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PROTOKÓŁ 
z wyjazdowego  posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

  Rady Miejskiej w Nowej Dębie 
  w dniu 18 maja 2016 r. 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z 
listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu. 
Przedmiot obrad komisji: 
Przegląd obiektów sportowych Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie. 
Przegląd obiektów odbył się według harmonogramu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu. 
Komisję po obiektach oprowadzał dyrektor SOSiR Adam Szurgociński. 
STADION SPORTOWY SOSiR 
Dyrektor SOSiR Adam Szurgociński poinformował, że 17 maja br. wykonawca wszedł na plac 
budowy i rozpoczęła się realizacja zadania inwestycyjnego  pn. Budowa kompleksu 
lekkoatletycznego w Nowej Dębie. Powiedział, że przyjęte zostały takie założenia, aby bieżnia 
spełniała wymogi do rozgrywania lokalnych zawodów w lekkiej atletyce oraz aby służyła 
zawodnikom sekcji LA do treningów, a także mogła być użyczana innym klubom lub 
reprezentacjom w czasie zgrupowań. W ramach tego zadania zostanie wykonana przebudowa 
istniejącego stadionu uwzględniająca potrzeby sekcji lekkoatletycznej z przeznaczeniem na 
wykonanie następujących elementów kompleksu: 
1. Bieżnia lekkoatletyczna okrężna 4. torowa (bieg na dystansie 400 m), 
2. Bieżnia lekkoatletyczna prosta 6. torowa, 
3. Rów z wodą do biegu z przeszkodami, 
4. Skocznia do skoku wzwyż, 
5. Skocznia lekkoatletyczna do skoku w dal i trójskoku, 
6. Rzutnia do pchnięcia kulą, 
7. Rzutnia do rzutu młotem / dyskiem wraz z klatką ochronną, 
8. Rzutnia do rzutu oszczepem, 
9. Nawodnienie boiska do gry w piłkę nożną,  
10. Odwodnienie bieżni lekkoatletycznych, 
11.Odwodnienie terenu przyległego do boiska piłkarskiego. 
Dyrektor dodał, że projekt jest dofinansowany w 50% ze środków Ministerstwa Sportu i 
Turystyki w kwocie  886.500,-zł z podziałem na lata 2016 - 700.000,-zł, i 2017 - 186.500,-zł. 
Dodatkowych informacji nt modernizacji stadionu udzielił z-ca burmistrza Leszek Mirowski. 
Komisja po zapoznaniu się z zakresem budowy, stanem boisk i trybun zwróciła uwagę na 
potrzebę zakupienia dwóch przenośnych budek tzw. ławy rezerwowych  i ławy trenerów. 
Ponadto dyrektor udzielił informacji nt wykorzystywania obiektu przez sekcje sportowe 
działające w klubie. 
SIŁOWNIA, SZATNIE I POMIESZCZENIA DLA TRENERÓW 
Komisja zapoznała się ze stanem budynku przy ul. Sportowej 5, gdzie mieści się siedziba 
Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Ponadto w budynku mieści się siłownia, szatnie, 
łazienki dla zawodników oraz pomieszczenia dla trenerów. Komisja zwróciła uwagę na zły stan 
techniczny budynku.  
Siłownia użytkowana jest codziennie przez kilkanaście osób, urządzenia do ćwiczeń mają ok. 20 
lat. Cennik biletów za korzystanie z siłowni SOSiR uwzględnia posiadaczy Karty Dużej Rodziny 
w ramach Nowodębskiego Programu Dla Rodzin Wielodzietnych. 
Pomieszczenia gdzie mieszczą się toalety i prysznice są w fatalnym stanie technicznym. 
Pomieszczenia są zbyt małe, jak na potrzeby zawodników. Pomimo starań w kierunku 
utrzymania czystości oraz z powodu braku wentylacji w pomieszczeniach śmierdzi.  
Szatnie dla zawodników nie posiadają właściwego systemu wentylacji, stąd wszędzie 
wyczuwalny jest nieprzyjemny zapach. Całe zaplecze szatniowe, sanitarne i socjalne nie spełnia 
standardów technicznych przewidzianych dla tego typu pomieszczeń. Wyposażenie jest 
przestarzałe, pomieszczenia wymagają remontu. Ściany korytarzy wewnątrz budynku wyłożone 



