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ostatnich latach gmina Nowa Dęba przy udziale środków 
WFOŚiGW w Rzeszowie oraz NFOŚiGW finansowała de-
montaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest 
pochodzący z pokryć dachowych i elewacji budynków na te-

renie miasta i gminy Nowa Dęba. W latach 2011- 2015 z terenu miasta  
i gminy odebrano łącznie ponad 300 ton wyrobów zawierających azbest ze 
137 budynków za kwotę 111 543,50 zł (przy dotacji z WFOŚiGW i NFO-
ŚiGW w wysokości 92 244,50 zł.) W roku bieżącym pokryć dachowych 
zawierających azbest o łącznej wadze 73 tony „pozbędą” się 34 obiekty.  

W ostatnich dniach sierpnia specjalistyczna firma z Kielc dokonała roz-
biórki dachu pokrytego „eternitem” na budynku szatni basenu otwartego 
w Nowej Dębie. Ponad 3 tony materiału zostało ściągnięte i przekazane 
do utylizacji. Nowe pokrycie z blachy ocynkowanej położyli na budynku 
pracownicy SOSiR. 

Tegoroczne prace odbiorowe trwają do 15 października. Wciąż na terenie 
gminy pozostaje ponad 100 tys. metrów kwadratowych pokryć dacho-
wych zawierających azbest.

UMiG

a obchody 25. rocznicy niepodległości Ukrainy, na zaproszenie 
władz Suhowoli, na Ukrainę udała się delegacja z Nowej Dęby.

Delegacja samorządu Suhowoli, partnerskiej gminy z Ukrainy, 
na czele z wójtem Andrzejem Torbą, odwiedziła Nową Dębę 

w czerwcu podczas ósmej edycji "Militariady". Ukraińska gmina chcąc 
odnowić kontakty, nawiązane przed 13 laty, zaprosiła delegację z Nowej 
Dęby na uroczystości z okazji 25. rocznicy niepodległości Ukrainy. Do 
Suhowoli pojechali przedstawiciele nowodębskiego samorządu, którzy 
przekazali utrwalone na szkle okolicznościowe gratulacje.

Członkowie delegacji - burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon, dy-
rektor Samorządowego Ośrodka Kultury Krystian Rzemień, radni Rady 
Miejskiej: Ryszard Szafran i Roman Puzio oraz pracownik Urzędu, 
uczestniczyli w uroczystej mszy św. oraz w procesji i odsłonięciu pa-
miątkowej tablicy przy pomniku bohaterów z Suhowoli, a także w krót-
kiej modlitwie przy grobie 20-letniego żołnierza, mieszkańca Suhowoli, 
który zginął na wschodzie Ukrainy. Mieli okazję zobaczyć m.in. występy 
artystyczne przygotowane przez młodzież działającą w Domu Kultury 
w Suhowoli. Swoje umiejętności prezentowali także karatecy oraz chór 
parafialny. Zebrani na boisku sportowym zobaczyli pokaz działania gru-
py paramilitarnej, która udostępniała strzelicę Air Soft Gun.

Nowodębska delegacja została przyjęta bardzo ciepło. Dyrektorzy Do-
mów Kultury rozmawiali o przyszłej wymianie młodzieży przy okazji cy-
klicznych wydarzeń kulturalnych w Nowej Dębie i w Suhowoli. Młodzież 
uczęszczająca na zajęcia w Domu Kultury w Suhowoli bardzo liczy na 
przyjazd do Nowej Dęby np. na "Militariadę", pamiętając wcześniejsze 
wizyty swoich starszych koleżanek i kolegów.

RL/MM

Azbestu wciąż ubywa
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rwają prace termomodernizacyjne budynku Komisariatu Policji 
w Nowej Dębie. Wykonana zostanie m.in. izolacja przeciwwil-
gociowa, ocieplone ściany zewnętrzne, wymieniona zostanie 
część stolarki okiennej, parapetów zewn., krat okiennych oraz 

wymienione będą drzwi wejściowe. Budynek zyska nową elewację  
z kolorystyką zgodną z wymogami Księgi Standaryzacji komend  
i Komisariatów Policji Polskiej. Zamontowane zostanie także podświe-
tlane logo i napis Policja.

Środki finansowe do wysokości 120 000 zł dla Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Rzeszowie na remont Komisariatu Policji w Nowej Dębie prze-
kazała także gmina Nowa Dęba.

UMiG

d 1 września w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 
wszelkie należności na rzecz gminy można regulować także 
za pomocą kart płatniczych.

Zainstalowany w kasie urzędu terminal obsługuje, oprócz 
standardowych, także płatności zbliżeniowe (kartą oraz telefonem  
z odpowiednią aplikacją). Nowa forma płatności została wprowadzona 
dzięki udziałowi UMiG w pilotażowym programie Ministerstwa Rozwo-
ju, który potrwa do końca roku.

UMiG/RL

akończył się kolejny etap prac na stadionie lekkoatletycznym  
w Nowej Dębie. Położony został asfalt na bieżni i innych ele-
mentach: na rozbiegu do rzutu oszczepem, do skoku wzwyż, 
w dal, a także na kołach do rzutu kulą, dyskiem i młotem. Wy-

konany został również rów z wodą do biegu z przeszkodami. Zakupiony 
został też sprzęt sportowy najwyższej klasy, który będzie wykorzysty-
wany na treningach i zawodach. Warto wspomnieć, że modernizacja 
stadionu jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Tury-
styki w wysokości 50% wartości zadania.

UMiG

Trwa remont budynku 
Komisariatu Policji

Płatność kartą także w kasie 
Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

Kolejny 
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z życia gminy

 Kolonia w Kołobrzegu

ślad za ogólnopolską akcją Caritas „Podarujmy dzieciom 
czas”, wolontariusze – wychowawcy zorganizowali wa-
kacyjny czas dla 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży  
z Chmielowa, Jadachów, Cyganów i Nowej Dęby na ko-

lonii letniej w Kołobrzegu. Kolonia cieszyła się wielkim zainteresowa-
niem, bo to nie tylko wypoczynek i zabawa, ale możliwość poznania 
wielu atrakcyjnych miejsc, zabytków, historii Kołobrzegu i jego okolic. 
W drodze nad morze uczestnicy kolonii zwiedzili w Warszawie Centrum 
Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Było to zde-
rzenie zdobyczy nauki i techniki z tragiczną historią II wojny światowej. 
W trakcie wycieczek odwiedzono również Trzebiatów, Trzęsacz, podzi-
wiano piękne panoramy z latarni morskich w Niechorzu i Kołobrzegu. 
W Muzeum Oręża Polskiego i na okrętach wojennych ORP „Fala” i ORP 
„Władysławowo” oprócz historii można było poznać realia służby na 
morzu.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wycieczka do Słowińskiego 
Parku Narodowego, gdzie największą atrakcją były ruchome wydmy. 
W Międzyzdrojach niewątpliwą atrakcją był Salon Figur Woskowych. 
Oprócz postaci z show-biznesu, historycznych, były też postaci z ba-
jek, z którymi koloniści robili sobie zdjęcia. W Alei Gwiazd porównywali 
swoje dłonie z odciskami dłoni znakomitych ludzi świata kultury. Bawili 
się wspaniale w trakcie „Pirackiej Przygody” w Reducie Solnej w Koło-
brzegu oraz w Zieleniewie w „Western City”. Rejsy statkiem po Jeziorze 
Łebskim i Morzu Bałtyckim pozostawiły niezapomniane wrażenia. Czas 
spędzony na kolonii to nie tylko zwiedzanie, kąpiele morskie i słonecz-
ne, ale także rozrywka, zabawa, nawiązywanie przyjaźni i oderwanie 
od trosk dnia codziennego. Nie zapomniano również o profilaktyce uza-
leżnień od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i Internetu.

Realizacja wypoczynku była możliwa dzięki dofinansowaniu przez Gmi-
nę Nowa Dęba oraz Wojewodę Podkarpackiego.

Stanisław Skimina

 Półkolonia w Nowej Dębie
3-go sierpnia zakończona została IV edycja wakacyjnej półkolonii organi-
zowanej przez Miejski Klub Sportowy ,,Stal” Nowa Dęba. Inicjatywa była 
realizowana dla grupy dzieci i młodzieży z gminy Nowa Dęba pod nazwą 
,,Sportowe wakacje w Stali”.

W ramach półkolonii organizowane były: zajęcia sportowe na stadionie, 
orliku i basenie, wycieczki rowerowe, zajęcia i spotkania integracyjne 
oraz projekcje filmowe w nowodębskim kinie. Dla dzieciaków dużą frajdą 
okazała się wycieczka do kręgielni wraz z poczęstunkiem w Mc’Donal-
d’s. Grupa dzieci i młodzieży pod opieką opiekunów miała możliwość 
zwiedzenia Jednostki Straży Pożarnej w Nowej Dębie. Uczestnicy pół-
kolonii mogli obejrzeć samochody i urządzenia strażackie, odzież oraz 
wyposażenie wykorzystywane przez Strażaków w codziennej pracy. 
Dużym zaskoczeniem dla dzieci były pokazy użycia gaśnic i węży wod-
nych. Nowością na tegorocznej półkolonii był pokaz taktyczno - strzelecki 
zorganizowany przez Jednostkę Strzelecką 2043 działającą przy Zespole 
Szkół nr 2 w Nowej Dębie.

Wszystkie zajęcia odbywały się bezpłatnie i realizowane były pod opieką 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz medycznej.

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta i Gminy dzieci i młodzież mo-
gły bezpłatnie w miłej i ciekawej formie tegoroczne wakacje. Z uwagi, iż 
nie wszystkie osoby wyjeżdżają na wakacje, półkolonia stała się dla nich 
szansą na aktywny wypoczynek.

Półkolonia to inicjatywa, którą podjęliśmy już po raz czwarty. Widzimy, 
jak bardzo młodzież potrzebuje zorganizowanych i ciekawych zajęć. Są 
wśród nich już stali, wierni bywalcy półkolonii, ale również co roku po-
jawiają się nowe osoby. Zadowolenie dzieci i młodzieży z realizowanego 
projektu to dla nas organizatorów najlepsze podziękowanie i mamy na-
dzieje, że w przyszłym roku również będziemy mieć możliwość zorgani-
zowania podobnej inicjatywy.

MKS Stal

Letni wypoczynek 2016

W
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z życia gminy

 Dożynkowe Święto Chleba
ożynki Gminne zwane Świętem Chleba odbyły się 28 sierpnia 
2016 r. w sołectwie Cygany. Uroczystości połączyły w sobie 
wymiar religijny i świecki święta plonów. Rozpoczęły się Mszą 
św. w kościele parafialnym w Cyganach, którego proboszczem 

jest ks. Krzysztof Kułaga, głównym celebransem był dziekan Dekana-
tu Nowa Dęba ks. Józef Rogowski. Poruszające kazanie wygłosił ks. 
Robert Utnik, podkreślając ważną rolę chleba zarówno w Kościele jak 
i w życiu codziennym. Oprawę muzyczną w czasie Mszy św. przygoto-
wały „Cyganianki” z Kapelą. Drugim etapem obchodów było przejście 
w barwnym korowodzie - na czele z kapelą „Dębianie” i „Lasowiacy”, 
Mażoretkami „Diament”, ZPiT „Dębianie”- na plac obok CKL w Cyga-
nach. Każde sołectwo niosło swój wieniec oraz chleb, który był na tym 
święcie najważniejszy, w długim pochodzie znaleźli się także zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy gminy.

Oficjalnego otwarcia Dożynek i powitania Gości dokonał Dyrektor Sa-
morządowego Ośrodka Kultury p. Krystian Rzemień. Rozpoczynając 
część obrzędową, zwrócił uwagę na przepiękne ludowe stroje, z któ-
rych możemy być dumni. Podziękował „Cyganiankom”, Towarzystwu 
Wspierania Inicjatyw Społecznych, Burmistrzom i wszystkim, którzy 
wsparli tę cenną inicjatywę. W imieniu organizatorów - p. Halina Ordon  
i p. Marian Tomczyk na ręce Burmistrza p. Wiesława Ordona złożyli oka-
zały bochen chleba, obierając go Starostą Dożynek i prosząc, aby dzielił 
go sprawiedliwie, by na polskim stole nigdy go nie zabrakło. Burmistrz 
podziękował wszystkim rolnikom za „schylanie się nad czarną ziemią”, 
aby zebrać ziarna, warzywa i owoce, podziękował także tym, którzy  
z tych ziaren wytwarzają chleb. Wraz z zastępcą burmistrza p. Leszkiem 
Mirowskim poczęstowali chlebem wszystkich uczestników święta.

