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Nowa hala sportowa przy SP 2  
już dostępna

Już od maja uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Nowej Dębie mogli odbywać 
zajęcia dydaktyczne i sportowe na nowej 
hali. Poza lekcjami wychowania fizycznego 
odbyła się lekcja muzyczna, a także miały 
już miejsce rozgrywki w piłce siatkowej. 
Cieszy to zarówno dzieci, jak i nauczycieli, 
którzy do tej pory korzystali z niewielkiej 
salki gimnastycznej.

Cały obiekt ma wymiary 34x32x12 m. 
Cześć sportowa hali o wymiarach 30x18 m  
mieści boisko do koszykówki (28x15 m) 
oraz siatkówki (18x9 m). Jednorazowo  
z hali może korzystać do 80 zawodników. 
Na części sportowej hali została zastosowa-
na wykładzina sportowa typu linoleum.

Obiekt może także służyć do wystawia-
nia przedstawień teatralnych lub szkolnych 
oraz organizowania innych imprez wyma-
gających dużej powierzchni użytkowej. Dla 
widowni przygotowano 136 miejsc siedzą-
cych na 4-rzędowych składanych trybu-
nach.

Wartość całkowita zrealizowanych prac 
wyniosła prawie 2,9 mln zł. Gmina Nowa 
Dęba na realizację tego zadania otrzymała 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki w wysokości 904 900 zł. Wykonaw-
cą inwestycji była firma LISBUD z Mielca. 
Obiekt został dopuszczony do użytkowania 
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego.

Oficjalne otwarcie hali zostało zaplano-
wane na późniejszy okres. Do tego czasu 
wykonane będą jeszcze miejsca parkingowe 
w jej sąsiedztwie.

Prace na stadionie lekkoatletycznym 
Trwają prace związane z przebudową 

stadionu lekkoatletycznego w Nowej Dębie 
prowadzone przez firmę Gardenia Sport. 
Zakończył się już najważniejszy etap prac 
związany z wykonaniem poszczególnych 
warstw podbudów. Szczególną uwagę 
zwrócono na dokładność wykonania spad-
ków podłużnych i porzecznych stadionu,  
co pozwoli na uzyskanie dla obiektu certyfi-
katu Polskiego Związkiem Lekkiej Atletyki,  
 

umożliwiającego organizowanie profesjo-
nalnych zawodów lekkoatletycznych.

 W ramach projektu zostaną wykona-
ne: bieżnia lekkoatletyczna okrężna 4-to-
rowa (do biegu na dystansie 400 m), bież-
nia lekkoatletyczna prosta 6-torowa, rów  
z wodą do biegu z przeszkodami, skocz-
nia do skoku wzwyż, skocznia lekkoatle-
tyczna do skoku w dal i trójskoku, rzutnia  
do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu młotem 
/ dyskiem wraz z klatką ochronną, rzutnia 
do rzutu oszczepem, nawodnienie boiska 
do gry w piłkę nożną – system zraszaczy 
sektorowych sterowanych elektronicznie, 
odwodnienie bieżni lekkoatletycznych.  
Wykonany zostanie także drenaż zbierający 
i rozsączający terenu przyległego do boiska.

Koszt prac budowlanych i niezbędnego 
wyposażenia to 1 533 822,94 z czego 50 % 
finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki 
ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej.

Most na rzece Dęba
Na Osiedlu Dęba trwają prace związane 

z budową mostu, który wraz z dojazdami 

Inwestycje
» samorząd
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stanowił będzie łącznik umożliwiający bez-
kolizyjny przejazd pomiędzy ulicą Wojska 
Polskiego a ulicą Podgórze. Realizacja za-
dania spowoduje uzyskanie połączenia dla 
ruchu lekkiego o nośności 6T. Budowany 
most będzie obiektem jednoprzęsłowym, 
swobodnie podpartym, o długości 8,96 m 
i szerokości jezdni 5 m, wykonanej z po-
dwójnego podkładu drewnianego  o łącznej 
grubości 14 cm. Podpory i ustrój nośny mo-
stu stanowi konstrukcja stalowo-betonowa. 
Ponadto wykonano profilowanie dna i skarp 
cieku wodnego, umocnień skarp za pośred-
nictwem koszy gabionowych kamiennych. 

Koszt zadania wynosi 283 120,94 zł,  
a prace są wykonywane przez firmę specja-
lizującą się w budowach mostowych, Intop 
Tarnobrzeg.

Będzie lepszy dojazd do nowodębskiej 
strefy ekonomicznej

Prowadzone są prace związane z przebu-
dową pierwszego odcinka ulicy Kościuszki, 
stanowiący dojazd do nowodębskiej Strefy 
Ekonomicznej. Remont przebiega na odcin-
ku od torów kolejowych do Zespołu Szkół 
nr 2 i liczy ponad 500 metrów. 

Nawierzchnia drogi zostanie wzmoc-
niona, powstanie ciąg pieszo - rowerowy. 
Wymienione zostaną słupy oświetleniowe, 
poprawione zjazdy i odnowione przejścia 
dla pieszych. 

Widząc potrzebę remontu drogi, Rada 
Powiatu Tarnobrzeskiego jak i Rada Miej-
ska w Nowej Dębie podjęły stosowne 
uchwały zabezpieczające w budżecie na 
2016 rok niezbędne kwoty pieniędzy na 
realizację zadania, które również uzyskało 
dofinansowanie w ramach Projektu Odbu-
dowy Dróg Lokalnych.

UMiG

» samorząd

Radni jednomyślnie za absolutorium 
dla burmistrza Wiesława Ordona

Podczas XXI sesji Rady Miejskiej 
wszyscy obecni na sesji radni głosowali 
za udzieleniem absolutorium z wykonania 
budżetu za rok 2015 dla burmistrza miasta  
i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona.

Głosowanie poprzedziła informacja  
o stanie mienia gminy Nowa Dęba oraz in-
formacja o dochodach i wydatkach gminy 
w 2015 roku, którą przedstawiła Skarbnik 
Gminy Alicja Furgał. Przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jan Flis 
odczytał opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Rzeszowie, która pozytywnie 
oceniła wykonanie budżetu gminy Nowa 
Dęba za rok 2015.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. dochody 
gminy Nowa Dęba zamknęły się kwotą 
53,81 mln zł. Po stronie wydatkowej rok 
2015 zamknął się kwotą 52,31 mln zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Woj-
ciech Serafin pogratulował burmistrzowi 
uzyskania jednomyślnego absolutorium. 
Burmistrz ze swej strony podziękował 

Skarbnik Gminy Alicji Furgał, współpra-
cownikom, pracownikom urzędu oraz kie-
rownikom jednostek organizacyjnych za-
znaczając, że to dzięki ich pomocy budżet 
za rok 2015 został dobrze wykonany. Słowa 
podziękowania popłynęły do radnych, któ-
rzy wraz z burmistrzem są współtwórcami 
budżetu, a przy tym burmistrz zapewnił,  
 

że uwagi kierowane w trakcie roku do niego 
będą wykorzystywane.

W głosowaniach nad sprawozdaniem 
finansowym i udzieleniem absolutorium 
wzięło udział dwunastu radnych obec-
nych na sesji. Za udzieleniem absolutorium 
wszyscy zagłosowali jednomyślnie.

UMiG
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Od 1 kwietnia 2016r. Urząd Miasta  
i Gminy Nowa Dęba przyjmuje wnioski  
i wypłaca świadczenie wychowawcze przy-
sługujące matce, ojcu opiekunowi faktycz-
nemu lub opiekunowi prawnemu dziecka 
– do ukończenia przez dziecko 18 roku ży-
cia. Świadczenie wychowawcze na drugie  
i kolejne dziecko przysługuje niezależnie  
od dochodu, natomiast na pierwsze lub jedy-
ne dziecko - jeżeli dochód rodziny w prze-
liczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 

zł. Pierwsze dziecko to jedyne, lub najstar-
sze dziecko w wieku do ukończenia 18 roku 
życia. Jeżeli członkiem rodziny jest dziec-
ko niepełnosprawne, świadczenie wycho-
wawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwo-
ty 1200 zł.

Pierwszy okres, na który ustalane jest 
prawo do świadczenia rozpoczął się 1 kwiet-
nia 2016 r. i kończy się 30 września 2017 r.

Rokiem kalendarzowym, z którego do-
chody stanowią podstawę ustalenia prawa  
do świadczenia na cały ten okres jest rok 
2014 - z uwzględnieniem przepisów o utracie 
i uzyskaniu dochodu.

W przypadku wniosków złożonych  
w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 
2016 r. włącznie, świadczenie jest wypłaca-
ne z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku,  
a w przypadku złożenia wniosku o świad-
czenie wychowawcze po 1 lipca 2016 r. pra-
wo do świadczenia wychowawczego będzie 
przysługiwało tylko od miesiąca złożenia 
wniosku.

W okresie od 1.04.2016r. do 1.07.2016r. 
przyjęto 1118 wniosków o przyznanie świad-
czenia wychowawczego, wydano 1067 decy-
zji przyznających świadczenie wychowaw-
cze dla 1659 dzieci, wypłacono świadczenia 
w kwocie 2 451 801,19zł.

ER-GKS

Program „Rodzina 500+”  
w Nowej Dębie

Święto flagi

» samorząd / z życia gminy

Biało-czerwona flaga, biały orzeł z koro-
ną na czerwonym tle i Mazurek Dąbrowskie-
go, to symbole Rzeczpospolitej Polskiej. Są 
one wyrazami tożsamości narodowej i przy-
wiązania do narodu i polskiej ziemi.

Poeta Zbigniew Herbert w wierszu  
„17 IX” pisał o przysiędze „na ptaka i na dwa 
kolory” spiskowców wolności. Jakże więc 
ważna jest biel i czerwień na sztandarze, jeśli 
na nią składa przysięgę żołnierz, który pój-
dzie w bój na śmierć i życie. Jak mawiał Jó-
zef Piłsudski, „zwykła szmata złotem utka-
na”, pod wpływem tych biało-czerwonych 
kolorów nabiera mocy, siły, tak wielkiej, że 
za nią żołnierz gotów oddać jest życie.

 Dziś, 2 maja, oddajemy Biało-Czerwo-
nej honory, wciągając ją uroczyście na maszt. 
Chcemy w ten sposób zaznaczyć łączność  
z pokoleniami Polaków, którzy tworzyli 
zręby państwowości, gdy Polska przyjmo-
wała chrzest przed 1050 laty, budowali kraj  
w okresie Piastów, Jagiellonów i Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów, z powstańcami 

czasów zaborów, z żołnierzami wykuwają-
cymi czynem granice II Rzeczypospolitej, 
walczącymi w 1939 r. i przez okres okupa-
cji, wciągającymi biało-czerwoną flagę nad 
Berlinem w 1945 r., a także z tymi, którzy  
w okresie stanu wojennego 3 Maja nieśli na-
rodowe flagi przez ulice naszych miast.

 Mam nadzieję, że biało-czerwona flaga 
zawiśnie nie tylko na maszcie na Placu mjra 
J. Gryczmana, że będzie powiewać na na-
szych domach, balkonach, zakładach pracy  
i instytucjach. Bo dzień dzisiejszy jest wpro-
wadzeniem do pięknego święta Polski i Pola-
ków – Święta Narodowego Trzeciego Maja. 
Jednym z wyrazów świętowania tego dnia 
będą biało-czerwone barwy, dumnie powie-
wające na wietrze.

 Niech te złączone kolory, biały i czerwo-
ny, budzą w nas dumę, łączność z Polakami 
w kraju i za granicą – bo w nich wyraża się 
Polska.

Wiesław Ordon 
Burmistrz
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W trzeci weekend czerwca północ-
ne Podkarpacie od ośmiu lat zamienia się  
w poligon muzyczno-militarny. „Militaria-
da 2016”, która odbyła się w dniach 18-19 
czerwca br. w Nowej Dębie, niewątpliwie 
wpisała się w regionalny kalendarz cieka-
wych wydarzeń. W tym roku nie zabrakło 
gwiazdorskiej obsady –  gościliśmy KASIĘ 
POPOWSKĄ, DUDLEY TAFT Live in Eu-
rope oraz zespół FEEL! Zobaczyliśmy też 
wczesnośredniowieczne widowisko histo-
ryczne o narodzinach Polski. 

Jak co roku, w sobotę i niedzielę od godz. 
15:00, miłośnicy militariów mogli oglądać  
sprzęt wojskowy i pokazy w wykonaniu 
grup rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem 
pojazdów militarnych. Na liczne grono gości 
z całego regionu czekały atrakcje wojskowe: 
zmechanizowany dynamiczny pokaz działa-
nia plutonu rozpoznawczego w wykonaniu 
21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rze-
szowa. Gościliśmy także Wyższą Szkołę Ofi-
cerską Sił Powietrznych w Dęblinie na czele 
z mjr W. Świerkowskim. W niedzielę Chorą-
giew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej wy-
budowała na terenie Militariady 
obozowisko średniowieczne  
z wieloma atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych. W ramach REKON-
STRUKCJI HISTORYCZNO-
-MILITARNYCH  (w nawią-
zaniu do jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski) wykonane zo-
stały pokazy: przemarsz wojsk 
Księcia Mieszka z powitaniem 
przez Komesa Sandomierskie-
go, przemowy i chrzest Księcia 
Mieszka I i Księżnej Dobrawy 
przez Biskupa Jordana, żywot 
Mieszka I – od władcy Polan  

do księcia Polski, potyczka Polan z Wieleta-
mi. Jednym słowem było wiele militarnych  
i wybuchowych atrakcji!

W tym roku zaprosiliśmy zespoły mu-
zyczne, prezentujące różne gatunki muzyki. 
W sobotnie popołudnie i wieczór na scenie 
wystąpili: A LITTLE MADNESS, BLANT, 
RENOMA, AUDIOTIES, w niedzielę na-
tomiast: THE SABAŁA BACAŁA, Studio 
Muzyki Rozrywkowej eMKa, THE TREPP. 
Koncerty spuentowane zostały gwiazdor-
skimi wykonanymi w sobotę: KASI POPO-
WSKIEJ, a w niedzielę: DUDLEY’a TAFT’ 
a w trakcie trasy Live in Europe oraz zespo-
łu FEEL. Wszyscy muzycy zostali serdecz-
nie przyjęci przez publiczność, szczególny 
aplauz wywołała młoda gwiazda Kasia 
Popowska, która chętnie wystąpiła na bis 
i długo rozdawała autografy. Prawdziwą 
„bombą” okazał się koncert zespołu „Feel”– 
Piotr Kupicha oczarował  niezwykłą energią, 
charyzmą i scenicznym obyciem. Porwał wi-
downię starymi i nowymi przebojami.

