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    PROTOKÓŁ 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu  

i Komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

12 czerwca 2017 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w Samorządowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie obu komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie  
z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do protokołu. Posiedzenie otworzył 
Przewodniczący Stanisław Skimina, który powitał wszystkich uczestniczących, a następnie 
przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 
3. Zapoznanie się z przebudowaną bieżnią lekkoatletyczną na stadionie w Nowej Dębie – część 

wspólna z KGPiI. 
4. Spotkanie z przedstawicielami klubów sportowych i Rady Sportu Miasta i Gminy Nowa 

Dęba. 
5. Omówienie spraw bieżącego funkcjonowania sportu w mieście i gminie Nowa Dęba. 
6. Zapoznanie się z planem imprez sportowo-rekreacyjnych na 2017 rok. 
7. Sprawy bieżące. 
8. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 
Przewodniczący Stanisław Skimina na podstawie listy obecności stwierdził obecność 6 członków 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu i obecność 6 członków Komisji Gospodarki Przestrzennej 
i Inwestycji komisji. Przedstawiony porządek posiedzenia został bez uwag przyjęty przez komisje. 
Ad. 3. 
Następnie obecni zapoznali się z nową inwestycją – kompleksem lekkoatletycznym na stadionie  
w Nowej Dębie, wariant 400 m - certyfikowany. Po obiekcie oprowadzili i informowali Leszek 
Mirowski, Zastępca Burmistrza i Adam Szurgociński, Dyrektor SOSiR. 
Zastępca burmistrza powiedział, że obiekt wykonany jest dobrze i posiada już wszystkie niezbędne 
zezwolenia. Jest wykonany monitoring (kamery będą sukcesywnie dokładane). 
Dyrektor SOSiR poinformował, że w trakcie opracowania jest regulamin korzystania z obiektu.  
24 maja kompleks został oddany do użytkowania. 9 września nastąpi oficjalne otwarcie obiektu  
i odbędą się pokazowe zawody z udziałem naszego nowodębskiego olimpijczyka, chodziarza 
Grzegorza Sudoła. Dodał, że na nowym obiekcie odbyły się już zawody szkół podstawowych. 
Julian Zięba, trener lekkoatletyki dodał, że bieżnia jest idealnie wyprofilowana i wykonana. 
Zastępca Burmistrza odpowiadając na pytanie Przewodniczącego KOKZiS poinformował, że koszt 
inwestycji to 1 773 123zł, w tym faktyczne dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 857 100zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy. 
Dodał, że na stadionie będą mogły być rozgrywane zawody rangi wojewódzkiej. 
Na tym o godz. 1640 zostało zakończone posiedzenie KGPiI. 
Następnie członkowie KOKZiS i pozostali uczestnicy kontynuowali posiedzenie w siedzibie 
SOSiR. 
Ad. 4 i 5. 
Dyrektor SOSiR przedstawił, jak wygląda współpraca ze stowarzyszeniami sportowymi w gminie.  
Powiedział, że trwają przygotowania do nowego sezonu piłkarskiego, mecze zostaną przeniesione 
na boisko główne. Piłkarze MKS STAL Nowa Dęba obecnie grają w IV lidze. 
Damian Diegtiarenko, Prezes Zarządu MKS STAL Nowa Dęba powiedział, że piłkarze  
z IV ligi spadną do niższej grupy rozgrywkowej, m. in. w związku z tym, że część zespołów 
grających w III lidze wycofuje się z niej i te zespoły znajdą się w IV lidze. Dodał, że mijający sezon 
nie był dobry, nasz zespół nie wygrał ani jednego meczu na nowodębskim stadionie. Związane jest 
to też m.in. z kontuzjami zawodników i wyjazdami zawodników. 
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Następnie prezesi stowarzyszeń sportowych przedstawili, jak wygląda sytuacja w klubach. 
Tomasz Wolan, Prezes Zarządu LZS Jadachy – piłkarze grają w lidze okręgowej i walczą  
