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Samorząd

Wiesław Ordon 
Burmistrz

R 
olę gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorial-
nego 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 wykonaw-
czym.

Swoje zadania gmina wykonuje przy pomocy jednostki organizacyjnej, 
jaką jest Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba.

16 listopada 2014 r. odbyły się wybory radnych Rady Miejskiej, 
radnymi zostali wybrani:

Marzena CHMIELOWIEC, »
Tomasz DZIEMIANKO, »
Jan FLIS, »
Tomasz GAZDA, »
Zbigniew KARKUT, »
Janina LUBERA, »
Roman PUZIO, »
Krzysztof SAŁEK, »
Wojciech SERAFIN, »
Stanisław SKIMINA, »
Ryszard SZAFRAN, »
Jacek SZPUNAR, »
Marian TOMCZYK, »
Tomasz WOLAN, »
Andrzej WOŁOSZ. »

W wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r. Wiesław Ordon 
miał dwóch kontrkandydatów. Z poparciem ponad 68% głosujących 
został wybrany burmistrzem Miasta i Gminy Nowa Dęba na trzecią 
kadencję. Na swojego zastępcę ponownie powołał Zygmunta Żołą-
dzia, który pełnił funkcję do 31 stycznia 2016 r. Z dniem 1 marca 
2016 r. burmistrz Nowej Dęby powołał na swojego zastępcę Lesz-
ka Mirowskiego, dotychczasowego kierownika Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Sekretarzem Gminy jest 
Elżbieta Gil, a Skarbnikiem Gminy jest Alicja Furgał.

W skład Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba obecnie wchodzą refe-
raty:

Organizacyjny – kierownik  » Barbara Sudoł,
Finansowy – kierownik  » Alicja Furgał,
Spraw Komunalnych i Społecznych – kierownik  »
Ewa Rozenbajgier,
Inwestycji – kierownik  » Andrzej Kołomycew,
Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości – kierownik  »
Barbara Duda,
Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych – kierownik  »
Sławomir Białas,
Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – kierownik  »
Bożena Szczepan,
Straży Miejskiej – komendant  » Mieczysław Nalepa.
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Wojciech Serafin  
Przewodniczący rady 

miejskiej

Jacek Szpunar 
i wicePrzewodniczący 

rady miejskiej

Leszek Mirowski 
zastęPca Burmistrza 

(od 1 marca 2016)

Marian Tomczyk  
ii wicePrzewodniczący 

rady miejskiej

Stanisław Skimina Tomasz DziemiankoRyszard Szafran Tomasz Gazda Tomasz Wolan Zbigniew Karkut

Jan Flis Janina LuberaAndrzej Wołosz Marzena 
Chmielowiec

Krzysztof Sałek Roman Puzio

Zygmunt Żołądź 
zastęPca Burmistrza
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Jednostki organizacyjne

W 
celu realizacji zadań własnych Gmina Nowa Dęba 
utworzyła i posiada następujące jednostki organizacyj-
ne i spółki:

Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie –  »
dyrektor: Renata Bal
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej  »
Dębie – kierownik: Leszek Mirowski, Maria Tomczyk (od 
1.03.2016 r.)
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
Publiczna Szkoła Podstawowa w Alfredówce – dyrektor:  » Ewa 
Panek
Szkoła Podstawowa w Chmielowie – dyrektor:  » Renata Rożek
Szkoła Podstawowa w Cyganach – dyrektor:  » Małgorzata 
Pakulska
Szkoła Podstawowa w Jadachach – dyrektor:  » Bernarda 
Głowacka
Szkoła Podstawowa w Rozalinie – dyrektor:  » Grażyna Gil, 
Magdalena Gerba (od 1.09.2018 r.)
Szkoła Podstawowa w Tarnowskiej Woli – dyrektor:  » Magdalena 
Gerba
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.  »
z o.o. – prezes zarządu: Antoni Kapusta.
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Samorząd

Sołectwa i Sołtysi

U 
chwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 25 stycznia 1991 
r. utworzono jednostki pomocnicze – sołectwa: Alfredów-
ka, Cygany, Chmielów, Jadachy, Rozalin, Tarnowska Wola 
i osiedle Buda Stalowska. Następnie uchwałą Rady Miej-

skiej w Nowej Dębie z 3 kwietnia 1991 r. utworzono kolejne jednost-
ki pomocnicze, tj. osiedle Dęba i osiedle Poręby Dębskie. Kolejną 
jednostką pomocniczą, utworzoną na mocy uchwały Rady Miejskiej 
z 30 listopada 1995 r., zostało Osiedle Broniewskiego.

Wszystkie jednostki pomocnicze posiadają statuty, na podstawie 
których działają. Od 2007 r. sołtysi i przewodniczący zarządów osiedli 
wybierani są przez mieszkańców w wyborach bezpośrednich. Kaden-
cja sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli trwa 4 lata.

Sołtysi:

sołectwo Alfredówka – od 2015 r.  » Kamil Tomczyk
sołectwo Chmielów – od 1996 r.  » Jan Kotulski
sołectwo Cygany – od 2015 r.  » Marcin Zawada
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  »
2015 r. pełni sołtys sołectwa Alfredówka Kamil Tomczyk
osiedle Dęba – od 2011 r.  » Władysław Flis
osiedle Poręby Dębskie – od 2015 r.  » Andrzej Wołosz
osiedle Broniewskiego – od 2011 r.  » Zofia Styka

UMiG

Burmistrz z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli kadencji 2015-2019.
Od lewej: Sławomir Rutkowski, Kamil Tomczyk, Władysław Flis, Józef Grdeń, Jan Kotulski, Kazimierz Durda, Zofia Styka, Wiesław 
Ordon, Andrzej Wołosz, Marcin Zawada.
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TWORZYMY WARUNKI DO 
ROZWOJU NASZEJ SPOŁECZNOŚCI

T 
ak jak w poprzednich latach naszym priorytetem są nasi 
najmłodsi mieszkańcy. Przybyło nam miejsc przedszkolnych, 
zarówno w przedszkolach publicznych, jak i niepublicznych. 
Dołożyliśmy jedną salę dla 6-latków w Przedszkolu nr 5, które 

w ramach projektu unijnego zyskało także nowe urządzenia zabawo-
we. Do niepublicznego przedszkola Krasnal w Nowej Dębie dołączyła 
Akademia Marzeń z Alfredówki, która powstała w budynku szkolnym 
i mam nadzieję, że dzieci tu będzie przybywać. Oba te przedszkola 
są dofinansowane z budżetu gminnego, zgodnie z przepisami ustawy 
o systemie oświaty.

Przedszkole Nr 1 zostało poddane termomodernizacji, dzięki czemu 
przedszkolakom na pewno jest przytulniej w okresie zimowym. Nowe 
dojście jest bezpieczniejsze i wygodniejsze dla rodziców i dzieci. 
Obiekt zyskał także wizerunkowo.

Dużym przedsięwzięciem technicznym i organizacyjnym było wypro-
wadzenie Przedszkola nr 4 w Osiedlu Dęba ze starego budynku 
przedszkolnego do budynku szkoły, gdzie przedszkolaki zyskały ciepłe, 
przestronne sale dydaktyczne. Cały obiekt otrzymał nową kuchnię, 
która karmi nie tylko przedszkolaków, ale i uczniów.

Tworzymy lepsze warunki do nauki w naszych szkołach. Obiekty 
w Chmielowie, Cyganach i Jadachach zostały docieplone, niektó-
re mają nowe kotły i centralne ogrzewanie, dzięki czemu uczniom 
na pewno będzie cieplej zimową porą, a wygląd zachęca do wejścia 
do szkoły.

Najmłodszym sympatykom piłki nożnej zafundowaliśmy szkółki piłkar-
skie w Chmielowie, Cyganach, Jadachach, Tarnowskiej Woli (także 
dla młodych adeptów piłki nożnej z Alfredówki, Budy Stalowskiej 
i Rozalina), a Nowa Dęba ma taką szkółkę na Orliku prowadzoną 
przez SOSiR. Cieszą się one popularnością i choć na chwilę odciągają 
młodych ludzi od komputera i smartfona.

Tworzymy warunki dla zamieszkania w Nowej Dębie i naszych wsiach. 
Prywatny developer za chwilę odda do zamieszkania blok przy ul. 
Leśnej, drugi już się buduje – na działkach przeznaczonych na ten 
cel w przetargu nieograniczonym przez gminę. Za chwilę sprzeda-
wać będziemy trzecią. Ruszyło budownictwo w Sadzie w Chmielowie, 
gdzie praktycznie działki zostały sprzedane, podobnie jak i w Alfre-
dówce na Osiedlu. Powoli wzrasta także zainteresowanie działkami 
budowlanymi w Cyganach.

Mamy nadzieję, że wiosną 2019 r. rozpocznie się budowa bloku 
wielomieszkaniowego w ramach programu Mieszkanie +. Obecnie 
ogłaszamy nabór partnera do projektu, który wejdzie z kapitałem 
na budowę bloku do spółki celowej z gminą. Liczymy tu na BGK 
Nieruchomości, który w imieniu państwa wspiera realizację tego 
ważnego rządowego projektu. Jeśli ten projekt z pierwszym blokiem 
się powiedzie, przystąpimy do budowy kolejnych mieszkań. Chcieli-
byśmy, żeby w najbliższych latach powstało ok. 60 nowych mieszkań 
w tym projekcie. Warto tu wspomnieć także rządowy program Miesz-
kanie na Start, który ma na celu obniżenie czynszu w mieszkaniach 
z M+.

Rekreacja i sport to dziedziny życia, które są coraz ważniejsze dla 
naszych mieszkańców. Dla uczniów z Nowej Dęby oddaliśmy pięk-
ną salę sportową przy szkole podstawowej, która tętni sportowym 
życiem nie tylko w czasie lekcji. Dla naszych sportowców, ale też dla 
wszystkich lubiących ruch, zbudowaliśmy stadion lekkoatletyczny 
z wymiarową bieżnią, rzutniami i skoczniami. To miejsce gdzie ćwiczą 
nie tylko uzdolnieni lekkoatleci STALI, ale także biega wielu naszych 
mieszkańców. Przy okazji zbudowany został system nawodnienia 
głównej płyty piłkarskiej. Dodać należy, że wysiłkiem wsi modernizo-
wane są boiska w Chmielowie, Cyganach, Jadachach i Tarnowskiej 
Woli poprzez budowę piłkochwytów, zadaszeń, trybun; wysiłkiem 
ostatniej wybudowana studnia, która poda wodę do nawodnienia 
tamtejszego boiska.

TWORZYMY DOBRE WARUNKI DO ŻYCIA W NASZEJ 
GMINIE
Mijająca kadencja to czas intensywnej budowy i modernizacji infra-
struktury do życia w naszej gminie. Budowana jest kanalizacja sani-
tarna w Alfredówce przy wsparciu unijnym z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. Jej zakończenie planowane jest na jesień przy-
szłego roku, a w tym czasie powinna rozpocząć się budowa kanali-
zacji sanitarnej dla Budy Stalowskiej. W ten sposób wszystkie nasze 
wsie będą skanalizowane.