Militariada wpisała się trwale w kalen-
darz imprez Województwa Podkarpackiego. 

Kolejny raz uzyskała prestiżowy patronat 
Marszałka Województwa pana Władysława 
Ortyla a Województwo Podkarpackiejest 
oficjalnym Partnerem Militariady. Na sto-
isku promocyjnym  można było otrzymać 
szereg informacji i pomocy turystycznych 
związanych z naszym pięknym i wyjątko-
wym regionem.

Wyjątkowe stoisko zbrojeniowe pre-
zentowały Zakłady Metalowe DEZAMET.  
To firma, która swoją działalność zapo-
czątkowała przed II wojną światową w ra-
mach planu COP jako Wytwórnia Amunicji  
Nr 3 w Dębie. Następnie dała podwaliny 
dzisiejszej Nowej Dębie, powołując do życia 
wiele instytucji miejskich. Obecnie DEZ-
AMET swoją flagową działalność skupia na 
produkcji militarnej, m.in. dla Polskich Sił 
Zbrojnych.

Tysiące uczestników imprezy mogło  
w ciągu dwóch upalnych dni odwiedzić 
liczne stoiska z militariami, skorzystać  
z cateringu o różnorodnym menu, a także 
wesołego miasteczka. Swoich sił  można było 
spróbować na strzelnicach, obejrzeć dioramy 
75 pułku US Army Rengers czy brytyjskiej 
19 Light Brigade. Na wszystkich, dbających  
o zdrowie, czekał wykwalifikowany personel 
medyczny namiotu „Ciśnienie na życie”, któ-
ry przeprowadzał badania i udzielał porad  
z zakresu chorób układu krążenia. Militaria-
dę 2016 można zaliczyć do niezwykle uda-
nych i najlepszych dużych imprez w naszym 
regionie. 

W tym roku honorowy patronat nad Mi-
litariadą objęli:
-  Z ramienia Ministerstwa Obrony Naro-

dowej – Dowódca  Dowódca Generalny 
Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni 
Mirosław Różański

- Wojewoda Podkarpacki Ewa 
Leniart
- Marszałek Województwa Pod-
karpackiego Władysław Ortyl

Organizatorami  tegorocz-
nej edycji Militariady byli: Bur-
mistrz Miasta i Gminy Nowa 
Dęba, Samorządowy Ośrodek 
Kultury w Nowej Dębie oraz 
Nowodębskie Towarzystwo Spo-
łeczno-Kulturalne.

SOK

VIII MILITARIADA 2016
» z życia gminy 
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Z inicjatywy Stowarzyszenia PO-
GOŃ Nowa Dęba oraz grupy Nowo-
dębscy Patrioci na miejscowym pla-
cu mjra Gryczmana, władze lokalne  
i mieszkańcy miasta posadzili katyń-
ski dąb pamięci ku czci aspiranta Józe-
fa Jadacha, zamordowanego strzałem  
w tył głowy przez sowieckich opraw-
ców.

Ideą Dębu Pamięci jest sadzenie 
drzewka dębowego jako symbolu „ży-
wego pomnika” według zasady, że każ-
dy posadzony Dąb Pamięci upamiętnia 
jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, 
która została zamordowana na rozkaz 
Stalina w Katyniu, Miednoje, Twerze 
lub Charkowie przez NKWD.

Od 2008 r. Dęby Pamięci sa-
dzono pomordowanym w ramach 
apelu o. Józefa Jońca SChP, pre-
zesa Stowarzyszenia Parafiada  
im. św. Józefa Kalasancjusza realizu-
jącego społeczny program „Katyń… 
ocalić od zapomnienia” - pod Honoro-
wym Patronatem Prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego. Idea sadzenia Dębów 
Pamięci zakłada cel społeczno-edu-
kacyjny poprzez integrację środowisk 
szkolnych, społeczności lokalnych,  
w tym do podjęcia wspólnych działań 
na rzecz wychowania młodzieży w poczuciu 
przynależności do narodu i państwa.

Pierwszy nowodębski Dąb Pamięci został 
posadzony ku czci aspiranta Józefa Jadacha,  
na miejscowych plantach w sobotę 30 kwiet-
nia. Wzięli w niej udział burmistrz Wiesław 
Ordon, były burmistrz Józef Czekalski wraz 
z małżonką, radna Janina Lubera, proboszcz 
Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego  
w Nowej Dębie ks. Eugeniusz Nycz, repre-
zentant służb mundurowych Sebastian Tuźnik 
z Żandarmerii Wojskowej oraz mieszkańcy 
miasta. Honorową wartę podczas uroczystości 
pełnili nowodębscy Strzelcy, za co organizato-
rzy na ręce opiekuna Wojciecha Stępnia skła-
dają serdeczne podziękowania.

Zebrani zapoznali się z biografią bohatera, 
którą zaprezentowała Anna Lasota. Następnie 
odśpiewano hymn narodowy i odmówiono 
wspólną modlitwę. Dąb Pamięci został posa-
dzony w środkowej części placu, nieopodal 
fontanny. Drzewko zostało oznaczone obeli-
skiem ozdobionym pamiątkową tablicą. Obe-
lisk został przekazany przez Pana Marcina 
Wruchę, a tablicę wykonał Pan Tadeusz Rak.

Mamy nadzieję, że będzie to pierwsze ale 
nie ostatnie drzewko, upamiętniające miejsco-
we ofiary katyńskiego mordu.

Józef Jadach, syn Walentego i Zofii  
z d. Rychlicka, urodził się 24 października 
1908 roku w Jadachach, w powiecie tarno-
brzeskim w województwie lwowskim. Ojciec 
Walenty nie był zadowolony z wyboru przez 
syna policyjnej drogi życia. Ostrzegał go,  
że to profesja bardzo ryzykowna i wiążąca się  
z wieloma wyrzeczeniami. Kariera zawodowa 
asp. Jadacha przebiegała bez zakłóceń. Z za-
chowanych przez siostrę asp. Jadacha, Anielę 
Oczkowską, jak i rodzinę dokumentów, wyni-
ka że Józef Jadach w okresie od 15 września 
1930 r. do 14 marca 1931 r. był absolwentem 
Szkoły Podoficerskiej we Lwowie, którą ukoń-
czył z wynikiem dobrym.

Kolejno w latach 1938-1939 służył  
w jednostce Policji Państwowej na stano-
wisku związanym z bezpośrednią ochroną 
Wojewody Pomorskiego w Toruniu. To wła-
śnie tu zastała go wojna. Syn Józefa Jadacha, 
Zbigniew wspomina ojca ze szczególnym 
sentymentem. W rozmowach niejednokrot-

nie podkreślał słowa swojej mamy, opisującej 
ojca jako człowieka odważnego i oddanego 
służbie dla Ojczyzny. Szczególnie utkwi-
ły mu w pamięci słowa mamy związane  

z ostatnim pożegnaniem swojego męża.  
Asp.PP Józef Jadach, jak i cały garni-
zon Policji miasta Torunia we wrześniu  
1939 r. dostał rozkaz ewakuacji w kierun-
ku południowo-wschodnim, ku granicy  
z Węgrami i Rumunią. Miejscem tym-
czasowej dyslokacji miała być miejsco-
wość Gostynin. Przed wyjazdem Józef 
otrzymał zgodę od swojego przełożo-
nego na pożegnanie z żoną. Właśnie 
w czasie tego pożegnania padły słowa: 
„Przysięgałem, że będę bronił Ojczy-
zny i muszę tej przysięgi dochować”. 
Jesienią 1939 roku Asp. Józef Jadach  
i 12 tysięcy polskich policjantów trafili 
do sowieckiej niewoli. Oficerowie woj-
ska, policjanci, żołnierze żandarmerii, 
żołnierze KOP, funkcjonariusze służby 
więziennej i szczególnie aktywni przed 
wojną inteligenci zostają zamknięci  
w więzieniach i obozach w europej-
skiej części ZSRR, pozostali jeńcy 
skierowani zostali do pracy przymu-
sowej w łagrach i innych miejscach 
odosobnienia. 5 marca 1940 r. Biuro 
Polityczne KC WKP zadecydowało  
o rozstrzelaniu 21,8 tys. polskich 
jeńców, wśród których było blisko  
6 tys. policjantów. Przewidzianych  
do zamordowania rozlokowano trzech 
obozach: w Kozielsku, Ostaszkowie  
i w Starobielsku. Jeńcy z Kozielska byli 

mordowani w Katyniu i Smoleńsku, oficero-
wie ze Starobielska byli zabijani w Charkowie, 
a z obozu w Ostaszkowie ginęli w Twerze. 
Aspirant Jadach, jak większość jego kolegów, 
 trafił do obozu w Ostaszkowie, gdzie polscy 
jeńcy, których największą grupę stanowili po-
licjanci, strażnicy więzienni, funkcjonariusze 
straży granicznej początkowo pracowali przy 
budowie nasypu łączącego wyspę Stołbnyj 
z brzegiem malowniczego jeziora Seliger. 
Wiosną 1940 roku więźniowie z Ostaszkowa 
byli przetransportowani do Kalinina (obecnie 
Twer), gdzie masowo mordowano ich strzałem 
w tył głowy. Rodzina Jadachów przez wiele 
powojennych lat nie otrzymała żadnej infor-
macji o losach asp. Józefa Jadacha i dopiero  
w latach dziewięćdziesiątych za pośrednic-
twem Międzynarodowej Organizacji „Czer-
wonego Krzyża” dowiedzieli się o miejscu 
śmierci oraz pochówku asp. Józefa Jadacha. 
Prezydent profesor Lech Kaczyński mianował 
pośmiertnie st. post. PP Józefa Jadacha na sto-
pień aspiranta.

Opr. Na podst. Tekstu  
Marka Ostapko

Dąb pamięci
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19 maja na placu majora Gryczmana  
w Nowej Dębie zorganizowane zostały po-
wiatowe obchody Dnia Strażaka połączone  
z jubileuszem 20-lecia Jednostki Ratowniczo-
-Gaśniczej PSP w Nowej Dębie. 

Obchody święta strażaków zawodowych 
i ochotników rozpoczęła msza św. w kościele 
pw. Podwyższenia Krzyża Św., na którą uli-
cami Nowej Dęby przemaszerowali strażacy  
w towarzystwie Mażoretek „Diament”  
z Chmielowa oraz Orkiestry Dętej miasta  
i gminy Nowa Dęba, która uświetniała uro-
czystość oprawą muzyczną.

Na uroczystym apelu, oprócz władz mia-
sta i gminy Nowa Dęba, obecne były władze 
samorządowe miasta i powiatu tarnobrze-
skiego oraz władze Oddziału Powiatowego  
i Oddziału Grodzkiego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w Tarnobrzegu. 
Swój liczny udział w uroczystości zaznaczyli 
także strażacy z jednostek OSP z terenu po-
wiatu tarnobrzeskiego. Podczas uroczystości 
poświęcono figurę Świętego Floriana oraz 
dzwon strażacki dla nowodębskiej jednost-
ki. Strażakom wręczono także odznaczenia 
i awanse w stopniach służbowych. Uhonoro-

wani zostali także zasłużeni dla pożarnictwa, 
a Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP za zasługi dla ochrony przeciw-
pożarowej odebrał Stefan Buś. 

Rys historyczny powstałej w 1996 roku 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowej 
Dębie przedstawił jej dowódca - młodszy bry-
gadier Robert Głaz. W licznych wystąpieniach 
zaproszonych gości wspominano m.in. wszyst-
kich tych, dzięki którym doszło do utworze-
nia JRG w Nowej Dębie. Burmistrz Wiesław  
Ordon w podziękowaniu za oddaną służbę 
i stałą gotowość do niesienia pomocy miesz-

kańcom miasta i gminy Nowa Dęba wręczył 
dowódcy JRG pamiątkowy grawerton. Uro-
czystość zakończyła defilada kompanii hono-
rowych.

Obchodom Dnia Strażaka od rana towa-
rzyszyły także gry i konkursy dla dzieci. Swo-
ją działalność prezentowali strażacy (pierwsza 
pomoc, tor przeszkód, wyposażenie wozu 
bojowego), a także Nadleśnictwo Nowa Dęba 
i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  
w Tarnobrzegu.

RL/MM

Bronisława Lis urodziła się 19 kwietnia 
1913 r. w Tarnobrzegu. Po ukończeniu Szkoły 
Powszechnej została uczennicą Seminarium 
Nauczycielskiego w Tarnobrzegu, które ukoń-
czyła w 1932 r. uzyskując świadectwo dojrza-
łości i uprawnienia do pracy w szkolnictwie.  
Od 1 września 1933 r. do 31 sierpnia 1934 r. 
pracowała w Szkole Miejskiej w Tarnobrzegu, 
zaś od 1 września 1934 r. do 31 sierpnia 1935 r.  
w Szkole Powszechnej w Woli Baranowskiej, 
a kolejny rok szkolny w Szkole Powszechnej  
w Nadbrzeziu.

Od 1 września 1936 r. do 31 sierpnia 1943 
r. była nauczycielką w jednoklasowej Szkole 
Powszechnej w Rozalinie. Po zajęciu budynku 
szkoły przez okupantów i zakazaniu nauczania  
historii, języka polskiego i geografii prowadziła 
w latach 1940-1944 tajne nauczanie.

We wrześniu 1944 r. rozpoczęła pracę  
w dwuklasowej Szkole Podstawowej w Dębie. 
W roku szkolnym 1957/58 została powołana na 
stanowisko wicedyrektora tzw. jedenastolatki.  
Funkcje tę pełniła przez 16 kolejnych lat, ucząc 
jednocześnie języka polskiego i śpiewu. Spo-
łecznie prowadziła chór szkolny, pełniła także 
funkcję opiekuna w internacie dla młodzieży. 
Przez 12 kolejnych lat była radną Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie.

