PROTOKÓŁ nr 4/2015
z posiedzenia

Komisji Sportu i Turystyki
Rady Miejskiej w Radomiu
z dnia 23.03.2015r.

Na posiedzeniu obecni byli Członkowie Komisji oraz zaproszeni Goście wg listy
obecności, która stanowi załącznik do protokołu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Ryszard Fałek Przewodniczący
Komisji, który przywitał wszystkich Członków Komisji oraz zaproszonych Gości.
Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 3 z posiedzenia Komisji.
2. Informacja na temat funkcjonowania Centrum Informacji Turystycznej w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji Spółka z.o.o.
3. Efektywność wydatkowania środków poszczególnych dyscyplin i klubów.
Informacja pisemna wg tabel .
4. Perspektywy rozwoju i awansu ligowego radomskiej piłki noŜnej w grupach
młodzieŜowych i seniorskich:
- stanowisko Prezesa
Sławomira Pietrzyka

Radomskiego

- stanowisko Prezesów Klubów:
Nowocień

Okręgowego

Związku

Piłki

NoŜnej

Broń – Artur Piechowicz i Radomiak – Piotr

5. Sprawy róŜne – rozpatrzenie pism.
Przewodniczący Komisji zapoznał zebranych z porządkiem dziennym posiedzenia, który
został przyjęty bez uwag.
Ad.1. Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.
Ad.4. Przewodniczący Komisji zaproponował rozpocząć Komisję od omówienia
czwartego punktu z porządku. Zapytał przybyłych Prezesów Klubów Sportowych, jak ich
klubom moŜe pomóc Samorząd Miasta, co stoi na przeszkodzie młodzieŜowej i
seniorskiej piłki noŜnej aby była na tak wysokim poziomie jak siatkówka czy koszykówka.
Sławomir Pietrzyk – Prezes Radomskiego Okręgowego Związku Piłki NoŜnej
podkreślił, Ŝe temat perspektywy rozwoju radomskiej piłki noŜnej poruszony został w
dobrym momencie. ROZPN odpowiada za organizację piłki noŜnej w naszym okręgu,
dąŜy do tego aby radomskie kluby występowały w najwyŜszych klasach rozgrywkowych.
Jeden z naszych klubów ma moŜliwość awansu do wyŜszej klasy, jest liderem drugi
dobrze zakończył sezon. Kluby mają jednak problemy, szczególnie z wychowankami,
brakuje ich. Edukację zawodnika trzeba rozpocząć bardzo wcześnie, od klas sportowych
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w przedziale IV-VI
w szkole podstawowej, przez gimnazjum do szkół
ponadgimnazjalnych. Rokujący piłkarze odchodzą z klubów radomskich do lepszych w
innych miastach. ROZPN pracuje nad trenerami, dba o to aby podnosili kwalifikacje,
moŜe teŜ wspomóc finansowo kluby. Stanikowski Mariusz Dyrektor organizacyjny w
RKS Radomiak Radom podziękował Miastu za wsparcie finansowe klubu. Stypendia
sportowe dla zawodników i inne udogodnienia związane z prowadzeniem druŜyny
piłkarskiej to fundament ich działalności. W RKS Radomiak poszerza się teŜ grono
sponsorów, ponadto klub stara się
o pozyskiwanie środków z innych
źródeł, takŜe ze środków unijnych. W zeszłym roku klub otrzymał z Unii Europejskiej
dotację na realizację projektu aplikacji mobilnej dla kibiców, za pomocą której przy uŜyciu
telefonu komórkowego będzie moŜna obejrzeć transmisję meczu, zakupić gadŜet czy
bilet. Ubiegły rok był dla klubu w połowie udany. Zmieniono strategię działalności klubu,
zatrudniono nowego trenera Pana Jacka Magnuszewskiego, którego zadaniem było
zbudowanie druŜyny w większości złoŜonej z zawodników pochodzących z Radomia i
Regionu Radomskiego. W obecnej kadrze, która liczy 25 zawodników, tylko czterech jest
graczami pochodzącymi z innych miast Celem RKS Radomiak jest awans w przeciągu
trzech lat do rozgrywek I ligi. Największym problemem klubu jest stan boisk naturalnych,
liczą, Ŝe plany nowego stadionu rozwiąŜą problemy infrastrukturalne. RKS Radomiak
Radom zacieśnił współpracę z młodzieŜową sekcją piłki noŜnej, liczą na pozytywne jej
efekty. Daszkiewicz Maciej z młodzieŜowej sekcji piłki noŜnej RKS Radomiak Radom
pokreślił, Ŝe ich celem i zadaniem jest zatrzymanie dobrych wychowanków w Radomiu,
najlepiej przez rozwój klas sportowych, systemu stypendiów, zapewnienia bursy,
dodatkowych posiłków, jak to robią kluby warszawskie. Chcą powiększyć liczbowo
druŜynę, powołać nowe klasy sportowe w Publicznym Gimnazjum nr 22. Problemem
