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Protokół Nr 5/3/2015 

Komisja Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

17 czerwca 2015 roku 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Piotr Chojnacki – Przewodniczący Komisji. 

Obecni, jak w załączonej liście obecności. 

Nieobecni:  

Agnieszka Frańczak – Szczepanek, 

Andrzej Bolewski. 

Ad. 1. 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził quorum i otworzył obrady. 

Ad. 2. 

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku obrad i poprosił o jego przyjęcie: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Zapoznanie się z projektami promocji Sandomierza – informacja o pracy Wydziału 

Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki UM Sandomierz 

4. Analiza polityki informacyjnej– ocena funkcjonowania oficjalnej strony miasta. 

5. Informacja o tworzeniu Budżetu Obywatelskiego. 

6. Wnioski Komisji. 

7. Zamknięcie obrad. 

Głosowano: 3 „za” – jednogłośnie. 

Ad. 3-5 

Komisja wysłuchała obszernej informacji przedstawionej przez Pana Marcina Kapkę – 

Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki. 

Mówca powiedział między innymi: 

„Opracowywano nowe elementy systemu identyfikacji wizualnej miasta (…) 

Przygotowaliśmy materiały promocyjne nawiązujące do historycznego herbu miasta, będą 

one nawiązywały do niebieskiego koloru tarczy herbowej oraz szarych odcieni krzemienia 

pasiastego – swoiste połączenie zaufania z optymizmem. Wykorzystamy również zarys 

panoramy Sandomierza od strony Wisły (…) 

Miasto wzięło udział w imprezach targowych zgodnie z planem:  

• XXI Międzynarodowe Targi – Regiony Turystyczne „Na styku kultur” – Łódź  

13-15.03.2015 

• VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki Agrotravel Kielce  

10-12.04.2015,  

• XX Targi Turystyki i Wypoczynku Lato, Warszawa, 17-19.04.2015, 

• Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” Chorzów 22-24.05.2015, 

Poprzez artykuły  w specjalistycznych magazynach m.in. „Welcome to Poland” wydawanych 

okazjonalnie na targi, nasze materiały promocyjne były dostępne podczas ITB Berlin 2015 

oraz na  Targach Expo 2015 w Mediolanie. 
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Planujemy również udział w:  

• XXVI Międzynarodowych Targach Regionów i Produktów Turystycznych „Tour Salon” 

Poznań, 15-17.10.2015, 

• XXIII Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 26-28.11.2015. 

 Na bieżąco monitorujemy ruch turystyczny poprzez działalność Centrum Informacji 

Turystycznej (…). 

Sandomierz brał udział w Wojewódzkiej Inauguracji Sezonu Turystycznego organizowanej 

przez Regionalną Organizację Turystyczną w Podzamczu Chęcińskim,  

W Sandomierzu również zorganizowaliśmy Inaugurację sezonu turystycznego – poprzez 

symboliczną ceremonię wciągnięcia flagi Księstwa Sandomierskiego na maszt. Inauguracji 

towarzyszyła akcja promocyjna Weekend za pół ceny w Sandomierzu. Kampania 

informacyjna w tym zakresie obejmowała przygotowanie materiałów i wypowiedzi dla PAP, 

IAR, ONET, Newsweek, przesłaliśmy komunikaty prasowe do mediów lokalnych; prasa, 

portale informacyjne i radia regionalne. 

Udzieliliśmy wraz z Panią Katarzyną Zioło - Asystentem Burmistrza Sandomierza - obszernego 

wywiadu na temat Sandomierza dla prasy niemieckiej pt. „Filmowy Sandomierz” zwracając 

szczególną uwagę na duże zainteresowanie miastem na przestrzeni lat ze strony twórców 

filmowych.  

Sandomierz jest obecny na ulicznej wystawie Podróże z pasją „Świętokrzyskie Naj” 

organizowanej przez BBW Expo pod patronatem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 

wystawa prezentowana jest w każdej warszawskiej dzielnicy przy najbardziej obleganych 

ciągach pieszych. Działania promocyjne obejmują krótkie reklamy w lokalnych, warszawskich 

stacjach radiowych oraz prelekcje w warszawskich gimnazjach oraz szkołach 

ponadgimnazjalnych na temat urokliwych miejsc w województwie. Planowana jest również 

prezentacja wystawy w Parlamencie Europejskim. 

Przygotowujemy kolejną kampanię informacyjno-promocyjną związaną z ofertą wakacyjną 

miasta, w związku z tym został nagrany reportaż „Na wakacje Sandomierz”, wyemitowany  

w TVM Stalowa Wola. 