W roku szkolnym 1973/74, po 40 latach 
pracy w zawodzie nauczyciela, odeszła na eme-
ryturę. Będąc na emeryturze interesowała się 
sprawami szkoły, rozwojem młodzieży, utrzy-
mywała kontakty ze swoimi uczniami. Prakty-
kowała także grę na skrzypcach, której nauczyła 
się w Seminarium Nauczycielskim. Jej pasją 
były krzyżówki. 

Za swoja pracę 
otrzymała w 1969 
r. odznakę „Za-
służony dla woje-
wództwa rzeszow-
skiego”, w 1972 r. 
Złoty Krzyż Za-
sługi, zaś w 1981 r. 
Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodze-
nia Polski. 

Przez całe życie była człowiekiem prawym, 
uczciwym, oddanym rodzinie i pomagającym 
innym.  Pogodą ducha, poczuciem humoru, do-
brocią i empatią zjednywała sobie ludzkie serca. 
Doczekała się trojga wnucząt oraz trzech pra-
wnuczek. 

Bronisława Lis zmarła 7 maja 2016 r., prze-
żywszy 103 lata. Jest pochowana na Cmentarzu 
Komunalnym w Nowej Dębie.

UMiG

Dzień Strażaka 
20 lat Jednostki Ratowniczo-

Gaśniczej w Nowej Dębie

Bronisława Lis
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Ćwiczenia Anakonda ’16 w Nowej Dębie

» z życia gminy

Zmiana na stanowisku Komendanta 
Komisariatu Policji w Nowej Dębie

Marek Pietrykowski, dotych-
czasowy Komendant Komisaria-
tu Policji w Nowej Dębie, został 
awansowany na stanowisko zastęp-
cy Komendanta Miejskiego Policji  
w Tarnobrzegu. Na jego miejsce 
został powołany komisarz Mariusz 
Stasiak. Podczas XX sesji Rady 
Miejskiej podziękowania za ponad 5 
lat dbania o bezpieczeństwo miesz-
kańców miasta i gminy Nowa Dęba 
i sprawnego kierowania nowodęb-
skim komisariatem złożył w imieniu 
mieszkańców przewodniczący Rady 
Miejskiej Wojciech Serafin, bur-
mistrz Wiesław Ordon oraz komen-
dant Straży Miejskiej Mieczysław 
Nalepa. 

Odchodzący Komendant pod-
kreślał bardzo dobrą współpracę  
z samorządem. Dziękował za wspar-
cie, które pomogło osiągnąć dobry 

poziom skuteczności działań Policji. 
Dzięki tej współpracy nowodębscy 
policjanci mogli budować wysoki 
poziom zaufania społecznego i po-
czucie bezpieczeństwa wśród miesz-
kańców gminy Nowa Dęba.

Od 1 czerwca obowiązki Ko-
mendanta Komisariatu Policji  
w Nowej Dębie przejął komi-
sarz Mariusz Stasiak. Nowy Ko-
mendant zapewnił, że postara się  
nie być gorszy od swojego poprzed-
nika i z jego pomocą będzie chciał 
utrzymać nowodębski Komisariat 
wśród najlepszych jednostek w po-
wiecie. Burmistrz Wiesław Ordon 
zapewnił nowego Komendanta  
o chęci dalszej współpracy samorzą-
du oraz stałej pomocy w polepszaniu 
warunków pracy policjantów.

UMiG

Od 7 do 17 czerwca na nowodębskim 
poligonie odbywały się międzynarodowe 
ćwiczenia pod kryptonimem „Anakon-
da-16”. Razem z polskimi żołnierzami 
ćwiczyli żołnierze amerykańscy, węgier-
scy, ukraińscy i litewscy. Strzelcy z 5 Ba-
talionu Strzelców Podhalańskich z Prze-
myśla brali udział w ćwiczeniu w składzie 
Brygady LITPOLUKRBRIG wraz  
z przydzielonymi żołnierzami z 80 Bry-
gady Powietrznodesantowej z Ukrainy. 
Żołnierze doskonalili elementy taktyki, 
strzelanie, konwojowanie, patrolowanie, 
a także przeszukiwanie obiektów. Scena-
riusz ćwiczeń obejmował m.in. działania 
w warunkach wojny hybrydowej.

10 czerwca, podczas ćwiczeń pod 
kryptonimem „Anakonda-16”, na śmigłowco-
wym lądowisku nowodębskiego poligonu zo-
stał zorganizowany „Dzień Otwartych Koszar”, 
w czasie którego mieszkańcy Nowej Dęby oraz 
młodzież z okolicznych szkół mogła zobaczyć 
przygotowany przez żołnierzy dynamiczny po-
kaz z symulacją zasadzki i ewakuacji rannego, 
a przede wszystkim sprzęt wojskowy - czołgi, 
wozy opancerzone i pojazdy wojskowe oraz 
broń, będącą na wyposażeniu żołnierzy biorą-

cych udział w szkoleniu poligonowym. Orkie-
stra wojskowa z Lublina zaprezentowała pokaz 
musztry paradnej. Został także zorganizowany 
pokaz pierwszej pomocy medycznej oraz punkt 
informacyjny gdzie można było zdobyć infor-
macje na temat powołania do zawodowej służ-
by wojskowej. W czasie imprezy chętni mogli 
także skosztować żołnierskiej grochówki.

W niedzielę 12 czerwca na poligonie  
w Nowej Dębie przebywał z wizytą Mini-
ster Obrony Narodowej Antoni Macierewicz.  

Podczas swojego pobytu minister wizy-
tował stanowisko dowodzenia LITPO-
LUKRBRIG rozwinięte przez żołnierzy 
batalionu dowodzenia Wielonarodowej 
Brygady, gdzie mógł zapoznać się ze struk-
turą, zadaniami i specyfiką działania. Ob-
serwował także wspólne działanie na polu 
walki obrony terytorialnej z brygadą mię-
dzynarodową. Po zakończeniu ćwiczenia 
wspólnie z żołnierzami minister uczest-
niczył w polowej Mszy świętej. Ministro-
wi Obrony Narodowej podczas wizyty  
na poligonie w Nowej Dębie towarzyszył 
gen. broni Marek Tomaszycki - Dowód-
ca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, 
gen. broni Mirosław Różański - Dowódca  
Generalny RSZ oraz dowódca sił zbroj-

nych US Army w Europie - generał Ben Hodges.  
Z ministrem spotkali się także burmistrz  
Nowej Dęby Wiesław Ordon, zastępca burmi-
strza Leszek Mirowski oraz dyrektor Samo-
rządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 
Krystian Rzemień, który na pamiątkę wizyty 
w Nowej Dębie wręczył ministrowi witrażyk ze 
stylizowanym herbem Nowej Dęby wykonany 
przez miejscową artystkę.

UMiG
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Historia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Tarnowskiej Woli

Nowa Dęba przyjazna osobom z autyzmem

Jednostka założona zo-
stała w 1922 roku. Data  
ta została przyjęta na podsta-
wie informacji ustnych oraz 
późniejszych zapisów doko-
nanych przez zarząd. Jednym 
z założycieli był m.in. Adam 
Tomczyk, który przez wiele 
lat pełnił funkcję naczelnika, 
a następnie prezesa OSP.

W latach 30-tych funkcję 
tą objął Michał Dobrowolski, 
a następnie Jan Brzuszek.  
W okresie II wojny światowej 
aktywność społeczna strażaków nieco osła-
bła, jednak gotowość bojowa została utrzy-
mana.

W roku 1944 wybrany został nowy za-
rząd OSP: naczelnikiem został Adam Tom-
czyk, zastępcą naczelnika Franciszek Rębisz, 
sekretarzem – Jan Brzuszek, a gospodarzem 
Wojciech Rębisz. W okresie powojennym 
najpilniejszą sprawą dla strażaków była wła-
sna remiza. Po usilnych staraniach, począt-
kiem lat 50-tych strażacy wybudowali nową, 
murowaną remizę posiadającą jeden boks 
garażowy oraz świetlicę. Od 1955 roku funk-
cję naczelnika OSP objął  Franciszek Ortyl, 
który pełnił ją nieprzerwanie do początku lat 
70-tych. Funkcję Prezesa OSP w tym okre-
sie pełnili: Brzuszek Jan, Kozdęba Stani-
sław, Kłosowski Roman oraz Lis Franciszek.  
W 1968 roku prezesem OSP wybrany został 

Strojek Jan. Po śmierci Ortyla Franciszka 
funkcję naczelnika objął Krząstek Roman. 
W tym okresie liczba strażaków wahała się  
w granicach 18 -25.

Po śmierci długoletniego i zasłużonego 
naczelnika Romana Krząstka w roku 1989 
nowym naczelnikiem wybrany został Ba-
racz Stanisław. W początkowym okresie OSP  
na swoim skromnym wyposażeniu posiadała 
sikawkę czterokołową parokonną. 

Początkiem lat 60-tych OSP w Tarnow-
skiej Woli otrzymała od Zakładów Metalo-
wych DEZAMET w Nowej Dębie samochód 
m-ki Dodge, który w 1966 roku  został za-
stąpiony Starem A-20.samochód ten służył  
do prowadzenia działań ratowniczo-gaśni-
czych do 1972 roku, kiedy to  OSP pozyskała 
lekki samochód pożarniczy GLM Żuk A- 15, 
który służył strażakom do 1991 roku. W tym 

roku został zastąpiony zaku-
pionym przez Gminę Nowa 
Dęba fabrycznie nowym Żu-
kiem GLM A-156 doskonale 
wypełniającym swoje zadania.

OSP aktywnie uczestni-
czyła w likwidacji skutków 
powodzi w gminie Łubnice  
w 1997 roku, w gminie Gorzy-
ce w roku 2001 oraz w 2010.

Utrzymujące się duże za-
grożenie pożarowe było po-
wodem w roku 2009 dla władz 
samorządowych do doposaże-

nia OSP w Tarnowskiej Woli w średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy Star A-244 GBA.

Społeczność Tarnowskiej Woli w dowód 
uznania dla strażaków za ich ofiarną społecz-
ną pracę ufundowała sztandar organizacyjny.

Strażacy z Tarnowskiej Woli cieszą się 
uznaniem i poważaniem wśród miejscowego 
społeczeństwa oraz władz samorządowych 
Gminy Nowa Dęba. Dowodem tego jest do-
posażenie jednostki w roku 2015 w nowy 
lekki samochód ratowniczo-gaśniczy m-ki 
Renault Trafic.

Aktualnie funkcję prezesa OSAP spra-
wuje Baracz Stanisław, natomiast naczelni-
kiem jest Tomczyk Zbigniew.

B.S.

„Nowa Dęba przyjazna osobom z au-
tyzmem” to warsztaty, które odbyły się  
1 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Prawie 
70 uczestników (rodziców, opiekunów, pe-
dagogów, specjalistów) mogło wysłuchać  
i zasięgnąć wiedzy od specjalistów z funda-
cji „Prodeste” z Opola: dr Joanny Ławickiej  
i mgr Uli Ratajczak. Zainteresowanie wiel-
kie, bowiem z takim problemem boryka się 
coraz więcej rodziców i specjalistów.

Początek jest prawie zawsze taki sam. 
Rodzic – lub ktoś z bliskiej rodziny, przyja-
ciel – zauważa, że z dzieckiem dzieje się coś 
niepokojącego, że „nie jest takie” jak jego ró-
wieśnicy.

Narastających wątpliwości nie rozwiewa 
gorączkowe przeszukiwanie Internetu, prze-
glądanie portali i forów dla rodziców. Gdzieś 
w świadomości pojawia się pytanie: „Czy to 
jest autyzm?”.

W sprzyjających okolicznościach dość 
szybko znajdziesz adres wyspecjalizowanej 
placówki, która zajmuje się pomocą osobom 
ze spektrum autyzmu. Otrzymasz tam rze-
telną diagnozę oraz propozycje dotyczące 
dalszego postępowania terapeutycznego.  
Takich miejsc powstaje w naszym kraju co-
raz więcej, lecz niestety jest ich wciąż zbyt 
mało, aby można było mówić o łatwym do-
stępie do usług pomocowych. Z tego powodu 
wielu rodziców czeka perspektywa długich  

i wyczerpujących „pielgrzymek” do specjali-
stów różnych dziedzin: lekarzy psychiatrów, 
neurologów, pediatrów, psychologów, peda-
gogów. Gromadzenie kolejnych dokumen-
tów, zaświadczeń i opinii.

Jeśli zaobserwujemy u dziecka nie-
pokojące symptomy, to jedno jest pewne:  
nie warto odwlekać kontaktu ze specjalista-
mi. Szybka diagnoza oznacza szybkie podję-
cie oddziaływań terapeutycznych w okresie, 
kiedy dają one najlepsze rokowania. Inaczej 
mówiąc, im szybsza interwencja, tym więk-
sza szansa na uniknięcie kłopotów, które 
mogą negatywnie rzutować na przyszłe życie 
dziecka i jego rodziny.

RL/MS

» z życia gminy 
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LGR Puszczy Sandomierskiej 
otrzyma 8 mln zł

LGD operatorem lokalnej 
strategii rozwoju

23 maja w Urzędzie Marszałkowskim  
w Rzeszowie 28 lokalnych grup działania pod-
pisało umowy na realizację lokalnych strategii 
rozwoju. Wśród nich była także Lokalna Gru-
pa Rybacka Puszczy Sandomierskiej, która  
na realizację strategii rozwoju obszarów zależ-
nych do rybactwa otrzyma w ramach „Progra-
mu Operacyjnego Rybactwo i Morze” 8 mln zł.

Nasz LGR jest jednym z dwóch, które  
w województwie podkarpackim podpisały 
umowę z Samorządem Województwa. Oby-
dwie grupy obejmują gminy podkarpackie  
i lubelskie, dzięki czemu można było osiągnąć 
wskaźniki rybackości określone w nowym pro-
gramie operacyjnym na lata 2014-2020.

