
Protokół Nr 20/3/2013 

z posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

i Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

w dn. 2 października 2013 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Marcin Marzec – Przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji. 

Ad. 1 

 

Pan Marcin Marzec stwierdził na podstawie list obecności prawomocność obrad Komisji 

Nauki Oświaty Kultury i Sportu i otworzył posiedzenie (brak quorum w Komisji Rozwoju 

Gospodarczego, Turystyki i Promocji Miasta). 

 

Ad. 2 

Pan Marcin Marzec przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie. 

 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie informacji o współpracy Sandomierza z miastami partnerskimi. 

4. Działalności klubów sportowych dotowanych z budżetu miasta – określenie prognoz 

(perspektyw) rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w Sandomierzu. 

5. Wnioski Komisji. 

6. Zamknięcie obrad. 
 
Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie.  
 

Ad. 3 

Komisja wysłuchała obszernej informacji przedstawionej przez Pana Jana Hajduka – 

przedstawiciela miasta Sandomierza w kontaktach zagranicznych, który w wystąpieniu 

powiedział między innymi: 

Emmendingen 

Sandomierz poszukuje nowych ciekawych form  współpracy. Jedną z  koncepcji jest wymiana 

w ramach diecezjalnych spotkań młodzieży oaz wymiana w ramach odbywania stażu pracy  

w administracji.  Na trwałe wpisała siała się w kalendarz współpracy wymiana młodzieży  

w ramach  kursu językowego. Długoletni kontakt obu miast to także zainteresowanie naszą 

polityką lokalną w tym rozwiązaniami dotyczącymi działalności  przedszkoli publicznych. 

Newark-on-Trent 

Pan Jan Hajduk omówił elementy podkreślające powiązanie miasta z naszym krajem np. 

znajdujący się tam cmentarz polskich żołnierzy – lotników poległych  w II wojnie światowej 

oraz prezydentów Polski na uchodźstwie. W mieście mieszka ok 2,5 tys. Polaków, którzy 

zorganizowali szkółkę niedzielną dla dzieci w wieku od 6-12 lat. Szkółka prowadzona jest 

przez pedagogów – pasjonatów, którym brakuje podręczników map i wyposażenia. Warto 

byłoby objąć patronatem taką jednostkę, zorganizować pomoc w postaci np. potrzebnych 

książek, map i innych pomocy dydaktycznych. 

Volterra 

Początki współpracy już okazały się ciekawe i oryginalne. Włosi wzięli udział w Festiwalu 

Różnych Form Mleka, przywożąc do Sandomierza swoje regionalne produkty. Ich obecności 



była wspaniałą atrakcją tej imprezy, pokazała także kierunek poszukiwań oryginalnych 

dziedzin współpracy w ramach partnerstwa miast. 

Radni w dyskusji zasygnalizowali potrzebę nawiązania współpracy z miastami np. Słowacji. 

Pan Marceli Czerwiński przypomniał, że kilkadziesiąt lat temu w ramach współzawodnictwa 

sportowego młodzieży szkolnej, Sandomierz współpracował z czechosłowackim miastem 

Trebišov, warto zastanowić się czy nie podjąć starań w celu odnowienia tego kontaktu. 

 

Ad. 4, 5 

Radni członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji oraz Komisji Nauki 

Oświaty Kultury i Sportu wraz z zaproszonymi gośćmi: 

Pan Franciszek Makowski – Prezes KTS „Sandomierz” 

Pan Paweł Czajkowski  - UKS „Trójka” 

Pan Andrzej Mirek – UKS „Trójka” 

Pan Paweł Błajszczak – „Foka” Sandomierz 

Pan Tomasz Biernacki – „Foka” Sandomierz 

Pan Karol Bury – LKS Sandomierz 

Sprecyzowali następujące wnioski: 

1. Ufundowanie specjalnego stypendium dla Pani Karoliny Kołeczek w związku z jej 

osiągnięciami sportowymi oraz planowanym startem na igrzyskach olimpijskich. 

Komisja uznała, że należy podjąć działania w celu zatrzymania tej zdolnej lekkoatletki 

w sandomierskim klubie sportowym.  

2. Ustalenie zasad i zacieśnienie współpracy między klubami sportowymi. Dążenie do 

utworzenia klas sportowych. 

Komisja uznała, że uczniowie sandomierskich szkół stanowią ogromny potencjał, który należy 

kształtować od najwcześniejszych lat i z nich budować np. nową drużynę piłki nożnej oraz 

promować miasto.  

Obecny na posiedzeniu Pan Karol Bury poddał propozycję organizowania dużych widowisk 

historycznych z udziałem rycerstwa sandomierskiego, które byłyby biletowane.   

3. Komisja prosi o rozważenie możliwości podjęcia współpracy partnerskiej z miastem 

Trebišov na Słowacji. 

Przewodniczący Komisji poprosił o przyjęcie w/w wniosków. 

Głosowano: 6 „za” – jednogłośnie – wnioski zostały przyjęte. 

 

Ad. 6 

Pan Marcin Marzec obecnym za udział w spotkaniu, stwierdził wyczerpanie porządku obrad  

i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

      Marcin Marzec 

 

    Przewodniczący obrad posiedzenia wspólnego  

        Komisji  Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 

         Komisji Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu 

 

 
Protokołowała: R. Tkacz 

 