 Jak nakazuje tradycja, każde sołectwo przygotowało swój dożynko-
wy wieniec, który był ośpiewany przez delegacje ludowe z poszcze-
gólnych wsi. Organizatorzy zadbali o tradycyjne obrzędy, muzykę  
i regionalną kuchnię. Atrakcją imprezy były stoiska wystawiennicze 
lokalnych piekarni i restauracji, połączone z degustacją. Byli to: 
Piekarnia Chle-Buś, piekarnia PSS ,,Społem”, piekarnia Marian No-
wiński, restauracja „Szypowski”, restauracja „Lucjana”, którym dzię-
kujemy za zaangażowanie w Święto Chleba. Degustacje lokalnych 
przysmaków przygotowały także sołectwa Alfredówka i Cygany.

Na udekorowanej pięknie scenie wystąpili: „Bielowianki”, „Cyganian-
ki”, ZPiT „Dębianie”, Kapela z Huty Komorowskiej oraz Mażoretki 
„Diament” z Chmielowa. Pan Stefan Buś opowiadał zebranym o uro-
kach chleba, jego smakach i zdrowotnych walorach.

Przygotowaną przez „Cyganianki” wiechę p. Marcin Zawada przeka-
zał sołtysowi z Tarnowskiej Woli, gdyż ta wieś w drodze losowania 
została gospodarzem przyszłorocznych Dożynek. Imprezę można za-
liczyć do niezwykle udanych - dopisała pogoda, przybyło wielu gości 
z gminy i okolic. Mamy nadzieję, że wpisze się ona na stałe w kalen-
darz ważnych uroczystości miasta i gminy Nowa Dęba.

Uroczystość zorganizowali: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Parafia Rzymsko-
-Katolicka p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Cyganach, Towarzystwo 
Wspierania Inicjatyw Społecznych „Inicjatywa” w Cyganach na czele 
z radnym p. Marianem Tomczykiem, Zespół Ludowy „Cyganianki” 
na czele z p. Haliną Ordon, Sołtys p. Marcin Zawada wraz z Radą 
Sołecką Sołectwa Cygany, Ochotnicza Straż Pożarna w Cyganach na 
czele z p. Tadeuszem Łączem oraz Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego.

 Gmina Nowa Dęba na Ogólnopolskich  
Dożynkach w Częstochowie

Rolnicy z całej Polski przybyli w niedzielę, 4 września 2016 r., do 
Częstochowy na Ogólnopolskie Jasnogórskie Dożynki. Uczestniczyło  
w nich ok. 50 tys. osób. Obecny był także prezydent RP Andrzej Duda.

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył prymas Polski Wojciech Po-
lak. Naszą gminę, dekanat i parafię Cygany reprezentowały po raz 
kolejny grupy artystyczne z CKL w Cyganach. Przedstawiciele naszej 
społeczności: radny Marian Tomczyk, który jest członkiem zespołu 
obrzędowego, Teresa Walska „Cyganianka” i trójka dzieci z zespołu 
„Rutka” złożyli dary w czasie Mszy świętej. Chleb przyniesiony przed 
ołtarz przez dzieci w pięknych biało - czerwonych strojach ludowych 
został ucałowany przez prymasa, a dzieci w drodze wyjątku skiero-
wano do loży honorowej, gdzie zasiadał Prezydent. Mali artyści mieli 
okazję przywitać się osobiście z głową państwa.  Dla całej grupy było 
to ogromne przeżycie i wyróżnienie.

Ludzie wsi zgromadzili się na Jasnej Górze pod hasłem: „Do Matki 
Miłosierdzia – pielgrzymujemy z dziękczynieniem”. Tradycyjnie piel-
grzymi dziękowali za tegoroczne plony i prosili o błogosławieństwo 
Boże na nowy zasiew. Okazją do wdzięczności jest w tym roku rów-
nież jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, 35. rocznica Dożynek Ja-
snogórskich oraz 35 lat od rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych 
„Solidarność” i 150. rocznica działalności w Polsce Kół Gospodyń 
Wiejskich.

SOK
Więcej zdjęć na str. 23

Czas dożynek
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z życia gminy

sobotę 16 lipca swoje setne urodziny obchodziła Pani  
Nadzieja Wiśniowska - mieszkanka sołectwa Jadachy.

 Z tej okazji odbyła się msza święta, na której Jan Nie-
miec - proboszcz parafii p.w. Świętego Maksymiliana  

w Jadachach odczytał list gratulacyjny skierowany do jubilatki od bisku-
pa diecezji sandomierskiej Krzysztofa Nitkiewicza.

Obecny na uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon w imieniu własnym i całej gminy pogratulował dostojnej jubilat-
ce tak wspaniałego jubileuszu. Podziękował także za wszelkie trudy  
i owoce minionych stu lat oraz życzył zdrowia, spokoju i pogody ducha 
na kolejne lata.

USC/SO

an Baracz urodził się z rodziców Antoniego i Felicji 30 listopada 
1947 r. Do Szkoły Podstawowej uczęszczał w Tarnowskiej Woli, 
po ukończeniu której kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole 
Zawodowej w Nowej Dębie. W 1965 r. uzyskał zawód ślusarza. 

Pierwszą prace podjął w KiZPS „Siarkopol” w Machowie. W „Siarce” 
poznał swoją przyszłą żonę Zofię, z którą wychował sześcioro dzieci: 
czterech synów i dwie córki. Rodzina była ważną częścią jego życia, 
wiele ciężkiej pracy wkładał w zapewnienie jej godnych warunków do 
życia.

W latach siedemdziesiątych zmienił miejsce pracy, przenosząc się do 
Spółdzielni Inwalidów „Zjednoczenie” w Nowej Dębie, podobnie jak  
w poprzednim zakładzie na stanowisko tokarza. Podjął jednak decyzję, 
że będzie kontynuował naukę w Technikum Wieczorowym w Zespo-
le Szkół Zawodowych w Nowej Dębie, które ukończył w roku 1980. 
Podwyższenie kwalifikacji dało szansę na pracę na kolejnych, bardziej 
odpowiedzialnych stanowiskach, m.in. w kontroli jakości. W połowie lat 
90-tych ze względu na stan zdrowia przeszedł na świadczenia rentowe.

Wiele swojego dorosłego życia poświęcił aktywności społecznej. Naj-
pierw wspierał swego ojca w sołtysowaniu w Tarnowskiej Woli, prowa-
dzeniu spraw związanych z budową gazociągu we wsi. Angażował się 
w pierwsze wybory do odrodzonego samorządu, a w roku 1991 został 
sołtysem Tarnowskiej Woli i pełnił tę funkcję przez 8 lat. W tym czasie 
stawał na czele społecznego komitetu wodociągowego, współpracował 
z energetykami przy modernizacji sieci niskiego napięcia i oświetle-
nia ulicznego, angażował się w proces telefonizacji wsi, doprowadził 
do wykonania nowego boiska sportowego dla miejscowych piłkarzy,  
a później współtworzył odrodzony LZS; jako strażak-ochotnik wspierał 
działalność miejscowej jednostki OSP. Po zakończeniu pełnienia funk-
cji sołtysa mieszkańcy wsi wybrali go na współprowadzącego sprawy 
komitetu budowy kanalizacji, która w Tarnowskiej Woli jako pierwsza 
zawitała na tereny wiejskie w gminie. 10 lat temu był jednym z założy-
cieli Towarzystwa Włościańskiego ŁUGI, organizacji społecznej, która 
zaktywizowała życie społeczne i kulturalne w Tarnowskiej Woli; wspie-
rał ją w organizacji corocznej imprezy środowiskowej Parafiady.

Przez dwie kadencje, w latach 2006-2014, pełnił funkcję radnego 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego, wybierany nie tylko głosami mieszkań-

ców Tarnowskiej Woli, Rozalina i Alfredówki. Na tym poziomie samo-
rządu postawił sobie za cel wspieranie działalności gminnych spółek 
wodnych oraz modernizację infrastruktury drogowej w swoim okręgu 
wyborczym, a robił to z niemałymi sukcesami.

Jan Baracz z zamiłowania był rolnikiem. Wraz z ojcem, później samo-
dzielnie, a po latach z synem, prowadził gospodarstwo rolne, któremu 
poświęcał wiele czasu. Zwiększał areał uprawnej ziemi, przestawiał 
swoje gospodarstwo z produkcji zwierzęcej na roślinną, mechanizował 
je i wprowadzał nowinki agrotechniczne. A przy tym odnosił się z usza-
nowaniem do ziemi. Do ostatnich godzin swojego życia doglądał tego, 
co z siebie wyda plon w tym roku.

Zmarł niespodziewanie 16 lipca 2016 r. i spoczął na cmentarzu para-
fialnym w Tarnowskiej Woli.

Wiesław Ordon

100 lat Nadziei Wiśniowskiej

Jan Baracz (1947-2016)
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lisko 50 uczestników wzięło udział w III Rajdzie Rowerowym po-
święconym pamięci poległych żołnierzy Armii Krajowej w Akcji 
„Burza”.

Akcja „Burza” to operacja Armii Krajowej w 1944 roku, która 
miała na celu atakowanie i dezorganizację cofających się oddziałów nie-
mieckich. Do Akcji przystąpił również oddział Armii Krajowej z Dęby. 29 
lipca 1944 r. nasi żołnierze uderzyli na oddziały niemieckie. Zwycięską 
potyczkę przypłaciło życiem trzech naszych rodaków: Wacław Wawrzy-
niak, Czesław Szulc i Krzysztof Teofilak. Pamięci poległych poświęcona 
jest tablica umieszczona na Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Nowej 
Dębie.

Rajd rozpoczęliśmy od złożenia wiązanki kwiatów i symbolicznego znicza 
przed tablicą. Ksiądz Mieczysław Wolanin, proboszcz Parafii Matki Bożej 
Królowej Polski odmówił modlitwę w intencji poległych i pobłogosławił 
uczestników Rajdu. Rowerzyści podzieleni na 15 osobowe grupy wyru-
szyli w drogę. Kolumnę prowadził wóz bojowy OSP Alfredówka, tyły za-
bezpieczał wóz bojowy OSP Tarnowska Wola.

Trasa wiodła przez Alfredówkę, Siedlisko, Stale, Ocice do Kościoła w Mie-
chocinie. Tam przyjął nas serdecznie proboszcz parafii pw. Marii Magda-
leny ks. Bronisław Futyma. Barwnie i ciekawie opowiedział o początkach 
powstania kościoła w Miechocinie, historii parafii, architekturze. Po po-
nad godzinnej opowieści ks. proboszcza udaliśmy się na stary cmentarz  
w Miechocinie na Piaskach. To najstarszy cmentarz w Tarnobrzegu, na 
którym spoczywają zasłużeni dla miasta Tarnobrzega i całego regionu.

Kolejny etap to przejazd nad Jezioro Tarnobrzeskie, gdzie w bazie Wod-
nego Pogotowia Ratunkowego ustalono dłuższą przerwę na posiłek przy-
gotowany przez Restaurację Dębianka. W ponad 30 stopniowym upale 
niektórzy zażywali kąpieli w jeziorze. Ciekawostką była możliwość ob-
serwowania przy pracy pana Krzysztofa Dorsza artysty rzeźbiarza z Tar-
nobrzega, obecnie mieszkającego w Hiszpanii a wystawiającego swoje 
prace na całym świecie. Kolejny etap to przejazd po terenach byłej Kopal-
ni Machów na teren cmentarza wojennego z czasów I Wojny światowej. 
Pochowanych jest tu 90 żołnierzy Armii Austro-Węgierskiej poległych  
w 1915 roku. Uczestnicy Rajdu zapalili znicze przy centralnym krzyżu 
cmentarza.

Następnie kolumna rajdu udała się drogą powiatową z Chmielowa do  
Jadachów do skrzyżowania z drogą krajową nr 9, a dalej przez las wy-
boistą drogą szutrową do miejscowości Kaczaki. Był to najtrudniejszy 
odcinek Rajdu. Każdy w nogach miał prawie 40 km pokonane w ponad 
30 stopniowym upale. Z Kaczaków został już „tylko” skok do Rozalina  
i postój przy Kaplicy św. Rozalii z 1913 roku. Ostatni etap prowadził przez 
las na cmentarz w Nowej Dębie, gdzie pod Krzyżem II Wojny Światowej 
delegacja uczestników Rajdu zapaliła znicze w hołdzie ofiarom II Wojny 
Światowej. Zakończenie Rajdu odbyło się na parkingu obok krytej pły-
walni w Nowej Dębie. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale 
ufundowane przez Zarząd Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. Naj-
starszego i najmłodszych uczestników rajdu nagrodzono pamiątkowymi 
pucharami. Wspólna fotografia dopełniła całości.

