
PROTOKÓŁ Nr 5/2011
 posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 7 kwietnia 2011 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.

3.Uroczyste wręczenie gratulacji dla Pana Stanisława Klimka z okazji uzyskania przez Firmę tytułu 

Lew Biznesu 2010 przyznawanego przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji.

4.Perspektywa rozwoju turystyki na Sądecczyźnie oraz możliwości współpracy branży turystycznej 

i samorządu powiatowego (omówienie współpracy przy realizacji konkretnych przedsięwzięć lub 

projektów wytworzonych  przez  podmioty  branży  turystycznej  lub  działań  promujących  Powiat 

Nowosądecki jako region turystyczny).

5.Omówienie XVII Międzynarodowych Targów Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i 

Sportowego „GLOB” w Katowicach w dniach 25-27 marca br.

6.Zapoznawanie  się  z  opracowywanymi  wydawnictwami  promocyjnymi,  folderami,  gadżetami 

promującymi Sądecczyznę w 2011 roku.

7.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Marian  Kuczaj otworzył  posiedzenie

 i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Komisji oraz :

Jan Golba – Prezes Sądeckiej Organizacji Turystycznej,

Bogdan Kałucki – Prezes Krynickiej Organizacji Turystycznej,

Marta Wójcik – przedstawiciel Hotelu Klimek SPA S.R.K.Klimek s.c

Daniel Lisak – Kierownik Biura Krynickiej Organizacji Turystycznej,

Lucyna Sieja – Wiceprezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej

Andrzej Zarych – Dyrektor Kancelarii Powiatu.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.



Ad. 3

Przed rozpoczęciem obrad Komisji Turystyki i Sportu, na ręce Pani Marty Wójcik, reprezentującej 

Hotel Klimek SPA w Muszynie, radni złożyli specjalne gratulacje z powodu zdobycia przez firmę 

prestiżowej  nagrody,  Lew  Biznesu  2010.  W imieniu  Starosty  Nowosądeckiego,  Jana  Golonki 

gratulacje  złożył  Józef  Broński,  Członek  Zarządu  Powiatu.  W  okolicznościowym  liście 

gratulacyjnym starosta napisał:

„Serdecznie gratuluję uzyskania przez Firmę tytułu Lew Biznesu 2010 przyznawanego przez 

Europejskie Centrum Jakości i Promocji”.

Znalezienie  się  w  gronie  laureatów  to  wielki  prestiż  i  wyraz  uznania  wysokiego  poziomu 

świadczonych  usług.  To  podkreślenie  budowanej  przez  lata  pozycji  oraz  dowód  rzetelności 

profesjonalizmu.  Dzięki  innowacyjnym  rozwiązaniom  oraz  bogatej  ofercie  rekreacyjno-

wypoczynkowej, Hotel  zapewnia swoim gościom usługi w najwyższym standardzie. Otrzymane 

wyróżnienie  zwiększy  zaufanie  wśród  klientów  i  gości  do  marki  Klimek,  a  także  potwierdzi 

wizerunek rzetelnego partnera w kontaktach biznesowych.

Ad. 5

Po oficjalnej części Dyrektor Kancelarii Powiatu Andrzej Zarych przystąpił do omawiania XVII 

Międzynarodowych  Targów  Turystyki,  Sprzętu  Turystycznego,  Żeglarskiego  i  Sportowego 

„GLOB” w Katowicach w dniach 25-27 marca br., w których uczestniczyła delegacja Członków 

Komisji Turystyki i Sportu. Podczas targów stoisko Ziemi Sądeckiej zostało nagrodzone w trzech 

kategoriach.  Ekspozycja  powiatu  zdobyła  wyróżnienie  w  konkursie  na  najpiękniejsze  stoisko 

targowe, pod nazwą „Zapraszamy do nas”. Doceniona została również bogata oferta wydawnictw, 

albumów, map i folderów wydanych przez Starostwo. Trzecie miejsce w konkursie” Zapraszamy do 

nas 2011” otrzymał album „Cuda Natury Ziemi Sądeckiej i Okolic Starej Lubovni”. Wyróżniony 

został  również  zestaw  dwunastu  przewodników  tematycznych.  Dyrektor  Kancelarii  Powiatu 