LGR Puszczy Sandomierskiej tworzy po-
nad 100 podmiotów: rybaków, przedsiębiorców, 
osób fizycznych, organizacji pozarządowych, 
w tym 2 Okręgi PZW, a także 13 samorządów: 
10 podkarpackich – Baranów Sandomierski, 
Bojanów, Gorzyce, Grębów, Dzikowiec, Kol-
buszowa, Nowa Dęba, Radomyśl nad Sanem, 

Zaklików, Zaleszany, 3 lubelskie – Potok Wiel-
ki, Modliborzyce, Janów Lubelski. Przez kilka 
miesięcy pracownicy biura LGR z Nowej Dęby 
jeździli po terenie, aby dokonać analizy stanu 
społeczności lokalnych, by następnie na spo-
tkaniach dowiedzieć się, jakie działania służy-
łyby rozwojowi gospodarczemu, kulturalnemu  
czy rekreacyjnemu. Z tego powstał dokument 
zwany strategią rozwoju lokalnego, gdzie zapi-
sano pomysły, które mają wspierać szeroko ro-
zumiany rozwój obszaru Puszczy Sandomier-
skiej. Realizacja tego zamierzenia uzależniona 
była od pozyskania środków z PO Rybactwo  
i Morze, co zakończyło się powodzeniem - gru-

pa otrzyma 8 mln zł dotacji na realizację zapi-
sanych w strategii projektów. Prawie połowa tej 
kwoty ma być przeznaczona na rozwój gospo-
darczy m.in. gospodarstw rybackich, punktów 
gastronomicznych, małych przedsiębiorstw. 
Druga część spłynie do samorządów i orga-
nizacji pozarządowych na zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej wokół zbiorników wod-
nych i promowanie dziedzictwa związanego  
z działalnością rybacką obszaru. Kwota 8 mln 
zł wydawać się może dość dużą, ale trzeba po-
patrzeć na obszar, na którym zamieszkuje po-
nad 148 tys. mieszkańców, duża grupa rybaków 
– ok. 36 podmiotów, no i 13 samorządów, które 
są w stanie wykorzystać o wiele większe kwoty, 
niż te dostępne dla nich. Doświadczenie minio-
nego okresu pokazuje, że są pomysły, są chętni 
do ich realizacji, więc i nowe rozdanie środków 
unijnych będzie okazją dla szeroko rozumiane-
go rozwoju naszego obszaru.

Marcin Flis 
Dyrektor Biura LGR

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Dzia-
łania” (LGD) swoją działalność rozpoczęło  
w 2008 r. W latach 2009-2014 Stowarzyszenie 
na obszarze gmin: Baranów Sandomierski, 
Bojanów, Nowa Dęba, rozdysponowało blisko  
5 mln PLN w ramach inicjatywy Leader PROW  
2007-2013. W 2015 r. do Stowarzyszenia  
„Lasowiacka Grupa Działania” przystąpiło 
sześć kolejnych gmin: Gorzyce, Grębów, Pysz-
nica, Radomyśl nad Sanem, Zaklików oraz Za-
leszany.

Stowarzyszenie łączące dziewięć gmin 
wiejskich oraz miejsko-wiejskich powiatu sta-
lowowolskiego i tarnobrzeskiego, jako part-
nerstwo składające się z przedstawicieli sek-
tora publicznego, gospodarczego, społecznego 
oraz mieszkańców. W drugiej połowie 2015 r. 
podjęło działania mające na celu przygotowa-
nie „Strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” 
(LSR). Projekt LSR opracowany został z udzia-
łem lokalnej społeczności i przyjęty uchwałą 

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 
„Lasowiacka Grupa Działania” w dniu 21 
grudnia 2015 r. Następnie złożono w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackie-
go wniosek o wybór LGD do realizacji LSR.

W wyniku oceny dokonanej przez Komisję 
do spraw wyboru strategii rozwoju lokalne-
go LSR uzyskała 185 punktów, dzięki czemu 
uklasyfikowała się na ósmym miejscu spośród 
28 złożonych LSR z terenu województwa pod-
karpackiego. 

W maju br. została podpisana umowa po-
między Stowarzyszeniem „Lasowiacka Grupa 
Działania” a Urzędem Marszałkowskim Woje-
wództwa Podkarpackiego na realizację „Stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020”.  

Jako główne cele strategii przyjęto tworze-
nie sprzyjających warunków dla powstawania 
i rozwoju przedsiębiorczości, poprawę jakości 
życia mieszkańców oraz rozwój społeczno-

-gospodarczy obszaru Lasowiackiej Grupy 
Działania. Wysokość środków finansowych  
na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR, 
tzn. wysokość środków jaka ma zostać rozdy-
sponowana pomiędzy różnego rodzaju pod-
miotami oraz mieszkańcami wynosi 10 ml 450 
tys. zł, z czego połowa tego budżetu zostanie 
przeznaczona na działania ukierunkowane  
na tworzenie nowych miejsc pracy. 

Ataman Agnieszka 
Specjalista ds. informacji i promocji
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Dnia 8 grudnia 2015 r. rozpoczął się 
ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka 
Rok Miłosierdzia. Ojciec Święty udzielił 
odpustu zupełnego pod zwykłymi warun-
kami (sakramentalna spowiedź, Komunia 
św. i modlitwa w intencjach Papieża) wszyst-
kim wiernym, którzy w Roku Miłosierdzia 
odbędą pielgrzymkę do Drzwi Świętych 
otwartych w czterech bazylikach większych 
Rzymu, a także do katedry i kościołów 
wyznaczonych przez biskupa diecezjalne-

go. Mając na uwadze powyższe propozycje 
Ojca Świętego Franciszka i w trosce o do-
bro duchowe wszystkich członków wspól-
noty diecezjalnej, a także osób przebywa-
jących na terenie Diecezji Sandomierskiej,  
ks. bp ordynariusz naszej diecezji postano-
wił, że odpust zupełny pod zwykłymi wa-
runkami mogą uzyskać wierni, którzy obok 
bazyliki katedralnej, nawiedzą następują-
ce świątynie: kościół pw. Ducha Świętego  
w Sandomierzu, Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego w Ostrowcu Świętokrzyskim, kościoły  
pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu, 
Skopaniu i Brzezinach, kościół św. Flo-
riana w Stalowej Woli, Bazylika mniejsza  
pw. Trójcy Świętej i Sanktuarium Relikwii 
Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzy-
żu, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Mi-
sericordia Domini w Sulisławicach, kościół 
pw. Jezusa Miłosiernego w Szwagrowie, 
kaplica w Szpitalu Specjalistycznym Ducha 
Świętego w Sandomierzu, kaplica w Woje-
wódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich 
Tarnowskiej w Tarnobrzegu, kaplica w Szpi-
talu w Staszowie, kaplica w schronisku dla 
bezdomnych mężczyzn w Sandomierzu.

Korzystając z powyższej możliwości  
w ostatnią sobotę maja br. prawie 50 osób 
na rowerach  wyruszyło z kościoła pw. Mat-
ki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie 
do Skopania. Pogoda udała się wyśmienita,  
a w związku z tym  humory wszystkim  
dopisywały. Uczestnicy rowerowej eskapa-
dy pokonali  w sumie nieco ponad  40 km. 
Najmłodszy uczestnik miał lat 9,  a najstar-
szy ponad 70. Po dotarciu  do celu, a więc 
kościoła stacyjnego Roku Miłosierdzia, po-
witał nas z radością miejscowy proboszcz  
ks. prałat Wiesław Gucwa. Przybliżył histo-
rię powstania Parafii, dzieje budowy świątyni  
i obrazów znajdujących się w niej. Jako punkt 
centralny pobytu została odprawiona msza 
św. z okolicznościowym słowem inicjatora 
i uczestnika pielgrzymki ks. Mieczysława 
Wolanina. Większość uczestników skorzy-
stała ze spowiedzi w swojej parafii, ale była  
także możliwość spowiedzi przed Euchary-
stią. Po niej  chwila odpoczynku i relaksu, 
posiłek, a następnie przy  wystawionym Naj-
świętszym Sakramencie Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, Litania do Matki Bożej, mo-
dlitwa jubileuszowa, czas ciszy na osobiste 
otwarcie się na Pana Boga, wspólne modły 
niezbędne do uzyskania odpustu zupełne-
go, końcowe błogosławieństwo i powrót.  
Na koniec słowa szczerego podziękowania 
za gościnność ks. proboszcza i parafian Sko-
pania. Pytania o godziny jubileuszowych 
nabożeństw i możliwość prywatnego czy 
rodzinnego przybycia świadczyły o zaintere-
sowaniu kościołem stacyjnym, gdzie można  
zyskać jubileuszowe dobra duchowe czyli 
odpust zupełny.  

ks. Mieczysław Wolanin

» aktywność społeczna

Rowerowa pielgrzymka do 
kościoła stacyjnego w Skopaniu
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II Zlot Miłośników Motoryzacji

Harcerski Rajd Świętokrzyski

11 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół nr 2  
odbył się II Zlot Miłośników Motoryzacji zorga-
nizowany przez grupę inicjatywną Zespołu Szkół  
nr 2 w Nowej Dębie oraz Stowarzyszenie Poręba 
w Nowej Dębie.

Głównym celem organizatorów było zapre-
zentowanie zabytkowych samochodów i moto-
cykli, a także wzmocnienie aktywności uczniów, 
ukazanie alternatywnych sposobów spędzania 
wolnego czasu i oczywiście dobra zabawa.

Goście specjalni pikniku to dwie znane gru-
py motocyklistów - Grupa Pinokia oraz Grupa 
Free Raiders z Tarnobrzega. W tym dniu nastą-
piło także otwarcie Młodzieżowego Muzeum 
Motoryzacji MM-Mot, powstałego w ramach 
projektu pt. „Akademia Aktywnych Obywateli- 
Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” – FIO, gdzie 
odwiedzający mogli podziwiać motocykle m.in.: 
Gazela SHL 1976 r., WSK 125 z 1982 r., Simson 
Silbervase z 1974 r., SHL z 1965 r., WSK MO 6B3 
z 1971 r., Harley Davidson z 1976 r. oraz Panonia  
z wózkiem bocznym z 1962 r.

Dla młodzieży i dorosłych organizatorzy za-
pewnili atrakcyjne konkurencje sprawnościowe 
takie jak: rzut 15 kg tłokiem, najwolniejszy prze-

jazd motocyklem - oczywiście bez podpierania się 
stopami. W trakcie imprezy na scenie wystąpili 
młodzi artyści z naszej szkoły. Wyjątkową gwiaz-
dą była Patrycja Wilk, która zaprezentowała róż-
norodny recital.

Organizatorzy zapewnili wspaniałą pogodę 
oraz poczęstunek: smaczną grochówkę, pieczoną 
kiełbaskę oraz domowe słodkie wypieki. Za po-

moc w realizacji Zlotu dziękujemy współorgani-
zatorom, grupie motocyklistów Pinokia, Grupie 
Free Raiders z Tarnobrzega, nauczycielom oraz 
młodzieży ZS nr 2.

Serdeczne podziękowania składamy również 
sponsorom.

Dorota Furtak

Harcerski Rajd Świętokrzyski to jedna z naj-
starszych harcerskich imprez w Polsce. Nie jest 
przesadą stwierdzenie, że „jego szlaki przebyły 
już pokolenia”. W dniach 2 – 5 czerwca 2016 roku 
odbyła się 58 edycja rajdu.

Jak co roku wędrówkę przeprowadzono  
7 różnymi trasami – każda inna, ale bez wątpienia 

równie wyjątkowa. Podczas czterodniowego mar-
szu szlakami Gór Świętokrzyskich wędrowało 
i wykonywało różne zadania rajdowe około 640 
zuchów, harcerzy, instruktorów i seniorów harcer-
skich. W tym roku motywem przewodnim rajdu 
był „Dzień z życia cichociemnych”.

 

Tradycyjnie, nie mogło zabraknąć reprezentacji 
harcerzy i harcerek z 1 Środowiskowego Szczepu 
Drużyn „Jedynka” w Nowej Dębie. Już po raz 
szósty w rajdzie wzięły udział dwa patrole – „Le-
gion” oraz „Czekolada”. Ponad 160 uczestników 
przeszło VII „Jędrusiową” trasą około 50 kilome-
trów ze Skarżyska Kamiennej przez Suchedniów, 
Wielka Wieś aż do Wąchocka. Po raz kolejny 
odnieśliśmy wielki sukces - patrol „Legion” zajął 
pierwsze miejsce na trasie zdobywając tym sa-
mym Nagrodę Prezydenta Starachowic, natomiast 
patrol „Czekolada” wygrał konkurs na piosenkę 
trasy, a w ogólnej rywalizacji zajął czwarte miej-
sce. Co więcej, w ramach uznania drużynowy  
1 ŚMDH „Legion” Mikołaj Pasek został popro-
szony o to, aby w przyszłorocznym rajdzie pełnić 
funkcję oboźnego siódmej trasy.

Wszyscy doskonale się bawili i z niecierpli-
wością czekają na następną edycję rajdu, mając 
nadzieję na kolejny sukces!

Z harcerskimi pozdrowieniami, 
Czuwaj! 

Magdelana Misiak

» aktywność społeczna
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XVII Biegi Uliczne
W czerwcową sobotę (4.06.2016) przy pięknej pogo-

dzie, na trasie wokół placu Mjr Gryczmana, odbyły się XVII 
Biegi Uliczne zorganizowane przez Nowodębskie Towarzy-
stwo Społeczno – Kulturalne. Współorganizatorzy Biegów  
to Samorządowy Ośrodek Kultury i Samorządowy Ośrodek 
Sportu Rekreacji. Zawody były dofinansowane przez Gminę 
Nowa Dęba w ramach konkursu na realizację zadań publicz-
nych z obszaru „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”.

W tym roku na starcie stanęło ponad 100 uczestników 
w różnych kategoriach wiekowych. Rozegrano 11 biegów 
na dystansach: 400 m (jedno okrążenie wokół plant), 800 m  
i 1200 m. 

A oto wyniki:

Ogromną pomocą przy organizacji zawo-
dów służyli jak zwykle nauczyciele Wychowania 
Fizycznego oraz członkowie NTSK. Nagrody 
rzeczowe oraz niezbędną pomoc zapewnili nie-
zawodni sponsorzy. Trasę zabezpieczali policjanci 
w Komisariatu Policji w Nowej Dębie i żołnierze 

Żandarmerii Wojskowej z placówki w Nowej 
Dębie. Wszystkie biegi pilotował na motocyklu 
funkcjonariusz Policji z wydziału Ruchu drogo-
wego Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.  
W zabezpieczeniu trasy pomagali uczniowie  
Zespołu Szkół Nr 1 w Nowej Dębie. Uczniowie tej 

szkoły zapewnili obsługę informatyczną oraz po-
moc przy prowadzeniu biura zawodów  i dekoracji 
zwycięzców.

