
  PROTOKÓŁ Nr 8/2011
posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 7 października 2011 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.Przyjęcie  protokołu  poprzedniego  posiedzenia  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu  
Nowosądeckiego.
3.Zapoznanie  z  wybranymi  gospodarstwami  agroturystycznymi  na  terenie  Powiatu  Nowosądec-
kiego:

a) Pasieka Barć w Kamiannej godz. ok.  9:00
b) Osada nad Słotwinką w Krynicy Zdroju godz. ok.  11:00
c) Pensjonat GABOREK w Krynicy Zdroju godz. ok.  11:45
d) Gospodarstwo Agroturystyczne u Grzegorza w Tyliczu godz. ok.  12:45

4.Sprawy bieżące i wolne wnioski. 
5.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1/2. 

Marian  Kuczaj  –  Przewodniczący  Komisji  otworzył  posiedzenie  i  przywitał  wszystkich 

przybyłych.

W posiedzeniu bierze udział pięciu Członków Komisji.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  porządek 

posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 3

Radni  z  Komisji  Turystyki  i  Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 7 października br. 

rozpoczęli wizytację gospodarstw agroturystycznych. W gospodarstwach działających na terenie 

powiatu członkowie komisji zapoznali się z aktualną ofertą oraz dalszymi planami rozwojowymi.

Pierwszym wizytowanym ośrodkiem była Pasieka „Barć”im. ks. dr Henryka Ostacha w Kamiannej. 

Obiekt prowadzony jest przez Państwa Emilię i Jacka Nowaków, którzy w ofercie dla przyjezdnych 

mają: pokoje gościnne, całodniowe wyżywienie oparte na domowej kuchni, kawiarnię oraz masę 

atrakcji do zobaczenia. W ofercie są komfortowe pokoje z balkonami, łazienkami, TV, telefonami 

i radiem. Pasieka „Barć” w Kamiannej zajmuje się trzema rodzajami działalności tj. hodowlą matek 

pszczelich,  pozyskiwaniem  produktów  pszczelich  i  wykorzystywaniem  ich  w  apiterapii  oraz 



szkoleniem praktycznym pszczelarzy oraz młodzieży ze szkół średnich i wyższych. Lato i jesień 

w  Kamiannej  to  okazja  do  spacerów  po  okolicznych  lasach,  niezliczone  ilości  grzybów  oraz 

ogniska przy których można dowiedzieć się wszystkiego o pszczołach i poznać wyjątkowych ludzi.

Drugim  wizytowanym  obiektem  była  Osada  nad  Słotwinką  w  Krynicy  Zdroju.  W  pięknie 

położonym, z dala od wielkomiejskiego zgiełku gospodarstwie można zaszyć się w gościnnych 

progach  gospodarstwa  Marii  Smoleń.  Na  turystów  czekają  piękne,  przestronne,  doskonale 

wyposażone pokoje i miła domowa atmosfera. Wokół domu rozciąga się duży ogród z oczkiem 

wodnym, nad którym można rozkoszować się widokiem otaczającej zieleni.

Na  zakończenie  objazdu  radni  odwiedzili  gospodarstwo  U  Grzegorza,  Justyny  i  Grzegorza 

Królikowskich  w  Tyliczu.  Gospodarstwo  proponuje  całoroczną  ofertę  wypoczynku  dla 

indywidualnego turysty, a także dla całych rodzin, nawet z bardzo małymi dziećmi. Do dyspozycji 

są  pokoje  o  wysokim  standardzie,  pokoik  zabaw  dla  dzieci,  sauna,  ogrodzony,  zielony  teren 

rekreacyjny,  plac  zabaw  ze  zjeżdżalnią,  boisko  oraz  szałas  góralski.  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  skosztować 

regionalnych przysmaków, marynat własnego wyrobu lub po prostu upiec kiełbasę na specjalnie 

przygotowanym  palenisku.  Państwo  Królikowscy  są  laureatami  konkursów  związanych 

przedsiębiorczością  na  terenach  wiejskich.  Otrzymali  również  kilka  nagród  i  wyróżnień  

w konkursach na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne. 

Ad. 4

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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