Jako Wydział prowadzimy działania promocyjne poprzez portal społecznościowy Facebook. 

Od momentu powstania Wydziału KPSIT poprzez Facebook podtrzymywane są więzi nie tylko 

z mieszkańcami, ale również turystami oraz osobami, które wyprowadziły się z Sandomierza.  

Z okazji Dni Sandomierza ogłosiliśmy konkurs fotograficzny, planujemy konkursy promujące 

miasto na facebooku oraz  podczas imprez plenerowych. 

Promujemy miasto poprzez różne imprezy sportowe, rekreacyjne i naukowe np. 

� Sandomierz gospodarzem Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych 29-31.05, 

� Sandomierz gospodarzem imprezy sportowej MTB Cross Maraton. 

Mamy za sobą Festiwal Filmów Niezwykłych –  nagrywany był reportaż dla regionalnych 

ośrodków Telewizji Polskiej - Festiwal Nieskończonych Form Mleka Slowfood.  

Przed nami: Wianki, Dni Sandomierza – Truskawkowa Niedziela, Jarmark Jagielloński 

połączony z Turniejem Rycerskim oraz związane z tymi przedsięwzięcia i kampanie 

informacyjno – promocyjne. 
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Warto podkreślić, że Sandomierz zaznaczono na szlaku rowerowym Green Velo, obecnie 

ruszył nabór na Miejsca Przyjazne Rowerzystom. W sierpniu br. planowana jest akcja 

promocyjna  poświęcona atrakcjom świętokrzyskiego odcinka szlaku rowerowego, na czym 

skorzysta również Sandomierz.  

Przystąpiliśmy do udziału w systemie Arguido, jest to nowoczesna usługa, skierowana do 

posiadaczy urządzeń mobilnych (smartphone, tablet) realizująca funkcję przewodnika 

miejskiego. To co wyróżnia, ten system to zastosowanie nowoczesnej i rewolucyjnej 

technologii Augmented Reality (rozszerzona rzeczywistość). Dzięki niej użytkownik może 

obserwować nie tylko elementy świata rzeczywistego, ale także generowane przez 

urządzenie mobilne obiekty wirtualne. Turysta nie musi już wertować setek stron  

w poszukiwaniu informacji o odwiedzanym obiekcie - wystarczy nakierować urządzenie  

w stronę obiektu, aby przeczytać najciekawsze o nim informacje, obejrzeć dołączony film, czy 

wysłuchać sekwencji audio. 

- Zgłosiliśmy miasto do internetowego plebiscytu „Top atrakcje 2015”. Co prawda nie 

wygraliśmy tego plebiscytu, ale w kategorii miast jesteśmy na czwartym miejscu, wyprzedza 

nas tylko Kraków, Wrocław i Zamość. 

Pani Katarzyna Zioło – Asystent Burmistrza Sandomierza - powiedziała między innymi: 

- środki finansowe przeznaczone w budżecie miasta na promocję są okrojone, 

- miasto chce podjąć współpracę z Tarnobrzegiem i wykorzystać jezioro Machów do wspólnej 

promocji regionu, 

-  planowane jest zorganizowanie w Sandomierzu Festiwalu Filmów Kryminalnych z udziałem 

Pana Wojciecha Smarzowskiego, 

- zapraszamy do Sandomierza takie osobistości jak Pani Irena Santor, Leszek Możdżer, 

- pracujemy nad modyfikacją strony internetowej miasta pod kątem dopasowania jej dla 

osób niewidomych i niesłyszących, 

- planujemy ogłoszenie konkursów np. fotograficzny, na najlepszy wypiek itp. 

Pani Katarzyna Zioło poinformowała o zorganizowaniu wakacji, szeroki wachlarz atrakcji jest 

dostępny na stronie internetowej – ilość imprez przewidzianych w ciągu dwóch miesięcy 

wakacji jest tak ogromna, że ze względu na objętość tekstu będą rozplakatowywane 

sukcesywnie. 

Mówczyni udzieliła szczegółowych informacji związanych z: 

-  realizacją „Budżetu Obywatelskiego”, 

- konstruowaniem Strategii Promocji Sandomierza. 

Przewodniczący Komisji podziękował mówcom za udzielenie wyczerpujących informacji. 

Ad. 6 

Pan Piotr Chojnacki stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie Komisji. 

 

      Piotr Chojnacki 

  Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Turystyki i Promocji 

 
 

Protokołowała: Renata Tkacz 