o pozostanie w niej. Dzieci w szkółce piłkarskiej trenuje Piotr Mazurkiewicz. W najbliższym czasie 
młodzi piłkarze jadą na zawody do Skopania, będą grać też z zespołem z Cygan. Dodał, że ciężko 
jest o pozyskanie sponsorów – w 2017 r. pozyskali 8000zł. Bardzo ceni zaangażowanie kibiców  
w prace na rzecz klubu (materiały, robocizna). 
Piotr Bajda, Prezes Zarządu LKS Tarnowska Wola – piłkarze zajmują VI miejsce w klasie B, jest 
szansa na awans do A klasy. Trenerem w szkółce piłkarskiej jest Dariusz Karkut. Dodał, że 
mieszkańcy sołectwa pomogli przy pracach przy ogrodzeniu. Obecnie wykonywane są tzw. 
piłkochwyty. 
Elżbieta Krutysza, Prezes Zarządu LZS Płomień Chmielów – piłkarze walczą o utrzymanie  
w B klasie. Juniorzy grają rewelacyjnie, nie przegrali żadnego meczu w sezonie 2016/2017.  
40 dzieci uczęszcza do szkółki piłkarskiej, trenerem jest Andrzej Majdański. Dodała, że klub dużo 
zawdzięcza pracy społecznej mieszkańców. W ostatnim czasie udało się pozyskać lampy na 
wymianę oświetlenia i 5000zł od sponsorów. Dobrze by było, gdyby firmy działające w strefie 
ekonomicznej w Chmielowie włączyły się w sponsorowanie sportu w Chmielowie, zawodnicy 
występowaliby z logo firm na koszulkach. Poprosiła, aby gmina zachęciła firmy do sponsorowania 
sportu w Chmielowie. 
Dodała, że jako jedyny klub sportowy nie mają szatni z prawdziwego zdarzenia. Ponadto sporo 
kosztuje ich energia elektryczna. 
Kazimierz Tomczyk, Prezes Zarządu KS Cygany powiedział, że piłkarze ostatnio pokonali 
wicelidera tabeli, zajmują VII miejsce w B klasie. Jest również grupa trampkarzy. W szkółce 
piłkarskiej trenuje około 20 dzieci, których trenerem jest Sebastian Rolek. Podkreślił duże 
zaangażowanie dzieci podczas treningów. Klub zawsze może liczyć na wsparcie sołtysa. Znaczne 
środki przekazuje sołectwo, np. ze sprzedaży działek. Pozyskali kostkę brukową pod trybunkę. 
Dyrektor SOSiR dodał, że szkółka piłkarska działa w 4 sołectwach. Utworzenie szkółki było bardzo 
dobrym posunięciem, frekwencja na treningach jest bardzo duża. 
Prezes Zarządu MKS STAL powiedział, że w klubie trenuje 150 zawodników - piłkarzy, którzy 
grają w 6 grupach rozgrywkowych, jest około 30 trenujących badmintonistów, 50 zarejestrowanych 
zawodników lekkoatletycznych. Pochwalił się, że młodzi piłkarze z Nowej Dęby są pierwszą 
drużyną na Podkarpaciu w ramach Minimistrzostw Deichmann. Zwrócił uwagę na „podbieranie” 
naszych obiecujących talentów piłkarskich przez kluby m. in. z Rzeszowa, Mielca i Tarnobrzega. 
Radny Krzysztof Sałek zaproponował, aby jeszcze w czerwcu rozegrać turniej piłkarski pomiędzy 
piłkarzami trenującymi w 4 sołectwach w ramach szkółki piłkarskiej. 
Prezes MKS STAL poinformował również o sekcjach badmintona i lekkoatletyki. Badmintoniści 
zajmują 7 miejsce w ekstraklasie (na 12 drużyn). Brakuje środków na kolejny sezon. Znacznie 
wzrosły koszty (transmisje telewizyjne na żywo, wpisowe, obsługa sędziowska). Klub planuje 
pozyskać w tym roku około 70 000zł. Głównym źródłem utrzymania klubu jest dotacja z gminy 
(około 250 000zł). 
Radny Jacek Szpunar, reprezentujący równocześnie Klub Piłki Siatkowej w Nowej Dębie 
poinformował, że w klubie trenuje 70 zawodniczek. Zawodniczki KPS wygrały Mistrzostwa 
Województwa Podkarpackiego i chciałby, aby pojechały do Zabrza na mistrzostwa krajowe, ale na 
wyjazd potrzeba około 5 000zł. 
Dyrektor SOSiR poinformował o sukcesie Jacka Dudy, Mistrza Podkarpacia Juniorów w Boksie,  
który w maju został Mistrzem Polski Juniorów w Boksie. J. Duda jest zawodnikiem klubu 
sportowego GARDA z Nowej Dęby. Dodał, że GARDA nie korzysta z dotacji gminy. Ustalono, że 
podczas najbliższej sesji rady J. Duda wraz z trenerem Jakubem Szyszką zostaną uhonorowani. 
