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W radosnym czasie Świąt Bożego Narodzenia
składamy Mieszkańcom Miasta i Gminy Nowa Dęba  

oraz Gościom życzenia zdrowia,  
radości i wzajemnego szacunku.

Niech nadchodzący 2017 rok będzie pełen szczęścia
oraz przyniesie wszystkim spełnienie planów i marzeń.

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy

ze Współpracownikami

Wojciech Serafin
Przewodniczący Rady Miejskiej

wraz z Radnymi
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samorząd

Uroczysta Msza św. rozpoczęła obchody Święta Niepodległości Salwa honorowa na placu mjr Jana Gryczmana w wykonaniu żołnierzy z nowodębskiej jednostki

O oprawę muzyczną Święta Niepodległości dbała Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba Krzyż - pomnik jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski na Osiedlu Północ

11 listopada na sportowo czyli marsz i bieg "Ku Niepodległości"
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listopada obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. W Nowej Dębie odbyły się uro-
czystości z udziałem władz samorządowych, przedsta-
wicieli instytucji, służb mundurowych i szkół z terenu 

miasta i gminy oraz mieszkańców.

Nowodębskie obchody zaczęły się tradycyjnie od złożenia kwiatów pod 
pomnikiem Eugeniusza Kwiatkowskiego przy Urzędzie Miasta i Gminy. 
Następnie w Kościele Matki Bożej Królowej Polski odprawiona została 
uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem j.e. ks. 
biskupa Edwarda Frankowskiego, a po niej na osiedlu Północ poświę-
cony został krzyż i obelisk upamiętniający rocznicę 1050-lecia Chrztu 
Polski. Tablicę na obelisku odsłonili wspólnie ksiądz proboszcz Mie-
czysław Wolanin i burmistrz Wiesław Ordon, a delegacje złożyły pod 
krzyżem wiązanki kwiatów (więcej w tekście "Jubileuszowy pomnik").

Dalsze uroczystości miały miejsce na Placu majora Jana Gryczmana, 
gdzie po wprowadzeniu Pocztów Sztandarowych podniesiono na maszt 
Flagę Państwową i odśpiewano hymn. W okolicznościowym wystąpie-
niu burmistrz W. Ordon przytoczył m.in. znaczenie słów "BÓG, HONOR, 
OJCZYZNA" w kontekście Narodowego Święta Niepodległości obcho-
dzonego w szczególnym dla Polaków roku, czyli rocznicy 1050-lecia 
chrztu Polski.

- Szanowni Państwo! Dziś chylimy czoła przed tymi pokoleniami Po-
laków, którzy przez 123 lata zaborów nie szczędzili życia, zdrowia  
i wysiłków, aby Polska z martwych powstała. Wspominamy tych, którzy 
stawali zbrojnie w Powstaniu Kościuszkowskim, Listopadowym, Stycz-
niowym i Wielkopolskim. Chylimy czoła przed Józefem Piłsudskim wraz 
z jego Legionami za to, że podjął się zbrojnie „wyorywać” granice Polski 
w czasie I wojny światowej. Pamiętamy o dyplomatycznych działaniach 
Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Dziękujemy 
naszym dziadom za utrwalenie granic II Rzeczypospolitej, odradzającej 
się od pamiętnego 11 listopada 1918 roku. Poczujmy się dumni z tych 
naszych przodków. Niech w naszych sercach zagości radość, gdy wi-
dzimy Biało-Czerwoną w swobodzie łopocącą dziś na wietrze! Cześć 
i chwała bohaterom tamtych dni! - dodał na zakończenie burmistrz.

Obecny na uroczystości wójt Suhowoli na Ukrainie - Andrzej Torba, po-
dziękował za zaproszenie na nowodębskie obchody Święta Niepodle-
głości i wręczył na ręce burmistrza Wiesława Ordona okolicznościowe 
gratulacje od mieszkańców Suhowoli z okazji 98. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Następnie odczytany został Apel Pamięci, 
a kompania honorowa z Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lą-
dowych "Dęba" oddała salwę honorową. Uroczysty śpiew Roty przy 
akompaniamencie Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Nowa Dęba zakoń-
czył część oficjalną uroczystości.    

Druga część obchodów miała charakter sportowy. (więcej w tekście 
"11 listopada na sportowo"). Obchody zakończył koncert w SOK zespo-
łu kameralnego „Barok Tune” w ramach Festiwalu Muzyki Kameralnej  
i Organowej „Margaritae  Baroci”.

Organizatorami uroczystości byli: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba, 
proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, do-
wódca Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych „Dęba”, dy-
rektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie oraz 
dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

RL/MM

więto Niepodległości w środowisku Gminy Nowa Dęba w tym 
roku przeżywaliśmy nieco inaczej niż w poprzednich latach. 
Tym razem centralne uroczystości religijne były sprawowa-
ne w kościele Matki Bożej Królowej Polski. Przewodniczył im 

ks. bp Edward Frankowski wraz z kapłanami dekanatu Nowa Dęba. 
Brała w nich udział miejscowa orkiestra gminna, Kompania Honorowa 
Wojska Polskiego, prawie trzydzieści pocztów sztandarowych z terenu 
Gminy oraz liczna grupa wiernych modlących się w intencji Ojczyzny. 
I tu trzeba dodać, że sprzyjała temu korzystna pogoda - chłodna, ale 
bez deszczu i wiatru.

Na wstępie uroczystości powitali ks. bpa przedstawiciele Parafii oraz 
miejscowy proboszcz. Pozwolę sobie przytoczyć teksty powitania, bo 
one przybliżają szczegółowy przebieg uroczystości.

1050. Rocznica Chrztu Polski jest znakomitą okazją wyrażenia wdzięcz-
ności wszystkich Polaków, w tym społeczności lokalnej Gminy Nowa 
Dęba i naszej Parafii, za dar wiary chrześcijańskiej, która przez wieki 
towarzyszyła naszym przodkom, umacniając ich i stanowiąc wielkie 
duchowe oparcie. Czcigodny Księże Biskupie Edwardzie! Witamy Cię 
serdecznie, Następco Apostołów, w naszej Parafii. Twoje odwiedziny są 
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dla nas wielkim świętem i przeżyciem, tym bardziej, że odbywają się  
w tak ważnym roku dla Polski. Nasze życie to życie prostych, zwykłych 
ludzi. Staramy się żyć tak, by nie splamić imienia prawego chrześci-
janina. Pragniemy, by Chrystus zajmował godne miejsce w naszych 
rodzinach. Dostojny nasz Gościu! Prosimy Cię, byś pobłogosławił nas 
i dzieła powstałe w ostatnich miesiącach i latach w naszej parafii.  
Ze swej strony życzymy Ci wielu łask z nieba w Twojej niełatwej pracy 
pasterskiej. Szczęść Boże!

I słowa powitania ks. proboszcza: Drogi Księże Biskupie Edwardzie! 
Witamy Cię w naszym środowisku otwartymi sercami, z wielka rado-
ścią i należnym szacunkiem. Przybywasz do nas jako apostoł Jezusa 
Chrystusa, aby nas umocnić w wierze, nadziei i miłości. Przybywasz  
w dniu szczególnym, bo w Święto Niepodległości naszej Ojczyzny, moż-
na powiedzieć, że w przeddzień 100. rocznicy odzyskanej po 123 latach 
wolności, ponownego zaistnienia na mapach Europy i świata. W tym 
też dniu zwracamy się z gorącą prośbą do Ekscelencji Księdza Biskupa  
o poświęcenie witraży naszej świątyni konsekrowanej w Roku Wielkiego 
Jubileuszu 2000-lecia Wcielenia Syna Bożego, ze świętymi i błogosła-
wionymi głównie pochodzącymi z Polski południowo – wschodniej oraz 
z cieszącymi się znaczącym kultem w naszej Ojczyźnie. Ponadto proszę 
o pobłogosławienie mosiężnej tablicy upamiętniającej 1050. Rocznicę 
Chrztu Polski, 31. Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Francisz-
ka w Krakowie w dniach od 26 do 31 lipca 2016 r. oraz kończący się 
Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Ale na tym nie koniec, księże Biskupie, 
bo po zakończonej Eucharystii przejdziemy na Osiedle Północ, by tam, 
wśród mieszkalnych bloków, a konkretnie przy bloku, w którym miesz-
kają w większości rodziny wojskowe, Ekscelencja odsłonił i poświęcił 
Pomnik 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Uprzejmie proszę w imieniu 
nas tu zgromadzonych o przewodniczenie koncelebrowanej Mszy św., 
apostolskie pouczenie i modlitwę za naszą umiłowaną Ojczyznę i nasze 
środowisko.

Skąd się wzięła myśl wzniesienia pomnika dla uczczenia Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski? W roku, kiedy był przeżywany jubileusz 
1000-lecia chrztu naszej Ojczyzny, ówczesne władze podejmowały 
wiele działań, aby udaremnić religijne uroczystości upamiętniające to 
historyczne wydarzenie. Propaganda robiła, co mogła, aby zniechęcić 

do brania udziału w jubileuszowych religijnych obrzędach inicjowanych 
przez Kościół. Nie zgodzono się także na przyjazd papieża Pawła VI 
na centralne uroczystości jubileuszowe do Częstochowy. Pamiętam ten 
klimat i atmosferę dosyć dobrze, bo w 1966 roku zdawałem egzamin 
dojrzałości i w tym też roku wstąpiłem do Wyższego Seminarium Du-
chownego w Przemyślu.

Ktoś zapyta, dlaczego wybrano miejsce na wzniesienie jubileuszowego 
pomnika na Osiedlu Północ? Ta myśl nurtowała mnie – proboszcza 
miejscowej wspólnoty parafialnej od roku 2000. Osiedle to tworzy kil-
kanaście bloków mieszkalnych i nie ma na nim żadnego zewnętrznego 
znaku religijnego, mimo, że prawie wszyscy mieszkańcy to osoby wie-
rzące obrządku rzymskokatolickiego. Ten fakt obecności pomnika przy 
ulicy Kwiatkowskiego wpłynie także na częściową zmianę trasy procesji 
Bożego Ciała. Przy nim będzie jeden z ołtarzy. Pomnik ten w mojej 
ocenie jest dostojny i poważny. Stanowią go: metalowy krzyż, kamien-
ny kilkutonowy głaz na którym została umieszczona okolicznościowa 
tablica, zawierająca m.in. słowa: Jezu błogosław Ojczyźnie naszej.

Bardzo pozytywnie i z uznaniem ocenił go także główny celebrans ob-
rzędów jego poświęcenia, ks. bp Frankowski.

I na koniec słowa podziękowania wypowiedziane przez duszpasterza 
Parafii: Ekscelencjo, Księże Biskupie Edwardzie! Dziękujemy za obec-
ność, modlitwę, apostolskie pouczenie i obrzędy poświęcenia. Niech 
dobry, miłosierny Bóg darzy Cię swoim błogosławieństwem, odpo-
wiednim zdrowiem i siłami do pełnienia apostolskiego posługiwania. 
Dziękuję także tym wszystkim, którzy się zaangażowali na miarę swoich 
możliwości i kompetencji, we wszelkie prace związane z realizacją Po-
mnika 1050-lecia Chrztu Polski. To podziękowanie składam na ręce 
panów Stanisława i Mariana, dla Wszystkich. Dziękuję również tym, 
którzy uczestniczyli we Mszy św. polecając Panu Bogu sprawy naszej 
Ojczyzny, a więc władzom samorządowym, Kompani Honorowej Wojska 
Polskiego, orkiestrze, pocztom sztandarowym, przedstawicielom zakła-
dów pracy i szkół – wszystkim obecnym.

Ks. Mieczysław Wolanin

listopada w Nowej Dębie odbył się Marsz i Bieg „ku  
Niepodległości”. Zostały one zorganizowane aby uczcić 
Narodowe Święto Niepodległości na sportowo.

Marsz nordic walking wystartował spod Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie w kierunku Ośrodka nad Zalewem i po 
okrążeniu zalewu zawodnicy zameldowali się na mecie. Wzięło w nim 
udział 51 osób w różnych kategoriach wiekowych. Poniżej prezentuje-
my listę zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

Kobiety:

I miejsce – Pasek Martyna (kategoria 0-30 lat)

II miejsce – Czaja Kornelia (kategoria 0-30 lat)

III miejsce – Cyma Michalina (kategoria 0-30 lat)

I miejsce – Załęska – Magda Edyta (kategoria 31-60 lat)

II miejsce – Niedzielska Teresa (kategoria 31-60 lat)

III miejsce – Dec Elżbieta (kategoria 31-60 lat)

I miejsce – Kaproń Maria (kategoria 61+ lat)

II miejsce – Trojanowska Teresa (kategoria 61+ lat)

III miejsce – Tomińska Maria (kategoria 61+ lat)

Mężczyźni:

I miejsce – Wołosz Maciej (kategoria 0-30 lat)

II miejsce – Wołosz Jakub (kategoria 0-30 lat)

I miejsce – Załęski Wojciech (kategoria 31-60 lat)

I miejsce – Wąsowicz Andrzej (kategoria 61+ lat)

II miejsce – Hałka Stanisław (kategoria 61+ lat)

III miejsce – Załęski Karol (kategoria 61+ lat)

Bieg odbył się w Ośrodku nad Zalewem na trzech dystansach: 1700 
m (1 okrążenie), 3400 m (2 okrążenia) i 5100 m (3 okrążenia). Wzięło  
w nim udział 59 osób, a wśród nich burmistrz miasta i gminy Nowa 
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Dęba Wiesław Ordon. Uczestnicy marszu i biegu otrzymali pamiąt-
kowe koszulki z motywem patriotycznym oraz dyplomy uczestnictwa. 
Zwycięzcy otrzymali puchary, które wręczone zostały przez burmistrza 
Wiesława Ordona i przez zastępcę burmistrza Leszka Mirowskiego. 
Lista zwycięzców w poszczególnych dystansach przedstawiała się na-
stępująco:

Wśród kobiet:

I miejsce – Smolarczyk Karolina (dystans 1700m)

II miejsce – Milczanowska Zuzanna (dystans 1700m)

III miejsce – Motyka Gabriela (dystans 1700m)

I miejsce – Zięba Klaudia (dystans 3400m)

II miejsce – Samisz Daria (dystans 3400m)

III miejsce – Motyka Ewelina (dystans 3400m)

Wśród mężczyzn:

I miejsce – Prokopiuk Marcel (dystans 1700m)

II miejsce – Wdowiak Patryk (dystans 1700m)

III miejsce – Wdowiak Dominik (dystans 1700m)

I miejsce – Urbaniak Arkadiusz (dystans 3400m)

II miejsce – Czachor Rafał (dystans 3400m)

III miejsce – Piórek Kamil (dystans 3400m)

I miejsce – Kuźniar Jacek (dystans 5100m)

II miejsce – Bal Jakub (dystans 5100m)

III miejsce – Serafin Marek (dystans 5100m)

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy pucharów, wszystkim uczestni-
kom – ukończenia biegu. Wszystkich chętnych zapraszamy za rok na 
następny bieg i marsz „ku Niepodległości”.

Adam Szurgociński
Dyrektor SOSiR

Rządowy program 
"Mieszkanie Plus" ruszy  

w Nowej Dębie
koło 30 mieszkań na wynajem może w najbliższym czasie 
powstać w Nowej Dębie w ramach rządowego programu 
Mieszkanie Plus. To efekt listu intencyjnego podpisanego 
przez władze miasta i BGK Nieruchomości S.A. – Realiza-

cja programu Mieszkanie Plus to nie tylko realne wsparcie dla śred-
niozamożnych rodzin, ale też silny impuls prorozwojowy dla lokalnej 
gospodarki – podkreślali zgodnie przedstawiciele samorządu i spółki 
odpowiedzialnej za pilotażowe inwestycje.

