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Gospodarka - ważna 
dla samorządu!

Podstawą rozwoju Gminy Nowa Dęba jest jej gospodarka,  
oparta przede wszystkim na przemyśle. Gmina nasza stoi  

mocno na dwóch gospodarczych nogach:  
Nowej Dębie i Chmielowie.  ... » str 4
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Rolę gminy jako podstawowej jednostki 
samorządu terytorialnego w Polsce określa 
szczegółowo ustawa o samorządzie gminnym 
z 8 marca 1990 r.  Gmina realizuje zadania 
poprzez swoje organy: Radę Miejską w Nowej 
Dębie czyli organ stanowiący i kontrolny oraz 
burmistrza, który jest organem wykonawczym. 
Swoje zadania gmina wykonuje przy pomocy 
jednostki organizacyjnej, jaką jest Urząd Mia-
sta i Gminy Nowa Dęba.

21 listopada 2010 r. odbyły się wybory rad-
nych Rady Miejskiej, radnymi zostali wybrani:
1.	 Halina	Drągowska
2.	 Andrzej	Durtka
3.	 Jan	Flis
4.	 Tomasz	Gazda
5.	 Tomasz	Licak
6.	 Janina	Lubera
7.	 Maria	Mroczek

8.	 Marek	Ostapko
9.	 Krzysztof	Sałek
10.	Wojciech	Serafin
11.	 Kazimierz	Skimina
12.	Stanisław	Skimina
13.	Ryszard	Rutyna
14.	Helena	Tłusta
15.	Marian	Tomczyk

W trakcie kadencji nastąpiły zmiany  
w składzie Rady Miejskiej. Po śmierci Ryszarda	
Rutyny nowym II wiceprzewodniczącym Rady 
Miejskiej został wybrany Marian	Tomczyk.

W wyborach samorządowych 21 listopada 
2010 r. Wiesław	Ordon nie miał kontrkandyda-
ta i z poparciem prawie 80% głosujących został 
wybrany burmistrzem Miasta i Gminy Nowa 
Dęba na drugą kadencję. Na swojego zastępcę 
ponownie powołał Zygmunta	Żołądzia. Sekre-

tarzem Gminy jest Elżbieta	Gil, a Skarbnikiem 
Gminy jest Alicja	Furgał.

W skład Urzędu Miasta i Gminy Nowa 
Dęba obecnie wchodzą referaty:
- Organizacyjny – kierownik Barbara	Sudoł,
- Finansowy – kierownik Alicja	Furgał,
- Spraw Komunalnych i Społecznych – kierow-

nik Ewa	Rozenbajgier,
- Inwestycji – kierownik Andrzej	Kołomycew,
- Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – 

kierownik Barbara	Duda,
- Rozwoju Lokalnego i Programów Pomoco-

wych – kierownik Sławomir	Białas,
- Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatel-

skich – kierownik Bożena	Szczepan,
- Straży Miejskiej – komendant Mieczysław	
Nalepa.

UMiG

Samorząd

Halina Drągowska

Wiesław Ordon Zygmunt Żołądź
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Maria Mroczek

Stanisław Skimina

Jan Flis

Marek Ostapko

Ś.p. Ryszard Rutyna

Tomasz Gazda

Krzysztof Sałek Helena Tłusta

Tomasz Licak

Wojciech Serafin Marian Tomczyk 
(od 20 sierpnia 2014)
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Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 25 
stycznia 1991 r. utworzono jednostki pomocnicze 
– sołectwa: Alfredówka, Cygany, Chmielów, Ja-
dachy, Rozalin, Tarnowska Wola i osiedle Buda 
Stalowska. Następnie uchwałą Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie z 3 kwietnia 1991 r. utworzono 
kolejne jednostki pomocnicze, tj. osiedle Dęba  
i osiedle Poręby Dębskie. Kolejną jednostką po-
mocniczą, utworzoną na mocy uchwały Rady 
Miejskiej z 30 listopada 1995 r., zostało Osiedle 
Broniewskiego.

Wszystkie jednostki pomocnicze posiada-
ją statuty, na podstawie których działają. Od 
2007 r. sołtysi i przewodniczący zarządów 

osiedli wybierani są przez mieszkańców w wy-
borach bezpośrednich. Kadencja sołtysów i prze-
wodniczących zarządów osiedli trwa 4 lata.
Sołtysi:
-  sołectwo Alfredówka – od 2003 r.  
Edward	Kopeć

-  sołectwo Chmielów – od 1996 r.  
Jan	Kotulski

-  sołectwo Cygany – od 2003 r.  
Ryszard	Samojeden

-  sołectwo Jadachy – od 2007 r.  
Józef	Grdeń

-  sołectwo Rozalin – od 2007 r.  
Kazimierz	Durda

-  sołectwo Tarnowska Wola – od 2011 r.  
Sławomir	Rutkowski

Przewodniczący Zarządów Osiedli:
-  osiedle Buda Stalowska – obowiązki 

przewodniczącego od 2008 r. pełni sołtys 
sołectwa Alfredówka Edward	Kopeć

-  osiedle Dęba – od 2011 r. Władysław	Flis
-  osiedle Poręby Dębskie – od 1999 r.  
Kazimierz	Skimina

-  osiedle Broniewskiego – od 2011 r. 
Zofia	Styka.

UMiG

Sołectwa i SołtySi

JednoStki organizacyJne i SPÓłki

Edward Kopeć

Kazimierz Durda

Jan Kotulski

Sławomir Rutkowski

Ryszard Samojeden

Józef Grdeń

Władysław Flis

Zofia Styka Kazimierz Skimina

W celu realizacji zadań własnych Gmina 
Nowa Dęba utworzyła i posiada następujące  
jednostki organizacyjne i spółki:
- Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych  

w Nowej Dębie - dyrektor: Renata Bal
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Nowej Dębie - kierownik:	Leszek	 
Mirowski

- Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej 
Dębie - kierownik: Gabriela	Nowak- 
Wolwowicz

- Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Nowej Dębie - dyrektor: Adam	Szurgociński

- Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej 
Dębie - dyrektor: Krystian	Rzemień

- Przedszkole Nr 5 i Żłobek Miejski w Nowej 
Dębie - dyrektor: Jolanta	Styga

- Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie - dyrektor: 
Jolanta	Orłowska

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowej Dębie - 
dyrektor: Ewa	Markowicz-Zając

- Zespół Placówek Oświatowych w Nowej 
Dębie - dyrektor: Dariusz	Siudem

- Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie - dyrektor: 
Zbigniew	Wolwowicz

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Alfredówce 
- dyrektor: Ewa	panek

- Zespół Szkół w Chmielowie - dyrektor:  
Renata	Rożek

- Szkoła Podstawowa w Cyganach - dyrektor:  
Danuta	Serafin,	Małgorzata	pakulska	 
(od	1.09.2014	r.)

- Zespół Szkół w Jadachach - dyrektor:  
Bernarda	Głowacka

- Szkoła Podstawowa w Rozalinie - dyrektor: 
Grażyna	Gil

- Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli - 
dyrektor:	Małgorzata	Kamińska,	Magdale-
na	Gerba	(od	1.10.2012)

- Przedsiębiorstwo gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. - prezes zarzą-
du:	Jakub	Sudoł,	Antoni	Kapusta	(od	
25.06.2012).

UMiG
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goSPodarka - waŻna 
dLa SamorządU!

Podstawą rozwoju Gminy Nowa Dęba jest 
jej gospodarka, oparta przede wszystkim na 
przemyśle. Gmina nasza stoi mocno na dwóch 
gospodarczych nogach: Nowej Dębie i Chmie-
lowie. Znajdujące się w tych miejscowościach 
podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan skupiają 
firmy, które dają miejsca pracy i stanowią pod-
stawę dochodów własnych gminy. Dlatego też 
w tej kadencji realizowaliśmy przedsięwzięcia, 
które wspierały tworzenie miejsc pracy. Bo to 
firmy tworzą miejsca pracy, gmina zaś tworzy 
warunki dla ich powstawania.

NOWA	DęBA. Po kilkunastu miesiącach 
starań udało się doprowadzić do otwarcia nowo-
dębskiej podstrefy, realizując oczekiwania tych 
firm, które do tej podstrefy weszły i nie były 
przyzwyczajone do kontroli na wjeździe. Zgodę 
na zniesienie strefy ochronnej spółki zbrojenio-
wej dało Ministerstwo Skarbu, reszta zaś była 
wynikiem porozumienia pomiędzy gminą, a Za-
rządem ZM Dezamet S.A. Ważnym elementem 
tego otwarcia nowodębskiej podstrefy było rów-
nież przejęcie od Dezametu dróg wewnętrznych 
o długości ok. 3,5 km. Drogi przekazane zostały 
także za symboliczną złotówkę przez Agencję 
Rozwoju Przemysłu. W dalszej kolejności gmi-
na przejęła także drogę od Innowacji. Samorząd 
przejmując drogi przejął także wiążące się z tym 
ich utrzymanie oraz zimowe odśnieżanie. Zmo-
dernizowaliśmy również ok. 715 mb najbardziej 
zniszczonych nawierzchni drogowych. W ten 
sposób w budżetach firm pozostały środki, które 
mogły zostać wykorzystne na ich cele rozwojo-
we. W tym czasie do użytku została oddana hala 
produkcyjna firmy Bester Medical System, co 
zaowocowało nowymi miejscami pracy. Kolejna 
z firm - Marma Polskie Folie – która, podobnie 
jak BMS, funkcjonuje w Nowej Dębie od po-
nad 10 lat, podjęła decyzję o rozbudowie swo-
jego zakładu o nowoczesną halę magazynową 

i zakupie nowej maszyny 
produkcyjnej. Miejsce pod 
halę pozyskała poprzez 
wylesienie ok. 1 ha lasu, 
udowadniając, że lasy  
w Nowej Dębie nie są pro-
blemem nie do pokonania. 
Lecz należy zaznaczyć 
przy tym, że mogą być 
one odlesione tylko przez 
inwestora! Po zainstalowa-
niu nowej maszyny, także 
w Marmie przybędzie 
miejsc pracy. Bardzo ważne były kolejne zezwo-
lenia na działalność w nowodębskiej podstrefie, 
które mają unowocześnić zakłady, zwiększyć 
ich potencjał, a także zatrudnienie. Jedno z nich 
przewiduje budowę za kilka lat nowego zakładu 
w podstrefie Nowa Dęba.

Na uwagę zasługuje także przedsięwzię-
cie, jakim jest centrum handlowe w okolicach 
dworca w Nowej Dębie, które powstało na dział-
ce zbytej przez gminę. To także miejsca pracy. 
Gmina wybudowała przy nim publiczny parking 
(73% dotacji UE), zaś w przyszłym roku zmo-
dernizuje biegnącą obok ulicę Jasną (50% dotacji 
ze schetynówek).

cHMiELóW. To na pogórniczych tere-
nach tej wsi powstał największy w ostatnich la-
tach zakład na Podkarpaciu, będący największą 
inwestycją zagraniczną 2011 r. w Polsce. Inwe-
stycja Pilkington Automotive Poland z Sando-
mierza do dziś budzi podziw, nie tylko ze wzglę-
du na jej rozmach, ale także tempo realizacji. 
Zakład za blisko pół miliarda złotych otrzymał 
pozwolenie na budowę zaledwie po 7 miesiącach 
od rozpoczęcia procedury administracyjnej. 
Zaangażowanie służb gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich pozwoliło zrealizować w szyb-
kim czasie projekt, który uzyskał wsparcie unijne 
i musiał być w określonym czasie realizowany. 

Pod 6,5-hektarowym da-
chem powstał innowacyjny 
zakład, produkujący szyby 
samochodowe dla wielu 
światowych marek. Dziś 
już trwa proces rozbudo-
wy tego zakładu o kolejne 
10 000 m2, zaś jesienią 
przyszłego roku oddana 
do użytku ma być kolejna 
hala (22 000 m2). Zakład 
ten stał się największym 
pracodawcą w regionie, 

dziś zatrudnia ok. 800 osób. Ta liczba na pewno 
wydatnie wzrośnie po zakończeniu rozbudowy.

Realizując zobowiązania wobec Pilkingtona 
i innych firm w chmielowskiej podstrefie, gmina 
wybudowała drogę łączącą strefę przemysłową 
z drogą krajową nr 9. To otwarcie na świat uli-
cą Strefową pokazało, jak bardzo ta droga była 
potrzebna. Na to zadanie o wartości 4,4 mln zł 
gmina uzyskała blisko 33% wsparcie unijne. Ko-
lejnym projektem poprawiającym komunikację 
w chmielowskiej podstrefie była modernizacja 
drogi Siarkowej, biegnącej od granic gminy, po-
przez tereny przemysłowe do centrum wsi. Ten 
projekt o wartości 1,7 mln zł wsparty został środ-
kami z budżetu państwa w wysokości 44%. Bar-
dzo ważnym zadaniem była także przebudowa 
ulicy Chemicznej. Gmina złożyła zobowiązanie 
(i wywiązała się z niego) wobec przedsiębiorców 
o modernizacji tej drogi, w momencie, gdy Pil-
kington podjął decyzję o wejściu do Chmielowa, 
co powodowało poważne perturbacje komunika-
cyjne. Droga ta została przejęta od największego 
do tej pory płatnika podatku do budżetu – od 
Zakładów Chemicznych „Siarkopol”. Koszt re-
alizacji tej przebudowy to 1,2 mln zł. W ostatnim 
roku tej kadencji wybudowaliśmy parking wraz 
z chodnikiem przy ul. Strefowej, przy Pilking-
tonie, na ponad 70 samochodów za 160 tys. zł. 
Widać tu bardzo duże zaangażowanie finansowe 
samorządu, co świadczy o zrozumieniu znacze-
nia gospodarki dla naszej gminy. A trzeba zazna-
czyć, że kolejne firmy będą się w Chmielowie 
budować.