Jednocześnie trwa bardzo skomplikowany proces modernizacji 9 
km kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie, gdzie kanalizacja z czasów 
COP-u i wczesnego PRL-u zostanie wzmocniona specjalnymi rozwią-
zaniami technologicznymi, gwarantującymi kilkudziesięcioletni okres 
eksploatacji. Metodą bezwykopowej renowacji rur przy użyciu „krakin-
gu” – stare rury kanalizacyjne są burzone przy pomocy specjalnej 
głowicy, a nowy rurociąg jest wciągany za głowicą. Większa część 
kanalizacji zostanie zmodernizowana poprzez wprowadzenie rur 
utwardzalnych na miejscu – nowa powłoka zostanie utwardzona 
wewnątrz istniejącego rurociągu. Nie musimy rozkopywać miasta 
i totalnie zakłócać jego funkcjonowania.

Obok tego realizowany jest proces rozbudowy i przebudowy miejskiej 
oczyszczalni ścieków, która obsługuje całą naszą gminę. Nowy ciąg 
technologiczny z reaktorem biologiczno-mechanicznym, zmodernizo-
wany stary (20-letni) ciąg technologiczny, pozwolą uzyskać w 2021 r. 
parametry zrzucanych do Koniecpólki ścieków zgodnie z najwyższymi 
normami krajowymi i europejskimi. Zmodernizowana zostanie także 
przepompownia główna w Tarnowskiej Woli, pracująca już 18 lat, która 
ma przyjąć także ścieki z Alfredówki. Na te wszystkie zadania PGKiM 

podsumowanie kadencji 2014 – 2018

Przedszkole nr 1 po termomodernizacji
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podsumowanie kadencji 2014 – 2018

pozyskało dotację w wysokości 21 mln zł (63% wartości projektów). 
Wsparcie unijne i pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej na preferencyjnych warunkach, dają 
gwarancję bezpieczeństwa ekonomicznego realizacji tych projektów.

W ramach tych projektów rozwijana jest także sieć wodociągowa. 
Na ul. Strażackiej zostanie wybudowana hydrofornia poprawiająca 
dostawę wody w tej części Porąb Dębskich. Nowy odcinek wodociągu 
zostanie wybudowany na terenach mieszkaniowych w Alfredówce. 
Rozwijamy także sieć wodociągową do nowych domów w Chmielo-
wie.

Duże znaczenie dla mieszkańców Nowej Dęby odgrywają miejsca 
parkingowe, których w ostatnich czterech latach przybyło blisko 100 
– przy ul. Jana Pawła II, przy ul. Kościuszki, wewnątrz podwórek osie-
dlowych. Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania są większe, toteż 
będą projektowane i realizowane w następnym roku kolejne.

W tej kadencji postanowiliśmy także przejąć drogi, którymi do tej 
pory zarządzała Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Po uregu-
lowaniu spraw własnościowych można było podpisać w tej sprawie 
stosowny akt notarialny. Widzimy konieczność poprawy tej infrastruk-
tury w sposób zdecydowany. Obecnie trwa proces projektowania dróg 
wewnątrz Osiedla Północ i wzdłuż Bystrzyka, wraz z chodnikami i miej-
scami postojowymi. To duże wyzwanie finansowe na kolejne lata.

Nie zapominamy o tych terenach, gdzie jeszcze nawierzchni bitu-
micznej nie ma, a mieszkają nasi mieszkańcy. Sukcesywnie buduje-
my kolejne kilometry dróg, aby każdy z nich mógł w dogodny sposób 
dojść i dojechać do szkoły, sklepu czy kościoła. Powstało w ciągu 
czterech lat 11 kilometrów dróg na terenach wiejskich i osiedlo-
wych, co jest dużym osiągnięciem, ale jeszcze nas to nie zadowala, 
bo są obszary, gdzie tych dróg nie ma. Dokończenie dróg to zadanie 
na kolejną kadencję samorządu.

Budujemy i modernizujemy chodniki, które mieszkańcy wskazują, 
jako jeden z bardziej istotnych elementów infrastruktury użytkowa-
nej codziennie. Chodniki powstały w Nowej Dębie – do basenu, do 
SP2, wyremontowano wewnątrz podwórek, na ul. Hubala i Smugo-
wej. Na obszarach wiejskich współpracowaliśmy z Powiatem Tarno-
brzeskim, co zaowocowało chodnikami w Alfredówce, Chmielowie, 
Cyganach (tylko środki powiatu), Jadachach, Rozalinie, Tarnowskiej 
Woli. Dobra współpraca z GDDKiA znalazła odzwierciedlenie w dokoń-
czeniu ścieżki rowerowej pomiędzy Nową Dęba i Tarnowską Wolą, 
a także zbudowanie kładki na rzece Dęba.

Bardzo ważne było uzupełnianie oświetlenia ulicznego przy drogach 
gminnych, powiatowych czy krajowych, a także wewnętrznych. Nowe 
oświetlenie pojawiło się na osiedlu domów jednorodzinnych i przy 
drodze powiatowej w Alfredówce, przy drodze krajowej w os. Dęba 
na ul. ks. Łagockiego, wzdłuż ul. Rzeszowskiej przy blokach, a wiele 
pojedynczych lamp zawisło w każdej miejscowości.

Dodać należy, że oświetlenie pojawiło się na jednym z najbardziej 
wykorzystywanych rekreacyjnie terenów nad Zalewem. Otoczenie 
stało się bardziej przyjazne dając szanse na aktywność tym, którzy 
mają czas późnym wieczorem na spacer, bieg czy chodzenie z kijka-
mi, a także bezpieczne – bo dołożyliśmy monitoring terenu. Oświetle-
nie to wymaga jeszcze pewnych elementów, ale teren zyskał znowu 
wiele na atrakcyjności.

SŁUŻYMY GOSPODARCE
Gmina Nowa Dęba oparta jest o przemysł – w Nowej Dębie i Chmie-
lowie. Te centra biznesu zapewniają stabilny dopływ podatków do 
budżetu, my zaś staramy się odpowiadać na oczekiwania przedsię-

biorców w sferze infrastrukturalnej. Dokończyliśmy chodnik i budowę 
miejsc parkingowych w strefie chmielowskiej; opracowaliśmy doku-
mentację projektową na przebudowę dróg w podstrefie nowodębskiej 
wraz z miejscami parkingowymi – w tym roku składamy wnioski 
o środki z dużej „5” premiera Morawieckiego na to zadanie.

W strefie nowodębskiej opracowaliśmy dokumentację na przebudowę 
kanalizacji sanitarnej, jesteśmy w posiadaniu dokumentacji na wodo-
ciąg – czekamy na projekty unijne, które pozwolą ubiegać się o środki 
na te zadania.

Bardzo ważny jest ruch tranzytowy do strefy nowodębskiej ulicą 
Kościuszki. Kończony jest obecnie trzyletni okres modernizacji. To 
zadanie o wartości powyżej 5 mln zł realizowane było we współpracy 
z powiatem z udziałem środków krajowych. Modernizacja ul. Kościusz-
ki na pewno odmieniła oblicze miasta w tej jego części i usprawniła 
przejazd tą drogą.

Cieszy nas dynamiczny rozwój naszych firm, tworzone miejsca pracy, 
których tak wiele przybyło w ostatnich latach, że dziś trudno o nowe-
go pracownika. To wyzwanie dla różnych instytucji, aby dynamicznie 
rozwijające się nasze firmy miały gwarancję dostępu do tych pracow-
ników – myślimy tutaj o pośrednictwie pracy, ale też o szkolnictwie 
zawodowym, które w naszym mieście cieszy się coraz większą reno-
mą. Ta stabilizacja gospodarcza będzie pozytywnie wpływać na życie 
naszych rodzin i sytuację gminy w najbliższych latach. A zanosi się 
na duże inwestycje w nasze firmy, z czego bardzo się cieszymy.

CO W NASTĘPNEJ KADENCJI SAMORZĄDU?
Dalej stawiamy na tworzenie warunków dla rozwoju naszych rodzin. 
Będziemy wspierać tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, aby 
pracujący rodzice mogli spokojnie myśleć o dzieciach, gdy będą 
w pracy. Wyprzedzamy rząd z programem stołówki w szkole: następna 
powstanie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie. Chcemy, aby 
nasze dzieci bezpiecznie udawały się do szkoły: monitoring drogi do 
szkoły, bezpieczne przejścia dla pieszych, m.in. na ul. ks. Łagockiego 
obok jednostki. Chcemy szkoły doposażyć w nowoczesne pracow-
nie, aby teoria mogła zderzać się z praktyką, przynajmniej na niektó-
rych przedmiotach.

O Mieszkaniu + już była mowa, mam nadzieję, że mocniejsze zaanga-
żowanie się rządowych instytucji w ten program w małych miastach 
tak jak nasze, pozwoli nam zaoferować mieszkańcom kilkadziesiąt 
mieszkań na wynajem i z opcją dojścia do własności.

Nasza społeczność jest zasilana w coraz większą grupę seniorów. 
Mamy zamiar poszerzać ofertę rekreacyjno-kulturalną dla seniorów, 
tak w mieście, jak i na wsi – gdzie chcielibyśmy otworzyć dom dzien-
ny Senior+. Przygotowujemy programy służące pomocy w ochronie 

Zakład Pilkington Automotive Poland w Chmielowie
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Inwestycje w latach 2015-2018

W 
ramach inwestycji drogowych zamówione zostały 
usługi projektowe dotyczące budowy chodnika przy 
drodze krajowej nr 9 w Tarnowskiej Woli, w osiedlu 
Poręby Dębskie w Nowej Dębie oraz przy drodze 

wojewódzkiej nr 872 o wartości 55 tys. zł.

Projekty dotyczyły również przebudowy odwodnienia drogi gmin-
nej Cygany – Piasek oraz budowy drogi gminnej w osiedlu Poręby 
Dębskie (ul. Drozdowska).

Opracowano także projekt na remont dróg gminnych w Alfredówce 
i na terenie nowodębskiej podstrefy TSSE. Wartość wszystkich zadań 
to kwota ponad 380 tys. zł.

Na remonty dróg na terenie miasta i gminy Nowa Dęba wydatkowano 
w sumie ponad 2,62 mln zł.

Za blisko 630 tys. zł poprawiono funkcjonalność komunikacyjną 
ulic Słowackiego, Jasna i Zacisze w Nowej Dębie, a za ponad 360 
tys. zł zbudowano most na rzece Dęba łączący ul. Wojska Polskiego 
z ulicą Podgórze.

Zbudowane zostały miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
wraz z remontem chodników do peronów w obrębie przystanków 
osobowych w Cyganach i Tarnowskiej Woli. Przy drodze siarkowej 
– Strefowej w Chmielowie zbudowany został parking wraz z chod-
nikiem.

We współpracy ze Starostwem powiatowym w Tarnobrzegu przebu-
dowana została droga powiatowa w Alfredówce (dotacja 200 tys. zł) 
oraz ulica Kościuszki w Nowej Dębie (wsparcie dla Powiatu ponad 
980 tys. zł). Gmina Nowa Dęba wsparła także budowę zatok postojo-
wych wzdłuż ul. Jana Pawła II w Nowej Dębie oraz chodników wzdłuż 
dróg powiatowych w Chmielowie i w Rozalinie (ponad 480 tys. zł).

W ramach inwestycji w oświetlenie za blisko 450 tys. zł zbudowa-
ne zostało oświetlenie wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej 

podsumowanie kadencji 2014 – 2018

zdrowia seniorów: mamy już zaopiniowany program szczepień, który 
chcielibyśmy w przyszłej kadencji wdrożyć. Teraz kolej na program 
dla diabetyków.

