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Polskie Koleje Linowe
ponownie w polskich rękach

Fot. Piotr Duraj
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BEZPŁATNA GAZETA LOKALNO - REGIONALNA NA TERENIE POWIATÓW NOWOTARSKIEGO I TATRZAŃSKIEGO. NAKŁAD 15 000 egz.

Podczas wizyty w Zakopanem, premier Mateusz Morawiecki poinformował
o przejęciu Polskich Kolei Linowych przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z obietnicą złożoną przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława
Kaczyńskiego, spółka powróciła w polskie ręce.
Premier Morawiecki potwierdził wcześniejsze, medialne doniesienia o zmianie właściciela PKL, po dotarciu na szczyt Kasprowego Wierchu. Nie krył zadowolenia z powrotu tego „diamentu narodowego” do polskiego majątku.
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Miasto Zakopane
Inspirowane Górami

Burmistrz Miasta Zakopane oraz Rodzina Berbeków zapraszają
na siódmą edycję festiwalu Inspirowane Górami, który odbędzie
się w dniach 18-21 października 2018.
18.10 czwartek
godz. 16.00 Inspirowane Górami. Malarstwo Konsueli Madejskiej- Turskiej
godz. 17.00 „Górskie migawki”. Spotkanie i wykład Julity Chudko
i Adama Brzozy Czerwony Dwór, ul. Kasprusie 27
godz. 19.00 Otwarcie wystawy Marek Kalmus „Tybetem malowane”
Krupówki obok oczka wodnego
godz. 20.00 „Dreamland”. Pokaz filmu z udziałem Twórcy Stanisława Berbeki
Kino Miejsce, Orkana 2
19.10 piątek
godz. 8.00 Warsztaty plenerowe fotografia artystyczna z udziałem
Julity Chudko i Adama Brzozy
godz. 17.00 Anna Maciejasz – Kamińska, Piotr Bąk: Prezentacja albumu
„Kronika Miasta Zakopane w czasie kadencji Burmistrza Leopolda Winnickiego.
Reprint z okazji 85-lecia otrzymania praw miejskich przez Zakopane”
Kawiarnia Teatru, Scena Atanazego Bazakbala, ul. Chramcówki 15
godz. 18.00 Wystawa „Ewa w drodze”. Ogłoszenie Patronów Festiwalu.
godz. 19.30 Spektakl „Wanda” w reżyserii Marii Sadowskiej i Joanny Grabowieckiej
w wykonaniu Teatru Polskiego z Bielska – Białej
bezpłatne zaproszenia do pobrania na stronie: zakopane. pl/zaproszenia
Teatr im. St. I. Witkiewicza, ul. Chramcówki 15
20.10 sobota
godz. 16.00 Podsumowanie projektu „Miasto Zakopane wczoraj, dziś i jutro”
- Stowarzyszenie „Pura Vida”
godz. 17.00 Carrantuohill w programie muzyczno-tanecznym „W irlandzkim rytmie”
Bezpłatne zaproszenia do pobrania od 1.10. na stronie:
zakopane. pl/zaproszenia
Kino „Sokół”, ul. Orkana 2
21.10 niedziela
godz. 15.00 Msza Święta w intencji Mieszkańców w 85-lecie nadania
praw miejskich Zakopanego
godz. 16.00 Recital Joanny Albrzykowskiej – Clifford z akompaniamentem
Marcina Augustyna
Sanktuarium Najświętszej Rodziny, ul. Krupówki 1
Partnerzy: Teatr im. St. I. Witkiewicza, Zakopiańskie Centrum Kultury, Centrum Kultury Rodzimej Czerwony Dwór, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
Gniazdo w Zakopanem, Kino „Sokół”, Parafia pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem, Stowarzyszenie „Pura Vida”
Mecenasi: Wanda i Krzysztof Oleksowicz, Restauracja Zakopiańska

Zbiórka liści z terenu miasta
Zbiórka liści z terenu miasta w okresie jesiennym (od 15 października do 15 listopada) będzie odbywać się w piątki w okresie trwania zbiórki po dokonaniu zgłoszenia do Spółki Tesko Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa.
Zgłoszenia winny być dokonywane od poniedziałku do czwartku telefonicznie lub w siedzibie Spółki Tesko w okresie trwania zbiórki z podaniem adresu i ilości worków z liśćmi. Liście muszą być umieszczone w przezroczystych workach 120l, zawiązanych.
Urząd Miasta Zakopane,

www.zakopane.eu

Wybrano koncepcję architektoniczno-przestrzenną zakopiańskiego dworca
15 paź dzier ni ka roz strzygnię ty
zo stał ogól no pol ski kon kur su
na wykonanie koncepcji architekto nicz no -prze strzen nej wy bra nych elementów zagospodarowania dla budowy Centrum Komunikacyjnego na terenie dworca kolejowego w Zakopanem. W Urzędzie Miasta Zakopane podczas
konferencji prasowej zaprezentowane zostały zwycięskie prace
pokazujące nowe otoczenie dworca, a laureaci odebrali z rąk Burmistrza Leszka Doruli nagrody.
Na konkurs wpłynęło 9 prac, spośród których wyłoniono laureatów
trzech kolejnych nagród:
– I miejsce – nagroda
w wysokości 30 000,00 zł
Tomasz Galica i Anna Muras
– II miejsce – nagroda
w wysokości 20 000,00 zł
Adam Krzysztofiak
– III miejsce – nagroda
w wysokości 10 000,00 zł
Jakub Wójtowicz i Filip Zieliński.
Przypomnijmy, że finansowanie
na modernizację dworca kolejowego
w Zakopanem zostało pozyskane
z trzech różnych programów – na ochronę zabytków, transport niskoemisyjny
i obiekty dworcowe i wynosi 26,5 mln zł.
Zakończony konkurs był jednym z etapów realizacji całego przedsięwzięcia.
– Remont pierwszego budynku został
już rozpoczęty i potrwa do końca przyszłego roku. Oczywiście w planie jest także
drugi budynek. Natomiast w odniesieniu
do pozostałej przestrzeni został ogłoszony
konkurs. Prace oceniał liczny sąd konkur-

sowy. Od początku chcieliśmy, aby o tym
ważnym dla Zakopanego miejscu nie decydowali sami urzędnicy. Stąd najpierw konsultacje społeczne, a teraz udział w ocenie
tych prac architektów iinnych fachowców,
także spoza naszego urzędu. Teraz sam nie
mogę się już doczekać na moment, gdy
napodstawie tego konkursu będziemy mogli ogłosić przetarg w trybie „zaprojektuj
i wybuduj” i rozpoczniemy tym samym
dalsze prace związane z otoczeniem dworca – powiedział burmistrz Leszek Dorula.
Przewodniczącą sądu konkursowego
była mgr inż. arch. Sylwia Gąsienica Kleryk – Strynka z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Zakopane.
Sąd wziął pod uwagę takie kryteria jak:
atrakcyjność i trafność całości rozwiązań,
sposób uwzględnienia wartości kulturowych i przestrzennych miejsca oraz wytycznych konserwatorskich, walory rozwiązań funkcjonalnych, nowatorstwo

i oryginalność przedstawionych rozwiązań oraz koszt ich realizacji. – Koncepcja
musiała być wyjątkowa i przede wszystkim uwzględniać, że jest to Zakopane – przystanek końcowy, z którego podróżni nigdzie nie pędzą, mają czas by się
tu zatrzymać i z tym miejscem zaprzyjaźnić. Chcieliśmy, by oddany został charakter tego miejsca położonego w górach – wyjaśniała przewodnicząca.
Nagrodzona i wybrana do realizacji
koncepcja wymaga jeszcze wprowadzenia drobnych zmian zgodnie z wytycznymi sądu konkursowego. Jej zaletą są właśnie ciekawe odniesienia do natury, regionalnych motywów zdobniczych, tatrzańskiej przyrody i górskich szlaków, które
jednoznacznie oddają charakter miejsca.
Forma zadaszeń peronów nawiązuje
do górskich szczytów, urozmaicają ją tablice z słownikiem gwary góralskiej, zieleń, piękne detale, a nawet huśtawki.

PGE Nowa Energia wybuduje w Zakopanem
stacje ładowania samochodów elektrycznych
Przed stawi cie le Mia sta Za ko pa ne
oraz firmy PGE Nowa Energia podpisali list intencyjny dotyczący wybudowania na terenie miasta stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. Zgodnie z treścią listu intencyjnego, w mieście powstanie sześć stacji ładowania o różnej mocy. Miasto
za pro po nu je naj lep sze lo ka li za cje
i bę dzie wspie ra ło tę inwe stycję
od strony formalno-prawnej. PGE Nowa Energia sfinansuje tę inwestycję.

– Stworzenie infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych jest niezbędne, aby miasta takie jak Zakopane
mogły czerpać korzyści związane z rozwojem elektromobilności. Pojazdy elektryczne to przyszłość, którą chcemy wspierać
w naszym mieście – powiedział Leszek
Dorula, burmistrz Zakopanego.
PGE Nowa Energia to spółka odpowiedzialna za wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w ramach Grupy PGE,
jednej z największych grup energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółka rozbudowuje sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych w Polsce
i testuje różne produkty i usługi związane z elektromobilnością. PGE Nowa

Energia jest obecnie najpoważniejszym
partnerem dla samorządów w zakresie
budowania infrastruktury stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce.

ul. Koś ciuszki 13, 34-500 Zakopane, t el. 18 20 20 400, www.zakopane.eu

Głównym celem tego polsko-słowackiego przedsięwzięcia jest zwiększenie zrównoważonego wykorzystania torfowisk jako unikatowego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego poprzez wspólną
ochronę oraz udostępnianie tych wyjątkowych terenów
turystom i mieszkańcom. Partnerzy z obu krajów połączyli siły, aby zwiększyć atrakcyjność torfowisk poprzez
różnorodne działania inwestycyjne, wydarzenia i upowszechnianie wiedzy na ich temat.
Wśród głównych zadań znalazło się utworzenie
dwóch multimedialnych muzeów torfowisk pogranicza polsko-słowackiego w odnowionych i zmodernizowanych obiektach zabytkowych w Chochołowie
i na Zamku Orawskim. W budynku dawnego ośrodka
zdrowia w Chochołowie powstała multimedialna ekspozycja torfowisk pogranicza polsko-słowackiego
i otworzono Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk.
Ekspozycja wykorzystuje nowoczesne, interaktywne
formy komunikowania się z użytkownikami i przekazywania im wiedzy na temat różnych aspektów związanych z chronionymi gatunkami fauny i flory oraz
procesem powstawania torfowisk.
Po stronie słowackiej, po renowacji budynku renesansowej plebanii na dolnym dziedzińcu Orawskiego
Zamku zrealizowano samoobsługową, multimedialną
ekspozycję torfowisk, wyposażoną w audiowizualne
i interaktywne elementy. To pierwsza tego typu ekspozycja na Słowacji.

Torfowiska prezentowane są nie tylko w nowoczesnej formie dwóch multimedialnych ekspozycji,
ale również bezpośrednio w terenie. Dlatego Gmina Czarny Dunajec wybudowała oraz oznakowała nowe odcinki edukacyjnych ścieżek pieszo-rowerowych, które prowadzą do Centrum Promocji
i Ochrony Torfowisk w Chochołowie oraz do torfowisk. Trasy mierzące łącznie 3,68 km stanowią kolejne odcinki transgranicznego Historyczno-kulturowo-przyrodniczym szlaku wokół Tatr. Przy ścieżkach rowerowych powstały dwa miejsca postojowe dla rowerzystów o charakterze edukacyjnym, w tym jedno
niezwykle oryginalne – mieszczące się w odrestaurowanym, 100-letnim wagonie kolejki wąskotorowej,
który kiedyś dowoził pracowników do miejsca, gdzie
wydobywali torf. Wagon zlokalizowany na terenie
Zakładu Torfowego w Czarnym Dunajcu jest dostępny dla turystów, którzy mogą go zwiedzać podczas
wycieczek rowerowych.
Zgodnie z założeniami projektu w ramach popularyzacji wiedzy o torfowiskach po polskiej i słowackiej stronie powstała strona internetowa przedsięwzięcia i muzeów torfowisk (www. muzeumplsk. eu), wydano również
serię publikacji o tych unikatowych terenach i muzeach
w wersji drukowanej oraz elektronicznej. Zorganizowano internetowy konkurs wiedzy o torfowiskach dla
uczniów polskich i słowackich szkół oraz przygotowano
cykl warsztatów dla dzieci i młodzieży w muzeum
w Chochołowie wraz z wycieczkami na torfowiska.
W ramach projektu zorganizowano także seminarium

zdjęcia: Barbara Ogrodniczak / arch. Urzędu Gminy Czarny Dunajec

naukowe na Zamku Orawskim oraz wydano publikację
pokonferencyjną. Specjalnie dla najmłodszych Gmin
Nowy Targ przygotowała animowany film o torfowiskach pt. „Tet i Rosa. Torfowe przygody”, dostępny w internecie oraz na ekspozycji w Chochołowie. Natomiast
Muzeum Orawskie zrealizowało dokumentalny film
o torfowiskach.