Stawialiśmy i stawiamy na wsparcie dla 
gospodarki, czego wymiernym efektem jest ok. 
1000 nowych miejsc pracy w minionej kadencji, 
to planowane 700 w przyszłej. To stabilizacja dla 
tych, którzy podjęli pracę, a także dla gminnego 
budżetu. To rozwój gminy!

Wiesław Ordon 
Burmistrz
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inweStycJe w gminie  
w LatacH 2011-2014

W kończącej się kadencji nowodębskiego 
samorządu wydatki inwestycyjne i remonto-
we w gminie sięgnęły niebagatelnej kwoty 56 
mln zł, w tym 48 mln zł to środki budżetowe, 
zaś 8 mln zł to wydatki Spółki PGKiM. Jak 
na samorząd naszej wielkości, wydatki te były 
dość znaczne, a możliwe były dzięki docho-
dom własnym, dotacjom unijnym i krajowym 
oraz pożyczkom i kredytom. W przypadku tych 
ostatnich, były one przeznaczane na inwestycje 
właśnie, a nie na wydatki bieżące (popularnie 
mówiąc „na przejedzenie”). 

Poniżej przedstawimy te zadania, na które 
zostały wydatkowane powyższe środki.

iNFRASTRuKTuRA
Wodociągi

Do najważniejszych zadań kończącej się ka-
dencji należała niewątpliwie prowadzona przez 
PGKiM modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 
(SUW) i budowa nowej sieci wodociągowej  
w mieście oraz rozbudowa wybranych odcin-
ków na obszarach wiejskich. Do tego zadania 
przygotowywaliśmy Spółkę jeszcze w minionej 
kadencji, przeznaczając pieniądze z budżetu na 
wykonanie dokumentacji technicznej. Zarządo-
wi Spółki udało się pozyskać środki unijne, dzię-
ki czemu na zadanie o wartości 7 mln zł przed-
siębiorstwo otrzymało 4,6 mln zł dotacji. Lecz 
najistotniejsze jest to, że po kilkudziesięciu latach 
miasto otrzymało nową sieć wodociągową, zaś 
serce systemu wodociągowego - SUW – nowe 
urządzenia i hale. 

W tym drugim zadaniu zrealizowano i reali-
zuje się (do I kwartału 2015 r.) następujące prace: 
- wymianę wież napowietrzających 
- remont zbiornika wody napowietrzonej 
- wykonanie nowej Hali Filtrów wraz z monta-

żem 12 szt. nowych filtrów

- wykonanie instalacji elektroenergetycznej 
siły, światła i sterowania oraz aparatury 
kontrolno-pomiarowej i automatyki.
Obecna realizacja przygotowuje także SUW 

do kolejnych prac, m.in. ustawienia wież oczysz-
czających z substancji zanieczyszczających 
wodę, gdyby takowe w pobliże ujęcia się prze-
dostały. Realizacja tego zakresu prac pozwoli 
na wyłączenie z eksploatacji starej Hali Filtrów 
wraz z filtrami. Stara część w przyszłości będzie 
zaadaptowana na część socjalno-techniczną. 

W ramach budowy nowej sieci wodociągo-
wej w Nowej Dębie zadanie obejmuje moderni-
zację (wymianę) łącznie 5801 m przedwojennej 
sieci wodociągowej. W ramach tego zadania 
wymieniono 1372 m jednego z dwóch magistral-
nych odcinków sieci wodociągowej zasilających 
sieć rozdzielczą. Wymieniono również 2429 m 
sieci rozdzielczej na terenie miasta.

Zadanie III tego projektu obejmowało roz-
budowę sieci na terenie Porąb Dębskich, Dęby, 
Chmielowa i Tarnowskiej Woli o łącznej długo-
ści 2,3 km. Zadanie w Tarnowskiej Woli pozwo-
liło podać wodę na obszary wiejskie drugą nitką, 
co zwiększyło bezpieczeństwo w przesyle wody 
na teren gminy. W przypadku Chmielowa istot-
na była budowa hydroforowni sieciowej za zakła-
dem karnym, co zapewniło mieszkańcom dosta-
wę wody o właściwym ciśnieniu oraz zaspokoiło 
zwiększone potrzeby na wodę dla podmiotów 
gospodarczych w chmielowskiej podstrefie.

Dodać należy, że Spółka realizowała także 
przedsięwzięcia wodociągowe w ramach wła-
snych projektów, wydając na nie blisko 800 tys. 
zł. Wykonano 2,4 km sieci zarówno w centrum 
miasta, na ul. Leśnej, w Porębach Dębskich, 
Chmielowie i Tarnowskiej Woli.

Kanalizacja

Obecna kadencja to czas zakończenia bu-
dowy kanalizacji sanitarnej w Cyganach i Ja-
dachach, których budowa zaczęła się w 2009 r., 
jednakże ze względu na warunki atmosferyczne 
została przedłużona do roku 2011. Wartość tego 
projektu zamknęła się kwotą 4,6 mln zł, z czego 
gmina otrzymała 50% dofinansowanie ze środ-
ków unijnych, zaś brakującą kwotę pożyczyła  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), na pre-
ferencyjnych warunkach, z możliwością umo-
rzenia do 15% tej pożyczki.

W całości zaś została zrealizowana w tej ka-
dencji budowa kanalizacji w Rozalinie. Na to za-
danie mieszkańcy czekali 12 lat, bo już w 2002r. 
gmina otrzymała na to zadanie 1,7 mln dotacji, 
jednakże nie podjęła się wtedy realizacji tego 
przedsięwzięcia. Tym razem gmina otrzymała 
750 tys. zł dotacji, co pozwoliło sfinansować 50% 
wartości zadania. Kolejne 50% gmina pożyczyła 
w WFOŚiGW na preferencyjnych warunkach. 
Zadanie było realizowane w latach 2013-2014. 
Podstawowym elementem tego zadania była sieć 
kanalizacyjna o śr. od 90 do 315 mm, o łącznej 
długości 13 km. Wykonano w trakcie jego re-
alizacji 7 przepompowni typu ciężkiego, zbie-
rających ścieki z kilku różnych części wsi. Efekt 
ekologiczny to przyłączenie do sieci 150 gospo-
darstw, które powierzyły inwestorstwo zastępcze 
gminie, ale same, poprzez społeczny komitet, fi-
nansowały koszty przyłączy. 

Gmina wykonała także kanalizacje burzową 
na os. Broniewskiego, dzięki czemu tereny przy 
5 budynkach wielorodzinnych zostały odwod-
nione. Wartość tej półkilometrowej inwestycji 
sięgnęła 105 tys. zł.

W tej kadencji PGKiM rozpoczął przygo-
towania do modernizacji sieci kanalizacyjnej  
w Nowej Dębie. Będzie to kolejne duże przedsię-
wzięcie sieciowe, które na wiele lat zabezpieczy 
miasto w zakresie odbioru ścieków. Projekt prze-
widuje również budowę drugiego ciągu techno-
logicznego na oczyszczalni ścieków. Obecnie 
Spółka pozyskała środki na przygotowanie do-
kumentacji technicznej z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości 85% wartości projektu, który 
po przetargu sięgnął kwoty 100 tys. zł.

Komunikacja
Dworzec autobusowy. Centralną inwestycją 

komunikacyjną w gminie była budowa budynku 
dworcowego w Nowej Dębie. Ten funkcjonal-
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ny, nowoczesny obiekt, jest wizytówką naszej 
gminy, a jednocześnie najładniejszym takim 
budynkiem na północnym Podkarpaciu. Obiekt 
dworcowy został wybudowany za 622 tys. zł,  
a 73% tej kwoty zostało pokryte z budżetu 
unijnego. Obok dworca w ramach rewitalizacji 
miasta (dofinansowanej 73% dotacją) wybudo-
wano kolejny parking na 24 stanowiska, co wraz  
z wcześniej wybudowanym parkingiem, popra-
wiło dostępność komunikacyjną do miejskich 
instytucji i firm.

Parkingi. Bardzo ważnym przedsięwzię-
ciem w zakresie parkingów były realizowane 
w tej kadencji inwestycje na ul. Krasickiego, od 
budynków 2 do 8 o wartości 130 tys. zł. Przybyło 
tu ponad 70 „zielonych” miejsc parkingowych.  
W ramach rewitalizacji miasta (73% dotacji 
z UE) wykonano parking przy ul. Jana Pawła 
II (naprzeciw pawilonów), zwiększono liczbę 
miejsc postojowych na zmodernizowanych par-
kingach przy Al. Zwycięstwa, Krasickiego i przy 
SOK. W ramach wspomnianego projektu wy-
konano także parking publiczny przy ul. Jasnej 
(przy Stokrotce) na 34 miejsca wraz z kanalizacją 
deszczową i oświetleniem. Funkcjonalnym roz-
wiązaniem okazał się parking wzdłuż cmentarza 
wraz z przyległym chodnikiem, wybudowany za 
170 tys. zł. Dla firm w chmielowskiej podstrefie 
wybudowany został parking wraz chodnikiem 
na długości 245 m. Powstała zatoka postojowa 
dla busów oraz ponad 70 miejsc parkingowych 
dla samochodów osobowych. Teren parkingu 
został odwodniony. Całość zadania zamknęła się 
kwotą 190 tys. zł.

Drogi. Dla obszarów wiejskich bardzo waż-
nymi projektami w tej kadencji były moderniza-
cje dróg, które zyskały nawierzchnię bitumiczną. 
W ciągu czterech minionych lat na blisko 15 km 
dróg o nawierzchni kamiennej położono mie-
szankę mineralno-bitumiczną o grubości łącznej 
7 cm, wraz z podbudową kamienną. Wartość 
tego zakresu robót wyniosła 3,5 mln zł, tylko ze 
środków własnych. Ponadto w ramach różnych 
projektów wybudowaliśmy w Chmielowie drogę 
Strefową (4,4 mln zł, dotacja 33%), zmodernizo-
waliśmy drogę Siarkową i Sadową (1,7 mln zł, w 
tym dotacja 700 tys. zł), przebudowaliśmy drogę 

Chemiczną (1,2 mln zł). W Nowej Dębie grun-
townej przebudowie poddana została, bardzo 
już zniszczona, ulica Leśna wraz z kanalizacją 
burzową i chodnikiem po stronie wschodniej (1,1 
mln zł, w tym 50% dotacji). Udało się także, po 
latach uzgodnień z Lasami Państwowymi, wy-
budować ulicę Szpitalną od zabudowy osiedlo-
wej do DK9, poprawiając dostęp do części szpi-
tala powiatowego oraz mieszkańców tej części 
Dęby do centrum miasta. Przy drodze powstał 
chodnik, a także kanalizacja burzowa. Wartość 
tego zadania wyniosła 266 tys. zł. Długość tych 
dróg to 4,2 km.

Chodniki. W ciągu czterech minionych 
lat gmina realizowała budowę chodników, za-
równo w mieście, jak i na terenach wiejskich.  
W Nowej Dębie, w trakcie budowy wodocią-
gów, wymieniono chodnik przy ul. Krasickiego. 
Gmina pokryła koszty zakupu płytek i podbudo-
wy. Chodnik został przebudowany na długości 
300 m. Bardzo ważną realizacją był chodnik 
do cmentarza komunalnego, ciągnący się od ul. 
Kościuszki do bramy głównej o długości 370 m. 
Nowe chodniki zostały zrealizowane w ramach 
prac rewitalizacyjnych, wzdłuż plant i parku 
miejskiego oraz ul. Kościuszki i Al. Zwycięstwa. 
Realizowana była także budowa chodnika przy 
ul. Sucharskiego: w dwóch etapach wybudowano 
410 mb chodnika o wartości ponad 100 tys. zł. 
W ramach unijnego Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich gmina realizowała dalsze odcinki 
chodników przy bardzo ruchliwych drogach po-
wiatowych w Alfredówce i Rozalinie. 

Dodać należy, że Gmina Nowa Dęba wydat-
nie wsparła przebudowę drogi powiatowej Oci-
ce-Jadachy, która oprócz nawierzchni zyskała 
także nowe chodniki w Chmielowie i Jadachach. 
Wartość wsparcia, jaka trafiła do Powiatu Tarno-
brzeskiego wyniosła  1,11 mln zł.

Należy także zauważyć w dziale Komunika-
cja inwestycje prowadzone przez PKP w Nowej 
Dębie: rozbudowę nowodębskiego peronu oraz 
budowę peronu na stacji kolejowej w Dębie.

Oświetlenie

W mijającej kadencji największym projek-
tem oświetleniowym była budowa oświetlenia 
wewnątrz podwórkowego, pomiędzy ulicami 
Rzeszowska, Krasickiego, 1 Maja i Al. Zwycię-
stwa. Mieszkańcy starszej części osiedla otrzy-

mali wreszcie oświetlenie, które poprawiało 
warunki dostępu do ich bloków po zmroku. Wy-
konano także oświetlenie przy ruchliwej drodze 
powiatowej Podleśna i Borowa oraz przy ulicy 
Leśnej i Krótkiej. W ostatnim czasie zamon-
towano oświetlenie ledowe na osiedlu domów 
jednorodzinnych w Alfredówce. Zadania te fi-
nansowane były z budżetu gminy w wysokości 
460 tys. zł.

OBiEKTy	 
uŻyTEcZNOŚci	puBLicZNEJ

Oświata

W ramach prac termomodernizacyjnych, 
realizowanych na wybranych obiektach na te-
renie Nowej Dęby, docieplenie i nową elewację 
zyskała Szkoła Podstawowa nr 2 i Przedszkole nr 
5. Poprawiło to estetykę tych obiektów, a także 
pozwoliło zmniejszyć zużycie energii cieplnej. 
Na realizację tych zadań pozyskaliśmy dotację 
unijną (ok. 40 %). Wartość tych zadań zamknęła 
się kwotą ponad 1,374 mln zł.

