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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY  

NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES  

OD 25 KWIETNIA DO 24 MAJA 2019 R. 

 

I. Sprawy organizacyjne:  
1. W dniach 12, 18 i 19 maja odbyły się zebrania ogólne w sołectwach i osiedlach, podczas 

których mieszkańcy dokonali wyborów rad sołeckich i zarządów osiedli. 

2. 24 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie 

kontynuacji programu Mieszkanie+, po rezygnacji PFR ze współpracy z PwC w prowadzeniu 

tego projektu w Nowej Dębie. 

3. W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnobrzegu o organizację robót 

publicznych od 15 maja zatrudniono 2 osoby na stanowisku pomocniczym, a od 20 maja  

3 osoby na stanowisku pracownik gospodarczy, na okres 5 miesięcy (z miesięcznym 

zobowiązaniem). 

 

II. Sprawy komunalne: 

1. W minionym okresie zawarto umowy: 

a) na naprawę ul. Szpitalnej k/kościoła z Firmą Remontowo – Brukarską Dariusza Króla, 

kwota - 15 200 zł, 

b) na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na „Utwardzenie terenu oraz 

przebudowę drogi wewnętrznej przy budynku 1 Maja 3 z Piotrem Boroniem, kwota –  

6 000 zł, 

c) na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania „Przebudowa istniejącej klatki 

schodowej w budynku UMiG celem dostosowania do wymogów p.poż. wraz z wewnętrzną 

instalacją elektryczną i oddymiania przy ul. Rzeszowskiej 3 z Biurem Projektowo-

Inwestycyjnym Budownictwa, Józef Baum, kwota – 7 380 zł, 

d) na demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 

pochodzących z pokrycia dachowego budynku gospodarczego (stodoły), który uległ 

zniszczeniu podczas pożaru 17 maja, jak również zebranie wyrobów azbestowych, które  

w wyniku pożaru uległy rozsypaniu na sąsiednią posesję, chodnik, drogę, z firmą „Auto-

Złom”, Usługi Pogrzebowe „EDEN”, VENTA Hurtownia Olejów Bogusław Paź, kwota -  

900 zł/Mg.  

2. Zlecono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. wykonanie 

zadania własnego gminy w zakresie: 

a) remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych (ok. 350 m2), cena 

jednostkowa za m2  - 159,90 zł (całość -55 969 zł), 

b) nasadzenia 48 szt. drzew na terenie miasta, kwota - 7 498,54 zł. 

3. Podpisano umowę dotacji na „modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

w Jadachach (cd. zadania z 2018 r.) z  Województwem Podkarpackim, kwota dotacji  

75 tys. zł. 

4. Udział w zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 5 dotyczącym przystąpienia do 

termomodernizacji budynku i zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego. 

5. Przyznane zostały stypendia szkolne za okres I-VI w łącznej kwocie 110 856 zł 

(świadczenie pieniężne - 6 uczniów na kwotę 5 505,60 zł, a refundacja poniesionych 

kosztów dotyczy 116 uczniów – kwota 105 350,40 zł).  

 

III. Sprawy finansowe: 

1. Przyjęto 194 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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2. Wezwano 22 podatników w sprawach zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość, 

złożenia deklaracji dla nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą. 

3. Wydano 28 postanowień dla płatników opłaty w sprawie zaliczenia dokonanej wpłaty na 

koszty upomnienia i odsetki. 

4. Wszczęto 6 postępowań w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

5. Wystawiono 111 upomnień na łączną kwotę 18 691,74 zł (gospodarowanie odpadami 

komunalnymi). 

6. Przyjęto 8 wniosków w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego - o umorzenie, rozłożenie 

na raty i wniosek o nabycie spadku, zadłużenie. 

7. Przyjęto 161 wniosków o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wypłacono 

producentom rolnym zwrot podatku akcyzowego. 

8. Zgłoszono wierzytelność dłużnika na okoliczność upadłości Zakładu Obrotu Towarowego 

Siarkopol Sp. z o.o. 

