
 
PROTOKÓŁ  

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 
Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 23 stycznia 2018 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy Nowa Dęba.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz osoby zaproszone do udziału, zgodnie z listą 
obecności stanowiącą załącznik do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący komisji Stanisław Skimina, który powitał wszystkich 
uczestniczących, a następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 
2. Przyjęcie porządku. 
3. Opinia w sprawie wniosków o stypendia i nagrody sportowe. 
4. Sprawy różne – stanowisko w sprawie pisma rodziców dzieci Szkoły Podstawowej w 

Alfredówce. 
5. Opinia w sprawie projektów uchwał RM w sprawach: 

1) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, 

2) wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, 
dla których Gmina Nowa Dęba jest organem stanowiącym. 

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

 
Ad. 2. 
Przedstawiony porządek posiedzenia został w głosowaniu bez uwag przyjęty przez członków 
komisji. 
Ad. 3, 
Dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Adam Szurgociński przedstawił wnioski w 
sprawie przyznania stypendiów i nagród sportowych. Dyrektor poinformował, że złożonych 
zostało; 
11 wniosków o stypendia dla zawodników,  
13 wniosków do nagród sportowych dla zawodników, 
6 wniosków o nagrody sportowe dla trenerów.  
Wnioski zostały złożone głównie przez Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego STAL w Nowej 
Dębie, Koło Wędkarskie Nr 12  w Nowej Dębie oraz Klub Sportowy Garda w Nowej Dębie oraz 
Samorządowy Ośrodek Sportu i rekreacji w Nowej Dębie. 
Dodał też, że wszystkie kandydatury spełniają wymogi określone w szczegółowych zasadach, 
trybie przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za 
osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów wyróżniających się w działalności 
sportowej, które stanowią załącznik do Uchwały Nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Nowej 
Dębie z 30 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych i nagród. 
Komisja  zapoznała się z kandydaturami do stypendiów sportowych, po czym przewodniczący  
zwrócił się do członków komisji o stanowisko w tej sprawie. 
Radni w trakcie dyskusji zwrócili uwagę na wysokość kwoty zaplanowanej w budżecie na 
nagrody i stypendia sportowe, która w przypadku rozdysponowania na wszystkich zgłoszonych 
może się okazać symboliczna. Burmistrz zaproponował rozważenie wsparcia najbardziej 
utytułowanych sportowców w liczbie 3-4, wówczas kwota stypendium bądź nagrody będzie 
znacząca. Poruszona została kwestia zwiększenia puli środków na stypendia. Dyskutowano także 
nad popularnością dyscyplin, w których młodzież wraz z trenerami odnoszą sukcesy. Radni 
stwierdzili, że niektóre są dyscyplinami niepopularnymi, niszowymi i uprawianymi przez wąskie 
grono zawodników. Również wkład pracy zawodników w osiągane sukcesy jest trudno 
wymierzalny, a regulamin przyznawania nagród i stypendiów nie przewiduje takiej kategoryzacji. 
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Po zamknięciu dyskusji, uwzględniając stanowisko dyrektora SOSiR, komisja przy 5 głosach „za” 
i 2 „wstrzymujących się” wydała opinię do propozycję podziału środków na stypendia sportowe – 
zgodnie z załącznikami nr 1,2 i 3 do protokołu. 
Ad. 4, 
Przewodniczący Stanisław Skimina przedstawił pismo rodziców dzieci uczęszczających do szkoły 
podstawowej w Alfredówce w sprawie kontynuacji nauki dzieci w tej szkole w następnym roku 
szkolnym i latach kolejnych. W tej części posiedzenia udział wzięli rodzice dzieci oraz dyrektor 
SP w Alfredówce, zgodnie z listą obecności. 
Dyrektor BOJS Renata Bal zapoznała komisję ze stanowiskiem burmistrza w tej sprawie 
wyrażonym w piśmie z dnia 4 stycznia 2018 w myśl którego, pozostawienie dzieci z klasy „O” i 
klasy IV w roku szkolnym 2017/18 będzie miało miejsce pod warunkiem, że dzieci uczęszczające 
obecnie do szkoły będą kontynuować naukę w SP w Alfredówce w kolejnym roku szkolnym. 