2 
 
są boazerią, co stwarza zagrożenie pożarowe oraz nieestetycznie wygląda. Pomieszczenia na 
piętrze (hotelowe) nie zostały odnowione po pożarze, który miał miejsce przed kilku laty, za 
wyjątkiem jednego gdzie mieści pokój dla trenerów.  
Dyrektor SOSiR poinformował, że całe zaplecze szatniowe i sanitarne zlokalizowane w budynku 
nadaje się do kapitalnego remontu, który z uwagi na brak środków od lat nie jest realizowany. 
Krzysztof Sałek zwrócił uwagę na sprawę zagospodarowania terenu przy ulicy i Placu Chopina. 
Nadmienił, że ten temat był poruszany jeszcze w poprzedniej kadencji rady w pracach komisji. 
Brak regulacji w kwestii zagospodarowania przestrzennego terenu oraz zastój inwestycyjny w 
tym obszarze miasta powoduje, że nie stanowi on dobrej wizytówki, zwłaszcza gdy w pobliżu 
będzie funkcjonował nowoczesny kompleks lekkoatletyczny.   
Komisja wnosi do burmistrza o dokonanie ustaleń w kwestii kierunków zagospodarowania tego 
terenu i podjęcie tematu w ramach np. partnerstwa publiczno-prywatnego, co polegałoby na 
określeniu możliwości zagospodarowania terenu poprzez współpracę pomiędzy gminą  
a podmiotami prywatnymi w sferze usług publicznych. Komisja uważa, że PPP mogłoby 
obejmować takie dziedziny jak np. centrum sportowo-rekreacyjne, budowę parkingów, czy też 
różnego rodzaju usługi. 
OŚRODEK NAD ZALEWEM 
Zalew w Nowej Dębie i otaczający go teren rekreacyjny, zdaniem komisji powinien być 
wizytówką miasta.  Na dzień dzisiejszy teren całego ośrodka wymaga oświetlenia. Komisja 
dokonała wizji obszaru od bramy wjazdowej do miejsca, gdzie mieścił się klub Indigo. Leszek 
Mirowski poinformował, że na terenie obecnego parkingu za bramą wjazdową na teren ośrodka 
będzie zorganizowana tegoroczna Militariada. Komisja obejrzała teren na którym znajdują się 
wiaty ogniskowe. Leszek Mirowski poinformował komisję, że pozostałości po restauracji 
zostaną rozebrane. Aktualnie istnieje kwestia uregulowania stanu prawnego tego terenu i po 
zakończeniu toczących się spraw własnościowych będzie można rozpocząć procedurę ogłaszania 
przetargu na miejscu dawnej restauracji. Z-ca burmistrza zwrócił się z zapytaniem do komisji 
dotyczącym propozycji zagospodarowania terenu na którym stoi budynek (były klub Indigo). 
Określenie funkcji tego terenu, pozwoli na podjęcie dalszych działań w kierunku jego 
zagospodarowania. Komisja uważa, że budynek nie posiada żadnych walorów funkcjonalnych z 
uwagi na zły stan techniczny oraz jest nieestetyczny w związku z czym należy go wyburzyć. 
Teren można obsiać trawą i przeznaczyć na cele rekreacyjne bądź kulturalne i w przyszłości 
usytuować Muszlę koncertową wraz z widownią. Członkowie komisji stanęli na stanowisku, że 
ten obszar ośrodka można wykorzystywać na organizację imprez plenerowych, koncertów itp. Z 
uwagi na mające miejsce przypadki dewastacji urządzeń, komisja wnioskuje o bezwzględne 
objęcie monitoringiem tego terenu.  
LKS  TARNOWSKA WOLA 
Obecny na miejscu  prezes LKS Piotr Bajda zapoznał komisję ze stanem stadionu oraz szatni o 
konstrukcji kontenerowej zrealizowanego ze środków PROW o kubaturze 440m3. Dyrektor 
Szurgociński poinformował, że na wniosek radnych w Gminie Nowa Dęba organizowane są 
zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z Cygan, Chmielowa, Jadachów, Tarnowskiej Woli, Rozalina, 
Alfredówki i Budy Stalowskiej pod nazwą Piłkarska Szkółka Dzieci. Programem objęte są dzieci 
w wieku 7 – 14 lat. Zajęcia są bezpłatne i prowadzone przez trenerów lub instruktorów z 
uprawnieniami na boiskach w Cyganach, Chmielowie, Jadachach i Tarnowskiej Woli. Prezes 
Bajda poinformował jak funkcjonuje szkółka piłkarska w Tarnowskiej Woli, zajęciach w której 
uczestniczy 30 dzieci. Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu (wt. i czw.) Udzielił także  
informacji w sprawie uczestnictwa drużyny LKS w rozgrywkach piłkarskich. Poinformował o 
dotychczasowych osiągnięciach drużyn zarówno seniorów jak i juniorów. Klub liczy 40 
zawodników. Powiedział jak organizowane są zajęcia z młodzieżą. Wśród potrzeb wymienił 
studnię do podlewania boiska. Zgłosił również problem odbioru odpadów przez PGKiM, którego 
pojazdy nie chcą wjeżdżać po worki i nakazują każdorazowe ich wynoszenie do drogi. W trakcie 
realizacji znajduje się ogrodzenie obiektu, które realizowane jest przy udziale środków sołeckich 
Tarnowskiej Woli i Alfredówki.   
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LZS Jadachy 
Stadion LZS i budynek szatniowy. Płyta boiska została odbudowana po powodzi z 2010 roku, a  
mecze rozgrywane są od 2012 roku. Drużyna piłkarska liczy 26 zawodników, w tym 3 spoza 
gminy. Drużyna gra w A klasie, gdzie zajmuje 2 miejsce. Funkcjonuje również szkółka 
piłkarska. Radni dokonali przeglądu budynku szatniowego, który jest zbyt mały na potrzeby 
zawodników. Ponadto wymaga pilnych prac remontowych zarówno w części szatniowej jak i 
sanitarnej.  Komisja zapoznała się z potrzebami, wśród  których wymienione zostały:  