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Okres realizacji projektu:
marzec 2017 – październik 2018.
Wartość całkowita kwalifikowalna projektu
wyniosła 1.245.529,48 EUR, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na poziomie 85% wyniosło 1.058.699,96 EUR.

Fot. Michal Pišný

Gmina Czarny Dunajec jest partnerem
wiodącym międzynarodowego projektu pt.
„Torfowiska wysokie – europejski unikat
polsko-słowackiego pogranicza”, który realizuje wraz ze słowackim partnerem – Muzeum Orawskim Pavla Országha
Hviezdoslava z Dolnego Kubina. To projekt, dzięki któremu unikalne na skalę
światową tereny torfowisk mają szansę
nie tylko na ochronę, ale również rozwój
i promocję jako atrakcja turystyczna.

zdjęcia: Barbara Ogrodniczak / arch. Urzędu Gminy Czarny Dunajec

Torfowiska wysokie – europejski unikat
polsko-słowackiego pogranicza
Unikat
na skalę
światową
Największy w Karpatach transgraniczny kompleks torfowisk
znajduje się w południowej
części Małopolski i północnej
części Kraju Żylińskiego. Jego
wzrost rozpoczął się około 10
tysięcy lat temu w okolicach
dzisiejszej miejscowości Chochołów w gminie Czarny Dunajec i trwa do dziś. To nie tylko
ewenement na polsko-słowackim pograniczu, ale też bezcenny unikat przyrodniczy niemający precedensu w terenach górskich całej Europy.
W przygranicznej Gminie Czarny Dunajec znajduje się aż 57%
obszaru Torfowisk Orawsko-Nowotarskich (4.757ha). Graniczą
one bezpośrednio z Torfowiskami Kotliny Orawskiej na Słowacji (840 ha). Ze względu
na swoje niezwykłe walory torfowiska te zostały włączone
do obszarów Natura 2000. Zachował się tu świat rzadkich roślin oraz chronionych gatunków
zwierząt. Takiej bioróżnorodności nie spotyka się na żadnym
innym obszarze i z tego też
względu torfowiska wysokie
stanowią cenny unikat przyrodniczy pogranicza.
Gmina Czarny Dunajec i Muzeum Orawskie z Dolnego Kubina we wspólnym transgranicznym projekcie podjęli wyzwanie realizacji działań, które
pogodzą udostępnianie i prezentowanie unikatowych walorów przyrodniczych polsko-słowackiego kompleksu tor fowisk z chronieniem torfowisk
przed niepożądaną presją turystyczną i zniszczeniem.
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Uroczystego otwarcia Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk dokonano 5 października 2018 r. Symboliczną wstęgę
przecięli Józef Babicz – wójt Gminy Czarny Dunajec, Rafał Baliński – dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Eva Samčikova – kierownik wydziału marketingu w Muzeum Orawskim, Agnieszka Pyzowska – dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY, Michał Stawarski – dyrektor biura Związku
Euroregion „Tatry” w towarzystwie Kazimierza Marduły – sołtysa Chochołowa i wielu zaproszonych gości.
Podczas uroczystości obecni byli m. in. Anna Maj z oddziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Karolina Rzepecka – specjalista ds. finansowych ze
Wspólnego
Sekretariatu
Technicznego,
Magdalena
Zmarzlákowá – burmistrz miasta Trstena, Dušan Karáska – doktor
nauk przyrodniczych, dyrektor Parku Krajobrazowego Górna Orawa, Włodzimierz Cichocki – ekspert w dziedzinie torfowisk, przyrodnik i ornitolog, Roman Latoń – nadleśniczy Lasów Państwowych
w Nowym Targu, Bogusław Sroka – prezes Zarządu LOT Chochołowski, Miloš Šustek – starosta miejscowości Sucha Hora, Joanna Filas – dyrektor biura PLGD, Stanisław Tyrała – prezes Zarządu Term
Chochołowskich, Monika Piorun, Magdalena Lindstrom, Mariusz
Orzechowski – autorzy ekspozycji zfirmy New Amsterdam, Marcin
Warchałowski z Muzeum Tatrzańskiego, Stanisław Gonciarczyk – przewodniczący Rady Gminy Czarny Dunajec, radni gminni
i pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec. Wśród gości obecna
była także Stanisława Pilch – była skarbnik Gminy Czarny Dunajec.
– To projekt niezwykły. Tak się zdarzyło, że zyskaliśmy potężnego partnera w dziedzinie turystyki i muzealnictwa, dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego – Muzeum Orawskie, które służyło nam wsparciem i bogatym doświadczeniem. Dzięki temu zrobiliśmy kolejny krok na drodze do eksponowania i pokazywania
naszych torfowisk – mówił podczas otwarcia w imieniu wójta
gminy Czarny Dunajec Michał Jarończyk, sekretarz gminy.
– Mam nadzieję, że nam się to udało, że powstało coś ciekawego, atrakcyjnego, chociaż na niewielkiej powierzchni, ale jednak bardzo interesująco pokazującego czym są torfowiska, dlaczego warto je zachować, odwiedzać, cieszyć się nimi. Przy tej
okazji bardzo dziękuję Muzeum Orawskiemu na czele z panią
dyrektor dr Márią Jagnešáková, która dzisiaj nie mogła być z nami, ale uczestniczyła w licznych naradach i mogliśmy podpatrywać oraz wykorzystywać bogate doświadczenie Muzeum Orawskiego. Nieoceniona była też pomoc osób z Euroregionu „Tatry”,
Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY.
Dziękujemy pani Agnieszce Pyzowskiej z EUWT, panu Michałowi Stawarskiemu, dyrektorowi biura Związku Euroregion Tatry.
Bardzo, bardzo duże podziękowania za to, że pomagali nam

fot. Piotr Duraj

Centrum Promocji i Ochrony Tor fowisk w Chochołowie to pierwsza
w pełni interaktywna, multimedialna ekspozycja przyrodnicza,
która pozwala wszystkimi zmysłami poznawać unikatowy świat fauny i flory Tor fowisk Orawsko-Nowotarskich. Na odkrywców przyrody
czeka mnóstwo atrakcji: interaktywne mikroskopy, wielki model
rosiczki, cietrzew jako przewodnik,
animowane mapy, symulatory powodzi, profil tor fowy, filmy – a to
tylko niektóre atrakcje.
Multimedialna ekspozycja zabiera
nas w wirtualną podróż do świata niezwykłej flory i fauny, prezentując bogactwo
i unikatowość chronionych obszarów Torfowisk Orawsko-Nowotarskich. Idealnym
uzupełnieniem wizyty w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk jest wycieczka
na torfowiska po wyznaczonych trasach
turystycznych i ścieżkach rowerowych
Szlaku wokół Tatr. Tam, można z bliska
obejrzeć świat chronionych roślin, ptaków
i zwierząt prezentowanych na ekspozycji.
Podczas takiej wycieczki, można zwiedzić
odrestaurowany w ramach projektu, ponad stuletni wagonik kolejki wąskotorowej, który znajduje się w Zakładzie Produkcji Torfowej w Czarnym Dunajcu. Koniecznie też trzeba odwiedzić Zamek
Orawski i zobaczyć multimedialną ekspozycję torfowisk Orawy przygotowaną
w odrestaurowanym renesansowym budynku dawnej plebanii, znajdującym się
na głównym dziedzińcu zamku.
Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk zabiera swoich gości w podróż
po tajemniczym świecie torfowisk. Prezentuje prehistorię obszaru Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej, przedstawia niezwykłe rośliny i zwierzęta zamieszkujące
torfowiska, pozwala zrozumieć zjawiska
przyrodnicze i wyjaśnia, dlaczego te wyjątkowe tereny należy chronić.
Animowana mapa występowania
torfowisk, którą można sterować samodzielnie, odpowiada na pytanie w jaki

sposób na polsko-słowackim pograniczu
w okolicach Czarnego Dunajca ukształtował się rozległy kompleks torfowisk wysokich, stanowiący zespół unikatowych siedlisk przyrodniczych. Dzięki niej, można
poznać chronione gatunki roślin i zwierząt oraz typy siedlisk występujące na obszarze Torfowisk Orawsko-Nowotarskich.
Warto zaznaczyć, że ze względu na swoją
wyjątkową wartość przyrodniczą Torfowiska Orawsko-Nowotarskie zostały włączone do europejskiej sieci ekologicznej
Natura 2000.

fot. Piotr Duraj

Dawny ośrodek zdrowia w Chochołowie przeistoczył się w nowoczesne Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk. Obiekt powołano do istnienia w ramach międzynarodowego projektu
realizowanego przez Gminę Czarny Dunajec (partner wiodący) i Oravské Múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie.
Zadanie pn. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” zostało dofinansowane w ramach
Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

na każdym etapie realizacji tego projektu. Dziękuję panu dyrektorowi Rafałowi Balińskiemu, który reprezentuje tutaj stronę
rządową – Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a także Wspólnemu Sekretariatowi Technicznemu – mówił Michał Jarończyk.
Wyrazy wdzięczności Michał Jarończyk skierował też
do wszystkich, którzy przyczynili się do powstania ekspozycji,
pracowników firmy New Amsterdam, projektantów, przyrodników oraz pracowników Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
– Dziękuję panu Bogusławowi Sroce za udostępnienie wagonika, który jest drugim elementem naszego projektu. Zobaczą Państwo, jak wygląda odrestaurowany wagonik kolejki wąskotorowej,
który – jak mamy nadzieję – będzie jeździł po torfowiskach i pokazywał z bliska te tereny. Wiemy już, że Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje równoległy projekt, w którym modernizowana jest
lokomotywka, kolejny wagonik, zatem krok po kroku udostępniamy i pokazujemy nasze torfowiska szerszej publiczności – mówił
do uczestników uroczystego otwarcia obiektu Michał Jarończyk.
Jak podkreślił sekretarz gminy Czarny Dunajec projekt „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” został bardzo wysoko oceniony i doceniony. Warto zaznaczyć, że projekt znalazł się wśród finalistów europejskiego konkursu RegioStars Awards 2018.
Wśród zaproszonych gość obecny był również Rafał Baliński,
dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Instytucji Zarządzającej Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, który wręczył
wójtowi gminy Czarny Dunajec Józefowi Babiczowi certyfikat
i pamiątkowy dyplom finalisty konkursu RegioStars.
– Projekt został dostrzeżony w Brukseli i we wtorek odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród dla najlepszych, najciekawszych projektów o europejskiej wartości dodanej, projektów
współpracy transgranicznej – mówił Rafał Baliński, wyrażając
swoje zadowolenie, że będzie mógł w niej uczestniczyć. – Państwa projekt znalazł się w gronie 21 finalistów. Gratuluję, nam
bardzo zależało – jako ministerstwu i instytucji, która odpowiada za realizację całego programu – aby znalazły się tam polskie
akcenty i bardzo cieszę się, że znalazł się tam właśnie projekt
z polsko-słowackiego pogranicza – podkreślił.
Otwarciu Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk towarzyszyła piękna pogoda, która umożliwiła zorganizowanie wycieczki krajobrazowej. Goście, podzieleni na trzy grupy, mieli okazję
zwiedzić Chochołów i tereny torfowisk, a także zobaczyć odrestaurowany wagonik na terenie Zakładu Torfowego, do którego
mogli dotrzeć na dwa sposoby: rowerami „Szlakiem wokół Tatr”
lub pojazdem elektrycznym „Eko-Taxi” – nową atrakcją na terenie gminy Czarny Dunajec.
Proces przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku
dawnego ośrodka zdrowia rozpoczął się w sierpniu 2017 roku.
Wykonawcą inwestycji była firma P. B. U PRANICA Adam Pranica z Klikuszowej. W obiekcie powstała ekspozycja wykorzystująca
nowoczesne interaktywne formy komunikowania się z użytkownikami. Za jej pośrednictwem odwiedzający zgłębią wiedzę na temat chronionych gatunków fauny i flory oraz różnych aspektów
związanych z procesem powstawania torfowisk. Wykonawcą ekspozycji jest firma New Amsterdam sp. z o.o. z Krakowa. Wartość
całej inwestycji wyniosła ponad 1,1 mln zł.

fot. Piotr Duraj

fot. Piotr Duraj

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk Unikatowy świat torfowisk
w Chochołowie uroczyście otwarte
na wyciągnięcie ręki

Centrum umożliwia odwiedzającym poznawanie świata torfowisk nie
tylko wzrokiem, ale również innymi
zmysłami. Wystarczy podejść do ekspozytora z torfem, zbliżyć głowę do pojemnika – poczuć jego zapach, a następnie
włożyć dłoń do środka, aby przekonać
się jaką ma strukturę. Dzięki animacji
odkładania się torfu, ten niezwykły,
trwający długie lata proces odkrywa
przed nami swoje tajemnice.
W wysokim, dwustronnym ekspozytorze z monitorami, wyświetlana
jest z kolei aplikacja dotykowa z animacjami obrazującymi rekonstrukcję
profilu tor fowego. Można sterować
treścią aplikacji pokazywaną na ekranach za po mo cą pa ne lu nawi ga cji
umieszczonego obok profilu. Animacja wyjaśnia, ile tysięcy lat ma torfowisko, jak powstało, jakie ważne wydarzenia w dziejach Polski miały wtedy
miejsce. Można dzięki niej sprawdzić,
co kryje się pod powierzchnią torfowiska i z czego składa się torf.

