program naprawczy, który obejmowałby 
nie tylko sposoby zwiększenia liczeb-
ności uczniów, ale także poprawę oferty 
szkoły, jakości nauczania i finansowania 
zadań szkolnych. Wydaje się, że obecne 

radykalne działania w postaci likwidacji 
szkoły spowodują jeszcze większy zamęt 
i odpływ młodych ludzi od tej placówki, 
która przez ponad 60 lat była „alma mater” 
dla większości żądnych wiedzy uczniów  
z całej okolicy.

Wnoszę zatem, aby zaniechać zapla-
nowanych zmian na rzecz przygotowania 
wspomnianego programu naprawczego, 
a decyzje ostateczne podejmować wtedy, 
gdy wszystkie możliwe ścieżki zostaną 
wyczerpane. Zbyt ważną dla społeczności 
lokalnej jest ta placówka, aby zgodzić się 
na najprostsze rozwiązania, które w na-
szym rozumieniu obniżają także prestiż 
największej gminy w powiecie.

Apeluję więc do władz Powiatu Tar-
nobrzeskiego, abyście nie byli tymi, któ-
rzy przyczynią się do „zgaszenia światła”  
w Zespole Szkół Nr 1. Abyście nie byli li-
kwidatorami placówki z ponad 60-letnią 
tradycją. I jeśli miałoby to kiedyś w przy-
szłości nastąpić (do czego, mam nadzieję, 
nie dojdzie), np. z powodu niżu demogra-
ficznego, to niech to będzie proces natural-
ny, a nie wymuszany jakąś reorganizacją. 

Wiesław Ordon 
Burmistrz Nowej Dęby

Angelika Kwaśnik odbiera nagrodę od burmistrza Wiesława Ordona
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Żłobek Miejski w Nowej Dębie 
skończył roczek!

Minął już rok odkąd Żłobek Miejski  
w Nowej Dębie funkcjonuje jako oddzielna 
jednostka organizacyjna gminy w nowych, 
gruntownie odremontowanych pomieszcze-
niach budynku przy ul. Leśnej 28. Jest to 
miejsce szczególne, które powstało z myślą 
o najmłodszych dzieciach,rozpoczynających 
dopiero swoją przygodę ze światem. Dzieci 
otoczone są troskliwą opieką, w przyjaznej 
atmosferze uczą się życia w grupie i obcowa-
nia z rówieśnikami. Tutaj obserwujemy, jak 
dzieci stawiają pierwsze kroki, jak wyrastają 
im pierwsze ząbki i jak wymawiają swoje 
pierwsze słowa. Tutaj przygotowujemy dzie-
ci do kolejnego etapu edukacji, jakim jest 
przedszkole. Nasz żłobek oferuje doskonałe 
warunki do zabawy i do nauki. Dzieci mają 
do dyspozycji kolorowe, przestronne sale za-

baw wyposażone w nowoczesne meble oraz 
zabawki, oddzielne sale przeznaczone na sy-
pialnie oraz funkcjonalne łazienki. Pomiesz-
czenia w pełni gwarantują dzieciom bez-
pieczne i higieniczne warunki pobytu. Przy 
sprzyjającej pogodzie dzieci mają również 
do dyspozycji ogród oraz duży taras z moż-
liwością zadaszenia. Jesteśmy dla dzieci, aby 
wspierać i stymulować ich rozwój, pomagać 
im w byciu coraz bardziej samodzielnymi 
oraz towarzyszyć w zdobywaniu nowych 
umiejętności. Dbamy o ich właściwy rozwój 
nie tylko poprzez opiekę i wychowanie, ale 
także poprzez zdrowe żywienie. Zapewnia-
my dostosowane do wieku dziecka, racjo-
nalne wyżywienie zawierające niezbędne 
składniki pokarmowe zgodne z obowiązu-
jącymi normami żywieniowymi. Posiłki są 

przygotowywane na bieżąco w placówce i są 
urozmaicone tak, aby dzieci mogły poznać 
różne smaki.

Żłobek Miejski w Nowej Dębie funkcjo-
nuje od poniedziałku do piątku, w godzinach 
od 6.00 do 16.00. Dysponujemy miejscami 
dla 48 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 
roku życia. Miesięczny koszt pobytu dziecka 
w żłobku wynosi 158,00 złotych, a dzienna 
stawka żywieniowa 4,00 złote. Obowiązują 
u nas zniżki dla rodzeństw oraz dla rodzin 
posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Serdecznie zapraszamy do Żłobka Miej-
skiego - mamy jeszcze wolne miejsca!

Jolanta Styga 
Dyrektor Żłobka Miejskiego 

w Nowej Dębie 

Listy gratulacyjne odebrali także rodzice 
uczniów, a podziękowania nauczyciele, którzy 
przygotowywali uczniów do zdobycia tytułów.

Nauczyciele nagrodzeni w Rzeszowie.
W uznaniu zasług i dorobku zawodowego 

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty 
otrzymali:
-  Bernarda Głowacka - dyrektor Zespołu 

Szkół w Jadachach,
-  Jolanta Styga - dyrektor Przedszkola Nr 5  

w Nowej Dębie.
Za szczególne zasługi dla oświaty i wy-

chowania Medale Komisji Edukacji Narodo-
wej otrzymali:

-  Marta Kowalska - nauczyciel Szko-
ły Podstawowej Nr 2 w Nowej  
Dębie,

-  Małgorzata Niewczas - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej 
Dębie,

-  Elżbieta Głaz - nauczyciel Zespołu 
Szkół w Jadachach,

-  Małgorzata Zięba - nauczyciel  
Zespołu Szkół w Jadachach.
Gratulujemy!

