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LISTA OBECNOSCI

Sottys6w i Przewodniczqcych Zarzqdow Osiedli na sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej
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Lista zaproszonych go6ci na sesjg Rady Miejskiej w Kolbuszowej
w dniu 31.03.2022

l. Ryszard Zieliriski- kicrownik kryte.j plvrvalni ,,[:regata" w Kolbuszowe.i

2. Jan Zuba- lJunnistrz Kolbusz.owe'i

3. Marek Gil- Z-ca Bunnistrza Kolbuszowej

4. Jacek Mroczek- Skarbnik

5. Krzys'ztof Matejek - Sekretarz

6. Kierownicy Releratow l-lrzgdu Miejskiego



Kolbuszowa, 31 .03.2022 r.

Sprawozdanie za 2021 r.

2021 rok na Krytej Plywalni FREGATA charakteryzowaN sig bardzo du2q

dynamikq zmian spowodowanych wprowadzanymi obostrzeniami w zwiqzku z

koleinymi falami Pandemii.

Kalendarium:

1. Od 1 stycznia do 11 lutego wylqczenie Ptywalni z u2ytkowania dla klientow,

2. Od 12lutego wznowienie dzialalno6ci z limitem do 50 osob, zv,rylqczeniem

sa u ny, zje2d2alni i jacuzzi,

3, Od 20 marca ograniczenie mo2liwoSci korzystania z Ptywalni tylko do

klub6w i zawodnik6w z licencjami bez sob6t i niedziel,

4. Od 4 maja do wy2ej wymienionych dolqczajq grupy zorganizowane z limitem

do 50 os6b na obiekcie i tylko w dni robocze od 6.00 do 22.00 oraz soboty

w godz. 6.00 - 14.00

5. Od 15 maja zwigkszenie limitu do 75 osob ciqgle tylko dla sportowcow i grup

zorganizowanych w tym szkolnych w dni robocze 6.00 - 22.00 i soboty 6.00

- 14.00.

5. Od 28 maja powr6t klientow indywidualnych bez jacuzzi i sauny. Ptywalnia

czynna we wszystkie dni tygodnia od 6.00 - 22.00. wznowione zalqcia z

aquaaerobiku i gimnastyki dla seniora,

7. Od 18 czerwca czynne wszystkie atrakcje i zniesione wszystkie limity,

8. Od 30 sierpnia do 14 wrze6nia - przerwa techniczna,

9. Od 1 grudnia wprowadzenie limitu do 75 osob,

10.Od 15 grudnia dalsze ograniczenie do 50 osob + osoby zaszczepione.

W caNym 2021 roku ptywalnia mogla w spos6b niezaklocony funkcjonowac

tylko przez ok. 5 miesiqcy, goszczEc na obiekcie 60 203 klient6w co przy 42 037

w roku 2020 daje wzrost o ponad 20 000.



(370752,00 PLN +214782,00 PLN = 585 534,00 PLN)

Z sauny od 1 czerwca skorzystalo 2466 os6b (20 031,00 PLN)

I tak w poszczeg6lnych miesiqcach sytuacja przedstawiala sig nastqpujqco:

W ciqgu 2021 r. sprzedan o 770 karnetow (751 - 2020 r.) o nominalach:

- 50 zl. -275 szt.

- 100 zl.-266s2t.
- 150 zl. - 20 szt.

- 200 zl. - 209 szt.

W 2021 roku kontynuowana byla 30o/o zniilka dla posiadaczy karty du2ej rodziny

z Gminy Kolbuszowa, Niwiska i Dzikowiec. Skorzystalo z niej 5654 osoby (4250

- 2020 r).

Miesiqc Wejscia

indywidualne

WejScia

grupowe

Razem

Styczef - (6802) e8 (622) e8 (7424)

Luty 3372 (6332) 561 (84e) 3e33 (7181)

Marzec 3529 (2032) 107e (5e4) 4608 (2611)

Kwiecien 297 (-) 864 (-) 1161 (-)

Maj 13e4 (-) 1784 (-) 3178 C)

Czerurriec 5454 (1964) 1362 (218) 6816 (2182)

Lipiec 9241 (5764) e54 (64e) 10195 (6413)

Sierpien 820e (6043) 433 (507) 8640 (6413)

Wrzesien 2131 (3865) 747 (3e6) 2878 (4261)

Pa2dziernik 4500 (2158) 1706 (615) 6206 (2773)

Listopad 4867 (724) 2627 (483) 7494 (1207)

Grudziefi 3757 (849) 1226 (586) 4eB3 (1435)

Suma 46762 (36533) 134/-1 (5504)

sekcja 3216

wf. 1532

60203 (42037)



Przeprowadzonych zostalo ponad 4 600 indywidualnych lekcji nauki plywania (2 830 -

2020 r.), orazl22kursy -'10 godz. po 6 iwiqcej osob, (64 - 2020 r.)