List intencyjny, podpisany 12 października tego roku, zakłada współ-
pracę w celu realizacji projektów inwestycyjnych obejmujących budow-
nictwo mieszkaniowe oraz infrastrukturę towarzyszącą. Porozumienie 
dotyczy nieruchomości wytypowanej przez miasto Nowa Dęba i wstęp-
nie zaakceptowanej do dalszej analizy pod kątem możliwości realizacji 
inwestycji przez BGK Nieruchomości S.A. – spółkę zależną Banku Go-
spodarstwa Krajowego, odpowiedzialną za operacyjne przygotowanie  
i pilotażową realizację programu Mieszkanie Plus.

- W programie Mieszkanie Plus stawiamy na partnerskie relacje i za-
ufanie we współpracy z samorządami. Od początku deklarowaliśmy 
pełną otwartość i elastyczność w podejściu do indywidualnych potrzeb 
poszczególnych społeczności lokalnych – przekonywał Grzegorz Mu-
szyński, doradca zarządu BGK Nieruchomości S.A. – Nowa Dęba to 
jedna z pierwszych gmin, które zwróciły się do nas z prośbą o zbadanie 
nieruchomości pod budowę mieszkań na wynajem. W krótkim czasie 
dokonaliśmy wstępnej oceny i przygotowaliśmy list intencyjny, otwiera-
jący drogę do dalszej współpracy.

Na wskazanej przez miasto Nowa Dęba działce, wielkości 0,27 ha, 
może powstać około 30 mieszkań na wynajem. Porozumienie jest 
wstępem do przeprowadzenia szczegółowych analiz, niezbędnych  
w przypadku każdego procesu inwestycyjnego. Uzyskanie pozytywnej 

oceny ekonomicznej i prawnej inwestycji na wskazanej działce pozwoli 
na określenie programu funkcjonalnego zabudowy oraz ewentualne 
zawarcie ostatecznej umowy inwestycyjnej.

– Cieszy mnie mnie zaangażowanie rządu pani premier Beaty Szydło w 
realizację programu Mieszkanie Plus. To duża szansa dla młodych rodzin  
z dziećmi i tych, które te dzieci planują, na zamieszkanie w warunkach 
stwarzających im szansę na stabilny rozwój. To także szansa dla nowo-
dębskiego przemysłu: dzięki mieszkaniom osiedlą się w naszym mie-
ście młodzi ludzie z dobrymi kwalifikacjami, tak potrzebni rozwijającym 
się firmom w podstrefie Nowa Dęba i Chmielów - mówi Wiesław Ordon, 
burmistrz Nowej Dęby. – Jest nadzieja na pierwszy blok z mieszkaniami 
na wynajem w naszym mieście po 24 latach. Będę z niecierpliwością 
oczekiwał na wdrożenie do realizacji naszego zgłoszenia, a dodać chcę, 
że to nie jedyny teren, który w dalszej kolejności chętnie przekażemy na 
realizację tego potrzebnego Polsce i Nowej Dębie projektu.

Inwestycje w ramach programu Mieszkanie Plus realizowane będą 
na zasadach rynkowych. Mieszkania, jakie powstaną we wskazanych 
przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się charakteryzować 
czynszami dostępnymi także dla słabiej uposażonych rodzin, choć nie 
będą to czynsze o komunalnym charakterze. Ale dadzą one szansę na 
dojście do własności po spłaceniu zobowiązania zaciągniętego na bu-
dowę bloku przez operatora programu. To pozwoli im m.in. ograniczyć 
konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilności i elastyczność 
na rynku pracy. W sposób szczególny program ma za zadanie poprawić 
sytuację młodych polskich rodzin, dla których uzyskanie mieszkania  
o odpowiednim standardzie będzie stanowiło podstawę do podjęcia 
decyzji o posiadaniu większej liczby dzieci.

UMiG/RL
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d 1 stycznia 2017 r. mieszkańcy gminy Nowa Dęba będą 
więcej płacić za wodę i ścieki. Łącznie będzie to wzrost o 50 
groszy na metrze sześciennym. Nowe taryfy przedstawione 
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej Sp. z o.o. w Nowej Dębie zostały zatwierdzone przez Radę Miej-
ską na listopadowej sesji. Spółka przedstawiła taryfę, w której cena 
za wodę nie wzrastała, rosła natomiast cena za odprowadzenie ście-
ków. Wynikało to przede wszystkim z kosztów, jakie spółka ponosiła  
w utrzymaniu całego systemu kanalizacyjnego, który na terenie miasta 
jest przestarzały i wymaga ciągłego dofinansowania. Awarie na sieci 
kanalizacyjnej znalazły swoje odzwierciedlenie w taryfie. 

Spółka PGKiM przygotowuje się do dużego projektu modernizacyjnego 
o wartości 30 mln złotych i złożyła już wniosek o jego sfinansowanie do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do-
piero wdrożenie tego projektu spowoduje po kilku latach, że problemy 
z funkcjonowaniem sieci ustaną. Aby obniżyć wydatki mieszkańców, 
radni na wniosek burmistrza uchwalili dopłaty do cen na wodę i ście-
ki. Dopłaty uchwalone przez Radę Miejską pochłoną z budżetu gminy 
około 700 tys. zł. Spowodowały też, że stawka za wodę będzie wyno-
sić  4,21 zł/m3, a więc o 30 groszy więcej niż dotychczas. Natomiast 
za ścieki gospodarstwa domowe będą ponosiły opłaty w wysokości  
4,98 zł/m3 czyli o 20 groszy więcej.  

Jeżeli średnie zużycie wody na osobę zostało przyjęte na poziomie  
3 metrów sześciennych, to w skali miesiąca na osobę opłata wzrośnie 
o 1,50 zł. Nowa taryfa będzie obowiązywała do końca grudnia 2017 r.

UMiG

Drożej za wodę i ścieki

Inwestycje w obiektywie
 REMONTY DRÓG GMINNYCH

akończone zostały prace dotyczące remontu dróg na terenie 
miasta i gminy Nowa Dęba. W sumie wyremontowano 1926 
metrów dróg w miejscowościach Cygany, Jadachy, Chmielów 
oraz w osiedlu Poręby Dębskie.

Wykonano także nawierzchnię asfaltową na drodze łączącej ulicę Woj-
ska Polskiego z ulicą Podgórze,  biegnącej przez nowy most na rzece 
Dęba. Oprócz położenia warstwy bitumicznej utwardzono również pół-
metrowe pobocza. Wykonawcą prac była firma PRD Mielec. Uzyskano 
także pozwolenie na użytkowanie mostu. Koszt remontu dróg wyniósł 
blisko 421 tys. zł.

 CHODNIK W ROZALINIE
Zbudowana została kolejna część deptaka pieszego w Rozalinie wzdłuż 
drogi powiatowej Tarnowska Wola – Wola Baranowska. Wartość za-
kończonych prac związanych z wykonaniem 358 metrów chodnika 
na odcinku od Barda w stronę Kaczaków wyniosła blisko 100 tys. zł. 
Gmina Nowa Dęba sfinansowała budowę chodnika w 50%. Pozostała 
część została sfinansowana przez powiat tarnobrzeski. Prace prowa-
dziła firma „BRUK-DAR” Dariusz Skawiński z Brenia Osuchowskiego. 

 NOWE OŚWIETLENIE ULICZNE
Na ulicach Zarzecze, Majdańskiej i Wczasowej w Nowej Dębie zainsta-
lowane zostało nowe oświetlenie. Cztery nowe słupy z lampami LED 
pojawiły się na ulicy Zarzecze, natomiast 16 opraw LED na już ist-
niejących słupach zostało zamontowanych na ul. Majdańskiej (4 szt.) 
i Wczasowej (12 szt.). Wszystkie zadania zostały wykonane w trybie 
„zaprojektuj i wybuduj”, a koszt całkowity wyniósł ok. 55 tys. zł. 

UMiG/RL
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udynek Komisariatu Policji w Nowej Dębie zyskał nowy wy-
gląd. Środki na remont pochodziły z budżetu państwa oraz 
budżetu gminy Nowa Dęba.

Stary budynek Komisariatu Policji przy ul. Słowackiego 2 
w Nowej Dębie przeszedł gruntowny remont zewnętrzny. Inwestycję 
rozpoczęto we wrześniu br. Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem 
burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona, Komendanta 
Miejskiego Policji w Tarnobrzegu podinsp. Stanisława Sekuły, Komen-
danta Komisariatu Policji w Nowej Dębie kom. Mariusza Stasiaka oraz 
reprezentantów naczelnika Wydz. Inwestycji i Remontów Komendy Wo-
jewódzkiej Policji w Rzeszowie Iwony Pacholickiej i Tadeusza Paster-
naka. Obecni byli także wykonawcy robót budowlanych - firma WID 
– BUD z Chmielowa, policjanci oraz pracownicy urzędu miasta i gminy.

Komendant Miejski Policji w Tarnobrzegu podinsp. Stanisław Sekuła 
podziękował władzom gminy za pomoc i wsparcie przedsięwzięcia. 
Remont objął wymianę drzwi, położenie izolacji termicznej, malowanie, 
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dodanie logo-
typów. Koszt całkowity remontu wyniósł 240 tys zł przy 50% udziale 
gminy Nowa Dęba.

UMiG

Nowy wygląd  
Komisariatu Policji

związku z przypadającą w tym roku 55 rocznicą nadania 
praw miejskich Nowej Dębie,  Rada Miejska nadała tytu-
ły „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” osobom, 
które swój czas poświęcały wychowywaniu młodego 

pokolenia, podejmowaniu inicjatyw społecznych, a także  angażowały 
siebie i innych do pracy nie tylko w strukturach samorządu, ale także  
w organizacjach pozarządowych oraz instytucjach, które wniosły zna-
czący wkład w rozwój naszej gminy. 

Wśród wyróżnionych, którym nadano tytuł są:

1) Antończyk Józef  

2) Antończyk Wiktoria

3) Kaczmarek Józefa

4) Zespół Folklorystyczny „CYGANIANKI”

Józef Antończyk – emerytowany, długoletni nauczyciel w Zespole 
Szkół Nr 1 w Nowej Dębie.
Przez okres pracy zawodowej pełnił funkcję Dyrektora Liceum Ogól-
nokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowej Dębie oraz Pre-
zesa Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Dębie. Pedagog, 
społecznik i wychowawca młodzieży. Jest instruktorem ZHP w stopniu 
harcmistrza. Czynnie uczestniczył w pracach Polskiego Towarzystwa 

Przyrodniczego oraz Ligi Ochrony Przyrody, poprzez co był inspiratorem 
kontaktów młodzieży z przyrodą – organizował wiele obozów, rajdów 
wędrownych i kajakowych dla młodzieży. Wraz z młodzieżą odwiedzał 
miejsca pamięci narodowej oraz był organizatorem kontaktów młodzie-
ży z byłymi partyzantami Oddziału „Jędrusiów”, żołnierzy Armii Krajo-
wej i Sybiraków.
Od wielu lat aktywnie działa w Akcji Katolickiej przy Parafii p.w. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie. Odznaczony wieloma me-
dalami i odznakami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi. 

„Zasłużeni dla Miasta i Gminy” 
na 55 lat Nowej Dęby

samorząd
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ychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom grup seniorów, 
Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" od czerw-
ca br. realizowało projekt pt. "Lasowiackie Kluby Seniora" 
w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 

Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 współfinansowanego ze 
środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W ramach projektu powołanych zostało łącznie dziewięć Klubów Senio-
ra na terenie powiatu stalowowolskiego oraz tarnobrzeskiego. W gminie 
Nowa Dęba do "Lasowiackiego Klubu Seniora", który utworzony został 
w miejscowości Chmielów rekrutowanych zostało 15 seniorów w wieku 
60+ będącymi mieszkańcami gminy Nowa Dęba.

Realizację zadań na rzecz seniorów wspomaga pięcioosobowa grupa 
wolontariuszy dziecięco-młodzieżowych w wieku 11-24 lat oraz grupa 
trzech wolontariuszy dorosłych- animatorów. W miesiącach lipiec-sier-
pień br. w "Lasowiackim Klubie Seniora" w Chmielowie realizowane były 
warsztaty fizjoterapeutyczno-ruchowe pt. "Witki senior", a w okresie od 
lipca do listopada seniorzy oraz wolontariusze uczestniczyli w warszta-
tach rękodzieła artystycznego. Realizacja półtoragodzinnych warsztatów 
usprawniających raz w tygodniu przez okres dwóch miesięcy miała na 

celu podniesienie ogólnego zdrowia i kondycji fizycznej seniorów. Warsz-
taty prowadził pan Kamil Gronek. 

Dobór metod wsparcia z wykorzystaniem chociażby warsztatów ręko-
dzieła artystycznego przyczynił się do wzrostu u seniorów poczucia 
własnej wartości i samozadowolenia. Prowadzone przez panią Dominikę 
Żyrę warsztaty artystyczne obejmowały cztery bloki tematyczne: odlewy 
gipsowe oraz wyroby z masy solnej, bibułkarstwo, szycie oraz filcowanie, 
bukieciarstwo. Z powstałych w ramach projektu ozdób oraz wyrobów rę-
kodzielniczych utworzona została na zakończenie projektu wystawa.

Okazją do wzmocnienia wzajemnych relacji i więzi międzypokoleniowych 
pomiędzy grupą seniorów a grupą wolontariuszy, była zorganizowana  
w miesiącu wrześniu wycieczka edukacyjno-krajoznawcza do Muzeum 
Etnograficznego w Sanoku oraz Ogrodu Biblijnego w Myczkowcach. 
Ostatnim etapem realizacji projektu jest przeprowadzenie w miesiącu 
grudniu zajęć kulinarnych oraz organizacja spotkania wigilijnego połą-
czonego z podsumowaniem projektu. W trakcie zajęć kulinarnych pod 
kierownictwem pani Katarzyny Stec uczestnicy Lasowiackiego Klubu 
Seniora w Chmielowie przygotują tradycyjne potrawy obszaru oraz świą-
teczne potrawy kuchni lasowiackiej, które zagoszczą na wspólnym wigi-
lijnym stole. 

Wierzymy, iż realizacja projektu przyczyniła się do zaangażowania uczest-
ników w działania społeczno-edukacyjne, artystyczno-kulturowe i sporto-
wo-rekreacyjne. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział 
w projekcie oraz życzymy spełnienia marzeń, zrozumienia, rozwoju pasji, 
satysfakcji z podejmowanych działań, realizacji wyznaczonych celów. Ży-
czymy Państwu również stale towarzyszącego dobrego samopoczucia, 
zadowolenia, i spełnienia.

Państwa doświadczenie, wiedza, czas wolny to wielki potencjał, którego 
wykorzystanie stanowić może szansę dla innych – młodych, słabszych, 
zależnych.  

LGD

Wiktoria Antończyk – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół Nr 1 
w Nowej Dębie. Wzór pedagoga i wychowawcy. Przez cały długoletni 
okres pracy zawodowej brała udział we wszystkich imprezach sporto-
wych Szkolnego Związku Sportowego. Dostąpiła szczególnych osiągnięć 
w dziedzinie piłki siatkowej dziewcząt oraz lekkoatletyce. Wyniki sportowe 
jej uczniów uplasowały LO na wysokim miejscu w klasyfikacji szkół po-
nadpodstawowych w woj. podkarpackim. Za swoją działalność została 
odznaczona wieloma nagrodami i medalami w tym Złotym Krzyżem Za-
sługi.

