
PROTOKÓŁ Nr 5/2016
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 2 września 2016 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie  protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji  Turystyki  i  Sportu Rady Powiatu 

Nowosądeckiego.
3. Omówienie  kalendarza  zawodów  sportowych  2016/2017  organizowanych  przez  MOS 

w Piwnicznej – Zdroju.
4. Przedstawienie organizacji I spartakiady samorządowej w lekkiej atletyce pod patronatem 

Starosty Nowosądeckiego oraz Wójta Gminy Nawojowa.
5. Omówienie  zawodów  w  strzelectwie  sportowym  dla  szkół  powiatowych  

z Sądecczyzny.
6. Przedstawienie propozycji organizacji zawodów kulinarnych „Dzikie smaki Sądecczyzny”.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1
Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  otworzył  posiedzenie  i  przywitał  wszystkich 
przybyłych.
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście:

Antoni Koszyk - Wicestarosta Nowosądecki,
Urszula Janusz  – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju,
Artur Rola -          Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Andrzej Zarych - Dyrektor Biura Promocji, Turystyki I Współpracy z

Zagranicą.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji  Stanisław Sułkowski  przedstawił  i  poddał  pod głosowanie porządek 
posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski   poddał  pod  głosowanie 
protokół nr 4/2016  z dnia 21 czerwca 2016 r.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
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Ad 3
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju Urszula Janusz  omówiła kalendarz 
zawodów sportowych 2016/2017 organizowanych przez MOS w Piwnicznej – Zdroju.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski  poddał  pod  głosowanie 
zgłoszony wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego w sprawie dofinansowania bramek i band 
do uni-hokeja dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Piwnicznej Zdroju.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.

Wobec braku pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 4
Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przystąpił do omawiania organizacji I spartakiady 
samorządowej  w lekkiej  atletyce  pod  patronatem Starosty Nowosądeckiego  oraz  Wójta  Gminy 
Nawojowa.
Spartakiada odbędzie się 17 wrzesień 2016 roku na stadionie lekkoatletycznym w Nawojowej . 
Rozpoczęcie  o  godzinie  13:00.   Celem zawodów jest  popularyzacja  i  rozwój  kultury fizycznej 
wśród  radnych,  pracowników samorządowych  oraz  mieszkańców Powiatu,  promocja  zdrowego 
stylu życia, a także integracja i rywalizacja sąsiadujących ze sobą samorządów.  W Spartakiadzie 
uczestniczyć będą reprezentacje gmin liczące do 17 zawodników.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Artur  Rola  dodał,  iż  są  zorganizowane 
3 konkurencje tj. 

• I. Bieg przełajowy 
1. Bieg przełajowy w kategorii Open na dystansie 3 000 m w Parku Stadnickich w Nawojowej. 

Startują kobiety i mężczyzni razem z tym , że osobno jest prowadzona punktacja  kobiet 
i osobno meżczyzn.

• II Lekkoatletyka
1. Mężczyźni: bieg 100 m,  skok w dal z miejsca, pchnięcie kulą,
2.  Kobiety: bieg 60 m, pchnięcie kulą, skok w dal z miejsca,
3.Sztafeta mieszana 4 x 100 m (obowiązkowo 1 kobieta),

• III.  Blok Rekreacyjny
1. Starcie tytanów – przeciąganie liny, startują drużyny 5 – osobowe w obuwiu bez kolców i 

korków, sposób i system zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych drużyn, 
2. Slalom taczek belą słomy – zadaniem zawodnika jest przewóz bel słomy na taczkach po 

wyznaczony torze ( slalom). 
3. Ciecie  drewna –  startuje  kobieta  i  mężczyzna,  którzy maja  zadanie  przerżniecie  klocka 

drewna piłą reczną „moja twoja” . System rozgrywania konkurencji  pucharowy.
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4. Slalom  sprawnościowy  –  drużyna  składa  się  z  4  osób  (2  kobiety  +  2  mężczyzn); 
w trakcie odbędzie się slalom z piłką (10 znaczników), przejście przez szarfę, przejście pod 
płotkiem, bieg w worku, powrót do linii startowej; o zwycięstwie decyduje łączny czas całej 
drużyny,