Dobre warunki do życia to nie tylko infrastruktura, ale także czyste 
powietrze. Będziemy zachęcać naszych mieszkańców do udzia-
łu w rządowych projektach dofinansowujących termomoderniza-
cję domów, dalszego rozwoju fotowoltaiki. Chcemy porozmawiać 
z mieszkańcami miasta o podwórkowych zieleńcach, które miałyby 
przypominać przydomowe ogródki.

Widzimy też potrzebę powołania osiedli w centrum miasta, aby tutaj 
też mieszkańcy mieli okazję poprzez budżety osiedlowe zmieniać 
wizerunek swojego otoczenia. Chcemy zaproponować im utworzenie 
trzech osiedli, które będą miały status jednostki pomocniczej gminy. 
Będziemy wspierać kontynuowanie pomocy żywnościowej w naszej 
gminie, rozwoju aktywności sportowej najmłodszych adeptów piłki 
nożnej; odpowiemy na potrzeby organizacji pozarządowych w zakresie 
kultury i rekreacji, a także popularyzowania lokalnej historii poprzez 
okazyjne wydawnictwa.

Oczywiście mamy świadomość, że będziemy rozliczani za twarde 
projekty inwestycyjne. Ważne dla nas miejsca pracy w naszej gminie 
będą wspierane staraniem o pozyskanie środków na rozwój infrastruk-
tury w strefach: drogowej, kanalizacyjnej i wodociągowej – czekamy 
na nabory na takowe projekty. Wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu 
będziemy pracować nad tworzeniem z naszych stref parków przemy-
słowych – prace koncepcyjne już się rozpoczęły.

Zamiary inwestycyjne są zaiste wielkie i mam nadzieję, że wiele 
z naszych marzeń urzeczywistni się. Do końca 2021 r. powinniśmy 
zakończyć proces rozbudowy oczyszczalni ścieków, modernizacji 
kanalizacji sanitarnej miasta i budowy kanalizacji na obszarach wiej-
skich. Przed nami przemyślenie nowego miejsca dla podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy, a jeśli uda się udźwignąć to 
realizacja takiego zamysłu. Chcemy inwestować w obiekty oświato-
we: nowa sala gimnastyczna w Chmielowie – największej szkole wiej-
skiej, termomodernizacja budynku w szkole w Tarnowskiej Woli, nowe 
boiska przyszkolne – to nasze pomysły na wzbogacanie infrastruktury 
oświatowej. Nie zapominamy o drogach na obszarach wiejskich i osie-
dlowych, ale też i w mieście, gdzie chcemy zmodyfikować współpracę 
z powiatem w kwestii utrzymania dróg, aby nie było w centrum Nowej 
Dęby dróg „różnych standardów utrzymania”.

Naszym celem, tak bardzo zbieżnym z oczekiwaniami wolontariuszy, 
jest budowa schroniska dla zwierząt. Jest pomysł, mamy nadzieję go 
zrealizować, jako wyraz wdzięczności dla tych ludzi, którzy wiele serca 
wkładają w zapewnienie domu dla bezdomnych psów.

Wiesław Ordon 
Burmistrz

Rondo Solidarności w ciągu ulicy Kościuszki

Samorządowcy VII kadencji
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z życia gminy

Dębie. Zadanie to uzyskało wsparcie z PO Rybactwo i Morze o warto-
ści dofinansowania 200 tys. zł. Dobudowane zostało także oświetlenie 
uliczne w sołectwach Alfredówka, Jadachy, Cygany i Tarnowska Wola 
(za blisko 65 tys. zł), a także przy chodniku wzdłuż ul. Rzeszowskiej 
oraz przy ulicach Łagockiego, Majdańskiej, Wczasowej i Zarzecze 
w Nowej Dębie (koszt całkowity to ponad 133 tys. zł).

Gminna oświata w minionej kadencji poprawiła swoją kondycję 
w zakresie infrastruktury. Minione lata były okresem inwestowania 
znaczących funduszy w obiekty szkolne. W budynkach Przedszkola 
Nr 1 w Nowej Dębie, Szkoły Podstawowej w Jadachach, w Cyga-
nach i w Chmielowie poprawiły się warunki energetyczne za sprawą 
projektu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Skoń-
czono również wymianę okien na nowe, wyremontowano łazienki, 
korytarze, sale lekcyjne, poprawiano centralne ogrzewanie. Dostoso-
wano pomieszczenia w budynku szkolnym na potrzeby przedszkola 
w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. Wyremontowano 
nawierzchnię placu na terenie Szkoły Podstawowej w Cyganach.

Inwestowano również w obiekty sportowe. Dzięki dotacji z Minister-
stwa Sportu i Turystyki na stadionie SOSiR zbudowana została bieżnia 
lekkoatletyczna wraz ze skocznią i rzutnią (wartość zadania ponad 
1,75 mln zł), a także hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 2 
(całkowity koszt blisko 3,15 mln zł). W trakcie realizacji jest budowa 
Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Chmielowie, a także 
przebudowa i budowa boisk przy Zespole Placówek Oświatowych 
w Nowej Dębie oraz w Tarnowskiej Woli. Wykonany został również 
projekt budowlany nowego budynku Samorządowego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Nowej Dębie wraz z zagospodarowaniem terenu i zada-
szoną trybuną na 200 miejsc.

W ramach projektu „Rozwój Instalacji OZE w instytucjach publicznych 
na terenie gminy Nowa Dęba” zainstalowane zostały instalacje foto-
woltaiczne dla czterech obiektów, tj. Krytej Pływalni SOSiR z terena-
mi przyległymi – Orlik, Szkoły Podstawowej nr 2 i Świetlicy Szkolnej, 

Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz 
Przedszkola nr 1 w Nowej Dębie.

Zakończone zostały prace w ramach projektu „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej w gminie Nowa Dęba”, który obej-
mował Szkołę Podstawową w Cyganach, Przedszkole nr 1 w Nowej 
Dębie, budynek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz budynki 
Szkół w Jadachach i Chmielowie. Całość zadania to kwota ponad 4,4 
mln zł, z czego 85% to dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W VII kadencji samorządu kontynuowane były działania służą-
ce bezpieczeństwu pożarowemu – ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy. Poczynione zostały zakupy nowych samochodów, 
które przez kolejnych kilka dziesiątków lat będą wspierać ochotni-
ków w ich społecznej służbie. Największym przedsięwzięciem w tym 
zakresie był zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
VOLVO dla OSP Jadachy o wartości blisko 750 tys. zł. To już drugi 
samochód tej kategorii w naszej gminie. Kolejne pojazdy, jakie trafiły 
na wyposażenie jednostek OSP, to lekkie samochody ratowniczo-ga-
śnicze. Były one wspierane środkami Zarządu Głównego OSP, Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Powiatu Tarnobrzeskiego. Do OSP Rozalin trafił skrzyniowy Renault 
Master, a do OSP Tarnowska Wola Renault Traffic. Oprócz tego do 5 
jednostek z terenu gminy trafił nowy sprzęt ratownictwa medycznego 
i drogowego sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. 
Wartość tych zakupów wyniosła 375 tys. zł, zaś wkład własny gminy 
to ok. 30%. Za łączną kwotę ponad 57 tys. zł zakupiono: 2 zestawy 
ratownictwa medycznego, które zostały przekazane dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Alfredówce oraz w Tarnowskiej Woli, 2 defibrylatory 
AED Zoll Plus przeznaczone dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej 
Dębie i w Jadachach oraz zestaw sprzętu hydraulicznego do ratow-
nictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chmielowie.

Gospodarka Przestrzenna i Nieruchomości
W ramach prac melioracyjnych w latach 2015-2018 remontowano 
pobocza dróg i konserwowano rowy w Jadachach, Rozalinie, Chmie-
lowie, a także wykonano dokumentację projektową odwodnienia tere-
nu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Cyganach. Wartość 
tych prac zamknęła się kwotą ponad 100 tys. zł.

W ciągu ostatnich czterech lat sprzedano pod budownictwo miesz-
kaniowe jednorodzinne w sołectwach Alfredówka, Chmielów, Cygany 
i Jadachy 29 działek, a pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzin-
ne oddano w użytkowanie wieczyste 2 działki na terenie miasta Nowa 
Dęba. Sprzedano także 87 mieszkań komunalnych na własność 
za kwotę 717 273,60 zł.

W okresie ostatniej kadencji przystąpiono do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Zacisze 
w Chmielowie, zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Nowa Dęba. Uchwalono także zmia-
nę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy 
Leśnej w Nowej Dębie dla terenu położonego w rejonie ulicy Biesz-
czadzkiej, a także obejmujący obszar położony w centrum miasta, 
pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego.

Od roku 2015 do pierwszego półrocza 2018 r. wydano łącznie 329 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

UMiG

Budynek Szkoły Podstawowej w Chmielowie po 
termomodernizacji

Nowa bieżnia na stadionie SOSiR
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Inwestycje wodno-kanalizacyjne 
na terenie Gminy Nowa Dęba

N 
a terenie naszej Gminy, w wielu miejscach, mieszkańcy 
mogą zauważyć poruszający się specjalistyczny sprzęt 
firm zewnętrznych i trwające prace budowlano-remon-
towe. Jest to efekt podpisanych wielomilionowych umów 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie i Samorządem Województwa Podkarpackiego na dofi-
nansowanie projektów wodno-kanalizacyjnych, o które to aplikowało 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Nowej Dębie. Łączna wartość aktualnie realizowanych przez Przed-
siębiorstwo projektów wynosi 41 851 518,42 zł.

Największy projekt w ramach zawartej umowy z NFOŚiGW w Warsza-
wie realizowany jest obecnie przez 5 firm.

Główne zadanie obejmuje rozbudowę i modernizację miejskiej oczysz-
czalni ścieków, a realizuje je Inżyniera Rzeszów S.A. Profesjonalizm 
i doświadczenie tej firmy potwierdza się na budowie. Teren budowy 
został przekazany wykonawcy 19 kwietna 2018 roku. Już 27 sierpnia 
przystąpiono do napełniania wodą pierwszego ciągu komór reakto-
ra biologicznego celem sprawdzenia jego szczelności. Równolegle 
wznoszone są pozostałe nowe obiekty tj. dwa osadniki wtórne, komo-
ry i zbiorniki pompowni oraz nowe składowisko osadu. Przy takim 
tempie prac można zakładać, że wszystkie nowe obiekty kubaturowe, 
w zakresie konstrukcyjnym, zostaną wykonane przed zimą. Oddanie 
całości nowych i zmodernizowanych obiektów wraz z zakończeniem 
rozruchu oczyszczalni planowane jest na 2020 rok.

W ramach tego samego projektu wykonywana jest również reno-
wacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, którą podzielono 
na dwa etapy.

Etap I obejmujący renowację w centralnej części miasta 1492,4 m 
sieci kanalizacyjnej, realizowany jest przez Zakład Robót Melioracyj-
no-Kanalizacyjnych Sp. j. Hydrobud z Dębicy. W pierwszym etapie 
firma wykonała niewielki, ale najtrudniejszy zakres prac tj. bezwy-
kopową wymianę odcinka kanalizacji od budynku Jana Pawła II 22 
w kierunku Al. Zwycięstwa. Pozostały zakres prac obejmuje renowa-
cję kanalizacji również metodą bezwykopową w technologii rękawa 
termoutwardzalnego (CIPP). Termin zakończenia prac planowany jest 
na koniec listopada br.