Ponadto prowadzono zajqcia dla grup szkolnych z Mechowca, Wilczej Woli, Kopci

i Niwisk, oraz przedszkolnych (Stoneczny Zakqtek) z Kolbuszowej i Majdanu

Kr6lewskiego.

Z Plywalni korzystaty rowniez Szkoty Ponadpodstawowe z Weryni i Kolbuszowskiego

LO w ramach zajqc SKS-u.

Przez caty rok na basen uczqszczala I grupa os6b niepetnosprawnych ze

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepelnosprawnym w Kolbuszowej

i wychowankowie Zespolu Szkot Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.

W 2021 roku ,,Fundacja Serce" we wspolpracy z Urzqdem Gminy Kolbuszowa

prowadzila kursy w ramach Programu powszechnej nauki ptywania pn. ,,Umiem

Plywa6" dla uczniow klas l-lll wszystkich szk6l podstawowych.

Dodatkowo Ptywalnia udostqpnia bezplatne wej6cia na zajqcia phTwania w ramach

lekcji WF uczniom szk6i podstawowych z Gminy Kolbuszowa (Widetka, Werynia,

Zargbki, Szkota Specjalna, SP nr.1, Bukowiec a obecnie SP nr.2).

Czqsto goScimy grupy mlodziezowe Klubu Sportowego ,,Kolbuszowianka" oraz klubow

przyjezdnych (szczeg6l n ie podczas obozow).

W 2021 r. wznowiono rownie? zajqcia aquaaerobiku i gimnastyki dla seniorow.

Na Fregacie 5 razy w tygodniu 2 razy dziennie trenujq pod okiem trenera Bartosza

Pietryki ( i t-ukasza Krasowskiego trener zaplecza UKS Fregata - Prosfim) cztonkowie

sekcji ptywackiej UKS Fregata, kt6rej glownym sponsorem jest Gmina Kolbuszowa

i ktorzy cigzkq pracQ przekuwajq w liczne sukcesy, zdobywajqc medale na kazdym

szczeblu zawod6w phywackich. Sq od lat najlepszqwizytowkq naszej Gminy.

W 2021 roku startujEc w zawodach zdobyli lqcznie 80 medali.

Sq wzorem do naSladowania dla rowiesnikow i przykladem, 2e ciglka ptaca oraz

determinacja przynosi efekty nie tylko w sporcie, ale iw Zyciu codziennym.

W ubiegtym roku do sekcji dotqczyli najzdolniejsi wychowankowie Klubu ptywackiego

Prosfim, bqdqcego bezposrednim zapleczem UKS Fregata.

Zawody, w ktorych brali udzial to:

- 27-28.02 - Grand Prix Polski - Ostrowiec Swiqtokrzyski,



- 28-29.03 - Miqdzywojewodzkie Druzynowe Mistrzostwa Mlodzik6w - Ostrowiec

Swiqtokrzyski,

- 17.03 - Podkarpacka Liga Phywacka - Nowa Dqba,

- 08-09.05 - Otylia Swim Cup - Lublin,

- 15.05 - Podkarpacka Liga Ptywacka - Mielec,

- 29-30.05 - Letnie Mistzostwa Wojew6dztwa Podkarpackiego - Dqbica,

- 01-04.07 - Letnie Mistzostwa Polski Junior6w do lat 14 - Olsztyn,

- 15-18.07 - Letnie MP Junior6w do lat 15 - O6wiqcim,

- 02.10- Mistrzostwa Mielca w Sprintach - Mielec,

- 30-3'1.10 - Zimowe Mistrzostwa wojew6dztwa Podkarpackiego - Dqbica,

- 10-12.12 -Zimowe MP Junior6w do lat 15 - Lublin,

- 17-19.12 - Zimowe MP Junior6w do lat 14 - Olsztyn.

Mimo zawirowari w funkcjonowaniu Ptywalni spowodowanych pandemiq

w 2021 roku udalo siq zrealizowa6 z nawiqzkq zaplanowane dochody (pierwotnie

zaplanowano 700 000,00 PLN, a wykonano 807 653,00 PLN).

Dla por6wnania od stycznia do 30 marca tego roku wptyvvy wyniosly ok. 315 000,00

PLN. Co jest dobrym prognostykiem na przysztoSc (ezeli sytuacja pandemiczna nie

ulegnie zmianie).