W tej kadencji rozpoczęliśmy budowę sali 
gimnastycznej przy największej szkole pod-
stawowej, dysponującej niewielką salką gim-
nastyczną. Do chwili obecnej wykonaliśmy 
fundamenty tego obiektu za 150 tys. zł oraz pod-
pisaliśmy umowę na realizację pozostałej części 
za kwotę 2,7 mln zł. Na realizację tego przedsię-
wzięcia otrzymamy dotację w wysokości 27%  
z Ministerstwa Sportu. Zadanie winno być ukoń-
czone w I kw. 2016.

Przy szkole w Jadachach wybudowano no-
woczesne boisko wielofunkcyjne, nie tylko dla 
uczniów, ale dla wszystkich mieszkańców wsi.
Ma służyć bezpiecznemu i bezpłatnemu upra-
wianiu sportu oraz prowadzeniu aktywnego sty-
lu życia. W skład tego obiektu wchodzą - boisko 
do siatkówki, dwa boiska do koszykówki, boisko 
do piłki ręcznej. Nawierzchnia wykonana jest  
z materiałów syntetycznych, posiada piłko 
chwyty oraz opaskę wokół boiska z kostki bru-
kowej. Koszt 382 tys. zł, ze wsparciem unijnym 
w wysokości 60%.

Kultura 
Przebudowa Samorządowego Ośrodka 

Kultury w Nowej Dębie to jedno z najwięk-

» podsumowanie kadencji 2011-2014
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szych zadań, i to zarówno finansowych, jak  
i pod względem zakresu. Projekt ten był reali-
zowany przez dwa lata, a zakończył się w roku 
2011. Remont obiektu kosztował ponad 6,5 mln 
zł. Na ten projekt pozyskaliśmy ok. 2,5 mln zł 
dotacji unijnej. W ramach termomodernizacji 
budynek ocieplono, wymieniono stolarkę, bla-
charkę i instalację odgromową. Gazowy system 
ogrzewania zmieniono na tańsze ciepło z miej-
skiej kotłowni ekologicznej. Budynek zyskał 
nowoczesną bryłę i kolorystykę. We wnętrzu 
wymieniono wszystkie instalacje, dołożono 
wentylację mechaniczną i klimatyzację, monito-
ring itp. Wszystkie pomieszczenia SOK zostały 
nowocześnie zaaranżowane, m.in. dzięki uży-
ciu naturalnych materiałów (granit, ceramika, 
drewno). Całość jest iluminowana oświetleniem 
punktowym, świetlówkami i listwami świetl-
nymi z energooszczędnym światłem LED. 
Co ważne - obiekt przystosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych – winda zewnętrzna 
i wewnętrzna, drzwi otwierane samoczynnie, 
toalety dla niepełnosprawnych). Niewątpliwie 
najnowocześniejszym pomieszczeniem jest sala 
widowiskowa. Wyposażona w 265 miejsc oraz 
nowoczesny sprzęt kinowy, nagłośnieniowy  
i oświetleniowy (najwyższej klasy reflektory  
i naświetlacze LED), wytłumiona specjalnymi 
materiałami dźwiękochłonnymi. Kino oparte 
jest na cyfrowym projektorze kinowym, z moż-
liwością wyświetlania filmów w technice 2D i 
3D. Nowoczesne nagłośnienie zapewniają zesta-
wy głośników zaekranowych i superbasowych 
oraz rozmieszczone na sali głośniki „efektowe”.  
W usytuowanej obok sali wystawowej odbywają 
się spotkania z mieszkańcami, wernisaże prac, 
prelekcje. Sala taneczna zyskała lustrzaną ścianę 
dla zajęć treningowych. W bibliotecznej wypo-
życzalni można wypożyczyć pozycje książ-
kowe niedostępne w domowych bibliotekach,  
w czytelni – przejrzeć prasę oraz poczytać książ-
ki w ciszy i spokoju, w pracowniach – skorzystać 
z szerokiej oferty zajęć artystycznych pod okiem 
wprawnych instruktorów.

Termomodernizacji poddane zostały także 
domy kultury w Chmielowie i w Cyganach. Zaś 
w Tarnowskiej Woli przeprowadzono termomo-
dernizację oraz prace modernizacyjne wewnątrz 
obiektu, ratując go przed postępującą samode-
gradacją. Sala główna otrzymała nową podłogę 
z parkietu, wymieniono instalacje sanitarne, c.o., 

gazową i elektryczną; wybudowano sanitariaty, 
zagospodarowano zaplecze kuchenne oraz so-
cjalne. Wartość wszystkich prac wyniosła 650 
tys. zł, w tym dotacje unijne sięgnęły 65%.

Sport

Nową, estetyczną i ekonomiczną elewa-
cję otrzymał budynek Lendzion na stadionie 
SOSiR, będący obecnie siedzibą MKS STAL. 
Wykonano również remont wnętrza, nowe insta-
lacje sanitarne i elektryczne oraz dach. Wartość 
wszystkich prac wyniosła blisko 150 tys. zł (do-
tacje ok. 75%).

Na terenach wiejskich powstały dwie szatnie 
sportowe: w Cyganach i Tarnowskiej Woli. Do 
tego czasu sportowcy przez wiele lat korzystali  
z wagonu kolejowego i baraku, zaś wodę czerpa-
li z kanału (w Tarnowskiej Woli). Budowa tych 
nowych obiektów wydatnie poprawiła warunki 
uprawiania tej dyscypliny sportu. Obiekt w Cy-
ganach jest typowym budynkiem murowanym, 
z zapleczem socjalnym i sanitarnym, ulokowa-
nymi na poziomie parteru i poddasza. Obiekt 
w Tarnowskiej Woli to zestaw kontenerowy, za-
pewniający wszystkie potrzeby socjalne, sanitar-
ne, jak i organizacyjne klubu sportowego. Koszt 
obu obiektów to 700 tys. zł, zaś dotacja z PROW 
sięgnęła 56%.

Warto nadmienić, że na zakończenie tej ka-
dencji przygotowaliśmy dokumentację budowy 
boiska lekkoatletycznego: bieżni tartanowej, 
rzutni kulą, dyskiem, oszczepem, skoczni w 
dal i wzwyż, w oparciu o główną płytę stadionu  
SOSiR.

Zdrowie,	pomoc	społeczna,	żłobek
Gmina od lat systematycznie wspiera szpital 

powiatowy w Nowej Dębie udzielając wsparcia 
finansowego. W kończącej się kadencji otrzymał 
on 450 tys. zł dotacji na zakup łóżek, aparatu do 
znieczulenia, aparatu do prac ortopedycznych.

Ważnym zadaniem, jakie we współpracy 
z powiatem udało się zrealizować, jest budo-
wa windy do przychodni zdrowia oraz porad-
ni pedagogiczno-psychologicznej w budynku 
przy ul. Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie. Obiekt  
o wartości 230 tys. zł (130 tys. dotacji z PFRON) 
z pewnością był jedną z bardziej oczekiwanych 
inwestycji w mieście. 

Wspomnieć należy, że nową elewację  
w ramach termomodernizacji otrzymał budynek 
pomocy społecznej. Prace te pozwoliły znacznie 
obniżyć zużycie ciepła. A trzeba zaznaczyć, że 
na mapie obiektów użyteczności publicznej pełni 
on ważną funkcję i jest intensywnie eksploato-
wany ( w obiekcie mieści się punkt wydawania 
posiłków).

Od 1 września 2014 r. wystartował Żłobek 
Miejski, nowa-stara gminna instytucja, powraca-
jąca na mapę jednostek organizacyjnych po kil-
kunastu latach. Na przygotowanie udanego star-
tu otrzymaliśmy dotację z Programu „Maluch”, 
dzięki któremu zaadaptowano w Przedszkolu nr 
5 dwie sale lekcyjne, wyremontowano łazienki 
i zaplecze socjalne dla personelu, zamontowano 
nową windę do podawania posiłków, wyposażo-
no żłobek w całkiem nowy sprzęt (leżaki, szafki, 
zabawki, plac zabaw, markizeta). Wartość tych 
prac wyniosła blisko 280 tys. zł, z czego dotacja 
to 225 tys. zł.

Remizy

Poprawiając warunki socjalne strażaków 
ochotników, oraz obniżając koszty utrzymania 
remiz, gmina dokonała termomodernizacji kil-
ku z nich. Ocieplenie i nowy wygląd otrzyma-
ły remizy w Porębach Dębskich, Chmielowie  
i Cyganach. Prace adaptacyjne garażu na część 
socjalno-sanitarną zakończono w Chmielowie, 
zaś OSP w Cyganach pozyskała środki unijne 
na przygotowanie świetlicy. Własną pracą stra-
żaków, przy wsparciu materiałowym gminy, 
zagospodarowano strychy remiz w Dębie i Al-
fredówce; poprawiono elewację, dach i wieżę  

» podsumowanie kadencji 2011-2014
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w tej ostatniej placówce. W Dębie odremontowa-
no w remizie świetlicę, która służy całej społecz-
ności Osiedla Dęba.

Dla potrzeb strażaków zakupiono dwa gara-
że blaszane, do przechowywania samochodów 
lekkich.

REKREAcJA
Rewitalizacja	centrum	miasta

W ramach tego zadania zostało przebudo-
wane otoczenie Samorządowego Ośrodka Kul-
tury oraz Plac mjr Gryczmana. Pełni on obecnie 
funkcję reprezentacyjną, gdzie odbywają się 
uroczystości państwowe i samorządowe, wyda-
rzenia kulturalne.

W dotychczasowym lasku, zwanym „Ko-
ziołkiem”, w zasadzie od podstaw powstał park 
miejski. Wykonane zostały w nim place zabaw 
dla dzieci małych (3-7 lat), dla dzieci starszych  
(7-15 lat). Place zabaw dostosowane są do potrzeb 
dzieci niepełnosprawnych. Obok placów zabaw 
powstało boisko wielofunkcyjne ze sztuczną 
nawierzchnią (siatkówka, koszykówka). Ca-
łość wzbogaciła mała architektura. Przez park 
przebiega promenada spacerowa, wzdłuż której 
rozmieszczono ławki parkowe. Przed deszczem 
lub słońcem można się ukryć w dwóch wiatach 
pokrytych materiałem membranowym. Park zy-
skał nowe nasadzenia drzew niskich i krzewów 
ozdobnych. Stanęły w nim stojaki na rowery, 
poidełka i toaleta. Wartość prac wyniosła blisko  
5 mln zł, zaś unijna dotacja sięgnęła 73%.

Zagospodarowanie	terenu	nad	Zalewem
Na realizację tego projektu mieszkańcy cze-

kali od ponad 20 lat, od kiedy teren nad Zalewem 
stracił swój rekreacyjny wymiar . W ramach 
prac podzielonych na dwa etapy teren Zalewu 
zyskał nowe oblicze i stał się na nowo miejscem 
tętniącym życiem. W pierwszym etapie zosta-
ły wykonane wokół Zalewu dwie równoległe 
ścieżki – rowerowa oraz piesza. Przy ścieżkach 
powstały punkty widokowe oraz place do upra-
wiania ćwiczeń. To obecnie znakomity teren 
dla uprawiających Nordic Walking czy Jogging,  
a okolice Zalewu są miejscem spacerowym dla 

mieszkańców i przyjezdnych. Ćwiczenia re-
kreacyjne można również uprawiać na wydzie-
lonym do tego terenie, który jest wyposażony  
w odpowiednie urządzenia. Obok placu ćwiczeń 
rekreacyjnych powstało boisko do siatkówki 
plażowej. Zalew zyskał nowe molo, pomost do 
cumowania łódek oraz utwardzony zjazd do ich 
wodowania. Cały teren jest wyposażony w ławki 
widokowe, palisady, tablice informacyjne oraz 
kosze na śmieci. A wszystko to zostało wzboga-
cone odpowiednią roślinnością.

Wiaty i ścieżki edukacyjne zostały wykona-
ne w ramach drugiego etapu prac rewitalizacyj-
nych. Wzdłuż ścieżek ustawione zostały tablice 
tematyczne nawiązujące do zagadnień związa-
nych z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, 
kulturą, przyrodą oraz historią Nowej Dęby.

Tematyczne wiaty są najbardziej widocznym 
elementem tego etapu prac. Można w nich zrobić 
grilla, zagrać w piłkarzyki, szachy, chińczyka 
czy tenisa stołowego. Z dużej wiaty ogniskowej 
mogą korzystać także grupy zorganizowane li-
czące nawet ok.70 osób. Infrastrukturę i tablice 
edukacyjne uzupełnia mała architektura - ławki, 
kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. Wzdłuż 
ścieżek posadzono także krzewy ozdobne, które 
dopełniają całości.

place	zabaw

Chcą zachęcić młodych ludzi do związa-
nia się z miejscowościami naszej gminy, oprócz 
podstawowej infrastruktury, staramy się uatrak-
cyjniać miejsca ich zamieszkania dla dzieci. Stąd 
wiele zbudowanych i zmodernizowanych placów 
zabaw. Najbardziej przyciąga oczywiście plac 
zabaw w parku miejskim, z atrakcyjnymi urzą-
dzeniami i bezpiecznym podłożem. Dużą popu-
larnością cieszy się piracki statek nad Zalewem, 
do którego zjeżdżają się także dorośli z dziećmi 
w samochodach z rejestracją świętokrzyską, kol-
buszowską, stalowowolską, itp. 

W starszej części osiedla wybudowaliśmy 
nowe palce zabaw przy ul. Krasickiego  i  Mic-
kiewicza. Ożywiły one tę część miasta, choć 
może hałasujące dzieci nieco przeszkadzają nie-
którym, ale na pewno cieszy widok bawiących 
się dzieci.

Plac zabaw powstał w Osiedlu Dęba na Pod-
górzu i przyciąga milusińskich z odległych jego 

zakątków. Świetnie sprawdził się na pikniku ro-
dzinnym.

Nowe place zabaw powstały w Alfredów-
ce przy remizie, w Jadachach za kościołem,  
w Chmielowie przy WCK i przy boisku wielo-
funkcyjnym. Rozbudowano place w Cyganach 
przy szkole, w Rozalinie przy WCA, w Tar-
nowskiej Woli na placu szkolnym, przy bloku 
na ul. Kościuszki 108. Uzupełniono place zabaw  
w mieście o nowe urządzenia zabawowe. War-
tość tych zadań sięgnęła 480 tys. zł. Na część 
zadań pozyskaliśmy dotacje unijne, które sięgały 
łącznie 60% wartości projektów.