9. Sporządzono wykaz osób/podmiotów którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie powyżej łącznie 500 zł oraz 

sporządzono wykaz osób/podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku. 

10. Sporządzono 59 tytułów wykonawczych w stosunku do osób fizycznych z tytułu podatków 

oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 35 037,10 zł, w tym 

podatki – 29 519,50, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5 517,60 zł. 

W wyniku reakcji na wystawione upomnienia i sporządzone tytuły wykonawcze do budżetu 

wpłynęła kwota 39 881,10 zł, w tym podatki – 12 841,99 zł, opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi – 27 039,11 zł. 

 

IV. Sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami: 

1. 21 maja w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano działkę nr ewid.1384/26 w Cyganach 

o pow. 0,1254 ha za kwotę  40 995,90 zł. 

2. Dokonano sprzedaży w drodze przetargu drewna pochodzącego z wycinki: 

a) w sołectwie Jadachy, uzyskana kwota - 2 023,15 zł, 

b) w sołectwie Tarnowska Wola, uzyskana kwota -  8 672, 22 zł. 

3. Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego w budynku Klubu Rolnika w Jadachach  

z dotychczasowym najemcą, wysokość czynszu najmu -1 623,60 zł/m-c, 

4. 21 maja zawarto akt notarialny dotyczący zamiany działek stanowiących własność gminy  

i Spóki HLG. 

 

5. Sprawy z zakresu rozwoju lokalnego: 

1. Prowadzone postepowania przetargowe na zadania:  

1) przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 – postepowanie unieważnione – 

cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu przewyższała budżet, jakim 

dysponuje zamawiający; 

2) termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie – etap I 

termomodernizacja sali gimnastycznej, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Walski – 

Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski s.c. Tarnobrzeg, która zaoferowała wykonanie 

zamówienia za 354 900 zł, przy udzielonej gwarancji, jakości 7 lat, 

3) rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku ,,Domu Strażaka” w Cyganach dz. nr ewid. 

1257/3 w obrębie Cygany – etap II – postępowanie unieważnione z braku ofert, 

4) opracowanie projektu budowlano – wykonawczego: 

a) na przebudowę drogi wewnętrznej na Aleja Metalowca/Leśna z dojazdem do drogi 

Sikorskiego na działach 360, 361, 365/1, 38 wraz z uzyskaniem prawomocnego 
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pozwolenia na budowę lub prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID), 

b) na remont drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Szkolna w Nowej Dębie na działkach o nr 

ewid. 245/2 i 248/4”  

- nie wpłynęła żadna oferta – postępowanie unieważnione. 

5) odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu Gminy Nowa Dęba – prowadzony jest 

przetarg nieograniczony, 

6) budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia chodnika przy budynkach wielorodzinnych przy 

ul. Mickiewicza w Nowej Dębie na działkach o numerach ewidencyjnych 265/19, 265/20 

obręb Nowa Dęba - prowadzony jest przetarg nieograniczony, 

7) dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Gruszkowej i ul. Wesołej 

w Nowej Dębie - prowadzony jest przetarg nieograniczony. 

2. Podpisano umowę na realizację zadań: 

a) przebudowa istniejącej klatki schodowej w budynku UMiG celem dostosowania do 

wymogów przepisów pożarowych wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną i oddymiania 

przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie, działka Nr 263/24 z Zakład Remontowo – 

Budowlanym Roman Olszowy Kosowy, który zaoferował wykonanie zamówienia za cenę 

369 800 zł, udziela gwarancji, jakości 7 lat , 

b) rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa 

Dęba z konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik, oraz PBI WMS sp. z o.o. 

Sandomierz, które zaoferowało wykonanie zamówienia za kwotę 3 185 326,59 zł, udziela 

gwarancji, jakości 7 lat. 

3. Podpisano umowę z Wojewodą Podkarpackim na dofinansowanie I etapu rozbudowy dróg 

gminnych TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa Nowa Dęba na kwotę 1,26 mln zł. 

4. Uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki (50 000.zł) oraz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (195 578 zł) na realizację zadania pn. 

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów , nr ewid. działki: 2426. 

5. 21 maja odbyło się spotkanie organizacyjne przed Senioriadą 2019. 

6. 28 kwietnia w audycji Polskiego Radia Rzeszów pt. "Portrety podkarpackich gmin" 

zaprezentowana została Gmina Nowa Dęba. W materiale nagranym w Nowej Dębie, 

Rozalinie i w Budzie Stalowskiej można było usłyszeć kilka słów o aktualnej sytuacji gminy, 

gospodarce, inwestycjach, historii, przyrodzie, kulturze i sporcie. Rozmówcami redaktora 

Andrzeja Dańczyszyna byli m. in.: Wiesław Ordon - burmistrz miasta i gminy, Antoni 

Kapusta - prezes PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie, Aleksander Hołodniak - leśniczy  

z Nadleśnictwa Nowa Dęba, Julian Zięba - trener lekkiej atletyki MKS Stal Nowa Dęba, 

Adam Bunio - trener sekcji badmintona MKS Stal Nowa Dęba, Halina Ordon z CKL  

w Cyganach, Maria Łączna - instruktor ZPiT "Dębianie", Krystian Rzemień - dyrektor 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie oraz Marcin Kurnik z Muzeum Opowieści 

w Rozalinie. 

7. Przygotowana i przeprowadzona została gra „Labirynt” na placu majora Gryczmana  

w ramach „Konstytucyjnej majówki” 3 maja 2019 r., we współpracy z harcerzami ze Szczepu 

„Jedynka” w Nowej Dębie. 

8. 16 maja Nowa Dęba przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „Cała Polska biega z mapą”  

w ramach  „Światowego Dnia Orientacji Sportowej”. W centrum Nowej Dęby przygotowana 

została trasa i przeprowadzony został bieg na orientację, w którym wzięło udział 150 uczniów 

ze szkół podstawowych. Dzięki współpracy z Podkarpackim Okręgowym Związkiem 

Orientacji Sportowej, podczas biegu zastosowany został elektroniczny pomiar czasu. 
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Wydarzenie miało wsparcie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku 

Orientacji Sportowej. 

 

V. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego: 

1. W okresie sprawozdawczym Straż Miejska przeprowadziła 84 interwencje, ujawniono 27 

sprawców wykroczeń, 2 ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 200 zł, 25 sprawców 

pouczono, do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu skierowano 2 wnioski o ukaranie. 

2. Funkcjonariusze przeprowadzili 16 wspólnych służb z policjantami. 

3. Strażnicy Miejscy zabezpieczali porządek i bezpieczeństwo podczas „Pikniku Patriotycznego” 

w Jadachach. 

4. 26 kwietnia odbyły się eliminacje na szczeblu gminnym w Ogólnopolskim Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej dla uczniów szkół podstawowych odbywał się  

w dwóch kategoriach wiekowych, tj. I kategoria uczniowie w wieku od 10 do 12 lat, II 

kategoria wiek powyżej 12 lat. W eliminacjach wystartowały drużyny z pięciu szkół. Wyniki 

eliminacji przedstawiają się następująco: 

1) I kategoria wiekowa: 

a) 1 miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli, 

b) 2 miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, 

c) 3 miejsce ex aequo – drużyna Szkoły Podstawowej w Jadachach i drużyna Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Nowej Dębie; 

2) II kategoria wiekowa: 

a) 1 miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, 

b) 2 miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowej Dębie, 

c) 3 miejsce – drużyna Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli. 

Zwycięskie drużyny z każdej kategorii wiekowej wzięły udział w eliminacjach szczebla 

powiatowego w Tarnobrzegu. 

5. 21 maja komendant Straży Miejskiej wziął udział w spotkaniu z nauczycielami ZPO w Nowej 

Dębie, podczas którego poruszono problem odpowiedzialności karnej nieletnich. 