Na Ptywalni zatrudnionych jest obecnie 21 pracownik6w etatowych (o 4 mniej

ni2 w roku ubiegtym), uzupetnianych pracownikami firm zewngtrznych. (Firma

sprzqtajqca i Firma Swiadczqca uslugi ratownicze).

- 4 ratownik6w

- 6 sprzqtaczek

- 6 konsenruatorow

- 3 kasjerki

- 2 pracownik6w administracyjnych

Na ptywalni funkcjonujq firmy wynajmujqce powierzchnie uZytkowe i reklamowe

1. Salon odnowy biologicznej Flower SPA

2. Uslugi kosmetyczne

Na holu wynajmujemy powierzchnig pod automaly z napojami i zywnoSciq oraz

zabawkami.



Ze Srodkow bud2etowych w ubiegtym roku:

- wymieniono wszystkie lampy basenowe denne halogenowe w ruz z instalacjq

(zastqpiono halogenowe) na lampy ledowe (70% oszczqdniejsze i wielokrotnie

trwalsze),

- wymieniono 80% kratek rynien basenowych,

- odnowiono i pomalowano schody do zjeZdlalni,

- wymieniono drabinkg basenowq i krzeselka w przebieralni,

- wykonano foliowanie okien basenowych (zepsute rolety) w celu unikniqcia

nadmiernego naslonecznienia powodujqcego wykwity na ptytkach i refleksy lustra

wodnego oraz lepszego komfortu uzytkownik6w,

- zakupiono wieZg i krzesla ratownicze, pletwy i deski do nauki plywania,

- wykonano szafkq do szatni dla os6b niepetnosprawnych,

- wykonano i wyremontowano tawki i wieszakiw przebieralni na holu,

- odremontowano pomieszczenie i zakupiono wyposazenie do zaplecza ratownikow

(kozetka, poki magazynowe, krzesla, szafka tazienkowa, m ikrofalowka)

- zakupiono akumulatorowq maszyne czyszczqco-szorujqcq do plaz basenowych oraz

od kurzacz przemyslowy,

- zakupiono zestaw elektronarzgdzi (wiertarki, szlifierka, sprqzarka),

- wymieniono uszkodzone i potluczone szyby przy balustradach,

- zamontowano kamery zewngtrzne wyj6;c ewakuacyjnych w celu wyeliminowania

dewastacji i ciqglego ich zanieczyszczania.

- wymieniono wyeksploatowane suszarki do wtosow,

- wymieniono sterownik windy basenowej i sterownik instalacji solarnej,

- wymieniono falownik i elektrozaw6r systemu klimatyzacji,

- wymieniono 5 zaworow przy pompach basenowych,

- przelolono iwyrownano kostkq brukowq na podje2dzie dla niepelnosprawnych.

Niewykorzystywane od lat pomieszczenia po silowni ACTIV CLUB zostaly

zaadoptowane po drobnych przerobkach na salq treningowq Kolbuszowskiego

Klubu Karate z ktorej korzystajq rowniez Panie na zajqciach z gimnastyki zdrowotnej.

Docelowo wszystkie pomieszczenia na I pigtrze przeznaczone sq na inwestycjg

zwiqzanq z modernizacjq basenu polegajqcq na adaptacji i przebudowie



dotychczasowych pomieszczeri na saunarium i strefg sportowo-rekreacyjno-

uslugowq. Na dzien dzisiejszy wykonany jest projekt budowlany ze zgloszeniami

i tnrua poszukiwane odpowiedniego dofinansowania - min 70o/o. (dofinansowanie

z Ministerstwa Sportu iTurystyki dawato max. - 40-50%).

W obecnym roku ze wzglqdu na postgpujqce zuZycie obiektu i dlugotrwate

oddziatywanie chemii basenowej, planowane sq w miarq mozliwo6ci finansowych

zakupy i prace remontowe na zewnqtrz iwewnqtrz budynku, polegajqce na:

- kapitalnym remoncie schod6w zewngtrznych od strony LO,

- wymianie ptytek na spocznikach przy schodach,

- uszczelnieniu i poprawieniu okapnik6w okien od strony polnocnej,

- dalszym systematycznym wymienianiu o6wietlenia na ledowe wewnqtrz i na zewnqtrz

budynku,

- dokonczeniu remontu holu,

- dokohczeniu wymiany kratek rynien basenowych.

- ptzy wiqkszych srodkach - poprawienie i odnowienie elewacji budynku.

Aby uatrakcyjnic ofertq basenowq dla dzieci w okresie wakacyjnym na weekendach

planujemy wynajem wodnych tor6w przeszkod