Serdeczne podziękowania dla ks. Mieczysława Wolanina i ks. Bronisława 
Futymy za pomysł i możliwość zwiedzania kościoła w Miechocinie. Dzię-
kuję również Waldemarowi Ramsowi z Wodnego Pogotowia Ratunkowe-
go za udostępnienie miejsca nad Jeziorem Tarnobrzeskim.

Specjalne podziękowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  
z Alfredówki i Tarnowskiej Woli za zabezpieczenie trasy przejazdu. Dzię-
kuję uczestnikom i zapraszam do udziału w kolejnych imprezach spor-
towych i rekreacyjnych organizowanych przez Samorządowy Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

Adam Szurgociński
Dyrektor SOSiR w Nowej Dębie

III Rajd rowerowy  
Burza zakończony

emont kładki dla pieszych przez rzekę Dęba  
w Nowej Dębie w ciągu DK9 zrealizowała firma 
Eurovia na zlecenie GDDKiA. Dotychczasowy 
stan techniczny kładki był niezadowalający. Po-

most, balustrada i podpory były drewniane. W ramach 
remontu wykonano nowe podpory oraz pomost z betonu 
i zastosowano stalowe balustrady. Wyremontowano rów-
nież dźwigary stalowe utrzymujące przęsło. Koszt remon-
tu to ok. 100 tys. zł.

GDDKiA

Nowa kładka dla pieszych przy DK9
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uż wkrótce w Nowej Dębie pojawi się 
nowa turystyczna atrakcja. Będzie to 
Szlak Centralnego Okręgu Przemysło-
wego (COP) obejmujący przedwojenne 

obiekty na terenie miasta.

Na terenie Nowej Dęby z powodzeniem można 
odnaleźć budynki i obiekty, które jako pierw-
sze zostały zbudowane na potrzeby Wytwór-
ni Amunicji nr 3 i jej pracowników. Jeszcze 
przed wybuchem II wojny światowej powstało 
osiedle mieszkaniowe. Pojawiły się bloki ro-
botnicze na ulicy Mickiewicza, osiedle bliźnia-
czych domków dla majstrów na ulicy Leśnej, 
wille kierownicze oraz bloki dla inżynierów  
i urzędników w obecnym centrum miasta.  
W tym czasie zbudowano także szpital, szko-
łę, hotel, kasyno, basen ze skocznią oraz willę 
w stylu art deco dla kierownika Wytwórni – 
ppłk Jana Szypowskiego. Wszystkie budynki 
nawiązywały swoim wyglądem do najlepszych 
wzorców modernistycznych.

Na terenie Zakładów Metalowych czyli dzi-
siejszej Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej wybudowano na potrzeby WA nr 3 
wieżę ciśnień, elektrownię, magazyny, narzę-

dziownię (będącą „perełką” architektury 
industrialnej z okresu budowy COP), za-
kład remontowy, budynki działu produkcyj-
nego oraz straży pożarnej. Przedwojenne, 
w pełni funkcjonalne założenie, które było 
zaczątkiem późniejszego miasta Nowa 
Dęba, będzie odkrywane na nowo zarówno 
przez turystów jak i mieszkańców.

Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go ma na celu upamiętnienie dziedzictwa 
jakie pozostało z lat 1937-1939. To także 
szansa na turystyczny rozwój północnej 
części województwa. W ramach Szlaku 
będzie można zobaczyć obiekty jeszcze 
w kilku podkarpackich miejscowościach, 
m.in. w Stalowej Woli, Mielcu czy Dębicy.     

Szlak będzie gotowy w listopadzie br. Przy-
gotowuje go Podkarpacka Regionalna Or-
ganizacja Turystyczna. Projekt "Utworzenie 
markowego produktu turystycznego pn. 
Szlak Centralnego Okręgu Przemysłowe-
go" jest dofinansowany ze środków Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

UMiG

września miała miejsce uroczystość z okazji jubileuszu 40-le-
cia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relaks” w Nowej Dębie. 
Wiata ogrodowa zapełniła się licznie przybyłymi działkowcami 
i ich rodzinami.

Prezes ROD „Relaks” Ryszard Szczepaniak przypomniał zebranym, jak 
przez te 40 lat zmieniał się ogród. Wspominał, że spośród 40-latków, 
którzy byli od początku istnienia ogrodu, zostało już tylko 17 osób. 
Obecnie ogród liczy prawie 300 działek. Został w całości zelektryfi-

kowany, a do sieci podłączonych jest 200 działek. Zostało wykonane 
częściowe odwodnienie, zbudowany został śmietnik, zakupiono nowy 
garaż, narzędzia i kosiarki. Wykonana została nawierzchnia parkingów, 
zbudowana wiata ogrodowa, wymieniono część ogrodzenia zewnętrz-
nego ogrodu i poprawiono bramy wjazdowe. - W chwili obecnej roz-
poczęliśmy utwardzanie głównej alejki w ogrodzie, którą w przyszłym 
roku planujemy dokończyć – mówił prezes Szczepaniak. Najważniejsze 
jest to, że doczekaliśmy się drogi asfaltowej prowadzącej do ogrodu. – 
podkreślił Ryszard Szczepaniak. Zaznaczył również, że wszystkie prace 
jakie są wykonywane na rzecz ogrodu możliwe są dzięki środkom wła-
snym ze składek oraz wsparciu burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba. 
Na zakończenie podziękował także wszystkim działkowiczom, którzy 
przez te wszystkie lata w jakikolwiek sposób przyczynili się swoją pracą 
na rzecz ogrodu.   

Obecny na uroczystości burmistrz Wiesław Ordon pogratulował dział-
kowcom ich pasji i wytrwałości w pielęgnowaniu tego skrawka zieleni, 
który daje wytchnienie i pozwala odpocząć od trudów codzienności. 
Wręczając na ręce prezesa Szczepaniaka pamiątkową statuetkę po-
dziękował także za zaszczepianie młodemu pokoleniu mieszkańców 
Nowej Dęby miłości do otaczającej nas przyrody.    

RL/MM

Nowa Dęba na trasie 
podkarpackiego Szlaku COP

Jubileusz 40-lecia ROD Relaks
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 Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach Dębskich 
od 4 września ma nowy sztandar. Dotychczaso-
wy został ufundowany w 1984 roku.

pierwszą niedzielę września odbyła się uroczystość wrę-
czenia nowego sztandaru jednostce OSP Poręby Dębskie 
oraz poświęcenia figury św. Floriana, która stanęła na pla-
cu przed remizą.

Uroczystość rozpoczęła się uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, którą koncelebrował ks. Andrzej Macho-
wicz, kapelan strażaków powiatu tarnobrzeskiego, wraz z ks. Eugeniu-
szem Nyczem, kapelanem strażaków z naszej gminy. Po poświęceniu 
sztandaru w kościele nastąpił przemarsz pododdziałów przed budynek 
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębach Dębskich.

Po przywitaniu przez burmistrza Wiesława Ordona przybyłych na uroczy-
stość gości, nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru, który w imieniu 
społeczności Porąb Dębskich przekazał strażakom Społeczny Komitet 
Fundacji Sztandaru: Eugeniusz Pasek, Maria Kasica i Anna Taraszka. Go-
ście mieli natomiast sposobność przybicia do drzewca okolicznościowych 
gwoździ, upamiętniających ich obecność w tym doniosłym wydarzeniu. 
A uczynili to: poseł na Sejm RP i przewodniczący poselskiego zespołu 
strażaków Zbigniew Chmielowiec, st. bryg. Andrzej Babiec - komendant 
wojewódzki PSP w Rzeszowie, Ewa Draus i Władysław Stępień - rad-
ni Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Edward Szlichta - członek 

Zarządu Głównego ZOSP RP w Rzeszowie, wicestarosta tarnobrzeski 
Krzysztof Pitra, bryg. Marian Róg - komendant miejski PSP w Tarno-
brzegu, burmistrz W. Ordon, Kazimierz Ślęzak - prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Tarnobrzegu, Tadeusz Jadach i Jerzy Konefał 
- prezes i komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP,  
ks. E. Nycz, prezes M. Taraszka i przedstawicielka senator Janiny Saga-
towskiej. Pozostali goście wbili swoje gwoździe w pamiątkową tablicę.

Nowy sztandar został zaprezentowany przez prezesa Marka Taraszkę, 
a następnie poczet sztandarowy przeszedł wzdłuż frontu pododdziału, 
złożonego ze strażaków i ich sztandarów z jednostek OSP Gminy Nowa 
Dęba.

W czasie uroczystości nie zabrakło głosów podkreślających obecność 
na uroczystości dwóch druhów seniorów miejscowej OSP - Jana Kop-
cia i Józefa Sawuły, którzy czynnie nie biorą już udziału w działaniach 
bojowych, ale swoją postawą stają się wzorem dla młodego pokolenia 
strażaków. Uroczystość była także okazją do wręczenia związkowych 
odznaczeń i wyróżnień, m.in. złotego medalu za zasługi dla pożarnictwa 
dla Marka Goli.

Na zakończenie uroczystej zbiórki poświęcona została figura Św. Floria-
na, którą ufundował ks. Nycz, dla której strażacy wybudowali stosowną 
kapliczkę.

Podobnie jak to było 25 września 1977 roku podczas oddania do użytku 
strażnicy, tak i teraz uroczystość wzbogacała muzycznie Orkiestra Dęta, 
która jest obecnie pod batutą Marka Kosiora.

Więcej zdjęć na str. 24

 Rys historyczny OSP Poręby Dębskie

Inicjatorem powstania OSP w Porębach Dębskich był ówczesny soł-
tys wsi Bolesław Głowacki, który na ogólno-wiejskim zebraniu miesz-
kańców przedstawił potrzebę oraz zalety posiadania takiej jednostki. 
Spośród obecnych na zebraniu mieszkańców deklarację członkow-
ską do OSP podpisało 18 osób, tym samym stając się założycielami 
OSP Poręby Dębskie. Byli to: Flis Eugeniusz, Kopeć Jan, Gunia Jan, 
Rożek Władysław, Gazda Franciszek, Gola Władysław, Ortyl Włady-
sław, Rębisz Tadeusz, Gurdak Edward, Cioch Bolesław, Flis Tadeusz, 
Głowacki Bolesław, Gunia Wojciech, Ortyl Walenty, Kopeć Włady-
sław, Rodo Michał, Brytańczyk Czesław i Tomczyk Władysław.

Nowy sztandar dla OSP 
Poręby Dębskie

W

Zdjęcie archiwalne z 25 września 1977 r.
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Pierwszy Zarząd jednostki został wybrany w następującym składzie: 
Jan Gunia – Prezes Zarządu, Jan Kopeć – Komendant, Władysław 
Ortyl – Sekretarz, Eugeniusz Flis – Skarbnik, Władysław Gola - Go-
spodarz.

Pierwsze odnotowane akcje jednostki to pożar stosu drewna -20 
maja 1968 roku oraz pożar zabudowań powstały na skutek wyłado-
wań atmosferycznych w dniu 5 czerwca 1968 roku.

Na początku 1969 roku ustalono, że tymczasowym miejscem na 
sprzęt strażacki będzie budynek gospodarczy na posesji gospoda-
rza OSP druha Władysława Goli. Tam również odbywały się zbiórki 
szkoleniowe i ćwiczenia. Jednocześnie Członkowie OSP organizowali 
zabawy dla mieszkańców z których dochód przeznaczano na zakup 
sprzętu i umundurowania niezbędnego do prawidłowego funkcjo-
nowania jednostki. Cały czas zarząd jednostki zabiegał u lokalnych 
władz o budowę strażnicy. W 1970 roku zapadła decyzja o budowie 
tymczasowej strażnicy na posesji gospodarza. Prace postępowały 
bardzo szybko zważywszy na fakt, iż w tym przedsięwzięciu brali 
udział tylko strażacy jednostki i już w pierwszych dniach czerwca 
budowa budynku została zakończona.

W 1974 roku podjęto konkretne kroki co do budowy strażnicy z praw-
dziwego zdarzenia, o którą strażacy nieustannie zabiegali. Powołano 
Społeczny Komitet Budowy Strażnicy, którego Przewodniczącym był 
Michał Tomczyk.

Dwa lata później, w czerwcu 1976 roku rozpoczęto prace budowlane 
od wykonania wykopów i wylaniu ław fundamentowych pod przyszły 
obiekt. Pod koniec 1976 roku stan budowy został zakończony na 
etapie stanu surowego zamkniętego. Przez następne dwa lata trwały 
prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. Datę odda-
nia budynku do użytku wyznaczono na 25 września 1977 roku.