Józefa Kaczmarek – od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Oddziału Re-
jonowego w Nowej Dębie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Zna-
na jest w środowisku z wielu inicjatyw, akcji i działań na rzecz osób star-
szych i niepełnosprawnych. Od wielu lat uaktywnia seniorów w naszym 
środowisku organizując cykliczne spotkania integracyjne oraz wycieczki. 
Wraz z członkami związku bierze czynny udział w uroczystościach patrio-
tycznych i innych ważnych wydarzeniach w życiu społecznym. Poprzez 
współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami oraz Domem Po-
mocy Społecznej w Nowej Dębie aktywizuje osoby starsze do podejmo-
wania różnych wyzwań, między innymi w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 
Za swoją działalność otrzymała wiele dyplomów oraz odznaczeń.

Zespół Folklorystyczny „CYGANIANKI” -  Zespół działa od 1997 
roku, w styczniu 2017 będzie obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Jego 
głównym celem jest kultywowanie i pielęgnowanie różnych form sztu-
ki ludowej, a szczególnie pieśni i obrzędów kultury lasowiackiej. Zespół 
jest ambasadorem tradycji przekazywanych z pokolenia na pokolenie,  
a repertuar czerpie ze starych zbiorów i opowiadań najstarszych miesz-
kańców wsi i okolic. Członkowie zespołu starają się ocalić od zapomnie-
nia kulturę swoich przodków i przekazać ją młodemu pokoleniu. Dzięki 
tym staraniom powstał dziecięcy i młodzieżowy zespół śpiewaczy, który 
występuje na scenach wspólnie z Cyganiankami. Zespół od wielu lat wraz 
z kapelą uświetnia różne wydarzenia lokalne, powiatowe i wojewódzkie. 
W swoim dorobku Zespół posiada kilkadziesiąt prestiżowych nagród  
i wyróżnień zdobytych podczas konkursów szczebla powiatowego, woje-
wódzkiego i ogólnopolskiego. Dwukrotnie był nominowany do Ogólnopol-
skiego Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, 
jako jedyny z Podkarpacia, gdzie prezentują się najlepsi z najlepszych.
Zespół występował również poza granicami kraju w Irlandii, Francji i USA.

UMiG
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grudnia w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 
emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty – członkowie 
ZNP - spotkali się z okazji „Dnia Seniora”, którego organizato-
rem była Oddziałowa Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP. 

W uroczystości uczestniczyli także: burmistrz miasta i gminy Nowa 
Dęba Wiesław Ordon, dyrektor Przedszkola nr 1 Jolanta Orłowska, dy-

rektor SOK Krystian Rzemień oraz wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP 
Maria Krakowska. W części oficjalnej życzenia złożył seniorom prezes 
Oddziału ZNP Kazimierz Wąsik. Ponadto długich lat życia i aktywności 
społecznej seniorom życzył także burmistrz Wiesław Ordon. 

Podczas spotkania kol. Bronisławie Koczoń została wręczona „Odznaka 
za 50-letnią przynależność do ZNP”. Koleżanki - Maria Gryglewska, 
Janina Narolska i Krystyna Trela – takie Odznaki otrzymały podczas 
związkowej akademii wojewódzkiej w Rzeszowie z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Jubilatom – Marii Kosiorowskiej, Genowefie Sawule, Kry-
stynie Ozdarskiej, Halinie Kwaśny i Henrykowi Mikulskiemu – z okazji 
80. urodzin wręczono okolicznościowe dyplomy i upominki. 

„Dzień Seniora” uświetniła obecność dzieci z Przedszkola nr 1 w Nowej 
Dębie, które swoim występem i życzeniami sprawiły seniorom wiele 
radości. 

Uroczystość dopełnił poczęstunek, przy którym seniorzy wspominali 
radosne chwile ze swojej pracy, a żegnając się, już zaplanowali podob-
ne spotkanie w przyszłym roku. 

Z upoważnienia OSEiR 
Halina Wąsik

z życia gminy

Dzień seniora ZNP 

6

 PIKNIK INTEGRACYJNY

września na placu za budynkiem Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, przy za-
angażowaniu pracowników MGOPS w przygotowanie  
i przeprowadzenie imprezy, odbył się Plenerowy Piknik. 

Celem zorganizowania tej imprezy było zachęcenie do wspólnej zabawy 
szczególnie rodziców z dziećmi oraz szeroko rozumiana integracja.

Najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mogli skorzystać z wielu atrak-
cji, do których dostęp był całkowicie bezpłatny. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się dmuchana zjeżdżalnia, bańki mydlane, a 

także malowanie twarzy w wykonaniu uczennic z Zespołu Szkół Nr 2  
w Nowej Dębie pod opieką pani Anny. Stoiska gastronomiczne z po-
pcornem, watą cukrową, słodkościami i pieczoną kiełbaską, oblegane 
były do ostatnich minut imprezy. Zabawa była prowadzona przez ani-
matora, który swoim zapałem potrafił porwać do tańca nie tylko dzieci, 
ale również rodziców i zaproszonych gości. Nie zabrakło konkursów, 
za udział w których dzieci otrzymywały drobne nagrody. Piknik dzię-
ki sprzyjającej pogodzie przyciągnął wiele rodzin i cieszył się dużym 
powodzeniem. Organizatorem imprezy był Miejsko – Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nowej Dębie, przy współpracy Samorządowego 
Ośrodka Kultury.

Piknik nie mógłby się odbyć bez wsparcia licznej grupy sponsorów. 
Dziękujemy i liczymy na wsparcie kolejnych naszych inicjatyw.

 WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
7 grudnia w budynku MGOPS odbyła się impreza mikołajkowa, w której 
uczestniczyły zaproszone dzieci z terenu miasta i gminy Nowa Dęba, 
w tym dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe Klubu Aktywności 
„Emka”. 

Przybyłych gości przywitał zastępca burmistrza Leszek Mirowski, ży-
cząc wszystkim udanej zabawy oraz Wesołych Świąt. Dzieci podzię-
kowały za życzenia wręczając burmistrzowi specjalnie wykonaną na tą 
okazję świąteczną gwiazdę. 

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa prowadzona przez anima-
tora, który swoim zapałem potrafił porwać do tańca zarówno dzieci 
najmłodsze jak i te nieco starsze.  Rytm świątecznych i bajkowych me-
lodii do późnych godzin wieczornych rozbrzmiewał w budynku MGOPS. 

Wydarzenia w MGOPS

29
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z życia gminy

październiku reprezentacja francuskiego Ploemeur - mia-
sta partnerskiego Nowej Dęby - po raz kolejny odwiedziła 
naszą gminę. 

Pomimo nieoficjalnego charakteru wizyty zostali przyjęci 
przez burmistrza Wiesława Ordona oraz zastępcę burmistrza Leszka 
Mirowskiego. Tłumaczem był wieloletni nauczyciel j. francuskiego Sta-
nisław Truchan.

Jednym z punktów ich wizyty był także udział w podsumowaniu pro-
jektu Towarzystwa Włościańskiego „Ługi” - „Klub Aktywnego Seniora”, 
które miało miejsce 25 października w Wiejskim Centrum Aktywno-
ści w Tarnowskiej Woli. Projekt ten dofinansowano ze środków Gminy 
Nowa Dęba oraz Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  
w Polsce, Fundację Fundusz Lokalny SMK.

Nasi francuscy goście zostali życzliwie przyjęci przez sołtysa Sławomi-
ra Rutkowskiego, społeczność Tarnowskiej Woli oraz uczestniczki pro-
jektu. W spotkaniu tym udział wzięli również: burmistrz miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz zastępca burmistrza Leszek Mirowski.

Honorowi goście żywo reagowali na prezentację dokonań pań uczest-
niczących w projekcie, a był to m.in. pokaz rękodzieła artystycznego 
i taniec finałowy, który uczestniczki ćwiczyły w trakcie zajęć rucho-
wych. Oprócz pokazu talentów pań, zaproszeni goście spróbowali dań 
regionalnych, a sami zaś zaskoczyli zebranych śpiewem francuskich 
piosenek biesiadnych.

Na koniec spotkania delegacja Ploemeur wręczyła burmistrzowi Wie-
sławowi Ordonowi prezent - specjalną koszulkę z nazwą ich miejsco-
wości. Warto podkreślić, iż przedstawiciele Ploemeur bardzo polubili 
naszą gminę i chętnie do niej wracają, nawet z prywatną wizytą.

Anita Kozdęba

d 1 listopada 2016 roku w Nowej Dębie czynne jest Biuro 
Poselskie Pani Poseł na Sejm RP Haliny Szydełko, które 
ma swoją siedzibę przy ul. Słowackiego 1A (w budynku Spół-
dzielni Inwalidów). Pani Poseł zaprasza na dyżury poselskie 

- biuro czynne jest w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 11 do 
14. Aby zapisać się na spotkanie wymagany jest wcześniejszy kon-
takt telefoniczny lub osobisty w biurze poselskim. Telefon do asystenta:  
+48 604 197 017. Adres e-mail: halina-szydełko@wp.pl

W Nowej Dębie można spotkać się także z posłem Zbigniewem 
Chmielowcem. Tutaj również wymagany jest wcześniejszy kontakt 
telefoniczny (tel. +48 695 418 400) lub mailowy: (zbigniew.chmielo-
wiec@sejm.pl) w celu umówienia dokładnej daty spotkania. Można też 
kontaktować się poprzez biuro poselskie w Kolbuszowej (tel. asystenta 
+48 17 227 10 01).

UMiG/RL

Goście z Ploemeur  
ponownie w naszej gminie

Dyżury poselskie w Nowej Dębie

O

Punktem kulminacyjnym imprezy było przybycie Świętego Mikołaja, 
który jak wiadomo nigdy nie przychodzi z pustymi rękami. 

Dzięki przeprowadzonej przez pracowników MGOPS w listopadzie Akcji 
Charytatywnej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę każde dziecko otrzy-
mało prezent - niespodziankę. Dodatkowo, ręcznie wykonane upomin-
ki - świąteczne choineczki, przygotowały dla swoich kolegów dzieci  
z Klubu Aktywności. Radość z otrzymanych prezentów była bezcen-
na, mamy nadzieję, że nie była to ostatnia wizyta Świętego Mikołaja  
w naszym Ośrodku.

Impreza nie mogłaby się odbyć bez osobistego zaangażowania pra-
cowników MGOPS oraz pań  prowadzących  Klub Aktywności, za co 
gorąco dziękujemy licząc na dalszą pomoc i współpracę.

Kierownik MGOPS                                                                                                                            
Maria Tomczyk

W
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z życia gminy

ecyzją ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza 
od 3 listopada 2016 r. proboszczem w 
Tarnowskiej Woli został mianowany ks. 
kanonik Piotr Palacz. Ks. Piotr Palacz 

urodził się 16 czerwca 1958 r. w Stępinie w po-
wiecie strzyżowskim (diecezja rzeszowska). Został 
wyświęcony na kapłana z rąk abp Ignacego To-
karczuka 24 czerwca 1985 r. w Przemyślu. Pra-
cował jako wikariusz w parafiach: Turbia, Górno k. 
Rzeszowa, Nisko i Ostrowiec Św. Od 13 listopada 
1993 r. był proboszczem w Kotowej Woli. 

- Pragnę z wami pracować jako proboszcz aby 
wspólnie się uświęcać w różnych dziedzinach 
życia parafialnego – zapewnia ks. Piotr Palacz. – 
Będzie to dotyczyć zarówno spraw gospodar czych 
jak i duchowych. Ufam, że z Bożą pomocą uda 
nam się to wspólnie realizować. – dodaje nowy 
proboszcz. Ks. Piotr Palacz zastąpił w parafii Tar-
nowska Wola dotychczasowego proboszcza ks. 
Antoniego Saneckiego, który przeszedł na eme-
ryturę. 

UMiG

Nowy gospodarz parafii Tarnowska Wola

 AKCJA CHARYTATYWNA  
,,POMÓŻ DZIECIOM PRZETRWAĆ ZIMĘ”

iejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie 
po raz kolejny w tym roku przyłączył się do Ogólnopolskiej 
Akcji Charytatywnej ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Głów-
nym organizatorem Akcji było Radio Lublin we współpracy z 

Telewizją Lublin. Na naszym terenie Akcję koordynowało Polskie Radio 
Rzeszów. Zgodnie z jej ideą i regulaminem  19 listopada przeprowadzono 
zbiórkę darów rzeczowych przeznaczonych dla najmłodszych członków 
naszego społeczeństwa. Zbiórkę prowadzono w specjalnie oznakowanych 
dużych sklepach na terenie Nowej Dęby (Biedronka, Stokrotka, Delikatesy 
Centrum, Groszek ,,U Wolaka”, Sezam- Hala Targowa), prowadzili ją wo-
lontariusze (pracownicy MGOPS), którzy z dużym zaangażowaniem przy-
stąpili do swojej pracy, skutecznie zachęcając mieszkańców do wspiera-
nia inicjatywy, czego wynikiem były wypełnione po brzegi różnorodnymi 
artykułami kosze. Pracowników MGOPS dzielnie wspierały uczennice z ZS 
Nr 2 oraz z SP Nr 2 w Nowej Dębie, których szczere uśmiechy i serdecz-
ność przyciągały licznych darczyńców. W wyniku Akcji zebraliśmy ponad 
350 kg produktów; żywność długoterminową, artykuły chemiczne i to co 
cieszy najbardziej najmłodszych - słodycze. Zebrane dary przekazane zo-
staną jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia dzieciom z rodzin wie-
lodzietnych, niepełnych, rozbitych będącym w trudnej sytuacji materialnej, 
mieszkańcom naszej gminy. 

Serdecznie dziękujemy dotychczasowym darczyńcom za okazane serce  
i hojność, oraz wszystkim wolontariuszom i osobom wspierającym Akcję 
za poświęcony czas i zaangażowanie. 

Szef Sztabu – Agnieszka Pieróg

 PACZKA ŚWIĄTECZNA DLA  
POLAKÓW NA KRESACH

Komitet Społeczny Nowodębianie-Rodakom na Kresach był inicjato-
rem kolejnej już zbiórki żywności na paczki Świąteczne dla Polaków na 
Kresach - głównie z Gródka Jagiellońskiego, Komarna i Strzałkowic na 
Ukrainie.

Zebrane zostało w sumie blisko 1600 kg żywności. Zbiórkę przeprowa-
dzono na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w dniach od 5 do 10 grudnia. 
Na terenie Nowej Dęby zbiórka prowadzona była w wybranych sklepach, 
gdzie ustawione zostały specjalnie oznaczone koszyki zakupowe, do któ-
rych mieszkańcy mogli oddawać artykuły spożywcze. 

W sobotę 10 grudnia przeprowadzony został finał zbiórki - wolontariusze 
we wszystkich sklepach w których ustawione były kosze osobiście za-
chęcali do pomocy potrzebującym Polakom na Kresach.

Zbiórka prowadzona była także w sołectwach, a mieszkańcy mogli 
przekazać artykuły sołtysom. Wszystkie zebrane artykuły spakowano 
w nowodębskim MGOPS-ie, skąd 13 grudnia zostały przewiezione do 
Przemyśla. Stamtąd za pośrednictwem księdza Michała Bajcara trafiły 
do polskich rodzin, które są pod duchową opieką księdza Michała.

Organizatorzy zbiórki żywności dziękują wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób pomogli wesprzeć Rodaków na Kresach. Akcję pomocy po raz 
kolejny objął swoim patronatem burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon.