W dyskusji dyrektor szkoły Ewa Panek wyraziła nadzieję, że na bazie obecnej klasy zerowej 
składającej się z dwóch roczników, w przyszłym roku zostaną utworzone dwie klasy.  Burmistrz 
odpowiedział, że klasa „O” z czwórką dzieci nie będzie mogła zafunkcjonować. Dodał, że na 
spotkaniu z rodzicami wskazał możliwość dowozu dzieci do innej szkoły. Rozwiązaniem do 
przyjęcia jest utworzenie klasy zerowej, która będzie miała kontynuację w klasie I, stanowisko 
burmistrza wobec czteroosobowych klas jest negatywne. Powiedział, że gminy nie stać na 
tworzenie małych klas, wskazał przy tym na różnice rozwojowe dzieci w małych klasach oraz 
tych, które uczą się w większych zespołach. 
Stanisław Skimina nawiązał do rozmów z rodzicami prowadzonymi podczas tworzenia 
przedszkola niepublicznego. Przypomniał, że ze strony rodziców padały zobowiązania, że będą 
dzieci i po zakończeniu edukacji przedszkolnej przejdą do szkoły w Alfredówce. 
Ewa Panek zwróciła uwagę, że 6 dzieci z Alfredówki uczęszcza do Tarnowskiej Woli i uważa, że  
liczebnie sytuacja nie jest dramatyczna. Istotą sprawy jest to, aby te dzieci pozostały w swojej 
miejscowości. 
W czasie dyskusji jedna z matek dzieci poinformowała, że opiekunka dzieci dowożonych do 
szkoły nie wysiada z autobusu celem wprowadzenia lub wyprowadzenia najmłodszych. 
Renata Bal powiedziała, aby takie przypadki były zgłaszane niezwłocznie do BOJS celem 
podjęcia natychmiastowej interwencji. 
Podsumowując przewodniczący S. Skimina powiedział, że ze strony samorządu jest wola 
dalszych spotkań w celu podejmowania racjonalnych rozwiązań. 
Burmistrz raz jeszcze podkreślił, że kontynuowanie nauki w klasie I całego zespołu klasowego 
zerówki z roku obecnego jest warunkiem na utworzenie tej klasy. Inne rozwiązania polegające 
choćby na rozłączeniu obecnej klasy „O” na klasę pierwszą i zerową nie będą akceptowane przy 
organizacji roku szkolnego 2018/19. 
Ad. 5, 
1)    Dyrektor BOJS przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i 
rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania.  W uzasadnieniu poinformowała, że z dniem 1 stycznia 2018 r. traci 
moc dotychczas obowiązująca w gminie uchwała z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia 
trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, która opierała się na zapisach ustawy o systemie 
oświaty. Aktualnie przepisy ustawy z  27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 
upoważniają Radę Gminy do określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, uwzględniając stan 
prawny, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
Na zapytanie radnych, czy taka kontrola była dotychczas przeprowadzona, burmistrz 
odpowiedział, że nie. 
Innych pytań nie było, projekt uchwały przy 7 głosach „za” został zaopiniowany pozytywnie. 
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2)       Renata Bal przedstawiła projekt uchwały RM w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli, dla których Gmina Nowa Dęba jest 
organem stanowiącym. 
Następnie poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy, 
w drodze uchwały może wyrazić zgodę na udzielenie dotacji na ucznia przedszkola 
niepublicznego w wysokości wyższej niż 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym 
że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego 
ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Nowa 
Dęba. Obowiązująca do 31 grudnia 2017 r. uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 
grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania określała 
wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli w wysokości 90% podstawowej kwoty dotacji 
dla przedszkola. Proponuje się zachowanie dotychczasowego wskaźnika dotacji do końca bieżącej 
kadencji oraz w pierwszym roku nowej kadencji samorządu. Pozwoli to nowym władzom 
samorządowym na spokojną ocenę wysokości udzielanej dotacji i podjęcie własnej decyzji co do 
wysokości dotacji w kolejnych latach. 
Po udzieleniu wyjaśnień przez burmistrza, projekt uchwały przy 7 głosach „za” został 
zaopiniowany pozytywnie. 