BOJS

Nagrodę Kuratora Oświaty odbiera Jolanta Styga – dyrektor Przedszkola Nr 5
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Przeprowadzka Przedszkola Nr 4

Od listopada dzieci z Przedszkola Nr 4 za-
mieniły swoje stare sale przedszkolne na nowe 
w budynku Zespołu Placówek Oświatowych. 
Sytuacja powyższa podyktowana była pogar-
szającym się stanem budynku przedszkolne-
go, którego remont zamknąłby się ogromny-
mi środkami, dlatego podjęta została decyzja 
o adaptacji części pomieszczeń szkolnych pod 
potrzeby sal dla przedszkolaków i świetlicy 
szkolnej. Działania te w żadnym stopniu nie 
utrudniły funkcjonowania w tym budynku 
szkoły podstawowej i gimnazjum. 

Zmiany obejmowały utworzenie kuchni 
szkolnej w zakresie wykończenia pomiesz-
czeń oraz ich wyposażenia, przystosowanie 

– adaptacja pomieszczeń dla potrzeb przed-
szkola, przystosowanie pomieszczeń na po-
trzeby świetlicy szkolnej oraz wykończenie 
pomieszczeń w poziomie piwnic przezna-
czonych na szatnie dla uczniów. W skład po-
mieszczeń bloku żywienia wchodzą: kuchnia, 
magazyn warzyw, obieralnia warzyw wraz ze 
stanowiskiem wyparzania jaj, magazyn, zmy-
walnia naczyń, pomieszczenie wydawania 
posiłków, jadalnia i pomieszczenie socjalne 
dla pracowników. Kuchnia żywić będzie nie 
tylko przedszkolaki, ale także dzieci i mło-
dzież szkolną. Przedszkole przeznaczone jest 
dla 3 grup wiekowych. Usytuowane zostało 
w południowym skrzydle budynku szkoły  

z niezależnym wejściem. W skład pomiesz-
czeń przedszkola wchodzą 3 sale pobytu dzie-
ci z bezpośrednim dostępem do węzła sani-
tarnego, magazyn, łazienka dla dzieci, szatnia 
dla dzieci, pomieszczenie gospodarcze, biuro 
intendentki i pomieszczenie socjalne dla per-
sonelu. 

Koszty przeprowadzki związane z dosto-
sowaniem pomieszczeń szkoły na potrzeby 
przedszkola, wykonanie wyjścia ewakuacyj-
nego, remont i wyposażenie kuchni wyniosły 
330 tys. zł.

ZPO

To polskie przysłowie w pełni odda-
je historię udziału Przedszkola nr 5 im. 
Misia Uszatka w Nowej Dębie w Wielkim 
Konkursie Ekologicznym Buliba.pl. 

Jest to konkurs plastyczny przeznaczo-
ny dla przedszkoli, punktów i oddziałów 
przedszkolnych oraz zerówek z całej Polski. 
Ideą konkursu jest powtórne wykorzystanie 
odpadów, czyli tzw. upcyklingu do tworze-
nia rzeczy nowych, użytkowych, oryginal-
nych i pomysłowych. Zwycięzcy konkursu 
wyłaniani są zawsze w dwóch kategoriach: 
przez jury złożone z przedstawicieli orga-
nizatora konkursu oraz przez głosujących 
na prace użytkowników serwisu Buliba.pl. 

Jury ocenia wartość arty-
styczną prac, wkład pracy 
włożonej w ich wykona-
nie, pomysłowość autorów 
oraz zgodność tematu pra-
cy z tematem przewodnim 
konkursu. W konkursie 
oceniane są zdjęcia wyko-
nanych prac. Co roku kon-
kursowi przyświeca inne 
hasło:
2013 – „Drugie życie 
  śmieci” 
2014 – „Zwierzakolubni”,
2015 – „Zrób to sam”

Oczywiście można wygrać wiele cen-
nych nagród dla przedszkoli i dla głosują-
cych na prace konkursowe. 

W tym roku szczęście uśmiechnęło się 
do przedszkolaków Misia Uszatka. Nasze 
karmniki zdobyły II miejsce w ocenie jury. 
Trzeba zaznaczyć, że na konkurs wpłynę-
ło 2400 zdjęć prac. Do wspólnego sukcesu 
przyczyniła się cała zbiorowość przed-

Do trzech razy sztuka

2013 - Misiowy obraz
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„Pretekst” wystawił komedię 
Młodzieżowe koło teatralno - kabareto-

we „Pretekst” obchodziło pierwszą roczni-
cę działalności. Z tej okazji 1 października 
zaprezentowało nowodębskiej publice ko-
medię pod tytułem „I żyła krótko i szczę-
śliwie”. Autorem scenariusza jest Kacper 
Cebula – uczestnik zajęć koła literackiego, 
na których powstawał scenariusz, a zarazem 
aktor „Pretekstu”. To farsa inspirowana po-
wszechnie znanymi bajkami, ale w szcze-
gólności bardzo popularnym obecnie seria-

lem kostiumowym… Widzowie  zobaczyli 
wartką akcję, wyraziste postaci, niecne in-
trygi, okraszone skomplikowanym wątkiem 
miłosnym. Poznaliśmy „od podszewki” pa-
łacowe życie, które odmienił sprytny sługa 
Jakub we współpracy z tajemniczą wróżką  
i rozbójniczkami… Sala widowiskowa za-
pełniła się amatorami dobrego humoru, a sal-
wy śmiechu wśród widzów świadczą o tym, 
że osiągnęliśmy  swój cel. Był to dla  mło-
dych aktorów ważny wieczór, znakomicie 
wcielili się w swoje role, grali z charakterem, 

emocji nie brakowało na scenie i za kulisami. 
Otrzymali zasłużone gromkie brawa! Cało-
ści dopełniła bogata scenografia, pomysłowa 
oprawa muzyczna i intrygujące oświetlenie. 
Wystąpili: Katarzyna Gurdak - Królowa, 
Andrzej Mazurek - Król, Emilia Wolwowicz 
- Królewna, Maciej Sudoł - Książe, Kacper 
Cebula - Sługa Jakub, Wiktoria Rozmus - 
Wróżka, Angelika Kwolik – Izabella, Daria 
Zięba – Wioletta, Maciej Mokrzycki – Archi-
tekt, Aleksandra Dudek – Znachorka, Roz-
bójniczka Afrodyta -Daria Lewicka, Roz-
bójniczki/Służki - Magdalena Misiak, Beata 
Stochla, Służki- Sylwia Gancarz, Paulina 
Dębiak. Gratulujemy i życzymy kolejnych 
świetnych występów!