W 1978 jednostka otrzymała motopompę oraz kilka odcinków węży.

Kolejna ważna data to rok 1984, wiąże się ona z nadaniem Jednost-
ce OSP Poręby Dębskie Sztandaru.

Z dniem 23 września 1993 r., po otrzymaniu wozu bojowego „STAR 
25” Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach Dębskich została prze-
mianowana z typu „M” na „S1”.

7 grudnia 2000 r. nastąpiła wymiana dotychczasowego wozu bojo-
wego na „STAR 244”, który to został przekazany z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu. Samochód ten na ręce 
dh. Prezesa Jana Kopcia przekazał Podkarpacki Komendant Woje-
wódzki PSP bryg. Witold Skomra.

Za zasługi wniesione w ochronę przeciwpożarową na terenie miasta  
i gminy Nowa Dęba decyzją Komendanta Głównego PSP w Warsza-
wie z dnia 23 kwietnia 2002r. OSP Poręby Dębskie zostało włączone 
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

W 2003 roku została przeprowadzona wymiana dachu strażnicy oraz 
zamontowana instalacja c.o.

W roku 2007 zostały wymienione bramy garażowe. Ostatnim dużym 
przedsięwzięciem był remont elewacji zewnętrznej strażnicy, który 
przeprowadzono w roku 2011.

Na chwilę obecną Zarząd tworzą następujący druhowie: Marek 
Taraszka – prezes, Krzysztof Stolarczyk – naczelnik, Jan Ślusarz – 
skarbnik, Tomasz Flis – sekretarz, Mirosław Rębisz – gospodarz, Jan 
Kopeć – członek Zarządu, Krystian Cebula – członek zarządu. Aktu-
alnie jednostka liczy 40 członków, którzy wykazują dużą aktywność 
podczas akcji ratowniczo – gaśniczych, ćwiczeń zgrywających z pod-
miotami współdziałającymi na terenie powiatu tarnobrzeskiego, jak 
też w działalności społecznej na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

fot. Magdalena Grzesik
RL/MM

z życia gminy

Nowy przystanek kolejowy  
w Chmielowie

d 16 października pociągi będą zatrzymywać się na nowym 
przystanku w Chmielowie.

Po przebudowaniu linii kolejowej 71 Rzeszów – Ocice pojawiły 
się oczekiwania mieszkańców Chmielowa, że przystanek ko-

lejowy znajdzie się gdzieś w centrum wsi, a nie pod Ocicami, jak do tej 
pory. Burmistrz Wiesław Ordon wraz z samorządem wiejskim rozpoczął 
starania w PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji w Krakowie o budo-
wę nowego przystanku, odpowiadając na oczekiwania wielu mieszkań-
ców, którzy w petycji podpisanej przez 600 osób, wyrazili nadzieję na 
przyjazny dostęp do przewozów kolejowych. 

Sposobność taka zaszła, gdy rozebrano nasypy po dawnej linii kolejo-
wej Machów – Jeziórko. Pojawiła się lokalizacja, która była najbardziej 
korzystna dla mieszkańców – w dzielnicy Zagumnie, przy bitumicznej 
drodze gminnej. W tym roku rozpoczęły się prace przy budowie no-
wego przystanku kolejowego, o 100-metrowej długości peronu, wraz  
z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów.

Prace zostały zakończone i obiekt został dopuszczony do użytkowania. 
W związku z tym, że od 16 października nastąpi korekta rozkładu jazdy 
na linii 71, burmistrz wystąpił do Przewozów Regionalnych w Rzeszowie 

i do Urzędu Marszałkowskiego o przyśpieszenia włączenia chmielow-
skiego przystanku do rozkładu jazdy, przed tradycyjną grudniową zmia-
ną. Dzięki życzliwości wspomnianych instytucji mieszkańcy Chmielowa 
już od 16 października będą korzystać z nowego przystanku. 

UMiG

O
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z życia gminy

ok 2016, który jest rokiem Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu 
Polski oraz nadzwyczajnym Rokiem Miłosierdzia, ale też tego 
roku odbyły się 31. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, za-
owocował wprowadzeniem do kościoła Matki Bożej Królowej 

Polski w Nowej Dębie kolejnych relikwii. Dotyczy to relikwii: św. Brata 
Adama Chmielowskiego, błogosławionej Anieli Salawy i błogosławio-
nego Honorata Koźmińskiego.

 Św. Albert Adam Chmielowski
Dnia 17 czerwca 2016 r., kiedy to w liturgii przeżywamy wspomnienie 
św. Brata Adama Chmielowskiego, w Parafii Matki Bożej Królowej 
Polski w Nowej Dębie miało miejsce uroczyste wprowadzenie jego 
relikwii. Obrzędom wprowadzenia przewodniczył o. Zbigniew Tęcza, 
kapucyn i nasz rodak, który od czasu swojej praktyki diakońskiej 
w roku 2000 przez cały czas pracuje jako duszpasterz w Bułgarii. 
Obecnie jest proboszczem Parafii Konkatedralnej pw. Św. Józefa  
w stolicy kraju Sofii. W uroczystej procesji uczestniczyli także ze swo-
im sztandarem miejscowi przedstawiciele Rycerzy Kolumba. Prze-
wodniczący zgromadzenia liturgicznego w okolicznościowej homilii 
przybliżył istotne i charakterystyczne cechy osobowości św. Brata 
Chmielowskiego.

Urodził się on 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii k/Krakowa. Z miłości 
do Pana Boga poświęcił swoje życie i talent malarski bezdomnym, 
opuszczonym i tym wszystkim, o których się potocznie mówi, że są  
z marginesu społecznego. W tym też celu założył Zgromadzenie Braci 
Albertynów i Sióstr Albertynek do posługiwania wszystkim potrze-
bującym pomocy, zarówno materialnej, jak i duchowej. Tajemnicę 
swojego życia i powołania najpełniej wyraził w namalowanym obrazie 
„ECCE HOMO”. Obraz ten znajduje się w sanktuarium o tej samej 
nazwie i przedstawia Jezusa umęczonego, w cierniowej koronie,  
z trzciną w ręku. Opadający z ramion płaszcz tak się układa, że two-
rzy na zakrwawionej piersi Jezusa duże serce. Właśnie z Krakowa, 
z Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta, z tego wyjątkowego 
miejsca, delegacja naszej wspólnoty parafialnej z rąk jednej z Sióstr 
Albertynek odebrała jego relikwie. Św. Brat Albert Adam Chmielow-
ski zmarł w Boże Narodzenie 1916 r. w Krakowie. Beatyfikował go 
22.06. 1983 r. w Krakowie, a kanonizował 12.11.1989 r. w Rzymie 
św. Jana Paweł II. Jego doczesne szczątki znajdują się obecnie pod 
ołtarzem w Sanktuarium ECCE HOMO na Prądniku Czerwonym  
w Krakowie.

 Błogosławiona Aniela Salawa
13 sierpnia, kiedy przypadała 25. rocznica wyniesienia Anieli Salawy 
do chwały ołtarzy jako błogosławionej, miało miejsce wprowadzenie 
jej relikwii do kościoła Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie.

Błogosławiona pochodziła z podkrakowskiej miejscowości Siepraw, 
gdzie urodziła się 9 września 1881 r., a cztery dni później została 
ochrzczona w miejscowym kościele parafialnym pw. Świętego Micha-
ła Archanioła. Jej tato, Bartłomiej, był kowalem, a mama - Ewa Bo-
chenek była córką piekarza z Sułkowic. Do szkoły uczęszczała tylko 
dwa lata. Jako że pochodziła z rodziny wielodzietnej, z konieczności 
wiele pomagała w rodzinnym gospodarstwie. Kiedy nieco podrosła, 

w wieku 16 lat, wyjechała w poszukiwaniu pracy do Krakowa, gdzie 
służyła po rodzinach jako pomoc domowa. Przełomowym wydarze-
niem w jej życiu była śmierć starszej siostry Teresy dnia 25.01.1899 
r. Jak mówią ci, którzy ją znali, od tego dnia wiele czasu poświęcała 
na modlitwę i angażowała się w życie religijne. Aniela Salawa przez 
lata oddawała się religijnemu rozmyślaniu tzw. medytacji. Czytała 
książki klasyków europejskiej mistyki m.in. św. Gemmy Galganii, św. 
Jana od Krzyża, św. Teresy z Ávili, św. Katarzyny z Genui. W 1900 
r. wstąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich tzw. Zytek i z tym 
stowarzyszeniem pracowała  do końca swojego życia. Mając 18 lat 
złożyła ślub czystości. Od 1903 r. codziennie przyjmowała komunię 
św. oraz często poświęcała swój czas na adorację Najświętszego Sa-
kramentu. Podczas I wojny światowej pomagała żołnierzom i jeńcom 
wojennym, wspierała biednych. Los nie był dla niej łaskawy. Jej stan 
zdrowia pogorszał się. Zachorowała na stwardnienie rozsiane, raka 
żołądka i gruźlicę. W ostatnich pięciu latach swojego życia, nie mając 
już środków do życia i nie mogąc wykonywać wyuczonego zawodu, 
zmieniała kolejne mieszkania w Krakowie, by ostatecznie zamiesz-
kać w suterenie domu przy ul. Radziwiłłowskiej 20. W tym okresie 
była utrzymywana przez dobroczyńców. U schyłku życia miała dar 
jasnowidzenia, przepowiadając wielu osobom ich dalsze losy. Zmarła 
dnia 12.03.1922 r. w szpitalu stowarzyszenia św. Zyty. Cudem, który 
jest wymagany przez Kościół katolicki do beatyfikacji, zostało uzna-
ne uzdrowienie ośmioletniego chłopca Grzegorza Serafina z Nowego 
Targu. Dekret stwierdzający heroiczność cnót Anieli został ogłoszony 
23.10.1987 r. w Rzymie. 13.08.1991 r. papież Jan Paweł II ogłosił ją 
błogosławioną podczas uroczystej mszy św. w Krakowie. Jej wspo-
mnienie liturgiczne przypada w Polsce w dzień jej urodzin 9 września.

Kolejne relikwie w kościele  
Matki Bożej Królowej Polski

R
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 Błogosławiony Honorat Koźmiński
W wyprawie po relikwie błogosławionego Honorata Koźmińskiego 
do Nowego Miasta n/Pilicą dnia 5 września 2016 r. uczestniczyli 
Rycerze Kolumba (Stanisław Hałka, Józef Licak, Jan Kaproń i ks. 
proboszcz Mieczysław Wolanin).

Błogosławiony urodził się w Białej Podlaskiej 16.10. 1829 r. Wycho-
wywał się w religijnym klimacie, jaki panował w rodzinie, ale w okresie 
nauki w szkole średniej w Płocku 
zachwiał się w wierze. Podczas 
studiów posądzony o udział  
w spisku, został aresztowany 
przez carską policję. W więzien-
nej celi przebył chorobę tyfusu  
i głębokie wewnętrzne doświad-
czenie. Osobiście napisał o tym 
wydarzeniu, że Jezus przyszedł 
do mnie do celi więziennej i ła-
godnie do wiary doprowadził. Po 
otrzymaniu święceń kapłańskich 
w 1853 r. pracował w Warsza-
wie jako spowiednik, kaznodzieja  
i misjonarz ludowy. Gdy w 1864 r.  
władze carskie skasowały klasz-
tory, o. Honorat wraz ze swoimi 
współbraćmi został wywieziony 
do Zakroczymia, gdzie był pod-
dawany różnym represjom. Znaj-
dując się w trudnej życiowej sytuacji, wszystko powierzył Stwórcy, 
zawierzając Bożej Opatrzności. Żyjąc w takim odosobnieniu i izola-
cji, pogłębiał swoje życie wewnętrzne. Każdego dnia wiele godzin 
spędzał na adoracji Najświętszego Sakramentu i rozważaniu Pisma 
św. Wiele czasu poświęcał na trwanie w konfesjonale, formując ludzi 
duchowo. Z tych uwarunkowań życiowych i przemyśleń zrodziła się 
myśl, aby zapoczątkować nową formę życia wewnętrznego dla ko-

biet i mężczyzn, bez habitu i zewnętrznych oznak. Założył w sumie 
26 zgromadzeń zakonnych, w większości właśnie bezhabitowych.  
Z założonych zgromadzeń na dzień dzisiejszy działa i funkcjonuje 16.

