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30 lat samorządu 

Podziękowania dla budowniczych  
samorządu gminnego  

3 
0 lat temu odbyły się pierwsze w powojennej  

Polsce wolne wybory samorządowe stanowiące 

element decentralizacji państwa po okresie komu-

nizmu. Początki samorządu nie były łatwe. Ogólna 

sytuacja gospodarcza i brak środków finansowych na zaspo-

kojenie potrzeb lokalnej społeczności nie napawały optymi-

zmem. Mimo to, w tych trudnych czasach, nie zabrakło śmiał-

ków, którzy podjęli się budowy podwalin naszej samorządno-

ści. To dzięki nim i ich następcom, krok po kroku budowana  

i rozwijana była nasza wspólnota, nasze miasto i nasze  

sołectwa.  

Te 30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy 

mieszkańców i samorządowców z polskich regionów, miast, 

miasteczek i wsi, to wielka lekcja samodzielnego decydowa-

nia o naszym najbliższym otoczeniu. Często lekcja trudna, 

często bolesna, ale i również pełna sukcesów i powodów do 

dumy. Bez wątpienia wielkim skarbem samorządności lokal-

nej i wielką zasługą wszystkich tych, którzy przez te 30 lat  

w samorządzie lokalnym pracowali, jest to, że budowali i bu-

dują fundamenty pod rozwój naszego kraju, z którego może-

my być dzisiaj dumni.  

To samorządowcy są najbliżej ludzi i najbliższej ludzkich 

spraw: ich problemów, smutków i radości. Często są to wy-

zwania z pozoru niemożliwe do wykonania, często wykracza-

jące poza prawne umocowania kompetencji radnych, burmi-

strza i podległych mu urzędników. Jednak wiem z własnego 

doświadczenia, że osoby pracujące na rzecz naszej lokalnej 

wspólnoty starają się wykonywać powierzoną im misję  

z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem, a w centrum 

swojej pracy stawiają dobro mieszkańców, za co jestem im 

bardzo wdzięczny. 

Niestety, mimo tak ważnej rocznicy i tak ważnego święta,  

w tym roku nie możemy spotkać się wspólnie na gminnych 

piknikach i gminnych obchodach, by wspólnie razem móc 

podsumować te 30 lat naszej wspólnej historii.  

Niemniej, w imieniu swoim i radnych bieżącej kadencji, 

chciałbym w tej pisemnej formie podziękować wszystkim 

burmistrzom, radnym, sołtysom, przewodniczącym osiedli, 

jak również naszym kapłanom z wszystkich parafii, członkom 

klubów sportowych, członkom Ochotniczych Straży  

Pożarnych, członkom stowarzyszeń społeczno-kulturalnych, 

gminnym urzędnikom, pedagogom i wychowawcom, prasie 

lokalnej i wszystkim osobom, których nie wymieniłem, ale 

które swoim zaangażowaniem, funkcją i postawą przyczynili 

się do rozwijania naszego samorządu.  

Życzę nam wszystkim, aby nasza gmina i nasze miejscowości 

mogły cieszyć się przez kolejne dekady wolnością i prawem 

decydowania o swoich losach, a przez to rozwijały siebie  

i naszą ukochaną Ojczyznę.  

Damian Diektiarenko 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Nowej Dębie 

Logotyp ogólnopolskich obchodów 30-lecia polskiej samorządności przygotowany przez Związek Miast Polskich. 



30 lat samorządu — jak się zmienialiśmy? 
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 marca 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o samorzą-

dzie terytorialnym otwierającą proces odradzania 

się samorządu gminnego (który istniał w okresie 

przedwojennym). 27 maja 1990 r. zostały przepro-

wadzone pierwsze po wojnie wolne wybory do rad gminnych. 

Zmiana, jaka następowała po upadku ustroju komunistyczne-

go, była zmianą jakościową. To do mieszkańców wsi, miaste-

czek i miast wracała z biur partyjnych komitetów możliwość 

decydowania o swoich sprawach. Przez trzy dekady rozwija-

nia naszej samorządności Polska zmieniła się nie do poznania. 

Sukces w tym miała Polska gminna, której naczelnym celem 

było poprawianie jakości życia mieszkańców miast i wsi na 

różnych polach działalności. 30 lat to dobry czas by przygląd-

nąć się naszym osiągnięciom, ale też wyzwaniom na przy-

szłość.  

I i II kadencja samorządu (1990-1998) dla naszej gminy to 

pionierskie działania nowej Rady Miejskiej oraz Zarządu  

Miasta i Gminy, które to gremia przejmowały odpowiedzial-

ność za podstawowe zadania w gminie: przejęto w tym czasie 

przedszkola od państwa, kiedy jeszcze nie było takiego obo-

wiązku, na nowo organizowano opiekę społeczną, przejęto 

szkoły i dom kultury. Nowe przepisy nałożyły na gminę obo-

wiązek utrzymania ochotniczych straży pożarnych, władze 

podjęły decyzję o utworzeniu policji municypalnej - Straży 

Miejskiej. Przeżywające problemy gospodarcze Zakłady  

Metalowe DEZAMET przekazały gminie obiekty sportowe  

i rekreacyjne (stadion i tereny nad Zalewem), socjalne, które 

obciążały ich w działalności produkcyjnej. Pierwszymi inwe-

stycjami stricte gminnymi było dokończenie budowy gazocią-

gów, budowa nowych wodociągów, głównie na obszarach 

wiejskich, skanalizowanie osiedli miejskich. Dużym wyzwa-

niem była budowa nowej oczyszczalni ścieków, która ruszyła 

w 1996 r. - miała także zabezpieczyć w przyszłości potrzeby 

mieszkańców wsi. Tak prozaiczna dziś łączność telefoniczna 

była w tym okresie nie lada osiągnięciem, realizowanym  

z inspiracji samorządu, we współpracy z komitetami telefoni-

zacyjnymi. Ten czas to okres burzliwych zmian w naszej  

gospodarce, które spowodowały restrukturyzację Dezametu  

i Siarkopolu, a tym samym wzrost bezrobocia. Rok 1997 to 

moment utworzenia Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej, której celem było ratowanie naszego regionu przed 

strukturalną degradacją gospodarczą.  

III kadencja samorządu (1998-2002) była okresem realizacji 

wielu ważnych przedsięwzięć inwestycyjnych, do sfinansowa-

nia których władze wykorzystały środki przedakcesyjne. 

Głównie na budowę kanalizacji (Tarnowska Wola) i dróg 

(Jadachy). Samorząd skutecznie wykorzystywał również środ-

ki krajowe na drogi (Mickiewicza, Kwiatkowskiego).  

Zakończona została budowa szkoły w Os. Dęba, zmieniano 

ogrzewanie w szkołach, otwarty został Środowiskowy Dom 

Samopomocy dla osób niepełnosprawnych. W tej kadencji 

pojawia się pierwsza strategia rozwoju gminy, jako podsta-

wowy dokument programowy wyznaczający główne kierunki 

działania dla gminy. W tym okresie pojawia się samorząd 

powiatowy, z którym gmina współpracuje przy budowie hali 

sportowej przy liceum. W naszej gminie wdrożono pionierski 

system segregacji odpadów, z wykorzystaniem środków  

zewnętrznych. 

IV i V kadencja samorządu (2002-2010) to okres dostosowy-

wania się organów gminy do nowej sytuacji prawnej, kiedy 

zlikwidowany został zarząd, a burmistrz był wybierany w spo-

sób bezpośredni. Jest to też okres napływu środków unijnych 

do gminnej kasy. Intensywnej poprawy stanu nawierzchni 

doczekały się nasze drogi na terenie miasta i gminy, a także 

budowana była kanalizacja sanitarna w naszych wsiach.  

Powstała bardzo oczekiwana przez mieszkańców kryta  

pływalnia, sala gimnastyczna w Jadachach. W życie wdrożony 

został projekt kotłowni miejskiej na biomasę, który zakończył 

perypetie z dostawami ciepła do kilkudziesięciu bloków.  

Z gminną Stacją Uzdatniania Wody połączono magistralą 

Chmielów, Cygany i Jadachy. Jest to też okres wzrostu wydat-

ków na zadania własne gminy, takie jak oświata czy pomoc 

społeczna (w tym czasie przeniesiono siedzibę M-G OPS na 

Reja 3). Zakończona została - trwająca od 1991 r., budowa 

Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach. 

VI i VII kadencja samorządu (2010-2018) to dalszy rozwój 

gminy, głównie z wykorzystaniem środków unijnych, a także 

krajowych. W tych latach przebudowano dom kultury  

w Nowej Dębie, zmodernizowano wiejskie ośrodki kultury. 

Powstała nowa hala gimnastyczna przy SP2, przeprowadzono 

termomodernizację obiektów oświatowych. Poszerzono ofer-

tę Żłobka Miejskiego w wyniku jego przebudowy. Zyskiwał 

sport wiejski poprzez budowę szatni, boisk wielofunkcyjnych. 

Bardzo ważna była modernizacja Stacji Uzdatniania Wody 

oraz budowa nowej sieci wodociągowej miasta; kontynuowa-

no rozwój kanalizacji na obszarach wiejskich. Bardzo ważne 

było przejęcie dróg w nowodębskiej podstrefie i jej otwarcie 

dla przedsiębiorców, przebudowano ul. Kościuszki.  

Dynamicznie rozwija się w tym czasie podstrefa w Chmielo-

wie ze sztandarowym Pilkingtonem, budowana jest droga 

Strefowa, modernizowane są już istniejące drogi. Powstaje 

atrakcyjny plac zabaw w mieście i nowe place zabaw dla naj-

młodszych we wioskach, a na stadionie miejskim nowocze-

sna bieżnia tartanowa. Dzięki środkom zewnętrznym udaje 

się pozyskać nowe samochody strażackie dla naszych jedno-

stek OSP, remontowane są remizy. Zrealizowany został atrak-
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cyjny dla mieszkańców program montażu paneli fotowolta-

icznych z 70% dofinansowaniem z UE. W połowie tego okresu 

wdrożono nowy system odbioru odpadów komunalnych. 

30-lecie samorządu gminnego przypada w drugim roku VIII 

kadencji (2018-2023). Rozpoczynamy modernizację dróg  

w podstrefie nowodębskiej, dzięki środkom pozyskanym  

z Funduszu Dróg Samorządowych. Przygotowaliśmy się do 

termomodernizacji budynku Kościuszki 110, pozyskując na to 

zadanie znaczne środki unijne. Zbudowana została kanaliza-

cja w Alfredówce, otrzymaliśmy dotację na budowę kanaliza-

cji w Budzie Stalowskiej. Pojawił się plac zabaw i budowana 

jest sala gimnastyczna w Chmielowie, zbudowano boisko 

wielofunkcyjne w Tarnowskiej Woli i rekreacyjne w Os. Dęba. 

Zmodernizowana została droga Nad Bystrzykiem, trwa współ-

praca z powiatem tarnobrzeskim przy budowie chodników. 

Modernizowane są remizy jednostek OSP, pozyskano używa-

ne, ale w dobrym stanie pojazdy strażackie. PGKiM zakończył 

w tej kadencji, rozpoczęty w poprzedniej, bardzo kosztowny 

program przebudowy oczyszczalni ścieków oraz miejskiej 

kanalizacji sanitarnej. Obecnie pozyskał środki na II etap 

przebudowy Stacji Uzdatniania Wody. Samorząd lokalny w tej 

kadencji chce w większym stopniu uwolnić tereny pod  

budownictwo mieszkaniowe. 