Natomiast Etap II, obejmujący renowację 7 698,80 m sieci kanali-
zacyjnej w mieście, wraz z kolektorem ściekowym do oczyszczalni, 

realizowany będzie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji Sp. z o.o. z Bytomia. Teren budowy został przekazany wyko-
nawcy w sierpniu br. Termin zakończenia prac to koniec listopada 
2019 roku.

Projekt obejmuje również mniejsze zadania:

budowę przepompowni ścieków w Tarnowskiej Woli – zadanie  »
zrealizowane przez firmę Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze 
Gazowe Krzysztof Kluza z Bukowca gm. Kolbuszowa.
budowę hydroforni „Strażacka” dla poprawy ciśnienia wody  »
w osiedlu Poręby Dębskie – zadanie będzie realizowało 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa 
PRIMBUD sp. z o.o. z Niska. Teren budowy został przekazany 
wykonawcy w sierpniu br. Termin zakończenia prac to koniec 
maja 2019 r.
zakup sprzętu dla PGKiM – tj. samochód specjalistyczny  »
„Hakowiec”, urządzenie typu WUKO, beczka asenizacyjna, 
przenośny zestaw do inspekcji TV kanałów, kontenery. 
Planowany termin zakupu to 2019 rok.

Drugim, ważnym dla mieszkańców projektem jest budowa kanalizacji 
w Alfredówce wraz z przyłączami. Zadanie obejmuję budowę ponad 
15 km sieci kanalizacji sanitarnej, 9 przepompowni ścieków i około 
160 przyłączy o łącznej długości ponad 3,5 km. Wykonawcą prac 
jest firma Instalatorstwo Sanitarne Grzewcze Gazowe Krzysztof Kluza 
z Bukowca gm. Kolbuszowa. Zakończenie prac na sieci przewidziane 
jest na koniec sierpnia 2019 r. Natomiast przyłącza będą wykony-
wane sukcesywnie w miarę uruchamiania kolejnych przepompowni 
jednak nie dłużej jak do końca czerwca 2020 r.

z życia gminy
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Oprócz wyżej wymienionych projektów PGKiM zrealizowało, przy 
udziale środków Samorządu Województwa Podkarpackiego, kolejną 
ważną inwestycję p.n. Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie. Zadanie o łącznej 
wartości 679 924,73 zł realizuje Firma Artur Kopeć „ARKO” z Dzikow-
ca gm. Kolbuszowa. Już w październiku br. mieszkańcy Gminy Nowa 
Dębą będą mogli dostarczać odpady zebrane selektywnie do profe-
sjonalnie przygotowanego PSZOK zlokalizowanego w siedzibie Spółki 
przy ul. Leśnej 1.

To nie koniec działań inwestycyjnych podejmowanych przez miejską 
Spółkę komunalną w 2018 roku. W lipcu br. złożony został kolejny 
wniosek o środki unijne pod nazwą „Poprawa zaopatrzenia w wodę 
i jej jakości dla gminy Nowa Dęba – etap II” , w ramach ogłoszonego 
przez województwo konkursu osi priorytetowej IV Ochrona Środowi-
ska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, działania 4.3 Gospodar-
ka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę.

Wniosek o wartości 4 758 244,07 zł obejmuje trzy zadania:

Zadanie nr 1: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody 
– etap II.
Zakres prac przewidzianych w projekcie obejmuje:

budowę dwóch wolnostojących nowych zbiorników retencyjnych  »
o pojemności użytkowej ok. 750 m3 każdy. Prace mają na celu 
umożliwienie wydobycia, uzdatnienie i zmagazynowanie wody 
w porze nocnej gdy ceny energii elektrycznej są najniższe;
wykonanie napowietrzania końcowego wody przez zastosowane  »
trzech wież desorpcyjnych (strippingowych) o wysokiej 
wydajności desorpcji. Prace mają na celu zabezpieczenie Stacji 
Uzdatniania Wody przed ewentualnym zwiększonym napływem 
zanieczyszczeń ropopochodnych z terenów przemysłowych.

Zadanie nr 2: Modernizacja Głębinowego Ujęcia 
Wody w Nowej Dębie – etap II
W ramach tego zadania przewiduje się wymianę agregatów pompo-
wych wraz z urządzeniami zabezpieczająco-sterującymi (UZS) w sied-
miu studniach głębinowych. Prace mają na celu poprawę sprawności 
urządzeń i oszczędność energii elektrycznej;

Zadanie nr 3: Rozbudowa sieci wodociągowej 
w gminie Nowa Dęba
Zadanie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem, 
w ulicy Łagockiego „Bocznej” w Nowej Dębie”. Pozwoli to na rozwój 
zabudowy mieszkaniowej na tym terenie.

Ogłoszenie naboru na działania z zakresu zaopatrzenia w wodę 
nastąpiło w bardzo trudnym okresie dla Spółki, gdyż fizyczna reali-
zacja prac objętych wnioskiem zbiega się z terminem realizacji inwe-
stycji kanalizacyjnych tj. lata 2019-2020. Jednak waga problemu, 
jakim jest zabezpieczenie dostawy wody o jak najlepszych parame-
trach dla mieszkańców gminy, zdecydowała o podjęciu przez Zarząd 
i Radę Nadzorczą Spółki decyzji o aplikowaniu do programu. Za decy-
zją tą przemawiała również świadomość wyczerpywania się środków 
na dofinansowanie projektów wodnych. Regulamin konkursu ograni-
czał dofinasowanie projektów maksymalnie do wysokości 2 milionów 
złotych, dlatego też w razie przyznania dofinansowania, niezbędna 
będzie pomoc dla Spółki ze strony gminy w zapewnieniu środków 
na sfinansowanie wymaganego wkładu własnego.

Oprócz powyższych inwestycji, Spółka stale wykonuje zadania własne 
gminy. Realizacja tak dużego nagromadzenia inwestycji z pozyskanym 
dofinansowaniem oraz zadań własnych, jest możliwe dzięki zatrud-
nianiu w przedsiębiorstwie profesjonalnej i doświadczonej kadry.

PGKiM Sp. z o.o.

Sprawy komunalne
 Usuwanie azbestu
W latach 2015 – 2017 gmina przy udziale środków WFOŚiGW 
w Rzeszowie oraz NFOŚiGW finansowała demontaż, transport i utyli-
zację wyrobów zawierających azbest pochodzący z pokryć dachowych 
i elewacji budynków na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba. Łącznie 
z terenu miasta i gminy odebrano 223,302 tony wyrobów zawierają-
cych azbest z 93 budynków za kwotę 80 829,50 zł – w tym dotacja 
z WFOŚiGW i NFOŚiGW w wysokości 61 442,86 zł.

W 2018 r. podpisano umowę na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest w ilości 78,77 t (w tym 16,6 t do demontażu) z 41 gospo-
darstw za kwotę 27 405,65 zł brutto pochodząca z budżetu gminy.

W latach 2015 – 2017 Gmina udzieliła dotacji celowej na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków dla siedmiu gospodarstw domo-
wych w wysokości 17 500 zł brutto.

 Konkurs „Wzorowa Działka” i edukacja rolni-
ków
W latach 2015-2018 organizowany był konkurs na Wzorową Działkę 
Roku. Udział w konkursie brały cztery Rodzinne Ogrody Działkowe 
– „Rekreacja”, „Relaks”, „Nad Bystrzykiem” i „Metalowiec”. Łącznie 
we wszystkich edycjach udział wzięło 82 działkowców. Zwycięzcom 
podczas podsumowań konkursu wręczano nagrody. W 2018 r. była to 
już 10 edycja konkursu.

W latach 2015-2018 w miesiącu czerwcu w ramach edukacji ekolo-
gicznej rolników organizowane były wyjazdy na „Dni Otwartych Drzwi 
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Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego” w Boguchwale, 
z którego korzystali rolnicy z terenu gminy Nowa Dęba.

W czasie trwania obchodów Dożynek Gminnych w latach 2016-2018 
rozstrzygane były konkursy wieńców i koszy chlebowych o nagrodę 
Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 Remonty
W 2015 roku odnowiony został pomnik pamięci obchodów Grunwaldu 
znajdujący się w Nowej Dębie na Osiedlu Dęba za kwotę 1 276,37 zł. 
W latach 2015 – 2018 wyremontowano drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych w sołectwach Chmielów, Cygany, Rozalin i Jadachy o łącznej 
długości 3100 m za kwotę 261 875,50 zł. Dofinansowanie z Tereno-
wego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych wyniosło łącznie 178 000 
zł, przy wkładzie własnym 83 875,50 zł.

W ramach remontów cząstkowych w latach 2015 – 2018 za kwotę 
ponad 208 tys. zł poprawiono 1 806,41 m2 nawierzchni dróg bitu-
micznych.

W ramach pozostałych zadań wyremontowano przepusty w ciągu 
drogi w Alfredówce, w Cyganach, w Porębach Dębskich i na ul. Stra-
żackiej, ścięto pobocza przy drodze gminnej Piaski w miejscowości 
Cygany, wykoszono trawę z poboczy dróg w Chmielowie i w Cyga-
nach, przebudowano przejście dla pieszych przez ulicę Mickiewicza 
na wysokości budynku Mickiewicza 11 w Nowej Dębie, wykonano 
wiatę pod ołtarz polowy na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Dębie 
za kwotę 45 000 zł, wyremontowano odwodnienie ul. Podgórze 
w Nowej Dębie oraz zakupiono i nasadzono kwiaty na terenie zieleń-
ca przy przystanku dworcowym w Nowej Dębie. Wykonano również 
oznakowanie poziome 31 miejsc przeznaczonych do postoju pojaz-
dów osób niepełnosprawnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, 
wykonano tablicę z planem ulic Chmielowa oraz zamontowano tablice 
przy wszystkich ulicach. Pozostałe zadania remontowe i inne zamknę-
ły się łączną kwotą blisko 260 tys. zł.

 Remonty chodników, placów i dróg
Wykonane zostały remonty dróg wewnętrznych, chodników między-

blokowych i dojść do budynków oraz parkingów, m.in. w osiedlu 
Broniewskiego. wyremontowano chodnik do Szkoły Podstawowej Nr 
2, chodnik przed budynkiem 1 Maja 4, przy budynkach Jana Pawła 
II 3, 5 i 7 oraz przy obelisku „1050 Rocznicy Chrztu Polski” przy ulicy 
Kościuszki. Prace naprawcze objęły nawierzchnię chodników na tere-
nie przystanku dworcowego w Nowej Dębie, przy windzie Jana Pawła 
II 4 i przy budynku Krasickiego 35. Za ponad 80 tys. zł wyremontowa-
ny został chodnik „do basenu” na odcinku od ul. Szkolnej do mostku 
na potoku „Bystrzyk”.

 Remonty i utrzymanie infrastruktury komunal-
nej (budynki)
W komunalnych lokalach mieszkalnych użytkowych oraz remonto-
wanych po odzyskaniu od dotychczasowego najemcy systematycz-
nie wymieniano okna. Zmieniono system ogrzewania w lokalach 
komunalnych w budynku Broniewskiego 4, wykonano zabezpiecze-
nia budynku przystanku dworcowego w Nowej Dębie przed ptakami, 
wyremontowano wspólną łazienkę w budynku komunalnym przy ul. 
Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie.