Po dotarciu do celu zatrzymaliśmy się na parkingu przed Sanktu-
arium Błogosławionego Honorata. Po modlitwie przy bocznym ołta-
rzu, gdzie znajduje się trumienka z jego doczesnymi szczątkami, spo-
tkaliśmy się z kapłanem, który jest kustoszem jego relikwii. Umożliwił 
nam zwiedzenie Muzeum poświęconego błogosławionemu, uwraż-

liwiając nas, na co powinniśmy 
zwrócić szczególną uwagę. Była 
także możliwość przeglądnięcia 
opracowań dotyczących jego ży-
cia i działalności w tak trudnym 
okresie dziejów naszej ojczyzny. 
Oglądaliśmy urzędowe doku-
menty dotyczące jego osoby,  
a także pisane przez niego opra-
cowania, przedmioty, których 
używał i którymi się posługiwał.

W jednym ze zgromadzeń zało-
żonych przez błogosławionego 
Honorata pracują dwie siostry 
zakonne pochodzące z naszej 
Parafii i to m. in. dlatego podjęte 
zostały starania o relikwie. Do 
chwały ołtarzy jako błogosławio-
nego wyniósł go św. Jan Paweł II 

dnia 18.10.1988 r., a przypadło to w 10. Rocznicę wyboru ks. kard. 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Honorat Koźmiński jest pierw-
szym błogosławionym kapucynem polskim. Wprowadzenia jego reli-
kwii dokonał ks. bp Edward Frankowski 9 września 2016 r. w ramach 
przeżywanego w Nowej Dębie Dekanalnego Dnia Świętości Życia.

Ks. Mieczysław Wolanin

„Plecak dla kolegi” – edycja 2016
gminie Nowa Dęba przeprowadzona została kolejna ak-
cja pomocy dla młodych Polaków z Gródka i Komarna na 
Ukrainie.

Od 1 do 19 sierpnia 2016 r. w ramach akcji "Plecak dla 
kolegi" na terenie gminy Nowa Dęba zbierane były artykuły szkolne – 
głównie plecaki i wyposażenie.

Tak samo jak poprzednia edycja akcji tak i ta spotkała się z dużym zro-
zumieniem ze strony mieszkańców. Na Ukrainie ceny artykułów szkol-
nych są bardzo wysokie w stosunku do przeciętnych zarobków. Nowy 
rok szkolny to idealny czas, żeby wspomóc młode pokolenie Polaków  
z Gródka Jagiellońskiego i Komarna.

Artykuły szkolne były dostarczane do Biura Obsługi Klienta Urzędu Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba w godzinach pracy urzędu oraz do sołtysów  
w poszczególnych sołectwach. Udało się zebrać 36 sztuk plecaków, 
blisko połowa z nich została zapełniona zeszytami i przyborami. Po-
czątkiem września trafiły one do Polskich dzieci z Gródka i Komarna. 
Starczyło także dla najmłodszych ze Strzałkowic, Starego Sambora, 
Dąbrówki oraz Hałuszczyniec i Podwołoczysk. 

Ksiądz Michał Bajcar, który jest obecnie proboszczem w parafii w Strzał-
kowicach na Ukrainie, pomaga polskim rodzinom, które są w trudnej sy-
tuacji materialnej. W ich imieniu, na ręce burmistrza Wiesława Ordona, 
wysłał list z podziękowaniem dla wszystkich osób, które przyczyniły się 
do tej akcji pomocy i przekazania darów w postaci artykułów szkolnych. 

RL/MM

z życia gminy
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onkurs "Wzorowa Działka Roku", organizowany od dziewię-
ciu lat, jest okazją do wyłonienia najlepszych nowodębskich 
działkowców. Działki zgłoszone do konkursu oceniane są przez 
Komisję Konkursową składającą się z przedstawicieli Urzędu 

Miasta i Gminy Nowa Dęba, Rady Miejskiej w Nowej Dębie oraz Pod-
karpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Na ogólną ocenę działki 
składa się suma punktów obejmująca poszczególne kryteria, tj. rozpla-
nowanie i urządzenie działki, część produkcyjna i ozdobno - wypoczyn-
kowa działki, trawnik i jego utrzymanie, mała architektura na działce, 
estetyka i stan techniczny altany, prawidłowo prowadzona pryzma 
kompostowa, ekologia na działce oraz czystość, estetyka i porządek 
na działce.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało w sumie 26 
działek z nowodębskich ogrodów "Relaks", "Rekreacja", Metalowiec"  
i "Nad Bystrzykiem".

Wręczenie nagród rzeczowych w konkursie „Wzorowa Działka Roku 
2016” działkowcom z R.O.D. „Relaks” i R.O.D. „Rekreacja” zbie-
gło się z jubileuszem 40-lecia R.O.D. "Relaks", który obchodzono  
3 września. Wybrano i nagrodzono wtedy również najładniejsze działki 
z terenu R.O.D. „Relaks” i "Rekreacja". Nagrody wręczał zaproszony 
na uroczystość burmistrz Wiesław Ordon wraz z Prezesem Ryszardem 
Szczepaniakiem.

Natomiast w sobotę 10 września działkowcy z Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych "Metalowiec" i "Nad Bystrzykiem" odebrali nagrody rze-
czowe w konkursie "Wzorowa Działka Roku 2016" z rąk zastępcy bur-
mistrza Leszka Mirowskiego i Pani Prezes Barbary Trzeciak.

Nagrody stanowiły: kociołki ogniskowe, suszarki do grzybów, spryski-
wacze oraz narzędzia ogrodnicze. Gratulujemy zwycięzcom konkursu  
i zachęcamy do wzięcia udziału w przyszłych edycjach. 

RL/MM

 Wyniki konkursu „WZOROWA DZIAŁKA ROKU 
2016” –  IX edycja:

Rodzinny Ogród Działkowy „Metalowiec” w Nowej Dębie
I miejsce   - Stanisława i Bogdan Kaczmarek - działka nr 90

Rodzinny Ogród Działkowy „Nad Bystrzykiem” w Nowej Dębie
I miejsce – Zbigniew Kujawa - działka Nr 48
II miejsce – Regina Kaczoruk - działka Nr 23
III miejsce – Maria Starzec - działka Nr 15

Rodzinny Ogród Działkowy „REKREACJA” w Nowej Dębie
I miejsce  –  Andrzej Sudoł - działka Nr 9
II miejsce –  Agnieszka Pawełczak - działka Nr 25
III miejsce – Marcin Mokrzycki - działka Nr 11

Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” w Nowej Dębie
I miejsce –  Bożena Majka - działka Nr 141
II miejsce – Grażyna Małek - działka Nr 119
III miejsce – Józef Nowak - działka Nr 47
III miejsce – Andrzej Byczkowski - działka Nr 232

Najładniejsza działka Rekreacyjno - Wypoczynkowa ROD „Relaks”
I miejsce –  Alina Leńczuk - działka Nr 146
II miejsce – Ewa Stachura - działka Nr 159
III miejsce – Andrzej Wiśniewski - działka Nr 170

z życia gminy

a placu mjr Gryczmana w Nowej Dębie od końca lipca można oglądać 
wystawę pt."Gmina oczami młodych".

Na 24 planszach pokazane zostało to, co dla młodego pokolenia  
z terenu gminy Nowa Dęba jest ciekawe i ważne w ich najbliższym 

otoczeniu.

Do stworzenia wystawy wykorzystano materiały przygotowane przez uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. W ten sposób opisują to, co w ich miejscach 
zamieszkania jest wyjątkowe i czego nie mają inni, a także to, czym chcieliby 
się pochwalić.

Pokazane zostały także miejsca w Nowej Dębie związane z wypoczynkiem  
i rekreacją oraz wydarzenia cykliczne, które na stałe wpisały się w lokalny ka-
lendarz imprez.

RL/MM

Wystawa Gmina oczami młodych

Wzorowa  
Działka

N

K
ROD Metalowiec - I miejsce, działka nr 90.
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września w Restauracji Szypowski odbyło się integra-
cyjne spotkanie członków Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów z okazji „Dnia Seniora”. 

Na uroczystość przybyło w sumie ponad 115 osób, 
członków Związku i zaproszeni goście, wśród których byli przedsta-
wicie: Zarządu Okręgowego w Rzeszowie, Zarządu Powiatu Tarno-
brzeskiego, władze miasta i gminy Nowa Dęba, ksiądz Prałat z Parafii 
Podwyższenia Krzyża Św. W Nowej Dębie, przedstawiciele zakładów 
pracy i instytucji państwowych, prywatnych firm oraz przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych Stowarzyszeń.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 15-tej. Wszystkich zebranych 
przywitała Przewodnicząca PZERiI Oddziału Rejonowego w Nowej 
Dębie Pani Józefa Maria Kaczmarek. Minutą ciszy uczczono członków 
oraz działaczy Zarządu, którzy odeszli już do wieczności. Wszyscy za-
bierający głos dziękowali bardzo za zaproszenie, a „seniorom” życzyli 
dużo zdrowia i optymizmu. Dziękując Pani Prezes wręczali wiązanki 
kwiatów za Jej duże zaangażowanie i wielką charyzmę w działalności 
społecznej. 

Odczytana została lista osób, którzy obchodzą w tym roku swój wspa-
niały jubileusz – 80, 85, 90, 95 i 100 lat.

Z tej okazji, w imieniu Zarządu, Prezes złożyła najserdeczniejsze życze-
nia długoletnim członkom PZERiI, życząc dużo zdrowia oraz wszelkiej 
pomyślności. Pani Prezes podała do wiadomości zebranym, że Uchwa-
łą Zarządu Nr. 5 z dnia 6.09.2016 r. postanowiono doręczyć paczki 
żywnościowe dla członków Związku, którzy nie mogli uczestniczyć na 
uroczystości „Dnia Seniora” ze względu na chorobę lub podeszły wiek. 

Po części oficjalnej, zespół muzyczny zagrał koncert, po którym podany 
został poczęstunek. Były także tańce w rytm muzyki zespołu Pani Basi 
Boślak. Seniorzy bawili się do późnych godzin wieczornych, a odcho-
dząc dziękowali za przygotowanie wspaniałego przyjęcia. 

Organizatorzy też mają satysfakcję, że mogli dać każdemu chociaż 
trochę radości.

Zarząd PZERiI

akiego zdania jest większość uczestników projektów: Aktyw-
ni +50 oraz Klub Aktywnego Seniora 50+ realizowanych od 
czerwca 2016 r. w Tarnowskiej Woli. 

Głównym celem realizowanych projektów jest upowszech-
nienie aktywnego sposobu spędzania czasu wśród osób powyżej 
pięćdziesiątego roku życia zamieszkałych na terenie naszej gminy. 
Realizację projektu rozpoczęliśmy zdrowo i wesoło, od zorganizowania 
rajdu rowerowego połączonego z ogniskiem. Nie brakło ani smacznej 
kiełbasy, ani dobrej zabawy, a tańcom i śpiewom nie było końca. Swoje 
zdolności artystyczne „nasi aktywni” mogli realizować również w innej 
formie, podczas warsztatów 
rękodzieła artystycznego. 
W trakcie zajęć powstawały 
prawdziwe cudeńka! Robili-
śmy m.in. piękne zapachowe 
świece, zdobiliśmy drewniane 
przedmioty metodą decoupa-
ge, malowaliśmy na szkle. 
W ramach realizacji projektu 
zorganizowaliśmy również za-
jęcia ruchowe, tzw. „aktywne 
poniedziałki”, podczas których 
uczestnicy oprócz ćwiczeń 
relaksacyjno-rozciągających 

pod okiem instruktorki Joanny Jachyry-Szwedo poznawali elementy 
różnych tańców oraz ćwiczyli naprawdę trudne układy choreograficz-
ne. Trzeba zaznaczyć, iż zajęcia te wpłynęły nie tylko na wzrost formy 
fizycznej, ale również poprawiały humor początkującym tancerzom. 
Naszym „aktywnym” w drodze do doskonałej formy towarzyszyły rów-
nież kije – spacery Nordic Walking wpisały się już na stałe w program 
naszych mieszkańców i są kontynuacją realizowanego poprzednio na 
terenie Tarnowskiej Woli projektu. 

Dobrą formę i kondycję fizyczną uczestnicy projektu mogli wykorzystać 
podczas sierpniowej wycieczki w Pieniny. We flisackiej tratwie mieli 

okazje spotkać się z dziką, 
niezmienioną od tysiącleci 
przyrodą, a także zwiedzić 
Pieniński Park Narodowy. Nie-
zapomnianych wrażeń dostar-
czył również spacer Wąwo-
zem Homole, a także zdobycie 
„szczytu” i nagroda za wspi-
naczkowy wysiłek, czyli zjazd 
kolejką linowo – krzesełkową. 
Przecudny widok na rozcią-
gający się dołem krajobraz 
górski zrekompensował nam 
w pełni zmęczenie i ból nóg. 