Tegoroczna rocznica przypada w szczególnym czasie pande-

mii koronawirusa, toteż nie będzie tradycyjnego spotkania 

byłych i obecnych samorządowców, aby dokonać oceny tego, 

co udało się zrobić czy też powiedzieć o tym, co należy jesz-

cze zrobić. Jest to jednak dobry moment, aby podziękować 

tym wszystkim, którzy w działalność nowodębskiego samo-

rządu przez te 30 ostatnich lat byli zaangażowani.  

 

Dziękuję radnym Rady Miejskiej z jej przewodniczącymi:  

Tadeuszem Wierciochem (1990-1994), Władysławem  

Gurdakiem (1994-1998), Marią Mroczek (1998-2000),  

Tadeuszem Gęgotkiem (2000-2002), Andrzejem Chejzdra-

lem (2002-2006), Danutą Hałoń (2006-2007), Wojciechem 

Serafinem (2007-2018), Damianem Diektiarenko (od 2018). 

Słowa uznania kieruję pod adresem burmistrzów, którzy  

kierowali pracą wykonawczą naszego samorządu: Stanisława 

Piechoty (1990-1994), Wacława Wróbla (1994-2002), Józefa 

Czekalskiego (2002-2006). Słowa podziękowania chcę  

skierować do rzeszy pracowników samorządów, sołtysów/

przewodniczących zarządów osiedli oraz wolontariuszy,  

którzy na co dzień wcielali ustalenia władz samorządowych, 

ale często także inspirowali nas do działania.  

Nasza gmina stanie obecnie przed kolejnym wyzwaniem, 

jakim będzie przygotowanie się do sięgania po środki, które 

w niedługim czasie winny pojawić się w naszym kraju  

w ramach unijnej tarczy antykryzysowej, a w następnych 

latach w ramach nowej perspektywy finansowej. Mamy  

potencjał, dobre wskaźniki finansowe, aby po te środki  

sięgać. Oczywiście, że towarzyszy nam niepewność spowodo-

wana koronawirusem. Lecz wierzę, że dzięki naszym przed-

siębiorcom, naszemu racjonalnemu podejściu do budżetu, 

przejdziemy ten trudny czas w dobrej kondycji i będziemy 

mogli po te środki unijne sięgać. Słuchając przy tym naszych 

mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, 

gdzie te inwestycje winny pójść. 

Jest potencjał rozwojowy w naszej gminie i myślę, że kolejne 

rocznice samorządowe będą potwierdzać tę tezę. 

Wiesław Ordon 

Burmistrz (od 2006 r.) 

Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie Uroczyste otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Dębie 
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Nowodębscy samorządowcy 

(do 31 stycznia 2016) (od 1 marca 2016) 
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Wsparcie dla Policji zapisane w budżecie  

N 
a styczniowej sesji Rady Miejskiej radni zagłoso-

wali za wsparciem finansowym dla Policji.  

W tegorocznym budżecie zabezpieczono środki  

z przeznaczeniem na remont elewacji i zadasze-

nia garaży przy Komisariacie Policji w Nowej Dębie. 

W związku z informacją Komendy Głównej Policji  

o planowanym remoncie elewacji i zadaszenia budynku 

garaży w 2020 r. komendant Komisariatu Policji w Nowej 

Dębie zwrócił się do burmistrza miasta i gminy Nowa  

Dęba o wsparcie finansowe. Zapisane w budżecie Nowej 

Dęby środki w wysokości 15 000 zł są kolejnym  

wsparciem dla nowodębskiego Komisariatu Policji. 

W ostatnich latach budynek komisariatu przeszedł  

gruntowny remont oraz zyskał nową elewację. Budynek 

garaży nie był remontowany od 20 lat - w chwili obecnej 

ma popękane ściany, a w wielu miejscach odpada od  

elewacji tynk. 

Kwota, która zostanie przekazana przez nowodębski  

samorząd pozwoli także na wykonanie przy obecnym  

garażu zadaszenia z przeznaczeniem do parkowania  

pojazdu typu furgon patrolowy, który nie jest w stanie 

zmieścić się w obecnych boksach garażowych. 

UMiG/RL 

Trwają prace na ulicy COP-u  

N 
a terenie nowodębskiej podstrefy TSSE trwa 

przebudowa ulicy COP-u. Prace przewidują  

położenie nowej nawierzchni bitumicznej na  

długości 580 m, budowę chodnika o długości 

520 m oraz utworzenie 152 miejsc parkingowych (w tym 

3 dla samochodów ciężarowych). 

Wybudowana zostanie także nowa kanalizacja  

deszczowa na długości 100 m z 10 nowymi wpustami oraz 

założonych zostanie 13 nowych lamp LED. Wartość  

zadania to kwota 1,5 mln zł, z czego gmina pozyskała 

dotację w wysokości 830 tys. zł z Funduszu Dróg Samo-

rządowych. Zadanie ma być zrealizowane do lipca 2020 r. 

 

Jest to II etap przebudowy dróg strefowych. W ramach 

etapu pierwszego wykonano nową nawierzchnię na długo-

ści 1050 m oraz zbudowano 930 metrów chodnika.  

Powstało 268 miejsc parkingowych, z tego 257 dla samo-

chodów osobowych i 11 dla ciężarowych. Wymieniono 

oświetlenie uliczne, montując 37 latarni z LED-owym  

źródłem światła, zbudowano 400 m kanalizacji deszczo-

wej z 75 nowymi wpustami.  

 

 

Całość tego zadania to kwota 3,7 mln zł, z czego dofinan-

sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 1,25 

mln zł. Do budowy parkingów dołożyła się Agencja  

Rozwoju Przemysłu kwotą 200 tys. zł. Reszta kwoty, czyli 

2,25 mln zł to środki własne gminy. 

RL/MM 
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Co dalej z basenem odkrytym? 

Z 
espół basenów na powietrzu w Nowej Dębie  

składa się z dwóch niecek: basenu pływackiego  

o wymiarach 50 m x 20 m i głębokości od 1,20 

do 3 m. Basen powstał w latach 30-tych  

ubiegłego wieku i był tylko raz modernizowany, w latach 

70-tych, kiedy to dokonano naprawy ścian niecki oraz 

wyłożono dno płytkami ceramicznymi. Wówczas również 

wybudowano przebieralnie, toalety oraz budynek  

z pomieszczeniami ratowników, magazynkiem kortów  

i pomieszczeniem chlorowni. W takim stanie basen  

funkcjonował do roku 2017. Dokonywano drobnych  

napraw, np. w 2014 wylano nowe dno brodzika, w 2015 

wykonano koronę dużej niecki, w 2016 wykonano nowy 

dach z blachy na budynku przebieralni. Corocznie wyko-

nywano naprawy elewacji ścian dużego basenu.  

Podczas przygotowań do sezonu w roku 2017 stwierdzono 

znaczne ubytki wody, która wydostawała się zarówno 

przez dno, jak i ściany dużej niecki. Pomimo prób  

uszczelnienia nie udało się zatrzymać ubytku wody. Woda 

niestety znalazła sobie ujście poprzez ściany basenu,  

co spowodowało wypłukanie materiału pomiędzy tynkiem 

a konstrukcją żelbetową. Mogło to spowodować zawalenie 

się ściany podczas użytkowania. Dodatkowym zagroże-

niem było posadowienie na zagrożonej ścianie trampoliny 

- konstrukcji żelbetowej o znacznym ciężarze. Podjęto 

więc decyzję o zamknięciu dużej niecki. Jej słuszność  

potwierdziła ekspertyza wykonana przez eksperta  

ds. budownictwa z Politechniki Rzeszowskiej, który po 

dokonaniu odwiertów i oględzin uznał stan techniczny 

obiektu za niedostateczny. Wszystkie stwierdzone  

uszkodzenia wynikają z długoletniej eksploatacji obiektu  

i naturalnego zużycia, głównie elementów wykończenia, 

co powoduje nieszczelność całego obiektu.  

Nieszczelność dużej niecki to tylko jeden z wielu  

czynników decydujących o konieczności zamknięcia  

basenu. Kolejnym z nich był system chlorowania wody. 

Zastosowane rozwiązanie polegało na podawaniu  

podchlorynu sodu za pomocą pompy chloratora bezpo-

średnio do niecki basenowej. Pomimo 24-godzinnej pracy 

tego urządzenia, nie można było osiągnąć zalecanych 

wartości chloru wolnego, wymaganych przez służby  

SANEPID-u. Ponadto od 2016 roku zgodnie z rozporzą-

dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim 

powinna odpowiadać woda na pływalniach zostały  

wprowadzone nowe parametry fizykochemiczne  

i mikrobiologiczne, których osiągnięcie przy zastosowaniu 

takiej technologii uzdatniania wody było niemożliwe. 

Zwiększona została częstotliwość pobierania próbek wody 

do badania przez akredytowane laboratorium oraz został 

wprowadzony obowiązek badania i dokumentowania pa-

rametrów jakości wody przez obsługę basenu. Wyżej  

wymienione rozporządzenie nakłada również na SOSiR 

konieczność wykonywania badań wody pochodzącej  

z niecki basenowej.  

Istniejąca instalacja uzdatniania wody na basenie  

otwartym nie daje możliwości spełnienia wymagań  

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, 

jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. SOSiR 

jako zarządca basenu nie ma możliwości technicznych, by 

doprowadzić wodę w basenie do odpowiednich parame-

trów fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz wywią-

zać się z obowiązku badań wody basenowej w zakresie 

wymaganym przez ww. rozporządzenie. Z tego względu 

służby SANEPID-u nie będą mogły wydać decyzji zezwala-

jącej na użytkowanie basenu otwartego w Nowej Dębie.  

W latach 2011-2016 w ciągu sezonu z basenu korzystało 

odpowiednio: w 2011 r. - 4961 osób, w 2012 - 4525 

osób; w 2013 - 6889 osób; w 2014 - 5373 osoby;  

w 2015 - 6032 osoby; w 2016 - 2894 osoby. Dochody 

kształtowały się na poziomie 20-30 tys. zł za sezon.  

Natomiast koszty średnio na ok. 80-90 tys. zł za sezon. 

Na koszty składały się głównie wydatki na wodę, odpro-

wadzenie ścieków, chemię basenową, remonty cząstkowe 

ubytków, płace obsługi (3 ratowników, kasjer, konserwa-

tor), badania wody, wywóz nieczystości, energię  

elektryczną, itp.  

Do oferty sportowej Nowej Dęby dodano w ostatnich  

latach wiele obiektów, które uzupełniły dotychczasową 

infrastrukturę. W roku 2010 do użytku został oddany 

obiekt Krytej Pływalni, tak długo oczekiwany przez  

mieszkańców. Budowa trwała kilka lat i kosztowała blisko 

12 mln złotych netto. Oprócz pieniędzy własnych  

z kolejnych budżetów, Gmina Nowa Dęba pozyskała  

dofinansowanie projektu zarówno z Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, jak  

i z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Oddanie do użytku 

krytej pływalni wzbogaciło ofertę wypoczynku nad wodą 

dla mieszkańców Nowej Dęby. Z nowoczesnego obiektu 

skorzystało przez 10 lat blisko 790 tys. klientów.  

W okresie wakacji, pomimo letniej pogody notujemy 

wzrost obłożenia basenu do ok. 7 tys. wejść miesięcznie.  

Jeszcze wcześniej, bo w końcówce roku 2009 oddano do 

użytku Zespół Boisk Orlik zlokalizowany obok krytej  

pływalni. Koszt budowy Orlika to blisko 1,1 mln zł.  

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 660 tys. zł. 

Infrastrukturę sportową w mieście wzbogaciła także hala 

sportowa wybudowana przy Szkole Podstawowej Nr 2. 