Organizatorzy dziękują za okazaną pomoc.
NTSK

» aktywność społeczna

Kategoria
Zajęte 
miejsce

Imię i nazwisko Szkoła

400 m dziewcząt klasa 
I-II szkoły podstawowej

1 Weronika Markowicz SP Majdan Królewski
2 Karolina Zięba SP nr 3 Nowa Dęba
3 Aleksandra Paszta SP nr 3 Nowa Dęba

400 m chłopców klasa 
I-II szkoły podstawowej

1 Krystian Wołosz SP Majdan Królewski
2 Kamil Borowiec SP Huta Komorowska
3 Fabian Piekarz SP Majdan Królewski

400 m dziewcząt klasa 
III-IV szkoły podstawowej

1 Agata Puzio SP Majdan Królewski
2 Zuzanna Milczanowska SP 2 Nowa Dęba
3 Wiktoria Wojciechowska ZS Komorów

400 m chłopców klasa 
III-IV szkoły podstawowej

1 Filip Tereszkiewicz SP 2 Nowa Dęba
2 Maciej Czajkowski SP Majdan Królewski
3 Kamil Kaczmarski SP Majdan Królewski

800 m dziewcząt klasa 
V-VI szkoły podstawowej

1 Victoria Puk SP Majdan Królewski
2 Dagmara Letniowska SP Majdan Królewski
3 Beata Kupiszewska SP Majdan Królewski

800 m chłopców klasa 
V-VI szkoły podstawowej

1 Sebastian Ślęzak SP Baranów Sandomierski
2 Jan Stadnik SP Rozalin
3 Wiktor Zięba SP Komorów

800 m dziewcząt gimnazjum
1 Karolina Smolarczyk Gimnazjum nr 2 Nowa Dęba
2 Magdalena Wróblewska Gimnazjum nr 2 Nowa Dęba
3 Sylwia Dul Gimnazjum Ślęzaki

1200 m chłopców gimnazjum
1 Wiktor Chałka Gimnazjum nr 2 Nowa Dęba
2 Dominik Wdowiak Gimnazjum nr 2 Nowa Dęba
3 Marek Mangione Gimnazjum nr 2 Nowa Dęba

800 m dziewcząt szkoły 
ponadpodstawowe

1 Justyna Rzeszut ZS nr 1 Nowa Dęba
2 Kinga Zięba ZS nr 1 Nowa Dęba
3 Edyta Dul ZS nr 1 Nowa Dęba

1200 m chłopców szkoły 
ponadpodstawowe

1 Rafał Czachor ZS nr 1 Nowa Dęba
2 Hubert Sadecki ZS nr 3 Tarnobrzeg
3 Damian Guściora ZS nr 2 Nowa Dęba

1600 m mężczyzn OPEN
1 Mariusz Turczyn
2 Arkadiusz Urbaniak
3 Dominik Kotulski
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PARAFIADA
W słoneczną, czerwcową 

niedzielę na placu szkolnym  
w Tarnowskiej Woli odbyła się 
PARAFIADA. Projekt ten były 
dofinansowane przez Urząd 
Miasta i Gminy w Nowej Dębie  
w ramach konkursu na realizację 
zadań publicznych z obszaru: kul-
tura, sztuka, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa kulturowego. Po raz 
dziesiąty mieszkańcy Alfredów-
ki, Rozalina, Budy Stalowskiej  
i Tarnowskiej Woli spotkali się  
by wspólnie świętować i bawić 
się. Uroczystość rozpoczęto mszą 
św. polową, którą koncelebrował 
ks. Proboszcz Antoni Sanecki wraz z ks. Piotrem 
Haraczem.

Spotkanie rozpoczęto występem Miejskiej 
Orkiestry Dętej z Nowej Dęby oraz pokazem 
Mażoretek „Diament” z Chmielowa. Następnie 
przyszedł czas na występy dzieci i młodzieży  
z naszej parafii. Gromkimi brawami nagradza-

ne były wszystkie pokazy uczniów, którzy mogli 
zaprezentować swoje liczne talenty przed naj-
bliższymi. Do wspólnej zabawy, tańca i śpiewu 
zachęcała Drużyna Harcerska z Tarnowskiej 
Woli. Organizatorzy zadbali - by każdy czuł się  
„jak u siebie w domu”. Wszyscy mogli skosztować 
domowych wypieków, pysznego wiejskiego chle-
ba i smalczyku. Najmłodsi chętnie spędzali czas  

na zjeżdżali. Niespodzianką był 
występ rodziców z Alfredówki, 
którzy odegrali spektakl teatral-
ny na podstawie wiersza Juliana 
Tuwima pt.: „Rzepka” opracowa-
ny przez Monikę Chmielewską. 
Również huczny i dynamiczny 
występ przygotowany przez Jed-
nostkę Strzelecką Zespołu Szkół nr 
2 zgromadził wielu obserwatorów. 
Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się loteria fantowa, której 
główną nagrodą był piękny, czerwo-
ny rower ufundowany przez  Marka  
Ziębę radnego Powiatu Tarno-
brzeskiego. Swoją obecnością  

i występami zaszczycili nas: Zespół Śpiewaczy 
„Bielowianie” z Rozalina, „Jarzębinki” z Grębowa 
oraz Latająca Filharmonia. Spotkanie zakończyła 
„zabawa pod gwiazdami” przy muzyce Kapeli  
z Huty, która zaprezentowała zapomniane już 
utwory lasowiackie.

Monika Chmielewska

Czas szybko mija… Po wielu latach chętnie 
wracamy pamięcią do czasów  spędzonych w mu-
rach swojej szkoły. Miło jest wraz z przyjaciółmi 
wspominać nauczycieli, którzy często stawiali 
wysoką poprzeczkę do pokonania, czy wraz z ko-
legami porozmawiać o szkolnej rzeczywistości, 
która  była  naszym udziałem. Śmiejemy się, gdy 
wspominamy dawną paczkę przyjaciół, czy żarty, 
których było co niemiara. 

Wielokrotnie ze łzami w oczach trudno nam 
się pogodzić z tym, że to już tyle lat. Dużo rado-
ści oraz powodu do zadumy  dostarczają tego typu 
wspomnienia.

28 maja 2016 roku był dniem, który pozwolił 
absolwentom Zespołu Szkół nr 1 w Nowej Dębie 
powrócić pamięcią do dawnych lat. W tym bo-
wiem dniu obchodzono święto patrona szkoły-  
Jana Kochanowskiego połączone z 65-leciem ist-
nienia Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość 

rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Matki 
Boskiej Królowej Polski. Następnie uczestnicy 
przeszli do Samorządowego Domu Kultury, gdzie 
odbyła się  dalsza część obchodów.

O wysokiej randze uroczystości, świadczy 
przybycie wielu zaproszonych gości. Byli wśród 
nich: Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego pan Pa-
weł Bartoszek, Burmistrz Miasta i Gminy pan  
Wiesław Ordon, przedstawiciel Zakładów Metalo-
wych Dezamet SA pan Marian Piechota, członko-
wie Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego: pan Jerzy 
Sudoł i  pani Danuta Serafin, radny powiatu V  
kadencji  pan Marek Zięba, Prezes Ogniska ZNP 
pan  Kazimierz Wąsik,   Przewodniczący Rady 
Rodziców  pan  Marek Babula, emerytowani dy-
rektorzy i nauczyciele, pracowni-
cy administracji i obsługi, absol-
wenci  oraz uczniowie.

Zespół Szkół nr 1 w Nowej 
Dębie  – jak mówili zaproszeni 
goście- zajmuje ważne miejsce na 
mapie Powiatu Tarnobrzeskiego. 
Jubileusz ma być efektem zadu-
my nad pracą wychowawczą oraz 
osiągnięciami dydaktycznymi 
placówki. Wielokrotnie absol-
wenci wytrwałością w osiąganiu 
celów, wytyczali nowe kierunki. 

Wychowanie człowieka wymagało  wiele trudu 
i poświęcenia ze strony szerokiego grona ludzi 
a szczególnie nauczycieli i wychowawców, zaś  
,,największych szkolnych lat nagrodą jest mi-
łość uczniów”. Po wystąpieniach gości i reflek-
sjach emerytowanych nauczycieli: pani Dyrektor  
Zofi Boryńskiej i pana Romualda Gondka głos 
oddano młodzieży, która przybliżyła czasy i od-
tworzyła życie codzienne dworu krakowskiego  
za panowania Zygmunta Augusta. Piosenki w wy-
konaniu Magdaleny Bąk i Natalii Buczek wprowa-
dziły zebranych w miły i pogodny nastrój. Część 
oficjalną i artystyczną zakończył Dyrektor Szkoły 
pan  Robert Suska, który zaprosił absolwentów  
na spotkanie do kawiarenki. Następnie uroczy-
stość przekształciła się w piknik na plantach,  
w którym wzięła udział także społeczność lokalna.

M. Gierach

Czas szybko mija
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 1 czerwca  2016 w Przedszkolu nr 5 odbyła się 
wielka uroczystość z okazji 10-lecia nadania  imie-
nia przedszkolu, którego bohaterem został ulubie-
niec dzieci Miś Uszatek. Miś Uszatek jest posta-
cią ponadczasową. Wychowało się na nim kilka 
pokoleń, tak więc jest bliski babciom, rodzicom 
oraz dzieciom. Istotnym jest to, iż seria przygód 
Misia Uszatka zawiera wiele treści poznawczych, 
kształcących i wychowawczych. Dzięki swoim 
przygodom Miś pomaga wprowadzać dzieci  
w świat otaczającej przyrody, świat społeczny, 
uczy współdziałania w grupie, rozwiązywania 
dziecięcych problemów, rozbudza w dzieciach 
ciekawość świata. Uczy prawidłowych zachowań 
i szacunku do otoczenia. Dzięki temu, iż autor ob-
darzył go cechami człowieka, pokazuje świat ludz-
kich emocji i uczuć. Przygody Misia Uszatka i gru-
py jego przyjaciół są pełne humoru, który jest tak 
bliski dzieciom i który sprawia, że nauka staje się 
wspaniałą zabawą.  Dlatego też cała społeczność 
przedszkolna  uznała, że postać Misia Uszatka 
posiada cechy dobrego patrona, patrona bliskiego 
dzieciom w wieku przedszkolnym, a data 1 czer-
wiec 2006 r. została wybrana na dzień nadania 
imienia naszemu przedszkolu. 

Od tamtej pory  minęło 10 lat pełnych rado-
ści, zabawy i zdobywania nowej wiedzy w opar-
ciu o przygody Misia Uszatka oraz nadszedł dzień 
obchodów jubileuszu. Na tę chwilę czekała cała 
nasza  społeczność, a przede wszystkim przed-
szkolaki, które długo przygotowywały się na tę 
okazję. Zanim jeszcze rozpoczęła się uroczystość 
można było wchodząc do sali teatralnej oglądnąć 
na tablicach i w kronikach krótkie wspomnienia 
z tych 10 lat. Dzień uroczystości poprzedziły spo-
tkania absolwentów przedszkola i ogólnopolski 
konkurs „Wiersze  Misia Uszatka” zorganizo-
wany przez nasze przedszkole pod honorowym 
patronatem czasopisma „Przedszkolne ABC”. 
Całą uroczystość rozpoczął wiersz zaprezentowa-
ny przez dziewczynki z gr. III „Wiewióreczki”,  
a następnie pani Dyrektor Jolanta Styga przywitała 
przybyłych gości: Leszka Mirowskiego - zastępcę 
burmistrza MiG Nowa Dęba, Stanisława Skimi-
nę - przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu w Nowej Dębie, Renatę Bal -  
Dyrektor BOJS w Nowej Dębie, Jolantę Orłow-
ską - dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie, 
Ewę Markowicz-Zając – dyrektora Szkoły Podsta-
wowej Nr 2 w Nowej Dębie, Waldemara Rydzika 
- przewodniczącego Rady Rodziców Przedszko-

la Nr 5 oraz rodziców  
i dzieci, a w swoim 
krótkim przemówieniu 
przybliżyła wszyst-
kim historię nadania 
imienia Miś Uszatek 
naszemu przedszkolu. 
Następnie został odśpie-
wany hymn przedszkola 
i zostaliśmy zaproszeni  
do oglądnięcia prezenta-
cji pt. „Przyjaciele Misia 
Uszatka”. W trakcie jej 

oglądania przypomniało się nam wszystkim: na-
uczycielom, pracownikom, rodzicom i dzieciom, 
jak dużo udało się nam przez te 10 lat osiągnąć: 
były tam wspomnienia ze spotkań z ciekawymi 
ludźmi, z wycieczek, pikników, spotkań świątecz-
nych, spotkań z rodzicami, babciami i dziadkami, 
z występów poza murami przedszkola i wiele, 
wiele innych… Po prezentacji przenieśliśmy się 
w świat Cyrku - w którym wystąpiły papugi,  
w pięknych kolorowych strojach (trzylatki), zielone 
słonie z kokardką na ogonie (czterolatki), małpki 
figlarki (pięciolatki). Był również pokaz wielkich 
kotów do muzyki Różowa Pantera w wykonaniu 
mam z grup II i III, który zrobił wielkie wrażenie 
na zaproszonych gościach i  dzieciach, które roz-
poznały w nich swoje mamy. Nie mogło oczywi-
ście zabraknąć występu Klownów, w których role 
wcieliły się nauczycielki z przedszkola, a ich wytęp 
sprawił, iż cała  widownia śmiała się do łez. Przed-
stawienie zostało oparte na treści opowiadania 
„W cyrku” Cz. Janczarskiego z cyklu „Przygody 
Misia Uszatka”, a scenariusz został specjalnie na-
pisany na tę okazję przez Agatę Dziechciarczyk. 
Na koniec odbyła prezentacja wszystkich wystę-
pujących, która została nagrodzona gromkimi 
brawami oraz przemówienia zaproszonych gości.  
Każdy z gości opuszczając mury naszego przed-
szkola wyszedł zabierając ze sobą pamiątkowy ob-
razek z Misiem Uszatkiem i jubileuszowy numer 
gazetki „Misiowe Nowinki”. Kropeczką nad „i” 
całych tych obchodów 10-lecia nadania imienia 
Miś Uszatek  naszemu przedszkolu był Piknik zor-
ganizowany przy wielkim udziale rodziców, któ-
rzy zebrali pieniądze od sponsorów i zamówili dla 
dzieci wspaniałe atrakcje takie jak: owocowe cuda, 
dmuchaną zjeżdżalnię, Klowna Maćka. Na pik-
niku odbył się również konkurs wiedzy na temat 
znajomości bohaterów i przygód Misia Uszatka,  
w którym wzięli udział reprezentanci z wszystkich 
grup: po czterech rodziców z dziećmi.  W trakcie 
konkursu okazało się, że wiedza ich jest bardzo 
wielka i wszyscy doskonale sobie poradzili z odpo-
wiedziami na pytania. W trakcie pikniku zostały 
również ogłoszone wyniki ogólnopolskiego kon-
kursu literacko – plastycznego na „Wiersze Misia 
Uszatka” zorganizowanego przez nasze Przed-
szkole. Później już była tylko zabawa… 

Niestety wszystko, co dobre szybko się koń-
czy, ale w pamięci zostanie na bardzo długo, tak 
samo jak nauka płynąca z lektury Misia Uszatka…

Brygida Zięba i Aneta Tomczyk                                                                                                                                         
nauczycielki z Przedszkola Nr 5  

im. Misia Uszatka

10-Lecie nadania imienia "Miś 
Uszatek" naszemu przedszkolu

» oświata
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Piknik przy Zybury
W Zespole Placówek Oświatowych w Nowej 

Dębie odbył się kolejny, czwarty już, piknik pod 
hasłem: „Trzy godzinki dla rodzinki”.  Wydarzenie 
miało miejsce 3 czerwca i  tłumnie zgromadziło 
mieszkańców naszego miasta, a także okolicznych 
miejscowości. Znakomita zabawa, dobry humor  
i świetna pogoda były synonimami tej imprezy. Spo-
tkanie śmiało można określić jako ciepłe i rodzinne.