Wywiad
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Czas na pierwsze podsumowania
Wywiad ze starostą tatrzańskim Piotrem Bąkiem
W nadchodzących wielkimi krokami wyborach samorządowych, starosta tatrzański Piotr Bąk ubiega
się o reelekcję. W szerokim wywiadzie, kandydat opowiada o transporcie, edukacji, prawie budowlanym i wszystkich innych tematach
ważnych dla mieszkańców.
Z Piotrem Bąkiem
rozmawia Anna Gródek.

Minęły cztery lata Pańskiej kadencji.
Jak Pan ocenia swoje działania na rzecz
mieszkańców powiatu tatrzańskiego?
W 2014 roku z grupą radnych kandydujących z listy Prawa i Sprawiedliwości i koalicjantami z innych ugrupowań
przejęliśmy odpowiedzialność za samorząd powiatowy. Wywiązaliśmy się z naszych obietnic wyborczych. Przez te cztery lata staraliśmy się być blisko wszystkich mieszkańców powiatu i pomagać im
w rozwiązywaniu konkretnych, indywidualnych ludzkich problemów. Pilnowaliśmy dobra wspólnego, umożliwiając
równy start i stosując wobec wszystkich
jednakowe kryteria. Skończyliśmy z praktyką zatrudniania członków rodzin
w podległych jednostkach i urzędach.
Zdecydowanie polepszyliśmy standard obsługi mieszkańców w wydziałach
i jednostkach Starostwa Powiatowego,
w szczególności w wydziałach geodezji,
komunikacji i budownictwa wykorzystując nowoczesne rozwiązania techniczne
i organizacyjne. Aktualnie wydział geodezji, realizując program „E-usługi w administracji” (6 mln zł – 100% dotacja z UE)
stopniowo wprowadza rozwiązania w wyniku, których będzie możliwa obsługa interesantów drogą elektroniczną, bez konieczności przyjazdu do urzędu.
Powiat Tatrzański jako jedyny w Małopolsce odpowiada za dwa szpitale powiatowe. Jakie zadania w tym zakresie zrealizowano w ciągu ostatnich czterech lat?
Podległe Powiatowi placówki publicznej służby zdrowia były bardzo aktywne w staraniach o polepszenie jakości
oferowanych usług.
W Szpitalu im. Tytusa Chałubińskiego na Kamieńcu w wyniku przebudowy
budynku powstały nowe oddziały: oddział medycyny paliatywnej i oddział rehabilitacji kardiologicznej. Przebudowany, zmodernizowany i na nowo wyposażony został szpitalny oddział ratunkowy.
Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc
„Odrodzenie” im. Klary Jelskiej na Gładkiem pozyskał fundusze i rozpoczął budowę nowoczesnego bloku operacyjnego
z niezbędnym zapleczem.
Według rankingu „Dziennika Gazeta
Prawna” Powiat Tatrzański od czterech lat
prowadzi w rankingu zdrowia Polski
(w oparciu o porównanie obiektywnych
wskaźników). Wielki wkład wnieśli tutaj
dyrektorzy i pracownicy obydwu szpitali
powiatowych. Niemniej praca powiatowej służby zdrowia wymaga ciągłych starań by podnosić skuteczność leczenia
i zwiększać satysfakcję pacjentów.
Bardzo ważnym elementem codziennego życia mieszkańców jest komu-

nikacja, możliwość szybkiego poruszania
się po regionie. Jak ocenia Pan swoje działania na rzecz ulepszenia dostępności komunikacyjnej Podtatrza?
Zabiegaliśmy o jej polepszenie i powiązania obszaru powiatu z Krakowem.
W efekcie między innymi tych zabiegów
czynionych w Warszawie i Krakowie:
– trwają prace przy budowie drogi
krajowej S7 na odcinku Lubień – Chabówka,
– rozstrzygnięto przetarg na budowę
nowej trasy drogi krajowej nr 47 na odcinku Chabówka – Nowy Targ,
– trwa modernizacja drogi krajowej
nr 47 na odcinku Nowy Targ – Zakopane
(most w Białym Dunajcu, węzeł poroniański),
– wybudowano nowy węzeł komunikacyjny na Łysej Polanie,
– zmodernizowano skrzyżowanie
w Bukowinie Tatrzańskiej na Klinie,
– rozpoczęto modernizację drogi wojewódzkiej nr 958 Zakopane –Czarny
Dunajec,
– trwa modernizacja linii kolejowych
nr 97, 98, 99 Skawina – Zakopane,
– rozpoczęto przygotowania do budowy nowego połączenia kolejowego Podłęże – Piekiełko.
Rozpoczęła działalność Podhalańska
Kolej Regionalna.
Na tak duże inwestycje potrzebne są
ogromne środki finansowe.
Tak. I te pieniądze znalazły się w budżetach zarządców dróg i kolei podlegających rządowi i województwu małopolskiemu. Natomiast nasz powiat w latach 2014-2016 na skutek zadłużenia
odziedziczonego z lat poprzednich nie
posiadał dostatecznego potencjału do sfinansowania istotnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. W 2016 r. udało się
znacząco obniżyć zadłużenie powiatu co
w efekcie odblokowało możliwości inwestycyjne. W latach 2017 -2018 przeprowadzono szereg inwestycji i remontów
na drogach powiatowych, w tym:
– remont drogi powiatowej Ratułów – Ciche – Chochołów w miejscowości Bustryk,
– remont drogi powiatowej Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Gliczarów Dolny,
– remont drogi powiatowej Gronków – Bukowina Tatrzańska w miejscowości Leśnica,
– modernizację drogi powiatowej
Szaflary – Ząb w miejscowości Bustryk
– przebudowę obiektu mostowego
wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Biały Dunajec – Bukowina Tatrzańska (most do Gliczarowa Dolnego).
Podjęliśmy ponadto wspólnie z gminami przygotowania do zorganizowania
na nowo publicznej, regularnej komunikacji zbiorowej na terenie całego powiatu.
Na razie na przeszkodzie realizacji tych
planów stanęło spowolnienie przez Sejm
RP prac ustawodawczych regulujących
funkcjonowanie transportu publicznego.
Niezwykle istotnym zagadnieniem
jest edukacja. Jakie zostały podjęte działania na rzecz poprawy jakości kształcenia
w powiecie tatrzańskim?

Wynegocjowaliśmy korzystniejsze
warunki finansowe z dzierżawcą placu
pod Gubałówka i przystąpiliśmy do zaprojektowania zagospodarowania tego obszaru (szpital, estakada, plac targowy, parkingi).
Wykorzystując fundusze zewnętrzne
w tym z Unii Europejskiej, wykonano
modernizacje ewidencji gruntów (mapy
i bazy danych) w Białce Tatrzańskiej, Bustryku, Gliczarowie Górnym, Kościelisku
i Zębie. W efekcie tej modernizacji mieszkańcy tych miejscowości uzyskali lepszą
ochronę prawa własności a gminy wzrost
dochodów budżetowych.

Wspieraliśmy dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych w staraniach o podniesienie poziomu edukacji
i warunków jej prowadzenia. Były to
przede wszystkim prace remontowe
w obiektach oświatowych w tym:
– wykonanie remontu pokrycia dachowego zabytkowego budynku Zespołu
Szkół Budowlanych i budowa odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową i odprowadzeniem wód opadowych do Potoku
Młyniska,
– nadbudowa budynku Zespołu
Szkół Hotelarsko – Turystycznych,
– wykonanie remontu pokrycia dachu budynku internatu Zespołu Szkół
Hotelarsko – Turystycznych.
W wyniku przebudowy internatu
Zespołu Szkół Hotelarsko – Turystycznych Gimnazjum Specjalne uzyskało nową siedzibę, a uczniowie mogli podjąć naukę w warunkach nieuwłaczających ich
godności.
W programie wyborczym w 2014 r.
deklarowaliśmy, że przywrócimy samodzielność Zespołu Szkól Zawodowych
nr 1 – popularnego „Oxfordu”. W wyniku stanowiska grona nauczycielskiego byłej ZSZ nr 1 zawiesiliśmy realizację tego
punktu programu.
Wspieraliśmy wszelkie inicjatywy
szkół w zakresie wychowania patriotycznego (konkursy, imprezy rocznicowe,
współpraca z IPN, wyjazdy młodzieży
na kresy).
Pamiętaliśmy o ludziach kultury
i pracy twórczej (nagrody i dofinansowywanie wydarzeń kulturalnych).
Jak w każdym regionie, niektórzy
mieszkańcy potrzebują pomocy, nie są
w stanie poradzić sobie z trudami codziennego życia. Jakie działania podjęto
w tej kwestii, aby polepszyć sytuację takich osób?
Deklarowaliśmy, że pomożemy rodzinom i osobom starszym będącym

w potrzebie. W miarę możliwości każdego roku przeznaczano w budżecie określone środki na wsparcie działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
i prace remontowe w Domu Pomocy
Społecznej.
Mówi się, że na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło. Co na to władze
powiatu?
Realizując zadania rządowe z zakresu
administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenia na budowę i zgłoszenia
robót budowlanych) na terenie Zakopanego, udało się wyhamować zapędy niektórych inwestorów w kierunku nadmiernie intensywnej zabudowy zagrażające ładowi przestrzennemu, krajobrazowi kulturowemu i powodującej pogorszenia warunków życia mieszkańców (np.
hotel pod Nosalem, teren k/kościoła św.
Krzyża, wschodnie obrzeże Równi Krupowej i inne).
Czy podjął Pan wraz z zarządem jakieś działania by lepiej wykorzystać majątek Powiatu i Skarbu Państwa do intensyfikacji rozwoju regionu?
Działając wspólnie z Tatrzańskim
Parkiem Narodowym, w znacznej mierze
przywróciliśmy kontrolę starosty i parku
nad majątkiem Skarbu Państwa użytkowanym przez Polskie Koleje Linowe S.A.
w rejonie Kasprowego Wierchu. Zarząd
Powiatu działając w imieniu własnym,
gmin Bukowina Tatrzańska, Kościelisko,
Poronin oraz Miasta Zakopane dwukrotnie podjął próbę zakupu 99,76 % akcji
PKL S.A. od Altura S. a. r. l w Luksemburgu. Nasze starania w tym zakresie uzyskały wsparcie rządu polskiego. W efekcie
tych zabiegów 7 października 2018 r. doszło do zakupu 100% akcji spółki Altura
S. a. r. l przez Polski Fundusz Rozwoju
i tym samym odkupienia Polskich Kolei
Linowych od zagranicznego funduszu inwestycyjnego.