Koszt budowy nowoczesnej hali to ok. 2,9 mln złotych. 

Gmina Nowa Dęba na realizację tego zadania otrzymała 

dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wyso-

kości 905 tys. zł.  

W roku 2017 oddano do użytku dla mieszkańców kolejną 

inwestycję sportową. Zmodernizowano stadion sportowy 

wraz z bieżnią poliuretanową, skoczniami i rzutniami. 

Koszt tej inwestycji to 1,5 mln złotych. Dofinansowanie  

z Ministerstwa Sportu wyniosło 850 tys. zł, czyli 50% 

kosztów inwestycji. To wskazane inwestycje poprawiające 

infrastrukturę sportową na terenie Nowej Dęby w okresie 

ostatnich 10 lat.  

Zdecydowanie broni się racja czy raczej polityka gminy  

w zakresie inwestowania w sport. To tylko przykłady  

wydatków gminnych na infrastrukturę sportową. Gminę 
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trzeba traktować jako całość i wspierać działania sporto-

we równomiernie. W sołectwach, zarówno w szkołach jak  

i LZS oraz LKS również poniesiono duże nakłady na  

infrastrukturę sportową oraz bieżącą działalność szkół  

i stowarzyszeń sportowych. 

Jeżeli chodzi o przyszłość basenu czy też kompleksu  

basenów otwartych w Nowej Dębie, to są to oczywiście 

decyzje samorządu gminnego, zarówno w zakresie pomy-

słu, projektu, finansowania, jak i pozyskiwania ewentual-

nych środków zewnętrznych. Burmistrz z dyrektorem  

SOSiR wizytował - podobny do nowodębskiego, basen  

w Iwoniczu Zdroju, który został poddany przebudowie, 

wyposażony w nowoczesną aparaturę zasilającą oraz  

stację uzdatniania wody. Basen ów kosztował 2,7 mln zł, 

przy czym Iwonicz-Zdrój otrzymał na niego 85% dotację, 

dedykowaną dla miejscowości uzdrowiskowych. 

Ostatnie posiedzenia komisji Rady Miejskiej oraz specjal-

ny punkt w porządku obrad sesji wskazują na  

konieczność podjęcia tego trudnego tematu w gronie 

osób i instytucji zainteresowanych dalszym istnieniem 

tego szczególnego dla miasta i gminy obiektu. Istnieje 

wiele nowoczesnych technologii w zakresie remontowania 

basenów.  

Przed przystąpieniem do projektowania należy rozważyć 

co chcemy i możemy osiągnąć, biorąc pod uwagę obecną 

sytuację gospodarczą, która przełoży się na możliwości 

budżetu gminy oraz ewentualne korzystanie ze środków 

zewnętrznych.  

Adam Szurgociński 

Dyrektor SOSiR 

Klub Senior+ powstanie w Nowej Dębie  

D 
o końca roku powstanie w Nowej Dębie  

placówka - klub "Senior+" w ramach programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

"SENIOR+" 2020. 

Złożony przez Gminę wniosek o utworzenie Klubu Seniora 

w Nowej Dębie uzyskał akceptację najpierw Wojewody 

Podkarpackiego, a później ministra. Dzięki temu  

w centrum miasta powstanie miejsce pobytu dla osób  

 

nieaktywnych zawodowo w wieku 60+. Celem działalności 

placówki będzie inicjowanie współpracy i łączenie  

inicjatyw lokalnych, które pomogą aktywizować seniorów 

oraz włączać ich w życie lokalnej społeczności. Za funk-

cjonowanie klubu będzie odpowiedzialny Miejsko-Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Nie mniej 

bardzo mocno w funkcjonowanie klubu chce się włączyć 

Rada Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba, która mobili-

zowała władze gminy do utworzenia tej placówki. -Cieszę 

się, że wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom naszych  

seniorów, którzy będą mogli wykorzystać klub do rozwija-

nia swoich zainteresowań - komentuje przyznanie naszej 

gminie dotacji burmistrz Wiesław Ordon. 

Dla realizacji projektu zaadaptowany i wyposażony  

zostanie lokal w istniejącym budynku mieszkalno-

usługowym przy ulicy 1 Maja (dawny sklep spożywczy). 

Położony na parterze budynku Klub Senior+ będzie  

przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Adaptacja 

lokalu pozwoli na wyodrębnienie szatni, aneksu kuchen-

nego oraz ogólnodostępnej sali o powierzchni blisko 39 

m2. Do dyspozycji seniorów będzie także WC męski  

i damski z ułatwieniami dla niepełnosprawnych.   

W ramach prac adaptacyjnych obiektu o powierzchni 

użytkowej 67,39 m2 zmodernizowane zostaną instalacje 

wodno-kanalizacyjna, c.o. i elektryczna oraz wymieniona 

stolarka drzwiowa. Prace powinny zakończyć się  

w grudniu 2020 r. Łączny koszt zadania to blisko 120 tys. 

zł, zaś dotacja wyniesie 95 tys. zł. 

RL/MM 

Przybywa chodnika w Tarnowskiej Woli 

T 
rwa budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 9 

w Tarnowskiej Woli. Sprzyjająca pogoda spowo-

dowała, że prace trwały także w okresie zimo-

wym, a w ostatnim czasie zostały przyśpieszone. 

     Wykonawca chodnika – firma Bruk-Mar – zaangażo-

wała drugą ekipę, która realizuje obecnie projekt w okoli-

cach kościoła. Pierwsza ekipa z realizacją doszła  

od początku wsi (od strony Nowej Dęby) do drogi powia-

towej (w kierunku Rozalina). W tym momencie chodnik 

zrealizowany jest na długości blisko 950 m, pozostaje 

więc ok. 800 m do zakończenia. Wydaje się więc, że  

termin zakończenia prac (lipiec 2020) jest niezagrożony. 

     Ponieważ prace wymagają użycia ciężkiego sprzętu 

(koparek i ładowarek), to ruch na drodze jest ograniczony 

stosownym oznakowaniem. W momentach nasilenia  

ruchu stosowana jest także jego regulacja przez upraw-

nionych pracowników wykonawcy. 

     Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostroż-

ności w rejonie prowadzonych prac.  

UMiG/RL 
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Rusza II etap rozbudowy  
głębinowego ujęcia wody 

P 
rzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Miesz-

kaniowej w Nowej Dębie 13 maja 2020 r. podpi-

sało z Narodowym Funduszem Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowa-

nie przedsięwzięcia pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę  

i jej jakości dla Gminy Nowa Dęba – etap II" w ramach 

programu priorytetowego "Adaptacja do zmian klimatu 

oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska".  

Przedsięwzięcie polega na rozbudowie/przebudowie Stacji 

Uzdatniania Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej    

Dębie. zakres rzeczowy projektu obejmuje 

m.in.: częściową likwidację istniejącego zbiornika ziemne-

go o pow. ok. 430 m2, przełożenie kanalizacji wód opado-

wych oraz przełożeniu kabli zasilających i sterowniczych, 

zbudowanie systemu kanalizacji wód opadowych i kanali-

zacji wód popłucznych, dostawę i montaż urządzeń tech-

nologicznych w SUW służących do uzdatniania wody,  

dostawę 3 wież strippingowych z armaturą i rurociągami 

technologicznymi wewnętrznymi, dostawę i montaż filtrów 

węglowych do oczyszczania powietrza z wież strippingo-

wych oraz dostawę i montaż pomp odwadniających. 

Zbudowane zostaną także dwa zbiorniki retencyjne wody 

uzdatnionej o pojemności użytkowej ok. 750 m3 wraz  

z niezbędną infrastrukturą - rurociągami spustowymi  

i przelewowymi.  

Montaż wież strippingowych umożliwi skuteczne oczysz-

czenie wód ze związków tri – tetrachloroetenu nawet  

w skrajnym przypadku. Natomiast zbiorniki retencyjne,  

w sytuacji kryzysowej, zabezpieczą co najmniej na okres 

doby gminę Nowa Dęba w wodę pitną. 

Celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony Głębi-

nowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie przed skutkami 

zmian klimatu i zagrożeń naturalnych, zgodnie z kierun-

kami działań zapisanymi w "Strategicznym Planie Adapta-

cji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do 2030 r." oraz poważnych awarii, usprawnia usuwanie 

ich skutków oraz daje większe bezpieczeństwo dobrej 

jakości wody pitnej dla całej Gminy Nowa Dęba. 

Wartość projektu objętego dofinansowaniem wynosi  

3 625 489 zł. Został już ogłoszony przetarg na realizację 

tej ważnej inwestycji.  

 PGKiM Sp. z o.o. 

Hala filtrów wykonana podczas I etapu rozbudowy 

Milion na dokończenie kanalizacji 

G 
mina Nowa Dęba otrzyma blisko milion złotych 

wsparcia na skanalizowanie Budy Stalowskiej - 

ostatniej miejscowości bez kanalizacji. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 19 maja 

2020 r. zatwierdził zaktualizowaną listę projektów, które 

otrzymają dofinansowanie na operacje typu: „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach działania „Podstawowe usługi 

i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Na zaktualizowanej liście do otrzymania pomocy wśród  

61 wnioskodawców znalazła się gmina Nowa Dęba, która 

otrzyma dofinansowanie w wysokości 958 564 zł na budo-

wę kanalizacji sanitarnej w Budzie Stalowskiej oraz  

w miejscowościach Alfredówka (ciąg główny od Głodyńca 

w stronę Budy Stalowskiej) i w Tarnowskiej Woli (domy  

w okolicach cmentarza). Rozbudowana zostanie sieć wo-

dociągowa w Alfredówce. W ramach zadania zbudowane 

zostanie 4631 metrów sieci kanalizacyjnej oraz 583 metry 

sieci wodociągowej. Po podpisaniu umowy o dofinansowa-

nie uruchomione zostanie postępowanie przetargowe  

w celu wyłonienia wykonawcy. 

Całkowity koszt zadania to blisko 1 852 954 zł. Po zakoń-

czeniu prac we wrześniu 2021 roku gmina Nowa Dęba 

będzie w całości skanalizowana. 

 RL/MM  
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Rozmowy o Parku Przemysłowym Nowa Dęba 

G 
mina Nowa Dęba, która była jednym z założy-

cieli Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekono-

micznej w 1997 r., współpracuje z Agencją  

Rozwoju Przemysłu w zakresie rozwoju  

obszarów inwestycyjnych na naszym terenie. I o tej 

współpracy Nowej Dęby z ARP rozmawiali w Warszawie  

z prezesem Zarządu ARP SA Cezariuszem Lesiszem poseł 

Zbigniew Chmielowiec i burmistrz Wiesław  

Ordon. 

Ponieważ jednym z celów Agencji Rozwoju Przemysłu jest 

wyrównywanie szans rozwojowych tych obszarów, które 

borykają się z różnymi trudnościami społeczno-

gospodarczymi, toteż burmistrz W. Ordon przedstawił 

prezesowi ARP koleje losu terenów przemysłowych zarów-

no w Nowej Dębie, jak i Chmielowie. Gmina Nowa Dęba 

już od wielu lat podejmuje starania, aby poprawić warun-

ki inwestowania na naszym terenie i zachęcić inwestorów 

do budowania u nas swoich zakładów. Tak było  

w podstrefie Chmielów, gdzie w latach ubiegłych gmina 

zbudowała łącznik do DK 9 – ul. Strefową, zmodernizowa-

ła ul. Siarkową oraz zbudowała parkingi w okolicach  

zakładu szyb samochodowych Pilikingtona. Przejęła także 

od Zakładów Chemicznych SIARKOPOL ul. Chemiczną, 

którą rozbudowała, stwarzając nową jakość komunikacyj-

ną. 