Piknik rozpoczęło o godz. 16.30 powitanie go-
ści przez dyrekcję szkoły Dariusza Siudema i Kata-
rzynę Lewandowską. Gospodarze skierowali swo-
je słowa do przybyłych rodziców i uczniów, dzięki 
którym placówka tętni życiem każdego dnia, jest 
miejscem, gdzie nie tylko przekazuje się wiedzę, 
ale kultywowane są wartości takie jak: tradycja, 
rodzina, wzajemny szacunek i tolerancja. Zapro-
szenie do wspólnej, dobrej zabawy było oficjalnym 
rozpoczęciem imprezy.

Na odświętnie udekorowanym dziedzińcu 
szkolnym rozpoczęły się występy uczniów. Piknik 
miał charakter integracyjny, dlatego też na scenie 
prezentowały się kolejne grupy wiekowe. Jako 
pierwsze pokazały się maluszki z przedszkola.  
Najmłodsi zachwycili wszystkich bogatą częścią 
artystyczną i barwnymi tańcami. Rodzice śledzili 
występy swoich pociech z zapartym tchem. Pro-
gram artystyczny szkoły podstawowej okazał się 
równie atrakcyjny. Na scenie można było obserwo-
wać talenty aktorskie, taneczne i wokalne. Widow-
nia nagradzała występujących gromkimi brawami.

Gimnazjaliści, najstarsi uczniowie zespołu, 
prezentowali się jako ostatni. Pokazali, że potrafią 
wzruszyć do łez pięknym śpiewem i tańcem. Zaj-
mująco opowiadali także o swoich różnorodnych 
pasjach, związanych chociażby z konstruowaniem 
modeli latających. Była także okazja zobaczyć wy-
stawę prac młodzieży utalentowanej plastycznie.

W głębi placu szkolnego czekało na przyby-
łych mnóstwo atrakcji. Nie należało się dziwić spo-
tkaniu z  tygrysem, księżniczką, czy spidermanem. 
To studio wizażu, czyli przedstawiciele Zespołu 
Szkół nr 2 w Nowej Dębie, przeistaczali „zwy-
kłych” uczniów w bajkowe postaci.

Do łasuchów skierowana była oferta gastrono-
miczna. Czekały na nich stoiska z lodami, napojami 
i watą cukrową. Bufet serwował kiełbaski z grilla 
oraz pyszną grochówkę. W „słodkim kąciku” nale-
żało koniecznie skosztować domowych ciast, napić 
się aromatycznej kawy lub  herbaty.

Najmłodsi tłumnie oblegali atrakcje placu  
zabaw. Nie brakowało chętnych do skoków na euro-
bangee, zabawy w kulach wodnych, czy szaleństw 
w dmuchanym zamku i zjeżdżalni.

Ciekawym widokiem były pokazy prostych 
modeli latających. Wielu obserwatorów zgromadził 

również pokaz dynamiczny, przygotowany przez 
Jednostkę Strzelecką Zespołu Szkół nr 2.

Mali uczestnicy pikniku z zaciekawieniem 
majstrowali na stoisku, gdzie odbywały się zajęcia 
z zakresu robotyki. Wprawienie w ruch własnoręcz-
nie skonstruowanego pojazdu było nie lada frajdą.

Dużą atrakcją okazała się także loteria fan-
towa, przygotowana, dzięki zaangażowaniu pań  
z Rady Rodziców. Każdy los wygrywał, a fanty 

rozeszły się w mgnieniu oka. Nauczycielki z bi-
blioteki szkolnej prowadziły stoisko z kiermaszem 
książek. Dochód z ich sprzedaży pomoże wzboga-
cić szkolny księgozbiór.

Nieopodal czekało spotkanie z niemiecką 
kulturą w wymiarze edukacyjnym i kulinarnym. 
Gimnazjaliści, realizujący polsko - niemiecki 
projekt edukacyjny, prowadzili quizy i konkursy 
z nagrodami, poszerzające wiedzę o naszym za-
chodnim sąsiedzie. Przygotowali także typowe 
niemieckie potrawy, sałatki i ciasteczka.

Całości spotkania dopełniały rozgrywki spor-
towe na wesoło. Rywalizacja rodzinna budziła spo-
re emocje i  dużo śmiechu, a gorący doping, zagrze-
wał do walki o nagrody.

Piknik był świętem rodziny, integrował i jed-
noczył społeczność szkolną. Stanowił znakomity 
pretekst do wspólnej zabawy, rozmów i spotkania 
generacji dzieci, rodziców oraz dziadków. Żywimy 
także nadzieję, że wywołał poczucie dobrze spę-
dzonego czasu.

Wszystkim przyjaciołom szkoły, rodzicom, 
firmom, osobom, które w jakikolwiek sposób przy-
czyniły się do organizacji naszej imprezy, bardzo 
dziękujemy.

ZPO



lato 2016NASZE SPRAWY 17

Festiwal orkiestr dętych

Zapowiedź Festiwalu Miasto 
Młodych Artystów w Nowej Dębie

O tym, że jest w orkiestrach dętych wielka siła, 
nikogo nie trzeba przekonywać. W sobotnie popo-
łudnie 11 czerwca 2016 r. w Chmielowie królowały 
trąbki, puzony i waltornie. Po raz ósmy w WCK  
w Chmielowie - filii Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Nowej Dębie, zorganizowany został Fe-
stiwal Orkiestr Dętych. Była to znakomita okazja, 
aby posłuchać i popatrzeć na widowiskowe wystę-
py orkiestr oraz na ciekawe synchronizacje tanecz-
ne w wykonaniu Mażoretek „Diament”. W prze-
glądzie udział wzięli Dziewczęca Orkiestra Dęta  
z Rzeszowa, Miejska Orkiestra Dęta z Tarnobrze-
ga, Gminna Orkiestra Dęta z Głogowa Małopol-
skiego, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Chmielowa, 
Miejska Orkiestra Dęta z Nowej Dęby. Imprezę 
uświetnił występ zespołu „Cyganianki” z towarzy-
szeniem kapeli ludowej. Jak co roku, nie zabrako-
wało atrakcji dla dzieci - wesołe miasteczko, malo-
wanie buziek. Na wszystkich gości czekał bogaty 
catering oraz stoiska handlowe. 

UMiG

Festiwal Miasto Młodych Artystów zago-
ści w Nowej Dębie!

Fundacja Fundusz Lokalny SMK po raz 
czwarty organizuje Festiwal Miasto Młodych 
Artystów, czyli przegląd konkursowy twór-
czości młodych artystów (13-25 lat), zamiesz-
kałych na terenie powiatu sandomierskiego, 
stalowowolskiego lub tarnobrzeskiego. Każdy 
ma szansę zaprezentować siebie i swoją twór-
czość w jednej wybranej scenie artystycznej/
konkursowej spośród siedmiu proponowa-
nych: filmowej, fotograficznej, literackiej, 
muzycznej, plastycznej, tanecznej, teatralnej.

Festiwal ma kilka celów. Pierwszym - 
stanowiącym jego istotę - jest przegląd twór-
czości artystycznej młodzieży i odkrywanie 
nowych osobowości artystycznych. Drugim 
- równie ważnym - jest umożliwienie mło-
dym artystom zaprezentowania własnej twór-
czości przed szerszą publicznością i pomoc  
w rozwijaniu tej twórczości. To wszystko słu-
ży jednocześnie popularyzacji kultury wśród 
społeczności. Młodzi artyści mają szansę  
na otrzymanie grantów rozwojowych i sty-
pendiów artystycznych mogą również liczyć 
na fachowe wsparcie warsztatowe.

W ramach dwóch poprzednich edycji Festi-
walu zostało dotychczas przyznane 7 stypendiów 

artystycznych i 17 grantów rozwojowych w łącznej 
kwocie 37 tys. złotych. W siedmiu scenach arty-
stycznych zaprezentowało się około 400 młodych 
osób. W Festiwal zaangażowało się 60 partnerów 

w tym stowarzyszenia, jednostki samorządu 
terytorialnego, instytucje kultury, ośrodki 
noclegowe oraz ogólnokrajowe instytucje: 
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, 
Program Stypendialny Agrafka.

Laureat każdej ze scen otrzyma Grand 
Rozwojowy w kwocie 1000 zł. dla artysty  
indywidualnego i 2000 zł dla zespołu Laureaci 
i inni wyróżniający się artyści, wskazani przez 
komisję mają szansę zdobyć Stypendium Ar-
tystyczne w kwocie 2000 zł. – 3000 zł.

Tegoroczny Finał odbędzie się w dniach 
21-24 lipca 2016 w Nowej Dębie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 lipca 
2016 r., do godziny 18:00 drogą elektroniczną 
na adres fundacjasmk@gmail.com

Wszystkie dokumenty można pobrać 
również ze strony internetowej: www.funda-
cjasmk.pl

Tam również można znaleźć harmono-
gram Festiwalu oraz aktualne informacje. 
Zapraszamy młodzież z naszego powiatu  

do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!

FFL SMK

» kultura
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Trzecia edycja Festiwalu muzyki kameralnej 
i organowej „Margaritae Baroci”

3 maja 2016 r. w sali widowiskowej Samo-
rządowego Ośrodka Kultury rozpoczęła się 
trzecia edycja Festiwalu muzyki kameralnej  
i organowej „Margaritae Baroci”, organizowane-
go przez nowodębski SOK. Edycja w 2016 roku 
obejmuje cykl ośmiu koncertów, w tym cztery 
kameralne, trzy organowe oraz jeden oratoryj-
no-symfoniczny. Koncert majowy, oratoryjno-
-symfoniczny, wykonali: soliści operowi Karin 
Wiktor-Kałucka – współpracująca m.in. z Ope-
rą w Szczecinie, prof. zw. Agnieszka Monaster-
ska – dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
w Akademii Muzycznej w Krakowie, Marcin 
Kotarba – współpracujący z Operą w Krakowie 
i Jacek Ozimkowski – prodziekan Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej  
w Krakowie. Towarzyszyła im Krakow-
ska Orkiestra Radiowa oraz Chór „Kanon”  
im. B. Nowodworskiego pod batutą maestro Ry-
szarda Źróbka. Na ten niezwykły koncert złożyły 
się pieśni patriotyczne nawiązujące do 1050-lecia 
Chrztu Polski orazMsza C-dur „Koronacyjna” 
Wolfganga Amadeusa Mozarta – na orkiestrę, 
organy, chór mieszany, sopran, mezzosopran, 
tenor i bas, która swoje prawykonanie miała  
w roku 1791. Krakowscy artyści zostali przyjęci 
przez nowodębskich melomanów entuzjastycz-
nie i po oklaskach na stojąca, na zakończenie 
wszyscy – artyści i publiczność odśpiewali 
hymn „Boże coś Polskę”. Przeżyliśmy wspaniale 
chwile zadumy i wzruszeń. Tegoroczny festiwal 
jest objęty patronatem honorowym oraz współ-
finansowaniem: Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego pana prof. Piotra Glińskiego,  
Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-

wego pana Jarosława Sellina, Biskupa Ordy-
nariusza Diecezji Sandomierskiej Krzysztofa 
Nitkiewicza, Posła na Sejm RP pana Zbigniewa 
Chmielowca, Zarządu Powiatu Tarnobrzeskie-
go, Grupy NSG właściciela marki Pilkington, 
Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A., 
Termobud Mielec, Zakładów Metalowych Dez-
amet S.A. Wstęp na każdy koncert jest bezpłatny. 
Więcej informacji o Festiwalu można przeczytać  
na stronie internetowej www.kultura.nowadeba.
pl/festiwalbarokowy

Dzień Dziecka z SOK-iem pełen atrakcji!

Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca 2016 r. 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie odbyły się dwa koncerty edukacyjne 
dla najmłodszych w ramach 3.edycji festiwalu 
Margaritae Baroci. Do udziału w koncertach 
zaproszono dzieci z nowodębskich przedszko-
li oraz uczniów Szkół Podstawowych z terenu 
miasta i gminy Nowa Dęba. Sala widowiskowa 
została wypełniona po brzegi najmłodszymi 
melomanami. Koncert wykonał Krakowski 
Zespół Kameralny w składzie: Katarzyna Ma-
teja – skrzypce, Aleksandra Rymarowicz – 
skrzypce, Bogusława Jagielnicka-Hawryszków 
– altówka, Karolina Kalinowska – wiolonczela, 
Jan Nowicki – kontrabas, Łukasz Mateja – BC, 
organy, słowo mówione. Młodzi słuchacze zo-
stali wprowadzeni w tajniki muzyki poważnej, 
która wcale nie jest nudna, choć wymaga sku-
pienia. W programie znalazły się takie utwory 
jak: J.S.Bach– Andante z III sonatyskrzypco-
wej,A.Vivaldi – II część z cyklu 4 Koncertów 
skrzypcowych – Cztery Pory Roku, Jesień,K.
Penderecki – Aria w dawnym stylu, J.S.Bach 
– Chorał JesubleibetmeineFreude BWV 147 , 
G. F. Haendel-Aria z opery Rinaldo, W. Kaza-
necki - Walc Barbary, E.Y.Harburg - Over the  
rainbow. Krakowscy artyści w bardzo przystęp-
ny sposób przybliżyli dzieciom świat muzyki.