Jakie może Pan wymienić kolejne
rozpoczęte projekty, które będą realizowane, jeśli uda się Panu zwyciężyć w nadchodzących wyborach samorządowych?
Kierunki działań zostały określone
w uchwalonej i obowiązującej strategii
powiatu.
Do ważnych wyzwań, które
przed nami należą:
– budowa nowoczesnego bloku operacyjnego z niezbędnym zapleczem
w Szpitalu Specjalistycznym Chorób
Płuc „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej,
– dalsza modernizacja i doposażenie
Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego oraz Domu Pomocy Społecznej,
– zaprojektowanie, uzgodnienie
i dalsza realizacja programu uporządkowania i zagospodarowania obszaru
pod Gubałówką w Zakopanem (szpital,
estakada, plac targowy, parkingi),
– dokończenie modernizacji budynków Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych,
Będziemy kontynuować starania mające na celu wsparcie przygotowań utworzenie pododdziału Wojsk Obrony Terytorialnej w Zakopanem. Siedziba jednostki zaplanowana została w dawnym hotelu
„Chałubiński” obok Starostwa Powiatowego. Stosowne zarządzenie czeka
na podpis w kancelarii Ministra Obrony
Narodowej.
W tym samym budynku zamierzamy udostępnić Teatrowi im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza znaczne przestrzenie na potrzeby związane z utworzeniem
teatru dziecięcego i placówki edukacji
kulturalnej dla dzieci i młodzieży.
Z pewnością będą kontynuowane
i rozwijane markowe produkty promocyjne Powiatu w tym: Europejskie Targi Produktów Regionalnych, Międzynarodowe
Forum Górskie, „Tatrzańskie Wici”, konkurs „Podhalańskie i spiskie drogi do niepodległości”.
Będziemy starać się o powiększenie
majątku powiatu, dokończymy regulację
prawa własności do gruntów pod drogami powiatowymi i odzyskamy teren
pod lądowiskiem śmigłowcowym
przy szpitalu powiatowym.
Wspólnie z Miastem Zakopane przygotujemy i wdrożymy program umożliwiający ochronę przestrzeni Zakopanego
przed nieprzemyślanym i nadmiernym
zainwestowaniem.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

Powiat Tatrzański www.powiat.tatry.pl
zdjęcia: Andrzej Banaś

Erasmus+ w zakopiańskim „Hotelarzu” Starosta Tatrzański Samorządowcem Małopolski 2018

fot. Szkoła ZSHT

W dniu 4 października br. w hotelu Inter House w Krakowie odbyła się
gala finałowa Plebiscytu „Samorządowiec Małopolski 2018” Gazety
Krakowskiej i Dziennika Polskiego. Podczas gali zostały ogłoszone wyniki i wręczono nagrody. W plebiscycie brali udział wójtowie, burmistrzowie, prezydenci oraz starostowie, a także radni ze wszystkich powiatów w Małopolsce oraz z sejmiku wojewódzkiego. Głosowanie trwało do 21 września 2018 roku i wyłoniło najpopularniejszych i najbardziej cenionych przedstawicieli władz lokalnych.
Wśród laureatów Plebiscytu w kategorii starosta tytuł „Samorządowca Małopolskiego 2018” otrzymał Piotr Bąk Starosta Tatrzański.
W imieniu Starosty, statuetkę odebrała Anna Król-Józaga Naczelnik Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Zakopanem.

Partnerami, pośredniczącymi w naszym projekcie, były doświadczone instytucje: Berlink ETN GmbH w Berlinie
i Sistema Turismo s. r. l. w Rimini. Partnerzy ci zorganizowali praktyki zagraniczne w firmach: informatycznych,
ekonomicznych oraz hotelarsko-turystyczno – gastronomicznych.
Celem projektu było nie tylko nabycie umiejętności pracy w wielonarodowym zespole, zapoznanie się ze sposobem

funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą, ale też podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka obcego (angielskiego, niemieckiego, włoskiego), a w szczególności języka obcego zawodowego.
Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w roku szkolnym 2019/2019 po raz
kolejny zakwalifikował się do projektu
„Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+. Projekt pod tytułem „Zdobądź doświadczenie zawodowe, zyskaj nowe możliwości” przewiduje
realizację praktyk zawodowych w Berlinie
oraz Rimini dla uczniów i nauczycieli.
W trakcie odbywania praktyk młodzież
będzie poznawać obowiązujące procedury
i standardy na zachodnioeuropejskim rynku pracy oraz doskonalić umiejętności językowe. Uczniowie będą mieli również
szansę na poznanie kultury i obyczajów
Niemiec oraz Włoch, a także konfrontację
posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu
swojego profilu zawodowego z praktyką.

ogłoszenie

Jubileusz „Jutrzenki”
W dniu 12 października br. odbył
się Jubileusz 65 – lecia Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” w Zakopanem. Na przestrzeni tych lat Dom Kultury popularyzował kulturę regionalną, a także
rozwijał talenty dzieci i młodzieży
z Powiatu Tatrzańskiego. Prezentował osiągnięcia artystyczne nie tylko na terenie kraju, ale i również
poza jego granicami.
W ramach obchodów można było
obejrzeć wernisaż wystawy pt: „Sztuka dzieci i młodzieży na przestrzeni
lat” oraz występ zespołu góralskiego
„Zornica”. Oprawę muzyczną uświetni ła Mu zy ka Gó ral ska „Ju trzen ka”
pod kierownictwem Krzysztofa Trebuni-Tutki.
W uroczystości wzięli udział Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Wicestarosta Jerzy Zacharko, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Anna Król –Józaga oraz wszyscy pracownicy Placówki,

którzy na przestrzeni 65 lat tworzyli historię tego niezwykłego miejsca. Dzięki
nim możemy dzisiaj cieszyć się wspaniałymi dziełami wychowanków oraz licznymi nagrodami osiąganymi w konkursach i przeglądach.
Podczas obchodów zostały wręczone podziękowania nauczycielom

oraz pracownikom za ich zaangażowanie i profesjonalizm w pracy, a także
dorobek artystyczny na rzecz Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka”. Zarząd Powiatu Tatrzańskiego ufundował również profesjonalne
stanowisko komputerowe do realizacji
zajęć graficznych.

Fot. Magdalena i Krzysztof Jędrzejowscy

Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych
im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem w roku szkolnym 2017/2018
realizował projekt zagranicznych praktyk zawodowych finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, pod nazwą: „Zagraniczne praktyki uczniów Hotelarza – gwarancją sukcesu w zawodzie”.
W ramach projektu młodzież uczestniczyła w trzytygodniowym stażu zawodowym w Berlinie (Niemcy) oraz w Rimini (Włochy).

Małopolska Chmura Edukacyjna Zawodowa

STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane
tel: 18 20 17 100, fax: 18 20 17 104 starostwo@tatry.pl
www.powiat.tatry.pl

Powiat Tatrzański od 2017 roku
realizuje projekt dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”komponent Małopolska Chmura
Edukacyjna Zawodowa.
Celem projektu jest zwiększenie
szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia
zawodowego
oraz
podniesienie
u uczniów zdolności do podejmowania

właściwych decyzji dotyczących dalszej
ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W ramach zadania szkoły doposażone zostaną w potrzeby sprzęt oraz pomoce dydaktyczne, zgodnie z rekomendacją KOWEZiU, dotyczącą wyposażenia pracowni przedmiotowych w poszczególnych
zawodach. Zakupiony sprzęt oraz pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane
na cele projektowe (do prowadzenia

form wsparcia) a także na działalność statutową szkoły. W ramach projektu we
współpracy z uczelniami wyższymi zostaną przeprowadzone zajęcia on-line
i koła naukowe z przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem sali multimedialnej wyposażonej w ramach „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” przez Akademię Górniczo-Hutniczą S. Staszica
w Krakowie.
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Szanowni Państwo,
moje priorytety działania dla Gminy Kościelisko:

CZWARTEK, 18 października 2018

5. Zapobieganie zalewaniu i podtopieniom poprzez odtwarzanie, czyszczenie i budowę nowych
otwartych i zamkniętych rowów melioracyjnych.
6. Rozwój sieci gazowej i geotermalnej.
7.Dofinansowanie do wymiany istniejącego pieca na dowolny ekologiczny kocioł.

REGIONALIZM

1. Silny nacisk na edukację regionalną w szkołach.
2.Kompleksowa opieka nad zespołami regionalnymi ( uregulowanie wynagrodzenia dla instruktorów).
3.Aktywna promocja artystów i twórców ludowych.
4.Nacisk na jakość i atrakcyjność imprez oferowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Regionalnej.

ŁAD PRZESTRZENNY

1. Kontrola zabudowy wielko kubaturowej na terenie Gminy.
2.Poprawa komunikacji publicznej (np. bezpośredni dojazd do Urzędu Gminy z każdego sołectwa).
TURYSTYKA I PROMOCJA

FINANSE

1. Zwiększenie skuteczności Gminy Kościelisko w pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych na
realizację zadań infrastrukturalnych i społecznych.
2. Kontrola i weryfikacja obecnego zadłużenia Gminy Kościelisko oraz skuteczne dążenie do jego
zmniejszania.
3. Prowadzenie stabilnej polityki podatkowej,przyjaznej mieszkańcom.
4. Optymalizacja budżetu Gminy: maksymalizacja pozyskiwania środków zewnętrznych,
minimalizowanie kredytowania przedsięwzięć komunalnych.
5. Skuteczne zarządzanie nieruchomościami gminnymi.
EDUKACJA

1. Utworzenie żłobka.
2. Poprawa jakości kształcenia.
3.Dofinansowanie dodatkowych zajęć sportowych (np. treningi piłkarskie, narciarskie, sztuki walki).
4. Oferta kursów podnoszących kwalifikacje dla dorosłych.
BEZPIECZEŃSTWO

1. Zapewnienie odpowiedniego taboru samochodowego, garaży i sprzętu ratowniczego we wszystkich
jednostkach OSP na terenie Gminy Kościelisko.
2. Stacjonowanie karetki pogotowia ratunkowego na terenie GminyKościelisko.
3. Wspieranie ośrodków zdrowia w zakresie zaopatrzenia w sprzęt medyczny, służący poprawie jakości
usług medycznych dla mieszkańców.
4.Wdrożenie systematycznych dyżurów lekarzy specjalistów w Gminnych Ośrodkach Zdrowia (np.
laryngologa, kardiologa).
5. Skuteczne wspieranie walki z narkotykami i dopalaczami.
GOSPODARKA KOMUNALNA

1. Poprawa komunikacji w Gminie poprzez systematyczną budowę i remonty dróg gminnych, budowę
chodników wraz z zapewnieniem usługi ich odśnieżania, a także systemu oświetlenia dróg.
2. Zakup dodatkowego sprzętu (traktor z zamiatarką, odśnieżarką i zestawem do koszenia).
3.Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kościelisko.
4. Rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej.

1. Poszerzenie zimowej oferty turystycznej (naśnieżane trasy biegowe, nowe wyciągi, lodowisko).
2. Budowa ścieżek rowerowych.
3. Biathlon (regulacja stanu prawnego, zrealizowanie racjonalnej koncepcji modernizacji obiektu,
przejrzyste przeprowadzenie zamówienia publicznego).
4. Kompleksowa i profesjonalna promocja Gminy Kościelisko.
5.Udoskonalenie promocji medialnej istniejących imprez kulturalnych i sportowych.
ROLNICTWO

1. Zapewnienie rolnikom merytorycznej pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych.
2. Dążenie do zmniejszenia wysokości podatków od zabudowań gospodarczych.
3. Starania o rządową pomoc dla rolników gospodarujących na terenach górskich.
SZYBCIEJ, SPRAWNIEJ, BLIŻEJ LUDZI

1.Unowocześnienie i usprawnienie komunikacji z mieszkańcami.
2.Organizowanie konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach.
3. Wspieranie lokalnych inicjatyw i organizacji.
4. Pomoc w pozyskiwaniu środków na modernizację prywatnych domów osób niepełnosprawnych, w
celu polepszenia funkcjonowania osób niepełnosprawnych
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Gmina Czarny Dunajec może mieć się jeszcze lepiej