Andrzej  Zarych  poinformował,  iż  przez  trzy  dni,  na  stoisku  Powiatu  Nowosądeckiego 

prezentowano największe atrakcje turystyczne naszego regionu Zwiedzający chętnie zatrzymywali 

się przy nim. Przyciągał jego wiosenny wystrój i kompleksowa oferta. Odwiedzających szczególnie 

interesowała możliwość aktywnego wypoczynku na Sądecczyźnie. Pytali o możliwość rezerwacji 

noclegów, zniżki dla osób indywidualnych i grup. Zainteresowanie wzbudzały przewodniki, mapy

 z trasami rowerowymi, narciarskimi i szlakami turystycznymi. Dodatkową atrakcją była możliwość 

udziału w konkursie wiedzy o Ziemi Sądeckiej. Odpowiedzi na wszystkie pytania znajdowały się 

w materiałach  dostępnych na  stoisku.  Międzynarodowe Targi  Turystyczne  GLOB od 16  lat  są 

kompleksową prezentacją oferty turystycznej z całego świata. W tym roku wzięło w nich udział 

kilkuset wystawców z Belgii, Bułgarii, Czech, Egiptu, Francji, Gruzji, Indonezji, Litwy, Słowacji, 



Tunezji, Turcji, Węgier, Włoch i Polski. Wystawiały narodowe i regionalne organizacje turystyczne, 

touroperatorzy,  biura  podróży,  agencje  turystyczne,  hotele,  pensjonaty,  gospodarstwa 

agroturystyczne oraz przewoźnicy.

Wiceprzewodnicząca Komisji Turystyki i Sportu Agata Król-Mirek  poinformowała, iż warto 

uczestniczyć  w tarkach.  Potwierdziła,duże  zainteresowanie  wśród  odwiedzających stoisko.  Pani 

Agata Król-Mirek podkreśliła, iż udział w takiej imprezie o charakterze nie tylko krajowym ale 

międzynarodowym  to  ogromna  promocja  Ziemi  Sądeckiej.  Mogły  się  tam  reklamować  małe 

pensjonaty,  domy  wczasowe  ,  hotele  z  wszystkich  16  Sądeckich  Gmin.  Wiceprzewodnicząca 

Komisji ubolewa, że jest tak mało środków na taki rodzaj promocji , gdyż z jej punktu wiedzenia 

zabrakło środków na elementy regionalne na stoisku np. gry na instrumentach, co jeszcze bardziej 

przyciągnełoby potencjalnego klienta na stoisko.

Ad. 4

Kolejnym punktem posiedzenia było przystąpienie do omawiania perspektyw rozwoju turystyki na 

Sądecczyźnie oraz możliwości współpracy branży turystycznej i samorządu powiatowego.

Członek  Komisji  Józef  Broński  zaprezentował  zebranym  certyfikat  uzyskany  przez  Sądecką 

Organizację  Turystyczną  za  produkt  „Małopolska  Wieś  Pachnąca  Ziołami”  w  2010  roku  

w  konkursie  na  Najlepszy  Produkt  Turystyczny  Polskiej  Organizacji  Turystycznej.  Następnie 

zostały  przekazane  do  zapoznania  się  Komisji  4  katalogi  wydane  przez  Sądecką  Organizację 

Turystyczną tj.:

−katalog ofert gospodarstw pasiecznych -Małopolska miodowa kraina,

−atlas gospodarstw agroturystycznych -Małopolska Agroturystyka,

−katalog ofert gospodarstw agroturystycznych – Małopolska wieś dla dzieci,

−katalog ofert gospodarstw agroturystycznych – Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami.

Prezes Sądeckiej Organizacji Turystycznej Jan Golba uważa, że powinniśmy się zastanowić czy 

budować nowe miejsca tj.  bazę noclegową, dodatkowe atrakcje turystyczne czy wykorzystywać 

istniejące obiekty. Biorąc pod uwagę obłożenie miejsc noclegowych oferowanych na Sądecczyźnie 

jest daleki od oczekiwań. Pan Jan Golba uważa, że należałoby zlikwidować bariery w zakresie 

turystyki.  Województwo Małopolskie  powinno tworzyć mocne podstawy dla  rozwoju turystyki. 

Dużym minusem jest słaba dostępność komunikacyjna. Następną blokadą w rozwoju turystyki jest 

program „Obszar Natura 2000”, która powoduje brak potencjalnych inwestorów. W dzisiejszych 

czasach oczekiwania klienta są bardzo wysokie.



Członek Komisji  Antoni  Poręba  zwrócił  uwagę,  że władze  lobbują powstawanie lotniska czy 

nowoczesnej kolei, zapominając o usprawnieniu infrastruktury  już istniejącej. Pan Antoni Poręba 

opowiada się za wykorzystaniem ,modernizowaniem i usprawnianiem obecnej bazy.