jest mentalność rodziców, którzy nie chcą posyłać dzieci do klas sportowych, zarzucając
im niski poziom nauczania. Trenerzy są na wysokim poziomie kwalifikacji, nie tylko
trenują z młodzieŜą ale i ją wychowują. Piechowicz Artur – prezes Radomskiego Klubu
Sportowego 1926 Broń Radom zaznaczył, Ŝe jego klub rozpoczynał działalność 7 lat
temu w cięŜkich warunkach, w V lidze, bez zaplecza młodzieŜowego
i seniorskiego.
Dzisiejszy klub to cięŜka praca wielu osób i środowisk, a młodzieŜ w nim grająca to
diament, maja ekstraklasę, I ligę, grupy młodzieŜowe i rekreacyjne.
W
pierwszym składzie gra 2 zawodników z innego miasta, pozostali to wychowankowie
klubu. Największym ich sukcesem był awans do Centralnej Ligi Juniorów. Historycznym
sponsorem klubu były Radomskie Zakłady Metalowe, stąd teŜ nawiązali współpracę
z Fabryką Broni Łucznik – Radom Sp. z. o. o., mają nadzieję, Ŝe będzie ona
procentowała. Gmina Miasta Radomia teŜ wspiera klub, za co bardzo dziękują.
Zawiadomił tez Członków Komisji o zbliŜających się Derbach Radomia, wyraŜając
nadzieję, Ŝe będzie to impreza
w kategorii wydarzenia sportowego. Piotr
Kalinkowski – Członek Zarządu RKS 1926 Broń Radom poinformował Komisję, Ŝe
MOSiR prowadzi sprzedaŜ biletów dla 4 klubów sportowych w naszym mieście. Kluby
RKS Radomiak Radom i RKS 1926 Broń Radom,
wg statystyki MOSiR, zgromadziły
największą liczbę kibiców na swoich obiektach, siatkówka i koszykówka, choć finansowo
prowadzi nie sprzedała tylu biletów. Podkreślił równieŜ, Ŝe druŜyn piłkarskich na
Mazowszu jest duŜo więcej niŜ siatkarskich, czy koszykarskich dlatego tak trudno
piłkarzom jest awansować. Przewodniczący Komisji podziękował Wszystkim
Przedstawicielom Klubów, za przybycie i ich stanowiska
w sprawie rozwoju
radomskiej piłki noŜnej. Podkreślił, Ŝe niezwykle trudno jest zatrzymać wybijającego się
zawodnika przed przejściem z III ligowego klubu do I ligowego. Poprosił Przedstawicieli
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Klubów o stworzenie wspólnego mechanizmu, który pomoŜe radomskiej piłce noŜnej.
Radny Kazimierz Staszewski zaznaczył, Ŝe cieszy się, z tego, Ŝe kluby widzą pomoc
finansowa i infrastrukturalną Gminy Miasta Radomia, Ŝe mają plany. Zapytał, dlaczego
tak mało biznesu wspiera kluby. Artur Piechowicz Prezes RKS 1926 Broń Radom
odpowiedział, Ŝe nie chodzi tu o ligę w jakiej grają, tylko o koszty, które są duŜe
szczególnie te związane z transportem druŜyny na rozgrywki. Daszkiewicz Maciej RKS
Radomiak odpowiedział, Ŝe aby awansować trzeba mieć od 4 do 5 sponsorów takich jak
Windoor. Przewodniczący Ryszard Fałek wyraził opinię, Ŝe zasady finansowania
klubów sportowych w Radomiu są bardzo czytelne, to 25 % środków przypadających dla
ekstraklasy. Zastanawia się nad tym jak zatrzymać zdolnych zawodników w Radomiu.
Radny Leszek PoŜyczka podkreślił, Ŝe w Radomiu jest duŜo szkółek sportowych,
moŜna więc wyszukać dobrze rokujących wychowanków. Ponadto zapytał, czy jeŜeli
jeden
z radomskich klubów będzie lepszy i zawodnik z drugiego będzie chciał do
niego przejść czy dostanie na to zgodę. Maciej Daszkiewicz z RKS Radomiak Radom
odpowiedział,
Ŝe tak sam jest takim przykładem grał w obydwu klubach. Według
niego to rodzice nie wychowanek decydują o przejściach, dopóty oni to będą robić , a nie
klub z zawodnikiem nie będzie łatwy rozwój radomskiej piłki noŜnej. Przewodniczący
Komisji zaproponował, Ŝeby rozwaŜyć zapisanie w regulaminie klubu zasady zwrotu
środków poniesionych na wykształcenie zawodnika przez rodziców, gdy bez
porozumienia z klubem przeniosą dziecko. Sławomir Pietrzyk Prezes ROZPN dodał,
Ŝe kary tak, ale potrzebne są teŜ nagrody jak stały system stypendialny. Mateusz
Tyczyński Dyrektor Kancelarii Prezydenta Urzędu Miejskiego w Radomiu podkreślił, Ŝe
wg jego wiedzy nie ma moŜliwości prawnej na nałoŜenie takiej sankcji. Ponadto
zaznaczył, Ŝe Prezydent Miasta Radomia mocno stawia na rozwój dyscyplin sportowych,
dotacje miejskie na kluby są wysokie, środki na szkolenia sportowe teŜ, choć