Jeśli chodzi o podstrefę TSSE w Nowej Dębie, to działania 

te rozpoczęły się przed laty, kiedy to gmina rozpoczęła 

procedurę przejęcia dróg strefowych od dotychczasowych 

zarządców – DEZAMETU i ARP. Do roku ubiegłego  

zmodernizowane one zostały na długości 700 m, przygo-

towano dokumentację techniczną modernizacji sieci  

wodociągowej i kanalizacyjnej, a także projekt techniczny 

przebudowy dróg. 

Większy zakres działań służących rozwojowi infrastruktu-

ry technicznej na terenie podstrefy podjęty był po zakoń-

czeniu przebudowy głównej arterii komunikacyjnej wiodą-

cej do strefy – ul. Kościuszki, realizowanej przez powiat 

tarnobrzeski wraz z gminą i środkami rządowymi. 

W roku 2019 zrealizowany został I etap przebudowy dróg 

strefowych – ul. Metalowców, poprzedzony wymianą sieci 

wodociągowej na długości 650 m. Całość zadania w tym 

etapie objęła wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej 

na długości 1050 m, budowę chodnika o długości 930 m. 

Zbudowano 268 miejsc parkingowych, z tego 257 dla  

samochodów osobowych i 11 dla ciężarowych. Wymienio-

no oświetlenie uliczne, montując 37 latarni z LED-owym 

źródłem światła, zbudowano 400 m kanalizacji deszczo-

wej z 75 nowymi wpustami. Całość tego zadania to kwota 

3,7 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg  

Samorządowych wyniosło 1,25 mln zł. Do budowy parkin-

gów dołożyła się Agencja Rozwoju Przemysłu kwotą 200 

tys. zł. Reszta kwoty, czyli 2,25 mln zł to środki własne 

gminy. 

- Podziękowałem prezesowi Lesiszowi za ubiegłoroczne 

wsparcie finansowe dla naszej inwestycji. Jednocześnie 

zwróciłem się o kontynuowanie tego działania ARP na 

kolejne dwa etapy modernizacyjne w Parku Przemysło-

wym Nowa Dęba – poinformował burmistrz W. Ordon  

po wizycie w Warszawie. 

Ten wniosek burmistrza dotyczył II etapu przebudowy 

dróg strefowych – na ul. COP-u. Wartość tego zadania to 

kwota 1,5 mln zł. Gmina pozyskała dotację w wysokości 

830 tys. zł z FDS, reszta to jej środki własne. Przebudowa 

przewiduje położenie nowej nawierzchni bitumicznej na 

długości 580 m, budowę chodnika o długości 520 m, 

utworzenie 152 miejsc parkingowych, w tym 3 dla samo-

chodów ciężarowych. Wybudowana zostanie nowa kanali-

zacja deszczowa na długości 100 m z 10 nowymi wpusta-

mi oraz założonych zostanie 13 nowych lamp LED.  

 

- Nowa Dęba ze względu na swe zaangażowanie  

w poprawę dostępności komunikacyjnej terenów przemy-

słowych zasługuje na uwzględnienie przez ARP jej oczeki-

wań, dlatego wspieram te starania burmistrza Ordona – 

spuentował wizytę w Zarządzie ARP poseł Zbigniew 

Chmielowiec. 

RL/MM 

Spotkanie w sprawie utworzenia Parku Przemysłowego 
na terenie Chmielowa i Machowa  

Z 
inicjatywy dyrektora Oddziału ARP S.A. w Tarno-

brzegu Adama Kuśnierza oraz burmistrza Nowej 

Dęby Wiesława Ordona odbyło się spotkanie po-

święcone tworzeniu Parku Przemysłowego na 

terenie Chmielowa i Machowa. W spotkaniu wzięli udział 

radni Rady Miejskiej, pracownicy Agencji Rozwoju  

Przemysłu oraz Jerzy Komarnicki – członek Zarządu  

Zakładów Chemicznych „Siarkopol” TARNOBRZEG  

Sp. z o.o. 

Parki przemysłowe to zespoły wyodrębnionych nierucho-

mości wraz ze znajdującą się na nich infrastrukturą pozo-

stałą po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsię-

biorstwach oraz inne dołączone do nich nieruchomości. 

Parki tworzone są przy udziale władz samorządowych  

w celu zapewnienia preferencyjnych warunków prowadze-

nia działalności gospodarczej, w szczególności dla małych 

i średnich przedsiębiorstw. Wśród celów wyznaczanych 

parkom przemysłowym i przemysłowo - technologicznym 

jest przede wszystkim zapełnienie oferowanej powierzchni 

rynkowo skutecznymi firmami wykorzystującymi nowo-

czesne technologie, przyciąganie inwestorów oraz tworze-

nie miejsc pracy. 

Dyrektor Kuśnierz poinformował radnych, że pozyskał  

z Zarządu ARP S.A. środki na dofinansowanie przygoto-

wania miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego strefy chmielowskiej. Jest to kwota 120 tys. zł, co 
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ma stanowić 50% kosztów planu, do wydatkowania  

w latach 2020-2021. Odciążyłoby to budżet gminy, dając 

jednocześnie możliwość uchwalenia ważnego dla inwesto-

rów dokumentu. 

Plan zagospodarowania przestrzennego przyśpiesza  

proces inwestycyjny o kilka miesięcy, ponieważ pomija 

się wtedy decyzje o warunkach zabudowy i zagospodaro-

wania przestrzennego. Wyznacza również kierunki inwe-

stycji, nie dopuszczając tych, których na tym terenie nie 

chcemy. 

Obszar jaki byłby objęty planem to powierzchnia ok. 135 

ha, w dużym stopniu zagospodarowanych, gdzie jeszcze 

przewiduje się powstanie nowych inwestycji. Znajdują się 

tam też tereny do tej pory nie zainwestowane, stanowią-

ce potencjalne tereny, po które mogą sięgnąć inwestorzy. 

Radni rozważali kwestie kosztów nie tylko samego planu, 

ale także jego wdrożenia czyli wykupu terenu pod drogi  

i ich realizacje. 

Jerzy Komarnicki z Zakładów Chemicznych „Siarkopol” 

zaapelował do radnych o podjęcie się realizacji tego  

planu, ważnego także dla ZCh, które zamierzają realizo-

wać kolejne inwestycje rozwojowe w swoim zakładzie. 

Korzystając z okazji poinformował o realizacji projektu 

budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW na granicy 

Nowej Dęby i Tarnobrzega, która pozwoli spółce zmniej-

szyć koszty zużycia energii i uniknąć opłaty przesyłowej. 

Dyskusja, która rozwinęła się podczas spotkania dotknęła 

także tematu inwestycji podejmowanych przez gminę na 

terenie Parku Przemysłowego Nowa Dęba, a także oczeki-

wań gminy od ARP, w tym możliwości wybudowania hali 

produkcyjnej na terenach agencji. Konkretne deklaracje 

w tej sprawie nie zapadły, ale pomysł ten jest w orbicie 

zainteresowań władz ARP. 

UMiG/RL 

Obwodnica Nowej Dęby w rządowym programie 

P 
odczas konferencji prasowej 10 lutego w UMiG 

Nowa Dęba wiceminister infrastruktury Rafał  

Weber, poseł Zbigniew Chmielowiec, staro-

sta Jerzy Sudoł i burmistrz Wiesław Ordon poin-

formowali o rządowych planach budowy obwodnicy Nowej 

Dęby w ramach Programu budowy 100 obwodnic. 

Burmistrz Wiesław Ordon wyraził satysfakcję z tego, że 

starania o budowę obwodnicy Nowej  Dęby przybierają 

realne kształty. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber 

potwierdził rozpoczęcie działań mających na celu poprawę 

bezpieczeństwa mieszkańców Nowej Dęby, redukcji  

zanieczyszczeń, a także zwiększenia dostępności komuni-

kacyjnej nowodębskiej i chmielowskiej strefy ekonomicz-

nej. Starania, których celem było poprawienie bezpie-

czeństwa  i komfortu życia mieszkańców Nowej Dęby, 

przedstawił także poseł Zbigniew Chmielowiec. Zarówno 

minister R. Weber, jak i poseł Z. Chmielowiec podkreślili 

dobrą współpracę z burmistrzem w. Ordonem i starostą 

Jerzym Sudołem przy staraniach o uwzględnienie nowo-

dębskiej obwodnicy w programie rządowym 100 obwod-

nic.  

Burmistrz oraz starosta przypomnieli, że stare plany co 

do przebiegu obwodnicy Nowej Dęby sprzed blisko 40 lat 

są już nieaktualne, a jej nowy przebieg określą prace pro-

jektowe prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg  

Krajowych i Autostrad w uzgodnieniu z lokalnym samo-

rządem.  

Możliwe jest także to, jak poinformował minister  

R. Weber, aby projektowana obwodnica została w przy-

szłości wykorzystana jako część drogi głównej przyspie-

szonej, oczywiście po odpowiednim dostosowaniu, dlatego 

jej budowa nie wyklucza starań o budowę  

w przyszłych latach nowej drogi między Rzeszowem  

a Radomiem. Już w tym roku ruszą wstępne prace przy-

gotowawcze - wskazanie korytarzy drogowych, warian-

tów, a także procedur środowiskowych. Wykonanie zada-

nia planowane będzie w formule "zaprojektuj i wybuduj", 

a procedura przetargowa ma ruszyć na przełomie 

2023/2024 roku.  

Ministrowie Infrastruktury Andrzej Adamczyk i Rafał  

Weber podpisali 11 maja dokument zawierający program 

inwestycyjny budowy obwodnicy Nowej Dęby. Tym  

samym może ruszać proces przygotowawczy dla budowy 

tej nowej drogi.  

Na to wydarzenie przybył poseł Zbigniew Chmielo-

wiec oraz marszałek województwa podkarpackie-

go Władysław Ortyl, którzy aktywnie wspierali  

nowodębskich samorządowców, by w planach budowy 

obwodnic była także Nowa Dęba. Obecny był również  

dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA Bogdan  

Tarnawski. Burmistrz Nowej Dęby Wiesław  

Ordon jeszcze raz podziękował za wsparcie starań  

o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz ułatwienie 

dla przedsiębiorców z terenu strefy ekonomicznej  

w Nowej Dębie i w Chmielowie, którzy dzięki obwodnicy 

zyskają szybszy i łatwiejszy dostęp do autostrady A4  

i drogi ekspresowej S-19.  

RL/MM 
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Sprawozdanie z działalności  

Gminnej Spółki Wodnej 

W 
Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba 3 lutego 

2020 r. odbyło się Walne Zgromadzenie  

delegatów Gminnej Spółki Wodnej.  

W obradach wziął udział burmistrz miasta  

i gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon oraz sołtysi z poszcze-

gólnych sołectw. Głównym tematem obrad było złożenie 

przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności za 2019 

r. oraz uchwalenie planu pracy w zakresie melioracji  

i planu finansowego na 2020 r. 

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej Nowa Dęba tworzą  

przewodniczący Ryszard Wilk oraz członek zarządu Józef 

Grdeń. W roku 2019 spółka zanotowała przychody 

ogółem w wysokości 106 964,83 zł (w tym saldo z 2018 

roku 4 366,55 zł). Do dyspozycji zarządu były środki ze 

składek członkowskich (blisko 44,5 tys. zł) oraz dotacje  

z Urzędu Wojewódzkiego (28,1 tys. zł), Starostwa  

Powiatowego (15 tys. zł) oraz Gminy Nowa Dęba (prawie 

15 tys. zł), dające w sumie ponad 58 tys. zł. 