Początkiem listopada dirt-park przy Orliku 
wzbogacił się o nowe urządzenia o wartości 18 
tys. zł. 

OcHRONA	 
pRZEciWpOŻAROWA

Mijająca kadencja to dobry okres dla orga-
nizacji służących bezpieczeństwu pożarowemu 
– ochotniczych straży pożarnych. Obok wspo-
mnianych prac na remizach strażackim, poczy-
niliśmy zakupy nowych samochodów, które 
przez kolejnych kilka dziesiątków lat będą wspie-
rać ochotników w ich społecznej służbie. 

Największym przedsięwzięciem w tym za-
kresie był zakup średniego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego MAN dla OSP Chmielów. Po 
17 latach do naszej gminy ponownie trafił nowy 
samochód tej kategorii. Zadanie to realizowane 
było z udziałem środków unijnych (63%) dotacji  
i wyniosło 660 tys. zł.

Kolejne trzy pojazdy, jakie trafiły na wy-
posażenie jednostek OSP, to lekkie samochody 
ratowniczo-gaśnicze. Były one wspierane środ-
kami Zarządu Głównego OSP. Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej i Powiatu Tarnobrzeskiego. Do OSP 
Nowa Dęba trafił skrzyniowy Renault Ma-
ster, do OSP z Alfredówki furgon marki Ford 
Custom, zaś do OSP Cygany furgon Renault. 
Wartość tych zakupów wyniosła 375 tys. zł, zaś 
wkład własny gminy to ok. 30%. 

UMiG
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cMENTARZ	 
Z	i	WOJNy	ŚWiATOWEJ	 

NA	GóRAcH	W	cHMiELOWiE

W mijającej kadencji zakończyły się prace 
renowacyjne na cmentarzu wojennym na Górach 
w Chmielowie. Gminę wspomagał Podkarpacki 
Urząd Wojewódzki, przekazując na ten cel co-
rocznie środki z budżetu państwa (w tej kadencji 
14 tys. zł).

Cmentarz wojenny 90-ciu żołnierzy armii 
austro-węgierskiej, poległych w 1915 roku, poło-
żony jest na terenie likwidowanej Kopalni Siar-
ki „Machów”. Ten niewielki cmentarzyk przez 
długie lata stał samotnie, rzadko odwiedzany 
przez ludzi, częściej przez młodzież szkolną  
w przededniu Dnia Zmarłych. Symboliczne 
drewniane ogrodzenie okalało 83 piaskowe kop-
czyki z brzozowymi krzyżami. Ponad nimi góro-
wał drewniany krzyż, pod którym stała pamiąt-
kowa płyta z czerwonego piaskowca. Wszystko 
to w malowniczym otoczeniu brzóz.

Swój udział w tej renowacji mieli komba-
tanci z Tarnobrzega, którzy podarowali gminie 
projekt techniczny. Dzięki renowacji ta zabytko-
wa nekropolia nabrała nowego charakteru. Na 
cmentarzyku powstały 83 symboliczne betono-
we nagrobki, a na każdym z nich stanęła pionowa 
płyta z wgłębionym „reliefem” krzyża. Całość 
została otoczona murem z piaskowca, w którym 
wykonano portal wejściowy. Ostatnim etapem 
prac była konserwacja i montaż zabytkowego 

drewnianego krzyża z czasu I Wojny Światowej 
oraz demontaż, konserwacja i ponowny montaż 
tablicy pamiątkowej z czerwonego piaskowca.

DROGi	DOJAZDOWE	 
DO	GRuNTóW	ROLNycH

W ramach dofinansowania z Terenowego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w so-
łectwach wyremontowano wiele dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych. W Tarnowskiej Woli  
w latach 2011-2012 wyremontowano dojazdy 
na długości 2281 m, a w kolejnych latach re-
montem objęto także drogi dojazdowe w Jada-
chach i w Cyganach (1808 m w jednym ciągu), 
a także w Rozalinie (490 m) oraz Alfredówce 
(380 m). Łącznie w latach 2011-2014 wyre-
montowano drogi o łącznej długości 4959 m za 
kwotę 231.448,45 zł, w tym z dofinansowania  
z TFOGR w kwocie 183.039,62 zł oraz wkładem 
własnym w kwocie 48.408,83 zł.

	REMONTy	 
DRóG	KAMiENNycH

W ramach prac wyremontowano drogę 
dojazdową do garaży zlokalizowanych przy ul. 
Krasickiego w Nowej Dębie za kwotę 5.500	zł. 
W latach 2011 – 2014 na prace remontowe do-
starczono w sumie 4611 t kamienia za kwotę 259 
tys.	zł, 202 m3 pospółki za kwotę 12	tys.	zł, za-
płacono 59	tys.	zł za transport 2260 t gruzu skru-

szonego oraz za użyty  sprzęt (równiarka, walec) 
- 55.350,00	zł. Łącznie w tym okresie wydano 
na powyższe prace  386.197,62	zł.

REMONTy	cHODNiKóW

Wykonane zostały remonty chodników 
przy ulicy Szkolnej w Nowej Dębie, fragmentu 
chodnika do stacji PKP, a także drogi dojazdo-
wej (ciągu pieszo-jezdnego) w os. Broniewskie-
go. W ramach prac remontowych poszerzono 
chodnik wzdłuż ulicy Krasickiego, odnowiono 
chodnik przy budynku Kościuszki 7, przy uli-
cy Mickiewicza (na odcinku od ul. Leśnej do  
ul. Sikorskiego), a także zrobiono remont parkin-
gu przy budynku Broniewskiego 2 w Nowej Dę-
bie. Remontem objęto także chodnik przy bloku  
1 Maja 1.

REMONTy	i	uTRZyMANiE	 
iNFRASTRuKTuRy	 

KOMuNALNEJ	(BuDyNKi)
W ramach utrzymania budynków komunal-

nych wykonano dokumentację projektową doty-
czącą zapewnienia ochrony przeciwpożarowej 
w budynku przy ulicy Kościuszki 110 w Nowej 
Dębie. Prace remontowe związane były z dosto-
sowaniem dróg ewakuacyjnych do wymagań 
przeciwpożarowych. Całość zamknęła się kwotą 
ponad 176 tys. zł.

UMiG

pOłącZENiE	SpółEK	 
SAMORZąDOWycH

Władze samorządowe gminy Nowa Dęba 
podjęły decyzję o połączeniu we wrześniu 2012r. 
spółek: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej, jako spółki przejmującej, 
ze spółką Zakład Produkcji Wody. Cały majątek 
ZPW przeniesiony został na spółkę przejmującą 
– PGKiM.

Działanie to było podyktowane względami 
oszczędnościowymi: likwidowano jednoosobo-
wy Zarząd, Radę Nadzorczą ZPW, ograniczono 
wysokość wynagrodzenia kadry kierowniczej 
byłego ZPW. Dzięki tym działaniom przez ostat-
nie trzy lata cena wody nie ulegała zmianom.

Z drugiej strony PGKiM jako większa Spół-
ka mogła podjąć się dużego przedsięwzięcia 
modernizacji Stacji Uzdatniania Wody i budowy 

sieci wodociągowej w mieście, które to zadanie 
jest na etapie końcowym.

AZBEST
W latach 2011–2014 Gmina przy udziale 

środków WFOŚiGW w Rzeszowie oraz NFO-
ŚiGW finansowała demontaż, transport i utyliza-
cję wyrobów zawierających azbest pochodzący 
z pokryć dachowych i elewacji budynków na 

remonty

SPrawy komUnaLne
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terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Łącznie  
z terenu miasta i gminy odebrano 222,131t wyro-
bów zawierających azbest ze 104 budynków za 
kwotę 80 870,64zł w tym dotacja z WFOŚiGW  
i NFOŚiGW w wysokości 66 172,57 zł.

W latach 2011-2014 Gmina udzieliła dotacji 
celowej na budowę przydomowej oczyszczal-
ni ścieków dla ośmiu gospodarstw domowych  
w wysokości 19 661,20 zł.

ODpADy	KOMuNALNE
Z dniem 1 lipca 2013r. zaczął funkcjonować 

nowy system gospodarki odpadami komunal-
nymi, ukierunkowany na ograniczenie masy 
odpadów komunalnych kierowanych do składo-
wania poprzez zachęcenie mieszkańców do se-
gregowania odpadów komunalnych.Największą 
zmianą było przejęcie przez Gminę obowiązków 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, 
poprzez podmiot wyłoniony w drodze przetar-
gu. System stał się jednolity i objął wszystkie 
nieruchomości położone na terenie całej Gminy. 
W ramach nowego systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi właściciele nieruchomości 
wyposażeni zostali w pojemniki i worki na odpa-

dy komunalne.Na terenie należącym do PGKiM 
przy ul. Leśnej 1, zlokalizowany został Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do 
któregomieszkaniec może przekazać nieodpłat-
nie selektywnie zebrane odpady komunalne z te-
renu gminy Nowa Dęba, m. in. sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, 
świetlówki, opony, zużyte oleje, farby rozpusz-
czalniki, akumulatory i baterie, przeterminowa-
ne leki.Od początku funkcjonowania systemu 
Gmina wywiązuje się z ustawowego obowiązku 
osiągnięcia odpowiednich wskaźników zbiórki 
odpadów segregowanych, ograniczając tym sa-
mym ilości odpadów zmieszanych.Przed zmia-
ną systemu w 2012r. z terenu Gminy odebrano 
192,20 Mg segregowanych odpadów komunal-
nych. W 2013r. ilość ta wzrosła do 925,31 Mg.

KONKuRS	 
„WZOROWA	DZiAłKA” 

	i	EDuKAcJA	EKOLOGicZNA	
ROLNiKóW

W latach 2011-2014 organizowany był kon-
kurs na Wzorową Działkę Roku. Udział w kon-
kursie brały cztery Rodzinne Ogrody Działko-

we; „Rekreacja”, ”Relaks”,„Metalowiec”, „Nad 
Bystrzykiem”. Łącznie wzięło udział stu trzech 
działkowców. Zwycięzcom wręczano nagrody 
podczas podsumowania konkursu. W 2014r. była 
to już 7 edycja konkursu.

Co roku w czerwcu w ramach edukacji eko-
logicznej rolników organizowane były wyjaz-
dy na „Dni Otwartych Drzwi Podkarpackiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego” w Boguchwa-
le, z którego korzystali rolnicy z terenu gminy 
Nowa Dęba.

UMiG

Pierwsze miejsce zajęła Gmina Nowa Dęba 
w rankingu „Złota Setka Gmin Podkarpacia 
2014”, w kategorii gmin miejsko-wiejskich. To 
już drugi tak znaczący sukces w ciągu ostatnich 
trzech lat (I miejsce w 2012r.), co potwierdza 
dobry kierunek działań władz samorządowych, 
przyjęty przed kilku laty.

Gmina również uplasowała się na bardzo 
wysokim, piątym miejscu, w ogólnej klasyfikacji 
tego rankingu, tuż za takimi tuzami jak Krosno, 
Rzeszów, Tarnobrzeg czy Stalowa Wola. 

Podsumowując ranking rektor WSZ 
Krzysztof	Kaszuba podkreślił wysoką pozycję 
Nowej Dęby w pierwszej piątce oraz zwycię-
stwo wśród gmin miejsko-wiejskich. Natomiast 
redaktor naczelny Nowin Stanisław	 Sowa, 
wręczył burmistrzowi Wiesławowi	Ordonowi	
dwa okolicznościowe grawertony i dyplomy, za 
pierwsze i piąte miejsce.

Gmina Nowa Dęba od kilku lat zajmuje do-
bre miejsca w rankingach. Tak jest w przypadku 
nie tylko rankingu Nowin, ale także Rzeczpo-
spolitej czy też Wspólnoty. 

- Tegoroczny ranking po-
twierdza, że nasza Gmina 
znajduje się na dobrej dro-
dze rozwoju. To efekt otwar-
cia się przed laty na przed-
siębiorców, którzy tworząc 
miejsca pracy i zwiększając 
dochody budżetowe, po-
zwalają podejmować wiele 
inicjatyw służących popra-
wie jakości i warunków ży-
cia naszych mieszkańców 
– mówi z nutą satysfakcji 
burmistrz Wiesław Ordon.- 
Znalezienie się w gronie tak znaczących samo-
rządów Podkarpacia jest dużym wyróżnieniem  
i jednocześnie motywacją do dalszych działań na 
rzecz naszych mieszkańców – dodaje burmistrz 
Ordon.

Organizowany po raz siódmy przez Wyższą 
Szkołę Zarządzania oraz dziennik Nowiny ran-
king, jest obiektywną oceną aktywności podkar-
packich gmin. Kryteriami, które wzięto do me-
todologii oceny były: dochody i wydatki ogółem 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca; dochody własne 
i wydatki inwestycyjne; udział dochodów wła-
snych w dochodach ogółem, a także udział do-
chodów inwestycyjnych w dochodach i wydat-
kach ogółem. Dwie kolejne kategorie to udział 
liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkań-
ców oraz liczba podmiotów gospodarczych 
przypadających na 100 mieszkańców. Kapituła 
do metodologii włączyła także saldo dochodów 
i wydatków ogółem na 1 mieszkańca.

 UMiG

PierwSze mieJSce noweJ 
dęby w „złoteJ Setce gmin 

PodkarPacia 2014!
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działania Straży miejskiej w Vi kadencji
Straż Miejska w Nowej Dębie została utwo-

rzona na podstawie przepisów ustawy o Policji  
z 1990 r. oraz  Uchwały Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie  Nr XXXIII/239/92 z dnia 20 listopada 
1992 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej 
Miasta Nowa Dęba.  

Celem jej działania jest ochrona porządku 
publicznego na terenie gminy. 