Wójt Gminy Czarny Dunajec Józef Babicz ubiega się o reelekcję w zbliżających się wyborach samorządowych.
Mało kto ma tak duże doświadczenie
w sprawowaniu tego urzędu. O obecnej
sytuacji gminy, a także planach i pomysłach na jej rozwój z Józefem Babiczem rozmawia Piotr Duraj.
Panie Wójcie jak się ma Gmina Czarny
Dunajec na koniec kolejnej kadencji pod Pana rządami – to już czwarta kadencja?
Myślę, że nasza Gmina ma się bardzo
dobrze. Często porównywana jest do innych
gmin, mówiąc o tym, jak wspaniale one
funkcjonują – ale problemów nie widać tylko z daleka. Kiedy rozmawiam z moimi kolegami wójtami to okazuje się, że u nich też
są krytycy, którzy pytają, dlaczego w Gminie
Czarny Dunajec jest tak dobrze.
Żeby rzetelnie ocenić jak wiele udało się
zrobić, trzeba wiedzieć jakie były możliwości. A my praktycznie wykorzystywaliśmy
wszystkie możliwości jakie się pojawiały. Dotyczy to szczególnie dotacji krajowych i unijnych. Czasem słyszę o tym, że nie korzystamy z dotacji – kiedy jednak pytam o jakie
niewykorzystane dotacje chodzi, nikt nie potrafi ich wskazać.
Budżet corocznie wykorzystywany jest
praktycznie w 100 %. Oczywiście jest to zasługa również Rady Gminy i sołtysów, z którymi, pomimo różnic zdań, zawsze znajdywałem w ważnych sprawach wspólny język.
Jeśli chodzi o konkrety – dla nikogo nie
jest tajemnicą, że najważniejsze są dla mnie
trzy kwestie: stała poprawa warunków życia
naszych mieszkańców, rozwój gminy z wykorzystaniem walorów turystycznych oraz stawianie na dzieci i młodzież – poprzez infrastrukturę sportową i lepsze warunki edukacji.
Zatem jakie zadania zrealizowano dla
poprawy życia mieszkańców?
Po pierwsze, w dalszym ciągu rozbudowywaliśmy sieć dróg gminnych, szczególnie
w terenach zabudowanych, ale nie tylko. Jeżeli tylko była taka szansa – pozyskiwaliśmy
dotacje. Dzięki sprawnemu działaniu, duże
wsparcie na remonty, odbudowę dróg i mostów uzyskaliśmy ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków ulewnych opadów i powodzi, łącznie za 4 lata pozyskanych
zostało prawie 6 milionów złotych, a łączna
wartość robót drogowych to 15,5 miliona.
Prawie w każdej miejscowości realizowaliśmy te zadania, ale nie będę mówił
o szczegółach – mieszkańcy najlepiej wiedzą, ile i jakie drogi zostały wybudowane.
W dalszym ciągu współpracowaliśmy
także z samorządami Powiatu Nowotarskiego i Województwa
Małopolskiego – efektem tego są bardzo ważne zadania. Szczególnie chodzi mi
o modernizację dróg wojewódzkich, gdzie
obecnie wykonywane są modernizacje wraz
z chodnikami i docelowo inwestycje te obejmą w najbliższych dwóch latach niemal całość tych dróg na naszym terenie. Chodniki
powstały już w Podczerwonem, ale także
wymienione zostały stare chodniki w Czarnym Dunajcu. Zmodernizowane zostały odcinki dróg w Chochołowie, Czarnym Dunajcu, Podczerwonem, Pieniążkowicach, Pie-

kielniku. Pozostałe odcinki wraz z mostami
są w fazie projektowania, jak m. in. ul. Ojca
Św. Jana Pawła II w Czarnym Dunajcu, gdzie
oprócz chodników będą realizowane również ścieżki rowerowe. We wszystkich tych
zadaniach Gmina uczestniczy, najczęściej jako współinwestor. Ale dzięki przeznaczonym dla naszej Gminy dotacjom, nasz wkład
finansowy jest niewielki – a wspomnę, że są
to zadania o wartości około 50 milionów złotych.
Również w przypadku dróg powiatowych nastąpił moim zdaniem postęp. Bardzo ważnym zadaniem było wybudowanie
wraz z powiatem chodników w Podszklu,
gdzie również finansowaliśmy przebudowę
jezdni. Ponadto wykonano odcinek chodnika i odwodnienia od ronda w Ratułowie
do granicy na moście w Czerwiennem oraz
fragmenty chodnika w Cichem.
Oczywiście podnoszą się głosy, że jeśli
chodzi o drogi i chodniki te potrzeby są wciąż
duże. Zgadzam się – takie miejscowości jak
Ciche, Ratułów, Czerwienne, Stare Bystre
wymagają budowy chodników, ale każdy rozsądnie myślący rozumie, że przy takiej ilości
dróg głównych, jak w naszej gminie, nie da się
wszystkiego zrobić od razu. Ale każdy musi
się zgodzić, że idziemy konsekwentnie naprzód, zaczęliśmy od najbardziej niebezpiecznych odcinków jakimi były drogi wojewódzkie, budowana była też część chodników na drogach powiatowych – teraz kolej
na południową część gminy.
Na warunki życia mieszkańców wpływ
mają jednak nie tylko drogi...
Tak to prawda – dla mnie najważniejszym zadaniem w mijającej kadencji była sprawa odpowiedniej jakości i ilości wody w wodociągu w Czarnym Dunajcu. Wiem, że
mieszkańcy byli bardzo niecierpliwi, ale nam
zależało, aby budowa nowej stacji uzdatniania
wody uzyskała dotację ze środków przeznaczonych dla terenów wiejskich. Zaczekaliśmy,
skutecznie wnioskowaliśmy o środki i dzięki
temu od tego roku mamy wspaniałe nowoczesne ujęcie wody z bardzo dobrą wodą dla
mieszkańców i 1 milion 700 tys. zł – bo tyle
pozyskaliśmy – pozostały w budżecie sołectwa na inne potrzeby. Sieć wodociągowa jest
już w zdecydowanej większości wymieniona – w tym roku Gmina zastąpiła stare rury
azbestowe nowymi na ostatnim dużym odcinku tj. w ulicy Targowej.
W przypadku kanalizacji jesteśmy gotowi na dokończenie kanalizacji w aglomeracji
Czarny Dunajec, ponieważ dzięki dotacjom
unijnym przygotowaliśmy projekty. Z budową musieliśmy się wstrzymać, ponieważ
z programu dotacyjnego dla dużych aglomeracji na razie korzystają głównie wielkie miasta. Liczymy, że w niedługim czasie ruszy
nabór również dla mniejszych gmin.
Jeśli chodzi o pozostałe sołectwa, staraliśmy się przygotować projekty, aby można
było również tam wybudować kanalizację – Piekielnik ma gotową dokumentację,
dla kilku innych sołectw przygotowane są
koncepcje. Kiedy zaczynaliśmy projektowanie w Piekielniku możliwości dotacyjne istniały, niestety w naszym kraju wszystko
szybko się zmienia, a projektowanie trwa
wiele lat. Obecnie niestety tego typu tereny
wiejskie, o rozproszonej zabudowie, póki co
nie mogą liczyć na żadne wsparcie krajowe
lub zagraniczne, a sama gmina nie jest w stanie prowadzić tego typu inwestycji samodzielnie, ponieważ musiałaby wstrzymać
wszystkie inne zadania. Zwracaliśmy się jednak do Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa z postulatami, aby nie zapominać
o terenach typowo wiejskich i mamy zapewnienie, że szykowany jest specjalny program

dotacyjny. Wierzymy, że nie są to puste słowa, my jesteśmy gotowi.
Jako Wójt wiedziałem jednak, że cierpliwość mieszkańców mieszkających poza
aglomeracją Czarny Dunajec ma swoje granice. Dlatego z mojej inicjatywy przygotowaliśmy program dotacji dla przydomowych
oczyszczalni. Program został uchwalony
przez Radę Gminy i już w tym roku przeznaczyliśmy ponad 80 tys. zł na dotacje – można zyskać od 6 do 8,5 tysiąca złotych. Cel jest taki, aby rocznie przeznaczać
na dotacje do przydomówek nawet do pół
miliona złotych.
Poza ściekami i wodą, trzeci ważny temat to pomoc mieszkańcom w wymianie
starych pieców
856 na nowe, co jest obowiązkiem
prawnym, ale też ważną potrzebą. Do tego
dochodzą instalacje fotowoltaiczne oraz
pompy ciepła. W tej dziedzinie staraliśmy
się wykorzystać dosłownie każdą okazję i pisać dobre projekty dotacyjne – dzięki temu 95 rodzin wymieniło bądź wymieni
w najbliższym czasie kotły, ponadto zamontowane zostały 22 instalacje fotowoltaiczne.
Prawdopodobnie w najbliższych miesiącach otrzymamy dotacje na kolejny taki
projekt, który przygotowaliśmy wspólnie
z sąsiednimi gminami. Wiemy, że zainteresowanie wciąż jest duże i kolejni mieszkańcy
pytają o to, kiedy będą następne dotacje. Zapewniam, że jeśli będzie mi dane dalej być
wójtem, nie zaniedbamy żadnej okazji.
I ostatnia już sprawa – wkrótce gmina
rozpocznie zadanie usuwania azbestu z wykorzystaniem pozyskanej dotacji w wysokości niemal 1 miliona zł.
Wspominał Pan, że ważnym celem będzie również rozwój gminy – co Pan przez
to rozumie?
Chodzi mi o konkretne sprawy. Wiemy,
że turystyka w naszej gminie mocno ruszyła.
Jest to efekt działań naszych przedsiębiorców,
czego najlepszym przykładem było uruchomienie Chochołowskich Term. Ale trzeba
podkreślić, że równocześnie ruszyły inwestycje gminne – na naszym terenie powstało ponad 50 km. tras rowerowych wraz z elementami takimi jak np. parking w Czarnym Dunajcu, których koszty w większości zostały
pokryte z dotacji. Łącznie otrzymaliśmy już
na zadanie związane z trasami rowerowymi
dotacje w wysokości ponad 12 milionów zł.
Trasy te, nazwane Szlakiem wokół Tatr, łączą
się z trasami w innych gminach oraz miejscowościach po stronie słowackiej i tworzą już
duży kompleks. Niedawno połączyliśmy te
trasy poprzez Ciche i Ratułów z kolejnymi
Gminami – Kościeliskiem i Poroninem.
Wszystkie cieszą się dużą popularnością – co
bardzo cieszy także naszych mieszkańców.
W trakcie ostatniej kadencji staraliśmy się także połączyć Szlak wokół Tatr z Piekielnikiem
oraz Odrowążem i Załucznem. W tym
pierwszym przypadku uzyskaliśmy już dotację (85%, 2 miliony złotych) i przygotowujemy się do przetargu, natomiast w przypadku
Odrowąża część trasy od strony Czarnego
Dunajca już istnieje, natomiast projekt dla pozostałej części czeka na decyzję o przyznaniu
dotacji. Bardzo się cieszę, że niedawno dofinansowanie uzyskaliśmy także na remont jednej ze stacji kolejowych – w Podczerwonem.
Będzie służyć korzystającym ze ścieżki rowerowej, a do tego, przy niewielkim naszym
wkładzie finansowym, odnowiony zostanie
piękny zabytek.
Wielką sprawą dla Gminy byłoby uruchomienie turystycznej kolejki wąskotorowej na torfowiskach. Współdziałamy w tym
temacie z przedsiębiorcą, który zarządza zakładem produkcji torfu i pierwszy etap – re-