Koszty w roku 2019 wyniosły ogółem 107 320,68 zł, co  

w rezultacie dało spółce ujemny wynik finansowy  

(-355,65 zł). W ramach działalności na terenie gminy  

Nowa Dęba wykonano konserwację 8 177 mb rowów oraz 

7 mb przepustów. Najdłuższe odcinki na których wykona-

no prace znajdowały się w Jadachach (3,03 km rowu)  

i w Chmielowie (2,39 km rowu i 1 przepust). Blisko  

kilometr rowów (978 metrów) zostało odtworzonych  

w Alfredówce (rów Strugi oraz Świerczyny). W Rozalinie 

pracami konserwacyjnymi oprócz 760 metrów rowów  

objęto także 6 przepustów. W osiedlu Dęba oraz  

w Tarnowskiej Woli było to odpowiednio 590 metrów  

i 429 metrów rowów. 

W uchwalonym budżecie na 2020 rok w wysokości  

57 991,53 zł spółka ustaliła składkę planowaną w wyso-

kości 230,96 zł/ha, a składkę za 1 ha gruntów zmelioro-

wanych w wysokości 33 zł (minimum 10,00 zł). Przyjęto 

do konserwacji 10 050 mb rowów. Zaplanowana  

w budżecie gminy Nowa Dęba na rok 2020 r. dotacja  

celowa dla Spółki Wodnej w Tarnobrzegu w wysokości  

15 tys. zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań  

zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicza-

nym do sektora finansów publicznych obejmie zadanie 

konserwacji rowów na długości 11.250 mb oraz 7 mb 

przebudowy przepustów. Zebrani delegaci ustalili wyso-

kość składki członkowskiej na 2020 r. w kwocie 33 zł za  

1 ha gruntów zmeliorowanych. 

Gminna Spółka Wodna to zrzeszenie właścicieli nierucho-

mości przyległych do cieków wodnych, której celem jest 

wykonywanie, utrzymanie i eksploatacja urządzeń służą-

cych do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej 

gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych. 

W obliczu zmieniających się warunków klimatycznych 

spółka oprócz zachowywania drożności rowów i przepu-

stów będzie także uruchamiać i monitorować zastawki 

celem zatrzymania wody w rowach, które tym samym 

pomogą nawadniać pola.  

UMiG  

Remont schodów i tarasu przed domem kultury 

K 
ońcem kwietnia została podpisana umowa na 

remont schodów i tarasu oraz budowę podjazdu 

dla niepełnosprawnych przed budynkiem Samo-

rządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.  

Na remont schodów zewnętrznych i tarasu oraz budowę 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy SOK  

w Nowej Dębie Gmina Nowa Dęba pozyskała 137 tys. zł 

dotacji z programu "Infrastruktura domów kultury"  

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita 

wartość zadania to ponad 250 tys. zł.  

W ramach prac wykonawca zdemontuje wszystkie  

elementy i wykona je na nowo. Roboty przewidują m.in.:  

- wykonanie schodów zewnętrznych z bloków betonowych 

ułożonych na podbudowie zgodnie z opracowanym pro-

jektem, 

- wykonanie tarasu z płyt tarasowych, wykonanie murków 

tarasowych wykończonych tynkiem, fundamentów  

i odwodnienia tarasu, 

- demontaż i dostosowanie balustrad do nowego rozwią-

zania, 

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych  

w postaci czterech płaszczyzn ruchu i spoczników wyko-

nanych z płyt tarasowych, murków żelbetowych wykoń-

czonych tynkiem, balustrad pochylni.  

Wykonawca - firma Tawo Bis z Tarnobrzega, powinna 

zakończyć prace remontowe w ciągu 90 dni od podpisania 

umowy, tj. do 27 lipca 2020 r. 

RL/MM  
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Nowodębscy harcerze na Śpiewograńcu 

O 
d 28 lutego do 1 marca w Tarnobrzegu odbywał 

się 26. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Harcer-

skiej "Śpiewograniec" - jeden z największych  

i najstarszych festiwali harcerskich w Polsce.  

W tym roku w wydarzeniu wzięło udział 14 zespołów - 

łącznie około 200 harcerek i harcerzy z całej Polski.  

1 Środowiskowy Szczep Drużyn Harcerskich 

"Jedynka" z Nowej Dęby już po raz kolejny był 

współorganizatorem festiwalu i pełnił funkcję drużyny 

sztabowej całego wydarzenia. 

Festiwal trwał cały weekend - w piątek odbyły się próby 

akustyczne a zaraz po nich świeczkowisko, na którym 

każdy zespół miał okazję się zaprezentować. Od rana  

w sobotę w Tarnobrzeskim Domu Kultury trwały przesłu-

chania. Między występami, w wolnej chwili można było 

skorzystać z atrakcji zapewnionych przez szczep z Nowej 

Dęby - m.in. wziąć udział w maratonie filmowym lub zjeść 

coś słodkiego w kawiarence. W sobotni wieczór nadszedł 

czas na uroczystą galę i ogłoszenie wyników. 

Jury po wysłuchaniu 33 zgłoszonych do przesłuchań 

utworów konkursowych przyznało następujące nagrody  

i wyróżnienia: 

GRAND PRIX – 12 Drużyna Wędrownicza "Ostatni 

sojusz Ludzi i Elfów" z Katowic 

W kategorii z własnym akompaniamentem pierwsze miej-

sce zajęła 11. Artystyczna Drużyna Harcerska "Polana"  

z Katowic, drugie - Zespół "Dobrze brzmi" z Hufca Łańcut 

i trzecie miejsce ex aequo 82. Drużyna Harcerska 

"Kubuś" z Lubieni oraz 25. Drużyna Harcerska "Białe  

Wilki" z Liśnika Dużego. 

Nagrody w kategorii dodatkowej otrzymali: 

I. 12. Drużyna Wędrownicza "Ostatni sojusz Ludzi i Elfów" 

z Katowic za wykonanie utworu "Africa (Niech spadnie 

deszcz)"; 

II. 11. Artystyczna Drużyna Harcerska "Polana" z Katowic 

za wykonanie utworu "Zegarmistrz światła" 

III. Zespół "Dobrze brzmi" z Hufca Łańcut za wykonanie 

utworu "Zacznij od Bacha". 

Wyróżnienia premiowane udziałem w koncercie galowym 

otrzymały - zespół "Manufaktura" z Gościeradowa za pro-

pagowanie wspólnego muzykowania oraz zespół "Zuszki 

Duszki" z Nowej Dęby za pracę z najmłodszymi. 

Po gali przyszedł czas na integrację, wspólne zabawy  

i śpiewy, które skończyły się w niedzielę nad ranem.  

Festiwal zakończył się sukcesem i, jak co roku, dał moty-

wację do kolejnych działań. 

Aleksandra Skubis i Martyna Byczek 

1 Środowiskowy Szczep Drużyn "Jedynka" w Nowej Dębie 

 

WYDARZENIA KULTURALNE 
Znamy "Mecenasów kultury 2019"  
Dyrektor SOK Krystian Rzemień po raz kolejny przyznał 

statuetki „Mecenas kultury 2019”. Ich wręczenie odbyło 

się podczas "Biesiady Wigilijnej" zorganizowanej 22 grud-

nia na placu przed Domem Kultury. W ten sposób dyrek-

tor SOK uhonorował trzech wybitnych mecenasów kultury 

Miasta i Gminy Nowa Dęba, którzy w sposób szczególny 

przyczynili się do krzewienia kultury na naszym terenie. 

Statuetki otrzymali: Janusz Żywiec - dyrektor Cav  

Aerospace Limited w  Nowej Dębie, Paweł Walko –  

dyrektor Oddziału Produkcyjnego POLPHARMA w Nowej 

Dębie oraz Tomasz Wawrzkowicz – prezes Zarządu  

ZM DEZAMET w Nowej Dębie. Dziękujemy naszym 

tegorocznym Mecenasom za ich prężną działalność w sfe-

rze kultury i zachęcamy do kontynuacji! 
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25 stycznia 2020 r. odbył się otwarty Turniej Szachowy  

o Puchar Dyrektora SOK. Główną nagrodę zdobył  

Wojciech Graczykowski z miejscowości Ossala, zaś 

kolejne miejsca zajęli Adam Giermaniuk z Zabrnia  

i Eugeniusz Czarnik z Kolbuszowej. Najlepszym z Nowej 

Dęby okazał się Bronisław Szymański. Najlepszymi junio-

rami byli: Kamil Guźda z Jagodnika, Jacek Michalski  

z Orzechowca, Kornel Jakubowski z Tarnobrzega  

i Hlib Lytvynenko z Tarnobrzega. W Turnieju udział wzięło 

22 uczestników. 

20 lutego w sali widowiskowej SOK odbyło się spotkanie 

profilaktyczne ze znanym aktorem teatralnymi filmowym 

- Lechem Dyblikiem. Organizatorem był Nowodęb-

ski Klub Abstynenta przy współorganizacji SOK. Przedsię-

wzięcie mogło się odbyć dzięki dotacji z budżetu miasta  

i gminy Nowa Dęba. Podczas spotkania pan Lech Dyblik 

opowiadał bardzo szczerze o swoich doświadczeniach 

sprzed lat, wpływie jego problemu na życie rodzinne,  

o spotkaniu z wartościowymi ludźmi, którzy mieli pozy-

tywny wpływ na zmianę w jego życiu. Podczas swojej 

opowieści pan Lech wielokrotnie mówił o znaczeniu rodzi-

ny, relacjach z bliskimi , które powinny być oparte na  

szacunku i zaufaniu. Swoją opowieść pieśniarz przeplatał 

grą na  gitarze i śpiewem m.in. pieśni rosyjskich.  

Po raz XIII została otwarta wystawa rękodzieła twórców  

z miejscowości Cygany, Jadachy, Tarnobrzega, Chmielo-

wa i innych. To wydarzenie już na trwałe zapisane zostało 

w działalność CKL. Cieszy fakt, że z każdą nową edycją 

wystawy przybywa osób, które chcą pokazać swoje prace, 

podzielić się doświadczeniem. Różnorodność pomysłów, 

kunszt wykonania zaciekawia odbiorców i zadziwia, gdyż 

niektóre przedmioty i ozdoby to bardzo misternie wyko-

nana praca. Tylko pasjonaci mogą takie prace wykony-

wać, by inni mogli podziwiać i być może sami zaczną  

takie tworzyć.  

 

Spotkanie z Lechem Dyblikiem 

Otwarty Turniej Szachowy  

Wigilia Gminna 2019 

XIII edycja wystawy rękodzieła w CKL 

Dzień Kobiet w SOK 
9 marca w naszym ośrodku kultury świętowaliśmy Dzień 

Kobiet. Na scenie SOK zaprezentowali się aktorzy  

z Teatru „Pora na Seniora” ze sztuką komediową „Żubry”.  

Na licznie zebranych widzów czekał słodki poczęstunek.  

Organizatorami Dnia Kobiet byli: Samorządowy Ośrodek 

Kultury w Nowej Dębie oraz Rada Seniorów Miasta  

i Gminy Nowa Dęba. Dziękujemy także sponsorom,  

którzy dołożyli starań, aby ten dzień był jeszcze bardziej 

wyjątkowy. 