RL/MM

Nowodębskie akcje pomocy
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Jesienne Spotkanie Pokoleń

Medale „Za zasługi dla 
obronności kraju”

sobotnie popołudnie 19 listopada w Wiejskim Centrum Ak-
tywności w Tarnowskiej Woli odbyło się 11. Jesienne Spo-
tkanie Pokoleń. W spotkaniu uczestniczył  po raz pierwszy, 
nowy proboszcz parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Je-

zusa ksiądz kanonik Piotr Palacz, który został uroczyście powitany przez 
mieszkańców. Obecni na uroczystości mieszkańcy parafii oraz zaproszeni 
goście: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, radny Rady 
Miejskiej Krzysztof Sałek, członek zarządu Starostwa Powiatu Tarnobrze-
skiego Jerzy Sudoł, radny Powiatu Tarnobrzeskiego Marek Zięba, sołtys 
sołectwa Alfredówka Kamil Tomczyk oraz zespół obrzędowy „Bielowia-
nie” z Rozalina obejrzeli występ uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tar-
nowskiej Woli, którzy zaprezentowali program artystyczny poświęcony 
98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wystąpił też szkolny 
zespół muzyczny pod kierunkiem Barbary Boślak. Były śpiewy pieśni pa-
triotycznych. Podczas spotkania zespół „Jarzębin” z Grębowa bawił gości 
do późnych godzin wieczornych. Nie zabrakło też dań regionalnych, które 
przygotowali rodzice pod kierunkiem miejscowej mistrzyni sztuki kulinar-
nej – pani Urszuli Burlikowskiej. Projekt został dofinansowany ze środków 
gminy Nowa Dęba.

Małgorzata Niezgoda 
Monika Chmielewska

ieszkańcy gminy 
Nowa Dęba - Geno-
wefa i Jan Tomczy-
kowie z Chmielowa, 

zostali odznaczeni medalami 
"Za zasługi dla obronności kra-
ju" podczas święta Terenowych 
Organów Administracji Wojsko-
wej na Podkarpaciu.   

Gospodarzem uroczystości 
było Miasto Stalowa Wola  
i prezydent Lucjusz Nadbereż-
ny. Obchody święta rozpoczęła 
Msza Św. w Kościele św. Flo-
riana w Stalowej Woli pod prze-
wodnictwem ks. bpa Krzysztofa 
Nitkiewicza. Kluczowym punktem uroczystości było wręczenie aktów 
mianowania, odznaczeń i wyróżnień, któremu przewodniczył Szef Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego płk dr inż. Mariusz Stopa oraz Woj-
skowy Komendant Uzupełnień w Nisku ppłk Leszek Stępień.

Wręczono odznaczenia za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiąz-
ków wynikających z pracy zawodowej - Srebrne i Brązowe Medale za 
długoletnią służbę.

Kolejno odznakami II i III stopnia oraz tytułem "Zasłużony Żołnierz Rze-
czypospolitej Polskiej" uhonorowano żołnierzy.

Uroczystościom towarzyszyły: 
wystawa fotograficzna obra-
zująca historię Wojskowej Ko-
mendy Uzupełnień w Nisku oraz 
HSW i COP; wystawa sprzętu 
wojskowego produkowanego 
przez CPW HSW S.A. oraz Z.M. 
"Dezamet" Nowa Dęba; pro-
mocja TOAW, OT oraz Związku 
Strzeleckiego "Strzelec" Józefa 
Piłsudskiego.

Święto Terenowych Organów 
Administracji Wojskowej, któ-
re zostało ustanowione przez 
Ministra Obrony Narodowej  
w 2013 roku, zakończyły 

wspólne rozmowy przy żołnierskim poczęstunku.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu

RL/MM

Foto: Pamiątkowe zdjęcie w towarzystwie burmistrza miasta i gminy 
Nowa Dęba Wiesława Ordona oraz starosty tarnobrzeskiego Pawła 
Bartoszka. Na zdjęciu odznaczonym medalami Państwu Genowefie  
i Janowi Tomczykom towarzyszył podczas uroczystości syn Dawid.

z życia gminy
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z życia gminy

radycyjnie pod koniec listopada w Samorządowym Ośrodku 
Kultury spotkali się miłośnicy historii naszego miasta i regionu 
na promocji nowego zeszytu NTSK.

Wszystkich zebranych przywitał redaktor naczelny Jerzy Sudoł 
i podziękował za wsparcie finansowe Gminie Nowa Dęba i ESV Wisłosan 
Nowa Dęba Sp. z o.o. Podziękowania za opracowanie techniczne 13 nu-
meru Zeszytów trafiły do Krystiana Rzemienia, a także do autora okładki 
Mariusza Moskalewicza. Trafiły również do Tomasza Sudoła za pomoc 
merytoryczną oraz do autorów wszystkich tekstów, które tworzą całość 
wydawnictwa.

Obecni na spotkaniu autorzy tekstów zaprezentowali tematy, które zosta-
ły zamieszczone w 13. Zeszycie. Krystian Rzemień wraz z ks. dr Mieczy-
sławem Wolaninem przedstawili obchody Jubileuszu 1050 -lecia Chrztu 
Polski w Nowej Dębie. Ks. Marek Flis mówił o dwóch ważnych dla kultury 
i sportu postaciach. Irena Andrusiewicz i Agnieszka Markowicz przypo-
mniały świetnego lekarza, ordynatora oddziału chirurgicznego Zdzisława 
Jabłońskiego. O swojej rodzinie i doktorze mówił także Łukasz Jabłoń-
ski. J. Sudoł przypomniał Weronikę Jachyrę i Bronisławę Lis. Genowe-
fa Sawuła wspominała znakomitą dyrektorkę i nauczycielkę, jaką była  
B. Lis. Stanisław Wójcik, były prezes zarządu Zakładów Metalowych 
„DEZAMET” mówił o Tadeuszu Pawlusie, pośle AWS, który pomagał w 
restrukturyzacji naszych zakładów. Sukcesy badmintonistów w ostatnim 

dziesięcioleciu przedstawił Antoni Malcharek. Józef Godek mówił o służ-
bie zdrowia, kolei, orkiestrach dętych i dzwonach w Chmielowie.

Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał 13. numer Zeszytów 
NTSK.

NTSK

łodzimierz Łazowski - mistrz radiestezji z Nowej Dęby 
- nad książką pracował ponad dekadę. "Fizyka zjawisk 
radiestezyjnych. Teoria i praktyka" jego autorstwa jest 
próbą połączenia nauki i radiestezji w jedną całość. 

Autor oprócz wniosków wy-
nikających z wielu lat badań 
oraz własnych doświadczeń 
odkrywa również całkiem 
nowe zjawiska w dziedzinie, 
którą zajmuje się od 20 lat. 
Opisuje działanie tak zwanych 
subtelnych energii oraz moż-
liwość ich przetwarzania dla 
dobra człowieka i środowiska. 
Opracowanie Włodzimierza 
Łazowskiego spotkało się  
z zainteresowaniem nie tyl-
ko wśród radiestetów. Także 
zwykli mieszkańcy doceniają 
jego upór i dociekliwość w po-

znawaniu zjawisk nie do końca 
odkrytych.

Promocją książki, wydanej 
przez białostockie wydaw-
nictwo STUDIO ASTROPSY-
CHOLOGII, zajmuje się m.in. 
Nowodębskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne oraz Sa-
morządowy Ośrodek Kultury  
w Nowej Dębie.

Autor ma nadzieję, że jego wie-
dza przyda się nie tylko radie-
stetom, lecz także szkolącym 
się w tym kierunku. Będzie po-
mocna również osobom, które 
niewiele wiedzą o radiestezji. 

Włodzimierz Łazowski ma tytuł mistrza radiestezji, posiada wykształcenie 
techniczne i na co dzień pracuje w miejscowym szpitalu powiatowym.

UMiG

Promocja 13. numeru 
Zeszytów NTSK

Nowodębski radiesteta 
wydał książkę
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ok 1909 - ta data widnieje w dokumentach jako czas, gdy 
w osadzie Dęba powstało Towarzystwo Straży Ogniowej.  
W swym wyposażeniu posiadało sikawkę ręczną 4-kołową 
zakupioną za 700 koron, służyła ona tylko na potrzeby osady 

Dęba. I Wojna Światowa zahamowała rozwój Straży Ogniowej, grono 
młodych ludzi przynależących do straży zostało wcielonych w wojsko-
we szeregi. W tym czasie zniszczeniu uległa także sikawka ręczna.

Gdy nastał rok 1927 pożary nawiedzały w dużym stopniu nie tylko 
Dębę, ale także pobliskie lasy i wsie. Postanowiono odnowić istniejącą 
straż i założyć Ochotniczą Straż Pożarną. Jednym z założycieli owej 
straży był kierownik szkoły Bronisław Zybura, zaś komendantem 
nowopowstałej jednostki został Jan Pyryt, który piastował stanowisko 
komendanta do 1929 roku.

W 1929 roku nowym komendantem zostaje wybrany druh Jan Grze-
sik. Jednostka wówczas zapisała się w pamięci społeczeństwa Dęby, 
niosąc pomoc w likwidacji skutków klęsk żywiołowych (głównie po-
wodzi).

II Wojna Światowa nie 
przerwała działalności.  
W tym okresie walczono  
z żywiołem ognia. W czasie 
ucieczki Niemców druhowie 
Jan Grzesik, Jan Kozdęba, 
Jan Wilk, Jakub Radek, 
Bolesław Żmuda, Bolesław 
Skóra i Stanisław Flis zdo-
byli dla jednostki dwie nie-
mieckie motopompy wraz 
z osprzętem ryzykując przy 
tym życie. Komendantem 
w owym czasie był druh 
Franciszek Żmuda. Jego 
praca na rzecz OSP została 
przerwana śmiercią tragicz-
ną. W miejsce zamordowa-
nego komendanta funkcję 
tę przejął druh Jakub Jaskot, który był komendantem aż do swojej 
śmierci. Należy wspomnieć w tym miejscu, że do 1945 roku jednostka 
dysponowała tylko jedną ręczną sikawką kołową o pociągu konnym 
wraz z niedostatecznym osprzętem pomocniczym.

Przybliżając rys historyczny jednostki należy wspomnieć o wieloletnim 
kierowcy OSP, którym był - zatrudniony od 1945 roku - Roman Pater. 
Był on człowiekiem dbającym o porządek i sprawność sprzętu, bardzo 
oddanym jednostce, poważanym przez władze powiatowe i wojewódz-
kie.

Zarząd OSP w 1946 roku podjął decyzję o budowie remizy murowa-
nej z dwoma garażami. Środki finansowe były pozyskane ze sprzedaży 
dwóch parceli budowlanych oraz ze sprzedaży drewna z lasu gromadz-
kiego, a także OSP Alfredówka odkupiła od jednostki ręczną sikawkę. 
Remizę budowano do 1953 roku, a w 1948 roku funkcję komendanta 
przejmuje druh Edward Kulig. W 1953 roku Komenda Powiatowa 
przekazała jednostce wóz bojowy Star-20. Dwa lata później jednostce 
została przydzielona motopompa KM-800 za zajęcie I miejsca w za-
wodach powiatowych oraz za całokształt działalności OSP. Przez cały 

czas jednostka brała udział nie tylko w likwidacji pożarów, lecz także 
czynnie włączała się do prac na rzecz społeczności. W 1958 roku na-
stąpiło „odmłodzenie” jednostki.

Zarząd OSP wraz z księdzem proboszczem Henrykiem Łagockim  
w 1960 roku zakupił sztandar strażacki. Był on przechowywany w tu-
tejszym kościele parafialnym, jednak uległ zniszczeniu. Obecnie, dzięki 
staraniom zarządu, sztandar ten został odnowiony, przechowywany 
jest w remizie OSP Nowa Dęba, a także został on sztandarem Honoro-
wej Straży Wielkanocnej, której poczet uczestniczy w wielu uroczysto-
ściach kościelnych i państwowych.

W latach 60-tych dwudziestego wieku prezesem był Longin Pietras, 
który razem z zarządem prowadził jednostkę do sukcesów, zabiegał  
o dosprzętowienie i szkolenia druhów. W 1975 roku jednostce zostaje 
przydzielony drugi samochód pożarniczy Star-25.

W latach 80-tych jednostka rozbudowała garaże, uczestniczyła w ga-
szeniu pożarów w gminie i poza nią, co roku brała udział w zawodach 

spor towo-pożarniczych 
zdobywając zawsze jedno 
z czołowych miejsc, bardzo 
dobrze układała się również 
współpraca OSP z Jed-
nostką Wojskową w Nowej 
Dębie. W 1994 roku jed-
nostka zostaje doposażona  
w nowy samochód Star 
244. W tym czasie preze-
sem był Stefan Buś, który 
włożył wiele serca i wysiłku 
w pozyskanie tego samo-
chodu. W tym roku zostaje 
wykonany remont dachu 
strażnicy, wieży i wykonana  
nowa elewacja.

W 1995 roku jednostka 
zostaje włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowni-

czo-Gaśniczego, a zarazem jest doposażona w sprzęt specjalistycz-
ny: nożyce „Holmatro”, piły do stali i betonu, pompę pływakową, nowe 
umundurowanie oraz instalację wywoływania selektywnego.

Z okazji 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębie zarząd zwrócił 
się do zakładów pracy, instytucji i mieszkańców z prośbą o dofinanso-
wanie nowego sztandaru, który został poświęcony we wrześniu 2002 
roku. Wówczas prezesem OSP był druh Eugeniusz Flis.

W 2003 roku zmieniono zarząd OSP. Prezesem zostaje Jan Flis,  
a naczelnikiem Eugeniusz Flis. W 2004 roku przy OSP powstaje Ho-
norowa Straż Wielkanocna. Komendantem tej formacji zostaje Tadeusz 
Górecki. Straż ta przejmuje funkcję czuwania przy Grobie Pańskim 
podczas Świąt Wielkanocnych oraz bierze udział w uroczystościach ko-
ścielnych i państwowych. Także w tym roku w Nowej Dębie odbywają 
się IV Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP i MDP.

W 2006 roku po śmierci naczelnika zostaje wybrany nowy zarząd. 
Prezesem pozostaje Jan Flis, a funkcję naczelnika przyjmuje Włady-
sław Nowak.  Rok później Jednostka OSP Nowa Dęba oraz Honoro-

Rys historyczny OSP Nowa Dęba
z życia gminy
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więta tuż, tuż więc uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Bronisława Zybury wraz z wychowawczyniami odwiedzili naj-
większe w Europie Muzeum Bombki Choinkowej, które ma 
siedzibę w naszym mieście. W ogromnej hali podziwiali piękne 

wystrojone choinki w różnych stylach: staropolskim, amerykańskim, 
skandynawskim i wiktoriańskim.

Dzieci uważnie słuchały przewodnika, który oprowadzał je po muzeum  
i pokazywał zgromadzone eksponaty. Ciekawym punktem zwiedzania 
było obserwowanie procesu powstawania bombki choinkowej. Naj-
ważniejszym etapem produkcji jest dmuchanie ozdób choinkowych. 
To nie jest łatwa sztuka. Aby zostać „dmuchaczem”, wcześniej należy 

z życia gminy

Klimat świąt w Muzeum 
Bombki Choinkowej

wa Straż Wielkanocna bierze udział w obchodach Jubileuszu 50-lecia 
Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie. Tego roku remiza 
zyskuje sanitariat, wyremontowaną salę oraz wymienione zostają okna 
w strażnicy.

W 2008 roku Jednostka OSP Nowa Dęba została liderem III edycji ple-
biscytu „Strażacy na medal” prowadzonego przez  gazetę codzienną 
„Nowiny”. Jednostka zdobyła aż 31% głosów. Oprócz tytułu jednostka 
otrzymała piłę motorową.