Wyremontowano korytarze na I, II i III piętrze budynku UMiG przy ul. 
Rzeszowskiej wraz z montażem rolet zabezpieczających, odnowiono 
neon z napisem „NOWA DĘBA” na budynku przystanku dworcowego, 
wymieniono drzwi wejściowe zewnętrzne do Przychodni w budyn-
ku Jana Pawła II 4, remont przeszedł hol oraz korytarz na parte-
rze budynku, a nad wejściem głównym zamontowano zadaszenie. 
Remontu doczekała się również Sala Ślubów Urzędu Miasta i Gminy 
Nowa Dęba.

W Alfredówce zamontowano dwie wiaty rowerowe (przy cmenta-
rzu i przy moście), zamontowano wiatę przystankową w Cyganach, 
zainstalowano dodatkową kamerę w budynku Kościuszki 110 oraz 
budynku Jana Pawła II 20 w Nowej Dębie.

Dostarczono i zamontowano nową pergolę śmietnikową przy budyn-
kach Jana Pawła II 3 i 5 w Nowej Dębie.

UMiG/GKS

Rada Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba

12 
czerwca 2015 r. odbyła się pierwsza sesja 
nowo powołanej Rady Seniorów Miasta i Gminy 
Nowa Dęba.

Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, 
doradczy i inicjatywny. Ustawa nie określa zakresu tematycznego 
spraw, w których rada seniorów może służyć opinią lub wykazywać 
się własną inicjatywą w stosunku do organów gminy. Mogą to być 
wszystkie sprawy, jak choćby organizacja opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej, działalności oświatowej i kulturalnej czy inne, jeśli tylko 
dotyczą one osób starszych i mają na względzie potrzeby i oczekiwa-
nia tych osób. Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób 
starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób 
starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych 
oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Skład Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba I kadencji (2015-
2019):

Przewodniczący –  » Ryszard Janczyk (Nowa Dęba), Jan 
Witkowski (Nowa Dęba) [od 14.03.2017]

Wiceprzewodniczący –  » Stanisław Hałka (Nowa Dęba)
Sekretarz –  » Teresa Pręga (Nowa Dęba)

Radni: Zygmunt Bartczak (Nowa Dęba) [do 1.12.2016], Zofia Biało 
(Chmielów), Kazimierz Dziewit (Jadachy), Genowefa Flis (osie-
dle Dęba), Irena Gil (Tarnowska Wola), Maria Piwińska (Cygany), 
Józef Sawuła (osiedle Poręby Dębskie), Zofia Strzelczyk (Nowa 
Dęba), Zofia Wdowiak (Rozalin), Grażyna Wierzbicka (Nowa 
Dęba), Kazimierz Szczur (Nowa Dęba) [od 22.12.2016 r.]

UMiG
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Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba
Rada Miejska w Nowej Dębie Uchwałą Nr XIII/124/2015 z dnia 29 
października 2015 r. nadała tytuł - Honorowy Obywatel Gminy 
Nowa Dęba - Kazimierzowi Bogaczowi, mieszkańcowi gminy 
Nowa Dęba w latach 1957 - 2011, żołnierzowi Związku Walki Zbroj-
nej i Armii Krajowej o pseudonimach „Bławat" i „Wiktor”, patriocie 
i działaczowi społecznemu w szczególności za: działalność niepod-
ległościową w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu (m.in. 

walkę z Niemcami, próbę pomocy powstańcom warszawskim, uwol-
nienie żołnierzy Armii Krajowej z więzienia Urzędu Bezpieczeństwa 
Publicznego w Tarnobrzegu); utrwalanie pamięci historycznej (publi-
kacje, spotkania z młodzieżą i mieszkańcami gminy, wspomnienia); 
działalność społeczną.

UMiG

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Nowa Dęba
Z okazji 25 – lecia istnienia samorządu gminnego, Rada Miejska 
podjęła decyzję o nadaniu kolejnych tytułów - Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Nowa Dęba. Podczas uroczystej sesji 29 maja 2015 r. akt 
nadania tytułu oraz Statuetkę „Kryształowy Liść Dębu” otrzymali:

ks. kanonik Marek Flis » , w uznaniu zasług w działalności 
propagującej historię regionu,
Sławomir Gurdak » , w uznaniu zasług w działalności 
artystycznej i społecznej,
Ryszard Jania » , w uznaniu zasług w działalności na rzecz 
rozwoju gospodarczego i społecznego gminy, 
pośmiertnie Zbigniew Stanisław Michno » , w uznaniu zasług 
w działalności na rzecz rozwoju gospodarczego gminy,
Cecylia Rybak » , w uznaniu zasług w działalności edukacyjnej 
i wychowawczej,
dh Edward Szlichta » , w uznaniu zasług w działalności na rzecz 
ochrony przeciwpożarowej gminy.

Honorowy tytuł, w uznaniu zasług w działalności na rzecz rozwoju 
gospodarczego i społecznego gminy przyznano:

INNOWACJI Sp. z o.o. Nowa Dęba, »
MARMA Polskie Folie, »
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ  »
„SOLIDARNOŚĆ” w Nowej Dębie,
Nadleśnictwu Nowa Dęba, »
Piekarni - Stefan Buś Nowa Dęba, »
„SPOŁEM” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Nowej Dębie, »
Zakładom Chemicznym „Siarkopol” TARNOBRZEG sp. z o. o. »
Zakładom Farmaceutycznym „POLPHARMA” S.A. Oddział  »
Produkcyjny w Nowej Dębie,
Zakładowi Produkcji Elementów Budowlanych „ELWID” Elżbieta  »
Widuch Chmielów.

W związku z przypadającą 55 rocznicą nadania praw miejskich Nowej 
Dębie, 30 listopada 2016 r. Rada Miejska postanowiła o nadaniu tytu-
łu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” osobom, które wniosły 
znaczący wkład w rozwój naszej gminy. Akt nadania tytułu oraz Statu-
etkę „Kryształowy Liść Dębu” otrzymali:

Wiktoria Antończyk »  – emerytowana nauczycielka Zespołu 
Szkół Nr 1,
Józefa Kaczmarek »  – Prezes Oddziału Rejonowego Polskiego 
Związku Emerytów i Rencistów od 2008 roku,
Józef Antończyk »  – emerytowany, długoletni nauczyciel 
w Zespole Szkół Nr 1,

Tytuł nadany został również Zespołowi Folklorystycznemu 
„CYGANIANKI”, ambasadorowi tradycji przekazywanych z pokolenia 
na pokolenie, za kultywowanie i pielęgnowanie różnych form sztuki 
ludowej, a szczególnie pieśni i obrzędów kultury lasowiackiej.

UMiG
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Działania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowej Dębie w latach 2015 – 2018

M 
iejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowej 
Dębie kieruje jednoosobowo kierownik. Do 29 lutego 
2016 r. rolę Kierownika MGOPS pełnił Leszek Mirowski, 
od 1 marca 2016 r. obowiązki te pełni Maria Tomczyk.

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania 
pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji. Udzie-
lone świadczenia mają charakter obowiązkowy albo fakultatywny.

Średniorocznie MGOPS w Nowej Dębie przyjmuje od 2 tys. do 3 
tys. zgłoszeń w sprawach różnorakiej pomocy. Wychodząc naprze-
ciw potrzebom mieszkańców, OPS wydaje średnio 2,5-3 tys. decy-
zji administracyjnych.

Pomoc finansowana jest zarówno z budżetu gminy, jak również ze 
środków budżetu państwa dla średnio ok. 600 rodzin rocznie, które 
liczą ponad 1600 osób.

Ośrodek realizuje ponadto zadania w zakresie specjalistycznych usług 
opiekuńczych finansowanych z budżetu państwa oraz pozostałych 
usług, które finansuje budżet gminy dla osób starszych, chorych oraz 
niepełnosprawnych wymagających tej formy wsparcia.

Bardzo ważną formą działalności MGOPS jest pomoc realizowana 
w formie posiłków dla potrzebujących w punkcie wydawania posiłków 
w Ośrodku oraz dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy i poza 
nią. Rocznie z tej formy pomocy korzysta ponad 400 osób.

Ważnym zadaniem gminy jest kierowanie i ponoszenie odpłatności 
za pobyt w domach pomocy społecznej osób wymagających cało-
dobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym 
nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuń-
czych.

Kierowanie do DPS i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca 
gminy w tym domu jest zadaniem własnym gminy o charakterze 
obowiązkowym. Odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w domu 
pomocy społecznej ciąży na gminie, gdy mieszkaniec domu i osoby 
mu bliskie zobowiązane do alimentacji nie wnoszą takiej opłaty, a to 
dotyczy zdecydowanej większości osób. Obecnie w domach pomocy 
społecznej przebywa 35 osób.

MGOPS udziela wsparcia również w formie świadczeń niepieniężnych 
w postaci pracy socjalnej, w szczególności poradnictwa prawnego, 
psychologicznego oraz socjalnego.

WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘP-
CZEJ.
Asystentura Rodzinna w gminie Nowa Dęba wprowadzona została 
w roku 2012, już od 6 lat wspieramy rodziny dla dobra i bezpieczeń-
stwa dzieci. Trzech asystentów współpracuje z rodzinami poszukując 
rozwiązań ich trudnej sytuacji życiowej. Starają się pobudzić rodziny do 
działania, szukają mocnych stron rodzin, dążą do podniesienia umie-
jętności opiekuńczych, wychowawczych rodzin, pomagają w radzeniu 
sobie zarówno dzieciom jak i rodzicom w codziennym funkcjonowaniu 
w społeczeństwie.

Kolejne zdanie jakie poprzez MGOPS realizuje gmina, to współfinan-
sowanie systemu pieczy zastępczej, tj. pobytu dzieci w rodzinach 

zastępczych, czy też ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych. Obec-
nie gmina współfinansuje pobyt 18 dzieci, w związku z tym ponosi 
odpłatność blisko 12 tys. zł miesięcznie.

KARTA DUŻEJ RODZINY
Asystenci zajmują się także kompleksową realizacją rządowego 
programu Karta Dużej Rodziny oraz realizacją 3-letniego Gminnego 
Programu Wspierania Rodziny.

Należy zaznaczyć, że Beneficjentami Nowodębskiego Programu dla 
Rodzin Wielodzietnych są członkowie rodzin wielodzietnych posia-
dający ważną ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Połączenie ogólno-
polskiego programu z nowodębskim programem to wygoda dla jego 
uczestników, ponieważ korzystają z tej samej karty.

Nowodębski Program dla Rodzin Wielodzietnych oferuje następują-
ce zniżki:

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie (50 %  »
w stosunku do obowiązujących opłat za organizowane zajęcia 
taneczne, akademii przedszkolaka i akademii zabaw, 40 % 
za bilety wstępu do kina);
Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie (50  »
% w stosunku do obowiązujących cen biletów za korzystanie ze 
świadczonych usług);
Żłobek Miejski w Nowej Dębie (50 % w opłacie stałej za pobyt  »
dziecka w żłobku);
Przedszkole Nr 1 w Nowej Dębie, Przedszkole Nr 5 w Nowej  »
Dębie, Przedszkole Nr 4 – Zespół Placówek Oświatowych 
w Nowej Dębie (50 % za każdą godz. pobytu dziecka 
w przedszkolu w czasie przekraczającym wymiar 5 godz. 
dziennie).