Kolejna edycja prezentacji  
„Cztery Pory Roku” 

18 października odbyła się w SOK ko-
lejna edycja cyklicznej imprezy: Prezentacje 
Teatrów i Zespołów Obrzędowych „Cztery 
Pory Roku”. Nasza placówka od wielu lat 
angażuje się w podtrzymywanie tradycji 
ludowych regionu lasowiackiego i całego 
Podkarpacia. Nowodębskie prezentacje są 
przeglądem działalności artystycznej grup 
teatralnych, w których twórczości pojawia-
ją się wątki związane z obrzędowością la-

Wydarzenia kulturalne

szkola: dzieci, pracownicy i oczywiście,  
a przede wszystkim rodzice, którzy chęt-
nie wykonali oryginalne domki dla ptaków  
z pomocą swoich dzieci. 

Chętnych zapraszamy do podziwia-
nia ich w naszym ogrodzie. Jak żartowali 
rodzice, niektóre karmniki mają bieżącą 
wodę i Internet ☺.

Wygraliśmy wyposażenie sali zabaw  
i ogrodu w kwocie 3000 zł. 

Trzeba dodać, że nie jest to nasza pierw-
sza nagroda w tym konkursie. W 2013 roku 
nasz „Misiowy obraz” zajął 10 miejsce  
w kraju. W 2014 roku wykonaliśmy maskot-
ki grup funkcjonujących w naszym przed-
szkolu: Misie, Króliczki i Wiewióreczki.

Dziękujemy wszystkim za głosy odda-
wane na nasze prace i trzymanie kciuków.

Wspólne działanie zawsze przynosi 
efekty. 

Koordynator konkursu: Brygida Zięba 
Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka  

w Nowej Dębie 

2014 – Zwierzakolubni 2015 – Zrób to sam
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sowiackiej wsi. Ich celem jest zachowanie 
i popularyzacja dziedzictwa kulturowego 
regionu Polski południowej. W tej edycji 
wystąpili: Zespół Obrzędowy „Wolanie”  
z Domatkowa  z przedstawieniem 
„Spór o miedzę”, pod kierownic-
twem p. Grażyny Rozmus - ich 
przedstawienie o iście kabare-
towym charakterze wywołało 
aplauz licznie zgromadzonej pu-
bliki; Zespół „Wydrzowianie”  
z Wydrzy, którego opiekunem 
artystycznym jest p. Danuta Gor-
czyca, w programie „Przędzenie 
lnu” oraz Zespół Obrzędowy 
„Cyganiacy” z obrzędem „Sobót-
ka” pod czujnym okiem p. Haliny 
Ordon. Było to radosne święto 
wszystkich miłośników kultury 
ludowej!

Zaduszki Poetyckie już za nami
5 listopada odbyły się „Za-

duszki Poetyckie”, przygotowane 
przez młodzież z koła teatralnego 
„Pretekst”. Program artystyczny 
opierał się na tekstach wybitnych 
poetów polskich oraz biblijnej 
Księdze Koheleta, opatrzony był 
słowami „A jednak po nas coś 
zostanie”… i wprowadził nastrój 
refleksji, zadumy nad mijającym 
czasem i nieodwracalnymi wyro-
kami losu. Mogliśmy zatrzymać 
się na chwilę w pogoni codzien-
nych obowiązków i zastanowić 
się nad sensem istnienia, dotrzeć 
w głąb własnych, skrywanych 
myśli, przeżyć chwile skupienia 
i skierować myśli ku nieobecnym 
bliskim i tym, których nie zna-
liśmy, ku nieobecnym poetom. 
„Życie ludzkie jak iskra, jak pło-
myk zdmuchnięty powiewem 
wiatru, jak wiersz niedokończony 
- błyska i gaśnie”, ale przecież coś 
pozostaje...

 Uroczystość zaduszkowa od-
była się także 6 listopada w CKL 
w Cyganach. Na program arty-
styczny złożył się montaż słowno-
-muzyczny „A jednak po nas coś zostanie”… 
koła teatralnego „Pretekst” oraz występy wo-
kalne Dziecięcego Zespołu Ludowego „Rut-
ka”, Młodzieżowego Zespołu Śpiewaczego 
„Koniczynka”, Zespołu Ludowego „Cyga-
nianki” przy akompaniamencie kapeli „La-
sowiacy”. Zaprezentowany został repertuar 
przepięknych pieśni patriotycznych z okazji 
Dnia Niepodległości. Kierownik CKL p. Ha-

lina Ordon w towarzystwie radnego Mariana 
Tomczyka i sołtysa Marcina Zawady wrę-
czyła nagrody w konkursie plastycznym dla 
dzieci „Wspomnienia z wakacji”.

IV edycja przeglądu  
ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI

19 listopada mieliśmy okazję podziwiać 
najmłodszych w czwartej edycji przeglądu 
„Roztańczone przedszkolaki”. Swoje umie-
jętności taneczne zaprezentowały najstar-
sze grupy z Przedszkola nr 1, Przedszkola 
nr  4, Przedszkola nr 5 i Przedszkola KRA-
SNAL. Występy taneczne przygotowane 

zostały przez nauczycieli z nowodębskich 
przedszkoli, którym należą się wielkie po-
dziękowania za czas i serce, które poświę-
cają przedszkolakom, dbając o ich rozwój  

i zapewniając moc dobrej zabawy. 
Pokazy na wysokim poziomie ar-
tystycznym wywołały entuzjazm 
licznie zgromadzonej widowni.

 Na zakończenie uczestnicy 
przeglądu otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, podziękowania i na-
grody ufundowane przez SOK. 
Zapraszamy na kolejną edycję 
przeglądu już w karnawale 2016 r.

