
PROTOKÓŁ Nr 2/2016
 wyjazdowego posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 4 kwietnia 2016 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji. 

3. Zapoznanie  z  wybranymi  obiektami  rekreacyjno  -  sportowymi  na  terenie  Gminy  

      Krynica - Zdrój i Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:

• strzelnica sportowa w Tyliczu,

• Master Ski Tylicz,

• Muszyńskie Ogrody Biblijne,

• Ogrody sensoryczne w Muszynie.

4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5. Zamknięcie posiedzenia.

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

Urszula Janusz  – Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju,
Małgorzata Bochenek -        Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,
Artur Rola -          Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu,
Roman Graj - Sekretarz Okręgowej Rady Łowieckiej
Robert Jaskierski - Członek Okręgowej Rady Łowieckiej
Paweł Knurowski - Członek Zarządu Okręgowego
Tadeusz Kubacki - Przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej
Aleksander Kuszenin -          Członek Komisji Strzeleckiej
Bogusław Rataj - Przewodniczący Zarządu Okręgowego, Łowczy Okręgowy

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji  Stanisław Sułkowski  przedstawił  i  poddał  pod głosowanie  porządek 
posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 
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Ad. 2

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Stanisław  Sułkowski   poddał  pod  głosowanie 
protokół nr 1/2016  z dnia 18 lutego 2016 r.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Ad 3

Członkowie Komisji Turystyki i Sportu zapoznali się z wybranymi obiektami sportowymi na 1. na 
terenie Gminy Krynica - Zdrój i Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna:

Członkowie Komisji zapoznali się m.in. z . 
 

• Strzelnica sportowa w Tyliczu
Strzelnica myśliwska "u Leśników" - położona w lesie w uroczysku Bradowiec, tuż przy 
drodze  Krynica-Tylicz.  Jest  w  pełni  zautomatyzowanym  obiektem,  pozwalającym  na 
rozgrywanie pełnego wieloboju myśliwskiego.  Posiada własną broń obiektową (śrutową, 
kulową i kbks) oraz sześć konkurencji strzeleckich: krąg, oś, przeloty, zając, dzik, rogacz. 
Każdy  chętny  może  odbyć  na  strzelnicy  szkolenie  strzeleckie  pod  okiem 
wykwalifikowanych i  doświadczonych instruktorów. Tematem spotkania było omówienie 
współpracy  między  Powiatem  Nowosądeckim a  Polskim Związkiem Łowieckim Okręg 
Nowy Sącz celem organizacji zawodów powiatowych.
.

• Master  Ski  Tylicz  jest  rodzinnym,  ośrodkiem  narciarskim  położonym  na  północnych 
stokach w samym centrum Tylicza, na wysokości 680m n.p.m. Stacja dysponuje nowoczesną 
4  os.  koleją  krzesełkową  oraz  trzema  wyciągami.  Ponadto  oferowane  są  usługi 
wypożyczalni, szkoły narciarskiej, bezpłatny parking oraz regionalna karczma. Moc atrakcji 
czeka na narciarzy w Funparku, gdzie każdy może spróbować niezapomnianej przejażdżki 
przez tunel. Przygotowane jest również przedszkole narciarskie dla dzieci, które chcą uczyć 
się  jeździć  pod  opieką  instruktorów  oraz  kącik  zabaw  dla  najmłodszych.  Stok  jest 
oświetlony, sztucznie naśnieżany i codziennie profesjonalnie ratrakowany.

• Muszyńskie Ogrody Biblijne, które powstały przy parafii św. Józefa - doskonale wpisują się 
w program realizowany przez miasto, a mianowicie w Ogrody Sensoryczne. W Polsce do tej 
pory  istnieją  dwa  Ogrody  Biblijne,  te  muszyńskie  -  oprócz  charakteru  religijnego  –  są 
centrum  Informacji  Turystycznej.  Proboszcz  Parafii  Rzymskokatolickiej  pw.  św.  Józefa 
Oblubieńca NMP w Muszynie ks. Paweł Stabach połączył funkcję religijną i turystyczną tej 
inwestycji. Jest szansa na wpisanie cerkwi w Powroźniku na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Jeśli tak się stanie, to powstanie szlak turystyczny o tematyce religijnej. Muszyna 
nie będzie białą plamą na mapie, gdzie się tylko zatrzymywało, ale miejscem docelowym 
turystów.

• Ogrody  sensoryczne  w  Muszynie  to  jedna  z  wielu  inwestycji  współfinansowanych  
z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Budowa ogrodów to kolejny z wielu kroków 
mających na celu przyciągnięcie jeszcze większej ilości turystów na Sądecczyznę. Ogrody 
utworzone zostały na łąkach nad al. Zdrojową, nad Sanatorium Uzdrowiskowym KORONA. 
Inwestycja ta poza funkcjami rekreacyjnymi  pełni również funkcje terapii i nauki dla osób 
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niepełnosprawnych i dzieci. Ogrody Zmysłów podzielone są na : - Ogród Zdrowia - Ogród 
Dźwięku -Ogród Dotykowy -Ogród Zapachowy - Ogród Smakowy -Ogród Wzrokowy

Przepiękna  okolica   kusi  pieszymi  wycieczkami,  a  znakomicie  przygotowane  trasy  biegowe
 i rowerowe to prawdziwa atrakcja dla fanów zdrowego i sportowego trybu życia.

Ad.4/5

Przewodniczący  Komisji  Stanisław  Sułkowski  podziękował  wszystkim przybyłym za  udział  
i zamknął posiedzenie. 

  Przewodniczący 
Komisji Turystyki i Sportu RPN

          Stanisław SUŁKOWSKI

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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