Otwarty charakter nowodębskiego programu umożliwił wzbogacenie 
katalogu zniżek adresowanych do rodzin wielodzietnych posiadają-
cych kartę przez podmioty prywatne, które program poparły i zdecy-
dowały się na zawarcie z gminą stosownego porozumienia w sprawie 
przystąpienia do programu, oferując rodzinom wielodzietnym atrak-
cyjne zniżki:

P.H.U. PASMANTERIA Siciarz Anna Siciarz Łukasz Nowa Dęba Al.  »
Zwycięstwa 3: (10% na cały asortyment z branży budowlanej);
InPost Nowoczesna Poczta Nowa Dęba ul. 1-go Maja 1A –  »
Pasmanteria: (25% na wybrane usługi pocztowe)
Pracownia Plastyczno – Meblarska „Akcent” Paweł Prokopiuk ul.  »
Chopina 4 Nowa Dęba: (10 – 15 % zniżki na świadczone usługi 
produkcji mebli)
P.H.U. „Auto-Gaz-But” Cz. Słowik ul. Wojska Polskiego 1 a: (Olej  »
napędowy ON – upust w kwocie 0,03 zł/l, Gaz LPG – upust 
w kwocie 0,03 zł/l, Benzyna 95 – upust w kwocie 0,03 zł/l

Rozszerzenie ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe dla dorosłych 
członków rodzin, zniżki w opłacie paszportowej, zniesienie opłaty 
za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego potrzebnych do wydania 
KDR czy darmowe wejścia do parków narodowych – takie przywileje 
wprowadza ustawa o Karcie Dużej Rodziny.

Od 1 stycznia 2018 r. zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny 
umożliwiły rodzinom wielodzietnym ubieganie się o dodatkową formę 
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karty w formie elektronicznej (aplikacja MKDR na smartfony, która 
umożliwia wizualizację KDR na urządzeniach mobilnych poszczegól-
nych członków rodzin oraz weryfikację partnerów programu KDR).

 
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba powołany został 
Zespół Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest diagnozowanie 
problemu przemocy w rodzinie oraz podejmowanie działań w środo-
wisku zagrożonym przemocą. Zespół opracowuje i realizuje indywidu-
alne plany pomocy, inicjuje działania w stosunku do osób stosujących 
przemoc oraz doświadczających przemocy, a następnie monitoruje 
sytuacje w tych rodzinach.

Skład Zespołu liczy 20 członków – są to przedstawiciele: pomocy 
społecznej, kuratorzy sądowi, policjanci, członkowie komisji rozwiazy-
wania problemów alkoholowych, służby zdrowia i oświaty.

Zespół realizuje przyjęty przez Radę Miejską „Gminny Program Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2017 – 2021”.

PORADY PSYCHOLOGICZNE

W MGOPS prowadzone są nieodpłatnie porady, konsultacje psycho-
logiczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz doświad-
czających przemocy.

Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu. W latach 2015-2017 odbyły 
się 83 godziny konsultacji, w 2018 zaplanowano 100 godzin porad-
nictwa.

PROGRAM „Opieka 75+”
MGOPS w 2018 roku przystąpił do programu „Opieka 75+”. Celem 
programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 
75 lat i więcej. Na dzień 30 czerwca 2018 programem objętych było 
9 osób.

DODATKOWE DZIAŁANIA NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ
Działalność Ośrodka to nie tylko przyznawanie pomocy finansowej, 
ale również zaangażowanie na rzecz mieszkańców miasta i gminy 
Nowa Dęba jakie Ośrodek przy wsparciu gminy podejmował w latach 
2015-2018. Były to m.in. pomoc żywnościowa, organizowany od 
2016 roku we wrześniu Plenerowy Piknik Rodzinny „Pożegnanie 
Lata”, uczestnictwo w Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej ”Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę”, udział w akcji „Energetyczny Tornister” 
zorganizowanej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, orga-
nizacja pikniku o charakterze profilaktycznym „Bezpieczne Lato”. 
Pracownicy MGOPS co roku pomagają podczas orszaku „Trzech 
Króli”, wzięli udział w obsłudze „Senioriady” oraz kontynuują akcję 
„Wrzuć nakrętkę”.

MGOPS

Młodzieżowa Rada Miejska

14 
listopada 2014 r, podczas ostatniej sesji VI kaden-
cji, radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie. W przyjętym Statucie określony został także 

tryb wyboru jej członków i zasady działania. Na uwagę zasługuje fakt, 
że inicjatorem powstania Rady była sama młodzież, która aktywnie 
uczestniczyła również w pracach nad Statutem.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej I-kadencji, zostały przepro-
wadzone w szkołach na terenie gminy Nowa Dęba 19 lutego 2015 r.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej I-kadencji (2015-2016):

Przemysław Wit – przewodniczący, Przemysław Pustochin – wice-
przewodniczący, Maria Horodeńska – sekretarz.

Radni: Kamil Suska, Hubert Tomczyk, Paweł Kubicki, Damian Kotul-
ski, Łukasz Karaban, Barbara Zbyrad, Damian Dobrowolski, Anasta-
zja Rębisz, Mikołaj Stelmach, Dominika Rożek, Jakub Wołoszyn, 
Karol Kwaśnik.

W wyborach 5 kwietnia 2017 roku wybrano 12 radnych do Młodzie-
żowej Rady Miejskiej w Nowej Dębie II-kadencji (2017-2018). 
Rozkład mandatów przedstawiał się następująco:

Okręg nr 1 – Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie – Dzióba Dawid, Pazder 
Bernard, Kamińska Laura

Okręg nr 2 – Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie – Mazur Patrycja, 
Smykla Julia

Okręg nr 3 – Gimnazjum w Chmielowie – Samojeden Wiktoria

Okręg nr 4 – Gimnazjum w Jadachach – Jadach Piotr

Okręg nr 5 – ZS nr 1 w Nowej Dębie – brak kandydatów

Okręg nr 6 – ZS nr 2 w Nowej Dębie – Majcher Szymon, Rawski 
Przemysław, Gierach Izabela, Pitera Marzena, Misiak Maciej
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z życia gminy

Straż Miejska w Nowej Dębie 
podczas VII kadencji

S 
traż miejska jest formacją powołaną do ochrony porządku 
publicznego na terenie gminy. W straży miejskiej w Nowej 
Dębie zatrudnionych jest 6 osób, tj. komendant SM + 5 star-
szych inspektorów SM.

Niezmiennie, od wielu już lat, straż miejska pracuje w dniach robo-
czych w systemie dwuzmianowym oraz w soboty na nocnej zmianie.

W okresie objętym niniejszą informacją strażnicy miejscy przepro-
wadzili 3442 interwencje. Podejmowane przez strażników miejskich 
w Nowej Dębie interwencje najczęściej dotyczyły spraw: porządko-
wych – 1439, bezpieczeństwa i porządku w komunikacji – 1032, 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego – 238, spożywania alkoholu 
w miejscach objętych zakazem – 219, bezdomnych zwierząt – 346, 
niszczenia mienia – 55, awantur domowych – 62, kradzieży – 40, 
inne – 11.

Ujawniono w tym czasie 2899 sprawców wykroczeń, z czego 819 
ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 93 280,00 zł., 1913 
sprawców wykroczeń pouczono, natomiast przeciwko 167 skierowano 
do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu wnioski o ukaranie. Wykrocze-
niami, za które strażnicy miejscy najczęściej nakładali mandaty karne 
były: wykroczenia komunikacyjne (w tym fotoradar) – 564, wykro-
czenia porządkowe (m.in.: niszczenie zieleni, zaśmiecanie, używanie 
słów wulgarnych, spożywanie alkoholu w miejscach objętych zaka-
zem, sprawowanie niewłaściwej opieki nad zwierzęciem, zakłócanie 
ciszy i spokoju itp.) – 166, brak przyłączy do sieci kanalizacyjnej oraz 
nieprawidłowe pozbywanie się nieczystości z gospodarstw domowych 
– 74.

Strażnicy miejscy doprowadzili do Pomieszczenia dla Osób Zatrzyma-
nych w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu 39 osób, natomiast 
66 nietrzeźwych odwieziono do miejsca zamieszkania. Ujawniono 17 
przestępstw, ujęto i przekazano Policji 45 osób, zabezpieczono 77 
miejsc przestępstw, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo 
miejsca zagrożonego takim zdarzeniem.

Udzielono 518 asyst pracownikom UMiG i innych instytucji, podczas 
wykonywania przez nich czynności służbowych lub w sytuacjach gdy 
istniała obawa narażenia ich na niebezpieczeństwo.

W okresie objętym informacją odbyto 703 wspólne służby z Policją.

Strażnicy miejscy odbyli 80 spotkań edukacyjnych z dziećmi i młodzieżą 
szkolną oraz przedszkolakami, na których uczono właściwych zacho-
wań podczas przebywania w domu, na podwórku, w szkole, w drodze 
do i ze szkoły lub podczas wypoczynku letniego i zimowego.

Na terenie miasta i gminy Nowa Dęba organizowane były liczne 
imprezy, zgromadzenia i uroczystości o charakterze patriotycznym, 
kulturalnym, rozrywkowym, religijnym czy sportowym. Strażnicy miej-
scy samodzielnie ale i wspólnie z innymi służbami biorącymi udział 
w zabezpieczaniu tych imprez czuwali nad prawidłowym ich przebie-
giem, zabezpieczali trasy przemarszów ulicznych. Poza normatywny-
mi godzinami pracy zabezpieczyli łącznie 78 tego typu wydarzeń.

Strażnicy miejscy skontrolowali 443 gospodarstwa domowe w zakre-
sie podłączenia do instalacji kanalizacyjnej, ujawniono 29 dzikich 
wysypisk śmieci oraz odłowiono i przekazano do miejsca tymczaso-
wego schronienia 74 psy.

W latach 2014-2018 gmina Nowa Dęba realizowała zadania własne 
wynikające z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi oraz z art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Zadania te realizowane były przez straż miejską i polegały 
na przygotowaniu Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkohowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które 
corocznie uchwalała Rada Miejska, a następnie straż realizowała 
zadania zawarte w Programach.

Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej II kadencji został 
Szymon Majcher, Wiceprzewodniczącym Maciej Misiak, a Sekreta-
rzem Laura Kamińska.

Młodzieżowa Rada jest samorządowym organem konsultacyjnym 
młodzieży Miasta i Gminy Nowa Dęba działającym na rzecz wspie-
rania upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców, 
a zwłaszcza wśród młodzieży.

Do zadań Młodzieżowej Rady Miejskiej należy przede wszystkim 
zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decy-
zji, które bezpośrednio ich dotyczą, a także reprezentowanie interesów 
młodzieży wobec instytucji samorządowych oraz pozarządowych. To 
także działania o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, 
sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym dotyczące 
młodzieży w naszej gminie oraz nawiązywanie współpracy z samo-

rządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miast. Kadencja 
Młodzieżowej Rady trwa 2 lata, licząc od dnia wyborów.