6. 17 maja odbyło się posiedzenie Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Wezwano 2 osoby w celu przeprowadzenia z nimi rozmów motywacyjnych. 

Komisja zaopiniowała 5 wniosków i wydała 8 postanowień w sprawie zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu. 

7. Ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

z zakresu ochrony zdrowia zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2019 pod nazwą „Prowadzenie na terenie szkół 

podstawowych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży”. Wpłynęła jedna oferta 

i środki finansowe na realizację tego zadania w kwocie 2000 zł przyznano Pani Katarzynie 

Tadra. 

8. Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony 

zdrowia zawarty w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na rok 2019 na zadanie „Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami (wypoczynek wakacyjny)”. 

Termin składania ofert upłynął w dniu 24 maja 2019 r. 

 

VI. Sprawy obywatelskie i zarządzanie kryzysowe: 

1. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego dokonano weryfikacja kandydatów do 

obwodowych komisji wyborczych w zakresie figurowania w stałym rejestrze wyborców, 

sporządzono spisy wyborców, sporządzano akty pełnomocnictwa do głosowania, wydawano 

zaświadczenia o prawie do głosowania, sporządzono informacje dla kierowników zakładów na 
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terenie, których utworzono odrębne obwody głosowania, sporządzano i wysyłano 

zawiadomienia o dopisaniu wyborcy czasowo przebywającego na  terenie gminy Nowa Dęba 

celem skreślenia w rejestrze w innym urzędzie. 

2. W związku z intensywnymi opadami deszczu podjęte zostały działania dotyczące udrażniania 

cieków wodnych, pompowania wody z budynków. Podtopienia wystąpiły w Oś. Poręby 

Dębskie, ul.: Sikorskiego, Podleśna, Strażacka i Borowa, ulica Strefowa oraz  3 zabudowania  

w Chmielowie, Anieli Krzywoń. Podtopione w Chmielowie. Uszkodzony został wodociąg przy 

ul. Sikorskiego, zalane przepompownie ścieków: Jadachy, Chmielów, Cygany. 

3. 23 maja ogłoszono stan Pogotowia Przeciwpowodziowego na terenie Miasta i Gminy Nowa 

Dęba – zarządzenie Burmistrza. Odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego  

i zostały wprowadzone dyżury całodobowe, pogotowie odwołano 27 maja br. 

4. Udział w Powiatowych Eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  

pt. „Młodzież zapobiega pożarom” zorganizowanym na Zamku w Baranowie Sandomierskim. 

Klasyfikacja: 

1) grupa II (kl. VII – VIII szkoły podstawowej oraz kl. III gimnazjum) - II miejsce zajął Kacper 

Kopeć z Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, 

2) grupa III ( szkoły ponadpodstawowe) - III miejsce zajął Przemysław Ragan z Zespołu Szkół  

Nr 2 w Nowej Dębie. 

5. 18 maja - udział w Powiatowych Obchodach „Dnia Strażaka” zorganizowanych na Zamku 

Tarnowskich w Tarnobrzegu – Dzikowie. 

 

VII. Sprawy z zakresu pomocy społecznej: 

1. W ramach działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 

1) odbyło się 13 spotkań grup roboczych w ramach działania Zespołu Interdyscyplinarnego, 

wpłynęły 2 Niebieskie Karty, 

2) wydano 1 decyzję w sprawie ustalenia prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, 

3) skierowano 2 osoby do Domu Pomocy Społecznej (Skwirzowa, Górno), 

4) 6 maja, w ramach działań profilaktycznych Zespołu Interdyscyplinarnego dzieci  

z Przedszkola Nr 1, Nr 5 i Nr 3 obejrzały spektakl „Prawdziwy skarb”, przygotowany przez 

Impresariat Artystyczny Inspiracji z Krakowa. 