Otwarcie wystawy  
rękodzieła artystycznego
20 listopada w Samorządo-

wym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie otwarto wystawę Klubu 
Miłośników Sztuki sekcji Rę-
kodzieła Artystycznego. To już 
XVII edycja prezentacji dorobku 
twórczego artystów skupiają-
cych się na cotygodniowych spo-
tkaniach w klubie działającym  
w SOK.  Co roku odbywają się 
wystawy dorobku twórczego ar-
tystów, stwarzając możliwość pre-
zentacji dzieł, które dostarczają 
odbiorcom wielu miłych wrażeń, 
wzbogacając środowisko o nowe 
wartości artystyczne. Po wysta-
wie oprowadził - przedstawił 
sylwetki twórców, omówił meto-
dy pracy oraz przewodni temat,  
tj. inspiracje dziełami wielkich 
mistrzów - opiekun koła, plastyk 
- p. Sławomir Gurdak.

 Na tegorocznej wystawie 
swoje prace zaprezentowali: An-
tonina Tomczyk, Maria Tomiń-
ska, Zofia Biela, Monika Marek, 
Helena Nowak, Urszula Rębisz, 
Barbara Kacperska, Franciszka 
Hałka i Sławomir Gurdak. Są 
to obrazy „malowane” haftem 
krzyżykowym, obrusy i serwetki, 
szydełkowe ozdoby oraz meta-
loplastyka autorstwa Sławomira 

Gurdaka. Każdy twórca prezentujący swoje 
dzieła otrzymał dyplom i upominek (ma-
teriały do dalszej pracy ufundowane przez 
SOK). Serdecznie dziękujemy za udostęp-
nienie prac i życzymy, aby niezwykle talenty 
rozwijały się  coraz bardziej, dostarczając 
zwiedzającym wielu miłych wrażeń.

SOK

» kultura
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Nowa Dęba na Mistrzostwach 
Świata w Speed-ball

21 i 22 listopada z udziałem zawodni-
ków i kibiców z gminy Nowa Dęba odbyły 
się w Krakowie XXVII Mistrzostwa Świata 
w Speed-ball. Impreza tej rangi miała miej-
sce w Polsce po raz pierwszy. 

Speed-ball to prosty sport z wykorzysta-
niem piłeczki i rakietek. Różni się od innych 
sportów z rakietkami tym, że piłeczka jest 
na uwięzi, przymocowana półtorametrową 
żyłką do masztu o wysokości 1,7m. Innowa-
cyjne w speed-ball są również sposoby roz-
grywki. Oprócz klasycznych w przypadku 
innych sportów z rakietkami singla i debla  
w speed-ball można grać również indywi-
dualnie na czas, oraz sztafetowo (obie te 

konkurencje wymagają od zawodnika gry 
obiema rękami).

Speed-ball w Polsce pojawił się dzięki 
pochodzącemu z niewielkiej miejscowości 
Jadachy w naszym regionie Przemysławowi 
Wolanowi, który mieszkając z żoną przez 
rok w Egipcie (kolebce speed-balla) poznał 
ten sport i mocno się nim zainteresował. Bę-
dąc tam skontaktował się z Międzynarodo-
wą Federacją i dzięki ich pomocy był w sta-
nie już po kilku miesiącach treningu wziąć 
udział w lutym 2014 roku w Mistrzostwach 
Świata w Kuwejcie, gdzie zajął 6 te miejsce 
w konkurencji super-solo.

Po powrocie do Polski we współpra-
cy ze znajomymi założył na Podkarpaciu 
Stowarzyszenie Miłośników Sportu Spe-
ed-ball Polska, którego zadaniem jest pro-
mocja tego sportu w naszym kraju. Stowa-
rzyszenie pod przewodnictwem Przemka 
przeprowadziło pokazy z warsztatami  
w kilkudziesięciu szkołach w całej Polsce. 
Nawiązało współpracę z Fundacją Rozwoju 
Kultury Fizycznej koordynującej wszystkie 
orliki i przeszkoliło ponad 50 animatorów 
z najprężniejszych orlików. Współpracuje 
również z ministerialnym programem Mul-
tisport którego celem jest aktywizacja spor-
towo-ruchowa dzieci z klas 4-6.

Nowodębska dycha

NTSK 16 lat temu rozpoczęło w naszym 
środowisku modę na bieganie w mieście. 
Dzięki społecznej pracy wielu osób Biegi 
w Nowej Dębie są rozgrywane w formie 
rywalizacji sportowej w bezpiecznej for-
mule i z symbolicznymi nagrodami dla 
zawodników. Moda na bieganie w mieście 
budzi czasem frustracje osób zbulwerso-
wanych zamknięciem ulic podczas biegów. 
Na szczęście takich osób z roku na rok jest 
coraz mniej. Przybywa za to zawodników, 
co bardzo cieszy nas, jako organizatorów. 
Mam nadzieję, że to nie chwilowa moda.  
W naszym środowisku powstała spora liczba 

osób biegających w biegach ulicznych. Wielu  
z nich biega maratony lub półmaratony. 
Pozwolę sobie wymienić tutaj Zygmunta 
Rutkowskiego, który od wielu lat startu-
je w biegach i maratonach na terenie kraju  
i poza granicami. Wśród osób trenujących 
widać sporą grupę nauczycieli wychowania 
fizycznego, uczestniczącą w ogólnokrajo-
wych biegach. Łukasz Mazur, na co dzień 
ratownik w SOSiR, dwukrotnie uczestni-
czył w bieszczadzkim „Biegu Rzeźnika”  
na dystansie ponad 80 km pokonując tra-
sę w czasie 12 godz. 42 min. W bieżącym 
roku ukończył super maraton ponad 100 km  

(w czasie 15 godz. 43 min) podczas Festiwa-
lu Biegów w Krynicy. Podopieczni trenera 
Juliana Zięby od wielu lat z powodzeniem 
starują w biegach ulicznych, przełajach  
w ramach Mistrzostw Polski lub innych 
biegów profesjonalnych i amatorskich. 
Nasi najlepsi lekkoatleci Grzegorz Sudoł  
i Kamil Gurdak wielokrotnie brali udział  
w tego typu imprezach biegowych.