Prezes  Krynickiej  Organizacji  Turystycznej  Bogdan  Kałucki  potwierdził,  iż  zły  stan  dróg 

krajowych i kolei ogranicza rozwój turystyki na Sądecczyźnie. Kolej boryka się obecnie z wieloma 

problemami. Największym z nich jest kiepska infrastruktura i ogólny zły stan torowisk. W Krynicy 

Zdroju podróżujący nie mają możliwości, aby dowiedzieć się o kursach pociągów. Stowarzyszenie 

Krynicka Organizacja Turystyczna powinno podejmować różnego rodzaju zadania mające na celu 

szeroko pojęta  promocję w Krynicy Zdroju.  Tymczasem biuro stowarzyszenia służy jako punkt 

informacyjny  wskazujący  turystom połączenia.  Prezes  KOT Bogdan Kałucki  uważa,  że  jest  to 

sytuacja patologiczna. W dalszej części Pan Bogdan podziękował Dyrektorowi Kancelarii Powiatu 

za możliwość współpracy m.in. za możliwość udziału w imprezach targowych.

Członek Komisji  Stanisław Mrzygłód  potwierdził,  że  dojazd  do  większości  Sądeckich  Gmin 

stanowi problem. Drogi mimo ciągłych napraw ciągle są w złym stanie. Zła infrastruktura drogowa, 

brak dróg dojazdowych nie zachęca do inwestowania nowych przedsiębiorców. 

Wiceprezes  Nowosądeckiej  Izby  Turystycznej  Lucyna  Sieja  opowiada  się  za  działaniami, 

mającymi na celu poprawę komunikacyjności w Powiecie Nowosądeckim. Popiera finansowane 

przez  rząd  studium wykonalności  dla  kolei  Podłęże  -Piekiełko  z  rozgałęzieniem na  Zakopane

 i Nowy Sącz. Ta pilotażowa inwestycja ma na celu rozwój szybkich połączeń kolejowych w kraju. 

Linia skróciłaby się ze 170 km do 90 km, a przejazd z Nowego Sącza do Krakowa do niespełna 

godziny. W związku z powyższym Pani Lucyna Sieja popiera lobbowanie nowoczesnych rozwiązań 

komunikacyjnych, gdzie w dzisiejszych czasach są podstawą rozwoju.

Członek  Komisji  Antoni  Poręba  w  pełni  akceptuje  powstawanie  nowoczesnych  rozwiązań 

komunikacyjnych, choć ma świadomość, że są to inwestycje wieloletnie. Mimo to chciałby, aby 

władze modernizowały zaplecze już istniejące, z którego mogliby korzystać ludzie.

Członek Komisji Marian Ryba informuje, iż jesteśmy specyficznym regionem umiejscowionym 

na  peryferiach  Małopolski.  Pomimo  upływu  roku,  jest  zaniepokojony  stanem  dróg.  Jadąc  do 

Krynicy  Zdroju  jest  odcinek  na  drodze  Wojewódzkiej,  gdzie  ostatnie  ulewy  spowodowały 

obsunięcie ziemi. Spowodowało to zamknięcie jednego pasa ruchu i  zamontowanie sygnalizacji 



świetlnej. Ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej trwa niespełna rok czasu. Pan Marian Ryba 

mówi, że gdyby się spełnił tzw. czarny scenariusz tzn. zupełne obsunięcie czynnego pasa ruchu na 

w/w odcinku to  dojazd  do Krynicy  byłby  zablokowany.  Dodatkowo ograniczyłoby to  przyjazd 

turystów na Ziemię Sądecką.

Ad.6 

Dyrektor Kancelarii Powiatu Andrzej Zarych przedstawił  krótką prezentację nt.  wydawnictw 

promocyjnych, folderów i gadżetów promujących Sądecczyznę w 2011 roku. Materiały promocyjne 

są to rzeczy, na których umieszczany jest herb i logo powiatu nowosądeckiego, czyli jabłuszko  

i  napis”Sądeckie”.  Materiały  promocyjne  to  jeden  z  elementów,  który  towarzyszy  broszurom 

informacyjnym,  które  służą  do  promowania  regionu  na  targach  turystycznych  czy  innych 

wydarzeniach z udziałem powiatu. Wszystkie będą rozdawane przez pracowników Starostwa na 

targach turystycznych jako upominki ,dla zagranicznych delegacji, a także nagrody w konkursach, 

którym będzie patronował urząd. Gadżet otrzyma bezpłatnie każdy, kto przyjdzie do Starostwa  

i  o  niego  poprosi.  W tym  roku  wykonano  m.in.  smycze,  torby  cz  odblaski.  Są  to  materiały 