 Ad. 6. 
 Przewodniczący Stanisław Skimina poinformował, że sporządzony został protokół z posiedzenia    
 komisji w dniu 19 grudnia 2017. Następnie zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie było.  
 Protokół został przyjęty przy 5 głosach „za” i 1 „wstrzymującym się. 
  
 Przewodniczący poinformował, że dyrektor SOK zwrócił się o wytypowanie dwóch kandydatów    
 do Społecznej Rady Programowej przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. 
 Komisja w krótkiej dyskusji rozważała takie kandydatury i doszła do wniosku, że należy w   
 pierwszej kolejności przeprowadzić rozmowy z potencjalnymi kandydatami. 
 Ad. 7. 
 Po wyczerpaniu porządku posiedzenia przewodniczący komisji ogłosił jego zamknięcie. 
 
 
      PRZEWODNICZĄCY KOMISJI                                                
                    Stanisław Skimina     
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 
 
 
 
 
 
 



STYPENDIA DLA ZAWODNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  W 2017 ROKU 

Lp. Nazwisko i imię 
zawodnika 

Dyscyplina 
sportu 

Przynależność 
klubowa Osiągnięcia w 2017 r. Kwota 

proponowana  

1 Bąba Sylwia lekkoatletyka MKS STAL 
Nowa Dęba 

2 miejsce w biegu na 5 000 m – Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich Juniorów, 
4 miejsce  w biegu na 2 000 m z przeszkodami – Mistrzostwa Polski Juniorów, 
5 miejsce w biegu na 4 000 m – Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych, 
37 miejsce w biegu na 6 500 m – Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegach Górskich, 
Zawodniczka Kadry Polski Juniorek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 

200,00 zł 
miesięcznie 

2 Lejko Rafał badminton MKS STAL 
Nowa Dęba 

5 miejsce w deblu – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Badmintonie, 
5 miejsce w mikście – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Badmintonie, 
9 miejsce w deblu – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, 
9 miejsce w mikście - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, 
1 miejsce w singlu – Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego, 
1 miejsce w deblu – Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego, 
1 miejsce w mikście  – Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego, 
Zawodnik ekstraklasowego zespołu badmintonistów Stali Nowa Dęba, 

200,00 zł 
miesięcznie 

3 Suszyński Jakub badminton MKS STAL 
Nowa Dęba 

2 miejsce - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików, 
5 miejsce w grze mieszanej - Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzików, 
3 miejsce – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, 
Zawodnik ekstraklasowego zespołu badmintonistów Stali Nowa Dęba, 

200,00 zł 
miesięcznie 

4 Mycek Beata badminton MKS STAL 
Nowa Dęba 

2 miejsce w grze podwójnej - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Badmintonie, 
1 miejsce w grze podwójnej - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, 
Zawodnik ekstraklasowego zespołu badmintonistów Stali Nowa Dęba, 

200,00 zł 
miesięcznie 

5 Malik Tymoteusz badminton MKS STAL 
Nowa Dęba 

Najlepszy junior Polski w 2017 r., 
3 miejsce - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, 
3 miejsce - Międzynarodowe Mistrzostwa Polski, 
1 miejsce w deblu – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, 
3 miejsce w mikście – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, 
1 miejsce w deblu - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, 
1 miejsce w mikście - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, 
17 miejsce w deblu – Mistrzostwa Świata Juniorów, 
15 miejsce drużynowo – Mistrzostwa Świata Juniorów, 
Członek Kadry Narodowej Juniorów, 
Zawodnik ekstraklasowego zespołu badmintonistów Stali Nowa Dęba, 