Rok później OSP uczestniczy w Nawiedzeniu Cudownego obrazu Mat-
ki Boskiej Jasnogórskiej w parafii MBKP w Nowej Dębie. Jednostka 
zwycięża w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych w Jadachach, 
kwalifikując się na zawody powiatowe w Woli Baranowskiej, gdzie OSP 
Nowa Dęba zajmuje III miejsce. W 2008 roku po raz pierwszy zapre-
zentowała się grupa rekonstrukcyjna jednostki OSP Nowa Dęba. Obec-
nie daje pokazy gaszenia pożarów z zabytkowym stylu. Sprawna sikaw-
ka ręczna, zabytkowy rozdzielacz i węże, dawne mundury, pochodnie 
czy też trąbka hejnalisty. To wszystko daje niezapomnianą lekcję historii 
pożarnictwa.

W 2010 roku zarząd podejmuje uchwałę o powołaniu Kobiecej Druży-
ny Pożarniczej (wówczas pierwszej w gminie Nowa Dęba), która wraz  
z OSP bierze udział w Sportowo-Pożarniczych Zawodach Wojewódz-
kich odbywających się we wrześniu w Nowej Dębie. Drużyna męska 
zajmuje bardzo dobre V miejsce w województwie (na 23 drużyny),  
a Kobieca Drużyna Pożarnicza plasuje się na równie wysokim VII miej-
scu (na 21 drużyn). Był to pierwszy start kobiet w zawodach i jednocze-
śnie bardzo duży sukces jednostki.

W 2011 roku odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Cy-
ganach, gdzie OSP i KDP zdobywają I miejsca, kwalifikując się tym 
samym do udziału w zawodach powiatowych. W sierpniu dobywają się 
VII zawody powiatowe w Gorzycach, gdzie obie drużyny, Ochotnicza 
Straż Pożarna oraz Kobieca Drużyna Pożarnicza, zdobywają I miejsca 
w swych kategoriach i zostają „Podwójnymi Mistrzami Powiatu”. We 
wrześniu jednostka brała udział w ćwiczeniach międzynarodowych 
pod kryptonimem „EuroCarpathex 2011” w Nowej Dębie. Tematem 
ćwiczeń była ewakuacji ludzi i gaszenie zaistniałego pożaru. Terenem 
ćwiczeń była rampa wojskowa obok składnicy drzewa w Nowej Dębie.

W trakcie roku zakończono remont świetlicy oraz kuchni i korytarza, 
wylewając nową podłogę, kładąc płytki a także odnawiając sufit.  

W przeciągu kilku lat wyremontowano także sale na piętrze organizu-
jąc biuro OSP i HSW, wyposażając pomieszczenia w nowe szafy na 
mundury, kładąc na podłodze panele i remontując schody. Dzięki temu 
remiza jest wizytówką strażaków, którzy sami włączali się w remont.

Wrzesień stał się także miesiącem pożegnania pierwszego Komen-
danta Honorowej Straży Wielkanocnej Śp. Tadeusza Góreckiego. 
Honorowa Straż Wielkanocna, a także Ochotnicza Straż Pożarna brała 
udział w uroczystościach ostatniego pożegnania komendanta HSW - 
sekretarza w zarządzie OSP.

We wrześniu 2012 roku jednostka otrzymała samochód lekki marki 
Renault Master, który został poświęcony i wprowadzony na podział 
bojowy w październiku. Samochód otrzymał imię „Jasiu”, a rodzicami 
chrzestnymi zostali Genowefa Flis i Stanisław Górecki. Poświece-
nia samochodu dokonał ks. Mieczysław Wolanin - proboszcz parafii 
MBKP w Nowej Dębie.

W tym roku powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza skupiając za-
równo dziewczęta jak i chłopców. Podczas zajęć rozwijających spraw-
ność fizyczną, pogłębiających wiedzę z zakresu ratownictwa medycz-
nego, młodzi adepci rozwijają także wiedzę pożarniczą. W swoich 
pierwszych zawodach sportowo-pożarniczych Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza Dziewcząt bierze udział w 2014 roku.

Jednostka nieustannie bierze udział w zawodach sportowo-pożar-
niczych, w ćwiczeniach zgrywających z Państwową Strażą Pożarną, 
Wojskową Strażą Pożarną oraz jednostkami Ochotniczej Straży Pożar-
nej z całej gminy Nowa Dęba.

Od 2016 roku OSP Nowa Dęba posiada nowy zarząd w składzie: 
Prezes - Władysław Nowak, Naczelnik – Krzysztof Czajkowski, 
Skarbnik – Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz – Magdalena Cza-
chor, Gospodarz – Paweł Kodyra. Nad pracą zarządu czuwa Komisja 
Rewizyjna w skład w której wchodzą: Stanisław Okinczyc, Bartło-
miej Czachor oraz Adam Róg.

OSP Nowa Dęba ma na wyposażeniu dwa samochody pożarnicze. Są 
to: GBA STAR 244 - średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który jest 
w jednostce od 1994 roku oraz SLRT Renault Master czyli lekki samo-
chód ratownictwa technicznego, który jest na wyposażeniu jednostki 
od 2012 roku.

Opracowanie:
Magdalena Czachor - sekretarz w zarządzie OSP Nowa Dęba

Ś
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poznać tajniki rzemiosła, na co potrzeba pięciu lat praktyki. Najpierw 
artysta-dmuchacz rozgrzewa na palniku rurę sodową, aż do osiągnięcia 
temperatury topnienia szkła, czyli ośmiuset stopni. Następnie wrzuca 
rozgrzane szkło do aluminiowej formy i dmucha z takim wyczuciem, jak-
by obchodził się z bańką mydlaną. Po wyjęciu bombki z formy, trzeba 
ją jeszcze delikatnie musnąć płomieniami palnika, aby usunąć ze szkła 
niepotrzebne naprężenie. Wstępna ozdoba jest gotowa. Kolejny etap od-
bywa się w srebrzalni, w której pod wpływem temperatury i specjalnych 
chemikaliów wtłaczanych do wewnątrz bombka otrzymuje wyjątkowy 
efekt lustra. Nadszedł czas na malowanie. To zadanie dla uczniów, 
którzy w fabryce samodzielnie malowali świąteczne bombki według 
własnego pomysłu. Ostatnim etapem jest dekorowanie bombek, im 
ciekawsze wzory, obrazy i zdobienia, tym wspanialszy końcowy efekt.

Powstawały prawdziwe dzieła - serduszka, gwiazdki, bałwanki i kwia-
tuszki. Ozdobią one zapewne domowe choinki, gdyż dzieci dostały je 
na pamiątkę pobytu w tym bajecznym miejscu.

Możemy być dumni, że bombki choinkowe z naszego regionu to małe 
dzieła sztuki. Ręcznie robione, wyróżniają się najwyższą starannością 
i wyszukanym wzornictwem. Polecamy wszystkim wizytę w firmie Bi-
liński. W tym miejscu nacieszycie oko, docenicie kunszt oraz wartość 
ręcznie wykonanych ozdób świątecznych i zrobicie zakupy, dzięki któ-
rym Wasza choinka nabierze wyjątkowego charakteru. 

Nauczyciel SP nr 3 w Nowej Dębie
Joanna Jachyra-Szwedo

 Kiszenie barszczu - wg przepisu Anny Rzeszut z Zespołu 
Obrzędowego Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego

Składniki: 

- ½ kg mąki żytniej,

- 2 łyżki mąki pszennej pytlowej,

- 1 nieduża cebula,

- 1 ząbek czosnku,

- skórka razowego chleba

Wodę letnią wlać do 3-litrowego kamiennego lub szklanego naczynia. 
Wsypać ½ kg żytniej mąki, dodać 2 łyżki mąki pszennej pytlowej, do-
dać ząbek czosnku, niedużą cebulkę pokrojoną na pół, włożyć skórkę 
razowego chleba. Przykryć ściereczką i postawić w ciepłym miejscu. Po 
tygodniu dodać wody do pełna, wymieszać, przecedzić przez gęste sito, 
zlać do słoików i postawić w lodówce.

 Barszcz biały wigilijny - wg przepisu Anny Rzeszut z Zespo-
łu Obrzędowego Lasowiaczki z Baranowa Sandomierskiego

Składniki: 

- 2 litry wody,

-ząbek czosnku,

- łyżka wypłukanej kaszy jaglanej,

- kilka grzybów, np. prawdziwków,

- śmietana,

- sól

Kiszony z mąki żytniej, najlepiej zmielonej w młynku, śrutowniku, goto-
wany z kaszą jaglaną, grzybami, ząbkiem czosnku, solą, podbity śmie-
taną.

To wszystko zagotować (kasza musi być miękka), dodać pół litra uki-
szonego barszczu, zagotować, na koniec dodać 3 łyżki dobrej śmietany, 
osolić do smaku, rozbić śmietanę z solą, wlać do barszczu i zagotować. 

 Kwas wigilijny – wg przepisu Marii Piwińskiej ze Stowarzysze-
nia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Cygany

Składniki:

- 1 kg białej kapusty kiszonej,

- 10 dkg kaszy jaglanej,

- 10 dkg grzybów suszonych,

- 4 litry wody,

- łyżka stołowa soli kuchennej,

- 2 duże główki cebuli białej,

- 2 kg ziemniaków,

- 20 ml oleju lnianego tłoczonego na zimno

Potrawy wigilijne  
wg Kuchni Lasowiackiej

z życia gminy
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Julian Żmihorski urodził się w Suchej Be-
skidzkiej 27 marca 1916 roku. Miał sied-
mioro rodzeństwa - sześciu braci i jedną 
siostrę. Cztery lata służył w Korpusie 
Ochrony Pogranicza, brał udział w Kampanii 
Wrześniowej. Do Nowej Dęby trafił przed II 
wojną światową, gdzie na stałe zamieszkał 
od 1949 r. Był jednym z naocznych świad-
ków powstania i rozwoju nowodębskiego 
„Dezametu”, w którym pracował od 1951 
do 1981 roku.

Był przewodniczącym Komitetu „Budowy 
Szkół 1000-lecia”, z ramienia Zakładów 
Metalowych pełnił nadzór nad budową 
Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli,  

a następnie przez 17 lat sprawował nad szkołą 
bezpośrednią opiekę.

Przez długie lata pełnił funkcję Przewodni-
czącego nowodębskiego oddziału Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Za swoją długoletnią działalność społeczną, 
w 2001 roku, z okazji 40-lecia nadania praw 
miejskich Nowej Dębie, Julian Żmihorski otrzy-
mał tytuł „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa 
Dęba”.

Przeżywszy ponad 100 lat zmarł 14 grudnia 
2016 r., został pochowany na cmentarzu ko-
munalnym w Nowej Dębie.

UMiG

Gotujemy kwas: kapustę płuczemy w zimnej wodzie i otrzymujemy tzw. 
„kwaśną wodę”, do której wkładamy dużą garść kapusty. Gotujemy pół 
godziny i wsypujemy kaszę. Gotujemy tak długo, aż kapusta i kasza 
będą miękkie. Dzień wcześniej namoczone grzyby osobno gotujemy do 
miękkości. Cedzimy i otrzymujemy tzw. wywar grzybowy. Do kwasu ka-
puścianego dodajemy pokrojone w plasterki grzyby. Lekko solimy. Na-
stępnie wlewamy część wywaru grzybowego  w zależności od smaku) 
i kwas wigilijny gotowy. Można go przechowywać w lodówce i odgrze-
wać. Podajemy w osobnych naczyniach z ugotowanymi ziemniakami 
okraszanymi uduszoną cebulką i omaszczamy olejem lnianym.

 Ziemniaki do barszczu wigilijnego – wg przepisu Anny 
Rzeszut z Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki z Baranowa Sandomier-
skiego

Składniki:

- 1 kg ziemniaków,

- 1 cebula,

- olej lniany, rzepakowy lub słonecznikowy

Ziemniaki obrane (najlepiej takiej wielkości żeby ich nie kroić, tylko by 
można było całe ugotować), cebulkę pokroić, drobno posiekać i na go-
rącym oleju usmażyć (olej najlepiej lniany), polać po tych ziemniakach  
i podawać z barszczem (to była u Lasowiaków pierwsza potrawa na 
stole wigilijnym). 

 Kompot z suszonych jabłek i gruszek – wg przepisu 
Anny Rzeszut z Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki  
z Baranowa Sandomierskiego

Składniki:

- garść jabłek,

- garść gruszek,

- garść sliwek,

- cukier,

- 2 goździki

Garść jabłek, garść gruszek, garść śliwek suszonych, 2 goździki, wy-
płukać i ugotować, dodać cukru. Gotować około 20 minut. Zestawić  
z ognia, gdy uzyska ładny kolor. Podawać po wieczerzy wigilijnej.

Zmarł Julian Żmihorski (1916-2016)

z życia gminy
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oświata

okazji Dnia Edukacji Narodowej w Samorządowym Ośrodku Kul-
tury w Nowej Dębie miała miejsce uroczystość z udziałem na-
uczycieli, pracowników oświaty, uczniów i rodziców. Obecni byli 
również: burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon, 

zastępca burmistrza Leszek Mirowski, dyrektor Biura Obsługi Jednostek 
Samorządowych Renata Bal, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej Stanisław Skimina oraz Maria Krakowska 
- wiceprezes Zarządu Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowej Dębie.

W swoim wystąpieniu burmistrz miasta i gminy Wiesław Ordon podzię-
kował nauczycielom w dniu ich święta. - Szanowni dyrektorzy, nauczy-
ciele, pracownicy oświaty! Cieszę się, że mogę się z Państwem spotkać 
w przededniu Dnia Komisji Edukacji Narodowej, utrwalonego w naszej 
tradycji jako Dzień Nauczyciela. Staję przed środowiskiem, które ma do 
spełnienia ważną rolę w naszej społeczności – ukształtowania młodego 
człowieka, do którego będzie należało kształtowanie przyszłości. To zada-
nie wielce odpowiedzialne, stresujące, ale i dające mnóstwo satysfakcji. 
- mówił burmistrz. Podkreślał, że wychowanie młodego człowieka jest 
wyzwaniem większym niż zbudowanie osiedli, fabryk, stworzenie dzieł 
sztuki czy architektury -  Wy - Nauczyciele, Wychowawcy, stajecie przed 
tym wielkim wyzwaniem i mogę śmiało powiedzieć, że z powodzeniem 
realizujecie to posłanie. Co roku mury naszych szkół opuszczają młodzi lu-
dzie, którzy niosą ze sobą wiedzę, ale także wiele cennych wartości, które 
każdego dnia im wpajacie. To dzięki Wam mogą ubiegać się o naukę  
w szkołach na kolejnym stopniu edukacji, rozwijać swoje pasje i zaintere-
sowania. A przy tym jesteście kapitalnymi partnerami dla rodziców, którzy 
są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, choć czasami i Wam taka 
rola przypada.

Chcę Wam dziś podziękować za to dzieło Waszych umysłów i serc, które, 
mam nadzieję, będzie pięknie owocować po latach. Życzę, aby każdego 
dnia towarzyszyła Wam satysfakcja z włożonego trudu, by nie brakło siły 
w pokonywaniu trudności, których przecież na tej drodze edukacyjnej jest 
wiele. Niech towarzyszy Wam także wdzięczność oraz szacunek wycho-
wanków i rodziców, a powodzenie - to osobiste – niech będzie Waszym 
udziałem - powiedział Wiesław Ordon.

Następnie pedagodzy, którzy uzyskali awans na stopień nauczyciela mia-
nowanego złożyli ślubowanie. Była to Agnieszka Pogoda z Przedszkola 
Nr 1 w Nowej Dębie oraz Barbara Pasek z Zespołu Szkół w Chmielowie.