szczególnie istotne przy wydarzeniach, w których biorą udział dzieci. Napis „Sądeckie” ma na celu 

przypominać  o  regionie  Sądecczyzny.  Dyrektor  Kancelarii  Powiatu  Andrzej  Zarych  twierdzi,  

iż  dobrze  jest  gdy  gadżet  budzi  pozytywne  skojarzenie,  ponieważ  zaprocentuje  to  zapewne  

w formie np. wizyty turystycznej. Ponadto są wyprodukowane długopisy, podstawki pod telefony 

komórkowe -  są to nowe przedmioty, gdzie podstawowym założeniem była produkcja gadżetów 

dobrej jakości. W tym roku nowością jest wykonanie polarów z logiem i napisem „Sądeckie”.Będą 

one wręczane w szczególnych konkursach, ze względu na ich wysoki koszt. W planach na ten rok 

znalazły  się  dwa  wydawnictwa.  Przede  wszystkim  dodrukowane  zostaną  „Sądeckie  Atrakcje 

Turystyczne”. Jest to kolejna edycja atrakcji uzupełniona o nowości, które pojawiły się w przeciągu 

dwóch ostatnich lat  np.  informacje nt.  Muzeum Zabawek w Krynicy Zdroju lub Park Linowy  

w Rytrze. Kolejnym wydawnictwem jest zbiór bazy noclegowej tj. gospodarstw agroturystycznych, 

hoteli,  pensjonatów,  ośrodków  wypoczynkowych  ujętych  w  jedną  całość.  Dodatkowo  podane  

są  również  przybliżone  ceny  noclegów.  Dyrektor  Kancelarii  Powiatu  powiadomił,  iż  zupełną 

nowością,  która  ma się  ukazać są  regionalne przepisy Sądecczyzny.  Materiały  zostały zbierane 

przez wiele lat. Wydawnictwo wymaga dobrego składu, którym zajmie się Kancelaria Powiatu.  

W związku z powyższym zostaną zaoszczędzone koszty.  Ewentualnie będą potrzebne środki na 

pokrycie  kosztów  druku,  a  jeżeli  zabraknie  pieniędzy  wydawnictwo  ukarze  się  w  formie 

elektronicznej.



Na  zakończenie  Kierownik  Biura  Krynickiej  Organizacji  Turystycznej  Daniel  Lisak 

podziękował za możliwość uczestnictwa w targach. Podkreślił, jak ważne jest, by stoisko było duże 

z odpowiednia ilością materiałów, gdyż to powoduje przyciąganie klienta i duże zainteresowanie. 

Profesjonalne stoisko, odpowiedni wystrój , konkursy oraz obsługa są podstawą udanych targów. 

Ponadto ważne jest by jedno stoisko reprezentowało cały region tj. wszystkie 16 sądeckich gmin.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  podziękował  wszystkim  przedstawicielom  branży 

turystycznej za udział w spotkaniu, którzy opuścili salę.

Ad 7

Przewodniczący  Komisji  Turystyki  i  Sportu  Marian  Kuczaj  przedstawił  i  poddał  pod 

głosowanie porządek posiedzenia obrad.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj poddał  pod głosowanie  protokół  nr 4  z  dnia  

10 marca 2011 roku.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Wiceprzewodnicząca  Komisji  Agata  Król-Mirek  poinformowała,  iż  należy  podsumować 

spotkanie i wyciągnąć wniosek. Uważa, że działania Komisji powinny być widoczne, nie mogą to 

być tzw.” rozmowy gabinetowe”, z których nic nie wynika.

W związku z powyższym Komisja Turystyki i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego zgłosiła 

wniosek do Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o o przygotowanie projektu uchwały na Sesję Rady 

Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wezwania do podjęcia jednoznacznych działań samorządów 

wszystkich szczebli służących perspektywicznemu rozwojowi turystyki na Sądecczyźnie poprzez 

poprawę  infrastruktury  komunikacyjnej:  drogowej,  kolejowej,  samochodowej  oraz  promocyjne 

wsparcie  branży  w  celu  większego  wykorzystania  obecnej  bazy  noclegowej.  Ponadto  Komisja 

Turystyki i Sportu RPN prosi o pisemne interwencje w Urzędzie Wojewódzkim i odpowiednich 

Ministerstwach.

Powyższy  wniosek  został  przyjęty  przez  Komisję  i  skierowany  do  Zarządu  Powiatu 

Nowosądeckiego. Stanowi załącznik do protokołu.

  



Ad. 6

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu 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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