1. budowa nowej szatni dla zawodników, 
2. budynek do przetrzymywania sprzętu gospodarczego, 
3. zakup wykaszarki. 

LZS Cygany 
Komisja obejrzała budynek szatniowy o pow. użytkowej 168,83 m2, który został oddany do 
użytku w 2014 r.  Na miejscu wyjaśnień udzielał prezes LZS Zbigniew Małek oraz prezes KS 
Kazimierz Tomczyk. W sołectwie funkcjonują dwa kluby, które uczestniczą w rozgrywkach B 
klasy. Przewodniczący zapytał o liczbę zawodników skupionych w LZS, na co prezes Zbigniew 
Małek odparł, że do projektu o dofinansowanie zgłosił 50 zawodników. W drużynie seniorów 
gra 26 zawodników, zaś w trampkarzach 16.  Leszek Mirowski poinformował komisję, że 
według obowiązujących wytycznych więźniów osadzonych w ZK w Nisku-OZ w Chmielowie, a 
tacy zgłoszeni zostali przez prezesa Małka nie należy traktować jako mieszkańców gminy. 
Ponadto do UMiG dotarła informacja, że w ostatnim meczu w składzie drużyny seniorów LZS 
grał zawodnik nieletni. Leszek Mirowski powiedział, że oczekuje na wyjaśnienie tej sytuacji, 
gdyż nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów, poprzez udział w drużynie osób 
nieuprawnionych może skutkować cofnięciem dofinansowania LZS z budżetu gminy. Komisja 
ma świadomość istnienia konfliktu pomiędzy obu klubami, który nie wpływa optymistycznie na 
perspektywy rozwoju sportu w tym sołectwie. Następnie Kazimierz Tomczyk prezes KS 
poinformował, że w klubie gra 29 seniorów i 23 trampkarzy – wszyscy z gminy Nowa Dęba. 
Dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia szkółki piłkarskiej. 
W trakcie oględzin boiska sportowego komisja stwierdziła, że jego stan jest najgorszy spośród 
wszystkich stadionów. Prezes poinformował, że płyta nie przeszła renowacji i na dzień 
dzisiejszy   zakupione zostały nawozy na odtworzenie boiska. Wskazał także na konieczność 
zakupu nowych bramek ze względów bezpieczeństwa oraz piłkołapów. Ponadto prezes wskazał 
na dokończenie budowy ogrodzenia oraz zakup krzesełek dla kibiców. Koniecznym jest 
wykonanie drogi dojazdowej do stadionu oraz parkingu, jak też wykonanie odprowadzenia wody 
z rynien budynku szatni do rowu melioracyjnego o długości ok. 30 m. Przydatnym byłoby 
również wykonanie pomieszczenia typu blaszak na sprzęt gospodarczy. Prezesi wskazali, że 
celem właściwego gospodarowania, boiskiem powinien zarządzać jeden gospodarz. 
Komisja w dalszym ciągu zauważa, że nie ma dobrej współpracy pomiędzy klubami i ich 
prezesami i zaapelowała o porozumienie dla dobra rozwoju sportu w tym sołectwie. 
LZS Chmielów 
Komisja obejrzała obiekty: boisko i budynek po byłej wymiennikowni, który używany jest jako 
szatnia dla zawodników. Komisja stwierdziła potrzebę budowy nowej szatni. Dotychczasowy 
budynek składa się z jednego pomieszczenia, które służy jako szatnia, suszarnia, magazyn i na 
cele socjalne. Panujące warunki urągają jakimkolwiek standardom. Zgłoszona została również 
potrzeba zakupu „piłkochwytów” – koszt ok. 4 tys.zł. oraz pomoc w odbiorze starych opon. 
Należy również wykonać zjazd z drogi powiatowej na teren stadionu i pozyskać na ten cel 
kamień. Wykonane zostało oświetlenie obiektu, murawa jest dobrze utrzymana. 
Ogólna liczba trenujących w klubie to 50 osób, w tym 4 zawodników spoza gminy. Drużyna 
uczestniczy w rozgrywkach B klasy. Zajęcia w ramach szkółki piłkarskiej odbywają się 2 x w 
tygodniu, trenuje ok. 30 dzieci. 
Na tym protokół zakończono. 
 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
 Stanisław Skimina 
Protokół sporządziła: Elżbieta Goclan 