mont zabytkowego wagonika mamy już
za sobą. Również w tym przypadku dzięki
dotacji. Nie jest to łatwe zadanie, ale liczę, że
już wkrótce kolejka będzie stanowić nie lada
atrakcję naszej Gminy.
Taką atrakcją jest już centrum torfowisk – nowoczesna ekspozycja przyrodnicza
w Chochołowie pokazująca piękno naszej
przyrody, a szczególnie wyjątkowych torfowisk wysokich. Myślę, że skorzystają na tym
również dzieci z naszych szkół i sami mieszkańcy. Koszty Centrum w zdecydowanej
większości pokryte zostały z dotacji.
Niezwykle ważna – również dla turystyki – była budowa lodowiska, która wzbudzała tyle kontrowersji. Teraz lodowisko służy wszystkim, w tym turystom, w czasie ferii pęka w szwach. Całą zimę uczą się tam
też jeździć na łyżwach dzieci z terenu Gminy, wieczorami trenują hokeiści amatorzy.
O znaczenie takich inwestycji najlepiej zapytać ludzi, którzy mają miejsca noclegowe,
a jest ich coraz więcej.
Szansą dla Gminy jest też uzdrowisko.
Niestety jego uruchomienie łączy się z wieloma trudnościami i przebiega wolno – ale
zapewniam, że ciągle stawiamy kolejne kroki
i nie poddajemy się.
Na tym można by zakończyć, ale jest
jeszcze jedna ogromnie ważna sprawa dla rozwoju Gminy – nowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Nasi mieszkańcy się niecierpliwią, ale to kolejny bardzo trudny proces.
Chcemy, aby nowy plan był korzystny dla ludzi i przedsiębiorców, dlatego przy uzgodnieniach musimy zajmować twarde stanowisko – a to niestety powoduje przedłużanie się
prac. Wierzę jednak, że największe trudności
są już za nami i w następnym roku nareszcie
doczekamy się uchwalenia planu. Warto dodać, że plan, poza nowymi terenami budowlanymi, gospodarczymi, przewiduje też trasy
narciarskie co znacznie podniosłoby atrakcyjność turystyczną Gminy.
Pozostaje jeszcze trzeci sygnalizowany
przez Pana Wójta temat – dzieci i młodzież.
Mamy w Gminie kilkanaście sal gimnastycznych, hal sportowych, wiele boisk,
trzy orliki. Dzięki takim obiektom dzieci
mają gdzie ćwiczyć, a na tym bardzo mi zależało. Jeśli są warunki, wtedy zaczynają
także dobrze działać kluby spor towe.
Obecnie w klubach na naszym terenie ćwiczy kilkaset dzieci – trenują piłkę nożną,
siatkówkę, biegi narciarskie i inne dyscypliny. Chcę, aby sport dalej rozwijał się w naszej Gminie. W ostatniej kadencji powstały
kolejne obiekty sportowe – boisko do piłki
nożnej w Pieniążkowicach, na ukończeniu
jest duże boisko w Czarnym Dunajcu ze
sztuczną nawierzchnią. W jednym i drugim przypadku otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu – w przypadku Czarnego
Dunajca ponad 600 tys. zł. Podobnie jest
w przypadku dwóch skoczni narciarskich
dla dzieci jakie wybudowaliśmy w Chochołowie. Obiekt za ponad 6 milionów, kosztował nas będzie ostatecznie tylko 2,5 miliona zł. Tutaj chwilę chciałbym się zatrzymać, ponieważ usłyszałem wiele krytycznych słów na temat tej inwestycji. Na krytykę odpowiem tak – nie zgadzam się, że będzie tam trenować garstka dzieci z Chochołowa – uważam, że będą tam ćwiczyć dzieci z całej Gminy i nie tylko, chcemy zapewnić im transport, tak aby wszyscy mieli
równe szanse uprawiać tę ukochaną przez
Polaków dyscyplinę.
Trzeba dodać, że przed Gminą stoją
jeszcze zadania związane z obiektami sportowymi dla dzieci. Jest to na pewno budowa
sali gimnastycznej w Podszklu oraz podjęcie

starań o budowę sali w Odrowążu, a także
budowa lokalnych boisk sportowych w Załucznem, Odrowąż. W Podszklu jest najłatwiej – tam Gmina posiada dosyć terenu
i myślę, że nadszedł czas na projekt – a później starania o dotację. W Załucznem jest pozyskany teren i po uchwaleniu nowego Planu można podjąć konkretne działania.
W Odrowążu wspólnie z przedstawicielami
sołectwa podjęliśmy starania, aby zapewnić
odpowiedni teren na boisko i uważam, że jesteśmy na dobrej drodze. Z kolei w przypadku Starego Bystrego, Ratułowa zamiast asfaltowych boisk trzeba zrobić nowoczesne
sztuczne nawierzchnie. Równocześnie krok
po kroku trzeba podjąć działania na rzecz
pozyskania terenu pod budowę boisk
w Dziale, Cichem, Czerwiennem.
W mijającej kadencji zrealizowana została przez władzę bardzo ważna inwestycja – budowa nowej szkoły w Cichem. Zadanie to uważałem za jedno z najważniejszych,
kiedy zostałem wybrany na wójta i głośno
o tym mówiłem. Ciesze się, że obietnicę
udało się zrealizować w dodatku zyskując 2
miliony 300 tys. zł dotacji rządowej na ten
cel. Finansowaliśmy również inną inwestycję
oświatową – zakończyliśmy ostatni etap budowy szkoły w Czerwiennnem, prowadzonej przez Stowarzyszenie SPSK. I w tym
przypadku pozyskana została dotacja niecałe
pół miliona zł – czyli 50 % kosztów.
Pozostaje jeszcze temat remontu budynków gminnych, czyli głównie ocieplenia
niektórych starszych obiektów – takich jak
Przedszkole w Czarnym Dunajcu, Szkoła
w Podczerwonem, Szkoła w Piekielniku, ale
dotyczy to także innych szkół i remiz. Od roku posiadamy dotacje na ten cel w wysokości 4 miliony złotych, niestety wzrost cen
w budownictwie spowodował, że przetargi
jak dotąd były unieważniane. Liczę jednak,
że przez najbliższe dwa lata termomodernizację tych budynków uda się Gminie zrealizować.
Jest jeszcze jedna inwestycja, która już
ma przyznaną dotację w wysokości dwóch
milionów – to kapitalny remont starego budynku sądowego z przeznaczeniem na nowoczesną Bibliotekę Gminną oraz siedzibę
Centrum Kultury i Promocji. Pracę ruszą
w przyszłym roku i zapewniam, że powstanie obiekt, z którego będziemy dumni,
na miarę czasów.
Z tego co Pan mówi wiele spraw w Gminie poszło do przodu, Gmina wykorzystuje
różne szanse szczególnie jeśli chodzi o dotacje
krajowe i zagraniczne, ciągle widzi Pan kolejne potrzeby i szanse. A jednak w kampanii
spada na Pana dosyć ostra krytyka, padają słowa o układach, zatrzymaniu rozwoju Gminy.
Co Pan na to odpowie?
Kampania przed wyborami rządzi się
swoimi prawami i niestety nie da się nic
na to poradzić. Dużo krytyki, ale nie słyszę
żadnych konkretów. Rozumiem tych, którzy mówią, że nie ze wszystkim się zgadzają,
i że niektóre sprawy można było zrobić lepiej, inaczej. Mają do tego prawo i możemy
mieć inne zdania. Ale jeśli ktoś mówi, że
Gmina się zatrzymała, że nic nie zostało
zrobione – to chyba niezbyt dobrze o nim
świadczy. Jestem wójtem od czterech kadencji i ktoś kto mówi, że Gmina się przez
ten czas nie rozwinęła obraża też mieszkańców, sołtysów, radnych. Bo zawsze wszystkich przyjmowałem i słuchałem tego co mówią i kierowałem się tym przy podejmowaniu decyzji. Nawet jeżeli część radnych nie
głosowała za budżetem – chodziło o pojedyncze sprawy, na które się nie zgadzali.
W większości spraw byliśmy jednomyślni – każdy może to sprawdzić.

Materiał wyborczy sfinansowany ze środków KW Solidarna Gmina

Rozmowa z Józefem Babiczem

Tor fo wiska wy so kie – eu ro pej ski uni kat polsko -sło wac kie go po gra ni cza

Unikatowy świat torfowisk na wyciągnięcie ręki

Wśród niezwykłych atrakcji przygotowanych dla gości Centrum, znalazł się eksperyment. Aby sprawdzić, ile wody chłonie torf, wystarczy odkręcić kran – wtedy uruchamia się fotorealistyczna animacja wlewania i przesączania wody przez warstwy torfu. Które z podłoży jest bardziej chłonne – gleba czy torf? Warto to sprawdzić, odwiedzając Centrum.
Makieta wioski z interaktywnym mappingiem odpowiada na równie ciekawe pytanie: co się stanie podczas powodzi na dobrze zachowanym kompleksie torfowisk, a co
na obszarze, gdzie brakuje torfowisk lub są one zniszczone? Na pionowej płaszczyźnie makiety przedstawiona została iluzja burzy, horyzont i niebo z ciemnymi chmurami i błyskawicami. Na blacie wyświetlana jest rzeka, która występuje z brzegów i rozlewa się po terenie. Przyciski do samodzielnej obsługi stanowiska znajdują się w blacie meblowym.
W spokojnej góralskiej spiżarni na gości Centrum czeka babcia zielarka, zaś w drewnianej gablocie umieszczone są szklane pojemniki z ziołami i roślinami. Która roślina
ma działanie odurzające, a którą ponoć stworzył diabeł? Gdzie szukać borówek, a gdzie
żurawiny? Czym jest solanka i dlaczego zajadali ją Indianie? Wystarczy podejść,
o wszystkim opowie doświadczona zielarka.
Dla osób spragnionych mocnych wrażeń, przygotowano model rosiczki – rośliny
mięsożernej w skali makro odwzorowuje jej funkcjonowanie w naturze. Powiększone
modele kilku gatunków roślin mięsożernych charakterystycznych dla Torfowisk Orawsko-Nowotarskich znajdują się także obok w szklanej gablocie. Są tam rosiczka okrągłolistna, rosiczka długolistna, tłustosz pospolity.
Zwieńczeniem wyprawy do Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie, jest interaktywny quiz. Jeśli poprawne odpowiedzi zostaną udzielone w krótkim
czasie, gratulacje przekaże szczęśliwcowi sam cietrzew. Na stanowiskach wyposażonych
w interaktywne mikroskopy można udać się w podróż do świata ukrytego przed ludzkim okiem. Co widać pod mikroskopem? Dzięki quizowi można sprawdzić swoją wiedzę na temat fauny Kotliny Orawsko-Nowotarskiej.
Na koniec tej niezwykłej podróży, warto usiądź wygodnie i obejrzeć krótki film dokumentalno-przyrodniczy o życiu cietrzewi na torfowiskach. Dla nieco młodszych
zwiedzających przygotowano małą niespodziankę: film animowany o przygodach małego niesfornego cietrzewia Teta i jego przyjaciółki rosiczki Rosy.
Jeśli odwiedzisz Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie i zwiedzisz multimedialną ekspozycję, to zostaniesz prawdziwym znawcą flory i fauny torfowisk i dzielnym obrońcą cietrzewi. Pamiętaj o tym, czego dowiedziałeś się na ekspozycji. Opowiedz o wszystkim swoim rodzicom, rodzeństwu, koleżankom i kolegom. Nie
czekaj – teraz odwiedź prawdziwe torfowiska. Na rowerze, pieszo, z rodziną, z klasą
udaj się na spacer lub wycieczkę po torfowiskach. Czeka tam na Ciebie jeszcze więcej
wrażeń i niezwykłych miejsc. Do zobaczenia!

ot. Jacek Piotrowski

Szlak wokół Tatr coraz dłuższy i piękniejszy

fot. Piotr Duraj
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Miłośnicy rowerowych wycieczek zyskali kolejne kilometry Szlaku wokół Tatr. W sierpniu i wrześniu 2017
r. zakończyły się prace związane z budową ścieżek
rowerowych określonych lokalnymi nazwami: „Droga
Cmentarz” i „Dyscyscyno”. Dla mieszkańców regionu
i turystów przygotowano również dodatkową atrakcję – niezwykłe miejsce postojowe – odrestaurowany wagonik kolejki wąskotorowej.
Koszt budowy dwóch żwirowych odcinków trasy o łącznej
długości 2,46 km wyniósł 435 tys. zł. Przy wybudowanych i oznakowanych ścieżkach rowerowych powstała infrastruktura towarzysząca: dwa miejsca postojowe. Pierwsze z nich znajduje się
na ścieżce rowerowej „Dyscyscyna” w Czarnym Dunajcu, prowadzącej od cmentarza w kierunku Odrowąża. Zostało ono wyposażone w ławostół, stojak na rowery oraz tablicę informacyjną. Kolejne – zabytkowy 100-letni wagon kolejki wąskotorowej Bx38 zlokalizowano na terenie Zakładu Torfowego w Czarnym Dunajcu.
Oba miejsca postojowe zostały wzbogacone o funkcję informacyjno-edukacyjną. Dzięki tablicom informacyjnym odwiedzający mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat obszaru torfowisk, poprzez m. in. zapoznanie się z różnymi aspektami ich
funkcjonowania.
Łącznie w ramach projektu pn. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” Gmina Czarny
Dunajec oznakowała i wybudowała dwa odcinki ścieżek pieszo-rowerowych o długości 3,68 km. Trasy stanowią kontynuację
istniejącego już transgranicznego Historyczno-kulturowo-przyrodniczego Szlaku wokół Tatr. Dzięki inwestycji Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie zostało połączone

z unikalnym na skalę światową obszarem torfowisk. Osoby, które zechcą obejrzeć multimedialną ekspozycję na temat torfowisk, będą mogły w sposób bezpieczny i ekologiczny (na rowerze) udać się na wycieczkę na tereny torfowisk prezentowanych
w multimedialnej ekspozycji i dopełnić swoją wiedzę teoretyczną doznaniami empirycznymi.
Stuletni wagon kolejki wąskotorowej w nowej odsłonie

Renowacja stuletniego wagonu kolejki wąskotorowej Bx386
rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. i trwała 4 miesiące.
Prace renowacyjne obejmowały m. in. rozbiórkę, remont ramy wagonu, naprawę zestawów kołowych i zderzaków, odbudowę nadwozia, ścian zewnętrznych (blacha) i ścian wewnętrznych
(drewno), dachu, okien, drzwi, podłogi, ławy siedzeń oraz wykonanie tablicy informacyjnej. Łączna wartość wykonanych prac
przez firmę REMTEAM wyniosła 146.247,00 zł.
Wagon znajduje się na terenie Zakładu Torfowego, w którym wykorzystywano go dawniej do eksploatacji torfowisk.
W ramach inwestycji obiekt zamieniono w nowe, niezwykle oryginalne miejsce postojowe dla użytkowników ścieżek rowerowych Szlaku wokół Tatr, którymi można dojechać na torfowiska
i do odrestaurowanego wagonika. Do zabytkowego wagonika kolejki wąskotorowej na torfowisku została wytyczona i oznakowana ścieżka rowerowa o długości 1,22 km, prowadząca ze Szlaku
wokół Tatr w Chochołowie. W ramach przeprowadzonych prac,
wykonano i zamontowano 4 komplety znaków kierunkowych
oraz tablicę informacyjną przy wagoniku.
W niedalekiej odległości od wagoniku znajduje się stara kolejka wąskotorowa, służąca do wydobywania torfu. W przyszłości skład ma zostać wyremontowany, co umożliwi zwiedzanie
torfowisk w wyjątkowo atrakcyjny sposób.

Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie zostało zrealizowane
w ramach projektu pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat
polsko-słowackiego pogranicza”, współfinansowanego przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
Projekt jest finalistą europejskiego konkursu RegioStars2018
na najbardziej oryginalny i innowacyjny
projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej

fot. Piotr Duraj
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Tor fo wiska wy so kie – eu ro pej ski uni kat pol sko -sło wac kie go po gra nicza

Projekt Gminy Czarny Dunajec finalistą
konkursu RegioStars Awards 2018

Wśród 21 najbardziej oryginalnych
i innowacyjnych przedsięwzięć z całej Europy dofinansowanych z Funduszy Europejskich znalazł projekt
pt. „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza”, realizowany przez Gminę
Czarny Dunajec w partnerstwie
z Muzeum Orawskim z Dolnego Kubina ze środków programu Interreg V-A Polska-Słowacja 20142020. Projekt został wybrany do ścisłego finału w kategorii „Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe”. Projekt został wybrany przez Komisję Europejską
spośród kilkuset projektów z całej
Europy rywalizujących w konkursie
RegioStars Awards 2018.
Wyróżnienie to ma ogromne znaczenie dla całego pogranicza polsko-słowackiego, ponieważ muzea torfowisk w Chochołowie oraz w Orawskim Podzamczu

stanowią kolejny etap rozwoju strategicznego dla pogranicza, rozpoznawalnego
i docenianego przez użytkowników produktu turystycznego budowanego przez
kilkadziesiąt polskich i słowackich samorządów skupionych w ramach Euroregionu „Tatry” – Historyczno-kulturowo-przyrodniczego szlaku wokół Tatr. Projekty, które znalazły się w ścisłym finale konkursu, tak jak projekt Gminy Czarny Dunajec, zostały docenione przez jury za swoją oryginalność i innowacyjność, a także
wskazane jako przykłady dobrych praktyk
w rozwoju regionalnym, które mogą być
inspirujące dla pozostałych regionów.
W głosowaniu internetowym projekt
Gminy Czarny Dunajec znalazł się na wysokim 9. miejscu. Podsumowanie konkursu odbyło się 9 października w Brukseli podczas gali RegioStars Awards 2018.
Uczestniczył w niej przedstawiciel Instytucji Zarządzającej Programem Interreg V-A Polska-Słowacja 20142020 – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju pan Rafał Baliński.

CZWARTEK, 18 października 2018

Każdy może zostać znawcą torfowisk
Utworzenie Centrum Promocji i ochrony Torfowisk
w Chochołowie to doskonała okazja do zaproszenia
dzieci i młodzieży, aby w ciekawy i nietypowy sposób
poznały tajemniczy świat torfowisk, występującej tam
fauny i flory, chronionych gatunków. Multimedialna ekspozycja wyposażona w interaktywne elementy i urządzenia na pewno przyciągnie uwagę młodych odkrywców przyrody. Dla nauczycieli jest miejscem do przeprowadzania zajęć i warsztatów. Dla rodzin z dziećmi – nowym atrakcyjnym miejscem spędzenia wolnego czasu.
Gmina Czarny Dunajec pomyślała o najmłodszych i w projekcie zrealizowała animowany film o przygodach niesfornego
młodego cietrzewia Teta i jego przyjaciółki rosiczki Rosy. Film pt.
„Tet i Rosa. Torfowe przygody” dostępny jest na stronie internetowej projektu www.muzeumplsk.eu oraz na obu ekspozycjach
multimedialnych w Chochołowie i na Zamku Orawskim.
A na zakończenie projektu Gmina Czarny Dunajec zorganizowała konkurs internetowy oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży
z polskich i słowackich szkół.
Dlaczego cietrzew jest gatunkiem chronionym? Gdzie spotkamy błotnika łąkowego? Jaki kolor ma szlaczkoń torfowy? Ja-

kie mięsożerne rośliny występują na torfowiskach? Dlaczego torfowiska chronią nas przed powodziami i zmniejszają efekt cieplarniany? O wszystkich tych ważnych sprawach i ciekawostkach dowiedzą się młodzi uczestnicy konkursu i cyklu warsztatów zorganizowanych w Centrum Promocji i Ochrony Torfowisk w Chochołowie. Eksperci oprowadzą po ekspozycji, opowiedzą o roślinach i zwierzętach zamieszkujących torfowiska,
a następnie z przewodnikiem udamy się na torfowiskach, aby
z bliska poznawać ich walory.
Torfowiska należy poznawać, podziwiać i uczyć się je mądrze chronić, aby przetrwały wraz z unikatowymi gatunkami roślin i zwierząt dla kolejnych pokoleń. Poznając torfowiska
na multimedialnych ekspozycjach, wędrując na ich tereny na rowerze, dzięki wybudowanym i oznakowanym ścieżkom rowerowym możemy podziwiać i świadomie chronić. Konkurs i warsztaty dla dzieci i młodzieży zorganizowane w ramach projektu to
przykład, jak w ciekawy i atrakcyjny sposób uczyć o otaczającej
nas przyrodzie.

Międzynarodowe przedsięwzięcie z szeroką perspektywą
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr jest wspólnym polsko-słowackim projektem Euroregionu „Tatry”. Zadanie zakłada
realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół
Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi oraz
biegowymi. Szlak biegnie przez położone
po obu stronach gór historyczno-kulturowe
krainy Podhala, Orawy, Liptowa i Spisza.
W ramach kolejnego etapu prac położono nacisk
na rozwój infrastruktury rowerowej oraz jej uatrakcyjnienia o miejsca przeznaczone dla użytkowników
Szlaku wokół Tatr. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, nowe odcinki trasy będą prowadziły
do miejsc o wyjątkowych walorach kulturowych
i przyrodniczych, zaś miejsca obsługi rowerzystów
powstaną nieopodal atrakcyjnych pod względem turystycznym miejsc i obszarów.
Wybudowanych zostanie kolejnych 26 km nowych ścieżek prowadzących do unikatowych obszarów na pograniczu w gminach: Czarny Dunajec, Nowy Targ, Łapsze Niżne oraz mieście Nowy Targ,
a po stronie słowackiej w mieście Spišská Belá oraz
w gminach Hniezdne, Huncovce i Veľká Lomnica.
Trasy będą stanowiły uzupełnienie wcześniej wykonanych inwestycji. Zadanie zakłada m. in. budowę
ścieżki rowerowej z Czarnego Dunajca do Piekielnika, remont odcinka ścieżki w gminie Łapsze Niżne

na granicy Kacwin-Wielka Frankowa, dobudowanie
ścieżki rowerowej z Pyzówki do Klikuszowej w gminie Nowy Targ, budowę nowych odcinków ścieżek

rowerowych w mieście Nowy Targ, remont dwóch
kładek pieszo-rowerowych w Nowym Targu. Po stronie słowackiej wybudowane zostaną odcinki ścieżek

rowerowych w Spiskiej Beli, Huncovcach, Wielkiej
Łomnicy i Hniezdnem. Dzięki temu wschodnia
część Szlaku wokół Tatr na Słowacji będzie miała ciągłość ścieżek rowerowych.
Powstanie również infrastruktura dla rowerzystów. Zabytkowe obiekty: stuletnia stacja kolejowa
w Podczerwonem i dwa spiskie spichlerze w Kacwinie przejdą renowację i zyskają nowe funkcje. Na szlaku zostaną wybudowane specjalne miejsca odpoczynku: turyści i mieszkańcy regionu będą mieli
do swojej dyspozycji oazę wypoczynku nad jeziorem
w Krauszowie, strefę relaksu w Nowym Targu oraz
interaktywną ekspozycję przyrodniczą w Łapszach
Niżnych. Zaplanowano ponadto promocję ścieżki
oraz jej odpowiednie oznakowanie. Łączna wartość
projektu wynosi blisko 5 mln euro.
Projekt będzie realizowany w latach 2019-2020
we współpracy Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY z ośmioma samorządami
pogranicza polsko-słowackiego: Gminą Czarny Dunajec, Gminą Miasto Nowy Targ, Gminą Nowy Targ,
Gminą Łapsze Niżne, Miastem Spišská Belá, Obec
Huncovce, Obec Hniezdne oraz Obec Veľká Lomnica.

Projekt uzyskał dofinansowanie z
Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

GMINA JABŁONKA

www.jablonka.pl

Zamierzenia gospodarcze Gminy na najbliższe lata

Nowa remiza OSP Podwilk

Chyżne

- modernizacja i przebudowa Szkoły
Podstawowej,
- modernizacja drogi gminnej od drogi krajowej
nr 7 na Górny i Dolny Koniec do Jeziora,
- modernizacja oświetlenia ulicznego,
- budowa mostu na Zawodzie od strony placu
kościelnego wraz z drogami dojazdowymi,
- odbudowa drogi od Zawodzia na Bugaj i
regulacja własności,
- modernizacja drogi od Bugaja w stronę
„Końskiego Cmentarza" i na Górny Koniec
wraz z budową mostu,
- modernizacja drogi Osackiej i Tokarskiej,
- budowa chodnika przy drodze gminnej,
- budowa ogólnodostępnej siłowni przy Szkoły
Podstawowej.
foto: FOTO-ANA

Jabłonka

6 października 2018 roku,
dzięki staraniom Wójta Gmina Jabłonka – Pana Antoniego Karlaka, zaangażowaniu
władz Gminy oraz przy współpracy lokalnej społeczności
oddano do użytku nowy budynek remizy OSP w Podwilku.
Uroczystość swoją obecnością
uświetnił Poseł na Sejm RP Edward
Siarka, Komendant Powiatowy PSP

w Nowym Targu Mariusz Łaciak,
Dyrektor Podhalańskiego Szpitala
Specjalistycznego w Nowym Targu
Marek Wierzba, były wójt Gminy
Jabłonka Julian Stopka, delegacje
ościennych jednostek OSP z tereny
Gminy Jabłonka, Raby Wyżnej
i Spytkowic.
Uroczystość rozpoczęto Mszą
św. w Kościele Parafialnym pw. Św.
Marcina w Podwilku. Mszę świętą

koncelebrował Ks. proboszcz Kazimierz Gunia, ks. Stanisław Koziana,
ojciec Andrzej Mikołajczyk.
Po mszy świętej nastąpiło przekazanie symbolicznych kluczy strażakom OSP Podwilk, przecięcie wstęgi oraz poświecenie nowego obiektu. W takcie uroczystości były okolicznościowe wystąpienia, program
artystyczny dla licznie zgromadzonych gości i mieszkańców Podwilk.