 Natomiast w godzinach popołudniowych 
odbył się Piknik Rodzinny, zorganizowany 
przez Przedszkole nr 1 oraz Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie - na terenie 
ogrodu Przedszkola. W programie imprezy zna-

lazły się: pokaz grupy mażoretek z Chmielowa, 
występ Dziecięcej Grupy Tanecznej pod kierun-
kiem Marka Dudy, wspólne zabawy dzieci z ro-
dzicami, loteria fantowa "każdy los wygrywa", 
konkurencje sportowe, pokaz wozów strażac-
kich OSP Nowa Dęba oraz wiele innych atrakcji, 
które sprawiły najmłodszym ogromną  radość.

Noc Bibliotek 2016 już za nami!

4 czerwca 2016 r. po raz pierwszy w naszym 
mieście odbyła się Noc Bibliotek, zorganizo-
wana przez Bibliotekę Publiczną w Nowej Dę-
bie. Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych 
w godz. 17:00 - 22:00 stała się strefą wolnego 
czytania. W programie imprezy znalazły się: 
występ kabaretu "My czy on jeden", transmisja 
on-line Nocy Bibliotek z Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, flirt literacki z dziełami Henry-
ka Sienkiewicza, gry planszowe, relaksacyj-
ne kolorowanki, hirameki, sesja fotograficzna  
z książką oraz "książka w ciemno". W imprezie 
wzięło udział liczne grono gości, którzy cieka-
wie spędzili ten czas. Pomysł okazał się trafiony,  
na pewno powtórzymy go za rok!

"Noc Bibliotek" to akcja promująca czytanie 
i biblioteki jako otwarte dla wszystkich, najbar-
dziej dostępne i przyjazne instytucje kultury,  
w tym roku pod hasłem "Wolno czytać".  
To ogólnopolska, wieczorno-nocna impreza pro-
mująca czytelnictwo i biblioteki jako miejsca,  
w których warto bywać, okazja do niekonwen-
cjonalnego zaprezentowania zbiorów i oferty 
edukacyjno-kulturalnej oraz poszerzenia gro-
na czytelników, promocja bibliotek w mediach  
i na Mapie Nocy Bibliotek.

SOK

Wydarzenia kulturalne
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KPS w finałach Mistrzostw Polski!

Zwycięstwa pięściarzy z Nowej Dęby

W dniach 9-10.06.2016 w Tarnobrzegu od-
był się finał 21 Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senki "Wygraj Sukces". W koncercie finałowym 
swój sukces, czyli 1 miejsce, wyśpiewała Natalia  
Gazda. Konkurs składał się z trzech etapów, w któ-
rych udział wzięło wielu wokalistów z całej Polski.  
W samym finale jury w składzie dr Krzysztof  
Heering, Aneta Figiel, Krzysztof Iwaneczko, Mi-
chał Jurkiewicz, Mateusz Krautwurst oraz Ma-
riusz Ryś przesłuchało 130 wokalistów w 4 kate-
goriach wiekowych. Młoda nowodębianka na co 

dzień jest uczennicą 1 klasy Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Nowej Dębie, a swój talent wokalny rozwija 
w Studiu Muzyki Rozrywkowej eMKa w Nowej 
Dębie.

To już kolejny sukces wokalny Natalii, 
przypominamy, że w kwietniu b.r. wyśpiewała  
1 miejsce na Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej 
"Rytm i melodia" w Radomiu. Życzymy Natalii 
dalszych sukcesów.

Studio Muzyki Rozrywkowej  
eMKa

Wygraj sukces Natalia

4 czerwca 2016 r. w Przemyślu odbył się finał 
wojewódzki cyklu rozgrywek mini - siatkówki.  
Od stycznia ponad 60 drużyn z całego Podkarpacia 
rywalizowało w turniejach eliminacyjnych w ka-
tegorii "Dwójki" dziewcząt. W wyniku eliminacji 
w tej grupie wiekowej 3 zespoły KPS Nowa Dęba 
wywalczyły awans do turnieju finałowego. Na za-
wody awansowało w sumie 16 najlepszych zespo-
łów z naszego województwa, które reprezentowały 
kluby siatkarskie z Rzeszowa, Krosna, Przemyśla, 
Mielca, Tarnobrzega, Leżajska i Nowej Dęby. 

Zespół KPS 1 Nowa Dęba wywalczył brązo-
wy medal Mistrzostw Województwa Podkar-
packiego. W najlepszym naszym zespole grały: 
Emilia Durlak oraz Natalia Trawińska. 

Dwa pozostałe zespoły w kategorii "Dwójek" 
zajęły miejsca 9-12, a grały w nich: Wiktoria  

Gurdak, Klaudia Noga, Weronika Buras, Oli-
wia Karp, Ilona Sito, Patrycja Zollner.

W tym samym terminie i miejscu odbywał 
się również turniej finałowy "Trójek" - dziewczęta  
w wieku klasy 5. Do tego turnieju w wyniku eli-
minacji, w których brało udział ponad 40 zespołów 
naszego województwa, zakwalifikowało się 12 dru-
żyn, w tym jedna KPS Nowa Dęba. Na nieszczę-
ście dla naszego zespołu do awansu zabrakło nam 
2. małych punktów - a to zaledwie dwie przegrane 
akcje w trzech rozegranych setach. Mimo to zespół 
nasz grający w składzie: Gabriela Zalińska, Rok-
sana Paszta, Wiktoria Kieraga oraz Fabiana 
Pluta i Julia Rozmus zasłużył na słowa uznania  
za wolę walki i zaangażowanie na boisku. Osta-
tecznie drużyna zajęła 7 miejsce w województwie

KPS

W niedzielę 15 maja w Boguchwale  w to-
warzyskim meczu pięściarze kadry Podkarpacia 
wygrali z drużyną Wschodniej Słowacji 16 do 2.  
W kadrze Podkarpacia nie zabrakło podopiecznego 
Jakub Szyszki i Bartosza Niemirycza. W kategorii 
Kadet +80kg zawodnik Gardy Nowa Dęba, Jacek 
Duda,  skrzyżował rękawice z Samuelem Michalič 
(Słowacja). Po wyrównanym początku, znaczną 
przewagę uzyskał nasz zawodnik, który zakończył 
walkę już w pierwszej rundzie przez techniczny 
nokaut. W  ringu ustawionym w Hali Wysta-
wienniczej na Rynku w Boguchwale odbyło się 9 
pojedynków w kategoriach: kadet, junior i senior. 
Puchary dla najlepszych zawodników meczu trafi-
ły do Pawła Kamińskiego - pięściarza Gimnasionu 
Boguchwała i Tomasa Zajaca ze Słowacji.

 Garda
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Tymoteusz Plaskota
Tymoteusz Plaskota z Nowej Dęby został po-

wołany przez Zarząd Główny PZW na członka 
kadry narodowej kadetów (U14) w dyscyplinie 
wędkarstwa spławikowego na rok 2016.

Oficjalna nominacja została wręczona nad 
kluczborskim zbiornikiem wodnym, gdzie  
w dniach 18-19 czerwca zostały rozegrane Ogól-
nopolskie Zawody Spławikowe z cyklu GRAND 
PRIX POLSKI. Tymoteusz, będący aktualnym 
Mistrzem Podkarpacia, zdecydowanie wygrał 
obie tury zawodów i tym samym potwierdził,  

że jego nominacja do kadry narodowej była w pełni 
zasłużona.

Gratulujemy nominacji i liczymy na zwy-
cięstwo podczas zbliżających się Spławikowych 
Mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów, które zor-
ganizowane zostaną przez Zarząd Okręgu PZW 
w Tarnobrzegu na Zalewie w Szymanowicach  
w gminie Klimontów w dniach 15 – 17 lipca 2016 r. 

Źródło: pzw.org.pl 
Foto: Okręg PZW w Opolu

Sukcesy badmintonistów
W miejscowości Orneta koło Olsztyna 

rozegrany został finał XXII Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży (Indywidualne 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych) 
w badmintonie. W mistrzostwach tych  
z powodzeniem wystartowała trójka mło-
dych badmintonistów Stali Nowa Dęba: 
Natalia Róg, Patryk Róg i Rafał Lejko. Bar-
dzo dobrze w zawodach tych wypadł start 
Rafała Lejko, który wspólnie z Jakubem 
Kuflem (UKS Orbitek Straszęcin) w grze 
podwójnej chłopców wywalczyli sensa-
cyjnie w znakomitym stylu trzecie miejsce  
i brązowy medal, pokonując w ćwierć-
finale po rewelacyjnej, trzysetowej grze 
debel: Franciszek Ebert / Michał Matysiak 
(KS Hubertus Zalesie Górne), rozstawiony  
w mistrzostwach z numerem jeden. Dobre 
piąte, punktowane miejsce wywalczył de-
bel kombinowany: Patryk Róg (Stal Nowa 
Dęba) / Krzysztof Płoch (UKS Start Wideł-
ka). W grze podwójnej dziewcząt również 
piąte, punktowane miejsce wywalczył de-
bel kombinowany: Natalia Róg (Stal Nowa 
Dęba) / Magdalena Golenia (UKS Orbitek 
Straszęcin). To kolejny już medal młodych 
badmintonistów Stali Nowa Dęba w tym 
sezonie na zawodach rangi mistrzostw Pol-
ski oraz kolejna doskonała promocja na are-
nie ogólnopolskiej Miasta i Gminy Nowa 
Dęba oraz Miejskiego Klubu Sportowego 
"Stal' Nowa Dęba, tym razem na dalekich 
Mazurach.

W Mielcu rozegrany został 102, ostatni 
kończący rywalizację w tym sezonie Turniej 
Grand Prix Victora Amatorów i Weteranów 
w badmintonie. Rozegrano Turniej Masters 
w kategorii 'Old boys" oraz w kategorii 
gier podwójnych. Bardzo dobrze spisali się  
w nim weterani z Nowej Dęby. W kategorii 
"Old boys" w Turnieju Masters zwyciężył 

zdecydowanie Jacek Tomasiewicz, a drugie 
miejsce wywalczył Mieczysław Sitko. Dzięki 
tak znakomitej grze, w klasyfikacji general-
nej Jacek Tomasiewicz wywalczył pierwsze 
miejsce ex aequo z Tadeuszem Michalikiem 
(Tarnów), taka sytuacja zdarzyła się po raz 
pierwszy w 10 - letniej historii trwania tych 
zawodów. Na miejscu drugim uplasował się 
Mieczysław Sitko. W grze podwójnej roz-
grywanej w formule open czwarte miejsce 
wywalczył debel mężczyzn: Mieczysław 
Sitko / Jacek Tomasiewicz (Nowa Dęba).  
A w klasyfikacji generalnej obaj weterani z 
Nowej Dęby uplasowali się na bardzo do-
brym drugim miejscu.

Na Podkarpaciu w miejscowości Medy-
ka koło Przemyśla z udziałem zawodniczek  
i zawodników z całej Polski rozegrane zosta-
ły kolejne już Mistrzostwa Polski Trenerów 
i Instruktorów oraz Nauczycieli i Pracow-
ników Oświaty w badmintonie. W mistrzo-
stwach tych bardzo dobrze spisał się 57 - let-
ni trener badmintonistów Stali Nowa Dęba 
Adam Bunio. Wspólnie ze swoim partnerem 
deblowym Kazimierzem Prędkim (War-
szawa) w bardzo dobrym stylu wywalczyli  
w grze podwójnej mężczyzn w kategorii 
powyżej 50 lat drugie miejsce, srebrny me-
dal i tytuł wicemistrzów Polski na 2016 rok. 
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, 
debel Adam Bunio / Kazimierz Prędki miał  
w sumie 132 lata i był najstarszym wieko-
wo deblem w całej stawce dużo młodszych 
rywali, tocząc z nimi bardzo zacięte, wy-
równane, a co najważniejsze zwycięskie 
pojedynki. Tym samym szkoleniowiec bad-
mintonistów z Nowej Dęby dołączył do swo-
ich podopiecznych, jako kolejny medalista 
zawodów rangi mistrzostw Polski.

MKS STAL
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Mistrzowie Podkarpacia w orientacji 
sportowej biegali w Nowej Dębie

Piłka nożna –  
podsumowanie sezonu

Filip Tereszkiewicz

8 maja w Nowej Dębie rozegrane zostały  
Mistrzostwa Podkarpacia w sprinterskim Biegu  
na Orientację. Centrum miasta na dwie godziny 
stało się areną dla biegaczy. Ponad 60 osób wyposa-
żonych w mapę i elektroniczny rejestrator (chip) sta-
rało się w jak najkrótszym czasie potwierdzić swoją 
obecność na punktach kontrolnych wyznaczonych 
przez biało-pomarańczowe lampiony.

Orientacja Sportowa to sport dla wszystkich. 
Łączy w sobie aktywność fizyczną z wysiłkiem 

intelektualnym. Podczas zawodów startujący mają 
kontakt z naturą, a każdy ze startów jest niepowta-
rzalny. Aby wygrywać należy szybko biec, szybko 
myśleć i szybko nawigować, a wszystko to robić 
jednocześnie. Każdy trening i udział w zawodach 
przynosi kolejne bezcenne doświadczenia. Stajesz 
na starcie i dostajesz mapę z trasą. Twoim zada-
niem jest pokonać ją jak najszybciej, a widzisz ją 
po raz pierwszy. Teraz wszystko zależy od Ciebie. 
Masz kompas i mapę, biegniesz i nawigujesz. Wy-
bór wariantów i trasy zależy wyłącznie od Ciebie. 
Obecność na punktach potwierdzasz za pomocą 
elektronicznego chipa. Dowolność wariantów i ich 
realizacja stanowi istotę tego sportu.