Dojrzewa pomysł organizacji Nowo-
dębskiego Biegu na dystansie 10 km lub  
5 km. Bez wątpienia wymaga to profesjo-
nalnej organizacji oraz sporego wkładu fi-
nansowego. Nowo oddane do użytku tere-
ny Nad Zalewem mogą posłużyć jako jedna  
z opcji wyznaczonej trasy. Biorąc pod 
uwagę wieloletnie doświadczenie organi-
zatorów Biegów ulicznych NTSK przygo-
towanie takiego biegu w ramach kolejnych 
Biegów ulicznych lub w innej formule uwa-
żam za bardzo prawdopodobne. Zapraszam 
więc pasjonatów biegania do wsparcia po-
mysłu organizacji biegu ulicznego w No-
wej Dębie na dłuższym dystansie. Państwa 

doświadczenie zdobyte podczas startów  
i treningów pozwoli na wytyczenie opty-
malnej (certyfikowanej) trasy, przygotowa-
nia odpowiedniego zaplecza logistycznego 
i technicznego. Zapraszam do współpracy. 
Pierwsze spotkanie organizacyjne odbę-
dzie się na początku stycznia 2016 r. Tym-
czasem wszystkim pasjonatom biegów, 
ich rodzinom i wszystkim mieszkańcom 
składam najszczersze życzenia zdrowych 
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia  
i szczęśliwego Nowego Roku.

Adam Szurgociński

Nowodębskie Biegi Uliczne 2015 – fot. Wiesław Szczur
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Piranie SOSiR Nowa Dęba 
znowu na podium

21 listopada odbyły się zawody pły-
wackie z okazji 5-letniej działalności 
krytej pływalni Fregata w Kolbuszo-
wej. Do rywalizacji swoich zawodni-
ków zgłosiło 15 klubów. Oprócz 11 ekip  
z Podkarpacia, Kolbuszowa gościła 
również zawodników z Krakowa i Lu-
blina. W sumie na starcie stanęło 172 
zawodników i zawodniczek. Nowodęb-
ską sekcję PIRANIE reprezentowało  
8 dziewczynek i 12 chłopców. Zawody 
rozegrano w następujących kategoriach 
wiekowych: 8 lat i młodsi, 9 lat, 10 lat, 
11-12 lat.

Nasza drużyna wywalczyła w sumie 
17 medali ( 7 złotych, 4 srebrne, 6 brązo-
wych). Tak wspaniały wynik dał sekcji 
Piranie 3 miejsce w tabeli medalowej, 
co jest naszym historycznym osiągnię-

Międzynarodowa Federacja Speed-ball  
z siedzibą w Kairze widząc, jak prężnie ro-
śnie popularność i zainteresowanie speed-
-ballem w Polsce zaproponowała zorganizo-
wanie w naszym Kraju Mistrzostw Świata. 
Stowarzyszenie podjęło wyzwanie i po kil-
ku miesiącach przygotowań w Krakowie od-
był się turniej. Do Polski przyleciało ponad 
50 zawodników z takich speed-ballowych 
potęg jak Egipt, Japonia, Indie czy Francja. 
Na Mistrzostwach Polskę reprezentował nie 
tylko Przemek, ale również 5 jego wycho-
wanków, którzy zagrali we wszystkich moż-
liwych konkurencjach. Nasz region dzielnie 
reprezentowała, pochodząca z Cyganów Na-
talia Zielonka.
- Natalia tak mocno zaangażowała się  
w treningi, że w trakcie zawodów dozna-
ła bolesnego zapalenia mięśni i obecny na 
sali fizjoterapeuta w trosce o jej zdrowie 
zabronił kontynuowania dalszych zma-
gań. Natalia ma jednak ogromny potencjał  
i z pewnością pomożemy jej w kontynuowa-
niu kariery w Rzeszowie, gdzie chodzi teraz 
do szkoły - mówi Przemek Wolan, który nie 
tylko rozwija Stowarzyszenie, ale również 
troszczy się o swoich wychowanków.

Polacy nie tylko występowali na zawo-
dach, ale odnieśli niemałe sukcesy. Dzięki 
krakowskim zawodnikom Martynie Dudek 
i Rafałowi Druzgała zdobyliśmy dwa srebra 
i brąz w zawodach juniorów. Najbardziej 

jednak cieszy brązowy medal Martyny Du-
dek, którą pomimo młodego wieku (15 lat) 
Międzynarodowa Federacja dopuściła do 
udziału w głównym turnieju.
- Martyna po sobotnim zwycięstwie nad 
Niemką i przegranej w półfinale z Francuską 
nie czuła się zbyt pewnie przed Niedzielnym 
meczem o trzecie miejsce. Jednak roczny 
trening, koncentracja i wsparcie kibiców po-
zwoliły jej pokonać Hinduską zawodniczkę 
i wywalczyć upragniony medal Mistrzostw 
Świata” - dodaje Przemek dumny ze swojej 
podopiecznej.

Organizatorzy dziękują również kilku-
dziesięcioosobowej grupie kibiców, którzy 
dzięki wsparciu Gminy Nowa Dęba i Sta-
rostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, wy-
najętym specjalnie na tę okazję autobusem 
przyjechali na Mistrzostwa, aby dopingiem 
wspierać Polaków. Celem Stowarzyszenia 
na najbliższy rok jest rozwój struktur klubo-
wych w taki sposób, aby jak najszybciej za-
rejestrować Związek Sportowy Speed-ball.

Przemysław Wolan 
Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Miłośników Sportu 
Speed-Ball Polska

Na pierwszym planie Przemysław Wolan – reprezentant Polski w Speed-ball

Drużyna nowodębskich „Piranii” po udanych zawodach w Kolbuszowej
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ciem. Wyprzedziliśmy czołowe kluby Pod-
karpacia, takie jak: Delfin Tarnobrzeg czy 
Sokół Rzeszów, dlatego też we wspaniałych 
nastrojach wracaliśmy do domu.