W Straży Miejskiej w Nowej Dębie pracu-
je 6 strażników oraz jeden pracownik cywilny 
zatrudniony na stanowisku pomocy administra-
cyjnej. 

W okresie sprawozdawczym Strażnicy 
Miejscy przeprowadzili 2902 interwencje. Naj-
więcej interwencji dotyczyło:
- spraw porządkowych – 1474 
- spożywania alkoholu  

i awantur domowych – 419 
- bezdomnych zwierząt – 252
- zagrożenia dla zdrowia i życia – 253 
- bezpieczeństwa w komunikacji – 229
- kradzieży – 81
- niszczenia mienia – 62 

Ujawniono 4118 sprawców wykroczeń z cze-
go 1821 ukarano mandatami karnymi na łączną 
kwotę 227800,00 zł, 2087 sprawców wykroczeń 
pouczono natomiast przeciwko 187 skierowano 
do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu wnioski  
o ukaranie. Najwięcej mandatów karnych wysta-
wiono za:
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości – 

1378 
- wykroczenia porządkowe (m.in.: niszczenie 

zieleni, zaśmiecanie, używanie słów wulgar-
nych, sprawowanie niewłaściwej opieki nad 
zwierzęciem, zakłócanie ciszy i spokoju) – 
168 

- spożywanie alkoholu w miejscach objętych 
zakazem – 103 

- wykroczenia komunikacyjne – 133 
- brak przyłączy do sieci kanalizacyjnej – 61 

Strażnicy Miejscy doprowadzili do Pomiesz-
czenia dla Osób Zatrzymanych w Komendzie 
Miejskiej Policji w Tarnobrzegu 14 osób nato-
miast 146 nietrzeźwych odwieziono do miejsca 
zamieszkania. Ujawniono 49 przestępstw, ujęto 
i przekazano Policji 63 osoby, zabezpieczono 
105 miejsc przestępstw, katastrofy lub innego 
podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego 
takim zdarzeniem. Sporządzono i przekazano do 
Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu 1532 
karty rejestracyjne Mrd za wykroczenia w ruchu 
drogowym. Udzielono 149 asyst pracownikom 

UMiG, PGKiM, MGOPS oraz PGE podczas 
wykonywania czynności służbowych a także  
w sytuacjach, gdy istniała obawa narażenia ich 
na niebezpieczeństwo.

Odbyto 681 wspólnych służb z Policjantami 
oraz 78 służb z żołnierzami Wydziału Żandar-
merii Wojskowej.

Straż Miejska w Nowej Dębie współpraco-
wała ze szkołami i przedszkolami. Współpraca 
ta polega na prowadzeniu edukacji wśród dzieci 
i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa podczas 
zabaw i przebywania w domu, w szkole i na po-
dwórku zarówno w okresie zimy jak i lata, czy 
kontaktów z osobami nieznajomymi. Odbyto 46 
takich spotkań edukacyjnych. 

Praca jaką wykonali Strażnicy Miejscy  
w latach 2011-2014 r. świadczy o niemałej roli, 
jaką straż odgrywa w systemie utrzymania po-
rządku publicznego na terenie miasta i gminy 
Nowa Dęba. Z roku na rok do Straży Miejskiej 
wpływa coraz więcej zgłoszeń w sprawach za-
kłócania ładu, spokoju i porządku publicznego.

Działania	profilaktyczne	gminy
W latach 2011 -  2014 gmina Nowa Dęba 

realizowała zadania własne gminy wynikające  
z art.41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w postaci 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, uchwalanego 
corocznie przez Radę Gminy. 

Program określa lokalną strategię w zakre-
sie profilaktyki oraz minimalizowania szkód 
społecznych i indywidualnych wynikających  
z nadużywania alkoholu. Stanowi również prze-
wodnik dla ludzi i instytucji pragnących zakty-
wizować swe działania w tej dziedzinie.

W programie zaplanowane i zrealizowane 
zostały następujące działania pomocowe:
• Prowadzone były Kampanie Profilaktycz-

ne lokalne i ogólnopolskie, spektakle oraz 
spotkania profilaktyczne w szkołach na te-
renie gminy Nowa Dęba uświadamiające  
o negatywnych  skutkach zażywania środ-
ków odurzających. Zorganizowano 22 takie 
spotkania dotyczące profilaktyki uzależnień 
od środków psychoaktywnych, asertywności 
oraz innych pułapek i zagrożeń czyhających 
na dzieci i młodzież w ich życiu codziennym.

• Z pomocy gminy skorzystało wiele stowarzy-
szeń prowadzących działalność w zakresie 
pożytku publicznego, oraz parafie z terenu 
gminy, które brały udział w konkursach na 
dofinansowanie organizacji wypoczynku zi-

mowego i letniego dla dzieci niewydolnych 
wychowawczo, rodzin wielodzietnych zagro-
żonych patologiami. Z tej formy wypoczyn-
ku skorzystało kilkaset dzieci z terenu miasta 
i gminy Nowa Dęba na kwotę 240 tys. zł.

• Dofinansowano ponad 510 tys. zł. na naukę 
pływania dla dzieci i młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjów z terenu miasta i gminy 
Nowa Dęba.

• Zakupiony został sprzęt sportowy oraz po-
wstały nowe place zabaw, jak również do-
posażone zostały już istniejące w urządzenia 
zabawowe na terenie miasta i gminy na kwotę 
ponad 170 tys. zł
Łącznie  na wszystkie działania profilaktycz-

ne w GPPiRPA w latach 2011 -  2014 przeznaczo-
no ok.1,6 mln zł.

Kluczową rolę w działaniach podejmowa-
nych w ramach Programu odgrywa Miejsko – 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Nowej Dębie, która współdzia-
ła w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Nowej Dębie, Zespołem Interdyscyplinarnym, 
Poradnią Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie, 
Policją, szkołami znajdującymi się na terenie 
działania Gminy Nowa Dęba i innymi organi-
zacjami, których celem jest rozwiązywanie ww. 
problemów. W latach 2011 - 2014 odbyło się 31 
posiedzeń Komisji, na które wezwano 164 osoby 
w celu przeprowadzenia z nimi rozmów moty-
wacyjnych. Komisja zaopiniowała 92 wnioski  
o wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz 
wydała w tej sprawie 176 postanowień. 

SM
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Miejsko-Gminny	Ośrodek	 
pomocy	Społecznej

Średniorocznie OPS w Nowej Dębie przyj-
muje od 2 tys. do 3 tys. zgłoszeń w sprawach 
udzielenia pomocy oraz świadczeń. Odpowiada-
jąc na potrzeby mieszkańców wydaje od 3 tys. 
do 4 tys. decyzji administracyjnych rocznie,  
w zdecydowanej większości pozytywnie odno-
sząc się do oczekiwań wnioskodawców.

Z pomocy społecznej, finansowanej zarów-
no przez budżet gminy, ale też budżet wojewody, 
korzysta rocznie ok. 800 rodzin, w których za-
mieszkuje ponad 2 tys. osób.

Pomoc ma wymiar nie tylko ekonomiczny, 
ale realizowana jest także w postaci pracy socjal-
nej, w szczególności poradnictwa specjalistycz-
nego: prawnego, psychologicznego, socjalnego. 

I tak np. w 2013 roku 593 rodziny otrzyma-
-ły pomoc w formie świadczeń fnansowych, 
zaś 584 w formie świadczeń niepieniężnych. 
Jak z tego widać, do części rodzin trafła pomoc  
w dwojakiej postaci.

OPS podejmuje również działania wobec 
osób wymagających usług opiekuńczych, często 
chorych, samotnych, czy niezaradnych. Wojewo-
da finansuje specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zaś gmi-
na finansuje pozostałe usługi opiekuńcze. 

Bardzo ważną formą działalności OPS 
jest pomoc realizowana w formie posiłków,  
a w okresach świątecznych w postaci paczek 
(zestawów żywnościowych). Należy zauwa-
żyć, że zmniejsza się rola państwa w tej formie 
opieki nad swoimi obywatelami, zaś zwiększają 
się wydatki gmin. Rocznie z tej formy pomocy 
korzysta ponad 800 osób, co daje ponad 120 tys. 
posiłków. Pomocą tą objęte są szczególnie dzieci, 
począwszy od przedszkoli, poprzez szkoły pod-
stawowe, gimnazja do szkół średnich. I to nie 
tylko uczęszczające do szkół w naszej gminie. 
Ośrodek przez minione lata wspierał placówki 
edukacyjne doposażając punkty wydawania po-
siłków w niezbędny sprzęt.

Dodać należy, że w kompetencji kierownika 
M-GOPS jest kierowanie osób pozostających 
bez opieki, a takowej wymagający, do domów 
pomocy społecznej. Za tym idą wydatki z bu-
dżetu gminy, która pokrywa koszty pobytu tych 
osób, których renta czy emerytura, bądź rodzi-
na pokryć nie może, a to dotyczy zdecydowanej 
większości. Obecnie w domach pomocy spo-
łecznej znajduje się 17 naszych mieszkańców.

W trakcie mijającej kadencji na samorząd 
gminny zostały nałożone nowe zadania. Do nich 
należało powołanie zespołu interdyscyplinarne-
go, którego zadaniem jest diagnozowanie proble-
mu przemocy wrodzinie, następnie podejmowa-
nie działań w środowisku zagrożonym przemocą 
w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym patolo-
gią. Zespół opracowuje i realizuje indywidualne 
plany pomocy i inicjuje działania w stosunku do 
osób stosujących przemoc, a następnie moni-
toruje sytuację w tych rodzinach. W jego skład 
wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, 
kuratorzy sądowi, policjanci, członkowie komisji 
rozwiązywania problemów alkoholowych, służ-
by zdrowia i oświaty.

W Ośrodku pracuje także dwóch asysten-
tów rodzin, którzy zostali wprowadzeni do 
systemu pomocy społecznej przed trzema laty. 
Współpracują oni z rodzinami, w tym głównie  
z dziećmi, w poszukiwaniu rozwiązań trudnej 
sytuacji życiowej. Nie podają recept na tacy, 
ale we współpracy z zainteresowanymi szuka-
ją mocnych stron rodziny, aby w oparciu o nie 
przejść kryzys. Asystenci dążą do podniesienia 
umiejętności opiekuńczych, wychowawczych 
rodzin, wdrażają w tych rodzinach zasady pra-
widłowego prowadzenia gospodarstwa, radzenia 
sobie z codziennymi sytuacjami, zarówno przez 
rodziców, jak i dzieci. 

Kolejne zadanie, jakie poprzez OPS realizu-
je gmina, to współfinansowanie systemu pieczy 
zastępczej, tj. pobytu dzieci w rodzinach zastęp-
czych, czy też ośrodkach opiekuńczo – wycho-
wawczych,w przypadku niemożności sprawo-
wania opieki i wychowania przez rodziców. 
Obecnie gmina współfinansuje pobyt 17 dzieci.

Od 1 października br. OPS wdraża Nowo-
dębski Program dla Rodzin Wielodzietnych. 
Program promuje model oraz pozytywny wi-
zerunek rodziny wielodzietnej, wspiera sytuację 
materialnąrodzin, a także zwiększa szanse roz-
woju dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. 
Dzięki niemu rodziny 3+ mają tańszy dostęp do 
żłobka, przedszkola, basenu czy kina. Chodzi 
o to, aby wielodzietność nie była przeszkodą w 
dostępie do pewnych dóbr, które oferuje nasza 
gmina.

Rocznie na pomoc społeczną, w tym także 
świadczenia rodzinne i zasiłki mieszkaniowe re-
alizowane przez urząd, przeznacza się ok. 10 mln 
zł. Z czego 3,5 mln zł to środki własne budżetu 
gminy.

Środowiskowy	Dom	Samopomocy
Funkcjonująca już od 15 lat placówka 

dziennego pobytu dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi, chorych na nerwicę, upośledzonych 
umysłowo, niepełnosprawnych, ze schorzeniami 
neurologicznymi została w obecnej kadencji wy-
odrębniona z OPS jako jednostka organizacyjna 
gminy. Było to pokłosie zmian w ustawie o po-
mocy społecznej. Zmiany te nastąpiły z dniem 
1 kwietnia 2012 r. Od tego momentu rolę szefa 
tej placówki pełni Gabriela Nowak-Wolwowicz, 
która wcześniej również zarządzała tą częścią 
OPS.

Zajęcia w ŚDS odbywają się od poniedziałku 
do piątku w godz. 7-15, a wielu podopiecznych  
z terenów wiejskich dojeżdża busem do placówki 
na ul. Kościuszki 110. 

Podopieczni tej placówki biorą udział  
w zajęciach jakie oferowane są w kilku pracow-
niach: kulinarnej, plastyczne, skóry, krawieckiej, 
stolarskiej, komputerowej. Celem zajęć, jakie te 
pracownie oferują jest uczenie pewnej zaradno-
ści życiowej tych, którzy do tej placówki trafili. 
Dlatego też instruktorzy stwarzają warunki od-
wzorowujące te rzeczywiste, aby w taki sposób 
przygotowywać uczestników zajęć do radzenia 
sobie w otaczającym świecie. 

Uczestnicy zajęć w ŚDS-ie biorą udział  
w spotkaniach podobnych domów na terenie 
województwa podkarpackiego, w spartakia-
dach sportowych, czy choćby w rekreacyjnych 
zajęciach z wędką nad nowodębskim Zalewem,  
w towarzystwie uczestników zajęć w innych 
ŚDS i mieszkańców DPS-ówDużą popular-
nością w czasie różnorakich imprez cieszy się 
wystawa twórczości artystycznej uczestników 
zajęć w nowodębskim ŚDS-ie. Właściwą opiekę 
nad uczestnikami zajęć sprawuje zaangażowana 
kadra instruktorów, specjalistów, którzy nie-
szczędzą trudu, aby pomóc tym osobom, które 
nie zawsze chętnie realizują postawione im za-
dania. Bo wymagać od nich należy, bo pobłażać 
nie wolno, bo należy działać tak, aby ich postawa 
była zbliżona do zachowań pożądanych w ota-
czającej rzeczywistości. Aby nie musieli zderzać 
się ciągle z niezrozumieniemczy niechęcia in-
nych osób.

