
PROTOKÓŁ Nr 2/2012
posiedzenia Komisji Turystyki i Sportu

Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 17 lutego 2012 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia komisji. 

3.Zapoznanie się z bazą stacji narciarskich na terenie Powiatu Nowosądeckiego. 

- godz. 9.30 – Stacja narciarska w Kamiannej,

- godz.11.00 – Stacja narciarska SŁOTWINY w Krynicy -  Zdroju,

- godz.12.30 – Stacja w Tyliczu.

4.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

5.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  otworzył  posiedzenie  i  przywitał  wszystkich 

przybyłych.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji oraz zaproszeni goście:

Andrzej Zarych – Dyrektor Wydziału Kancelarii Powiatu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący  Komisji  Marian  Kuczaj  przedstawił  i  poddał  pod  głosowanie  porządek 

posiedzenia.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Turystyki i Sportu Marian Kuczaj  poddał pod głosowanie protokół 

nr 1/2012 z dnia 20 stycznia br.

Protokół został przyjęty jednogłośnie i podpisany.

Protokół Nr 2/2012 17 lutego 2012 r.



Ad. 3

Członkowie  Komisji  Turystyki  i  Współpracy  Międzynarodowej  Rady  Powiatu 

Nowosądeckiego rozpoczęli zimową wizytację stacji narciarskich Sądecczyzny w celu  poznania 

poziomu świadczonych usług  oraz  oferowanych formy wypoczynku.  Pierwszą  z  odwiedzonych 

stacji była  stacja narciarska w Kamiannej.

Współwłaściciel  stacji  Jan  Adamski  zaprezentował  obiekt  oraz  plany związane  z   modyfikacją 

wyciągu. Przed laty wieś Kamianną odkrył i rozsławił ks. dr Henryk Ostach. Dla wielu, miejsce 

kojarzy się właśnie z Jego osobą oraz pszczelarstwem i apiterapią. Swoisty urok wioski, rozległe 

i  łatwe trasy  narciarskie  oraz  rodzinna  atmosfera  na  stoku zapewniają  przyjemny  wypoczynek 

zimowy.

Drugim wizytowanym obiektem była stacja Azoty w Krynicy Zdroju.  Jest to rodzinna stacja 

narciarska o urozmaiconej ofercie dla wytrawnych narciarzy, również biegowych, snowboadzistów 

i  osób  stawiających  pierwsze  kroki  na  nartach.  To  idealne  miejsce  na  spędzenie  zimowego 

weekendu z rodziną i przyjaciółmi.

Ostatnią wizytowanym wyciągiem była stacja narciarska w Tyliczu.   Ośrodek dysponuje 

nową kolejką krzesełkową o długości 750 m, dwoma wyciągami orczykowymi oraz bezpiecznym, 

przeznaczonym dla najmłodszych narciarzy wyciągiem Baby Ski.  Zmodernizowane i  niezwykle 

urozmaicone  trasy  narciarskie  zadowolą  zarówno  zaawansowanych  jak  i  początkujących 

miłośników  białego  szaleństwa.  Stacja  narciarska  obejmuje  7  tras  o  łącznej  długości  5  km  

a ukształtowanie terenu umożliwia 11 różnych wariantów zjazdu ze szczytu Bradowca.

W trakcie spotkania Komisja miała okazję  obejrzeć cały kompleks narciarski w Tyliczu.

Przewodniczący Komisji  Marian Kuczaj  wyraził  przekonanie,  iż  zebrane  spostrzeżenia będą 

bardzo  przydatne  w  przygotowaniu  kampanii  reklamowej  ,ponieważ  Powiat  planuje  szeroką 

kampanię reklamową zarówno oferty zimowego jak i letniego wypoczynku na Sądecczyźnie.

Komisja  Turystyki  i  Sportu  Rady  Powiatu  Nowosądeckiego  zgłosiła wniosek  do  Zarządu 

Powiatu  Nowosądeckiego  o  wystąpienie  do  Zarządu  Małopolskiej  Organizacji  Turystycznej  

z prośbą o dopisanie stacji narciarskiej w Kamiannej do elektronicznego rejestru stacji narciarskich 

w Małopolsce.

Powyższy  wniosek  został  przyjęty  przez  Komisję  i  skierowany  do  Zarządu  Powiatu 

Nowosądeckiego. Stanowi załącznik do protokołu.
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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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