Szczególne podziękowania kieruję dla 
rodziców, którzy bardzo liczną grupą wspie-
rali naszych zawodników oraz pomagali 
trenerom przy dokumentacji fotograficz-
nej. Poza 17 zdobytymi medalami Piranie 
dodatkowo dwudziestokrotnie zajmowały 
miejsca punktowane 1-6, co napawa opty-
mizmem przed kolejnymi startami.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolej-
ne występy PIRANII!!!

Adam Szurgociński 
Dyrektor SOSiR

Oto nasi medaliści i ich wyniki:
Złoty medal
Puzio Michał 50 m stylem dowolnym 31,75 s (r.ż.) – 12 lat
Durlak Szymon 50 m stylem grzbietowym 38,44 s – 12 lat
Byczek Karolina 50 m stylem klasycznym 48,33 s – 10 lat
Puzio Michał 50 m stylem klasycznym 39,45 s (r.ż.) – 12 lat
Byczek Karolina 50 m stylem motylkowym 43,35 s (r.ż.) – 10 lat
Urban Bartosz 50 m stylem motylkowym 43,43 s – 10 lat
Durlak Szymon 100 m stylem grzbietowym 1:25,46 – 12 lat
Srebrny medal
Franuszkiewicz Kinga 50 m stylem klasycznym 52,13 s (r.ż.) – 10 lat
Maguder Hubert 50 m stylem klasycznym 45,83 s – 10 lat
Chuchla Natalia 100 m stylem grzbietowym 2:00,46 – 9 lat
Puzio Michał 200 m stylem dowolnym 2:40,98 – 12 lat
Brązowy medal
Urban Bartosz 50 m stylem dowolnym 38,08 s – 10 lat
Byczek Karolina 50 m stylem grzbietowym 44,37 s – 10 lat
Chuchla Natalia 50 m stylem klasycznym 55,22 s – 9 lat
Stępień Patryk 50 m stylem klasycznym 55,93 s – 9 lat
Maguder Hubert 50 m stylem motylkowym 46,81 s – 10 lat
Durlak Szymon 50 m stylem motylkowym 37,65 s – 12 lat

Amatorski Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Burmistrza
21 listopada w hali sportowej Zespół 

Szkół nr 1 w Nowej Dębie został rozegrany 
Amatorski Turniej Piłki Siatkowej o Puchar 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

Do udziału w turnieju zgłosiło się  
5 drużyn:  „BIMAR”, „EURO OFFICE”,  
„A MOŻE SIĘ UDA (CAV)”, KS CYGA-
NY” , „MICHAŁ i PRZYJACIELE”
Wyniki rozgrywek przedstawiały się następująco:

BIMAR: EURO-OFFICE  
0:2

A MOŻE SIĘ UDA(CAV): KS CYGANY 
1:2

BIMAR: MICHAŁ I PRZYJACIELE  
1:2

EURO – OFFICE : A MOŻE SIĘ UDA(CAV) 
2:0

KS CYGANY : MICHAŁ I PRZYJACIELE 
0:2

BIMAR: A MOŻE SIĘ UDA(CAV)  
0:2

EURO-OFFICE: KS CYGANY  
2:0

A MOŻE SIĘ UDA(CAV) : MICHAŁ  
I PRZYJACIELE 0:2

BIMAR: KS CYGANY  
1:2

EURO-OFFICE: MICHAŁ I PRZYJACIELE 
0:3

I miejsce w Turnieju zajęła dru-
żyna MICHAŁ I PRZYJACIE-
LE w składzie:
Damian Mikoś (kapitan), 
Anna Hałka, Magdalena Hał-
ka, Jakub Strzelczyk, Szymon 
Chmura, Michał Kwiatkow-
ski, Paweł Chwałek, Patryk 
Tomczyk, Kacper Horodeń-
ski, Tomasz Szpunar
II miejsce: drużyna EURO-
-OFFICE, w składzie: To-
masz Zieliński (kapitan), Łukasz 
Styka, Natalia Piędel, Norbert Nowak,  
Artur Dziemianko, Tomasz Kopeć, Grze-
gorz Orzakiewicz, Artur Mazur, Anna 
Lasota, Rafał Bednarski, Łukasz Dudek,  
Michał Długosz
III miejsce: drużyna  KS CYGANY,  
w składzie: Marek Witoń (kapitan), Marek 
Łącz, Kazimierz Tomczyk, Marcin Zawada, 
Patryk Winogrodzki, Zbigniew Urbaniak, 
Michał Rożek, Tomasz Tomczyk, Diana 
Walska, Klaudia Walska, Adrian Lasota
IV miejsce: drużyna A MOŻE SIĘ UDA 
(CAV) - kapitan Paweł Trela
V miejsce: drużyna BIMAR - kapitan Grze-
gorz Byrka

Najlepszy zawodnik turnieju: Paweł Chwa-
łek z drużyny MICHAŁ I PRZYJACIELE
Najlepsza zawodniczka turnieju:  Anna Hał-
ka z drużyny MICHAŁ I PRZYJACIELE
Dziękuję Jurkowi Brzuszkowi i Grzegorzo-
wi Treli za sprawne i bezstronne sędziowa-
nie wszystkich spotkań.
Podziękowania za udostępnienie hali sporto-
wej kieruję do dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 
Roberta Suski oraz za udostępnienie sali do 
Zbigniewa Wolwowicza - dyrektora Gimna-
zjum Nr 1.
Specjalne podziękowania także dla Jacka 
Szpunara za wypożyczenie sprzętu klubo-
wego KPS Nowa Dęba.