Ponad 400 000 zł dofinansowania do budowy chodnika do kościoła w Borach

- przygotowanie projektu inwestycji pod basen
kryty w Jabłonce na zakupionej działce przez
gminę,
- dokończenie rozbudowy oczyszczalni
ścieków,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Dzicy,
- rozbudowa dawnego budynku szkoły w
Jabłonce Matonogach z przystosowaniem pod
żłobek na 50 miejsc,
- przebudowa starego budynku ośrodka
zdrowia na Dzienny Pobyt Seniora wraz z
rehabilitacją,
- modernizacja i przebudowa budynku Urzędu
Gminy,
- budowa zaplecza socjalnego dla Zakładu
Usług Komunalnych,
- budowa ogólnodostępnej siłowni przy
stadionie,
- dalsza budowa dróg i oświetlenia ulicznego.
Jabłonka-Bory

Gmina Jabłonka otrzymała dofinansowanie w kwocie 410 323,00 zł dla projektu pt. „Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy ul. Pogranicza w Jabłonce” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Pan Wójt Antoni Karlak w dniu 18 października 2018
r. weźmie udział w uroczystym przekazaniu promes na realizację operacji typu, „Kształtowanie przestrzeni publicznej
w ramach działania”, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Małopolskiego.

9 Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich

- modernizacja ul. Pogranicza od drogi krajowej
nr 7 do Szałasu i ul. Polna,
- wykonanie projektu i budowa oświetlenia
ulicznego Bory-Szałas,
- wykonanie oświetlenia ulicznego: ul.
Wspólna, ul. Kasprowicza i ul. Sienkiewicza,
- budowa chodnika od drogi krajowej nr 7 do
kościoła,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Szałas,
Chyżnik i Bugaj,
- kapitalny remont ul. ks. Boguckiego, ul.
Reymonta, ul. Lotników i ul. Szałasowa.
Lipnica Mała

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej,
- kontynuacja odbudowy mostów,
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia
ulicznego,
- dalsza budowa dróg gminnych,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowa boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 2,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr
1,
- wykup gruntu pod drogę łączącą Lipnicę
Małą z Zubrzycą Dolną,
- remont kapitalny ośrodka zdrowia,
- budowa ogólnodostępnej siłowni przy SP nr 2
Orawka

- remonty dróg i budowa oświetlenia
ulicznego,
- budowa mostu do Sołtystwa,
- budowa drogi łączącej Studzionki z
Podszklem,

9 Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich odbył się
w dniach 6-7 października br. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce.
W przeglądzie zaprezentowało się 13 grup wytypowanych w eliminacjach powiatowych i gminnych oraz przez
ośrodki doradztwa rolniczego i samorządy powiatowe woj. małopolskiego. W niedzielę po prezentacjach konkursowych wystąpił kabaret „Truteń”. Przegląd zakończyło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów.
Protokół z 9. Małopolskiego Przeglądu Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Jabłonka – www.jablonka.pl

- budowa drogi łączącej osiedle Orawka Góra i
Podwilk Ziemiaństwo,
- remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej,
- adaptacja pomieszczeń dla zespołu
regionalnego w budynku remizy,
- budowa ogólnodostępnej siłowni.
Podwilk

- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej etap V,
- zakup działki pod budowę nowej szkoły i
wykonanie projektu,
- dalsza budowa dróg gminnych,
- budowa oświetlania ul. od Psiarni na Drobny
Wierch,
- dalsza modernizacja oświetlenia ulicznego.
Zubrzyca Dolna

- modernizacja budynku remizy OSP,
- odbudowa mostu Do Dzwonnicy,
- dalsza budowa dróg gminnych,
- dalsza budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż
drogi wojewódzkiej od Maślanych do Szkoły
Podstawowej,
- zakup gruntu pod budowę drogi łączącej
Zubrzycę Dolną z Lipnicą Małą,
- III etap budowy Szkoły Podstawowej,
- budowa ogólnodostępnej siłowni przy boisku
Orlik.
Zubrzyca Górna

- dokończenie budowy chodnika Zimna
Dziura-Sidzina,
- wykonanie oświetlenia ulicznego przez
Zimną Dziurę, Brzyzek i w innych miejscach w
miarę potrzeb,
- rozbudowa SP nr 1 wraz z budową sali
gimnastycznej,
- odbudowa mostu na potoku Solawka,
- remont Szkoły Podstawowej nr 3,
- dalsza budowa dróg,
- budowa ogólnodostępnej siłowni przy remizie
OSP.
Cele ogólnogminne

- opracowanie nowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru całej gminy 20192020,
- współfinansowanie modernizacji dróg
powiatowych, wojewódzkich i drogi krajowej,
- budowa trasy rowerowej łączącej Jabłonkę ze
Szlakiem Rowerowym Dookoła Tatr etap I i II,
- przygotowywanie projektów na
dofinansowanie wymiany pieców węglowych
oraz na instalacje fotowoltaiczne,
- analiza potrzeb budowy sieci gazowniczej na
terenie gminy,
- kontynuacja usuwania azbestu,
- dalsze usprawnianie działań w zakresie
ochrony środowiska, ochrony zdrowia i
bezpieczeństwa publicznego,
- wspieranie instytucji kultury i stowarzyszeń
w zakresie działań związanych z kulturą,
oświatą i sportem

Urząd Gmi ny w Ja błon ce
ul. 3-go Ma ja 1, 34-480 Ja błon ka
tel. 18 26 111 00, 18 26 111 20, 18 26 523 35
fax. +48 18 26 524 68
se kre ta riat@ja blon ka.pl www.ja blon ka.pl
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Skocznie w Chochołowie oficjalnie otwarte

Kompleks skoczni narciarskich
w Chochołowie oficjalnie otwiera
swoje podwoje dla młodych adeptów tego niezwykle widowiskowego
sportu. Już niebawem młodzi mieszkańcy gminy Czarny Dunajec będą
mogli korzystać z nowego obiektu.
Oficjalnego otwarcia i przecięcia wstęgi dokonali: wiceminister sportu Jarosław
Stawiarski, poseł Wiesław Janczyk, starosta
nowotarski Krzysztof Faber, Apoloniusz
Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarstwa, Adam Małysz, obecnie dyrektor koordynator ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w PZN, wójt gminy Czarny
Dunajec Józef Babicz, sołtys Chochołowa
Kazimierz Marduła, prezes Klubu Sportowego Chochołów oraz ks. proboszcz parafii
w Chochołowie Stanisław Syc.
– Powstało wiele hal sportowych, orlików, boiska, lodowisko, trasy rowerowe, ale
jest sport, w którym gmina ma bogate tradycje, i który tutaj – w Chochołowie i w innych miejscowościach uprawiały gromady
dzieci, to właśnie skoki narciarskie – mówił podczas oficjalnego otwarcia kompleksu wójt gminy Czarny Dunajec Józef Babicz. – Niestety nasze małe skocznie dla
dzieci podupadły, poszły w zapomnienie,
jak w wielu innych miejscach w Polsce,
a przecież nasi wspaniali mistrzowie Adam
Małysz i Kamil Stoch, stale powtarzają, że
trzeba odbudowywać i uruchamiać małe
skocznie dla dzieci, że nie można dać się
uśpić sukcesom. Jako wójt uznałem, że nie
można zaprzepaścić tych naszych tradycji,
tego, co stworzyli nasi mistrzowie. Szczególnie dzisiejszy sport jest potrzebny dzieciom jak nigdy – podkreślił.
Wójt Józef Babicz podziękował również wszystkim tym, którzy pomagali
w realizacji inwestycji, m. in. ministerstwu, Polskiemu Związkowi Narciarskiemu z prezesem na czele, mieszkańcom,

sołtysowi i radzie sołeckiej w Chochołowie, wykonawcy inwestycji – firmie
„Wolski”, pracownikom urzędu gminy
oraz działaczom sportowym Chochołowa, którzy zainicjowali przedsięwzięcie.
W uroczystościach uczestniczył także wiceminister sportu Jarosław Stawiarski, którzy odczytał list od premiera polskiego rządu Mateusza Morawieckiego.
Podkreśli również, że skocznie w Chochołowie skupiły na sobie uwagę całej Polski,
która kibicuje naszym skoczkom.
– Chciałbym przypomnieć, że dwa lat
temu przyjechał do mnie wójt z Czarnego
Dunajca, razem z posłem Janczykiem
i z Józefem Zborowskim. Pokazali mi projekt tych skoczni. Ja, po krótkim namyśle,
powiedziałem, że jest to wspaniały projekt,
bo nie ma lepszej, moi drodzy państwo, inwestycji, jak sport dzieci i młodzieży – mówił podczas otwarcia. Zaznaczył ponadto,
że jego marzeniem jest, aby takich skoczni
było w Polsce kilka lub nawet kilkanaście,
dzięki czemu pojawią się następcy Adama
Małysza i Kamila Stocha.
Apoloniusz Tajner oraz Adam Małysz dziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu. Podkreślali, że do rozwoju tej wymagającej dyscypliny sportowej niezbędna jest odpowiednia infrastruktura.
Głos zabrał także Józef Zborowski,
prezes Klubu Sportowego Chochołów
i jeden z inicjatorów inwestycji.
– Klub przygotował wieloletni projekt
szkolenia dzieci i młodzieży na terenach
wiejskich. Będzie on realizowany wstępnie
na terenie dwóch gmin: gminy Czarny Dunajec jako wiodącej i pomocniczej – gminie Jabłonka. Zamierzamy szkolić rzesze
dzieci, będziemy edukować, szkolić, wykorzystywać to wszystko, co daje nam dzisiaj
sport – powiedział Józef Zborowski.
Podczas konferencji prasowej Prezes
Klubu Sportowego Chochołów oraz pre-

zes Banku Gospodarstwa Krajowego, Radosław Kwiecień podpisali umowę dotyczącą programu szkoleniowego dla młodych sportowców. Natomiast wójt gminy
Czarny Dunajec, Józef Babicz zawarł porozumienie o współpracy wzajemnej
z Polskim Związkiem Narciarskim.
Zwieńczeniem uroczystego otwarcia
kompleksu były pokazowe skoki narciarskie zawodników Klubu Sportowego
Chochołów i Even-ement z Zakopanego.
Kompleks skoczni narciarskich w Chochołowie jest jedną z inwestycji wspieranych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W Chochołowie powstały dwie skocznie narciarskie HS16 i HS30 wraz z zapleczem niezbędnym do treningów.
Wykonawcą inwestycji pn. „Budowa
skoczni narciarskich HS16 i HS 30
w Chochołowie” finansowaną w ramach:
„Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jest Przedsiębiorstwo Kamieniarskie „WOLSKI”
z Kluszkowiec.
Inwestycja obejmowała zarówno budowę skoczni narciarskich, jak i zagospodarowanie terenu, wykonanie dróg dojazdowych, placów postojowych i zabezpieczenia terenu osuwiska. Konstrukcja
skoczni wykonana została z materiałów
pozwalających na wieloletnie użytkowanie obiektu przy minimalnych kosztach
eksploatacyjnych (zastosowanie stali z powłoką antykorozyjną). Projekt skoczni został optymalnie przygotowany do posiadanej powierzchni nieruchomości pod inwestycje, gdzie zaprojektowano między
innymi zjazd, który jednocześnie pełni
funkcje dachu pomieszczeń technicznych, gospodarczych, socjalnych, biurowych itd. zlokalizowanych pod nim.
ANNA GRÓDEK / FOT. PIOTR DURAJ

Polskie Koleje Linowe ponownie w polskich rękach
Dokończenie ze str. 1
Od samego początku, prywatyzacji spółki PKL towarzyszyło wiele kontrowersji. Przeciwni sprzedaży akcji byli m. in. TPN
i Państwowa Rada Ochrony Przyrody. Ostatecznie, prywatyzacja
doszła do skutku w 2014 r. Koszt inwestycji sfinansowanej przez
fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners, partner inwestycyjny spółki Polskie Koleje Górskie sięgnął 215 mln zł.
Jak podkreślił premier Morawiecki, PKL to diament narodowy, który wraca wreszcie do Polski. Polski Fundusz Roz-

woju SA zawarł umowę ze spółką zależną funduszu Mid Europa Partners na zakup 99,77% akcji Polskich Kolei Linowych SA. Zamknięcie transakcji jest planowane w najbliższych miesiącach po spełnieniu się warunków zawieszających, w tym uzyskaniu przez PFR zgody prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W konferencji prasowej na Kasprowym Wierchu uczestniczyli m. in. podhalańscy parlamentarzyści i samorządowcy.
ANNA GRÓDEK
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