
  
PROTOKÓŁ Nr 1/2014

 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu
Rady Powiatu Nowosądeckiego

w dniu 17 grudnia 2014 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Wybór  Wiceprzewodniczącego  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu

Nowosądeckiego.
3. Wypracowanie  i  przyjęcie  planu  pracy  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu

Nowosądeckiego na 2015 rok.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1.
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski otworzył posiedzenie 
i przywitał obecnych.
W posiedzeniu wzięli udział  członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:

Zbigniew Czepelak – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Andrzej Zarych – Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 2.
Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski  zgłosił kandydaturę Pana  Józefa Brońskiego na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji.

Pan Józef Broński wyraził zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący  Komisji  poddał  pod  głosowanie  kandydaturę  Pana Józefa  Brońskiego na
stanowisko Wiceprzewodniczącego Komisji Turystyki i Sportu RPN.

Za kandydaturą 6 członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się –1. 

Wiceprzewodniczącym Komisji Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego został  Pan
Józef Broński.

Ad. 3.
Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski przedstawił propozycje planu 
pracy Komisji na 2015 rok.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał wypracowany plan pracy pod głosowanie.

Plan pracy Komisji na 2015 rok został jednogłośnie przyjęty.

Dokument stanowi załącznik do protokołu.
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Ad. 4.

Członek  Komisji  Marian  Ryba  podkreślił,  iż  całą  poprzednią  kadencję  kładło  się  nacisk,  by
promować nauczycieli, którzy mobilizują młodzież do udziału w turniejach. Niejednokrotnie były
organizowane wyjazdy Komisji Turystyki i Sportu na rozgrywki organizowane 
w  obiektach  sportowych  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego,  by  na  zakończenie  rozdać
zawodnikom pamiątkowe dyplomy i  puchary.  Nie zawsze musi  to  być  wsparcie  finansowe,  by
docenić zaangażowanie nauczycieli czy wychowanków.

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  potwierdził,  iż  udział
Członków w Komisji np. w powitaniu i otwarciu zawodów lub uczestnictwo w zakończeniu tj.
rozdaniu  pucharów,  dyplomów  czy  powiatowych  gadżetów  działa  niezwykle  motywująco  na
organizatorów imprezy jak i uczestników. Podnosi to również rangę imprezy.

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski dodał, iż niektórzy w miarę
możliwości  finansowych  i lokalowych  obiektów  szkolnych,  w tym  też  sportowych,  próbują
urozmaicać  lekcje  wychowania  fizycznego,  inni  przechodzą  obok  tematu  wykazując  małą
aktywność  i brak  innowacyjności.  Każdy  nauczyciel  wkładający  serce  w swoją  pracę  będzie
poszukiwał  różnych  sposobów przekazywania  wiedzy,  w szczególności  nauczyciel  wychowania
fizycznego  stając  przed  grupą  oczekującą  na  przeżycie  kolejnej  przygody  jaką  powinno  być
uczestniczenie w lekcji wychowania fizycznego. Pan Stanisław Sułkowski poinformował, iż rola
nauczyciela  wychowania fizycznego sprowadzać się powinna do zachęty dzieci i  młodzieży do
uczestnictwa  w  turniejach  i  zawodach  sportowych.  Jest  to  duża  mobilizacja  do  odnoszenia
sukcesów, a osiąganie wysokich wyników to najlepsza forma promocji Sądecczyzny w środowisku
lokalnym, regionalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym.
Następnie  Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  udzielił  głosu  Dyrektorowi  Biura
Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej Andrzejowi Zarychowi.