Dzień Seniora
z życia gminy

Prawdziwe życie zaczyna się 
dopiero po pięćdziesiątce…

24
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WISŁĄ ZA PAN BRAT, czyli co młodzi mogą dla Wisły, a Wisła 
- dla młodych - pod takim hasłem w rejsie pod banderą Powia-
tu Tarnobrzeskiego do Warszawy udali się także reprezentanci 
gminy Nowa Dęba.

W czwartek, 28 lipca przedstawiciele samorządów Gorzyc, Baranowa 
Sandomierskiego i Nowej Dęby spotkali się na bulwarach w Sando-
mierzu, skąd wyruszyli do Warszawy. Godzinę wcześniej trzy łodzie  
z uczestnikami wyprawy wypłynęły z Baranowa  Sandomierskiego.

Łącznie podróż po Wiśle razem z samorządowcami odbyło aż 45 osób. 
Wśród uczestników była także młodzież z gminy Nowa Dęba. Cała po-
dróż trwała pięć dni. Pierwszego sierpnia w rocznicę wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego ekipy wzięły udział w paradzie łodzi zorganizowanej 
w Warszawie, inaugurując przy tym obchody roku Wisły, które sejm 
ustanowił na 2017 rok. Inicjatywa zyskała partnera w postaci Fundacji 
Rok Rzeki Wisły z Warszawy, która zaprosiła grupę spływających do 
udziału w pochodzie jednostek pływających po Wiśle w Warszawie ku 
pamięci poległych powstańców z sierpnia 1944 r.

Pomysłodawcą wyprawy była Grupa Nieformalna działająca przy 
Uczniowskim Klubie Sportowym w Zbydniowie - Publiczne Gimna-
zjum nr 2 w ZSP w Zbydniowie, która została  laureatem konkursu 
„Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” 

realizowanego przez partnerstwo: Fundację SMK, Lokalną Grupę Dzia-
łania „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Dębicki Klub 
Biznesu oraz Fundację Generator Inspiracji.

Projekt, na który UKS Zbydniów otrzymał wsparcie finansowe w wy-
sokości blisko 5 tys. złotych realizowany był w okresie od maja do 
września 2016 r. Inicjatywa miała na celu popularyzację zasobów 
turystyczno-rekreacyjnych Wisły w kontekście wypoczynku i rekreacji 
oraz zbudowanie świadomości społecznej na rzecz zrównoważonego 
rozwoju i poszanowania tego cennego zasobu natury.

Uczestnicy spływu płynęli Wisłą na łodziach jednostek OSP Dymitrów 
Mały, Zaleszany, Kotowa Wola oraz Gorzyce pod opieką sterników mo-
torowodnych. Kadrę stanowili opiekunowie, ratownik wodny i medycz-
ny, zaś ubezpieczenie całego spływu realizowane było przez jednostki 
OSP z Zaleszan, Kotowej Woli (gmina Zaleszany, woj. podkarpackie) 
oraz Dymitrowa Małego (gmina Baranów Sandomierski, woj. pod-
karpackie), które zadanie to potraktowały jako zajęcia szkoleniowe.  
W trakcie spływu dodatkowo realizowany był program edukacji histo-
rycznej i przyrodniczej. Obywały się także zajęcia kształtujące umiejęt-
ności poznawania rzeki i żeglowania po niej. Komandorem spływu był 
Robert Bąk - lider Grupy Nieformalnej realizującej projekt. 

UMiG/RL

z życia gminy

„Z Wisłą za pan brat”

Podczas realizacji projektu miał miejsce cykl zajęć ukierunkowanych 
na działania edukacyjne w zakresie pogłębiania wiedzy o naszej „małej 
ojczyźnie”. Wychodząc z założenia, że największą kopalnią wiedzy są 
miejscowi specjaliści poproszono ludzi związanych z parafią Tarnowska 
Wola o poprowadzenie spotkań edukacyjnych. W ten sposób „Aktywni” 
mogli spotkać się 6 września z Wiesławem Ordonem, z wykształcenia 
historykiem, a obecnie burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba, który 
poprowadził interesującą prelekcję o historii naszej parafii oraz przed-
stawił prezentację multimedialną pt.: „Las łociec nas a my dzieci jigo 
idziemy do nigo”. 

Edukacyjno-integracyjny wydźwięk miało również ognisko, na którym 
spotkały się 3 pokolenia. Od najmłodszych zuchów i harcerzy po oso-
by uczęszczające na zajęcia Aktywni 50 +. Gościem specjalnym był 
pochodzący z Tarnowskiej Woli – misjonarz, werbista ojciec Stanisław 
Wargacki, który podzielił się z obecnymi swoimi wspomnieniami z peł-
nienia posługi na misji, a opowieść zilustrował prezentacją wspaniałych 
fotografii.

24 września odbył się rajd rowerowy. Punktem docelowym była tzw. 
„Lisia Górka" w Rozalinie, a tam, przy ognisku można było posłuchać 
opowieści o lesie i jego mieszkańcach. Tajemnice leśnego życia zdra-

dzał nam Artur Kłosowski – pochodzący z tego terenu leśniczy. Nie 
zabrakło też gier, rozgrywek sportowych oraz zabawy w podchody.

Zaznaczyć należy, iż w realizację projektu zostały zaangażowane osoby 
młodsze (wolontariusze) w wieku szkolnym. Osoby te czynnie anga-
żowały się w proponowane działania, brały aktywny udział w spotka-
niach, wycieczkach i warsztatach, a w razie potrzeby służyły pomo-
cą starszym. Gratulujemy postawy młodym społecznikom! Niestety 
wszystko się kiedyś kończy. Projekt również dobiega końca, chociaż 
Aktywni 50+ dopiero rozbudzili apetyt i mają ochotę na więcej. W koń-
cu życie dopiero się zaczęło…

My natomiast mamy nadzieję, iż realizacja tego bogatego i różnorod-
nego projektu zaowocuje podniesieniem aktywności jego uczestników 
w środowisku lokalnym oraz pozwoli stworzyć warunki do integracji 
międzypokoleniowej. 

Projekty te dofinansowano ze środków Gminy Nowa Dęba oraz Pro-
gramu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundację 
Fundusz Lokalny SMK.

Towarzystwo Włościańskie „Ługi” 
Anna Zięba-Kurda

Z
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biznes / oświata

radycyjnie we wrześniu  
w Kielcach na Międzynaro-
dowym Salonie Przemysłu 
Obronnego spotykają się 

producenci sprzętu zbrojeniowego 
oraz ich kontrahenci. Są to naj-
większe targi tego typu w tej części 
Europy. NA XXIV targach stawiło się 
ponad 600 firm z 30 krajów świata.

W tym gronie tradycyjnie już swoją 
produkcję prezentowały Zakłady 
Metalowe DEZAMET SA, w ra-
mach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. 
Zakłady co roku zapraszają na tar-
gi władze miasta, które starają się 
odwiedzić stoisko tej ważnej dla gminy firmy. Burmistrz Wiesław Ordon 
do Kielc udał się w towarzystwie posła Zbigniewa Chmielowca, który co 
prawda nie jest członkiem sejmowej komisji obrony, ale żywotnie jest 
zainteresowany działalnością nowodębskiej „zbrojeniówki”.

Goście DEZAMETU zostali zaznajomieni z produkcją wystawianą na tar-
gach przez prezesa Grzegorza Niedzielskiego i członka Zarządu Leszka 
Pabiana. Szczególnie dużo uwagi poświęcili najnowszemu produktowi, 
który jest na etapie rozwoju – amunicji 120 mm do moździerza samo-
bieżnego Rak, produkowanego w HSW Stalowa Wola.

Poseł Zbigniew Chmielowiec do 
odwiedzenia nowodębskiego sto-
iska zaprosił także swoich kolegów 
z ław sejmowych, posłów: Michała 
Jacha - przewodniczącego Komi-
sji Obrony Narodowej, Arkadiusza 
Czartoryskiego - przewodniczą-
cego Komisji Administracji i Spraw 
Wewnętrznych oraz Wojciecha 
Skurkiewicza – zastępcę przewod-
niczącego komisji obrony. Taki skład 
gości dał prezesowi Niedzielskiemu 
możliwość podzielenia się informa-
cjami o produkcji w Nowej Dębie, 
niuansach tworzenia nowej amunicji 

i oczekiwaniach wobec dysponentów zamówień.

Poseł Z. Chmielowiec odwiedził także kolbuszowskie firmy, prezentu-
jące się na targach Fin i Brammer, co uradowało władze firm. Na za-
kończenie burmistrz i poseł odwiedzili stalowowolskie stoiska z Krabem  
i Rakiem, armatohaubicą i moździerzem samobieżnym, do których 
amunicję dostarcza DEZAMET.

Miłym akcentem tegorocznej wizyty na kieleckich targach było spotka-
nie z przedstawicielami załogi DEZAMETU, którzy całym autobusem 
odwiedzili to branżowe wydarzenie.

UMiG

Na stoisku DEZAMETU  
w Kielcach

pierwszym tygodniu sierpnia Przedszkole nr 1 w Nowej Dębie 
miało przyjemność po raz drugi wziąć udział w międzynaro-
dowym projekcie warsztatowym dla dzieci: INTERNATIONAL 
KINDERGARTEN, realizowanym przez Stowarzyszenie AIE-

SEC Polska. Tym razem naszymi gośćmi byli: Emma z Gambii oraz Elvin  
z Azerbejdżanu. Towarzyszyła im tłumaczka – Paulina Kosior. Głównym ce-
lem projektu jest rozwój i kształcenie najmłodszych poprzez bezpośrednie 
zapoznanie ich z różnorodnością kulturową oraz uczenie tolerancji w sto-
sunku do innych ras i narodowości. Nasi goście zapoznali dzieci ze swoimi 
krajami oraz wspólnie bawili się z dziećmi, używając także języka polskie-
go. Jesteśmy bardzo zachwyceni postawą młodych ludzi, ich zaangażowa-
niem, kulturą osobistą, inteligencją, umiejętnością pracy z małymi dziećmi, 
ich zdolnościami, talentami. Była to doskonała lekcja języka angielskiego 
dla dzieci, które bawiąc się, miały okazję słuchać obcego języka, używać 
go na miarę swoich możliwości rozwojowych i poznawczych. Reasumując, 
ten tydzień był wspaniałym doświadczeniem zarówno dla przedszkolaków, 
pracowników przedszkola, jak również dla naszych gości. Pomimo, iż nie 
mieliśmy wiele czasu, mogliśmy się od siebie dużo nauczyć.

Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie

Międzynarodowy projekt  
w Przedszkolu nr 1

T
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inęło 10 lat od chwili, kiedy to 18 września 2006 r. Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Chmielowie nadano imię Fabia-
na Dury. 

Obchody 10-lecia nadania imienia szkole rozpoczęła uro-
czysta Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. biskupa 
Edwarda Białogłowskiego w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława  
w Chmielowie. 

Na uroczystości obecny był burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław 
Ordon, zastępca burmistrza Leszek Mirowski, dyrektorzy szkół z terenu 
gminy Nowa Dęba, emerytowani nauczyciele i grono pedagogiczne na 
czele z dyrektor Renatą Rożek, księża – proboszcz chmielowskiej parafii 
Józef Rogowski oraz pochodzący z Chmielowa ksiądz Leopold Kordas, 
dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych Renata Bal, przedsta-
wiciel Kuratorium Oświaty 
w Tarnobrzegu Barbara 
Obara, radni Rady Miejskiej 
Marzena Chmielowiec oraz 
Stanisław Skimina, sołtys 
Chmielowa Jan Kotulski, 
a także uczniowie i liczni 
mieszkańcy Chmielowa.

Oprawę muzyczną jubile-
uszu zapewniła Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z Chmie-
lowa pod batutą Marka 
Kosiora oraz młodzież  
z wielogłosowej scholii 
parafialnej pod kierownic-
twem ks. wikariusza Witol-
da Garbulińskiego.

Podczas części artystycznej, przygotowanej przez uczniów gimnazjum 
pod opieką Jacka Grygla i Elżbiety Ordon, swoim występem zachwyciły 
zebranych Mażoretki Diament. Mini recital zaprezentowała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Chmielowa. Swój występ mieli także najmłodsi ucznio-
wie z klasy I szkoły podstawowej pod kierownictwem Krystyny Majcher. 
Na terenie szkoły zorganizowana została również pokonkursowa wystawa 
prac plastycznych uczniów ZS w Chmielowie, której tematem było motto 
Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi”. 