Podczas uroczystości burmistrz Wiesław Ordon oraz zastępca burmistrza 
Leszek Mirowski wręczyli nagrody dla nauczycieli. Podczas spotkania na-
grody organu prowadzącego otrzymali: Monika Chmielewska - nauczyciel 
Szkoły Podstawowej w Alfredówce, Agata Dobrasiewicz, Renata Dudek, 
Renata Konefał - nauczyciele oraz Zbigniew Wolwowicz - dyrektor Gim-
nazjum Nr 1, Barbara Fornal, Katarzyna Jajuga - nauczyciele Przedszkola 
Nr 1, Grażyna Gil  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozalinie, Elżbieta 
Głaz, Małgorzata Zbyrad - nauczyciele Zespołu Szkół w Jadachach, ks. 
Piotr Haracz - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, Ma-
riusz Koper, nauczyciel Zespołu Szkół w Chmielowie,  Małgorzata Nie-
wczas, Małgorzata Ozga, Aneta Wojdacz - nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej Nr 2, Renata Rybka - nauczyciel oraz Małgorzata Pakulska - dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Cyganach, Anastazja Sałek, Jadwiga Tomczyk - 
nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych i Aneta Tomczyk - nauczy-
ciel Przedszkola Nr 5.

W roku szkolnym 2015/2016 troje uczniów w Gminie Nowa Dęba mogło 
poszczycić się zarówno uzyskaniem tytułu laureata bądź finalisty kon-
kursu przedmiotowego, którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty  
w Rzeszowie i jednocześnie legitymuje się minimum bardzo dobrą oceną  
z zachowania. W związku z powyższym nagrody burmistrza miasta i gmi-
ny Nowa Dęba otrzymali:

1) Magdalena Szuba - była uczennica kl. VI Szkoły Podstawowej Nr 3 
- finalistka konkursu przedmiotowego z języka polskiego na szczeblu 
wojewódzkim,

2 Kacper Kopeć - były uczeń klasy V Szkoły Podstawowej Nr 3 - laureat 
konkursu przedmiotowego z historii na szczeblu wojewódzkim, 

3) Witold Zięba - były uczeń klasy III Gimnazjum Nr 2 - finalista konkursu 
przedmiotowego z fizyki na szczeblu wojewódzkim.

Wszyscy nagrodzeni uczniowie są wychowankami Zespołu Placówek 
Oświatowych w Nowej Dębie, dlatego gratulacje otrzymali również na-
uczyciele prowadzący - Jolanta Czamara, Teresa Maślejak oraz Iwona 
Szczur, a także Dariusz Siudem - dyrektor ZPO w Nowej Dębie.

Na zakończenie gratulacje z okazji Dnia Nauczyciela złożył także Stani-
sław Skimina oraz Maria Krakowska. Całą uroczystość rozpoczął i zakoń-
czył koncert rodziny Niezgodów - muzyków z Kolbuszowej.

RL/MM

Obchody Dnia Edukacji 
Narodowej

Z
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oświata

o upalnych wakacjach i czasie beztroskiego odpoczynku od 
szkoły z dniem 1 września młodzież ZS nr 1 ponownie przekro-
czyła mury placówki, by znów zdobywać wiedzę i spędzić tam 
niezapomniane chwile. Tak jak to bywa po dłuższej przerwie, 

nowy rok szkolny 2016/2017, rozpoczął się od refleksji związanych z wy-
nikami maturalnymi.

Do osiągnięć uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Dębie należy 
wysoki średni wynik egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie 
rozszerzonym. Nasza placówka w rankingu szkół zamieszczonym na 
stronie liceapolskie.pl zajęła 4 miejsce w województwie podkarpackim, 
spośród 50 liceów, zaś 94 miejsce w kraju wśród 912 szkół. Dobre wyniki 
osiągnęli także uczniowie Technikum Hotelarskiego. Wszyscy absolwenci 
zdali egzamin z kwalifikacji zawodowych i otrzymali tytuł technika hote-
larstwa.

 Było radośnie, świątecznie, patriotycznie i naukowo
Radosne okazały się pierwsze dni września. Aby przypomnieć sobie mi-
nione wakacje i chociaż na chwilę je przedłużyć, na początku rozpoczęły 
się ,,Wrześniówki”, w których uczestniczyły wszystkie klasy. Były to wypa-
dy poza miasto, ogniska, piesze rajdy i wycieczki krajoznawczo- turystycz-
ne. Wszyscy odpoczywali i bawili się doskonale.

W czasie obchodów Dnia Głośnego Czytania na dwóch długich przerwach 
nauczyciele i uczniowie  czytali fragmenty ,,Quo vadis” H. Sienkiewicza, 
słuchacze zaś przypominali sobie dzieje głównych bohaterów.

Charytatywny cel przyświecał także Samorządowi Uczniowskiemu, który 
z okazji Dnia Chłopaka zorganizował kiermasz gofrów, a zebrane fundusze 
przeznaczył na schronisko dla zwierząt w Nowej Dębie.

Promując zdrowy styl życia uczniowie klasy IV Technikum Hotelarskiego 
przygotowali kanapki, które z powodzeniem mogłyby stanowić podstawę 
zdrowego żywienia każdego młodego człowieka.

Świątecznie było… już w październiku, kiedy obchodzono Święto Edu-
kacji Narodowej potocznie zwane Dniem Nauczyciela. Święto to zostało 
połączone z pasowaniem na ucznia liceum tegorocznych pierwszoklasi-
stów, którzy złożyli  ślubowanie na Sztandar Szkoły. Ten szczególny dzień 
uświetniły występy utalentowanych wokalistów, muzyków, recytatorów  
i aktorów z klas pierwszych, drugich i trzecich. 

Młodzież uczestniczyła w Teatrze W. Siemaszkowej w Rzeszowie  
w spektaklu pt: ,,Zapiski oficera Armii Czerwonej”. Interesujące wydarze-
nie oparte na wspomnieniach Polaków, którzy II Wojnę Światową przeżyli 
na Kresach w otoczeniu żołnierzy Armii Czerwonej, pozostanie na długo 
w pamięci uczniów.

Patriotycznie było… w czasie obchodów 77 rocznicy Podziemnego 
Państwa Polskiego, którego obchody rozpoczęły się 27 września w Ko-
ściele pw. Matki Bożej Królowej Polski . Odbyła się tam Msza Św. wraz  
z montażem słowno – muzycznym, na który złożyły się wiersze, tema-
tyczne referaty przybliżające żołnierzy AK z tego regionu oraz patriotyczne 
pieśni.  

Szkoła brała także udział w miejskich obchodach z okazji 98. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. W szkole zaś zrezygnowano  
z tradycyjnej formy akademii i uczniowie uczestniczyli w konkursie  

,,1 z 10 o niepodległości”. Wśród 10 uczestników konkursu byli reprezen-
tanci każdej klasy. W finale spotkali się: Paulina Styka z klasy 4d, Filip 
Orzech z 3a oraz uczeń klasy 1a - Piotr Sudoł, który dzięki swojej wiedzy 
został zwycięzcą konkursu.

Naukowo zrobiło się wtedy ..., gdy do szkoły przybyli członkowie 
zespołu Legendary Rover Team z Politechniki Rzeszowskiej z Łazikiem 
Marsjańskim, który zajął pierwsze miejsce w amerykańskich zawodach 
University Rover Challenge 2015 i w 2016 roku.

Uczniowie mogli jeździć łazikiem oraz ćwiczyć umiejętności sterowania 
urządzeniem. Atmosfera naukowa towarzyszyła konkursom sprawdzają-
cym wiedzę - Olimpiada Archimedes Plus z j. polskiego i matematyki oraz 
specjalistycznym zajęciom dotyczącym kompatybilności elektromagne-
tycznej na Politechnice Rzeszowskiej.

Uczniowie klasy I wzięli udział w warsztatach informatycznych w bibliote-
ce powiatowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Zostali 
zapoznani z katalogiem online biblioteki a następnie poznali sposoby wy-
szukiwania informacji w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym 
NUKAT, w katalogu centralnym WorldCat oraz naukowym Katalogu Roz-
proszonym Bibliotek Polskich- KARO.

Uczniowie Technikum uczestniczyli w projekcie ,,Akademia Gastronomii  
i Sztuki Kulinarnej" realizowanego przez PWSZ w Tarnobrzegu.

Jak widać dużo się działo w pierwszym kwartale nowego roku szkolnego 
w ZS nr1 w Nowej Dębie. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
szkoły www.zsndeba.info.

M .Gierach

Jesień pełna wrażeń  
w ZS nr 1
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Gimnazjalista sprawny jak 
żołnierz 2016

Mały miś w świecie  
wielkiej literatury

października ZS nr 2 po raz kolejny gościł gimnazjali-
stów uczestniczących w zawodach sportowo - obron-
nych "Gimnazjalista sprawny jak żołnierz".

To już trzecia edycja tych zawodów. Organizatorami inicjatywy był ZS 
nr 2 i Jednostka Strzelecka 2043 Nowa Dęba działająca przy szkole. 
Do zawodów zgłosiły się trzy szkoły (Gimnazjum nr 1 i 2 z Nowej Dęby, 
Gimnazjum z Jadachów) wystawiając 5 zespołów liczących łącznie 20 
zawodników. Rywalizowano w sześciu konkurencjach, w tym czterech 
strzeleckich z wykorzystaniem broni w wersji ASG (karabin wyborowy, 
pistolet w wersji elektrycznej, karabinek szturmowy, pistolet gazowy), 
konkurencji sprawnościowej i w rzucie granatem RG - 42 do celu. Mło-
dzież podeszła do rywalizacji z energią i entuzjazmem, dokonując czasa-
mi rzeczy niebywałych, jak np. trafienie celu z karabinka szturmowego  
z zamkniętymi oczami...

Pogoda nie rozpieszczała, ale na szczęście nie padało. W przerwie za-
wodnicy odpoczęli przy ognisku i drobnym poczęstunku.

Gośćmi specjalnymi na zawodach byli przedstawiciele lokalnych władz: 
zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski oraz 
Jacek Hynowski, kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia, Spraw Społecz-
nych i Promocji Powiatu Tarnobrzeskiego. Obydwie instytucje wsparły 
organizatorów zawodów fundując puchary dla zwycięzców oraz poczę-

stunek. Nie zabrakło również Dyrekcji Zespołu Szkół nr 2, która oficjalnie 
otworzyła i zakończyła zawody.

Inicjatywa ta była kolejnym krokiem w trwającym cały rok procesie pro-
mocji szkoły, ukazując placówkę jako przyjazną dla młodzieży, w której 
jest także miejsce na rzeczy ciekawe, które oferują  młodzieży możli-
wość zagospodarowania czasu wolnego oraz realizacji swoich pasji.

Tekst: Wojciech Stępień
Fot.: Marek Wrona, Mariusz Wołosz

d września br. najstarsza grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 
5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie, rozpoczęła realizację pilota-
żu ogólnopolskiego projektu rozwijania czytelnictwa i współpra-
cy między przedszkolami – Mały miś w świecie wielkiej literatu-

ry. Autorką projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Publicznego Przedszkola 
nr 1 w Kolbuszowej.

https://czytamy-misiom.blogspot.com/ . 

Projekt jest objęty honorowym patronatem Rzecznika praw dziecka oraz 
medialnym patronatem czasopisma „Przedszkole ABC”. Posiada własny 
hymn skomponowany przez uczest-
niczkę projektu, Ludmiłę Fabiszew-
ską, ze słowami innej nauczycielki 
Agaty Dziechciarczyk. 

Głównym bohaterem projektu jest 
miś Bruno, który zachęcił 240 mi-
siaków z całej Polski do podróżo-
wania i słuchania czytanych bajek. 
Każdy z misiów przemierzył trasę 
między dziesięcioma przedszkolami 
– przesyłki wysyłane były pocztą. 
Wraz z misiem wysyłany był jego 
dziennik podróży, w którym przed-

szkolaki zapisywały tytuły czytanych bajek, wklejały zdjęcia swojej grupy 
oraz samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wpisywały swoje imiona i pa-
miątkowe dedykacje. Każda grupa biorąca udział w projekcie zamieszcza-
ła relacje z pobytu pluszaków na stronie projektu na Facebooku.

25 listopada w Światowy Dzień Pluszowego Misia zaplanowano powrót 
wędrujących misiów do macierzystych placówek. Wróciła do domu też 
misia Lu starszaków z przedszkola Misia Uszatka. Dzieci i ich rodzice na 
powitanie wystawili teatr „Porwanie Uszatka” oczywiście z Lu w roli głów-
nej. Projekt cały czas się rozwija. Obecnie 380 placówek wystartowało 
w drugiej edycji. Przedszkole nr 5 reprezentuje teraz grupa pięciolatków, 
a grupowy miś  nazywa się Szczęściarz. Jest to miś podarowany przez 
autorkę projektu, w czasie wizyty przedszkolaków z Przedszkola nr 1  
w Kolbuszowej w naszym przedszkolu.

W ramach projektu organizowane są konkursy plastyczne dla dzieci, a li-
terackie dla nauczycieli. Musimy się pochwalić zajęciem trzeciego miejsca  

i zdobyciem wyróżnienia przez na-
sze wychowanki: Emilię i Kornelię  
w konkursie plastycznym Moja 
pani/pan mi czyta. 

Projektowi towarzyszą różne wy-
darzenia np. Mały miś i polskie 
tradycje Bożego Narodzenia, gdzie 
zgodnie z ideą projektu czytamy  
o świętach, wysyłamy kartki  
z życzeniami, pieczemy pierniki, 
ubieramy choinkę itp. Wszystkim 
zadaniom towarzyszy postać misia 
Bruno ubranego w świąteczny strój.
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Przedszkole nr 5 prowadzi też wewnętrzną akcję czytania misiom. Każda 
przedszkolna grupa ma swojego misia, który wędruje od domu do domu 
dzieci. Rodzice czytają bajki. W dzienniczku podróży zapisują relację z po-
bytu misia w ich domu. Zapisują również tytuły ulubionych bajek ze swo-
jego dzieciństwa.

Ulubioną bajkę z dzieciństwa ma też pan Wiesław Ordon, burmistrz mia-
sta i gminy Nowa Dęba. Fragmenty książki L. J. Kerna „Proszę słonia” 
zaprezentował starszakom z naszego przedszkola podczas spotkania 30 
listopada w UMiG. Przedszkolakom bardzo spodobały się przygody słonia 
Dominika i Pinia. 

Literackie spotkanie z panem burmistrzem zakończył udział przedszkola 
w pilotażu projektu, a jednocześnie rozpoczął etap gminny „Gmina Nowa 
Dęba czyta małemu misiowi”. Tym razem Przedszkole nr 5 będzie za-
chęcać inne placówki z terenu miasta i gminy Nowa Dęba do czytania 
Uszatkowi. Zapraszamy do czytania nauczycieli jak również uczniów na 
maratonach czytania.

W czwartek 1 grudnia na spotkaniu z przedstawicielami przedszkoli i szkół 
ustalono harmonogram wędrówek misia. Uszatek został przekazany do 
pierwszej placówki, Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Al-
fredówce na tygodniowy pobyt. 

Zachęcamy wszystkie przedszkola i szkoły podstawowe do zorganizo-
wania tygodnia czytania z Uszatkiem i przyłączenie się do projektu. Do 
projektu gminnego przystąpiła również Biblioteka dla dzieci z Nowej Dęby 
i zastęp zuchów Zuszki Duszki z Nowej Dęby. Za udział przewidziane są 
certyfikaty uczestnictwa.

