
PROTOKÓŁ Nr 4/2012
wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 14 maja 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie  protokołu  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu  
Nowosądeckiego.
3.Zapoznanie z wybranymi obiektami sportowymi na terenie Powiatu Nowosądeckiego:

Lodowisko-rolkowisko w Chełmcu godz. ok.  09:40
Stadion LKS Gród Podegrodzie godz. ok.  10:50
Zespołu Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu godz. ok.  11:30
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu         godz. ok.  12:20
Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej Curie godz. ok.  13:20
w Starym Sączu

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  Edukacji,  Komisji  Turystyki  i  Sportu  oraz 

zaproszeni goście:

Teresa  Rogowska  –  Inspektor  -  Samodzielne  stanowisko  ds.  sportu  Wydziału  Edukacji, 

Kultury i Sportu, 

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 Turystyki i Sportu Marian Kuczaj  poddał pod głosowanie protokół 

nr 3/2012 z dnia 22 marca br.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.
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Ad. 3

Radni z Komisji Turystyki i Sportu oraz Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 

14  maja  br.  rozpoczęli  wizytację  obiektów  sportowymi  na  terenie  Powiatu  Nowosądeckiego.  

W obiektach sportowych na terenie powiatu członkowie komisji zapoznali się z aktualną ofertą oraz 

dalszymi planami rozwojowymi.

Pierwszym wizytowanym obiektem było lodowisko-rolkowisko w Chełmcu. W dniu 

9  lutego  br.  odbyła  się  uroczystość  otwarcia  lodowiska,  które  powstało  przy  Zespole  Szkół  

w  Chełmcu.   Pan  Piotr  Kalinowski,  który  zarządza  obiektem  poinformował,  iż  jest  to 

wielofunkcyjny  obiekt  sportowy,  którego  płyta  pod  lodowisko  /  w  sezonie  zimowym/  

i  rolkowisko  /w  sezonie  letnim/  stanowi  doskonałe  miejsce  na  organizowanie  szerokiej  gamy 

imprez sportowo-rekreacyjnych. Konstrukcja hali - namiotu umożliwia funkcjonowanie obiektu bez 

względu na aurę. Konstrukcja jest w pełni przyjazna osobom niepełnosprawnym – łącznie z tym, że 

inwalidzi na wózkach mogą sami rozgrywać wewnątrz mecze np. koszykówki.

Drugim  wizytowanym  obiektem  była  baza  sportowa  przy  Zespole  Szkół 

Zawodowych im. Św. Kingi  w Podegrodziu.  Członków Komisji  przyjęła i  oprowadziła  Bożena 

Mynarek  Dyrektor  Zespołu  Szkół  Zawodowych  im.  Św.  Kingi  w  Podegrodziu.  Pani  Dyrektor 

poinformowała, iż został ogłoszony nabór w roku szkolnym 2012/2013 do następujących typów 

szkół:  technikum:  żywienia  i  gospodarstwa  domowego,  informatyczne  oraz  kelner.  Zasadnicza 

Szkoła  Wielozawodowa  –  kształci  w  zawodach  m.in.:  kucharz  małej  gastronomii,  mechanik 

maszyn i urządzeń drogowych, sprzedawca, blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, 

elektryk, fryzjer, krawiec, murarz, piekarz, rolnik, stolarz, ślusarz, tapicer. 

W dalszej części Członkowie Komisji wizytowali  Stadion LKS Gród Podegrodzie. 

Ludowy Klub Sportowy Gród Podegrodzie - klub piłkarski z Podegrodzia, występujący w klasie 

okręgowej, grupa nowosądecka posiada drużyny młodzieżowe: juniorów starszych i  młodszych, 

trampkarzy  starszych i  młodszych oraz  żaków.  Klub założony został  w 1955 roku pod nazwą 

Ludowy Zespół Sportowy Gród. W 1987 r. wybudowany został stadion, z którego drużyna korzysta 

do dziś. W 2003 roku nazwa LZS Gród zmieniona została na LKS Gród. W 2005 r. klub obchodził 

50-lecie istnienia. 

