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PROTOKÓŁ Nr 4/2016 
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu 

Rady Powiatu Nowosądeckiego 
w dniu 21 czerwca 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 Powiatu Nowosądeckiego: 
 Zamek Stara Baśń w Grybowie, 
 Ośrodek Hipoterapii w Stróżach, 
 Zakład Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej w Stróżach, 
 Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik.  4. Podsumowanie Komisji w sali konferencyjnej w Ośrodku „ARON” w Łyczanej. 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski. 6. 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, 
Artur Rola   -          Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, 
 
 Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Stanisław Sułkowski przedstawił i poddał pod głosowanie porządek 
posiedzenia. 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.  
 
 
 
Ad. 2 
 Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Stanisław Sułkowski  poddał pod głosowanie 
protokół nr 3/2016  z dnia 24 maja 2016 r. 
Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany. 
 
 
 
Ad 3/4 
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Członkowie Komisji Turystyki i Sportu zapoznali się z wybranymi obiektami rekreacyjno - 
sportowymi na terenie Sądecczyzny: 
 
Członkowie Komisji odwiedzili m.in.: .  
 
 Zamek Stara Baśń w Grybowie - Do obejrzenia są dwie baszty, smocza i księżniczek, sale 

bankietowe, podziemia oraz (obowiązkowy punkt programu!) tradycyjna wygódka  
z serduszkiem. Można spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku i władaniu mieczem. Przez 
zimę, jak zapewnia właściciel, zbudują średniowieczne miasteczko zabaw dla dzieci  
i zwiedzający będą się wcielać raz w obrońców grodu, raz w najeźdźców. Zamek Brońskich 
jest rekonstrukcją średniowiecznego grodu warownego założonego przez Bolka zwanego 
Gniewnym. W XIII wieku w okolicach Grybowa odbyła się bitwa z Mongołami. Wracająca 
z wielkim skarbem, zrabowanym w różnych miejscach Europy, wielotysięczna armia 
mongolska została pokonana przez garstkę obrońców grodu. 

 Ośrodek Hipoterapii w Stróżach - W 2003 r. powstał Ośrodek Hipoterapii jako element 
dużego kompleksu rehabilitacyjnego, należący do Fundacji Pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym. Ośrodek to przede wszystkim nauka jazdy konnej i hipoterapia.   
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych i pomocnych instruktorów jazdy konnej 
 i hipoterapii. Od stycznia 2009 r. oferta poszerzyła się o kolejną formę rehabilitacji- 
dogoterapie.  

 Zakład Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej w Stróżach - 3 lipca 2013 
roku w ramach projektu ,,Zaznaj pracy" rozpoczął działalność Zakład Aktywności 
Zawodowej (ZAZ) w Stróżach. Zakład Aktywności Zawodowej znajduje się w bardzo 
bliskim sąsiedztwie obiektów stróżowskiej Fundacji czyli hospicjum i stadniny koni, dlatego 
też pracownia hodowlana działa przy ośrodku hipoterapii. Uczestnicy tej pracowni opiekują 
się końmi, sprzątają boksy, pomagają w prowadzeniu zajęć hipoterapeutycznych jak również 
prowadzą konia podczas przejażdżek konnych. Dbają także o higienę przeznaczonych do 
dogoterapii psów husky oraz pomagają w zajęciach dogoterapii. 

 Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik - ”Sądecki Bartnik” jest spełnieniem pasji, 
fascynacji życiem pszczół oraz aspiracji zawodowych Anny i Janusza Kasztelewiczów. 
Rodzinna firma została założona w 1973 r. w Stróżach k/Grybowa. Tereny ekologicznie 
czyste, bo znajdujące się z dala od ośrodków przemysłowych, stały się idealną bazą dla 
gospodarstwa mającego w zamyśle założycieli pozyskiwać najwyższej jakości produkty 
pszczele.  Kapitałem marki jest najwyższa jakość oferowanych produktów, pełna satysfakcja 
szerokich rzesz klientów, profesjonalizm kadr, znajomość rynku i umiejętność jego 
monitorowania, elestyczne reagowanie na zachodzące zmiany oraz odwaga w planowaniu 
działań inwestycyjnych i marketingowych. 

 
 Członkowie Komisji dokonali podsumowania Komisji w sali konferencyjnej w Ośrodku „ARON” w Łyczanej. 
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Ad.5/6 
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 