5. wyścig skrzynek – startują 3 osoby mając do dyspozycji 4 skrzynki (zadaniem drużyny jest  
pokonanie danego dystansu bez dotykania ziemi, należy przemieszczać się do przodu tylko 
po skrzynkach; wygrywa zespół, który pokona trasę w najkrótszym czasie; w przypadku 
dotknięcia ziemi przez zawodnika doliczane jest 10 sekund kary),

Ad 5
Członek Komisji Tadeusz Zaremba przystąpił do omawiania regulaminu zawodów w strzelaniach 
myśliwskich  i  sportowych  dla  uczniów  szkół  ponadgimnazjalnych  powiatu  Nowosądeckiego. 
Zawody  odbędą  się  26  września  br.  na  Strzelnicy  Myśliwskiej  w  Krynicy.  Zawody  zostaną 
przeprowadzone zgodnie z prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez 
PZŁ (obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku) w niepełnym wieloboju myśliwskim i zgodnie 
z zasadami określonymi przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego. Klasyfikacja prowadzona 
będzie indywidualnie w klasie dziewcząt i chłopców. Kolejność zajętych miejsc zostanie ustalona w 
oparciu o osiągnięte wyniki. Zawodnicy będą strzelać w grupach 6-cio osobowych. Broń będzie 
ładowana  i  podawana  na  każdym  stanowisku  przez  wykwalifikowanych  opiekunów  Polskiego 
Związku  Łowieckiego  i  pracowników  LZD  posiadających  uprawnienia  instruktorów  i  sędziów 
strzelectwa myśliwskiego.

Wobec braku uwag przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad 6
Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski przedstawił  propozycję  organizacji  zawodów 
kulinarnych  „Dzikie  smaki  Sądecczyzny”  dla  uczniów  szkół  gastronomicznych  z  Powiatu 
Nowosądeckiego.  Impreza  mogłaby się  odbyć np.  w gościnnych murach Powiatowego Zespołu 
Szkół  w Muszynie.  Wcześniej  należałoby się  spotkać  i  uzgodnić  wszystko  z  dyrekcją.  Można 
byłoby  zorganizować  spotkanie  w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Sączu  z  nauczycielami 
gastronomi ze wszystkich szkół powiatowych, by wspólnie ustalić zasady i reguły zawodów.

Członek Komisji Tadeusz Zaremba podkreślił, iż tegoroczna edycja konkursu poświęcona byłaby 
przygotowywaniu  potraw  ze  szczególnym  uwzględnieniem  mięsa  jelenia  oraz  dzika  gdzie  
o  zwycięstwie  decydować  będzie  kreatywność  w  czerpaniu  inspiracji  z  owoców  lasu.  Polski 
Związek Łowiecki  przekazałby do wszystkich  szkół  z  profilem gastronomicznym tusze  mięs  z 
odpowiednim wyprzedzeniem, tak by młodzież miała czas na doskonalenie potraw z dziczyzny. 
Koszta produktów oczywiście pokrywałby PZŁ. Następnie można byłoby zaproponować wstępną 
datę rozgrywek kulinarnych, gdzie młodzież miałaby okazję wykazać się swoimi umiejętnościami. 

Wstępnie  ustalono  spotkanie  w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Sączu  w  celu  omówienia 
szczegółowo rozgrywek kulinarnych pod koniec września br.
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Ad.7/8
Przewodniczący  Komisji  Stanisław Sułkowski  podziękował  wszystkim przybyłym za  udział  
i zamknął posiedzenie. 

  Przewodniczący 
Komisji Turystyki i Sportu RPN

          Stanisław SUŁKOWSKI

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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