Kolejnym obiektem wizytowanym przez Radnych Powiatu Nowosądeckiego była 

baza  sportowa  przy  Liceum  Ogólnokształcącym  im.  Marii  Skłodowskiej  Curie  

w Starym Sączu. Członków Komisji przyjął Dyrektor Szkoły Krzysztof Szewczyk i jego zastępca 

Andrzej Sojka. Liceum posiada bogate zaplecze sportowe m.in.:kompleks nowoczesnych boisk ze 

sztuczną nawierzchnią, profesjonalną siłownię, salę do gier zespołowych, salę do gimnastyki, salę 

do  tenisa  stołowego.  Podczas  wizytacji  Członkowie  obu  Komisji.  tj.  Edukacji  oraz  Turystyki
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 i  Sportu  wypracowali  wniosek  do  Zarządu  Powiatu  Nowosądeckiego,  o  środki  finansowe  

w wysokości 4 000 zł, na zakup piasku przeznaczonego na wykonanie boiska do piłki plażowej 

przy Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie w Starym Sączu.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na  zakończenie  Członkowie  Komisji  udali  się  do  Zespołu  Szkół 

Ponadgimnazjalnych  w Starym Sączu.  Podczas  wizyty  Dyrektor  Szkoły  Małgorzata  Konstanty 

podkreśliła, iż szkoła jest specyficzną firmą, która dla swojego funkcjonowania i osiągania coraz 

lepszych efektów potrzebuje promocji.  Dużym problemem jest  słaba komunikacja.  W związku  

z  powyższym zdaniem Pani  Małgorzaty Konstanty zniechęca to młodzież do składania podań  

w starosądeckich szkołach.  Ważnym elementem promocji  szkoły są  lokalne  media.  Ważne jest 

ukazywanie  się  artykułów  o  życiu  szkoły  tj.  o  konkursach,  imprezach,  sukcesach  uczniów, 

sprawozdaniach z wycieczek i zawodów sportowych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym 

Sączu kształci 900 uczniów. Pani Małgorzata Konstanty  podziękowała Radnym za dotychczasową 

współpracę i poprosiła o lobbowanie szkoły w mediach. 

Przewodniczący Komisji  Turystyki i  Sportu Marian Kuczaj podkreślił,  iż każde osiągnięcie 

ucznia  jest  doceniane  w  społeczności  szkoły.  Nauczycielom i  wszystkim  pracownikom szkoły 

lepiej się pracuje w placówce, o której się dobrze mówi, przyjemniej się wtedy z miejscem pracy 

identyfikować i myśleć o następnych działaniach dla polepszenia szkolnego życia.

Przewodniczący Komisji Edukacji Stanisław Mrzygłód zaznaczył, iż celem promocji szkoły jest 

przede  wszystkim  zyskanie  zaufania,  sympatii,  wiarygodności  i  przychylności  środowiska, 

budowanie  wizerunku  szkoły  zewnętrznego  i  dydaktyczno-wychowawczego  oraz  kształtowanie 

dobrej opinii o niej w środowisku.

Członkowie  Komisji uznali,  iż  system  promocji  szkoły  powinien  kształtować  jej  wizerunek  

w oczach rodziców, uczniów i mieszkańców. Szkoła ma stawać się instytucją otwartą, aktywną  

w środowisku lokalnym, liczącą się w rankingach szkół gminy, powiatu czy województwa. Szkoła 

świadczy usługi swoim klientom tj. uczniom i ich rodzicom. Aby być konkurencyjnym na rynku 

edukacyjnym musi dbać o odpowiedni poziom kształcenia wychowania i opieki. Każda szkoła musi 

mieć wypracowany własny wizerunek oraz metody współpracy i komunikowania się z otoczeniem.

Wszelkie  działania  podjęte  w  ramach  promocji  szkoły  muszą  być  ze  sobą  spójne  i  ściśle 

zaplanowane tak, aby umożliwić dotarcie z informacją o usługach szkoły do pożądanego segmentu 

rynku,  przede  wszystkim młodzieżowego,  nakłonienie  potencjalnych klientów do skorzystania  

Protokół Nr 4/2012 14 maja 2012 r.



z  usług  szkoły.  W związku  z  powyższym Radni  zaproponowali,  by  Dyrektorzy  szkół  podczas 

wspólnych  narad,  konferencji  wymieniali  się  doświadczeniami  działań  promocyjnych 

podejmowanych w swoich placówkach.

Ad. 6

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

Przewodniczący 
Komisji Turystyki i Sportu RPN

Marian KUCZAJ

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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