
PROTOKÓŁ Nr 3/2014
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 9 maja 2014 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  spraw  związanych  z  organizacją  zawodów  lekkoatletycznych  

w Nawojowej.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 1

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj   otworzył  posiedzenie  i  przywitał  wszystkich
przybyłych.
W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji  oraz zaproszeni goście:

Jan Kulpa – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej,
Adam Krok – koordynator ds. sportu MOS PN,
Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN,
Ryszard Poradowski – Członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  porządek
posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj  poddał pod głosowanie protokół nr 2/2014  z dnia 7  
marca br.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3 

Koordynator  ds.  sportu  MOS  PN  Marek  Mirek  poinformował  o Mistrzostwach  Powiatu
Nowosądeckiego w Lekkoatletyce Dziewcząt i Chłopców szkół ponadgimnazjalnych, które odbędą
się 20 maja 2014 r. o godz. 9.00 na Stadionie Lekkoatletycznym w Nawojowej. W zawodach udział
wezmą  reprezentacje  szkół  ponadgimnazjalnych  oddzielnie  w  kategorii  dziewcząt  i  chłopców.
Reprezentacja  szkoły  może  liczyć  maksymalnie  16 dziewcząt  i  16 chłopców.  Organizatorem
imprezy  jest  Mi dzyszkolny  O rodek  Sportowy  Powiatu  Nowos deckiego  oraz  ę ś ą Gminny
O rodek Kultury w Nawojowej.ś  Zawodnik może startować maksymalnie w dwóch konkurencjach
indywidualnych (w jednej konkurencji technicznej - skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż oraz 
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w  jednej  konkurencji  biegowej)  oraz  w  sztafecie.  Start  zawodnika  w  biegu  długim  (800  
m dziewczęta, 1500 m chłopcy) wyklucza jego udział w innej konkurencji.

Koordynator  ds.  sportu  MOS  PN  Adam  Krok  dodał,  iż  dla  zwycięzców  przewidziane  są
pamiątkowe medale, puchary i dyplomy. Dla wszystkich zawodników przewidziany jest posiłek
regeneracyjny. Młodzi lekkoatleci startować będą w czterech konkurencjach: biegu na 60 m , skoku
w dal, rzucie piłeczką palantową, biegu na 600 m - dziewczęta, biegu na 1000 m - chłopcy. Na
wynik szkoły składać się będą końcowe rezultaty 5 najlepszych zawodników (z 6 startujących)  
w czterech konkurencjach lekkoatletycznych.

Dyrektor  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Nawojowej  Jan  Kulpa  poinformował,  iż budowa
boiska  sportowego  to  zadanie  sfinansowane  w  ramach  Małopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego. To boisko powstałe w latach 60-tych. Modernizacja pozwoliła odtworzyć to, co było
pierwotnie,  czyli  realizować  różne  dyscypliny  lekkoatletyczne,  np.  biegi,  pchnięcie  kulą,  skok
wzwyż, skok w dal. A zatem jest to jedyny stadion na terenie Sądecczyzny, gdzie te zawody będzie
można realizować.

Członek Komisji  Antoni  Poręba  nadmienił,  iż  lekkoatletyka jest  sportem, mającym wspaniała
tradycję  i  liczącym  się  także  dzisiaj  w  rywalizacji  międzynarodowej.  Elementem  dającym
możliwo  ść wzrostu znaczenia i potencjału lekkoatletyki jest wykorzystanie faktu, że sport
ten opiera si  ę na naturalnych formach ruchu: chód, bieg, skok, rzut. Pan Antoni Por baę
podkre li , i  rozwój sportu masowego jest priorytetem. ś ł ż

Członek  Komisji  Marian  Ryba  zapytał  czy  stadion  będzie  dostępny  dla  młodzieży  po
zakończonych lekcjach?

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej Jan Kulpa odpowiedział, iż stadion będzie
otwarty  dla  wszystkich  od  godziny 8-ej  do  zmierzchu.  Każdy kto  będzie  chciał  skorzystać  ze
stadionu będzie musiał przestrzegać zasady regulaminowe. Wystarczy tylko wcześniej zadzwonić 
i upewnić się, czy w danym dniu nie są organizowane zawody. Wakacje będą wyglądały tak samo
jak dni w roku szkolnym.
 

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj podziękował  przybyłym  gościom  za  przybycie  
i  omówienie spraw związanych z organizacją zawodów lekkoatletycznych w Nawojowej.

Ad 4

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj poinformował o wniosku Zarządu Klubu Sportowego
„Zuber”  z  Krynicy.  Była  to  prośba  o  udzielenie  wsparcia  finansowego  dla  Klubu  Sportowego
„ZUBER” z Krynicy w sezonie 2014 r. Pan Marian Kuczaj poinformował, iż budynek Klubu został
w  b.r.  okradziony  przez  złodziei  ze  sprzętu  sportowego,  który  jest  niezbędny  dla  udziału  w
rozgrywkach ligowych.

Członkowie Komisji skierowali powyższy wniosek pod obrady Zarządu. Stanowi on załącznik do
niniejszego protokołu.
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Ad. 5

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  podziękował  wszystkim  przybyłym  za  udział  
i zamknęła posiedzenie. 

  Przewodniczący
Komisji Turystyki i Sportu RPN

 

Marian KUCZAJ

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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