200,00 zł 
miesięcznie 

6 Plaskota 
Tymoteusz 

wędkarstwo 
spławikowe 

Koło wędkarskie  
nr 12  
Nowa Dęba 

Mistrz Okręgu PZW Tarnobrzeg, 
3 miejsce w cyklu zawodów Grand-Prix Polska, 
1 miejsce na Mistrzostwach Polski, 
2 miejsce na Mistrzostwach Świata, 
Członek Kadry Narodowej Polski, 

200,00 zł 
miesięcznie 

7 Duda Jacek boks KS Garda Nowa 
Dęba 

1 miejsce – Mistrzostwa Podkarpacia, 
1 miejsce – Mistrzostwa Polski Juniorów w boksie, 
1 miejsce – Puchar Karpat Nowa Dęba, 
1 miejsce – Puchar Karpat Jarosław, 

200,00 zł 
miesięcznie 

                                15400 zł 
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NAGRODY DLA ZAWODNIKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE W 2017 ROKU 

Lp. 
Nazwisko  

i imię 
zawodnika 

Dyscyplina 
sportu 

Przynależność 
klubowa Osiągnięcia w 2017 r. Kwota 

proponowana 

1 Puzio Agata lekkoatletyka MKS STAL 
Nowa Dęba 

2 miejsce czwórbój lekkoatletyczny – Finał Ogólnopolski Zawodów Nestle Cup, 
2 miejsce skok w dal – Ogólnopolskie Halowe Zawody „Lekkoatletyka dla 
każdego” 

200,00 zł 

2 Czachor Rafał lekkoatletyka MKS STAL 
Nowa Dęba 

Złoty medal 60 m ppł – Halowe Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 
Juniorów 200,00 zł 

3 Byczek 
Karolina pływanie Piranie SOSiR  

Nowa Dęba 

2 miejsce 200 m st. motylkowym – Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 100 m st. motylkowym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 100 m st. motylkowym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 50 m st. motylkowym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 

200,00 zł 

4 Borowiecki 
Jakub pływanie Piranie SOSiR  

Nowa Dęba 
2 miejsce 50 m st. klasycznym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 200 m st. klasycznym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 200,00 zł 

5 Durlak 
Szymon pływanie Piranie SOSiR  

Nowa Dęba 

3 miejsce 100 m st. motylkowym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 50 m st. motylkowym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 100 m st. motylkowym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 200 m st. zmiennym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 

200,00 zł 

6 Kopeć Urszula pływanie Piranie SOSiR  
Nowa Dęba 

2 miejsce 50 m st. dowolnym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 100 m st. motylkowym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 200 m st. motylkowym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 200 m st. zmiennym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 200 m st. motylkowym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 200 m st. zmiennym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 

200,00 zł 

7 Maguder 
Dawid pływanie Piranie SOSiR  

Nowa Dęba 

2 miejsce 50 m st. grzbietowym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 100 m st. grzbietowym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 200 m st. grzbietowym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 100 m st. grzbietowym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 200 m st. grzbietowym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 

200,00 zł 

8 Maguder 
Hubert pływanie Piranie SOSiR  

Nowa Dęba 

3 miejsce 50 m st. klasycznym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 200 m st. klasycznym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 50 m st. klasycznym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 100 m st. klasycznym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 200 m st. klasycznym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 

200,00 zł 
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9 Dzióba Kamil pływanie Piranie SOSiR  
Nowa Dęba 

3 miejsce 100 m st. grzbietowym – Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego  
Dzieci 10-11 lat 200,00 zł 

10 Puzio Michał pływanie Piranie SOSiR  
Nowa Dęba 

2 miejsce 200 m st. zmiennym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
2 miejsce 100 m st. klasycznym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 50 m st. dowolnym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 50 m st. klasycznym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 100 m st. dowolnym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 200 m st. klasycznym - Letnie Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 100 m st. motylkowym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 100 m st. dowolnym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 
3 miejsce 100 m st. klasycznym - Zimowe Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego, 

200,00 zł 

11 Jachyra Dawid lekkoatletyka MKS STAL 
Nowa Dęba 

15 miejsce w biegu na 400 m ppł – Mistrzostwa Polski Juniorów, 
1 miejsce w biegu na 400 m ppł – Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego 
Juniorów, 
Członek Kadry Zaplecza Polski Juniorów 