SOK 
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dyka”, „Zapiski Oficera Armii Czerwonej”, Damy i Huza-

ry”. Proponujemy również coś dla ucha bo jak wiadomo: 

"Muzyka łagodzi obyczaje". Na naszej stronie do odsłu-

chania płyty: Stanisława Soyki, Michała Bajora, Urszuli & 

Budki Suflera, Marka Jackowskiego, Raz Dwa Trzy,  

Starego Dobrego Małżeństwa, Grzegorza Turnaua,  

Dawida Podsiadło. Organizujemy również wirtualne spa-

cery po Polsce. Można poznać wiele zakątków nie wycho-

dząc z domu. 

Nie zapominamy o czytelnikach naszych bibliotek propo-

nując spotkania online z pisarzami: Michałem Rusinkiem, 

Robertem Małeckim, Bianką Rolando, Magdaleną Witkie-

wicz. Dzielimy się również znalezionymi w sieci  

audiobookami, aby w ten wolny czas można było skorzy-

stać z takiej formy. 

Seniorom proponujemy codzienną dawkę porad z serii: 

Akademia zdrowia i urody. Piszemy tam o rzeczach waż-

nych, nowinkach dotyczących zdrowia i urody, o tym co 

poczytać, co dietetycznego a jednocześnie pysznego ugo-

tować. 

Wciąż zachęcamy dzieci, młodzież, dorosłych jak i całe 

rodziny do uczestnictwa w konkursach online. Warto  

w tym ciężkim dla wszystkich czasie wykazać się krea-

tywnością a przy okazji wygrać niespodzianki ufundowane 

przez SOK. 

W przypadku, gdyby stan epidemii został przedłużony  

o kolejne dni, wówczas, jak zapowiada dyrektor SOK, 

pojawią się kolejne nowe propozycje, m.in. publikacja 

fragmentów książki poświęconej historii Nowej Dęby. 

Zapraszamy na nasze strony: kultura.nowadeba.pl oraz 

facebook.com/soknd/ - codziennie nowa dawka kultury  

i sposoby na nudę! 

 SOK 

O 
bowiązujący w Polsce stan epidemii i związane  

z nim obostrzenia zmusiły niestety wszystkie 

instytucje kultury do zamknięcia i odwołania 

zajęć oraz wydarzeń. W związku z obecną sytu-

acją uruchomiliśmy wirtualny e-dom kultury, gdzie każdy 

znajdzie coś dla siebie.  

- Sytuacja w której się znaleźliśmy, jak dla wszystkich, 

tak i dla nas jest zupełnym novum. Zdając sobie sprawę, 

że kilku, a tym bardziej kilkunastodniowe przebywanie  

w domach, o co apeluje rząd, może w pewnym momencie 

stać się trudne, zwłaszcza w przypadku dzieci, które  

z nudów zamknięcie w czterech ścianach szczególnie źle 

mogą znosić, postanowiliśmy uruchomić na naszej stronie 

internetowej propozycje różnych zajęć. Przeprowadzili-

śmy burzę mózgów wśród pracowników, a jej efektem są 

ustalenia, że każdego dnia, jeden z nich będzie udostęp-

niał swój pomysł na dobre, mądre i interesujące spędze-

nie czasu - wyjaśnia Krystian Rzemień, dyrektor SOK. 

Dla młodszych dzieci proponujemy cykliczne zajęcia  

pn. KODOWANIE – MALOWANIE. Każdego dnia dodajemy 

karty z kodowaniem, które należy pobrać, wydrukować  

i według schematu pokolorować. Świetna zabawa gwa-

rantowana! Nie brakuje także udostępnionych bajeczek 

czytanych online przede wszystkim z myślą o najmłod-

szych dzieciach.  

Nieco starszych inspirujemy do zajęć „Zrób to sam”, 

gdzie krok po kroku przedstawiamy jak własnoręcznie 

wykonać zabawki oraz ozdoby, które pobudzą kreatyw-

ność u dziecka oraz rodzica. Młodsi czytelnicy naszej  

biblioteki mogą sprawdzić swoją wiedzę na temat tytułów 

książek czy autorów w ramach akcji: „Kto zagadki zgad-

nie, tego nuda nie dopadnie” 

Młodzież i dorosłych zachęcamy do oglądania sztuk tea-

tralnych online, które udostępniamy co jakiś czas na  

naszej stronie, można już znaleźć m.in. „Orfeusz i Eury-

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych 

W 
Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 

Dębie 1 marca odbyły się obchody Narodo-

wego Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 

Wśród obecnych byli: starosta tarnobrzeski 

Jerzy Sudoł, burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba  

Wiesław Ordon, przewodniczący Rady Seniorów 

Miasta i Gminy Nowa Dęba Stanisław Hałka oraz radny 

Rady Miejskiej Tomasz Kopeć.   

Na to wydarzenie 

zaproszeni zostali 

harcerze z 2 

Szczepu Harcer-

skiego Szkwał"  

z Tarnowskiej 

Woli, którzy wraz 

z mieszkańcami 

miasta i gminy 

Nowa Dęba uczcili 

pamięć bohaterów 

wspólnym śpiewem pieśni harcerskich w trakcie świeczko-

wiska. 

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci przed budynkiem  

Samorządowego Ośrodka Kultury stanęła plenerowa  

wystawa Instytutu Pamięci Narodowej "Żołnierze Wyklęci. 

Podziemie niepodległościowe 1944-1963". Można ją było 

oglądać do końca marca. 

Cześć i chwała Bohaterom! 

SOK 
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Maseczkowa Ekipa 
 

Nowy radny z Chmielowa 

R 
adny wybrany przez mieszkańców Chmielowa  

w wyborach uzupełniających — Tomasz Dryka, 

złożył ślubowanie podczas sesji Rady Miejskiej 

30 kwietnia. 

Rada Miejska w Nowej Dębie znów pracuje w pełnym 

składzie 15 radnych. Tomasz Dryka uzupełnił skład rady 

po rezygnacji radnej Marii Garboś. 

W przeprowadzonych 26 kwietnia 2020 r. w okręgu nr 12 

w Chmielowie wyborach uzupełniających do Rady  

Miejskiej frekwencja wyniosła 19%. W głosowaniu wzięło 

udział 149 osób. Na Tomasza Drykę oddano 125 głosów. 

     UMiG 

Laptopy dla uczniów 

G 
mina Nowa Dęba kupiła 61 laptopów, które  

trafią do szkół z terenu gminy i zostaną użyczo-

ne uczniom. Pieniądze na ich zakup pochodzą  

z konkursu grantowego "Zdalna szkoła" oraz ze 

środków własnych gminy.  

Gmina Nowa Dęba złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfry-

zacji na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego 

dla uczniów, niezbędnego do kształcenia na odległość  

w ramach projektu "Zdalna szkoła". 

Laptopy trafią do placówek oświatowych i będą wykorzy-

stywane do nauki zdalnej. Otrzymają je uczniowie na 

podstawie umowy użyczenia, którzy nie posiadają  

odpowiedniego sprzętu albo pochodzą z rodzin gdzie jest 

więcej dzieci. Na zakup 45 laptopów samorząd Nowej 

Dęby dostał prawie 70 tys. zł z programu „Zdalna  

szkoła”.  

Pozostałe 16 egzemplarzy zakupione zostało ze środków 

własnych gminy. Całkowity koszt zakupionego sprzętu to 

prawie 88 tys. zł. 

RL/MM 

O 
d marca szyją maseczki na terenie Nowej Dęby 

bezinteresownie pomagając tym samym służ-

bom medycznym oraz innym podmiotom w wal-

ce z koronawirusem. Historię powstania 

"Maseczkowej Ekipy" opisuje w wywiadzie jej pomysło-

dawczyni - Monika Wilk.  

[UMiG] Dzień dobry, kto wpadł na pomysł powoła-

nia do życia „Maseczkowej Ekipy”? Ile osób obecnie liczy 

grupa? 

[Monika Wilk] - Dzień dobry. Widząc zaistniałą sytuację 

postanowiłam wspomóc służby medyczne w ich dzielnej 

walce z szalejącym wirusem. Z racji tego, że tworzę ręko-

dzieło i posiadam niezbędne umiejętności i sprzęt, a także 

trochę materiału postanowiłam zacząć szyć maseczki. 

Wiedząc, że najbliższa grupa jest w Kolbuszowej zgłosi-

łam się do nich. Materiał był w trakcie krojenia w Kolbu-

szowej więc podjęłam inicjatywę stworzenia grupy, która 

będzie szyła maseczki na terenie Nowej Dęby. 

W między czasie zgłosiłam naszą grupę (liczącą wówczas 

20 osób) do władz miasta, które okazały nam wsparcie 

poprzez przekazanie nam włókniny i gumki. Pozostałe 

materiały, tj. tkaninę bawełnianą, taśmę na troczki, igły 

maszynowe czy nici przeznaczamy z własnych zapasów 

bądź od ludzi dobrej woli. Nasza ekipa liczy na dzień  

dzisiejszy 38 osób, w tym mamy dwóch szyjących panów 

i jedną 16-letnią krawcową. Pomagają nam równie człon-

kowie rodzin. 

[UMiG] Szyjecie w  domach na w łasnych maszynach 

czy w innym miejscu? Kiedy zaczęła się akcja szycia? 

[MW] - Akcja zaczęła się w marcu. Szyjemy w domach 

na własnym sprzęcie. Mamy również wielką pomoc od 

właściciela firmy KFM FURNITURE Sp. z.o.o. mającą  

siedzibę w Kolbuszowej, który udostępnia zakład i maszy-

ny swoim pracownicom (Lucynie Zalińskiej, Monice  

Danilewicz i ich koleżankom z pracy), niezbędne do cięcia 

samorząd / z życia gminy 
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i szycia. Dzięki temu szyjemy więcej maseczek i fartu-

chów. Dziewczyny dojeżdżają trzeci tydzień do firmy  

i kroją wielkie bele włóknin na elementy do szycia mase-

czek i fartuchów. Oprócz krojenia szyją także na miejscu. 

Dziewczyny również są częścią naszej ekipy. 

[UMiG] Czy można się do Was dołączyć? Wystarczą 

chęci czy trzeba umieć szyć? 

[MW] - Do grupy może dołączyć każda chętna do pomo-

cy osoba. Szyć może każdy, wystarczą chęci, sprawna 

maszyna do szycia i odrobina umiejętności. Po więcej 

szczegółów zapraszamy do naszej grupy na Facebook-

ulink otwiera się w nowym oknie. 

Na nasze możliwości tłumaczymy jak szyć, aby było ła-

twiej, szybciej i dokładniej. Można nam pomóc także przy 

cięciu, np. drucika, który jest wszywany w maseczki.  

Liczymy także na pomoc finansową. Założyliśmy zbiórkę 

na ten cel. Zbiórka jest zweryfikowana pod względem 

wiarygodności. Za pierwsze pieniądze zakupiliśmy już 

tkaniny bawełniane, dzianinę na troczki, nici, igły oraz 

gumkę niezbędną do szycia maseczek. 

Jeśli nie masz maszyny do szycia ani umiejętności,  

a chciałbyś nam pomóc, dołożyć swoją cegiełkę to zapra-

szamy do naszej zbiórki: https://zrzutka.pl/6z4zgh 

[UMiG] Skąd bierzecie materiał na maseczki i fartu-

chy? Ile udało się Wam już uszyć? 

[MW] - Początkowo szyliśmy z własnych zapasów tkanin 

bawełnianych, dzieliliśmy się własnymi zapasami baweł-

ny, nici. Bawełnę otrzymaliśmy także od kilku osób. Ko-

lejne metry tkanin zamówiliśmy za pieniądze ze zrzutki, 

także radzimy sobie jak potrafimy z pomocą osób wpłaca-

jących na ten cel. Dzięki temu mamy z czego szyć. 