Fabian Dura urodził się 9 września 1889 roku w Tenczynku w rodzinie 
Jana Kantego Dury i Karoliny Lasoń. Naukę rozpoczął 1 września 1895 
roku w szkole w Tenczynku, a następnie kontynuował ją w Hubenicach. 
W roku 1901 rozpoczął naukę w I Gimnazjum w Tarnowie, od 6 sierpnia 
1902 kontynuował ją w I Gimnazjum w Oświęcimiu (w Zakładzie Księży 
Salezjanów). 1 sierpnia 1914 roku został powołany do armii austro-wę-
gierskiej, a 23 października dostał się do niewoli rosyjskiej (przebywał 
na Syberii). Wrócił po 7 latach, 7 miesiącach i 7 dniach tj. w roku 1921.

Po powrocie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Miechocinie, Jadachach  
i Skopaniu. Tu poznał swoją przyszłą żonę Zofię Lotz. Miał dwóch synów: 
Bronisława i Eugeniusza. W lutym 1929 roku objął kierownictwo szkoły  
w Chmielowie. Przeniósł się tu z całą rodziną i zamieszkał w budynku 
starej szkoły. 4 marca 1929 roku na zebraniu Rady Gminy uchwalono 
decyzję o budowie nowej szkoły.

Dopiero 5 czerwca 1938 roku rozpoczęto budowę, a 10 października 
1938 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. 
Nauka miała rozpocząć się 1 września 1939 roku, a uroczyste poświę-
cenie gmachu szkoły miało nastąpić 11 listopada. Plany te pokrzyżował 
wybuch II wojny światowej. Żona Fabiana Dury i jego syn Bronisław zginęli 
podczas bombardowania wsi 2 września 1939 roku. Budynki szkolne ule-
gły częściowemu zniszczeniu. Najbardziej ucierpiała sala gimnastyczna. 
Po śmierci najbliższych pan Dura na 2 lata przerywa pracę w Chmielo-
wie – uczy w Baranowie Sandomierskim, po czym wraca. Pomimo wojny  
i okupacji hitlerowskiej udaje mu się prowadzić nauczanie w szkole, a gdy 
jest to niemożliwe - lekcje odbywają się w prywatnych domach. Po wojnie 
Fabian Dura pracuje nadal w szkole. Stara się o odbudowanie sali gimna-
stycznej. Organizuje w tym celu koncerty, festyny, z których dochód prze-
znacza właśnie na ten cel. Zakupuje potrzebne pomoce szkolne, remon-

tuje zdewastowane klasy. 
Urządza wycieczki szkolne 
do Krakowa i innych miast. 
Organizuje uroczystości 
patriotyczne z udziałem 
orkiestry szkolnej. Szkoła 
w Chmielowie była jedną  
z najliczniejszych w okolicy. 
To tu uczęszczali uczniowie 
z okolicznych wsi do VII 
klasy, gdyż taka była tylko 
w Chmielowie. Kierownik 
postarał się również o kursy 
wieczorowe dla dorosłych, 
prowadził kurs esperanto.

Wielką miłością kierownika 
Dury była muzyka. Grał na 
fortepianie, skrzypcach, na 

instrumentach dętych. Prowadził ok. 30-sto osobową orkiestrę dętą oraz 
chór. Orkiestra ta mogła się poszczycić wieloma osiągnięciami m.in. grała 
przed II wojną na ogólnopolskich dożynkach w Spale przed prezydentem 
Mościckim, była przyjęta na audiencji w Belwederze, koncertowała we 
Lwowie.

Uwielbiał kwiaty, dbał o szkolny ogród. Był odznaczony Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 1 grudnia 1961 roku. Został po-
chowany na cmentarzu w Baranowie Sandomierskim. W ostatnią drogę 
odprowadzały go niezliczone rzesze chmielowian.

Fabian Dura swoim życiem i działalnością pokazywał wszystkim, że są 
wartości, cele i ideały, do których trzeba dążyć i po które warto sięgać. 
Patron szkoły w Chmielowie wychowywał swoich uczniów w umiłowaniu 
dobra, piękna i wolności. Uczył ich miłości do Ojczyzny, odpowiedzial-
ności za drugiego człowieka, ale także uwrażliwiał na piękno przyrody, 
muzyki i dzieł sztuki, ponieważ wiedział, że „piękno na to jest, by zachwy-
cało do pracy”. Fabian Dura pozostał w pamięci wszystkich mieszkańców 
Chmielowa. Zapamiętano go jako godnego szacunku i zaufania, niezwy-
kle aktywnego społecznie człowieka. W zawodzie nauczyciela przepra-
cował 52 lata, z tego 32 poświęcił dzieciom i młodzieży z Chmielowa. 
To m.in. jemu zawdzięczamy szkołę, w której uczą się do dziś kolejne 
pokolenia chmielowian.

RL/MM

10-lecie nadania imienia Fabiana 
Dury dla Zespołu Szkół w Chmielowie

oświata
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oświata

września, po wakacyjnej przerwie, do szkół i przedszkoli na te-
renie gminy Nowa Dęba powróciły dzieci. Według arkuszy orga-
nizacyjnych nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 1330 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia rozpoczęły także 

przedszkolaki. W przedszkolach samorządowych oraz w Zespołach 
Wychowania Przedszkolnego na terenie gminy swoje miejsce znalazło 
ponad 350 maluchów.

 Naprawy i remonty
Letni czas został wykorzystany na naprawy i remonty w placówkach.  
W Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka dostosowane zostały pomiesz-
czenia na potrzeby 6-cio latków, ponieważ rodzice podjęli decyzję, że 
dzieci te zostają w przedszkolu. Wyremontowana została szatnia, sale 
i sanitariaty, a także kuchnia, rozdzielnia posiłków oraz pomieszczenia 
dla personelu. W pozostałych placówkach oświatowych zostały prze-
prowadzone prace konserwacyjne i porządkowe. Poprawiły się także 
warunki przemieszczania się uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 do 
szkolnej świetlicy, mieszczącej się w Willi Szypowskiego, którzy uczęsz-
czają do niej po nowym chodniku.

 Powierzenie stanowisk    
Pierwszego dnia września burmistrz Wiesław Ordon powierzył stanowi-
sko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rozalinie Grażynie Gil, natomiast 
w Przedszkolu nr 5 Jolancie Stydze. Powierzenie stanowisk było połą-
czone z inauguracją roku szkolnego w tych placówkach.

RL/MM

Rok szkolny 2016-2017 
rozpoczęty

Plecaki na nowy rok szkolny
 Energetyczne tornistry dla pierwszaków

edenaścioro pierwszoklasistów z Nowej Dęby otrzymało od PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów szkolne plecaki z pełnym 
wyposażeniem.

29 sierpnia w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowej Dębie w ramach akcji „Energetyczny Tornister” zorganizowanej  
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów rozdano plecaki z wypo-
sażeniem dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I szkoły pod-
stawowej. Plecaki otrzymało jedenaścioro pierwszaków z terenu gminy 
Nowa Dęba wytypowanych przez MGOPS.

W plecakach znalazło się wyposażenie niezbędne do nauki w szkole: 
zeszyty, piórniki, farby, kredki, mazaki, bloki rysunkowe i techniczne, 

1
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Festiwal Miasto Młodych 
Artystów gościł w Nowej Dębie

dniach 22 oraz 24 lipca na placu przed Samorządowym 
Ośrodkiem Kultury w Nowej Dębie odbył się Festiwal Mia-
sto Młodych Artystów organizowany przez Fundację Fun-
dusz Lokalny SMK przy współorganizacji Samorządowego 

Ośrodka Kultury oraz Gminy Nowa Dęba.

W zmaganiach na scenie tanecznej oraz muzycznej zaprezentowało się 
kilkunastu młodych, uzdolnionych artystów z terenu powiatu tarnobrze-
skiego, stalowowolskiego oraz sandomierskiego. Młodzi artyści wybrani 

przez jury otrzymali granty rozwojowe i stypendia artystyczne. W tego-
rocznej, 4 edycji najlepsi okazali się: Emilia Lichocka (scena muzyczna), 
Magdalena Szlęzak (scena muzyczna), Justyna Rybak (scena taneczna), 
Julia Żerdecka (scena taneczna) oraz Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie” 
(scena taneczna). W zmaganiach brali także udział młodzi artyści pla-
stycy, spośród których nagrodzono: Natalię Paczkowską oraz Kamila 
Suskę.

Licznie zgromadzone rodziny w niedzielne popołudnie miały okazję mile 
spędzić czas korzystając z atrakcji przygotowanych przy okazji Festiwa-
lu. Nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych jak również różnorodnych 
atrakcji na wesołym miasteczku.

Niedzielnej imprezie towarzyszył również rodzinny konkurs wiedzy o Fun-
dacji i o gminie Nowa Dęba. Do zmagań zgłosiło się 15 rodzin, które 
miały za zadanie rozwiązać test jak również stworzyć pracę plastyczną 
pt. „Światowe Dni Młodzieży i ja - inspiracje i wrażenia związane z wy-
darzeniem”. Dla wszystkich rodzin rozlosowano nagrody, w tym główną 
w postaci roweru górskiego.

Dziękujemy organizatorom, partnerom i sponsorom nagród w konkur-
sach. Mamy nadzieję, że to nie ostatni Festiwal, gdzie mogliśmy podzi-
wiać uzdolnionych młodych artystów.

SOK

bibuła, papier wycinankowy, klej, nożyczki, plastelina. Wartość jednego 
tornistra wyniosła około 100zł.

Plecaki wręczali Dyrektorzy Rejonu Energetycznego Mielec - Ryszard 
Masłyk oraz Piotr Bogacz, Kierownik Posterunku Energetycznego Nowa 
Dęba Adam Mulawa w obecności burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesława Ordona, zastępcy burmistrza Leszka Mirowskiego oraz kie-
rownika MGOPS Marii Tomczyk.

Darczyńcom składamy serdeczne podziękowania, a dzieciom życzymy 
powodzenia i dobrych wyników w nauce.

 Szkoła Podstawowa w Jadachach beneficjen-
tem akcji edukacyjno-promocyjnej

2 września burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba - Wiesław Ordon, Wi-
ceprezes Zarządu Zakładu Obrotu Towarowego "Siarkopol" Sp. z o.o. - 
Marek Rzepecki oraz Janusz Statuch - Prokurent - Dyrektor Operacyjny 

ZOT "Siarkopol" Sp. z o.o. wręczyli wszystkim dzieciom - najmłodszym 
uczniom Szkoły Podstawowej w Jadachach zestawy edukacyjne ufundo-
wane przez GRUPĘ AZOTY. 

Szkoła Podstawowa w Jadachach została zakwalifikowana do udziału 
w akcji edukacyjno-promocyjnej "Lider Polskiej Dystrybucji". Zestawy 
edukacyjne otrzymane przez najmłodszych uczniów szkoły stanowią 
wyraz wsparcia dla tych uczniów. Zawierają one m.in. worek na obu-
wie, piórnik, kredki i pojemnik na II śniadanie. Wszystkie artykuły zostały 
oznakowane animowanymi postaciami Grupaków. POLI, PULEK, SALEK, 
FOSEK I ZAKSAN stanowią uzupełnienie systemu identyfikacji wizualnej 
GRUPY AZOTY.

Po otrzymaniu zestawów uczniowie gromkimi brawami i głośnymi okrzy-
kami "DZIĘKUJEMY" podziękowali za miłe upominki. Do tych podzięko-
wań my również się dołączamy.

UMiG

oświata / kultura

W

Wyprawki od ZOT "Siarkopol" dla najmłodszych uczniów ze szkoły w Jadachach
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„Mieć jak rzeka swoje źródło”
lipca odbyły się XVI Prezentacje Zespołów Folklory-
stycznych pod hasłem „Mieć jak rzeka swoje źródło”, 
zorganizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Nowej Dębie oraz Stowarzyszenie „Poręba” pod 

patronatem Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Burmistrza Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. Była to plenerowa impreza folklorystyczna mająca 
na celu propagowanie rodzimej kultury i sztuki ludowej. Jak co roku, 
wzięły w niej udział zespoły śpiewacze, kapele ludowe oraz zespoły 
tańca ludowego i twórcy ludowi z województwa podkarpackiego. Na 
scenie plenerowej SOK zaprezentowały się: Kapela Ludowa „Padwianie”  
z Padwi Narodowej, Kapela Ludowa „Zaleszanie” z Zaleszan, Dziecięcy 
Zespół Śpiewaczy „Mała Zielona Dolina” z Podszyna, Zespół Śpiewaczy 
„Linowianki” z Linowa, Kapela Ludowa „Malawianie” z Malawy, Kapela 
Ludowa „Z Huty” z Huty Komorowskiej oraz Kapela Ludowa „Kocirba”  
z Kolbuszowej. Koordynatorem i gospodynią imprezy była p. Maria Łącz-
na. Prowadzony przez nią Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie” rozpoczął 
prezentacje uroczystym polonezem.