Obecnie na zajęcia w nowodębskim ŚDS-ie 
uczęszcza 42 osoby, którymi zajmuje się 11 pra-
cowników. Koszty roczne w wysokości 550 tys. 
zł pokrywa budżet wojewody.

UMiG

Pomoc społeczna
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Władze samorządowe VI kadencji, podob-
nie jak w poprzedniej, jako priorytet w swoich 
działaniach wskazywały utrzymanie dotych-
czas funkcjonującej sieci szkół. Udało się to  
w stosunku do szkół podstawowych. Nie uda-
ło się w stosunku do Gimnazjum w Cyganach, 
które uległo samoczynnej likwidacji ze względu 
na brak uczniów. Należy zaznaczyć, że do fundu-
szy przekazywanych gminie z budżetu państwa  
w ramach subwencji oświatowej, trzeba dołożyć 
drugie tyle na funkcjonowanie placówek oświa-
towych. Zgodnie z przepisami ustawy o syste-
mie oświaty, od września 2010r. finansujemy 
również funkcjonowanie niepublicznego przed-
szkola, w wysokości 75% kosztów ponoszonych 
na utrzymanie jednego ucznia w przedszkolach 
gminnych. Gminna oświata w minionej kadencji 
poprawiła swoją kondycję w zakresie infrastruk-
tury. Minione lata były okresem inwestowania 
w obiekty szkolne. Wymieniono okna na nowe, 
wyremontowano łazienki, korytarze, sale lekcyj-
ne, poprawiano centralne ogrzewanie. Ten rodzaj 
zadań służyć miał nauce w lepszych, niż do tej 
pory warunkach ale także przygotowaniu szkół 
na przyjęcie sześciolatków. Starania władz skie-
rowane były również na poprawę instalacji elek-
trycznych, pokrycia dachowego, ogrodzenia czy 
poprawy estetyki szkolnych podwórek. 

Warto wspomnieć o działaniach samorządu 
wspomagających rozwój dzieci niepełnospraw-
nych. Zorganizowano klasy integracyjne, a także 
zatrudniono nauczycieli wspomagających. We 

współpracy z Poradnią Psychologiczno-Peda-
gogiczną wspomagano dzieci zajęciami rewali-
dacyjnymi. Dużym osiągnięciem ostatnich lat 
jest utworzenie na terenach wiejskich Zespołów 
Wychowania Przedszkolnego, co umożliwiło 
objęcie zajęciami przedszkolnymi dzieci z so-
łectw w wieku 4-5 lat. Natomiast w mieście, od  
1 września 2014 r. działa Żłobek Miejski,w któ-
rym utworzono 48 miejsc.To wynik udziału 
Gminy Nowa Dęba w Resortowym programie 
instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - Konkurs 
„Maluch” - edycja 2014. 
- Pozyskane środki to 432.255,00 zł.

Gmina zaangażowała się także w pozyski-
wanie funduszy na wzbogacenie oferty oświa-
towej. Zrealizowano w tym czasie następujące 
projekty:
- ROK	SZKOLNy	 2010/2011	 i	 2011/2012 - 

realizacja 4 projektów„Lepiej w grupie niż  
w chałupie - II edycja” – edukacja przedszkolna 
dla dzieci z terenu sołectwa Tarnowska Wola, 
Alfredówka, Jadachy, Cygany” w ramach 
Działania nr 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejsze-
nie nierówności w stopniu upowszechniania 

edukacji przedszkolnej, Priorytet IX POKL. 
- łączna kwota na realizację projektów 

1.050.634,00 zł.
- ROK	SZKOLNy	2010/2011 - realizacja pro-

gramu „Radosna szkoła” w ramach Rządowego 
programu wspierania w latach 2009-2014 orga-
nów prowadzących w zapewnieniu bezpiecz-
nych warunków nauki, wychowania i opieki  
w klasach I-III szkół podstawowych. Zakup po-
mocy dydaktycznych do miejsc zabaw:

- 4 szkoły podstawowe  
- kwota na realizację programu 23.945 zł.  
- ROK	SZKOLNy	2011/2012 - realizacjapro-

jektu „Indywidualizacja nauczania i wycho-
wania uczniów klas I-III szkół podstawowych 
w gminie Nowa Dęba” wramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w re-
gionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie 
oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrud-
nionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie 
różnic w jakości usług edukacyjnych, 

- w projekcie wzięło udział 324 uczniów klas od  
I do III, 

- łącznie zrealizowano 2.565 godzin zajęć,  
- kwota na realizację projektu 293.313,80 zł.

Gmina wspierała także sport szkolny. Poza 
istniejącymi już boiskami przy placówkach 
oświatowych (Cygany, Chmielów) powstało 
również boisko sportowe przy Zespole Placówek 
Oświatowych w Nowej Dębie oraz boisko wielo-
funkcyjne w Jadachach.

BOJS

oświata

Minione 4 lata w historii kultury naszego 
regionu to okres bardzo dynamicznych zmian 
w działalności Samorządowego Ośrodka Kul-
tury w Nowej Dębie. W tym okresie dzięki 
odważnym decyzjom Samorządu Nowej Dęby 
budynek siedziby SOK przeszedł gruntowny 
remont i modernizację oraz został świetnie 
wyposażony sprzętowo. Jednocześnie w struk-
tury SOK decyzjami Rady Miejskiej włączone 
zostały Filie Wiejskie, których obecnie SOK 
posiada cztery: w Chmielowie, w Cyganach, 
w Rozalinie i w Tarnowskiej Woli. Również 
tamte budynki poddane zostały remontom  
i modernizacjom zarówno nakładem Gminy 
jak i własnymi środkami SOK. Dzięki tym 

wszystkim zmianom, zyskaliśmy nowe możli-
wości pracy na rzecz społeczności. Były to tak-
że zobowiązania, by nie zmarnować nowych 
szans postawionych przed nami. 

Zajęcia	i	koła	zainteresowań

W chwili obecnej w nowodębskiej sie-
dzibie SOKodbywają się zajęcia dla najmłod-
szych, tj. dzieci w wieku przedszkolnym, szko-
ły podstawowej, dlamłodzieży, tj. młodzież 
gimnazjalną, szkół średnich i studentów oraz 
przeznaczone dla osób dorosłych i seniorów.  
W minionym sezonie w Nowej Dębie odby-
wało się ponad 50 zajęć tygodniowo, natomiast 
w Chmielowie, Cyganach, Rozalinie Tarnow-
skiej Woli i w Jadachach odbywało się ponad 
20 zajęć tygodniowo. Ponieważ oferta jest roz-
budowana w ramach danej dziedziny, zajęcia 
zostały pogrupowane w sześć kategorii tema-
tycznych, na które składają się zajęcia: tanecz-
no-ruchowe, teatralne, plastyczne, muzyczne, 

rozwój oferty kulturalnej w gminie 
nowa dęba w latach 2011-2014
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hobbystyczne i rozrywkowe. Z wymienionych 
stałych form zajęć artystycznych w SOK  
i w jego filiach ogólnie tygodniowo z zajęć  
w tygodniowo korzysta ok. 650 osób (dzieci, 
młodzieży i dorosłych), które z oferty SOK 
mogą korzystać przez 7 dni w tygodniu średnio 
po 13,7 godz. na dobę. 

W latach 2011-2014 oferta stałych za-
jęć kulturalnych została rozwinięta zarówno  
w Nowej Dębie i w filiach sołeckich i jak widać 
po liczebności uczestników cieszy się zaintere-
sowaniem. Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy 
mogą korzystać z naszej oferty angażując się 
w udział w następujących zajęciach i grupach: 
– w Nowej Dębie –Młodzieżowa Sekcja Pla-
styczna, Klub Miłośników Sztuki, Dziecięce 
Koło Plastyczne, Pracownia Rzeźbiarska, Za-
jęcia Gancarskie, Zajęcia Fotograficzne, „Po-
dróże Teatralne” dla 7-latków, Teatr Dziecięcy 
„Bajdurek”, Teatr Młodzieżowy, Zespół Pieśni 
i Tańca „Dębianie”, Dziecięcy Zespół Tanecz-
ny „Mali Dębianie”, Zajęcia taneczno-rytmicz-
ne, Taniec jazzowy, Hip-hop, Taniec klasycz-
ny (balet), Break Dance, Taniec towarzyski, 
Warsztaty taneczne, Zumba, Klub Złotego 
Wieku „Iskierka” – Akademia 50+, Ognisko 
muzyczne (Nauka gry na instrumentach klawi-
szowych, Zajęcia wokalne, Nauka gry na gita-
rze klasycznej), Orkiestra Dęta Miasta i Gminy 
Nowa Dęba (coraz większy nacisk na grupę 
młodzieżową), Modelarnia SOK (gdzie zaję-
cia w dobrze wyposażonej pracowni prowa-
dzą doświadczeni wolontariusze), Akademia 
Przedszkolaka, Bajkowe spotkania w „Kąciku 
Malucha”, Język angielski dla początkujących; 
– w Filiach SOK –Zajęcia Plastyczne, Ręko-
dzieło Artystyczne, Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta w Chmielowie, Mażoretki „Diament”, 
Zajęcia Taneczne, Zajęcia w Bibliotece, Zajęcia 
Świetlicowe, Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy 
„Koniczynka”, Zespół Ludowy „Cyganianki”, 
Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Rutka”.

imprezy

W ubiegłym roku Samorządowy Ośro-
dek Kultury zorganizował lub współorgani-
zował w Nowej Dębie oraz w innych miej-
scowościach Gminy Nowa Dęba ponad 150 
imprez i wydarzeń kulturalnych. Wśród nich 
z zakresu kabaretu, teatru dla dorosłych i dla 

dzieci, spektakli grup działających w SOK, 
koncertów kinowych, wystaw artystycznych, 
koncertów muzycznych, czwartkowych spo-
tkań historycznych, spotkań czwartkowych  
z ciekawymi ludźmi, promocji pozycji wydaw-
niczych i innych imprez niecyklicznych. SOK 
w swoim corocznym kalendarium organizuje 
lub współorganizuje wiele wydarzeń i konkur-
sów cyklicznych, takich jak np. Militariada, 
obchody świąt narodowych, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Konkurs Piosenki „Śpie-
wamy Przeboje Naszych Rodziców”, Prezen-
tacje Zespołów Folklorystycznych „Mieć Jak 
Rzeka Swoje Źródło”, Dni Kultury Lasowiac-
kiej w Cyganach, Festiwal Orkiestr Dętych  
w Chmielowie i wiele innych.Ich wielość 
nie pozwala wymienić wszystkich. Również  
w tym roku został zainagurowany „Festiwal 
muzyki kameralnej i organowej Margaritae 
Baroci”, którego kolejne edycje planujemy re-
alizować w przyszłych latach. Obecność wi-
dzów na tegorocznych koncertach pokazuje, że 
nasza publiczność tęskni za tego typu przedsię-
wzięciami. W czasie minionych wakacji odby-
ła się pierwsza edycja wakacyjnego „Gorącego 
Przeglądu KoncertUFF”, która to impreza pro-
muje młodych artystów z różnych stylów mu-
zycznych i daje im szansę zaistnienia na scenie.

Mecenasi	kultury	i	seniorzy

Od ubiegłego roku dla trzech najważniej-
szych mecenasów gminnej kultury, wręczane 
są statuetki „Mecenasa Kultury” – pomysł ten 
zachęca lokalnych i pozalokalnych sponsorów 
do działalności filantropijnej poprzez wspiera-
nie kultury w Gminie Nowa Dęba. 

Wprowadzone „Spotkania czwartkowe”, 
„Czwartki historyczne” czy koncerty kinowe 
cieszą się uczestnictwem między innymi osób 
zrzeszonych w tzw. Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Nowej Dębie, którego SOK był jed-
nym z inicjatorów ale także młodzieży i doro-
słych. 

Biblioteka
W obecnej kadencji w związku z remon-

tem siedziby SOK wspólnie z pracownikami 
dwukrotnie przeprowadziliśmy majątek SOK, 
w tym Biblioteki bez poważnych zakłóceń dla 
działalności podstawowej instytucji. W ramach 

środków własnych i współpracy z burmi-
strzem wyposażyliśmy Bibliotekę i jej agendy 
filialne w sprzęt multimedialny i nowe meble 
biblioteczne. Czytelnia zlokalizowana została 
w doświetlonym i ergonomicznym miejscu,  
a biblioteka została skomputeryzowana  
z udostępnionym katalogiem elektronicznym  
w Internecie. W celu popularyzacji czytel-
nictwa od najmłodszych lat, stworzony został 
kącik dla dzieci, w którym prowadzone są 
„Bajkowe spotkania w Kąciku Malucha”. Jed-
nocześnie kontynuowane były  zakupy nowych 
książek i prasy równoważąc liczbę zakupio-
nych pozycji do parametru nowości wydaw-
niczej. W tym roku udało się pozyskać ponad 
pięć tysięcy woluminów z biblioteki wojskowej, 
które obecnie weryfikujemy pod kątem przy-
datności. Działamy również w ogólnopolskim 
systemie „półek Bookcrossingowych”. Ponadto 
wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia dzia-
łają sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do 
soboty co jest nowością w SOK wprowadzoną 
w mijającej kadencji.

Wydawnictwa

W czasie obecnej kadencji SOK zyskał 
nowy status w branży wydawniczej – status 
wydawcy. Wydane zostały takie pozycje jak: 
„Przewodnik Terenowy po Lasowiackiej Gru-
pie Działania”, „Wiersze i Legendy Lasowiac-
kiej Grupy Działania”, „Album na 50-lecie 
Nowej Dęby”, „10 lat Honorowej Straży Wiel-
kanocnej w Nowej Dębie i Lasowiacka Grupa 
Działania w fotografii”, „60 lat Szpitala Powia-
towego w Nowej Dębie. cz. II”, „Słownik Gwa-
ry Lasowiackiej”, gra planszowa „Pionkiem po 
Gminie Nowa Dęba” czy ostatnia pozycja cze-
kająca na promocję „Kuchnia Lasowiacka”. Są 
też pozycje multimedialne, bowiem SOK jest 
producentem pierwszego teledysku o Nowej 
Dębie w wykonaniu Andrzeja Frajndta, a także 
płyty reaktywującej zespół Sagittarius. 