200,00 zł 

12 Róg Natalia badminton MKS STAL 
Nowa Dęba 

3 miejsce w deblu - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Badmintonie, 
5 miejsce w mikście - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Badmintonie, 
9 miejsce w deblu - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, 
9 miejsce w mikście - Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów, 
Zawodnik ekstraklasowego zespołu badmintonistów Stali Nowa Dęba, 

200,00 zł 

13 Malik Szymon badminton MKS STAL 
Nowa Dęba 

17 miejsce w singlu - Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, 
5 miejsce w deblu - Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, 
9 miejsce w singlu - Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, 
9 miejsce w deblu - Mistrzostwa Polski Młodzieżowców, 
3 miejsce w singlu – Mistrzostwa Polski Akademickiego Związku Sportowego, 
Zawodnik ekstraklasowego zespołu badmintonistów Stali Nowa Dęba, 

200,00 zł 

14 Tomczyk 
Zofia badminton MKS STAL 

Nowa Dęba 

9 miejsce w deblu – Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, 
2 miejsce w deblu – Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Juniorów, 
Zawodnik ekstraklasowego zespołu badmintonistów Stali Nowa Dęba, 

200,00 zł 

                           2800  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                7 
NAGRODY DLA TRENERÓW ZA ROK 2017  

Lp. Nazwisko i 
imię trenera 

Dyscyplina 
sportu 

Przynależność 
klubowa Osiągnięcia w 2017 r. Kwota 

proponowana 

1 Zięba Julian lekkoatletyka MKS STAL 
Nowa Dęba 

Trener II klasy PZLA 
W 2017 r. wychowankowie, którzy zdobywali czołowe miejsca: Sylwia Bąba, 
Dawid Jachyra, Marcel Prokopiuk, Rafał Czachor, Karolina Smolarczyk, 
Sebastian Ślęzak, Zuzanna Milczanowska. 

700,00 zł 

2 Żak Dariusz lekkoatletyka MKS STAL 
Nowa Dęba 

Trener II klasy PZLA 
W 2017 r. wychowanka Agata Puzio zdobyła srebrny medal w czwórboju 
lekkoatletycznym w Ogólnopolskich Zawodach Nestle Cup oraz srebrny medal  
w skoku w dal na Ogólnopolskich Zawodach „Lekkoatletyka dla każdego” 

700,00 zł 

3 Bunio Adam badminton MKS STAL 
Nowa Dęba 

Trener sekcji badmintona i instruktor, główny trener drużyny badmintonistów 
występującej w ekstraklasie, trener kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików, 
wiceprezes Podkarpackiego Związku Badmintona 

700,00 zł 

4 Czachor 
Mateusz badminton MKS STAL 

Nowa Dęba 
II trener sekcji badmintona, współtwórca sukcesów badmintonistów w 2017 r., 
Kapitan zespołu badmintonistów występującego w ekstraklasie. 700,00 zł 

5 Wolan 
Przemysław speed-ball 

Stowarzyszenie 
Miłośników 
Sportu Speed-
Ball Polska 

Trener i zawodnik.  
Kierowana przez niego kadra wywalczyła: 2 srebrne i 4 brązowe medale,  
4 czwarte miejsca w różnych kategoriach wiekowych na Mistrzostwach Świata  
w Speed-ball. Na Mistrzostwach tych pełnił rolę głównego trenera kadry. Jest 
członkiem kadry narodowej Polski. Posiada kwalifikacje trenersko-sędziowskie. 
Stworzył w Polsce 3 ośrodki trenujące Speed-ball, w tym jeden w Jadachach. 
Zajmuje się trenowaniem i propagowaniem Speed-ball w Polsce. 

700,00 zł 

6 Chwałek 
Mariusz wędkarstwo   Trener i opiekun Tymoteusza Plaskoty, członek sztabu szkoleniowego na 

Mistrzostwa Świata w Irlandii w 2017 r. 700,00 zł 

                    4200zł 
 
 
 
 