Imprezę można zaliczyć do niezwykle udanych. Dopisała piękna pogoda, 
licznie zgromadzonej publice bardzo smakowały tradycyjne potrawy re-
gionalne, a dzieci znakomicie bawiły się na małym wesołym miasteczku. 
Prezentacjom towarzyszył kiermasz rękodzieła artystycznego i sztuki 
ludowej, na którym można było nie tylko obejrzeć i nabyć gotowe pro-
dukty, ale również poznać sposób ich powstawania. Wzięli w nim udział: 
koło pszczelarzy z Nowej Dęby, Teresa Walska - wiklina papierowa, Ja-

nina Piechota - kwiaty z bibuły, Ewa Ochat - zielarstwo, Anna Kopeć 
– decoupage, Urszula Rębisz, Anna Hawro - szydełkowanie, biżuteria, 
zabawki oraz Maria i Tomasz Czarneccy z Krzysztofem Jurkowskim  
z Chmielowa – stoisko rękodzielnicze, którzy dochody ze sprzedaży 
przeznaczyli na pomoc p. Bernardzie Jurkowskiej chorej na stwardnienie 
zanikowe boczne.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym zespołom za wspaniałe artystyczne 
doznania i utrwalenie w przekonaniu, iż kultura ludowa to niewyczerpane 
źródło inspiracji. Zapraszamy za rok!

SOK

kultura

I Dekanalne Święto Rodziny 
pełne radości!

sobotę 10 września odbyło się pierwsze Dekanalne Święto 
Rodziny pod patronatem honorowym J.E. bp Krzysztofa 
Nitkiewicza - Ordynariusza Sandomierskiego. Wydarzenie 
rozpoczęła uroczysta Msza św., której przewodniczył bp 

senior Edward Frankowski, a koncelebrowali kapłani z dekanatu oraz 
ks. Tomasz Cuber, diecezjalny duszpasterz rodzin. Po jej zakończeniu 
uczestnicy uformowali procesję rodzin z relikwiami polskich świętych 
i błogosławionych, która przeszła do kościoła Podwyższenia Krzyża 
Świętego. Relikwie były niesione przez przedstawicieli poszczególnych 

parafii, wchodzących w skład dekanatu Nowa Dęba. W rozmodlonym 
i rozśpiewanym pochodzie uczestnicy wyrazili swoje ‘TAK’ dla życia  
i rodziny. Radosne pieśni oazowe intonowała Marysia Bąk z zespołem. 
Inicjatywa ta jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych  
i poszanowania życia każdej osoby. Marsz był przede wszystkim świę-
tem rodzin, stanowiącym okazję do tego, by publicznie manifestować 
radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te 
same wartości i zarażać innych swoim szczęściem. Kolejnym punktem 
święta była konferencja pt. „Moja nie - święta rodzina”, poprowadzona 
przez o. Tomasza Nowaka - przeora łódzkiego klasztoru Ojców Domini-
kanów. Tuż po prelekcji rozpoczął się na placu przed Samorządowym 
Ośrodkiem Kultury piknik rodzinny, uświetniły go występy grupy Neo-
katechumenalnej z Tarnobrzega na czele z p. Dariuszem Chorzępą, Ma-
żoretek „Diament” z Chmielowa, zespołu dziecięcego „Rutka” z Cygan, 
dzieci z grupy tanecznej p. Marka Dudy, ZPiT „Dębianie” z Kapelą. Na 
dzieci czekało wiele atrakcji: dmuchana zjeżdżalnia, malowanie buziek 
oraz pyszne, domowe ciasta przygotowane przez organizatorki święta  
z Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Organizatorami wydarzenia byli: Dekanat Nowa Dęba, Katolickie Cen-
trum Pomocy Rodzinie Dekanatu Nowa Dęba, Parafia Matki Bożej Kró-
lowej Polski, Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Samorządowy 
Ośrodek Kultury w Nowej Dębie.

SOK
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Badmintoniści Stali Nowa Dęba 
rozpoczęli nowy sezon

Piłkarska Szkółka Dzieci

Suchedniowie na Kielecczyźnie w bardzo silnej obsadzie 
z udziałem wszystkich najlepszych polskich zawodni-
czek i zawodników oraz gości z Ukrainy, Łotwy i Białorusi  
rozegrany został pierwszy w nowym sezonie rozgrywko-

wym 2016/2017 międzynarodowy turniej badmintona Grand Prix Polski 
Juniorów Młodszych.

W zawodach z bardzo dobrej strony pokazały się szczególnie młode 
badmintonistki Stali Nowa Dęba. Dziewczęta z Nowej Dęby należały do 
wyróżniających się zawodniczek tego Grand Prix.

W grze podwójnej juniorek młodszych bardzo dobre drugie miejsce wy-
walczył debel kombinowany: Natalia Róg (Stal Nowa Dęba) / Magdalena 
Golenia (UKS Orbitek Straszęcin), a na miejscu trzecim uplasował się 
debel kombinowany Beata Mycek (Stal Nowa Dęba) / Aleksandra Pająk 
(MKS Orlicz Suchedniów).

W grze mieszanej na miejscach 5 - 8 uplasowały się mixty: Patryk Mi-
chałek (UKS Orbitek Straszęcin) / Beata Mycek (Stal Nowa Dęba) oraz 
Miłosz Miernik (MKS Orlicz Suchedniów) / Zofia Tomczyk (Stal Nowa 
Dęba), a na miejscu dziewiątym uplasował się mixt klubowy Stali: Rafał 
Lejko / Natalia Róg.

W grze podwójnej juniorów młodszych na miejscu dziewiątym uplasował 
się debel: Rafał Lejko (Stal Nowa Dęba) / Jakub Kufel (UKS Orbitek Stra-

szęcin).Była to bardzo dobra inauguracja nowego sezonu rozgrywkowe-
go w polskim badmintonie, tym razem w wykonaniu młodych badmin-
tonistów Stali oraz kolejna dobra promocja Miasta i Gminy Nowa Dęba 
oraz Miejskiego Klubu Sportowego "Stal" na arenie ogólnopolskiej.

Na zdjęciu: czwórka badmintonistów Stali w Suchedniowie na Grand Prix 
Polski, od lewej Beata Mycek, Zofia Tomczyk, Natalia Róg i Rafał Lejko.

STAL

mina Nowa Dęba realizuje projekt: „Piłkarska Szkółka Dzieci”. 
W roku 2016 w  maju, czerwcu, sierpniu, wrześniu i paździer-
niku, w każdym sołectwie odbywają się treningi piłki nożnej 
dla dzieci. Udział dzieci w zajęciach Piłkarskiej Szkółki Dzieci 

jest bezpłatny. Zajęcia piłkarskie prowadzą  trenerzy i jednocześnie 
nauczyciele wychowania fizycznego dla dzieci szkół podstawowych na 
wszystkich poziomach umiejętności. 

W Tarnowskiej Woli treningi PSD prowadzi Dariusz Karnat, w Jada-
chach Paweł Wilk, w Chmielowie Andrzej Majdański, a w Cyganach 
Mariusz Białek. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe lub mecze to-
warzyskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych. Gmina Nowa Dęba 
w ramach projektu zakupiła dla każdej grupy po 20 piłek oraz różno 
kolorowe znaczniki tzw. lejbiki. Poszczególne zarządy LZS i LKS udo-
stępniły młodym adeptom piłki nożnej boiska i szatnie będące w ich 
zarządzie. Treningi Piłkarskiej Szkółki Dzieci w Gminie Nowa Dęba to 
przede wszystkim zabawa z piłką, wyrabianie koordynacji ruchowej, 
uczenie techniki. Zajęcia mają zachęcić dzieci do uprawiania piłki 
nożnej, nauczyć rozumienia zasad gry. Ćwiczenia w grupie rówieśni-
ków to nie tylko ogólny rozwój fizyczny ale również rozwój mentalny. 
To również emocje, powstanie więzi z drużyną. Prowadząc trening  
z grupą małych piłkarzy, należy mieć na uwadze kilka zasad, aby zajęcia 
były atrakcyjne i spełniały swoją rolę. Trenerzy prowadzący dobierają 
takie ćwiczenia i zabawy, aby dzieci miały dowolność w ich wykonaniu,  

z namiastką zasad ograniczających ich swobodę. To wpływa na ich 
wyobraźnię, zmusza do podejmowania szybkich i właściwych decyzji. 
Nie bez znaczenia jest to, że zajęcia odbywają się w miejscu zamiesz-
kania dzieci. Odpada więc konieczność dowożenia pociech do odda-
lonych ośrodków sportowych. Zajęcia są finansowane z Gminnego 
Programu profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

Adam Szurgociński

sport
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Tymoteusz Plaskota wicemistrzem 
Polski w wędkarstwie spławikowym

Turniej siatkówki plażowej  
Wakacje 2016 rozegrany

dniach 26-28 sierpnia na Kanale Dwory w Oświęcimiu odby-
ły się ostatnie wędkarskie zawody spławikowe z cyklu Grand 
Prix Polski dla wędkarzy w kategorii do lat 14 (U-14) i lat 18 
(U-18). W zawodach tych startował mieszkaniec Nowej Dęby 

Tymoteusz Plaskota.

Tymek, który startuje w kategorii U-14 zajął na tych zawodach II miejsce.  
W całym cyklu, w końcowej klasyfikacji również zajął II miejsce wśród naj-
lepszych polskich wędkarzy w kategorii do lat 14.

Na początku sierpnia Tymek, reprezentując Polskę, uczestniczył w Mistrzo-
stwach Świata, które odbyły się w Portugalii. Polska drużyna zajęła tam  
V miejsce. Do brązowego medalu brakło 300 gram.

UMiG/RL

a boisku do piłki plażowej położonym nad zalewem w Nowej Dę-
bie odbył się kolejny Turniej siatkówki plażowej Wakacje 2016 
organizowany przez Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Nowej Dębie.

Do turnieju zgłosiło się 6 drużyn. W wyniku losowania zespoły podzielono 
na dwie grupy, których drużyny rozegrały spotkania "każdy z każdym".  
W grupie A wystąpiły zespoły PORĘBY, PRZYJACIELE, STASZÓW.  
W grupie B wystąpiły zespoły STALOWA WOLA, BEZ NAZWY, WHO 
CARES.

 Wyniki w grupach
PORĘBY – PRZYJACIELE 0:2 (5-15),(7-15)

STALOWA WOLA – BEZ NAZWY 0:2- (10-15),(3-15)

PRZYJACIELE - STASZÓW 2:1 (12-15), (15-12),(15-9)

STALOWA WOLA – WHO CARES 1:2- (15-8),(13-15), (14-16)

STASZÓW – PORĘBY 2:0- (15-11), (15-10)

BEZ NAZWY – WHO CARES 1:2- (10-15),(15-4),(15-8)

W meczu o trzecie miejsce STASZÓW 2:0 pokonał WHO CARES (15-
6), (19-17). W meczu o pierwsze miejsce BEZ NAZWY pokonała 2:0 
PRZYJACIELE (15-7),(15-9). Czwórka finalistów otrzymała pamiątkowe 
puchary i dyplomy. Podziękowania dla Joanny Bunio oraz zawodniczek 
z Klubu Piłki Siatkowej w Nowej Dębie za sprawne i obiektywne sędzio-
wanie spotkań.

Adam Szurgociński
Dyrektor SOSiR Nowa Dęba
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galeria

Występ młodszej grupy Mażoretek "Diament" podczas części artystycznej uroczystości 
10-lecia nadania imienia Fabiana Dury szkole w Chmielowie.

Bielowianki z Rozalina z dożynkowym wieńcem.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym w Cyganach.

10-lecie nadania imienia Fabiana Dury szkole w Chmielowie - występ uczniów klasy I.

Pan Stefan Buś opowiadał o smakach i walorach chleba.

Kapela "Dębianie" na czele dożynkowego korowodu.
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Polacy na Ukrainie wraz z ks. Michałem Bajcarem dziękują mieszkańcom gminy Nowa Dęba za plecaki i art. szkolne zebrane w ramach akcji "Plecak dla kolegi 2016".

Pamiątkowe zdjęcie przy figurze św. Floriana.

Wyremontowane pomieszczenia dla 6-latków w Przedszkolu nr 5 w Nowej Dębie.

Zaproszeni goście podczas uroczystości przekazania nowego sztandaru  
dla OSP Poręby Dębskie.