Gminny projekt został objęty honorowym patronatem burmistrza miasta i 
gminy Nowa Dęba i tym samym dołączył do grona 70 gmin czytających 
misiom. 

Koordynator projektu
Brygida Zięba

Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Nowej Dębie

Obchody Roku Sienkiewiczowskiego 
w SP 2 w Nowej Dębie

obiega końca rok 2016 ustanowiony przez Senat Rzeczypo-
spolitej Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza. Celem podję-
tej uchwały było oddanie należnego hołdu Wielkiemu Pola-
kowi oraz przyczynienie się do popularyzacji jego twórczości 

oraz idei obecnych w jego książkach, głównie patriotyzmu i przywiązania 
do tradycyjnych wartości. Genezą ustanowienia Roku Sienkiewicza były 
przypadające w 2016 roku jubileusze: 170 rocznica urodzin Henryka 
Sienkiewicza oraz 100 rocznica jego śmierci, 120 rocznica ukazania się 
drukiem jego najpopularniejszej powieści pt. „Quo vadis”, 130 roczni-
ca wydania „Potopu”, a także 50 rocznica powstania Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Z inicjatywą ogólnopolskiego uczcze-
nia sienkiewiczowskich jubileuszy roku 2016 występowały od wielu lat 
środowiska muzealników, naukowców i samorządowców. W trakcie XXI 
Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich w Gnieźnie, w maju 
2013 r. wieloletni dyrektor Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 
i inicjator szkolnych zlotów sienkiewiczowskich - Antoni Cybulski zwrócił 
się z apelem do nauczycieli i uczniów szkół sienkiewiczowskich o popar-
cie tej idei. Uczestnicy zlotu, wśród których byli również przedstawiciele 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Nowej Dębie, złożyli 
wniosek do Marszałków Sejmu i Senatu RP. Inicjatywę poparły władze 
samorządowe, szereg organizacji politycznych i społecznych. Listy po-
parcia podpisała rodzina Henryka Sienkiewicza, aktorzy i reżyserzy pol-
skiego kina, ludzie kultury.

W obchody Roku Sienkiewiczowskiego aktywnie włączyli się uczniowie 
i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza w Nowej 
Dębie. Z początkiem 2016 r. każda klasa utworzyła kącik patrona,  
w bibliotece zorganizowano wystawę książek H. Sienkiewicza. Ucznio-
wie klas 1-3 rywalizowali w międzyklasowym konkursie „Mistrz pięk-
nego czytania dzieł H. Sienkiewicza” oraz przygotowali wystawy ksią-
żek patrona szkoły ze zbiorów domowych. Starsi uczniowie opracowali  
i wysłali zaprojektowane karty pocztowe do zaprzyjaźnionych szkół sien-
kiewiczowskich, rywalizowali również w szkolnym „Dyktandzie Sienkie-
wiczowskim”. 

W maju - miesiącu urodzin H. Sienkiewicza społeczność szkolna spo-
tkała się na obchodach Święta Szkoły z okazji Dnia Patrona, zorganizo-
wanego po raz pierwszy w nowo wybudowanej hali sportowej. Ucznio-

wie prezentowali plakaty o H. Sienkiewiczu, rywalizowali w „Olimpiadzie 
Sienkiewiczowskiej”, wykazując się nie tylko wiedzą o patronie szkoły, 
ale również sprytem i zręcznością w konkurencjach sportowych. Kilka-
naście dni później szkolna delegacja wzięła udział w XXIV Ogólnopol-
skim Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich w Oblęgorku. Zlot po raz pierw-
szy został zorganizowany w miejscu, które pisarz otrzymał od narodu  
z okazji 25-lecia pracy twórczej. Jest to muzeum najstarsze i najbogatsze  
w zbiory po H. Sienkiewiczu. Honorowymi gośćmi zlotu byli potomkowie 
pisarza - wnuk Juliusz Sienkiewicz oraz prawnuczka Anna Dziewianow-
ska. Tradycyjnie nie zabrakło znanych i cenionych aktorów z ekranizacji 
Trylogii - Jana Nowickiego odtwórcy roli Ketlinga i Daniela Olbrychskiego 
- niezapomniany Azja z „Pana Wołodyjowskiego”, Tuhaj Bej z „Ogniem 
i mieczem” oraz Andrzej Kmicic z „Potopu”. Zlotowicze wzięli udział  
w zajęciach edukacyjnych, podczas których poznawali postaci z powie-
ści noblisty, zwiedzali muzeum pisarza oraz ruiny zamku w Chęcinach, 
gdzie kręcony był film „Pan Wołodyjowski”. Ważnym punktem progra-
mu było rozstrzygnięcie ogólnopolskich konkursów sienkiewiczowskich, 
gdzie uczniowie „Dwójki” osiągnęli spory sukces: Jagoda Płaza zdo-
była drugie miejsce w konkursie plastycznym pod tytułem „Wspólna 
wyprawa z Henrykiem Sienkiewiczem w czasie i przestrzeni”, jej praca 
została wykorzystana jako element multimedialnej scenografii uroczy-
stości otwarcia XXIV Ogólnopolskiego Zlotu Szkół Sienkiewiczowskich. 
Wyróżnienie w konkursie fotograficznym pod tytułem „Bohaterowie dzieł 
Henryka Sienkiewicza” uzyskał Maciej Kucharski.
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Od początku roku szkolnego 2016/2017 kontynuowaliśmy obchody 
roku Henryka Sienkiewicza. Udział w akcji Narodowe Czytanie „Quo va-
dis” pod patronatem pary prezydenckiej Andrzeja Dudy i Agaty Kornhau-
ser-Dudy był wstępem do „Tygodnia z literaturą H. Sienkiewicza”, pod-
czas którego uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły codziennie głośno 
czytali wybrane fragmenty utworów noblisty. Uczniowie klas czwartych 
i piątych wyruszyli śladami H. Sienkiewicza, uczestnicząc w szkolnych 
wycieczkach do Muzeum H. Sienkiewicza w Oblęgorku. W 150 rocz-
nicę śmierci pisarza - 15 listopada 2016r. uczniowie klas trzecich za-
prezentowali wieczornicę, której częścią była oryginalna inscenizacja za-
wierająca fragment patriotycznej mowy laudacyjnej, wygłoszonej przez  
H. Sienkiewicza 10 grudnia 1905 r. w Akademii Królewskiej w Sztok-
holmie. Wieczornicy towarzyszyła wystawa prac plastycznych i plaka-
tów wykonanych przez uczniów klas I-VI podczas „Tygodnia z literaturą  
H. Sienkiewicza”. Zwieńczeniem pracy z patronem szkoły było spotkanie 
autorskie z pisarką Anną Czerwińską-Rydel, autorką książki biograficz-

nej dla dzieci pod tytułem „Piórem czy mieczem. Opowieść o Henryku 
Sienkiewiczu”. Pisarka przybliżyła uczniom sylwetkę patrona szkoły, 
omawiając ciekawe anegdoty z życia pisarza i jego rodziny, opowiedziała 
o swojej współpracy z muzeami sienkiewiczowskimi w Woli Okrzejskiej, 
Oblęgorku i Poznaniu.

Smutnym akcentem kończącego się Roku Henryka Sienkiewicza była 
śmierć inicjatora ogólnopolskich zlotów szkół sienkiewiczowskich, twór-
cy i wieloletniego dyrektora Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, 
wielkiego miłośnika H. Sienkiewicza - Antoniego Cybulskiego, którego 
pożegnaliśmy 6 lipca 2016 r. Do rangi symbolu urasta fakt, że odszedł 
w jubileuszowym roku H. Sienkiewicza, którego ustanowienie było dla 
niego spełnieniem marzeń.

Renata Szpunar 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. H. Sienkiewicza  

w Nowej Dębie

Wyróżnienia dla przedsiębiorców
 Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o  
z Chmielowa wyróżniony

Podczas "Kongresu 590", odbywającego się w dniach 17-18 listo-
pada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Jasionce koło 
Rzeszowa, można było zobaczyć m.in. produkcję firm motoryzacyj-
nych, w tym szyby samochodowe z zakładu w Chmielowie.

Kongres otworzył Prezydent RP Andrzej Duda. W spotkaniu wzięli 
udział czołowi przedstawiciele polskiego biznesu, nauki i polityki. Do 
Rzeszowa przyjechała także szefowa polskiego rządu - premier Beata 
Szydło oraz wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Mora-
wiecki. Obecni byli również inni ministrowie, parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele czołowych polskich firm.

Uczestników kongresu witał na Podkarpaciu marszałek Władysław 
Ortyl, mówiąc między innymi o potencjale regionu, jakim jest przemysł 
lotniczy, a także inne specjalizacje takie jak motoryzacja, informatyka, 
jakość życia.

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym swoje miejsce miała tak-
że firma Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., działająca na terenie 
gminy Nowa Dęba w TSSE w podstrefie w Chmielowie. Prezes Pilking-
ton Automotive Poland w Chmielowie - Ryszard Jania, prezentował 

prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz premier Beacie Szydło pro-
dukcję firm motoryzacyjnych skupionych w porozumieniu East Auto-
motive Alliance, w tym szyby samochodowe z zakładu w Chmielowie. 
W kongresie wziął udział także burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba 
Wiesław Ordon.

29 listopada, w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościo-
wych w Warszawie miała miejsce konferencja z okazji publikacji 
ósmej edycji rocznika "Investing in Poland". Wydarzeniu towarzyszyła 
uroczystość wręczenia statuetek "Investment of the Year", którą 
przyznano w trzech kategoriach, odpowiadających wielkości inwesty-
cji. Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o., należący do NSG Group 
producent szyb samochodowych, został laureatem tego wyróżnienia 
w kategorii inwestycja roku średniego rozmiaru za Zakład Produkcji 
Szyb Samochodowych w Chmielowie.

Organizatorem corocznego raportu i konferencji "Investing in Poland" 
oraz inicjatorem nagrody jest Warsaw Business Journal Group.

 Podkarpacka Nagroda Gospodarcza  
dla Zakładów Chemicznych „SIARKOPOL”

Rozstrzygnięta została kolejna edycja konkursu "Podkarpacka Nagro-
da Gospodarcza". Przedsiębiorcy z regionu otrzymali w sumie 59 sta-
tuetek. Na liście najlepszych produktów pierwsze miejsce przyznano 
spółce Dobrowolscy, za kiełbasę wiejską z Wadowic marki "Tradycyj-
nie wędzone". Statuetki za najlepsze produkty otrzymały też między 
innymi spółki MELEX, SIEROSŁAWSKI GROUP oraz ZAKŁADY CHE-
MICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o. za produkt: SIARCZAN 
MAGNEZU.

Statuetki w kategorii usługodawca otrzymały: Podkarpackie Zakłady 
Mechaniczne, STALINWEST, VENTOR Energi, LIPOSTAL Lipa Jaro-
sław. Tytuł Inwestora Dziesięciolecia przyznano Fabryce Farb i Lakie-
rów ŚNIEŻKA S.A., Managerami Roku zostali Piotr Boczkowski prezes 
spółki Tekpud i Józef Knap prezes firmy RYMATEX.

Do konkursu zgłosiło się ponad 150 firm oraz ponad 30 produktów 
spożywczych do programu certyfikującego "Smaczne bo podkarpac-
kie".

UMiG

oświata / biznes
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Poniedziałek kulinarny  
z kuchnią lasowiacką

Trzecia edycja festiwalu  
„MARGARITAE BAROCI” zakończona!

listopada w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie odbył się drugi poniedziałek kulinarny. Tematem 
wieczoru były typowe dla naszego regionu potrawy we-
getariańskie. Gościem spotkania była Joanna Sadecka 
- Kurnik, która prowadzi gospodarstwo agroturystyczne 

„Dobre Miejsce” w Alfredówce, gdzie gotuje dla swoich Gości. Tworzy 
kuchnię wegetariańską, sezonową, w oparciu o proste, lokalne produk-
ty. Na spotkaniu, inspirując się tradycją naszego regionu, przygotowano 
wspólnie zupę ogórkową na bulionie wegetariańskim i kaszę gryczaną  
z sosem grzybowym. Liczna grupa gości z zaciekawieniem przyglądała się 
tajnikom kuchni, wielu skrzętnie notowało, by na koniec wspólnie degusto-
wać lokalne przysmaki w aromatycznej i serdecznej atmosferze.

„Poniedziałki kulinarne” to cykl spotkań popularyzujących kuchnię Laso-
wiaków, których inicjatorem jest dyrektor SOK Krystian Rzemień. W trak-
cie wydarzenia omawiane są przygotowywane potrawy, przypomniane 
zostają tradycje związane z nimi oraz ich historia. Uczestnicy zapoznają się  
z recepturą ich przygotowania krok po kroku, z naciskiem na najistotniej-

sze szczegóły, by 
potrawa zachowa-
ła smak i aromat. 
Użyte zostają takie 
same przepisy, ja-
kich używały nasze 
babcie. A to wszyst-
ko z pokazem przy-
gotowania potrawy 
– bohatera spotka-
nia – na żywo.

Wykorzystane prze-
pisy kulinarne pochodzą z książki „Kuchnia Lasowiacka”, wydanej w 2014 
roku przez Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”, Nowodębskie 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Samorządowy Ośrodek Kultury  
w Nowej Dębie.

SOK w Nowej Dębie

esienią wybrzmiały ostat-
nie koncerty z trzeciej 
edycji festiwalu muzyki 
kameralnej i organowej 

„MARGARITAE BAROCI”. Odby-
wały się one kolejno 29 września 
w Kościele parafialnym w Chmie-
lowie, 22 października w Kościele 
parafialnym w Cyganach oraz 11 
listopada w sali widowiskowej Sa-
morządowego Ośrodka Kultury.

Dyrektor SOK i kierownik arty-
styczny Festiwalu - Krystian Rze-
mień przedstawiał na wstępie każdego koncertu ideę festiwalu, podkreślał 
jego kulturotwórczą rolę dla nowodębskiego środowiska, zwracał uwagę 
na szczególną wymowę w Roku Wielkiego Jubileuszu 1050-lecia Chrztu 
Polski.

W Chmielowie zgromadzeni w przepięknej świątyni melomani wysłuchali 
znakomitego koncertu organowego w wykonaniu Łukasza Mikołaja Matei 
z Krakowa, który już wielokrotnie gościł w naszej gminie, stale współpra-
cując z Samorządowym Ośrodkiem Kultury w Nowej Dębie. W Cyganach 
gośćmi specjalnymi byli burmistrz i zastępca burmistrza miasta i gminy 
Nowa Dęba – Wiesław Ordon i Leszek Mirowski, którym towarzyszyli 
goście z miasta partnerskiego Ploemeur we Francji. Wysłuchali koncertu 
kameralnego w wykonaniu utytułowanych solistek - p. Moniki Sęk (obój),  
p. Gabrieli Opackiej (skrzypce) oraz Krakowskiego Zespołu Kameralnego  
w składzie: Katarzyna Mateja – skrzypce, Aleksandra Rymarowicz – 
skrzypce, Bogusława Jagielnicka-Hawryszków – altówka, Karolina Kali-
nowska – wiolonczela, Jan Nowicki – kontrabas, Łukasz Mateja – BC, 

organy. W programie koncertu 
znalazły się takie utwory, jak: 
A. B. Marcello – Koncert obojo-
wy d-moll, J. S. Bach – Koncert 
skrzypcowy g-moll J.S. Bach 
– Koncert obojowo-skrzypcowy  
d-moll.