» podsumowanie kadencji 2011-2014
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Kino	Metalowiec

Przy ogromnym wsparciu Gminy Nowa 
Dęba, reaktywowana została działalność Kina 
„Metalowiec”, które obecnie działa przez 5 dni 
w tygodniu wyświetlając min. 2 seanse dzien-
nie. Filmy, które wyświetlamy, w znacznym 
stopniu są pozycjami premierowymi a niekie-
dy i przedpremierowymi, co sprawia, że stoimy  
w szeregu kin z największych miast naszego 
regionu, nawet tych sieciowych. Taka działal-
ność kina jest możliwa dzięki bardzo dobrym 
kontaktom i negocjacjom z dystrybutorami.

projekty
W obecnej kadencji w ramach około trzy-

dziestu zrealizowanych projektów współfinan-
sowanych ze środków Unii Europejskiej, Mini-

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Biblioteki Narodowej, Samorządu Wojewódz-
twa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego 
SOK pozyskał ponad trzysta pięćdziesiąt ty-
sięcy złotych środków zewnętrznych. Do tego 
należy doliczyć kolejne kilkadziesiąt tysięcy 
rocznie, które pozyskuje się od instytucji po-
wiatowych i wojewódzkich, sponsorów z firm 
sektora prywatnego a także w formie poza pie-
niężnej, np. w formie spektakli. Jednocześnie 
corocznie SOK wypracowuje z własnej dzia-
łalności kilkaset tysięcy złotych, które przezna-
czane są na rozwój i organizację podstawowej 
działalności jednostki w zakresie organizowa-
nia życia kulturalnego gminy.

inwestycje	i	remonty
Ubiegłe lata to również czas inwestycji 

realizowanych przez SOK, m.in. termomoder-

nizacji Filii w Rozalinie, wykonanie elewacji 
budynku w Cyganach, adaptacji i remontu 
pozyskanych w Chmielowie doświetlonych 
pomieszczeń pod działalność Biblioteki.  
W Nowej Dębie wyremontowane zostały piw-
nice od strony parku, dzięki czemu można było 
poszerzyć ofertę prowadzonych zajęć kultu-
ralnych. W roku obecnym zakupiona została 
plenerowa estrada sceniczna z zadaszeniem, na 
której odbywało się w sezonie wiele koncertów 
jeszcze bogatszych dzięki nowym możliwo-
ściom widowiskowo. W najbliższym czasie 
planowana jest budowa podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych do budynku SOK w Nowej 
Dębie, koniecznego również dla wygody matek 
z wózkami dziecięcymi.

Krystian Rzemień  
dyrektor SOK

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji 
jest jednostką organizacyjną, która realizuje za-
dania gminy w dziedzinie sportu i rekreacji. Pro-
wadzi szeroką działalność w różnych obszarach 
aktywności ruchowej i rekreacyjnej. Zarządza 
kilkoma obiektami na terenie Nowej Dęba a tak-
że wspomaga organizacje sportowe działające 
na terenach wiejskich. 

Kryta	pływalnia
25 stycznia 2010 długo oczekiwany przez 

nowodębian kryty basen został oddany miesz-
kańcom do użytku. Wraz z oddaniem pływalni, 
powstało 25 miejsc pracy w SOSiR. W budynku 
pływalni pracę znalazło kilka osób w firmach 
dzierżawiących powierzchnię tj. w centrum 
fizjoterapii oraz w sklepiku - kawiarence. Jako 
ratowników, instruktorów nauki pływania lub 
Aqua-aerobiku, w SOSiR zatrudnionych jest 
dodatkowo ponad 30 osób rocznie na umowy 
zlecenia. Przez pięć lat działalności, z krytej pły-
walni skorzystało blisko 290 tys. osób. Gmina 
Nowa Dęba wdrożyła obowiązkowy, bezpłatny 
program nauki pływania dla dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych i gimnazjów z tereny gmi-
ny. Z basenu korzystają również kluby sportowe, 

odbywają się zawody pływackie szkolne i wo-
jewódzkie. W roku 2013 powstała sekcja pły-
wacka „Piranie SOSiR”, która skupia już ponad 
60 zawodników i jest zarejestrowana w Polskim 
Związku Pływackim.

Ważnym projektem była realizacja po-
wszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. 
Był to projekt finansowany z dotacji Minister-
stwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 2014.  
W programie uczestniczyły dzieci ze wszyst-
kich trzecich klas z sołectw gminy Nowa Dęba. 
Pływalnia świadczy również usługi wynajmu 
basenu dla szkolnych grup zorganizowanych 
spoza gminy. Na zajęcia od lat przyjeżdżają 
grupy z gmin Baranów Sandomierski, Grębów, 
Bojanów, Majdan Królewski. Grupy wynajmują 
nie tylko basen ale również instruktorów SO-
SiR. Pozyskujemy środki zewnętrzne na wyda-
rzenia i zawody sportowe.

W obiekcie krytej pływalni organizowane 
są kursy na młodszych ratowników WOPR, 
które ukończyło 35 osób. Przeprowadzamy 
kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych, 
kursy doskonalące pływanie, w tygodniu pro-
wadzone są zajęcia rehabilitacyjne dla senio-

rów, 5 razy w tygodniu prowadzony jest aerobic 
wodny. Wdrożony został - autorski program 
SOSiR „Pływające Przedszkolaki” realizowany  
w przedszkolach w Nowej Dębie.

Modernizacja oświetlenia hali basenowej 
wraz z instalacją świateł ledowych pozwoliła 
na oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. 
Zainstalowany system monitoringu kotłowni 
wraz zdalnym zarządzaniem pozwolił znaczne 
oszczędności w zużyciu gazu.

Basen	odkryty

SoSir w latach 2010-2014
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W ostatnich czterech latach wiele wysiłku 
włożono w utrzymanie basenów na wolnym po-
wietrzu.  Wykonano kompleksowy remont niec-
ki brodzika i corocznie remontowane są ściany 
basenu dużego. Odnowiono pomieszczenie 
chlorowni i ratowników. Wymieniono dwie za-
suwy zamykające wypływ wody. Uruchomiono 
prysznic zewnętrzny. 

Orlik
Obok pływalni powstał kompleks boisk 

Orlik 2012, który tętni życiem od wczesnych 
godzin rannych. Od chwili powstania z Orlika 
skorzystało ok. 90 tys. dzieci, młodzieży i doro-
słych. Animator Wojciech Krzeszewski zatrud-
niony w SOSiR sprawił, że w zajęciach uczest-
niczą zarówno przedszkolaki jak i zasłużeni old 
boye. Poszczególne rocznik Szkółki piłkarskiej 
ORLIK SOSiR z powodzeniem uczestniczą  
w ogólnopolskich turniejach dla dzieci i mło-
dzieży. Zajęcia na orliku są bezpłatne. 

Korty	tenisowe
Tenis to forma aktywności, którą uprawia 

wielu nowodębian, w różnym wieku. Pasjonaci 
tenisa ziemnego startują w Lidze Tenisa, która 
cieszy się sporym powodzeniem. Organizowa-
ne są liczne turnieje miejskie i ogólno dostępne.  
W celu poprawy funkcjonowania kortów zaku-
piono 5 ton mączki ceglanej. Wykonane wcze-
śniej oświetlenie, wydłużyło czas korzystania 
z tych obiektów. Przez dwa lata korty wynaj-
mowano dzierżawcy a następnie powróciły do 
SOSiR.

piaski
Kolejny przedsięwzięciem podjętym pod-

czas mijającej kadencji, była reaktywacja obo-
zu pod namiotami w Piaskach/Leśniczówce k/
Krynicy Morskiej. W roku 2011 Dezamet zapro-
ponował SOSiR przejęcie bazy. Podpisana zo-
stała umowa dzierżawy pomiędzy gminą Nowa 
Dęba a Nadleśnictwem Elbląg. Przejęto sprzęt, 
bazę i sukcesywnie jest ona modernizowana. 
Wykonano nowe toalety, oczyszczalnię ście-
ków,  instalację ciepłej wody, wymieniono dach 
na kuchni, wykonano zadaszenie umywalni  
i ułożono kostkę w jadalni. Uruchomiono cztery 
turnusy rocznie dla dzieci, młodzieży, harcerzy  
i dorosłych z dziećmi. 

Nad	Zalewem
Ośrodek Nad Zalewem, po rewitalizacji cie-

szy się ogromnym powodzeniem. Korzystaja  
z niego mieszkańcy naszej gminy jak i gmin są-
siednich. Tak duża liczba korzystających powo-
duje konieczność stałego dozoru i utrzymywania 
należytego porządku. W ośrodku przeprowa-
dzono również modernizację budynku Polskie-
go Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. 

Zadanie zostało wykonane wspólnie przez 
SOSiR, który zakupił materiały oraz członków 
Związku, którzy wykonali modernizację.

Stadion
W mijającej kadencji samorządu duże zmia-

ny nastąpiły w infrastrukturze sportowej. Na 
stadionie wykonano oświetlenie halogenowe 
płyty treningowej. Zamontowano 12 lamp na 
6 słupach o łącznej mocy 12 kW. Umożliwia 
to przeprowadzenie wieczornych treningów 
w okresie od jesieni do wiosny. Do obsługi bo-
isk i terenów sportowych, ze środków PFRON 
zakupiono nowy traktorek wraz z osprzętem 
do pielęgnacji trawy i odśnieżania. Nawiązano 
współpracę z profesjonalną firmą zajmującą się 
przygotowaniem murawy boisk piłkarskich. 
Dzięki tej współpracy, płyty boisk na stadio-
nie są jednymi z najlepszych na Podkarpaciu. 
Wjazd na stadion od strony ul. Sportowej został 
utwardzony ponad 100m2 kostki. Wykonano 
również nową bramę wjazdową. Przystosowano 
bezpieczne, oddzielone od kibiców, wejście i zej-
ście piłkarzy oraz sędziów. Wydzielono sektor 
dla kibiców przyjezdnych.

Współpraca	z	organizacjami	sportowymi
Rok 2013 był rokiem Jubileuszu 60 lecia 

MKS STAL Nowa Dęba. Okolicznościowe im-
prezy realizowane były wspólnie przez Zarząd 
STALI, Gminę Nowa Dęba i Samorządowy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Niewątpliwym wy-
darzeniem była Gala Sportu. W obecności par-
lamentarzystów, władz gminy, powiatu i licznie 
przybyłych trenerów, zawodników i sponsorów 
wręczono statuetki „Kryształowy Liść Dębu” 
- Zasłużony dla gminy Nowa Dęba. Przedsta-
wiono również historię klubu oraz wręczono 
statuetki „Zasłużony dla MKS STAL Nowa 
Dęba”. Współpraca Gminy Nowa Dęba z klu-
bami sportowymi nie ogranicza się tylko do 
przekazywania dotacji . Gmina poprzez SOSiR 
wspomaga kluby zarówno w Nowej Dębie jak 
i w sołectwach. W nowo wybudowanej szatni 
w Tarnowskiej Woli zakupiono wyposażenie 
szatni. Dla LZS Cygany zakupiono wyposaże-
nie szatni, wykonano przyłącze elektryczne do 
oświetlenia zewnętrznego, przekazano bramę 
wjazdową. W Chmielowie zakupiono materiały 
do remontu szatni, uruchomiono wodę, kanali-
zację i wc po awarii. Dla LZS Jadachy wyko-
nano zasilanie energetyczne, zakupiono baterie 
łazienkowe, wodomierz, natryski, bojler.  

Rada	Sportu
W obecnej kadencji burmistrz powołał 

Radę Sportu Miasta i Gminy Nowa Dęba – or-
gan opiniodawczo-doradczy w sprawach do-
tyczących kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 
składający się z członków zgłaszanych przez 

organizacje i instytucje realizujące zadania 
w zakresie kultury fizycznej. Rada odbyła 15 
posiedzeń opiniując budżety gminy w zakre-
sie sportu, wnioski o przyznanie stypendiów  
i nagród sportowych. Stypendia otrzymało 27 
zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe, 
a 15 osób otrzymało nagrody burmistrza za ak-
tywną działalność sportową.

Lendzion

Przy współpracy z gminą oraz dotacji  
z Urzędu Marszałkowskiego wykonano kom-
pleksowy remont  zaniedbanego budynku „Len-
dzion”. Obecnie jest on siedzibą Zarządu MKS 
Stal Nowa Dęba. 

Hotel
Na piętrze budynku wyremontowano po 

pożarze pomieszczenia i przeznaczono na po-
kój socjalny, archiwum, pokój trenera lekkiej 
atletyki. Z powodu wymagań Państwowej Stra-
ży Pożarnej oraz SANEPIDU zrezygnowano  
z funkcjonowania Hotelu. Niestety nie było 
możliwości spełnić podstawowych funkcji p.po-
żarowych (brak ewakuacyjnej klatki schodowej, 
niskie stropy, boazeria, brak całodobowej obsłu-
gi). Osiągane dochody były niewspółmierne do 
poniesionych kosztów. W tym samym budynku 
wyremontowano pomieszczenie magazynku  
i przeniesiono siłownię z pomieszczenia Szope-
na 1 unikając przy tym kosztów wynajmu.

inwestycje	i	Remonty
SOSiR zlecił wykonanie dokumentacji tech-

nicznej budowlano - wykonawczej zadaszenia 
trybuny Stadionu SOSiR wraz z uzyskaniem 
prawomocnego pozwolenia na budowę. W roku 
2014 zlecono wykonanie projektu bieżni lekko-
atletycznej o nawierzchni tartanowej wraz ze 
skoczniami i rzutniami na stadionie SOSiR. Na 
etapie wdrożenia jest modernizacja istniejącego 
systemu instalacji solarnej. Celem modernizacji 
jest wykorzystanie ciepła słonecznego do pod-
grzewania wody basenu rekreacyjnego w bu-
dynku Pływalni Krytej SOSiR.

