
PROTOKÓŁ Nr 7/2011
posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 16 września 2011 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.Zapoznanie z wybranymi gospodarstwami agroturystycznymi oraz obiektami sportowymi na tere-
nie Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu:

a) Gospodarstwo Agroturystyczne „EKO RELAKS-S” w Starym Sączu godz. ok. 10:20 
b) Obiekt Sportowy MKS SOKÓŁ w Starym Sączu godz. ok. 10:50
c) Ośrodek Wypoczynkowy „Las Vegas” w Barcicach godz. ok.  11:20
d) Obiekt Sportowy LKS BARCICZANKA godz. ok.  11:50
e) Gospodarstwo Agroturystyczne „BASIA” Pani Genowefy Pilch-Lichoń w Rytrze godz. ok.  12:20

4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. 

Marian  Kuczaj  –  Przewodniczący  Komisji  otworzył  posiedzenie  i  przywitał  wszystkich 

przybyłych.

W posiedzeniu bierze udział sześciu Członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Ewa  Mrózek  –  Kierownik  Referatu  ds.  Promocji,  Turystyki  i  Współorganizacji  

z Organizacjami Pozarządowymi,

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  porządek 

posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Radni  z  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  rozpoczęli  wizytację 

gospodarstw agroturystycznych.  W gospodarstwach działających na terenie  powiatu członkowie 

komisji  zapoznali  się  z  aktualną  ofertą  oraz  dalszymi  planami  rozwojowymi.  Pierwszym 

odwiedzonym miejscem był  dom Eko-Relaks  w  Starym Sączu.  Dom położony  jest  w  cichym 

miejscu  otoczony  pięknym  ogrodem  założonym  przez  gospodarzy.  W  ogrodzie  znajdują  się 

przyciągające  uwagę  swoimi  niepowtarzalnym  kształtami  i  wzorami  altanki,  gdzie  w  spokoju

 i  ciszy turyści mogą odpoczywać. Na terenie posesji  jest miejsce na zorganizowanie grilla lub 



tradycyjnego ogniska. W sezonie letnim goście mogą konsumować owoce z przydomowego sadu 

prosto z drzew i krzewów. Na miejscu można nabyć drzewka i krzewy ozdobne oraz bonsai. Dla 

miłośników  wędkarstwa  istnieje  możliwość  wędkowania  na  pobliskich  stawach  rybnych.  

Na turystów czekają piękne, przestronne, doskonale wyposażone pokoje i miła domowa atmosfera. 

Drugim  wizytowanym  obiektem  był  Ośrodek  Wypoczynkowy  „Las  Vegas”  w  Barcicach 

Rezydencja  „Las  Vegas”  to  bezpieczna  ogrodzona  posiadłość  o  powierzchni  2  ha.  Ośrodek 

usytuowany jest w malowniczym parku sosnowym nad brzegiem rzeki Poprad. Wokół rozciaga się 

przepiękny  widok  na  góry  Popradzkiego  Parku  Narodowego.  W  komleksie  znajduje  się 

klimatyzowana sala bankietowa na 200 miejsc z zapleczem gastronomicznym, baza noclegowa na 

90 miejsc w pokojach 2,3,4 osobowych oraz duży parking. Gospodarze zapewniają profesjonalną 

obsługę,  wspaniałą  kuchnię,  wykwintne  dania  serwowane  przez  miłą  obsługę  w  eleganckich 

wnętrzach stylowego dworu oraz niepowtarzalną atmosferę. „Rezydencja Las Vegas” to doskonałe 

miejsce  treningu  dla  sportowców.  Otaczające  Barcice  Góry  Beskidu  Sądeckiego  z  licznymi 

szlakami  turystycznymi  to  wymarzony teren dla  treningu kondycyjnego. Kolejne  gospodarstwo 

jakie  odwiedziła  Komisja  było  Gospodarstwo  Agroturystyczne  pani  Genowefy  Pilch-Lichoń  

w Rytrze   proponujące  całoroczną  ofertę  wypoczynku dla  indywidualnego turysty,  a  także  dla 

całych  rodzin.  Do  dyspozycji  gości   są  pokoje  o  wysokim standardzie.  Latem organizowane  

są wędrówki i  wycieczki  krajoznawcze,  zwiedzanie najbliższej okolicy i  atrakcji  turystycznych. 

Zimą kuligi oraz możliwość jazdy na nartach na pobliskich trasach narciarskich. Można również 

skosztować regionalnych przysmaków przygotowanych przez właścicielkę gospodarstwa. 

Kolejnym miejscem, które komisja wizytowała był dom Państwa Jadwigi i Mirosława Długoszów 

w  Łomnicy-Zdroju.  W  pięknie  zagospodarowanym  ogrodzie  Pan  Mirosław  ma  swój  własny 

„Inwałd”. Ogród usytuowany na zboczu zdobią własnoręcznie wykonane dzieła z drewna i rzeźby. 

Można tam zobaczyć Wieżę Eiffla,  gród słowiański,  średniowieczną galerię i  Titanica. Komisja 

odwiedziła również obiekty sportowe tj. obiekt Sportowy MKS SOKÓŁ w Starym Sączu oraz  LKS 

BARCICZANKA.

Podczas wizyty Członek Komisji Agata Król-Mirek zapytała o plany wyjazdu na najbliższe targi 

turystyczne.

Ewa  Mrózek  –  Kierownik  Referatu  ds.  Promocji,  Turystyki  i  Współorganizacji  

z Organizacjami Pozarządowymi poinformowała, że Zarząd Powiatu Nowosądeckiego nie podjął 

ostatecznej decyzji o wyjeździe na targi turystyczne do Kielc w dnia od 4-5 listopada br.

Członkowie Komisji  wyrazili  chęć uczestnictwa w targach jeżeli  Zarząd pozytywnie rozpatrzy 



udział Powiatu Nowosądeckiego w targach.

 Ad. 2.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  podziękował  wszystkim  przybyłym  za  udział  
i zamknął posiedzenie. 

Przewodniczący 
Komisji   Turystyki i Sportu RPN

Marian KUCZAJ

  Protokół sporządziła: Anna Hardy-Repetowska
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