Adam Szurgociński

» sport

Zwycięzcy turnieju – drużyna MICHAŁ I PRZYJACIELE
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Nowy sezon badmintonistów
Nowy sezon

MKS Stal Nowa Dęba - beniaminek 
badmintonowej ekstraklasy, najmłodszy li-
gowy badmintonowy zespół w Polsce, po 
ponad 10 latach przerwy znowu powróciła 
na ligowe, badmintonowe, ekstraklasowe 
parkiety. Inauguracja rozgrywek badminto-
nowej ekstraklasy w sezonie 2015/2016 mia-
ła miejsce w Suwałkach w dniach 14 – 15 
listopada. 

Dzięki występom w rozgrywkach ligo-
wych młode zawodniczki i młodzi zawod-
nicy z Nowej Dęby na kortach w Suwałkach 
mogli zmierzyć się z najlepszymi graczami 
Polski i Europy, co tylko może pomóc w bu-
dowaniu odpowiedniej formy i doświadcze-
nia na przyszłość.

Mimo porażek drużyna Stali zostawi-
ła w Suwałkach po sobie dobre wrażenie,  
a jej największym atutem było, jest i bę-
dzie to, że skład zespołu oparty jest tylko  
i wyłącznie na własnych wychowankach,  
a średnia wieku zespołu to około 16 lat. 
Napawa to wielkim optymizmem na przy-
szłość. Fakt, że badmintoniści zaczęli już 
treningi w komfortowych warunkach, jakie 
stworzył remont parkietu i hali sportowej  
w Zespole Szkół Nr 2, przyczyni się do jesz-
cze lepszej dyspozycji w następnych poje-
dynkach. 

Warto również odnotować fakt, że MKS 
Stal Nowa Dęba to jedyny ligowy badmin-

tonowy zespół nie tylko z Podkarpacia, ale 
także z Polski Południowo - Wschodniej.

Kolejna, druga runda rozgrywek bad-
mintonowej elity zaplanowana jest już  
w nowym 2016 roku w Białymstoku.

Nowe stroje
Podczas listopadowej sesji Rady Miej-

skiej zawodnicy sekcji badmintona otrzy-
mali nowe stroje sportowe. Nowy sprzęt, 
spełniający wymagania regulaminowe, jest 
wsparciem burmistrza dla badmintonistów 
jako wyraz podziękowania za ambitną po-
stawę podczas walk na zapleczu ekstraklasy 
i ma być wyznacznikiem dla dalszych tre-

ningów i dobrej gry. Sprzęt, który drużyna 
musiała mieć, żeby uczestniczyć w ekstra-
klasowych rozgrywkach, został oficjalnie 
zaprezentowany przez wszystkich zawodni-
ków obecnych na sesji. Burmistrz Wiesław 
Ordon symbolicznie wręczył zestaw sporto-
wy kapitanowi jako motywację na dobrą grę 
i coraz lepsze wyniki całej drużyny. Adam 
Bunio, trener nowodębskich badmintoni-
stów, dziękując za nowy sprzęt, przedstawił 
ostatnie osiągnięcia swoich podopiecznych. 
Nestor badmintona – Antoni Malcharek, 
przedstawił krótki rys historyczny, pokazu-
jący historię ekstraklasy w Nowej Dębie.

RL/MM

Zakończenie sezonu motorowego 
czyli MCQ Nowa Dęba 2015

Jak zawsze organizatorom dopisała po-
goda. Mimo, że dwa ostatnie tygodnie były 
pod znakiem zimna, deszczu i wiatru, to  
w dniu imprezy zaświeciło Słońce i zrobiło 
się zdecydowanie cieplej. Warunki wręcz 
idealne na piknikowy klimat, który towarzy-
szył sportowym emocjom.

Tor crossowy Stowarzyszenia „DĄB” 
jest stałym obiektem sportowo-rekreacyj-
nym, gdzie oprócz terenowej trasy znajduje 
się bogate zaplecze, które umożliwia zorga-
nizowanie wydarzeń na dużą skalę. Łatwy, 
oznaczony dojazd, duża ilość miejsc parkin-
gowych, zaplecze socjalne z bieżącą wodą, 

» sport
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zadaszone obiekty, 
miejsce na ognisko 
i grill sprawiają, że 
obiekt jest bardzo 
atrakcyjny zarów-
no dla uczestni-
ków zmagań, jak 
i widzów, którzy 
zawsze licznie 
przybywają na or-
ganizowane wyda-
rzenia. Obiekt czyn-
ny jest cały rok i na 
co dzień służy jako 
baza treningowa dla 
wielu zawodników, 
biorących udział 
w rozgrywkach na 
szczeblu krajowym. Z opinii użytkowników 
jasno wynika, że jest to jeden z najlepszych 
obiektów w szeroko pojętym regionie, dlate-
go stale trenują na nim zawodnicy między 
innymi z Rzeszowa, Stalowej Woli, Tarno-
brzega czy Kolbuszowej. Charakteryzuje 
się nawierzchnią piaszczystą i dużym uroz-
maiceniem obiektów terenowych. Na trasie 
znajduje się wiele skoczni, ostrych zakrętów 
osłoniętych bandami i długich prostych. 
Tor jest szeroki i pozwala na wyprzedzanie  
w wielu miejscach. Jedno okrążenie liczy  
ok. 1500 m. Ukształtowanie skoczni pozwala 
na wysokie, długie a przede wszystkim efek-
towne loty. Szeroka linia startowa umożliwia 
start nawet kilkunastu maszyn jednocześnie. 
W 2015 roku tor został doposażony w elek-
troniczny system pomiaru czasu, który był 
testowany podczas przejazdów.

Tyle o samym obiekcie, czas przejść do 
imprezy, która jest cyklicznym wydarzeniem 
i na stałe wpisała się w repertu-
ar naszego regionu. Co prawda 
wcześniejsze edycje mogły się 
cieszyć większą popularnością, 
gdyż tor na to wydarzenie był bu-
dowany niemal w centrum mia-
sta, jednak dopiero teraz można 
powiedzieć o pełnym przygoto-
waniu i jeszcze większych atrak-
cjach.