 

2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:  

a) z okazji Święta Strażaka przekazanie życzeń, własnoręcznie wykonanych prac tematycznych 

oraz upieczonego ciasta przez uczestników na pracowni kulinarnej do Jednostki 

Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie, 

b) wykonywanie gazetek ściennych i dekoracji z okazji świąt 1, 2 i 3 Maja oraz z okazji Dnia 

Matki, 

c) przygotowania, dobieranie rekwizytów i realizacja nagrań do Konkursu Filmowego pt: 

„Książka na wielkim ekranie” organizowanego przez ŚDS w Spiach, 

d) przyjęcie dwóch nowych uczestników do ŚDS i objęcie ich oddziaływaniem terapeutycznym 

w procesie adaptacji. 

 

VIII. Sprawy z zakresu kultury: 

1. W ramach działalności SOK: 

1) odbyły się eliminacje Konkursu Piosenki „Wygraj sukces”, w którym wzięło udział 49 

uczestników, 

2) odbyły się uroczyste obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej z przemarszem 

Miejskiej Orkiestry Dętej, koncertem patriotycznym, wciągnięciem Flagi Państwowej na 
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maszt przez kompanię honorową wojska przy asyście nowodębskich harcerzy. Obchody 

uświetnił polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Dębianie”. Po okolicznościowych 

przemówieniach burmistrz rozdał mieszkańcom flagi, a najmłodsi otrzymali chorągiewki  

i wiatraczki, 

3) odbył się piknik „Konstytucyjna Majówka”, 

4) Jubileusz 20-lecia działalności świętował Zespół Pieśni i Tańca „Dębianie”. W koncercie 

gościnnie wystąpiły grupy śpiewacze „Rutka” i „Koniczynka” wraz z kapelą, działające w 

CKL w Cyganach.  

5) zainaugurowano działalność Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Nowa Dęba: Alfredówka, 

Chmielów, Cygany, Jadachy, Rozalin, Tarnowska Wola,  

6) w ramach Spotkań Czwartkowych odbył się wykład i otwarta dyskusja poprowadzone 

przez ks. Jacka Beksińskiego – egzorcystę na temat: WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA 

DEMONICZNE, 

7) cykliczny poniedziałek kulinarny – tym razem panie z zespołu Cyganianki przygotowały 

surówkę z wodą mineralną i gołąbki bez osłonki, 

8) odbyła się kolejna impreza dla przedszkolaków - prezentacje artystyczne (taniec i 

piosenka), wystąpiły dzieci z  grup 4-latków, 

9) rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Świat w kolorach tęczy”, 

10) zorganizowano wycieczkę krajoznawczą dla Seniorów 50+: Tyniec – Kraków, 

11) współorganizacja Nocy Muzeum w Rozalinie, 

12) odbyło się podsumowanie pięciu lat artystycznej działalności grupy teatralnej „Pora Na 

Seniora". Z okazji jubileuszu grupa przygotowała skecz poetycko-muzyczny pt. „Kobieta 

potrafi". Gościnnie wystąpiły zaprzyjaźnione grupy teatralne: z UTW z Tarnobrzega 

„Teatr bez Metryki" oraz z Tarnobrzeskiego Domu Kultury „Czwartek". Kierownikiem 

artystycznym grup jest Sylwester Łysiak. Teatr "Pora na Seniora" pracuje pod kierunkiem 

instruktora Ewy Kieliszek. Obecnie na scenie ujrzeć można: Małgorzatę Bogacz, Krystynę 

Kasperkiewicz, Teresę Kaproń, Annę Słowik, Joannę Borowiecką, Barbarę Surdyka-

Wysiadły, Urszulę Wdowiak, Stanisława Hałkę, Ryszarda Kwieka i Gustawa Serafina, 

13) odbył się Konkurs Poezji Dziecięcej „Kwiaty dla Mamy” dla dzieci z przedszkoli i klas I-

III. W konkursie wzięło udział 43 wykonawców. Zaprezentowali się w dwóch kategoriach: 

recytacja i piosenka, w utworach tematycznie związanych z Dniem Matki. Nagrodzono 7 

uczestników w kategorii piosenka i 7 w kategorii recytacja. Oto laureaci: Śpiew: Sebastian 

Rębisz z chórkiem: Laura Tomczyk, Zuzanna Bracka, Adrian Koćwin; Lena Byczek z 

chórkiem: Anna Szpyt, Anna Tutka, Matthew Kiwak; duet Filip Dziemianko i Marcin 

Kopeć, Zofia Markowicz, Sabina i Milena Konefał, Emilia Gołąbek, Lena Piórek. 