UMiG
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Programy, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemów 
społecznych, wyznaczają działania, które mają za zadanie zmniej-
szenie rozmiaru konkretnego problemu. W programach zaplanowano 
i zrealizowano następujące działania pomocowe:

lokalne kampanie profilaktyczne, programy profilaktyczne  »
i warsztaty tematyczne z zakresu profilaktyki uzależnień 
realizowane we wszystkich szkołach na terenie miasta i gminy 
Nowa Dęba, mające na celu zwiększenie świadomości uczniów 
o negatywnych skutkach zażywania środków psychoaktywnych; 
zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców dotyczące asertywności, poszerzających wiedzę 
na temat środków psychoaktywnych oraz różnych pułapek 
i zagrożeń czyhających na dzieci i młodzież w ich codziennym 
życiu. Łącznie to 61 różnego rodzaju działań na kwotę bliską 55 
tys. złotych;
wsparcie finansowe dla szkół, stowarzyszeń i innych instytucji  »
na działania związane z organizacją czasu wolnego dzieciom 
i młodzieży podczas ferii zimowych, wakacji lub na pozalekcyjne 
zajęcia edukacyjne, sportowe czy ogólnorozwojowe, 
wspomagające uczniów z rodzin ubogich, niewydolnych 
wychowawczo bądź zagrożonych patologiami pozalekcyjne; 
corocznie to kilkanaście różnego rodzaju inicjatyw na łączną 
kwotę ponad 326 tys. złotych;
dofinansowywano naukę pływania dzieci i młodzieży ze  »
wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących 
na terenie naszej gminy za kwotę ponad 421 tys. złotych;
udzielano wsparcia finansowego dla stowarzyszenia  »
wspierającego osoby uzależnione od alkoholu i pomagającemu 

osobom uzależnionym uwolnić się od nałogu; finansowano 
pomoc psychologiczną dla ofiar przemocy w rodzinie, sprawców 
tej przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu; działania te 
kosztowały prawie 59 tys. złotych;
sfinansowano budowę placów zabaw, doposażenie już  »
istniejących w nowe urządzenia zabawowe, zakupiono sprzęt 
sportowy dla szkół, klubów i na stadiony, doposażono pracownie 
gdzie młodzież przebywała na zajęciach poza lekcjami 
w niezbędny sprzęt do rozwijania pasji i zainteresowań; łącznie 
na te działania przeznaczono kwotę ponad 176 tys. złotych.

Na wszystkie działania profilaktyczne przeznaczono łącznie kwotę 1 
265 000 złotych.

W działalności na rzecz profilaktyki uzależnień należy również podkre-
ślić znaczącą rolę Miejsko Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Komisja współdziała w tym zakresie z Poradnią 
Leczenia Uzależnień w Nowej Dębie, Zespołem Interdyscyplinarnym, 
Policją, MGOPS, Szkołami oraz innymi instytucjami działającymi 
na rzecz zmniejszania zjawiska uzależnienia od różnego rodzaju 
środków psychoaktywnych. W skład Komisji wchodzi 13 członków. 
W okresie od 2014 do 2018 r. odbyły się 34 posiedzenia Komisji, 
na które wezwano 100 osób w celu przeprowadzenia z nimi rozmów 
motywacyjnych zachęcających do zmiany trybu życia i podjęcia terapii. 
Komisja zaopiniowała 85 wniosków o wydanie zezwolenia na sprze-
daż alkoholu oraz wydała w tej sprawie 178 postanowień.

SM

z życia gminy / oświata

Gminna oświata w latach 2014-2018

W 
ładze samorządowe VII kadencji dużą wagę przykładały 
do spraw oświatowych. Starały się zabezpieczyć funk-
cjonowanie wszystkich placówek, co ze względu na 
zmniejszającą się liczbę dzieci nie było proste. Szcze-

gólnie dotyczy to małych szkół wiejskich, gdzie czasami nie dało 
się utworzyć klasy i uczniowie trafiali do innych szkół, a samorząd 
zabezpieczał dowóz.Trzeba powiedzieć, że do funduszy przekazywa-
nych gminie z budżetu państwa w ramach subwencji oświatowej, 
trzeba dołożyć drugie tyle na funkcjonowanie placówek oświatowych. 
Na terenie gminy funkcjonują w chwili obecnej dwa niepubliczne 
przedszkola tj. Niepubliczne Przedszkole „Krasnal” w Nowej Dębie 
oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Marzeń” w Alfredówce. 
Na podstawie przepisów ustawy z 27 października 2017 r. o finan-
sowaniu zadań oświatowych finansujemy je od 1 stycznia 2018 r. 
na każdego ucznia takiego przedszkola w wysokości 83% podstawo-
wej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Warto również wspomnieć o działaniach samorządu wspomagających 
rozwój dzieci niepełnosprawnych. Utrzymano klasy integracyjne, a także 
zatrudniono nauczycieli wspomagających. Dużym osiągnięciem było 
również utrzymanie Zespołów Wychowania Przedszkolnego, co umożliwia 
objęcie dzieci w wieku 3-5 lat zajęciami przedszkolnymi we wszystkich 
sołectwach. W wyniku reformy oświatowej w 2017 roku Gmina musia-
ła dostosować sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 
szkolnego. Zgodnie z podjętą uchwałą gimnazja w zespołach szkół zostały 
wchłonięte przez szkoły podstawowe, a jedno samodzielne gimnazjum 
zostało włączone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie.

Gmina zaangażowała się także w pozyskiwanie funduszy na wzbogacenie 
oferty oświatowej. Zrealizowano w tym czasie projekt „Poprawa jakości 
kształcenia ogólnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. , OŚ PRIORYTETO-
WA IX: JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE, DZIAŁANIE 9.2: 
POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. Projekt ten był realizo-
wany od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawo-
wej w Cyganach oraz Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie. 
W ramach projektu zostały zakupione środki dydaktyczne pozwalające 
sprawnie przeprowadzić zaplanowane zajęcia oraz efektywniej spełniać 
funkcję dydaktyczną szkoły (Zespół Placówek Oświatowych 49.266,60 zł, 
Szkoła Podstawowa w Cyganach 31.266,90 zł.

Gmina pozyskiwała także środki biorąc udział w wielu programach lub 
składając wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach zwięk-
szenia części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy. Było to m.in. : 
wyposażenie stołówek w Zespole Placówek Oświatowych w Nowej Dębie, 
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oświata / kultura

ROZWÓJ OFERTY KULTURALNEJ W GMINIE 
NOWA DĘBA W LATACH 2014-2018

M 
inione 4 lata w historii kultury naszego regionu to okres 
bardzo wytężonej pracy w działalności Samorządowe-
go Ośrodka Kultury w Nowej Dębie oraz Filii Wiejskich: 
w Chmielowie, w Cyganach, w Rozalinie i w Tarnow-

skiej Woli.

Zajęcia i koła zainteresowań:
W chwili obecnej w nowodębskiej siedzibie SOK odbywają się zajęcia dla 
najmłodszych, tj. dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej oraz 
dla młodzieży, tj. młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich i studentów oraz 
przeznaczone dla osób dorosłych i seniorów.

W minionym sezonie w Nowej Dębie i Filiach odbywały się zajęcia dla 
wszystkich grup wiekowych. Ponieważ oferta jest rozbudowana w ramach 
danej dziedziny, zajęcia zostały pogrupowane w sześć kategorii tematycz-
nych, na które składają się zajęcia: taneczne, taneczno-ruchowe, teatral-
ne, plastyczne, muzyczne, hobbystyczne i rozrywkowe. Z wymienionych 
stałych form zajęć artystycznych w SOK i w jego filiach ogólnie z zajęć 
tygodniowo korzystają setki osób (dzieci, młodzieży i dorosłych), które 
z oferty SOK mogą korzystać przez 7 dni w tygodniu.

Dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy mogą korzystać z naszej oferty anga-
żując się w udział w następujących zajęciach i grupach: – w Nowej Dębie 
– Młodzieżowa Sekcja Plastyczna, Klub Miłośników Sztuki, Dziecięce Koło 
Plastyczne, Pracownia Rzeźbiarska, Zajęcia Gancarskie, Teatr Dziecięcy 
„Bajdurek”, Teatr Młodzieżowy „Pretekst”, Teatr Dorosłych, Zespół Pieśni 
i Tańca „Dębianie”, Dziecięcy Zespół Taneczny „Mali Dębianie”, Zajęcia 
taneczno-rytmiczne, Taniec jazzowy, Hip-hop, Break Dance, Taniec towa-
rzyski (dzieci, młodzieży i dorosłych), Balet, Cheerleaderki, Zumba, Kangoo 
Jumps, Gimnastyka 50+, Klub Złotego Wieku „Iskierka” – Akademia 50+, 
Ognisko muzyczne (Nauka gry na instrumentach klawiszowych, Zajęcia 
wokalne), Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba (coraz większy nacisk 
na grupę młodzieżową), Modelarnia SOK (gdzie zajęcia w dobrze wyposa-
żonej pracowni prowadzą doświadczeni wolontariusze), Bajkowe spotka-
nia w „Kąciku Malucha”; – w Filiach SOK – Zajęcia Plastyczne, Ręko-
dzieło Artystyczne, Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Chmielowie, Mażoretki 
„Diament”, Zajęcia w Bibliotece, Zajęcia Świetlicowe, Młodzieżowy Zespół 
Śpiewaczy „Koniczynka”. Zespół Ludowy „Cyganianki” Dziecięcy Zespół 
Śpiewaczy „Rutka”.

Imprezy
W ubiegłym roku Samorządowy Ośrodek Kultury zorganizował łub współ-
organizował w Nowej Dębie oraz w innych miejscowościach Gminy Nowa 
Dęba wiele imprez i wydarzeń kulturalnych. Wśród nich z zakresu teatru 
dla dorosłych i dla dzieci, spektakli grup działających w SOK, koncertów 
kinowych, wystaw artystycznych, koncertów muzycznych, czwartko-
wych spotkań historycznych, spotkań czwartkowych z ciekawymi ludź-
mi, promocji pozycji wydawniczych i innych imprez niecyklicznych. SOK 
w swoim corocznym kalendarium organizuje lub współorganizuje wiele 
wydarzeń i konkursów cyklicznych, takich jak np. Militariada (w tym roku 

odbyła się już 10 edycja), obchody świąt narodowych, Konkurs Piosenki 
„Śpiewamy Przeboje Naszych Rodziców”, Prezentacje Zespołów Folk-
lorystycznych „Mieć Jak Rzeka Swoje Źródło”, Dni Kultury Lasowiackiej 
w Cyganach, Festiwal Orkiestr Dętych w Chmielowie i wiele innych. Ich 
wielość nie pozwala wymienić wszystkich. Również w tym roku już po raz 
piąty wybrzmi „Festiwal muzyki kameralnej i organowej „Margaritae Baro-
ci”, którego poprzednie edycje cieszyły się dużym powodzeniem o czym 
świadczyła frekwencja na koncertach.

Biblioteka
Biblioteki w SOK i filiach: Chmielów i Cygany cieszę się sporą liczbą czytel-
ników, co świadczy o tym, że posiadamy wiele wartościowych książek 
i różnorodnymi formami zachęcamy czytelników do odwiedzania nas. 
W celu popularyzacji czytelnictwa od najmłodszych lat, stworzony został 
kącik dla dzieci, w którym prowadzone są „Bajkowe spotkania w Kąci-
ku Malucha”. Jednocześnie kontynuowane były zakupy nowych książek 
i prasy równoważąc liczbę zakupionych pozycji do parametru nowości 
wydawniczej. Działamy również w ogólnopolskim systemie „półek Book-
crossingowych”. Ponadto wypożyczalnia dla dorosłych i czytelnia działają 

wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, wyposażenie gabi-
netów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej lub gabinetów 
stomatologicznych w tych szkołach/placówkach, które mają zagwaranto-
wane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy oraz wypłata 
odpraw dla zwalnianych nauczycieli. 

Gminne placówki brały także udział w rządowym programie rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Z tego tytu-
łu dotacja dla szkół w latach 2017-2019 wyniosła blisko 100 tys. zł.