niewspółmierne do potrzeb. Warto więc moŜe rozwaŜyć dopłaty rodziców do treningów
piłki noŜnej, tak jak do innych zajęć dodatkowych. Wyraził nadzieję, Ŝe nowa koncepcja
budowy hali i stadionu przy ul. Struga, w znacznym stopniu poprawi infrastrukturę
sportową w Radomiu, a tym samym zatrzyma przed wyjazdem wychowanków
radomskich klubów sportowych. Radna Katarzyna Pastuszka – Chrobotowicz
podkreśliła, Ŝe radomskie druŜyny piłkarskie stać na I ligę. Artur Piechowicz Prezes RKS
1926 Broń Radom zaznaczył, Ŝe warto zauwaŜyć Ŝe składy druŜyn siatkarskich i
koszykarskich w odróŜnieniu od piłkarskich mają mało wspólnego
z radomskimi
wychowankami, są to głównie zawodnicy z innych miast. Radny Kazimierz Staszewski
poprosił aby RKS Radomiak Radom wywieszał w trakcie meczu baner informujący o
tym, Ŝe klub jest dotowany przez Gminę Miasta Radomia. Przewodniczący Komisji
dodał, Ŝe Ŝyczył by sobie i innym kibicom dobrej i kulturalnej atmosfery na trybunach
podczas rozgrywek sportowych. Piotr Kalinkowski prezes MOSiR jako zarządca
obiektu na którym będą rozgrywane derby, wyraził zaniepokojenie o stan trybun po
rozgrywkach, podkreślając, Ŝe nie ma środków na ewentualne remonty. Artur
Piechowicz
Prezes RKS 1926 Broń Radom odpowiedział,Ŝe jako organizator
wydarzenia nie moŜe odpowiadać za wszystkich w nim uczestniczących, jednakŜe podjął
starania aby do niczego niestosownego podczas rozgrywek nie doszło. Radny Adam
Bocheński
podziękował Prezesom za przybycie, za podzielenie się cennymi
informacjami na temat problemów radomskiej piłki noŜnej, zaproponował aby Komisja
wystosowała wniosek
w sprawie stworzenia mechanizmu pomocy radomskim
klubom. Przewodniczący Komisji odpowiedział, Ŝe chce aby to same kluby wyszły z
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propozycją takiego mechanizmu bez narzucania im go przez Samorząd, Przewodniczący
Komisji zakończył dyskusje w tym punkcie porządku.
Ad.2 Przewodniczący Komisji poprosił Piotra Kalinkowskiego Prezesa Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z.o.o. o przybliŜenie Radnym zasady działania Centrum
Informacji Turystycznej. Prezes Piotr Kalinkowski poinformował Członków Komisji, Ŝe
Centrum Informacji Turystycznej istnieje od 05.01.2009r. mieści się przy ul. Traugutta 3,
czynne jest przez cały tydzień, zatrudnia 3 pracowników. Do głównych zadań ośrodka
naleŜy szeroko rozumiana informacja, która swoim zasięgiem daleko wykracza poza
typową informację turystyczną. W CIT poza udzielaniem informacji z zakresu bazy
noclegowej, gastronomicznej, ciekawych bądź zabytkowych miejsc, imprez
organizowanych
na naszym terenie, prowadzona jest równieŜ sprzedaŜ
pamiątek, map, gadŜetów. Marek Nowak z Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w
Radomiu zapoznał Komisje
z zasadą działalności drugiego Centrum Informacji
Turystycznej przy ul. Rwańskiej 16. Gminny CIT zaczął funkcjonować od 03.02.2015r.,
zatrudnia jedną osobę, jest czynny od poniedziałku do piątku. Przewodniczący Komisji
zapytał, czy zadania CIT MOSiR- u i CIT prowadzonego przez Gminę pokrywają się.
Marek Nowak z Biura Sportu i Turystyki odpowiedział, Ŝe tak. Radny Dawid Ruszczyk
zaproponował, aby w okolicy CIT umieścić tablicę informacyjną, która naprowadzi
podróŜnych do Centrum, wg niego jest ono niewidoczne. Przewodniczący
zaproponował, aby Członkowie Komisji zapoznali się
z informacją pisemną
dotyczącą CIT-u, przekazaną na dzisiejszym posiedzeniu,
i ewentualne
pytania zadali i otrzymali odpowiedzi na następnym posiedzeniu, na które zaprosi
Pracownika MOSiR Sp. z.o.o. Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję w tym
punkcie.
Ad.3. Przewodniczący Komisji wobec przygotowania przez Biuro Sportu i Turystyki
informacji w formie tabel w wersji innej niŜ przygotowana przez Komisję poprosił aby
właściwą
informację dostarczyć na następne posiedzenie Komisji i odstąpił od
omawiania tego punktu porządku.
Ad.5 Nie było spraw.
W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim
obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji
Ryszard Fałek
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