Recytacja: Jakub Cabaj, Kinga Kubiś, Kornelia Gajewska, Milena Sudoł, Jakub Szpylma, 

Milena Konefał, Alicja Rak, 

14) odbył się wiosenny Koncert dla Mamy w wykonaniu laureatów Konkursu Poezji 

Dziecięcej „Kwiaty dla Mamy” oraz Zespołu Wokalnego „Takie a nie inne” działającego 

w naszej placówce pod okiem instruktora Marii Bąk oraz grupy tańca towarzyskiego 

Marka Dudy i przedstawicieli Dziecięcego Teatru „Bajdurek”. 

 

2. W ramach działalności Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach –  

1) udział zespołu Cyganianki i kapeli w Pikniku „Bądźmy razem” w Jadachach, 

2) przygotowanie stołu z tradycyjnymi potrawami na inauguracyjne spotkanie członków Kół 

Gospodyń Wiejskich z gminy Nowa Dęba, 

3) zdobycie dwóch III miejsc przez zespół Cyganianki i Koniczynka podczas XX 

Galicyjskich Konfrontacji Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Dębicy, 
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4) udział zespołów z CKL w wojewódzkim konkursie w Dynowie w ramach 

Ogólnopolskiego Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. 

Dziecięcy zespół śpiewaczy Rutka zdobył III miejsce, jak i młodzieżowy zespół śpiewaczy 

Koniczynka również wywalczył III nagrodę w swojej kategorii, 

5) zorganizowano obchody Dnia Matki i Ojca, uroczyste spotkanie dla matek i ojców,  

w programie artystycznym wystąpiły grupy z CKL oraz teatr Pora na seniora z SOK. 

 

3. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu przekazał dla SOK automatyczny 

defibrylator zewnętrzny, o którego zakup zwrócił się SOK 

 

IX. Sprawy z zakresu sportu: 

1. 11 i 12 maja w VIII Międzynarodowych Mistrzostwach Stalowej Woli Hubert Maguder 

wywalczył trzy brązowe medale. Pozostali zawodnicy sekcji Piranie: Roksana Regiec, 

Aleksandra Pastuła, Michał Puzio, Maksym Siwiec, Maciej Kopeć poprawili swoje rekordy 

życiowe. 

2. Z dniem 1 maja SOSiR udostępnił korty tenisowe na basenie otwartym. Na umowę zlecenie 

zatrudniono opiekuna kortów, który  telefonicznie przyjmuje rezerwacje. 

3. Piłkarze dwóch drużyn Orlik SOSiR uczestniczą w turniejach Powiatowej Ligi Dzieci 

Podokręgu Stalowa Wola. Pierwszy turniej odbył się 17 maja na boisku w Nowej Dębie.  

W tym cyklu rozgrywek występuje 6 drużyn z regionu. 

4. 11 maja piłkarze Orlika rocznik 2010-2011 uczestniczyli w kolejnej serii Turnieju o Puchar 

Daichmanna  w Pustyni k. Dębicy. 

5. Na wakujące stanowisko konserwatora krytej pływalni zatrudniono pracownika. Umowa na 

trzymiesięczny okres próby. 

6. Rostrzygnięto zapytanie ofertowe na transport uczestników obozu w Piaskach. Najniższą ofertę 

złożyła firma  Usługi Transportowe Jan Kopeć,  kwota - 32 088 zł. 

 

 (-) Wiesław Ordon 

 

 Burmistrz Miasta i Gminy  

    Nowa Dęba  
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