Szpital w Nowej Dębie poprosił nas o uszycie fartuchów  

i maseczek z ich włókniny medycznej. Otrzymaliśmy  

fartuch na wzór, z którego zrobiliśmy wykrój. Początkowo 

cięliśmy ręcznie, zwykłymi nożyczkami i na macie, jednak 

na tyle sztuk to była żmudna praca. Ale dziewczyny z kro-

jowni uratowały i ratują nadal sytuację. Spod ich rąk  

powstają tysiące elementów do uszycia maseczek i setki 

na fartuchy. 

Otrzymaliśmy także od burmistrza miasta i gminy Nowa 

Dęba Wiesława Ordona potrzebną do szycia maseczek  

i fartuchów włókninę medyczną. Rozmierzyliśmy ją racjo-

nalnie, co z czego uszyć, i w taki sposób, aby nie zmarno-

wać ani centymetra. Szyjemy na bieżąco. 

Na tę chwilę wspólnymi siłami, uszyliśmy ponad 300  

maseczek bawełnianych, około 3400 maseczek z włókniny  

i blisko 400 fartuchów z włókniny. Dziewczyny na bieżąco 

tną setki elementów na kolejne maseczki i fartuchy. 

[UMiG] Do kogo trafiają maseczki i jak wygląda 

dystrybucja? 

[MW] - Maseczki i fartuchy w pierwszej kolejności trafia-

ją do Szpitala w Nowej Dębie. Maseczki bawełniane  

dostarczyliśmy także do DPS-u w Nowej Dębie, do Przed-

szkola nr 1 również w Nowej Dębie. Maseczki z włókniny 

medycznej są rozdysponowane przez Gminę także do 

przychodni w naszym mieście. W pierwszej kolejności 

szyjemy dla służby zdrowia, tam maseczki są najpotrzeb-

niejsze. 

z życia gminy 
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Dotacja z Funduszu  

Dróg Samorządowych 

G 
mina Nowa Dęba otrzyma ponad 880 tys zł. 

dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządo-

wych na ostatni etap rozbudowy dróg w nowo-

dębskiej podstrefie Tarnobrzeskiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej. 

15 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy 

zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych  

dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządo-

wych (FDS) w 2020 r. Zadanie zgłoszone przez Gminę 

Nowa Dęba w ramach konkursu na 2020 rok to 

„Rozbudowa dróg (odcinki A-B oraz F-L) zlokalizowanych 

na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Euro Park Wisłosan - podstrefa Nowa Dęba”. Całkowity 

szacunkowy koszt realizacji zadania to 1,43 mln zł, a dofi-

nansowanie z FDS to 880 tys. zł, co stanowi 75% kosztów 

kwalifikowanych.  

- W tym trudnym czasie to dobra wiadomość dla naszej 

gminy. Tym bardziej, że środki te skierujemy na rozwój 

infrastruktury w naszej strefie. Gospodarka w dzisiejszym 

czasie to jedno z ważniejszych wyzwań, a od nas płynie 

sygnał do naszych firm: nie zapominamy o was - komen-

tuje podział środków z Funduszu Dróg Samorządowych 

burmistrz Wiesław Ordon. - Dziękuję parlamentarzy-

stom naszego regionu - wiceministrowi infrastruktu-

ry Rafałowi Weberowi i posłowi Zbigniewowi Chmie-

lowcowi - za pozytywną odpowiedź na moją prośbę  

o wsparcie tego projektu - dodaje burmistrz. 

W ramach zadania na ul. Witolda Thieme oraz ul. Piotra 

Siedleckiego zostanie położone ponad 1000 metrów  

nowej nawierzchni z infrastrukturą odwadniającą i ozna-

kowaniem. Dodatkowo na ul. Piotra Siedleckiego zbudo-

wany zostanie chodnik długości 305 metrów oraz 120 

miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.  

Zamontowane zostaną także 3 stojaki na rowery,  

a w sąsiedztwie budynku Marmy Polskie Folie powstanie 

przejście dla pieszych. 

Przewidziane do realizacji w bieżącym roku roboty są 

trzecim i zarazem ostatnim etapem dostosowywania  

infrastruktury drogowej na terenie nowodębskiej podstre-

fy TSSE do wysokich standardów. 

Warto dodać, że z Funduszu Dróg Samorządowych dota-

cję w wysokości 525 tys. zł na przebudowę ul. Majdań-

skiej w Nowej Dębie otrzyma także Powiat Tarnobrzeski. 

Pozwoli to na remont ponad 500 metrów drogi powiato-

wej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego (przy wieży  

ciśnień) do torów kolejowych LHS. 

 RL/MM 

Ulica Witolda Thieme,  

w tle budynek firmy Gardner Aerospace — Nowa Dęba 

Ulica Piotra Siedleckiego —  

widok od Dezametu w kierunku Marmy Polskie Folie 

[UMiG] W jaki sposób można wspomóc Wasze dzia-

łania? 

[MW] - W każdej chwili można do nas dołączyć, wystar-

czą chęci i niezbędna maszyna do szycia. Wspomóc nas 

można także wpłacając swoją cegiełkę na naszą zrzutkę. 

Za te pieniądze kupujemy niezbędną tkaninę bawełnianą, 

gumkę i taśmę na troczki, nici i igły, które niestety się 

zużywają. Dziękujemy za wpłaty. Z Waszych pieniędzy 

powstają maseczki głównie dla służby zdrowia. Możecie 

nas także wesprzeć przekazując niezbędne materiały  

takie jak powyżej. 

Maseczkowa Ekipa pozdrawia i serdecznie dziękuje za 

dotychczas okazane wsparcie i liczy na dalszą pomoc.  

To również dzięki Wam możemy nadal pomagać i wspie-

rać naszą służbę zdrowia oraz innych potrzebujących. 

[UMiG] Dziękujemy bardzo w  imieniu mieszkań-

ców Nowej Dęby za wspieranie tych, którzy dbają  

o nasze zdrowie. 

                                                                        UMiG 

z życia gminy / samorząd 
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z życia gminy/samorząd 

Dezynfekcja miejsc publicznych 

Kwarantanna w DPS-ie 

W 
 trosce o zdrowie mieszkańców miasta,  

w dniu 4 maja 2020 r. rozpoczęto dezynfek-

cję miejsc publicznych na terenie miasta, 

gdzie potencjalnie może z nich korzystać naj-

więcej ludzi. Dezynfekcja prowadzona będzie w godzinach 

od 5.00 do 10.00. Do dezynfekcji stosowany jest roztwór 

podchlorynu sodu o stężeniu 0,05%. Roztwór w tym  

stężeniu jest bezpieczny dla środowiska, ludzi i zwierząt. 

Ze względu na niemożliwy do określenia czas zagrożenie 

epidemicznego, akcja prowadzona będzie cyklicznie tak 

długo, jak to będzie konieczne. 

SK/MN 

D 
om Pomocy Społecznej w Nowej Dębie  

24 kwietnia został objęty kwarantanną. Wpro-

wadzono ją po potwierdzeniu zakażeń korona-

wirusem wśród personelu szpitala powiatowego. 

Okazało się wtedy, że jedna z osób zatrudniona jest także 

w DPS-ie. Pracownicy i 52 pensjonariuszy nie opuszczało 

budynku — zgodnie z decyzją Sanepid-u przebywali  

w izolacji.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej 

Dębie w reakcji na trudną sytuację, w jakiej znalazła się 

placówka zorganizował akcję wsparcia dla DPS-u.  

W ramach ogłoszonej akcji pomocy zebrane zostały m.in. 

soki, woda, biszkopty, krakersy, herbatniki, jogurty, 

chrupki, ciastka, owoce, itp. 

- Ilość zebranych produktów bardzo mile i pozytywnie nas 

zaskoczyła. Jesteśmy niezwykle wdzięczni i dumni z na-

szych mieszkańców, ponieważ taka postawa daje również 

nam siłę i chęci do działania, pokazuje że są ludzie rozu-

miejący potrzeby innych, ludzie potrafiący zareagować 

otwartym sercem na potrzeby innych. — dziękowała  

Maria Tomczyk, kierownik M-GOPS-u.— To dzięki 

Wam mogliśmy wspomóc DPS w tym trudnym dla nich 

czasie i może też trochę osłodzić im te trudne chwile, 

oraz pokazać że wszyscy jesteśmy sercem i myślami  

z nimi.- dodała M. Tomczyk.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które włączyły 

się w akcję zbiórki  w ramach pomocy i wsparcia dla  

Domu Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.   

UMiG                                                                                                     

Pomoc dla przedsiębiorców - 

zwolnienie z podatku od nieruchomości 

R 
ada Miejska w Nowej Dębie na sesji 30 kwietnia 

2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia  

z podatku od nieruchomości wskazanych przed-

siębiorców, których płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych kon-

sekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w branżach 

ujętych w uchwale nr XXI/186/2020 są zobowiązani do 

złożenia do 30 czerwca 2020 r.: dwóch korekt deklaracji 

lub informacji na formularzach obowiązujących na 2020 

rok: za okres od kwietnia 2020 r. oraz za okres od lipca 

2020 r. wraz z załącznikami. 

Szczegóły pod adresem: http://www.nowadeba.pl/

mieszkaniec/koronawirus/  

UMiG 
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z życia gminy 

Samochód terenowy dla OSP Nowa Dęba 

K 
omendant miejski PSP w Tarnobrzegu bryg.  

Marian Róg w obecności burmistrza miasta  

i gminy Nowa Dęba Wiesława Ordona oraz człon-

ków Zarządu jednostki OSP Nowa Dęba przeka-

zał 21 maja 2020 r. na wyposażenie Jednostki OSP Nowa 

Dęba samochód terenowy Nissan Terrano. 

Pojazd ten od 2003 r. był na wyposażeniu najpierw JRG 

Tarnobrzeg, a od kilku lat JRG Nowa Dęba. Aktualnie na 

wyposażeniu OSP Nowa Dęba oprócz Nissana Terrano jest 

jeszcze lekki samochód Renault Master oraz średni samo-

chód STARMAN. 

UMiG 

 

W Chmielowie powstanie przedszkole 

O 
d lat 50-tych ubiegłego wieku na terenie osiedla 

W budynku szkoły w Chmielowie zostaną  

wydzielone sale pod potrzeby przedszkola.  

O tę placówkę mieszkańcy i radni zabiegali od 

kilku lat. Rozwiązanie dotyczące przygotowania pomiesz-

czeń pod przedszkole zostało przedyskutowane kilka lat 

temu, w momencie podjęcia decyzji o budowie sali  

gimnastycznej przy miejscowej szkole. Ponieważ pojawią 

się w niej dodatkowe dwie sale lekcyjne, w związku z tym 

można było podjąć decyzję o wyłączeniu części budynku 

szkolnego pod przedszkole. 

Proces tworzenia został zaplanowany tak, by wraz z odda-

niem do użytkowania sali gimnastycznej uruchomić 

przedszkole w pomieszczeniach na parterze, w lewym 

skrzydle budynku. Aby się do tego przygotować już  

w roku 2017 został opracowany projekt techniczny przy-

stosowania pomieszczeń szkolnych pod przedszkole.  

Pojawią się w nim dwie sale dydaktyczne o powierzchni 

50 m2 każda, szatnia dla dzieci i personelu, toaleta  

i część korytarzowa. Całość wydzielonej dla przedszkola 

powierzchni to 215 m2. 

Zakres prac przewiduje wydzielenie strefy pożarowej 

przedszkola, wykonanie toalety wraz z podłączeniami do 

istniejących pionów, położenie nowych wykładzin w salach 

i w WC, prace malarskie. Do wykonania będzie także  

instalacja elektryczna wraz z oświetleniem awaryjnym. 