Dyrektor  Biura  Promocji,  Turystyki  i  Współpracy  Międzynarodowej  Andrzej  Zarych
poinformował,  iż  trendy  rozwoju  turystyki  można  byłoby  najlepiej  podglądnąć  na  targach
organizowanych  w  Berlinie.  Można  tam  zobaczyć  jak  w  profesjonalny  sposób  promuje  się
turystykę.  Z racji  ograniczonego budżetu Powiat  Nowosądecki wystawia się jedynie na targach
krajowych tj. Katowicach,  Łodzi i Gdańsku. Dodatkowo Dyrektor Andrzej Zarych podkreślił, iż na
1,5  mln  turystów  niespełna  30  tyś.  to  obcokrajowcy.  Popyt  na  wyjazdy  na  Sądecczyznę
obcokrajowców jest  mały.  W tym roku ze  względu na  brak  środków Powiat  Nowosądecki  nie
wystawiał się na targach w Gdańsku. Corocznie na każdą tego rodzaju imprezę zapraszana jest
branża turystyczna tj. przedstawiciele hoteli, biur turystycznych itp. do uczestnictwa. Oczywiście
pokrywają oni koszty noclegów, wyżywienia i partycypują w kosztach przejazdu. Za stoisku nie
ponoszą  opłat.  Dodatkowo niektórzy nie  biorą udziału fizycznie,  ale  bardzo chętnie  przekazują
materiały do rozdania. 
Dyrektor  Biura  Promocji,  Turystyki  i  Współpracy  Międzynarodowej  Andrzej  Zarych
poinformował,  iż w bieżącym roku 2014 Powiat Nowosądecki promował  walory,  atrakcje oraz
bazę noclegową na następujących imprezach turystycznych:

1. Targi turystyczne w Łodzi "Na styku kultur" 21-23 luty,
2. Katowice GLOB 2014 28-30 marca,
3. Kiermasz Turystyczny w Lublinie 16-18 maja,
4. Międzynarodowe Targi Turystyczne w Krakowie 23-25 maja,
5. XXXVIII Targi Sztuki Ludowej „Cepelia" w Krakowie 19 sierpnia,
6. III Forum Karpackie w Rzeszowie 13-14 września.
Stoisko Powiatu Nowosądeckiego na tego rodzaju wydarzeniach, odwiedza kilka tysięcy osób. Są
to nie tylko szefowie biur turystycznych czy osoby organizujące wycieczki, ale również mieszkańcy
różnych regionów Polski – czyli potencjalni turyści, którzy mogą odwiedzić Sądecczyznę. 
W  Powiecie Nowosądeckim nadal są miejsca nie do końca odkryte 
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i  zakątki,  w  których  można  naprawdę  odpocząć  i  zregenerować  siły.  Targi  to  okazja  do
zaprezentowania  walorów  Ziemi  Sądeckiej  i  jej  bogactwa,  tym  bardziej,  że  na  takie  imprezy
przyjeżdżają tysiące osób z całej Polski, które szukają ofert wyjazdów na weekend czy możliwości
spędzenia rodzinnych wczasów.
W dalszej  części  Dyrektor  Andrzej  Zarych wspomniał  o  SĄDECKIM 4U  bezpłatnej  aplikacji
turystycznej pełniącej rolę informatora turystycznego, a także organizatora czasu wolnego. Dzięki
niej zwiedzanie Sądecczyzny jest nie tylko łatwiejsze, ale i efektywniejsze. W aplikacji znajdują się
informacje o sądeckiej bazie noclegowej, gastronomicznej, atrakcjach turystycznych, zabytkach 
i większych imprezach kulturalnych na ziemi sądeckiej. Aplikacja dostępna jest w dwóch wersjach
językowych: polskiej i angielskiej. Z aplikacji można korzystać również w trybie offline, czyli bez
konieczności połączenia z Internetem. Niezbędny jest jednak moduł GPS. 
Członkom  Komisji  została  przedstawiona  również  krótka  informacja  o  Sądeckiej  Marce
Turystycznej. Jest to wyróżnienie przyznawane na pięć lat podmiotom turystycznym, które jakością
świadczonych  usług  oraz  ich  powiązaniem  z dziedzictwem  przyrodniczo-kulturowym  regionu,
zasługują  na  najwyższe  uznanie.  Jednym z  ważniejszych  celów tego  konkursu  jest  wyłonienie
najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych 
i hotelarskich. Sądecka Marka Turystyczna jest nie tylko honorowym wyróżnieniem, ale również
znakiem  najwyższej  regionalnej  jakości  produktu  i  oferty  turystycznej.  Dla  turystów  ma  być
synonimem dobrego standardu usług doskonale usytuowanych w specyfice regionalnej. Ma służyć
promocji  firm  turystycznych,  poprawie  jakości  oferty  wypoczynkowej  oraz  promocji  ziemi
sądeckiej i budowie jej dobrego wizerunku.