Orientacja Sportowa nie ma ograniczeń. Trenu-
ją ją dzieci, młodzież, osoby dorosłe oraz starsi. Jest 
sportem rodzinnym, który na całym świecie upra-
wia setki tysięcy ludzi. Rozgrywane są Mistrzostwa 
Świata, Europy i Polski.

Wśród startujących byli zawodnicy z Przewor-
ska, Lublina, Pabianic, Zamościa, Kolbuszowej, No-
wej Sarzyny, Rzeszowa oraz Nowej Dęby.

Najdłuższą i najtrudniejszą kategorię męską 
M18/21 zdominowali zawodnicy UKS Azymut 
Dębów. Pierwsze miejsce zajął Piotr Kruk, drugi 
był Michał Kruk, a trzeci czas zanotował Michał 
Markowski. Wśród zwycięzców licznych katego-
rii wiekowych na podium byli także mieszkańcy 
Nowej Dęby. W kategorii męskiej (M14) pierwsze 
miejsce zajął Dawid Dzióba, a w kategorii otwar-
tej kobiet (OPEN-K) całe podium należało do pań  
ze STAGEO Nowa Dęba - Marzeny Staniek  
(1 miejsce), Emilii Staniek (2 miejsce) i Bożeny  
Staniek (3 miejsce). Warto wspomnieć, że najmłod-
szy zawodnik w kategorii KM10N (dziecko do lat 
10 z opiekunem) miał 3 lata. 

Organizatorami tegorocznej edycji Mistrzostw 
był Podkarpacki Okręgowy Związek Orientacji 
Sportowej oraz gmina Nowa Dęba.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim zawod-
nikom i kibicom dziękujemy za udział w imprezie.

MM

   Po bardzo emocjonujących meczach z Rze-
czyca Długą i Francesco Jelna LZS Jadachy awan-
sował po 19 latach do klasy okręgowej! Trwało  
to cały rok i w obliczu odnowienia infrastruktury 
stadionu jest to wiekopomny sukces. W meczach 
barażowych gole strzelał tylko Wolan Marcin.  
W pierwszym meczu u siebie Jadachy wygrały 3:2 

a na wyjeździe zdobyli zwycięski remis 1:1!  Zapra-
szamy na pierwszy mecz w klasie ,,O" w Jadachach 
już 7 sierpnia!

Reorganizacja sprawiła, że z IV ligi podkarpac-
kiej spadł nawet ulokowany na dziewiątym miejscu 
KS Wiązownica. MKS STAL przez cały sezon 
walczył o pozostanie. Najważniejszy mecz to nie-

wątpliwie spotkanie rundy rewanżowej Stal Nowa 
Dęba - Kolbuszowianka. Lepsi okazali się ci pierw-
si, wygrywając 2:1. Jeśli spojrzeć na tabelę, to gdyby 
wynik był odwrotny, to utrzymałaby się „Kolba”, 
a los degradacji dotknąłby zespół Janusza Hynow-
skiego. Takim sposobem największą niespodzianką 
sezonu należy uznać postawę Stali Nowa Dęba. 
Przypomnijmy, że latem trener Janusz Hynowski 
miał kłopoty z liczebnością kadry, ale udało mu się 
poukładać te klocki, co w efekcie Stal uratowała IV 
ligę. 

UMiG

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” istnieje od 16 lat. To największy Tur-
niej piłkarski dla dzieci w Europie, w którym  
do tej pory wzięło udział blisko 1,5 miliona dziewcząt  
i chłopców z całego kraju. Zakończenie Turnieju 
jest wyjątkowe, bo mecze finałowe rozgrywane są 
na Stadionie Narodowym w Warszawie. W zakoń-
czonej w maju XVI edycji udział wzięła rekordowa 
liczba ponad 320 tys. dziewcząt i chłopców z całej 
Polski. 

W tym gronie znalazł się też w tym roku  re-
prezentant Nowej Dęby Filip Tereszkiewicz, który  
na co dzień reprezentuje drużynę Orlik Nowa Dęba 
trenowaną przez Wojciecha Krzeszewskiego .

Nowa Dęba w tych rozgrywkach przegrała  
ze Stalową Wolą i jak się później okazało z najlep-
szą drużyną Podkarpacia. Trener drużyny ze Sta-
lowej Woli powołał  Filipa Tereszkiewicza, który 
wyróżniał się na tle innych zawodników do swo-
jej ekipy, która reprezentowała woj. podkarpackie  
w tych rozgrywkach .

Wielki Finał XVI edycji Turnieju "Z Podwórka 
na Stadion o Puchar Tymbarku”, w którym grali 
młodzi piłkarze woj. podkarpackiego odbył się  
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Mecz 
finałowy komentował Tomasz Zimoch i Mateusz 
Borek. W finałowej rywalizacji chłopców do lat 10 
między Football Academy Szczecin (zachodnio-

pomorskie) a Akademią Piłkarską Stalowa Wola 
(podkarpackie) padł remis 2:2 i dopiero po 7 seriach 
rzutów karnych, to pierwszy zespół cieszył się ze 
zwycięstwa 7:6. Tym samym Akademia Stalowa 
Wola zdobyła w tej kategorii wicemistrza  Polski. 

MKS STAL
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Dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba, tury-
stów i gości, dla osób mniej i bardziej aktywnych, 
dla wielbicieli ruchu na świeżym powietrzu Samo-
rządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji proponuje kil-
ka sposobów na zdrowe i ciekawe spędzenie czasu:
-  Basen odkryty – czynny w miesiącach lipiec – 

sierpień codziennie w godzinach 1000-1800
-  Kryta pływalnia – czynna codziennie w godzi-

nach 7:00-22:00
-  Wypożyczalnia sprzętu pływającego nad Za-

lewem, gdzie można bezpłatnie wypożyczyć 
łódkę, kajak bądź rowerek wodny  - czynna co-
dziennie w godzinach 10:00-18:00

-  Boisko do siatkówki plażowej nad Zalewem – 
czynne codziennie w godzinach 10:00-20:00 

-  Korty tenisowe – Czynne 7 dni w tygodniu  
od 7:00 do 22:00  
Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w czasie wakacji organizuje również następujące 
turnieje, w których mogą wziąć udział wszyscy 
chętni:

-  Turniej Dzikich Drużyn organizowany na Orli-
ku - w sierpniu

-  Turniej Piłki Nożnej Plażowej rozgrywany  
na basenie odkrytym - w sierpniu

-  Turniej Siatkówki Plażowej rozgrywany  
na basenie odkrytym - w sierpniu

Ponadto Samorządowy Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w czasie wakacji organizuje turnusy wy-
poczynkowe dla dzieci i młodzieży oraz turnusy 
rodzinne w Piaskach koło Krynicy Morskiej.

SOSiR Nowa Dęba

Wakacje z SOSiR-em

Sukcesy lekkoatletów 
W dniu 07.05.2016 r. w Bel-

faście (Irlandia Północna) odbył 
się mityng „The Belfast Interna-
tional”, na którym w biegu na 
800 m zwyciężył zawodnik sek-
cji lekkiej atletyki MKS – STAL 
Nowa Dęba Kamil Gurdak (czas 
-1,48,54), który na mecie poko-
nał rekordzistę Polski juniorów 
- Mateusza Borkowskiego (czas 
- 1,49,17). Warto pokreślić, że 
Kamil, ze względu na kontuzję 
nogi, rozpoczął przygotowania 
do sezonu z dużym opóźnie-
niem. Wynik, jaki Kamil osią-
gnął w Belfaście, jest obecnie 
najlepszym wynikiem w biegu 
na 800 m w Polsce.

W dniu 15.05.2016 r. w Rzeszowie odbył się 
mityng kwalifikacyjny w lekkiej atletyce. Najlepszy 
wynik osiągnął Dawid Jachyra, który zwyciężył  
w biegu na 400 ppł w czasie 56,74, wynik ten obec-
nie jest czwartym wynikiem w Polsce w kategorii 
juniorów młodszych.

W dniu 28.05.2016 r. w Stalowej Woli odbyły 
się Mistrzostwa Dzieci Starszych oraz Ogólnopolski 
Mityng Kwalifikacyjny. Najlepszy wynik osiągnę-
ła Sylwia Bąba, która była druga w biegu na 2000 

m z przeszkodami w czasie 6,54,07. Wynik ten jest 
rekordem życiowym Sylwii. Warto podkreślić, że 
ten wynik plasuje ją na drugim miejscu w Polsce w 
kategorii juniorek. Dobre wyniki osiągnęli: Dagma-
ra Gładysz, która zwyciężyła w biegu na 400 m ppł  
w czasie 67,14 oraz Rafał Czachor, który zwyciężył 
na 110 ppł w czasie 15,74 (rekord życiowy Rafała).

W dniu 04.06.2016r. w Rzeszowie odbyły się 
Mistrzostwa Województwa Juniorów Młodszych  
w Lekkiej Atletyce. Najlepiej zaprezentował się 
Rafał Czachor, który zwyciężył w biegu na 400 

m w czasie 60:34 przy bardzo silnym wietrze, 
zdobywając złoty medal, a w biegu na 110 ppł 

zdobył srebrny medal w czasie 
16:06, brązowy medal zdobył  
w pchnięciu kulą Piotr Dłużyń-
ski osiągając wynik 11:13m, szó-
ste miejsce w tej 

W dniu 18.06.2016r. w Sta-
lowej Woli odbył się Mityng 
POZLA. Bardzo dobre rezultaty 
uzyskali płotkarze w biegu na 
400 m. W biegu tym zwyciężył 
Dawid Jachyra w czasie rekordu 
życiowego 56,06, drugie miejsce 
w tym biegu zajął kolega klubo-
wy Rafał Czachor, który również 
poprawił rekord życiowy, w cza-
sie 58,76. Rezultat jaki uzyskał 
Dawid jest czwartym wynikiem 
w Polsce w kategorii juniorów 
młodszych.

W dniach 1-3 lipca 2016r. w Suwałkach odbyły 
się Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atlety-
ce, w których z powodzeniem rywalizowała Sylwia 
Bąba. W sobotę wystartowała w biegu na 2000 m 
z przeszkodami, w którym zajęła najbardziej nielu-
biane czwarte miejsce.   Mimo kontuzji Sylwia w 
niedzielę wystartowała w biegu na 5000 m, w któ-
rym zajęła siódme miejsce w czasie 18,19,62. 

MKS STAL
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ZAJĘCIA WAKACYJNE w Nowej Dębie
 WARSZTATY PLASTYCZNE DLA DZIECI (4-25 lipca) 
poniedziałek-godz.10:00 s.121
WARSZTATY PLASTYCZNE DLA MŁODZIEŻY (4-25 lipca) 
poniedziałek-godz.11:30 s.121
WARSZTATY TANECZNE DLA DZIECI 
poniedziałki, 7.07 i 14.07 2016 o godz. 10:00 w sali tanecznej
WARSZTATY TANECZNE DLA MŁODZIEŻY (4-28 lipiec)
w poniedziałki i czwartki o godz. 11:30 w sali tanecznej
 ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE I PLENEROWE
5.07-23.08 2016 r. w każdy wtorek o godz. 10:00 w sali 111.
WARSZTATY TEATRALNE DLA DZIECI (lipiec)
15.07, 20.07, 10.08, 24.08 o godz. 10:00 w sali tanecznej
WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY
7.07-25.08 2016 (z wykluczeniem 21.07 i 28.07) o godz.12:00 
w sali widowiskowej
WAKACJE W BIBLIOTECE (lipiec)
6.07-27.07 2016 r. w każdą środę o godz. 11:00
 w Bibliotece Dziecięcej
STARE I NOWE ZABAWY PODWÓRKOWE
13.07. 2016 r o godz. 10:00 w sali tanecznej
WARSZTATY GARNCARSKIE DLA DZIECI
13.07. 2016 r o godz. 11:00 na placu przed budynkiem SOK

WAKACYJNE ATRAKCJE i IMPREZY
1 lipca – Piknik na powitanie wakacji
2 lipca – Piknik dla dzieci w osiedlu Dęba
6 lipca   – Wycieczka do Chęcin
8 lipca – Wernisaż wystawy „Impresje malarskie” ZPAMiG  
oddział w Rzeszowie
9 lipca –Piknik Rodzinny w Alfredówce
16 lipca – Dni Kultury Lasowiackiej w Cyganach
21-24 lipca – Festiwal Miasto Młodych Artystów
30 lipca – Prezentacje Zespołów Folklorystycznych 
„Mieć jak rzeka swoje źródło”
27 sierpnia – Piknik Cygański w Cyganach
30 sierpnia – Piknik dla dzieci „Pożegnanie lata” 

KINO BAJKOWO I MUZYCZNIE
PROJEKCJE BAJEK DLA DZIECI (lipiec-sierpień)– ODPŁATNE
wtorki i środy godz. 12:00 – s.widowiskowa 
POWTÓRKI KONCERTÓW KINOWYCH (lipiec-sierpień)
poniedziałki, godz. 19:30 – s.widowiskowa – ODPŁATNE
4 lipca – Queen
11 lipca – Sade
18 lipca  – Beyonce
25 lipca – Bruce Springsteen
1 sierpnia – Rihanna
8 sierpnia – Simply Red
22 sierpnia – Lady Gaga
29 sierpnia – Lionel Riche

Filmy kinowe standardowo wyświetlane będą wg. bieżącego harmonogramu

FILIA SOK – Wiejskie Centrum Kultury w Chmielowie
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE I PLENEROWE (lipiec)
środy, godz. 12:00
 

FILIA SOK – Wiejskie Centrum Aktywności w Rozalinie
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE I PLENEROWE (lipiec)
  (7.07., 14.07., 21.07., 28.07., 4.08., 18.08., 25.08 ), 

czwartki godz. 10:00
FILIA SOK – Wiejskie Centrum Aktywności w Tarnowskiej Woli
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE I PLENEROWE
7.07.   /  14.07.  / 21.07.  / 28.07.  /  4.08.   / 11.08.   / 18.08 .  / 25.08.  
czwartki godz.12.00                      

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza

zSOKiem
WAKACJE2016
zSOKiem
WAKACJE2016

szczegółoweinformacjena
w w w.K U LT U R A . n ow a d e b a .p l

*chyba, że opisano inaczejwszystkiezajęcia

bezpłatnie*

 

Organizator zastrzega sobie 
możliwość zmian w programie.
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