 

Radni na majowej sesji wyrazili zgodę na realizację tego 

przedsięwzięcia, jednocześnie ustalając, że w pomiesz-

czeniach tych funkcjonować będzie mogło przedszkole 

niepubliczne. Aby zdążyć z otwarciem przedszkola we 

wrześniu, urząd jeszcze przed sesją ogłosił przetarg na 

realizację prac, ponieważ przewidywany czas realizacji 

zadania to okres 45 dni od podpisania umowy z wyko-

nawcą. Trzeba pamiętać, że po realizacji zadania musimy 

uzyskać jeszcze opinię Komendanta Miejskiego Państwo-

wej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspek-

tora sanitarnego w Tarnobrzegu. 

Biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania oraz  

konieczność wyłonienia prowadzącego przedszkole  

niepubliczne, termin uruchomienia przedszkola od  

1 września jest bardzo napięty, nie mniej jednak urząd 

dołoży starań, aby tak się stało. Dlatego zachęcamy zain-

teresowanych rodziców dzieci w wieku od 3 do 5 lat 

(„zerówka” pozostaje w szkole), aby śledzili proces przy-

gotowania placówki i w odpowiednim czasie zapisali swoje 

dzieci do tego przedszkola. 

UMIG 

Budynek szkoły w Chmielowie po termomodernizacji w 2018 r. 

Dobudowana nowa sala gimnastyczna 
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Wyróżnienia dla sportowców Stali 

S 
portowe święto na Podkarpaciu 30 stycznia 2020 

r. zakończył Bal Mistrzów Sportu w Centrum  

Wystawienniczo - Kongresowym G2A Arena  

w Jasionce k/ Rzeszowa, na którym nastąpiło 

rozstrzygnięcie Jubileuszowego 60. Plebiscytu Nowin na 

Najlepszych i Najpopularniejszych Sportowców Podkarpa-

cia oraz sportowych Asów 60-lecia.  

Z dużą satysfakcją informujemy, że wśród doborowego 

grona laureatów z całego województwa podkarpackiego, 

jak również gwiazd europejskiego i światowego sportu 

znalazła się dwójka przedstawicieli sekcji badmintona 

Stali Nowa Dęba. Sportowcem roku 2019 w kategorii  

kobiet w powiecie tarnobrzeskim została wybrana zawod-

niczka UKS Arka Umieszcz Monika Kania, która w roz-

grywkach LOTTO Ekstraligi Badmintona reprezentuje  

barwy zespołu Stali Nowa Dęba i spisuje się bardzo  

dobrze, dostarczając swoją grą dużo emocji, grając  

niezwykle ambitnie i walecznie. Trenerem roku 2019  

w powiecie tarnobrzeskim został wybrany szkoleniowiec 

badmintonistów Stali Nowa Dęba Adam Bunio, który  

z badmintonem jako zawodnik i trener jest związany już 

od 43 lat i co jest godne podkreślenia tylko i wyłącznie ze 

Stalą Nowa Dęba. Gratulujemy. 

Na zdjęciu Monika Kania i Adam Bunio podczas Gali  

jubileuszowego 60. Plebiscytu Nowin. 

MKS STAL Nowa Dęba 

Medale w przełajach 

N 
a terenach przyległych do stadionu MOSiR  

w Stalowej Woli odbyły się 7 marca Mistrzostwa 

Podkarpacia w Biegach Przełajowych. Zawody te 

były pierwszą rundą cyklu Grand Prix Podkarpa-

cia. W zawodach tych udział wzięło 172 zawodników,  

którzy rywalizowali w kategoriach wiekowych od dzieci 

młodszych (2009 i młodsi) do juniorów (2001-2002).  

W zawodach tych bardzo dobrze zaprezentowali się  

zawodnicy MKS STAL Nowa Dęba, którzy zdobyli 5 meda-

li. Medale zdobyli: 

- złote:  Jan Mokrzycki i Karolina Zięba; 

- brązowe: Victoria Puk, Laura Dobrowolska i Kamil 

Kopeć. 

Miejsca zawodników MKS STAL: 

Dziewczęta dzieci młodsze U-12 – 500 m 

Karolina Zięba – 1 miejsce 

Laura Dobrowolska – 3 miejsce 

Alicja Andrusiewicz – 4 miejsce 

 

Chłopcy U-12 – 500 m 

Nikodem Bukoła – 10 miejsce 

Kamil Łuc – 16 miejsce 

Dziewczęta starsze U-14 – 800 m 

Weronika Markowicz – 4 miejsce 

Patrycja Grosiak – 11 miejsce 

Chłopcy starsi U-14 – 1000 m 

Kamil Kopeć – 3 miejsce 

Maciej Puzio – 8 miejsce 

Młodziczki U-16 – 1500 m 

Zuzanna Milczanowska – 4 miejsce 

Emilia Jaskot – 8 miejsce 

Ola Łuc – 15 miejsce 

Młodzicy U-16 – 2000 m 

Jan Mokrzycki – 1 miejsce 

Kacper Łuc – 9 miejsce 

Juniorki młodsze U-18 – 2000 m 

Victoria Puk – 3 miejsce 

Gabriela Urbańska – 6 miejsce 

W klasyfikacji medalowej klubów MKS STAL Nowa Dęba 

zajęła drugie miejsce na Podkarpaciu. 

Klasyfikacja medalowa: 

1. CWKS Resovia Rzeszów – (2,3,0) – 5 medali 

2. MKS STAL Nowa Dęba – (2,0,3) – 5 medali 

3. KKS Victoria Stalowa Wola – (2,0,0) – 2 medale 

4. LKS Mielec – (1,2,1) – 4 medale 

5. MKL Lubaczów – (1,1,0) – 2 medale 

6. KKB MOSiR Krosno – (1,0,1) – 2 medale 

7. MUKLA Dębica – (1,0,0) – 1 medal 

8. UKS Przemyśl – (0,2,1) – 3 medale 

9. MKL Sparta Stalowa Wola – (0,1,2) 

– 3 medale 

10. MKS Halicz Ustrzyki Dolne – 

(0,1,0) – 1 medal 

11. UKS Tiki – Taka Kolbuszowa – 

(0,1,0) – 1 medal 

12. KB Krościenko Wyżne – (0,0,1) –  

1 medal 

W mistrzostwach uczestniczyło 16 

klubów. Gratulacje dla wszystkich 

zawodników i trenerów. Zadanie dofi-

nansowane z budżetu Gminy Nowa 

Dęba. 

MKS STAL Nowa Dęba 

sport 
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sport 

 
Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody finansowe: 

- Maja Bogdan,  Amelia Cioch, Marlena Jachyra, 

Marlena Jadach, Nel Lis, Oliwia Mazurek, Anna 

Przybyło, Maja Rębisz, Julia Szpala, Mateusz  

Szypuła, Kinga Wit (Klub P iłki Siatkowej w  Nowej  

Dębie), 

- Karolina Byczek, Marcin Flis, Maciej Kopeć,  

Urszula Kopeć, Jan Krasowski, Hubert Maguder, 

Nikodem Naróg, Aleksandra Pastuła, Michał Puzio, 

Ksawery Siwiec (sekcja pływacka PIRANIE SOSiR 

Nowa Dęba), 

- Emilia Jaskot, Mariola Majowicz, Zuzanna  

Milczanowska, Jan Mokrzycki (sekcja lekkiej atlety-

ki MKS „STAL” Nowa Dęba), 

- Szymon Malik, Karol Wąsik, Krystian Wąsik 

(sekcja badmintona MKS „STAL” Nowa Dęba), 

- Tymoteusz Plaskota (Koło nr 12 Polskiego  

Związku Wędkarskiego w Nowej Dębie) 

Zawodnicy, którzy otrzymali nagrody stypendialne: 

- Kacper Gołąbek, Victoria Puk, Agata Puzio,  

Karolina Smolarczyk, Gabriela Urbańska (sekcja 

lekkiej atletyki MKS „STAL” Nowa Dęba) 

- Rafał Lejko, Tymoteusz Malik, Beata Mycek 

(sekcja badmintona MKS „STAL” Nowa Dęba), 

- Rafał Kopeć (zawodnik boksu Klubu Sportowego 

Garda Nowa Dęba). 

Wszystkim nagrodzonym składamy szczere gratulacje  

i życzymy kolejnych sukcesów sportowych. 

SOSiR Nowa Dęba 

Stypendia i nagrody sportowe  

W 
 Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej 

Dębie 3 marca odbyło się uroczyste wręcze-

nie nagród i stypendiów sportowych za  

osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. 

Oprócz zawodników wraz z rodzicami oraz trenerami byli 

także zaproszeni goście: Wiesław Ordon – burmistrz  

miasta i gminy Nowa Dęba, Damian Diektiarenko – prze-

wodniczący Rady Miejskiej, Łukasz Serafin – wiceprze-

wodniczący Rady Miejskiej, Hubert Kopeć – przewodni-

czący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady 

Miejskiej, Aleksander Mokrzycki – prezes MKS ”STAL” 

Nowa Dęba, Stanisław Pręga – prezes PZW Koło nr 12  

w Nowej Dębie, Urszula Nowak – trenerka Klubu Piłki 

Siatkowej w Nowej Dębie. 

Za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w 2019 roku  

burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba po zasięgnięciu  

opinii właściwej Komisji Rady Miejskiej Zarządzeniem  

nr 287/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku przyznał  

9 stypendiów sportowych, 29 nagród sportowych oraz  

7 nagród dla trenerów. 

Wśród laureatów znaleźli się : 

Trenerzy: 

Adam Bunio i Patryk Kopeć (sekcja badmintona 

MKS „STAL” Nowa Dęba), Dariusz Żak i Julian Zięba 

(sekcja lekkiej atletyki MKS „STAL” Nowa Dęba), Hubert 

Krasowski i Piotr Socha (sekcja pływacka PIRANIE 

SOSiR Nowa Dęba), Mariusz Chwałek (Koło nr 12 Polskie-

go Związku Wędkarskiego w Nowej Dębie). 

Nagrodzone młode siatkarki z Klubu Piłki Siatkowej 
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CYGANY — termomodernizacja Szkoły Podstawowej 

CHMIELÓW — Otwarta Strefa Aktywności 

ALFREDÓWKA —  przepompownia kanalizacji 

INWESTYCJE OSTATNIEGO PIĘCIOLECIA 2015-2020 
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INWESTYCJE OSTATNIEGO PIĘCIOLECIA 2015-2020 

OSIEDLE PORĘBY DĘBSKIE — hydrofornia przy ul. Strażackiej 

OSIEDLE DĘBA — boisko przy Zespole Placówek Oświatowych 

JADACHY — rozbudowa remizy OSP 
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INWESTYCJE OSTATNIEGO PIĘCIOLECIA 2015-2020 

NOWA DĘBA — fotowoltaika przy Świetlicy szkolnej  obok SP 2 

Fotowoltaika — projekt OZE dla mieszkańców gminy 

TARNOWSKA WOLA  — boisko przy Szkole Podstawowej 

 



INWESTYCJE OSTATNIEGO PIĘCIOLECIA 2015-2020 

NOWA DĘBA — rozbudowana i zmodernizowana miejska oczyszczalnia ścieków.     Fot. Clear Sky Studio, maj 2020 

NOWA DĘBA — hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 

NOWA DĘBA  — stadion lekkoatletyczny SOSiR 

Nasze Sprawy: Pismo Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba 

Adres Redakcji: UMiG Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba, tel. 15 846 26 71 
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