Renata Bal 
BOJS
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sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty.

Wydawnictwa
W ciągu ostatnich 4 lat wydane zostały takie pozycje jak: „Kuchnia 
Lasowiacka” oraz „Obrzędy i zwyczaje lasowiackie”, „Kościół parafialny 
w Tarnowskiej Woli”.

Kino Metalowiec
Kino „Metalowiec” obecnie działa przez 5 dni w tygodniu wyświetlając 
minimum dwa seanse dziennie. Staramy się, aby repertuar był różnorod-
ny i aby każdy od najmłodszego do najstarszego znalazł coś dla siebie. 
Niestety ze względu na jedną salę kinową nie jesteśmy w stanie zagrać 
wszystkich tytułów wchodzących do kin. Działalność kina jest możliwa 
dzięki bardzo dobrym kontaktom i negocjacjom z dystrybutorami.

Projekty, inwestycje i remonty
W grudniu 2015 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zakoń-
czył realizację kolejnego projektu ministerialnego, w ramach którego czter-
dzieścioro dzieci i młodzież z terenu Gminy Nowa Dęba odbywały zajęcia 
przy Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Chmielowie i Nowej Dębie. Dofi-
nansowanie w ramach projektu objęło cztery miesiące zajęć muzycznych, 
koncert galowy połączonych orkiestr z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. W trakcie realizacji zadania nowodębski SOK zorganizował eduka-
cyjną wizytę studyjną w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, w czasie 
której dzieci i młodzież uczęszczające na zajęcia odbyły warsztaty z muzy-
kami, którzy zaprezentowali wykorzystanie różnorodnych instrumentów 
perkusyjnych w grze orkiestry, włączając dzieci i młodzież do wspólnej 
zabawy. Kolejnym punktem wycieczki był udział w koncercie – próbie 
generalnej orkiestry symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej. Wszystkie 
działania w ramach projektu współfinansowane były przez Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Uzyskana 
w dofinansowaniu kwota 16000 zł stanowiła 83,51% wszystkich kosztów 
tego zadania.

W sierpniu 2016 r. dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zrealizował 
projekt „Zakup instrumentów dla grup artystycznych działających w SOK 
i jego Filii”. Celem zadania jest podniesienie jakości edukacji artystycznej 
w zakresie muzycznym i działania orkiestr dętych działających przy SOK 
w Nowej Dębie oraz w jego Filii w Chmielowie. Na realizację zadania udało 

się pozyskać 10 tys. zł z Ministerstwa Kultury, co stanowi ponad 70 proc. 
kosztów. Nasz najnowszy zakup to uzupełnienie brakujących instrumentów 
dla prowadzonych przez nas orkiestr. To kolejny krok wspierania tego typu 
działalności w Gminie Nowa Dęba. W ramach projektu zakupiono zestaw 
instrumentów muzycznych, w skład którego wchodzą: dwa saksofony 
altowe, trzy trąbki oraz trzy klarnety. Instrumenty służyć będą muzykom 
z Orkiestry Dętej Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w Chmielowie.

W 2017 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zakończył reali-
zację projektu z Narodowym Centrum Kultury, w ramach którego zupełnie 
nowy wygląd zyskały sceny w salach występów wiejskich Filii SOK: Wiej-
skiego Centrum Kultury w Chmielowie oraz Centrum Kultury Lasowiac-
kiej w Cyganach, dzięki zamontowaniu tam okotarowania scenicznego. 
Wymieniono również zużyte części okotarowania głównej sceny Domu 
Kultury w Nowej Dębie. Realizacja zadania była możliwa, bo wniosek przy-
gotowany przez dyrektora SOK Krystiana Rzemienia uzyskał dofinansowa-
nie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie objęte wnioskiem 
miało na celu dopasowanie oferty kulturalnej wnioskodawcy do aktual-
nych potrzeb środowiska lokalnego, wprowadzenie wysokiego standardu 
prowadzenia zajęć edukacji kulturalnej oraz pogłębianie i popularyzowanie 
w społeczeństwie świadomości artystycznej i kulturalnej poprzez obco-
wanie ze sztukami scenicznymi (teatr, taniec, koncerty) i występowanie 
na scenie. Ze względu na brak okotarowania scenicznego w Chmielowie 
i Cyganach uczestnicy zajęć i instruktorzy w znacznym stopniu mieli utrud-
nione dopracowanie artystycznie i techniczne występów oraz same wystę-
py, które przez te braki były zubożone artystycznie. Także dla widzów było 
to niedogodnością przez brak stworzonej atmosfery sceny. Teraz występy 
artystyczne w Nowej Dębie, Chmielowie i Cyganach, ubogacające najważ-
niejsze wydarzenia kulturalne, społeczne i historyczne w regionie Gminy 
Nowa Dęba będą wreszcie miały właściwą oprawę sceniczną.

Od 2014 r. do chwili obecnej (IX-XI 2018 r. piąta edycja) realizowane są 
corocznie projekty w ramach Festiwalu muzyki kameralnej i organowej 
„Margaritae Baroci” współfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego ze środków Narodowego Centrum Kultury. „Margaritae 
Baroci” w języku łacińskim oznacza „Perły Baroku”. Ta nazwa nawiązuje do 
stylu muzycznego – baroku – do którego należą wykonywane w ramach 
festiwalu utwory.

Krystian Rzemień 
Dyrektor SOK

SOSiR w latach 2015-2018

S 
amorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organiza-
cyjną, która realizuje zadania gminy w dziedzinie sportu i rekreacji. 
Prowadzi działalność w obszarze rekreacji oraz wspiera aktyw-
ność ruchową mieszkańców. Na terenie Nowej Dęby zarządza 

gminnymi obiektami sportowymi oraz wspomaga organizacje sportowe 
działające w sołectwach.

Orlik
Zespół trenowany na Orliku przy krytej pływalni przez Wojciecha Krze-
szewskiego wystąpił w Warszawie w dniach 30 kwietnia - 2 maja 
2015 r. w finale ogólnopolskim „Z podwórka na stadion o Puchar 
Tymbarku”. Młodzi zawodnicy odnieśli jedno zwycięstwo, jeden mecz 
zremisowali, a jeden przegrali. W całym turnieju zajęli 12 miejsce 
w kraju.

Nad Zalewem
Nad zalewem w Nowej Dębie od 2015 roku ruszyła wypożyczalnia 
sprzętu wodnego. Do dyspozycji na miejscu jest 8 kajaków, 5 rower-
ków wodnych i łódź wiosłowa. Sprzęt wypożyczany jest w sezonie 
letnim bezpłatnie. W 2018 roku wykonano oświetlenie alejek space-
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rowych wokół Zalewu i zainstalowano monitoring.

Piaski
W bazie wypoczynkowej w Piaskach k. Krynicy Morskiej każdego roku 
prowadzone są prace konserwatorskie przed sezonem letnim. Moder-
nizacji poddano prysznice i sanitariaty oraz pomieszczenie kuchni. 

Współpraca z organizacjami sportowymi
Współpraca Gminy Nowa Dęba z klubami sportowymi nie ogranicza 
się tylko do przekazywania dotacji. Gmina poprzez SOSiR wspomaga 
kluby zarówno w Nowej Dębie jak i w sołectwach. Zakupiono trakto-
rek - kosiarkę dla LZS Chmielów oraz wykonano ogrodzenie boiska 
i zamontowano piłko chwyty na boisku LKS Tarnowska Wola Z fundu-
szu sołeckiego zakupiono i zamontowano krzesełka na stadionie 
w Jadachach i w Cyganach, zbudowano boisko do siatkówki plażowej 
w Cyganach, a także ogrodzenie boiska LZS Cygany oraz piłko chwyty 
na boisku LZS Chmielów. Ze środków sołec-
kich wykonano także dokumentację geolo-
giczną oraz odwiert studni o głębokości 15 m 
na boisku LKS Tarnowska Wola.

6 czerwca 2017 r. w centrum Nowej Dęby 
zorganizowane zostały Mistrzostwa Polski 
Seniorów w chodzie sportowym. Zawodnicy 
rywalizowali na trzech dystansach: 20 km 
kobiet i mężczyzn o Mistrzostwo Polski oraz 
na 5 km i 10 km w IV Mitingu w chodzie spor-
towym.

9 września 2017 r. oficjalnie otwarto zmoder-
nizowany stadion SOSiR. Zorganizowany 
został także miting lekkoatletyczny, podczas 
którego miało miejsce oficjalne zakończenie 
kariery sportowej przez Grzegorza Sudoła.

Każdego roku na wniosek Rady Sportu Miasta 
i Gminy Nowa Dęba burmistrz przyznawał 

stypendia i nagrody dla wyróżniających się sportowców i trenerów. 

Gmina Nowa Dęba realizuje projekt: „Piłkarska Szkółka Dzieci”. Od 
maja do października w Cyganach, Chmielowie, Jadachach i Tarnow-
skiej Woli odbywają się treningi piłki nożnej dla dzieci. Udział dzieci 
w zajęciach Piłkarskiej Szkółki Dzieci jest bezpłatny. Zajęcia piłkarskie 
prowadzą trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego. Program 
Finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.

Piranie SOSiR Nowa Dęba.
Ostatnie lata Sportowej Sekcji Pływackiej Piranie działającej w ramach 
Samorządowego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Nowej Dębie to pasmo 
sukcesów opartych o stały rozwój sekcji.

Piranie notują stały progres w osiąganych wynikach, a początkowo 
amatorskie pływanie przybrało w ostatnich latach charakter czysto 
sportowy. Nowodębski basen przez ostatnie lata tętnił życiem, 
a naszej sekcji powierzano wielokrotnie organizację zawodów rangi 
wojewódzkiej. Obecnie pod okiem dwóch trenerów swoje umiejętno-
ści szlifuje 90 dzieci podzielonych na cztery grupy wiekowe. Piranie 
ze starszych grup trenują 5-6 razy w tygodniu, a dzięki takiemu syste-
mowi możliwe stało się osiąganie wspaniałych wyników sportowych. 
Ostatni sezon 2017/2018 zakończył się dla nas wspaniale, a bilans 

medalowy w Mistrzostwach Woje-
wództwa to:  6 złotych, 9 srebrnych, 
14 brązowych medali. Jeszcze czte-
ry lata temu taki wynik był czymś 
niewyobrażalnym, a dziś stał się 
faktem klasyfikując naszą sekcję 
na szóstym miejscu w wojewódz-
twie, wśród 19 startujących klubów. 
Przez ostatnie cztery lata dzięki 
stworzonym warunkom, ciężkiej 
pracy oraz wsparciu władz samo-
rządowych sekcja Piranie SOSiR 
Nowa Dęba z podkarpackiego 
kopciuszka stała się rozpoznawal-
ną marką, a nasi zawodnicy często 
nadają ton zawodom. Największym 
sukcesem drużyny było zwycięstwo 
sztafety chłopców w Mistrzostwach 

Województwa w prestiżowym wyścigu 4x100m stylem zmiennym 
w składzie: Dawid Maguder, Nikodem Naróg, Michał Puzio, Szymon 
Durlak. Lista medalistów jest znacznie dłuższa, a w młodszych rocz-
nikach wiele bardzo utalentowanych dzieciaków, dlatego o dalszy 
rozgłos dla miasta i dalsze sukcesy możemy być spokojni.

Adam Szurgociński 
Dyrektor SOSiR
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Alfredówka i Buda Stalowska

Chmielów

Cygany

Jadachy
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