Członek  Komisji  Marian  Dobosz  zapytał  czy  Powiat  Nowosądecki  promuje  się  również  na
facebooku?

Dyrektor  Biura  Promocji,  Turystyki  i  Współpracy  Międzynarodowej  Andrzej  Zarych
odpowiedział, iż jak najbardziej od 4 lat są tam umieszczane na bieżąco informacje z tzw. „życia”
na Sądecczyźnie. W okresie letnim są organizowane różne atrakcyjne konkursy, w których zauważa
się duże zaangażowanie internautów.

Członek  Komisji  Marian  Dobosz  serdecznie  zaprosił  na  III  Bieg  Popradzki,  którego
organizatorem jest Miasto i Gmina Piwniczna - Zdrój. Jest to impreza dla wszystkich miłośników
narciarstwa biegowego. Zawody odbędą się 1 lutego 2015 roku (niedziela) w Piwnicznej – Zdrój,
na trasach biegowych na Obidzy. Trzecia edycja Biegu Popradzkiego w sezonie 2014/2015 jest
zarazem  Mistrzostwami  Polski  Amatorów  w  biegach  narciarskich  oraz  Mistrzostwami  Polski
Instruktorów i Trenerów SITN I PZN.

Członek  Komisji  Marian  Kuczaj  pogratulował  przedmówcy  organizacji  imprezy  przede
wszystkim profesjonalizmu i wielkiego zaangażowania.

Członek  Komisji  Wiktor  Durlak  zapytał  jaki  jest  sposób  dotowania  stowarzyszeń?
Zarekomendował  również  Uczniowski  Klub  Sportowy Gladiator.  Zawodnicy  to  głównie  dzieci
szkolne i młodzież, ale oferta skierowana jest do wszystkich niezależnie od wieku i płci. Są efekty –
zawodnicy zdobywają wiele medali.
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Dyrektor Wydziału Edukacji,  Kultury i Sportu Zbigniew Czepelak  poinformował, iż powiat
refunduje  zadania  określone  ustawami.  Kluby sportowe  wspiera  gmina.  Samych  uczniowskich
klubów  sportowych  jest  około  130.  Pan  Zbigniew  Czepelak  podkreślił,  iż  wszelkie  działania
związane z dotowaniem nastawione są na dzieci i młodzież. Jeżeli chodzi o zwiększenie budżetu na
sport jest to jak najbardziej zasadne. Dotacje na imprezy sportowe są przyznawane co roku 
w wysokości 1000-1500 zł. Nawiązując do wypowiedzi Pana Wiktora Durlaka UKS Gladiator jest
zawsze wspierany finansowo.

Członek  Komisji  Wiktor  Durlak  nadmienił,  iż  powinno  się  kłaść  nacisk  na  informowanie
stowarzyszeń o możliwośći dofinansowania, starania się o środki, terminach składania wniosków
itp.

Członek  Komisji  Marian  Kuczaj  poinformował,  iż  do  tej  pory  tj.  w  IV  kadencji   była
organizowana Komisja Turystyki i Sportu odpowiednio wcześniej, po to, by członkowie mogli się
dowiedzieć o możliwości składania wniosków.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski podkreślił,  iż  pieniądze
zwłaszcza na sport muszą się znaleźć. Na terenie samego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
działa prężnie około 15 stowarzyszeń sportowych, którzy robią bardzo wiele.  Odnoszą sukcesy
sportowe. Dobre wyniki dzieci i młodzieży to ich ciężka praca, jak również wysiłek nauczycieli
wychowania  fizycznego.  W  odczuciu  Radnego  tych  ludzi  należałoby  zmotywować  najlepiej
finansowo, jeżeli będzie taka okazja.

Ad. 5.
Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  RPN  Stanisław  Sułkowski  podziękowała
wszystkim za przybycie i zamknęła posiedzenie Komisji.

           Przewodniczący Komisji
Turystyki i Sportu RPN

    
     

      Stanisław SUŁKOWSKI

Protokołowała:
Anna Hardy-Repetowska
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