Harmonogram imprezy za-
kładał rozpoczęcie o godzinie 
10:30 i choć organizatorzy chcieli 
się skrupulatnie trzymać założeń 
to ugięli się i przed oficjalnym 
rozpoczęciem została zorganizo-
wana jazda zapoznawcza i tre-
ningowa. Następnie, gdy ucichł 
warkot silników, można było 
przystąpić do oficjalnego otwarcia 

imprezy, które uczynił prezes Stowarzysze-
nia DĄB Konrad Wesołowski. Głos również 
zabrali wicestarosta powiatu tarnobrzeskie-
go Krzysztof Pitra oraz zastępca burmi-
strza miasta i gminy Nowa Dęba Zygmunt 
Żołądź. Przywitali przybyłych uczestników  
i widzów oraz życzyli mocnych wrażeń  
i bezpiecznej, sportowej rywalizacji. Po krót-
kim i treściwym powitaniu, przedstawieniu 
planu dnia i przypomnieniu zasad bezpie-
czeństwa rozpoczęto pierwszą turę zmagań 
w kategorii Cross.

W kategorii Cross wystartowały 4 grupy 
Open, liczące łącznie kilkudziesięciu zawod-
ników, a wśród nich jeden żeński rodzynek 
– Weronika Florkiewicz z Grabicy. Każdy  
z uczestników w tej turze miał do przejecha-
nia 5 okrążeń, czyli wyczerpujący dystans 
ok. 7,5 km. Czas jaki uzyskali klasyfikował 
ich do II tury, gdzie startowali według cza-
sów uzyskanych w I turze.

Podobna sytuacja 
dotyczyła kategorii 
Quad, gdzie wystar-
towały dwie grupy 
Open, dając mnóstwo 
emocji i zaciętej spor-
towej rywalizacji.

Podział na dwie 
tury i kolejność star-
towa w drugiej turze 
wyrównała poziom 
i dała jeszcze więcej 
emocji. Startujące gru-
py uczestników miały 
zbliżone czasy, a co za 
tym idzie umiejętności 
i gwarantowały walkę 
do samego końca.

     Zsumowany czas uzyskany w obu 
turach dawał klasyfikację generalną. Or-
ganizatorzy, aby podkreślić amatorski cha-
rakter dali szansę uczestnikom, którzy nie 
ukończyli swoich przejazdów. Mogli oni 
wystartować w II turze uzyskując czas naj-
wolniejszego uczestnika I tury + 30s. Co 
prawda czołowych miejsc w ten sposób nie 
da się osiągnąć, ale liczyła się przecież dobra 
zabawa.

Ponadto generalna klasyfikacja kate-
gorii Cross dawała szansę uczestniczenia  
w kolejnej kategorii, jaką był SuperCross. Aby  
w niej wziąć udział należało „jedynie” uzy-
skać jeden z dziesięciu najlepszych czasów. 
W kategorii SuperCross uczestniczyło dzie-
sięciu najlepszych zawodników kategorii 
Cross, czyli najwyższy poziom zmagań. Do-
datkowym utrudnieniem w tym biegu była 
zwiększona dwukrotnie liczba okrążeń, czyli 

dystans 15 km. Dziesięciu uczestni-
ków, dziesięć okrążeń, a zwycięzca 
mógł być tylko jeden. Każdy, kto 
spróbował pokonać choć jedno okrą-
żenie wie z czym się to wiąże i jak 
megatrudne to zadanie.

Zwycięzcy wszystkich kategorii 
otrzymali oprócz pucharów i dyplo-
mów, nagrody ufundowane przez 
sponsora Yamaha Motor Poland  
i Yamaha Ringroad.

Po godzinie 16-tej oficjalnie za-
kończono imprezę, a organizatorzy 
podziękowali wszystkim przybyłym 
i życzyli bezpiecznego powrotu do 
domu.

Więcej materiałów i zdjęć na 
stronie http://dab.nowadeba.com.pl/ 

Stowarzyszenie „DĄB”

Podsumowując wynik, na podium  
MCQ ND 2015 stanęli:
Kategoria SuperCross:

Łukasz Trawiński – Krzątka
Damian Musiał – Niebylec
Piotr Morawski – Krasne

Kategoria Cross:
Piotr Morawski – Krasne

Łukasz Trawiński – Krzątka
Damian Musiał – Niebylec

Kategoria Quad:
Patryk Kowalski – Sandomierz
Patryk Goński – Stalowa Wola
Arkadiusz Turek – Rzeszów

» sport



zima 2015NASZE SPRAWY 27» galeria

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Jadachach

Budowa parkingu wraz z chodnikiem przy drodze Siarkowej - Strefowej w Chmielowie

Święto Niepodległości - wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Nowa Dęba

Uczestnicy marszu nordic-walking „Ku Niepodległości”

Budowa ciągu pieszo-rowerowego i mostu na rzece Dęba

Odczytywany Apel Pamięci wzywa zawsze tych, którzy oddali swe życie za ojczyznę

Święto Niepodległości - uroczysta Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św.

W uroczystych obchodach Święta Niepodległości na placu mjr Gryczmana uczestniczyły  
liczne poczty sztandarowe szkół z terenu miasta i gminy Nowa Dęba
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1 miejsce, Oliwia Pałeczka, 9 lat, kl. IV, Zespół Szkół w Jadachach, opiekun B. Ordon

2 miejsce, Julia Ordon, 6 lat, Szkoła Podstawowa Nr 3, opiekun J. Jachyra-Szwedo

3 miejsce, Claudia Kiwak, 6 lat, kl. 0, Zespół Szkół w Jadachach, opiekun M. Zbyrad

1 miejsce, Oliwia Tomczyk, 6 lat, kl. I, Szkoła Podstawowa Nr 3, opiekun J. Jachyra-Szwedo

3 miejsce, Wiktoria Urbaniak, 9 lat, kl. III, SP w Rozalinie, opiekun S. Glijer

2 miejsce, Michalina Łopata, 11 lat, kl. V, Klub Osiedlowy TSM Nowa Dęba, op. A. Bernaszewska