Festiwal zakończył się w Święto 
Niepodległości. Licznie zgroma-
dzeni w sali melomani wysłuchali 
koncertu kameralnego w wyko-
naniu zespołu Barok Tune, który 
tworzą znakomici artyści z Krako-

wa: Stanisława Majerski – trąbka, Wacław Mulak – trąbka, Tomasz Soba-
niec – kotły oraz Łukasz Mateja – organy. 

Wszyscy zebrani przeżyli chwile zadumy i wzruszeń. Artyści zostali przyjęci 
przez publiczność entuzjastycznie i nagrodzeni gromkimi brawami. Koncert 
zakończył się wspólnym odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę", które 
zaaranżował Łukasz Mateja. Było to podniosłe i wzruszające zakończenie 
obchodów Święta Niepodległości w Nowej Dębie.

Tegoroczny festiwal objęty był patronatem honorowym oraz współfinanso-
waniem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskie-
go, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina, Bi-
skupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej Krzysztofa Nitkiewicza, Posła 
na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego, 
Grupy NSG właściciela marki Pilkington, Zakładów Farmaceutycznych 
Polpharma S.A., Termobud Mielec i Zakładów Metalowych Dezamet S.A.

SOK w Nowej Dębie
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Wydarzenia 
kulturalne

 Wystawa rękodzieła artystycznego

listopada w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 
Dębie otwarto wystawę Klubu Miłośników Sztuki sekcji 
Rękodzieła Artystycznego. To już XVIII edycja prezentacji 
dorobku twórczego artystów skupiających się na cotygo-

dniowych spotkaniach w klubie działającym w SOK. Co roku odbywają 
się wystawy dorobku twórczego artystów, stwarzając możliwość pre-
zentacji dzieł, które dostarczają odbiorcom wielu miłych wrażeń, wzbo-
gacając środowisko o nowe wartości artystyczne. Po wystawie opro-
wadził - przedstawił sylwetki twórców, omówił metody pracy - opiekun 
koła, plastyk - Sławomir Gurdak.

Na tegorocznej wystawie swoje prace zaprezentowali: Genowefa Wójcik, 
Maria Tomińska, Zofia Biela, Monika Marek, Helena Nowak, Urszula Rę-
bisz, Barbara Kacperska i Sławomir Gurdak. Są to obrazy „malowane” 
haftem krzyżykowym, obrusy i serwetki, szydełkowe ozdoby oraz me-
taloplastyka autorstwa Sławomira Gurdaka. Każdy twórca prezentujący 
swoje dzieła otrzymał dyplom i upominek - materiały do dalszej pracy 
ufundowane przez dyrektora SOK Krystiana Rzemienia. Serdecznie dzię-
kujemy za udostępnienie prac i życzymy, aby niezwykle talenty rozwijały 
się coraz bardziej, dostarczając zwiedzającym wielu miłych wrażeń.

 VI edycja "Roztańczonych przedszkolaków"
listopada sala widowiskowa SOK wypełniła się roztań-
czonymi i rozśpiewanymi przedszkolakami. Maluchy 
z nowodębskich przedszkoli z entuzjazmem włączyły 
się w zabawy i tańce w stylu meksykańskim. Impre-

zę rozpoczął występ dziecięcej grupy tańca towarzyskiego, działającej  
w SOK pod kierunkiem Instruktora Marka Dudy. W szóstej edycji przeglą-
du „Roztańczone przedszkolaki” swoje umiejętności taneczne zaprezen-
towały najstarsze grupy z Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 4, Przedszkola 
nr 5 i Przedszkola KRASNAL. Występy taneczne przygotowane zostały 
przez nauczycieli z nowodębskich przedszkoli, którym należą się wielkie 
podziękowania za czas i serce, które poświęcają przedszkolakom, dbając 
o ich wszechstronny rozwój. Pokazy na wysokim poziomie artystycznym 
wywołały entuzjazm licznie zgromadzonej widowni. Dzieci chętnie brały 
udział w zabawach przygotowanych przez organizatorów. Na zakończenie 
uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody i słodycze 
ufundowane przez dyrektora SOK - Krystiana Rzemienia. Zapraszamy na 
kolejną edycję przeglądu już w karnawale 2017 r.

 Spotkania z kulturą ukraińską.
dniach 10-13 listopada gościliśmy w Nowej Dębie dele-
gację z Suhowoli na Ukrainie – gminy partnerskiej Nowej 
Dęby. Byli to Andriy Torba - wójt Suhowoli, Yosyp Pla-
skon - dyrektor Domu Kultury w Suhowoli, Nataliya Davyd 

- dyrektor artystyczny Domu Kultury w Suhowoli, Roman Struk - były 
wójt Suhowoli, który rozpoczął współpracę z Nową Dębą oraz rodzice 
i młodzież z Suhowoli. 10 listopada w ramach spotkań czwartkowych 
w Samorządowym Ośrodku Kultury program artystyczny zaprezen-
towała grupa dziewcząt z Domu Kultury w Suhowoli – były to układy 
taneczne, recytacje i przepiękne pieśni przybliżające kulturę ukraińską. 
Szczególnie podobał się taniec z korowajem - rodzajem pieczywa obrzę-
dowego, bogato zdobionego gałązkami, wstążkami i kwiatami z bibuły 
- w nowatorski sposób nawiązujący do bogatych zwyczajów weselnych. 
Poruszające były pieśni i układy taneczne odnoszące się do historii  
z ostatnich lat - napaści na Ukrainę przez Rosję. Przed gośćmi wystą-
pił ZPiT „Dębianie” z wiązanką polskich tańców ludowych. Uroczystość 
integrowała Polaków i Ukraińców i była okazją do prezentacji bogatych 
kultur - ukraińskiej i polskiej.

12 listopada program artystyczny w wykonaniu grupy dziewcząt z Domu 
Kultury w Suhowoli mogli podziwiać także zgromadzeni w Wiejskim Cen-
trum Kultury mieszkańcy Chmielowa. Były recytacje, tańce oraz wiązanki 
pieśni ludowych i patriotycznych. Goście  opowiadali o swoich tradycjach 
i zwyczajach. Wieczór uświetniły występy ZPiT „Dębianie” wraz z Kapelą 
oraz Mażoretki „Diament”. Na zakończenie tego niezwykłego wydarze-
nia zastępca burmistrza Leszek Mirowski oraz dyrektor SOK Krystian 
Rzemień wręczyli młodym artystkom upominki ufundowane przez SOK.

SOK w Nowej Dębie
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Badmintoniści STALI  
walczyli poza Polską

Finał Podkarpackiej Ligi 
Pływackiej Dzieci

Estonii w miejscowości Tartu rozegrany został silnie osa-
dzony, z udziałem wielu czołowych juniorów Europy Mię-
dzynarodowy Turniej Badmintona "Yonex Estonian Junior 
2016 U - 17 i U - 19".

    W turnieju tym wystartowała również reprezentacja polskich juniorów, 
a wśród nich dwójka badmintonistów Stali Nowa Dęba: Patryk Kopeć U - 
19 i Rafał Lejko U - 17. Bardzo dobrze w zawodach tych spisał się Patryk 
Kopeć, który w grze podwójnej juniorów w kategorii U - 19 wspólnie ze 
swoim kadrowym partnerem  Bartoszem Markiewiczem (MLKS Solec 
Kujawski) wywalczyli bardzo dobre piąte miejsce, pokonując w drodze 
do ćwierćfinału silne deble: norweski i fiński, by w ćwierćfinale ulec 
po niezwykle zaciętym pojedynku bardzo silnemu deblowi rosyjskiemu 
Dmitrii Klimenko / Mikhail Lavrikov 0:3 (8:11;11:13;12:14).

MKS STAL

grudnia kryta pływalnia SOSiR w Nowej Dębie gościła zawod-
ników Podkarpackiej Ligi Pływackiej Dzieci. Po raz pierwszy 
Nowa Dęba była organizatorem zawodów takiej rangi.

Głównym organizatorem cyklu zawodów Podkarpackiej 
Ligi Pływackiej Dzieci jest Podkarpacki Okręgowy Związek Pływacki  
w Rzeszowie. W zawodach udział biorą dzieci dziesięcio i jedenasto-
letnie. Na zawody stawili się przedstawiciele 15 klubów z Podkarpacia: 
CSTR Strzyżów, KP DELFIN Horyniec Zdrój, 1 KP SOKÓŁ Rzeszów, KS 
Wodnik Krosno, MKP BOBRY Dębica, MKS IKAR Mielec, MKS Sanok, 
KS „SWIM 2 WIN” Krosno, MUKP FALA Ropczyce, PIRANIE SOSiR 
Nowa Dęba, SP MOTYL MO-
SiR Stalowa Wola, UKP GRYF 
Dębica, UKS DELFIN Tarno-
brzeg, UKS FREGATA Kolbu-
szowa, UKS TKKF SIÓDEM-
KA Rzeszów. W dwunastu 
konkurencjach wystartowało 
ponad 230 zawodników. Ro-
zegrano 86 serii na różnych 
dystansach.

Obsługę sędziowską za-
pewnili sędziowie Polskiego 
Związku Pływackiego na 
czele z Ewą Furman – sę-
dzią klasy międzynarodowej. 
Gościem specjalnym był 
Robert Wieczorek Prezes 
Podkarpackiego Okręgowe-
go Związku Pływackiego. 

Związek ufundował nagrody dla najlepszych pływaków i zespołów klu-
bowych. Nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodników cykli ufundował 
SOSiR. Nagrody wręczali Leszek Mirowski - zastępca burmistrza miasta 
i gminy Nowa Dęba oraz Maciej Rębisz - przedstawiciel Zakładów Me-
talowych DEZAMET S.A. – sponsora Sekcji Pływackiej PIRANIE SOSIR 
Nowa Dęba. 

W tak silnej obsadzie doskonale spisali się zawodnicy Piranii z Nowej 
Dęby. W grupie 11 latków Hubert Maguder wywalczył 3 miejsce w wy-
ścigu na dystansie 50 m stylem klasycznym. Identyczny sukces odniosła 
Karolina Byczek w starcie na 50 m stylem motylkowym. 

W grupie dziesięciolatków 
trzecie miejsce w wyścigu 
na 50 m stylem klasycznym 
wywalczył Maksym Siwiec. 
Ten sam zawodnik wywalczył 
piąte miejsce na dystansie 
100 m stylem zmiennym. 
Pozostali zawodnicy Piranii 
zdobywali punkty do ogólnej 
klasyfikacji. Nasza drużyna 
uplasowała się na 10 miej-
scu w klasyfikacji ogólnej 
Podkarpackiej Ligi Pływac-
kiej Dzieci. Jest to spory 
sukces naszych zawodników, 
a przede wszystkim trene-
rów Piotra Sochy i Huberta 
Krasowskiego. Zawodnicy  
i trenerzy z Nowej Dęby wy-
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Nowodębianie w Grand Prix 
biegów w widłach Wisły i Sanu

Grupa nowodębskich biegaczy w bieżącym roku rywalizowała w GRAND 
PRIX BIEGÓW W WIDŁACH WISŁY I SANU.

Biegi odbywały się w następującej kolejności:
VII Wiosenny Bieg Po Zdrowie  
23.04-2016 r., Stalowa Wola – 3 km

XXXVI Bieg Siarkowca 
08.05-2016 r., Tarnobrzeg – 10 km

III Dycha Głogowsk 
21.05-2016 r., Głogów Małopolski – 10 km

II Kolbuszowska Dycha 
05.06-2016 r., Kolbuszowa – 10 km

III Bieg Sitarski 
19.06-2016 r., Biłgoraj – 5 km

IV Stalowa Dycha  
10.07-2016 r., Stalowa Wola – 10 km

II Bieg o Miecz Zawiszy Czarnego 
21.08-2016 r., Sandomierz – 15 km

Nisko na Piątkę 
27.08-2016 r., Nisko – 5 km

I Opatowska Dycha 
28.08-2016 r., Opatów – 10 km

III Gorzycka Piątka 
04.09-2016 r., Gorzyce – 5 km

Bieg o Kryształowe Jabłko Wójta Gminy Obrazów 
10.09-2016 r., Obrazów – 10 km

XXII Ogólnopolskie Biegi Uliczne 
07.10-2016 r., Mielec – 3 km

XXXVIII Bieg Nadwiślański im. A. Freyera 
09.10-2016 r., Tarnobrzeg – 15 km

XXIV Ogólnopolski Bieg Niepodległości 
11.11-2016 r., Stalowa Wola – 10 km

Warunkiem sklasyfikowania było wzięcie udziału w co najmniej 9- ciu 
biegach (na 14). Zwieńczenie całorocznej rywalizacji miało miejsce 11 
listopada 2016 roku podczas biegu z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości w Stalowej Woli. Łącznie we wszystkich biegach wzięło udział 
2530 uczestników (1820 mężczyzn i 710 kobiet).

Nowodębianie dzielnie reprezentowali swoje miasto, co przeło-
żyło się na wysokie wyniki w ostatecznej klasyfikacji:
I miejsce w kategorii M-60 Zygmunt Rutkowski,

I miejsce w kategorii M-40 Dariusz Karnat,

II miejsce w kategorii K-40 Iwona Szczur,

II miejsce w kategorii M-30 Bogdan Zmitrowicz,

IV miejsce w kategorii M-40 Wiesław Szczur,

IV miejsce w kategorii M-50 Zbigniew Urbański,

V miejsce w kategorii M-40 Jerzy Brzuszek.

Organizatorzy GRAND PRIX BIEGÓW W WIDŁACH WISŁY I SANU zapo-
wiadają kontynuację tej imprezy. Zapraszamy mieszkańców Nowej Dęby 
do wzięcia udziału w tym cyklu w roku 2017.

Nowodębscy  
Biegacze

stąpili w nowych  koszulkach i czepkach z logo sekcji ufundowanych 
przez Zarząd DEZAMETU pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Dy-
rektora Generalnego Grzegorza Niedzielskiego. Na zakończenie organi-
zatorzy otrzymali podziękowania za bardzo dobrą organizację zawodów. 
Zarówno Prezes Robert Wieczorek jak i Sędzia Ewa Furman wyrazili na-
dzieję na kontynuację zawodów w naszej krytej pływalni.

Organizacja zawodów dla tak dużej ilości zawodników, zespołów, trene-
rów, rodziców i kibiców to spore wyzwanie logistyczne i organizacyjne. 

Opinie po zakończeniu zawodów były zgodne - wszystko było przygoto-
wane bardzo dobrze. Znakomicie spisali się pracownicy SOSiR, którzy  
w sposób znaczący przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia za-
wodów. Wszystkim składam serdeczne podziękowania. 

Dyrektor SOSiR 
Adam Szurgociński
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Jesień pełna wrażeń w ZS nr 1 - prezentacja łazika marsjańskiego Politechniki Rzeszowskiej

Spotkanie z kulturą ukraińską w WCK w Chmielowie Statuetkę MECENAS KULTURY 2016 otrzymali (od lewej): Sławomir Litwin – prezes Zarządu 
ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH "Siarkopol"  TARNOBRZEG Sp. z o.o. (odebrał w jego imieniu 
Jerzy Komarnicki – wiceprezes), Eugeniusz Andrusiewicz – dyrektor mieleckiego oddziału 

firmy ELEKTROMONTAŻ oraz Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP

Wyróżnieni uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami

Wyremontowana ulica Kościuszki w pobliżu ZS nr 2 Goście z Ploemeur z wizytą u burmistrza Nowej Dęby
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Wystawa rękodzieła świątecznego w CKL w CyganachChoinka przy dworcu autobusowym w Nowej Dębie

Wigilia Gminna 2016 

Świąteczny klimat jest obecny w Muzeum Bombki Choinkowej przez cały rok

Konkurs na najpiękniejszą bombkę choinkową