Dyrektor SOSiR powiedział o prężnie działającej w ramach SOSiR sekcji pływackiej PIRANIE, 
liczącej ponad 80 zawodników. Zawodnicy zdobyli 16 medali na Mistrzostwach Podkarpacia. 
Dodał, że dla udało się pozyskać sponsorów i zakupić koszulki dla wszystkich zawodników.  
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Ponadto na nowodębskim krytym basenie już dwukrotnie organizowane były Mistrzostwa 
Podkarpacia w pływaniu. Znaczy to, że zawody były dobrze przeprowadzone, nowodębska 
pływalnia podoba się i spełnia wymagania organizatorów. 
Przewodniczący Komisji poruszył sprawę nauki pływania dla dzieci i młodzieży finansowanej ze 
środków gminy. Wyraził opinię, że należy zwiększyć częstotliwość pływania młodszych dzieci, 
natomiast ograniczyć  pływanie dla gimnazjalistów, bo niewielu uczniów gimnazjum korzysta. 
Dyrektor SOSiR wyraził opinię, żeby zostawić naukę pływania w obecnej formie, pływanie służy 
zdrowiu, może przyniesie efekty na przyszłość. Należy liczyć na przekonanie się młodzieży do tej 
formy rekreacji, z której wynikają same korzyści dla zdrowia. 
Krzysztof Sałek dodał, że należy kontynuować naukę pływania w dotychczasowej formie dla 
zdrowia dzieci i młodzieży. Dobre nawyki sportowe trzeba kształtować. Niekoniecznie wszyscy 
nauczą się pływać, ale efekt zdrowotny będzie. 
Przewodniczący KOKZiS poprosił o przygotowanie danych, ile dzieci i młodzieży faktycznie 
korzysta z zajęć finansowanych ze środków na krytym basenie i jaka jest frekwencja. 
Ad. 6.  
Dyrektor SOSiR poinformował, że 18 czerwca w Nowej Dębie odbędą się Mistrzostwa Polski 
Seniorów w Chodzie Sportowym na 20km. 
Regularnie odbywają się rozgrywki, zawody pływackie.  
Ad. 7. 
J. Szpunar zgłosił sprawę konieczności przeniesienia zaplanowanych przez gminę paneli  
fotowoltaicznych. Planowane ich usytuowanie zmniejszy boisko szkolne. W najbliższych latach 
dojdą klasy VII i VIII do szkoły podstawowej nr 2, będzie więcej dzieci. 
Burmistrz Wiesław Ordon odpowiedział radnemu. 
Dyrektor SOSiR powiedział, że będzie wnioskował o zmiany w uchwale dotyczącej nagród  
i stypendiów sportowych. 
Poinformował, że stadion zostanie otwarty w pierwszy dzień wakacji i będzie czynny w lecie do 
godz. 21. 
Burmistrz podziękował wszystkim działaczom sportowym za pracę i zaangażowanie. Dodał, że 
niestety nie będzie więcej środków na funkcjonowanie sportu w gminie.  
Poinformował, że gmina planuje budowę hali sportowej przy szkole podstawowej w Chmielowie – 
koszt około 3 mln zł. Plan zakłada wybudowanie hali w okresie maksimum 36 miesięcy.  
W Chmielowie ma być również budynek szatni socjalno-sportowej. Zadanie dość kosztowne – 500 
000zł netto; czas budowy – 12 miesięcy. 
Ponadto gmina planuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Tarnowskiej 
Woli i niewielkiego boiska wielofunkcyjnego przy zespole placówek w osiedlu Dęba. 
J. Szpunar zgłosił sprawę wydzielenia przejścia ze szkoły podstawowej nr 2 prosto na pływalnię 
krytą. Sprawa do rozpatrzenia przez dyrektora SOSiR. 
Dyrektor powiedział, że przecieka duża niecka basenu odkrytego i wszystko na to wskazuje, że nie 
duży basen nie będzie czynny. Planuje otworzyć mały basen dla dzieci pod opieką ratownika  
i zakupić nową ślizgawkę do brodzika. 
Burmistrz dodał, że wejść na basen odkryty jest z roku na rok coraz mniej, dużo ludzi jeździ nad 
Jezioro Tarnobrzeskie. Na modernizację basenu odkrytego potrzeba 7-8 mln zł, na dzień dzisiejszy 
gmina nie udźwignie tego zadania. Gmina ma inne pilne zadania – kanalizację, budowę dróg. 
Ad. 8. 
Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
           
         Przewodniczący Komisji 
        Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
 
         Stanisław Skimina 
Protokół sporządziła: 
Barbara Sudoł 