         Adam Szurgociński  
dyrektor SOSiR
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Lp. Nazwa	zadania Wartość	 
zadania	(zł) uwagi

1. Prace melioracyjne 445 500 Dotacja 32 %  na usuwanie skutków powodzi
2. Budowa wodociągu w Alfredówce i Nowej Dębie 50 000
3. Przebudowa dróg gminnych 984 000
4. Budowa drogi Strefowej w Chmielowie - TSSE 4 358 000 Dotacja 33% z RPO WP*
5. Budowa drogi Siarkowej i Sadowej w Chmielowie - TSSE 1 674 000 Dotacja 44% ze „schetynówek” 
6. Remont drogi dojazdowej do pól – Rozalin – Tarnowska Wola 34 000 Dotacja 65% z Urzędu Marszałkowskiego 
7. Remont dróg gminnych 571 000 Dotacja 35% na usuwanie skutków powodzi
8. Projektowanie parkingu w Chmielowie - TSSE 37 000
9. Budowa chodnika przy ul. Strażackiej 82 000
10. Budowa chodnika w Alfredówce i Budzie Stalowskiej 147 000 Rozliczany z Powiatem Tarnobrzeskim 
11. Budowa chodnika w Rozalinie 87 500 Rozliczany z Powiatem Tarnobrzeskim 
12. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem – prace projektowe 27 000

13. Plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w 
Chmielowie 70 000 Pod poszerzenie TSSE

14. Cmentarz wojenny w Chmielowie 15 000 Dotacja 67% z Urzędu Wojewódzkiego
15. Zakup samochodu bojowego dla OSP Chmielów 670 000 Dotacja 64% z RPO WP
16. Podniesienie kapitału zakładowego PGKiM 300 000
17. Remonty placówek oświatowych 200 000
18. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie 100 000 Zakup specjalistycznych łóżek
19. Budowa kanalizacji w Chmielowie 47 000
20. Budowa kanalizacji w Cyganach i Jadachach 1 771 000 Dotacja 50% z PROW**
21. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 225 000 W tym: ul. Podleśna – Borowa, I etap; oświetlenie wewnątrzosiedlowe
22. Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba 666 000 W tym: budynek dworcowy, parking przy ul.Jasnej; dotacja 73%  z RPO WP

23. Budowa placu zabaw i melioracja terenu osiedla za kościołem  
w Jadachach 184 000 Dotacja 50% z PROW kosztów kwalifikowanych (22% całości projektu)

24. Termomodernizacja OPS, P5, SP2 1 709 000 Dotacja 30%  z RPO WP
25. Zagospodarowanie terenu wokół remizy w Alfredówce 132 000 Dotacja 50% z PROW kosztów kwalifikowanych (40% całości projektu)
26. Remont i termomodernizacja WCA Tarnowska Wola 372 000 Dotacja 50% z PROW kosztów kwalifikowanych (40% całości projektu)
27. Przebudowa Samorządowego Ośrodka Kultury 5 329 000
28. Remont boiska sportowego w Jadachach 116 000 Dotacja 43% z Urzędu Marszałkowskiego na usuwanie skutków powodzi
29. Remonty chodników 150 000

RAZEM 20 553 000 pozyskano	7	253	000	zł,	w	tym	rozliczenia	z	lat	poprzednich

Lp. Nazwa	zadania Wartość	
zadania	(zł) uwagi

1. Prace melioracyjne 230 000
2. Remont mostu na Głodeńcu w Alfredówce 110 000 Dotacja 99 %  z tzw. powodziówek
3. Przebudowa zbiornika Łuzyk w Cyganach 137 000 Dotacja 58% z PROW
4. Budowa wodociągu w Nowej Dębie i Alfredówce 33 000
5. Przebudowa dróg gminnych 935 000
6. Budowa drogi Chemicznej w Chmielowie - TSSE 1 215 000
7. Przebudowa drogi powiatowej Ocice - Jadachy 400 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego
8. Projekt na parkingi i chodniki przy drodze powiatowej Ocice - Jadachy 12 000
9. Remont drogi dojazdowej do pól –c.d. Rozalin – Tarnowska Wola 64 000 Dotacja 50%  z Urzędu Marszałkowskiego 
10. Remont drogi Łąki i zjazdów w Tarnowskiej Woli 112 000 Dotacja 80 % z tzw. powodziówek
11. Remont rowu przy drodze Cygańskiej w Cyganach 109 000 Dotacja 80 % z tzw. powodziówek
12. Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego-Hubala – projekt 8 000 Środki osiedlowe
13. Budowa chodnika w Alfredówce 165 000 Rozliczany z Powiatem Tarnobrzeskim w 50%
14. Budowa parkingu przy ul. Krasickiego 121 000
15. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem – prace projektowe 65 000
16. Cmentarz wojenny w Chmielowie 10 000
17. Zakup fotoradaru 150 000

18. Podniesienie kapitału zakładowego PGKiM 400 000 Środki  na budowę wodociągu w centrum miasta i rozliczenie wspólnot 
mieszkaniowych

19. Remonty placówek oświatowych 150 000
20. Budowa sali gimnastycznej przy SP2 - projekty 93 000
21. Wykonanie dachu dwuspadowego na szkole w Jadachach 250 000
22. Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie 115 000 Zakup sprzętu ortopedycznego
23. Wykonanie projektu na kanalizację burzową na os. Broniewskiego 18 000
24. Budowa kanalizacji w os. Dęba – projekt 9 000
25. Budowa kanalizacji w Cyganach i Jadachach 30 000 Projekt na części wsi nie objęte kanalizacją
26. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków, odbiór azbestu 38 000
27. Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Nowa Dęba 165 000 Dotacje zewnętrzne 56%
28. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 170 000 W tym: ul. Podleśna – Borowa, II etap; ul. Konopnicka, ul. Leśna

29. Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba 1 437 000 W tym: budynek dworcowy, parking przy ul. Słowackiego; tereny od Al. Zwycię-
stwa do Kościuszki w latach 2012-2014; dotacja 73%  z RPO WP

30. Budowa altany z grillem w Rozalinie 39 000 Dotacja 50% z PROW
3`. Projekt na remont budynku Jana Pawła II 4 i dobudowę windy 47 000
32. Remonty chodników 150 000

33. Termomodernizacja Wiejskiego Centrum Kultury i remizy OSP w 
Chmielowie 167 000 Dotacja 40% z PROW

34. Remont budynku sportowego Lendzion na stadionie SOSiR 41 000 Dotacja 50% z UM
35. System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego 40 000 Dotacja do projektu powiatowego
36. Budowa trybun na stadionie miejskim - projekt 33 000

RAZEM 7 268 000

inwestycje	2011	roku

inwestycje	2012	roku

* RPO WP – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego      ** PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

» podsumowanie kadencji 2011-2014
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Lp. Nazwa	zadania Wartość	
zadania	(zł) uwagi

1. Prace melioracyjne 85 000
2. Odwodnienie drogi Podleśnictwo w Jadachach i ul. Działowej w Nowej Dębie 105 000
3. Budowa mostu na rzece Dęba w Alfredówce 96 000
4. Przebudowa dróg gminnych 780 000
5. Przebudowa drogi powiatowej Ocice – Jadachy 350 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego
6. Remont dróg gminnych 200 000
7. Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy ul. Cmentarnej w Nowej Dębie 165 000
8. Remont drogi dojazdowej do pól Rozalin - Tarnowska Wola oraz w Alfredówce 60 000 Dotacja 80%  z Urzędu Marszałkowskiego 
9. Budowa parkingu i chodnika przy ul. Strefowej w Chmielowie 170 000
10. Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego-Hubala 50 000
11. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem wraz z placem zabaw 745 000 Dotacja 65% z PO RYBY 
12. Wykupy gruntów 75 000
13. Opracowanie dokumentacji technicznej budynku wielorodzinnego 60 000

14. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w Nowej Dębie i Chmielowie 100 000 Osiedle Północ, tereny w okolicy „Jorguli” i tereny nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim 

15. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 234 000 Dotacja 85% z RPO WP
16. Zakup samochodu dla grup roboczych UMiG 30 000
17. Wydanie publikacji promocyjnych 35 000 Dotacja 72% z PO RYBY

18. Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Cygany 120 000 50 tys. zł dotacji z ZG ZOSP RP, 26 tys. zł – fundusz sołecki, 15 tys. 
zł – powiat tarnobrzeski 

19. Remonty placówek oświatowych 200 000
20. Budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Nowej Dębie 1 000 000
21. Opracowanie dokumentacji technicznej przedszkola i sali gimnastycznej w Chmielowie 70 000
22. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Jadachach 451 000 Dotacja 51% z PROW 
23. Dotacja do szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na zakup sprzętu medycznego 120 000
24. Budowa kanalizacji sanitarnej w Cyganach 50 000
25. Budowa kanalizacji w Rozalinie 382 000 Dotacja 50% z PROW
26. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków, odbiór azbestu 10 000
27. Remonty chodników i parkingów w mieście i gminie 150 000
28. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 50 000
29. Budowa placów zabaw na ul. Krasickiego i Mickiewicza w Nowej Dębie 42 000 Dotacja 60% z PROW
30. Budowa windy do budynku Jana Pawła II4 w Nowej Dębie 120 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego + 130 000 z PFRON
3`. Zagospodarowanie terenu wokół Wiejskiego Centrum Aktywności w Rozalinie 24 000 Środki sołeckie
32. Zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie 90 000 Dotacja 60% z PROW
33. Modernizacja systemu solarnego na basenie krytym 50 000
34. Opracowanie projektu modernizacji stadionu sportowego w Nowej Dębie 35 000
35. Zakup odkurzacza wodnego na basen kryty 12 000

RAZEM 5 509 000

Lp. Nazwa	zadania Wartość	
zadania	(zł) uwagi

1. Prace melioracyjne 43 000
2. Odwodnienie drogi Podleśnictwo w Jadachach 95 000
3. Budowa wodociągu w Alfredówce 137 000 Dotacja 58% z PROW
4. Budowa chodnika w Alfredówce 190 000 Dotacja 50% z Powiatu Tarnobrzeskiego
5. Przebudowa dróg gminnych 785 000
6. Przebudowa drogi powiatowej Ocice - Jadachy 360 000 Dotacja dla Powiatu Tarnobrzeskiego
7. Przebudowa dróg gminnych 790 000
8. Przebudowa ul. Leśnej w Nowej Dębie 1 123 000 Dotacja 50% z Urzędu Wojewódzkiego
9. Remont drogi dojazdowej do pól Cygany - Jadachy 70 000 Dotacja 80%  z Urzędu Marszałkowskiego 
10. Odbudowa rowu i przepustów w ciągu drogi Sztymberek w Tarnowskiej Woli 156 000 Dotacja 65 % z tzw. powodziówek
11. Budowa chodnika przy ul. Sucharskiego-Hubala – projekt 50 000 Środki osiedlowe 50%
12. Zagospodarowanie terenu nad Zalewem 1 388 000 Dotacja 65% z PO RYBY 
13. Wykupy gruntów 88 000
14. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej 535 000 Dotacja 85% z RPO WP
15. Zakup lekkiego samochodu bojowego dla OSP Alfredówka 110 000 Środki zewnętrzne 83%
16. Remonty placówek oświatowych 135 000
17. Budowa sali gimnastycznej przy SP2 115 000 I etap - fundamenty
18. Projekt na budowę boiska wielofunkcyjnego w Jadachach 9 500

19. Dotacja do szpitala Powiatowego w Nowej Dębie na zakup sprzętu 
medycznego 120 000

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w Alfredówce – projekt 74 000
21. Budowa kanalizacji burzowej na os. Broniewskiego 90 000
22. Budowa kanalizacji w os. Dęba 42 000
23. Budowa kanalizacji Rozalinie 1 407 000 Dotacja 50% z PROW
24. Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni  ścieków, odbiór azbestu 23 000 Dotacja 80% na odbiór azbestu
25. Remonty chodników w mieście i gminie 255 000
26. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba 63 000

27. Poprawa funkcjonalności i wizerunku miasta Nowa Dęba 5 465 000 W tym: remont plan, plac zabaw w Parku Miejskim, rewitalizacja zieleni, system 
oznakowania, monitoring; dotacja 73% z RPO WP

28. Budowa placu zabaw na ul. Podgórze w os. Dęba 27 000 Dotacja 70% z PROW
29. Plac zabaw przy Wiejskim Centrum Kultury w Chmielowie 24 000 Dotacja 70% z PROW
30. Termomodernizacja Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach 187 000 Dotacja 45% z RPO WP
3`. Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Jadachach 31 000 Środki sołeckie 24 tys. zł
32. Budowa szatni na boisku sportowym w Tarnowskiej Woli 337 000 Dotacja 46% z PROW
33. Budowa szatni na boisku sportowym w Cyganach 371 000 Dotacja 65% z PROW
34. Rozbudowa skate-parku 17 000

RAZEM 14 712 500

inwestycje	2013	roku

inwestycje	2014	roku

» podsumowanie kadencji 2011-2014
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 Przedszkole nr 5 po termomodernizacji

Wyremontowany hol Samorządowego Ośrodka Kultury

Wyremontowana sala w żłobku miejskim

Zespół Wychowania Przedszkolnego w Tarnowskiej Woli

Skate park w parku miejskim

Nowe schody do Poradni dziecięcej

Nowe boisko wielofunkcyjne w Jadachach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
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Plac zabaw w parku miejskim

Parking i chodnik przy ulicy Cmentarnej

Montaż zbiorników na Stacji Ujęcia Wody

Droga Osiedlowa w Cyganach

Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Cyganach

Parking na 24 miejsca


