
PROTOKÓŁ Nr 4/2013
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 20 maja 2013 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

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

Nowosądeckiego.
3. Informacja na temat realizacji kalendarza imprez sportowo-turystycznych w bieżącym roku 

pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki.
4. Przedstawienie  informacji  dotyczących  Festiwalu  Biegowego  -wrzesień  2013  -  Krynica 

Zdrój. 
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia. 

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

Zbigniew Czepelak – 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  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 3/2013  z dnia 18 marca br.
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji  Turystyki i  Sportu Marian Kuczaj  przedstawił informację  na temat 
realizacji  kalendarza  imprez sportowo-turystycznych w bieżącym roku pod patronatem Starosty 
Nowosądeckiego Jana Golonki.

Członek Komisji  Turystyki  i  Sportu Antoni  Poręba  nadmienił,  iż  należałoby zwrócić uwagę 
wychowawcom  przyjeżdżającym  na  zwody  sportowe  z  młodzieżą  ,  by   podczas  rozgrywek 
zachowywali należyty porządek. Tym samym jest to wyrazem szacunku dla organizatorów.

Protokół Nr 4/2013 20 maja   2013 r.                                                                                                                                                   1 



Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj  poinformował, iż podczas imprez 
masowych na sali nie ma problemu z zachowaniem czystości. 

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych poinformował, 
iż imprezy turystyczne pod patronatem  Starosty Nowosądeckiego w 2013 roku wiążą się ściśle  
z grantami, jakie zostały przekazane na imprezy kulturalne. Na stronie Starostwa Powiatowego  
w Nowym Sączu pojawi się zakładka imprez kulturalnych, które odbędą się głównie w okresie 
wakacyjnym..  Największym wydarzeniem będzie Redyk Karpacki. Impreza jest organizowana  pod 
patronatem  Konwencji  Karpackiej  dla  uczczenia  wędrówek  wołoskich,  które  doprowadziły  do 
zasiedlenia  obszaru  Karpat  i  powstania  wspólnej  wysokogórskiej  kultury  pasterskiej  łączącej 
społeczności zamieszkujące Karpaty. Trasa przebiegać będzie przez tereny państw karpackich od 
Rumunii do Morawskiej Wołoszczyzny w Czechach. Owce, w ilości ok. 300 sztuk, prowadzone 
będą  terenami  Karpat  według  tradycyjnego  wypasu  z  codziennym  udojem  i  wyrobem  serów 
wołoskich.  Celem  Redyku  Karpackiego  jest  promocja  produktów  regionalnych,  integracja 
społeczności pasterskich w Karpatach, promocja kultury i tradycji karpackich oraz zwrócenie uwagi 
na wartości ekologiczne i kulturowe Karpat. Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z 
Zagranicą Andrzej Zarych nadmienił, iż będzie to jednocześnie promocja Sądecczyzny, ponieważ 
jest zaplanowany postój baców w dwóch miejscowościach w Powiecie Nowosądeckim. Pod koniec 
lipca  jest  zaplanowany postój  w Powroźniku,  natomiast  pierwsze  dni  sierpnia w Wierchomli  – 
Łomnica – Zdrój. Ponadto we wrześniu zaplanowano kolejny Sądecki Jarmark Regionalny. Są to 
działania promocyjne, które w pływają na wzmocnienie atrakcyjności naszego regionu.

Dyrektor Wydziału Edukacji,  Kultury i  Sportu Zbigniew Czepelak  przedstawił  informację  
o imprezach sportowych pod patronatem Starosty Nowosądeckiego w 2013 roku.
Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
Ad 4

Przewodniczący   Komisji   Turystyki  i  Sportu  Marian Kuczaj   poinformował,  iż  wszystkie 
szkoły  zostały  powiadomione  przez  organizatorów o  Festiwalu  Biegowym 6-8  września  br.  w 
Krynicy-Zdroju.  Dodatkowo  na  zawodach  sportowych  przekazuje  się  informację  o  Festiwalu 
Biegowym. 

Dyrektor  Wydziału  Edukacji,  Kultury  i  Sportu  Zbigniew  Czepelak  tytułem  uzupełnienia 
poinformował,  iż grupy kibicowania i  zawodnicy będą mieć pokrywane koszty przejazdu przez 
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Wiceprzewodnicząca Komisji Turystyki i Sportu Agata Król-Mirek dodała, iż 1 z biegów jest 
za darmo bez tzw. wpisowego. W tym roku jest bardzo duże zainteresowanie biegami. Patrząc na 
deklaracje może dojść do 1000 uczestników. (tj. samej młodzieży). 
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Ad 5

Dyrektor Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Andrzej Zarych poinformował , 
iż na targach , w których Starostwo Powiatowe uczestniczyło może się poszczycić osiagnięciami tj.

• Na targach GLOB 2013 w Katowicach – wyróżnienie specjalne za najładniejsze stoisko

• Na GTT 2013 w Gdańsku – wyróżnienie w konkursie publiczności za najatrakcyjniejsze 
stoisko

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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