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Pod czas wi zy ty w Za ko pa nem, pre mier Ma te usz Mo ra wiec ki po in for mo wał
o prze ję ciu Pol skich Ko lei Li no wych przez Pol ski Fun dusz Roz wo ju. Zgod -
nie z obiet ni cą zło żo ną przez pre ze sa Pra wa i Spra wie dli wo ści Ja ro sła wa
Ka czyń skie go, spół ka po wró ci ła w pol skie rę ce. 

Pre mier Mo ra wiec ki po twier dził wcze śniej sze, me dial ne do nie sie nia o zmia nie wła ści cie la PKL, po do tar ciu na szczyt Ka spro we -
go Wier chu. Nie krył za do wo le nia z po wro tu te go „dia men tu na ro do we go” do pol skie go ma jąt ku.

Do koń cze nie na str. 31

Pol skie Ko le je Li no we 
po now nie w pol skich rę kach
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Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, tel. 18 20 20 400, www.zakopane.eu

15 paź dzier ni ka roz strzy gnię ty
zo stał ogól no pol ski kon kur su
na wy ko na nie kon cep cji ar chi tek -
to nicz no -prze strzen nej wy bra -
nych ele men tów za go spo da ro wa -
nia dla bu do wy Cen trum Ko mu ni -
ka cyj ne go na te re nie dwor ca ko -
le jo we go w Za ko pa nem. W Urzę -
dzie Mia sta Za ko pa ne pod czas
kon fe ren cji pra so wej za pre zen to -
wa ne zo sta ły zwy cię skie pra ce
po ka zu ją ce no we oto cze nie dwor -
ca, a lau re aci ode bra li z rąk Bur -
mi strza Lesz ka Do ru li na gro dy. 

Na kon kurs wpły nę ło 9 prac, spo -
śród któ rych wy ło nio no lau re atów
trzech ko lej nych na gród: 
– I miej sce – na gro da 
w wy so ko ści 30 000,00 zł 
To masz Ga li ca i An na Mu ras 
– II miej sce – na gro da 
w wy so ko ści 20 000,00 zł 
Adam Krzysz to fiak 
– III miej sce – na gro da 
w wy so ko ści 10 000,00 zł 
Ja kub Wój to wicz i Fi lip Zie liń ski. 

Przy po mnij my, że fi nan so wa nie
na mo der ni za cję dwor ca ko le jo we go
w Za ko pa nem zo sta ło po zy ska ne
z trzech róż nych pro gra mów – na ochro -
nę za byt ków, trans port ni sko emi syj ny
i obiek ty dwor co we i wy no si 26,5 mln zł.
Za koń czo ny kon kurs był jed nym z eta -
pów re ali za cji ca łe go przed się wzię cia. 

– Re mont pierw sze go bu dyn ku zo stał
już roz po czę ty i po trwa do koń ca przy szłe -
go ro ku. Oczy wi ście w pla nie jest tak że
dru gi bu dy nek. Na to miast w od nie sie niu
do po zo sta łej prze strze ni zo stał ogło szo ny
kon kurs. Pra ce oce niał licz ny sąd kon kur -

so wy. Od po cząt ku chcie li śmy, aby o tym
waż nym dla Za ko pa ne go miej scu nie de cy -
do wa li sa mi urzęd ni cy. Stąd naj pierw kon -
sul ta cje spo łecz ne, a te raz udział w oce nie
tych prac ar chi tek tów i in nych fa chow ców,
tak że spo za na sze go urzę du. Te raz sam nie
mo gę się już do cze kać na mo ment, gdy
napod sta wie te go kon kur su bę dzie my mo -
gli ogło sić prze targ w try bie „za pro jek tuj
i wy bu duj” i roz pocz nie my tym sa mym
dal sze pra ce zwią za ne z oto cze niem dwor -
ca – po wie dział bur mistrz Le szek Do ru la. 

Prze wod ni czą cą są du kon kur so we go
by ła mgr inż. arch. Syl wia Gą sie ni ca Kle -
ryk – Stryn ka z Biu ra Pla no wa nia Prze -
strzen ne go Urzę du Mia sta Za ko pa ne.
Sąd wziął pod uwa gę ta kie kry te ria jak:
atrak cyj ność i traf ność ca ło ści roz wią zań,
spo sób uwzględ nie nia war to ści kul tu ro -
wych i prze strzen nych miej sca oraz wy -
tycz nych kon ser wa tor skich, wa lo ry roz -
wią zań funk cjo nal nych, no wa tor stwo

i ory gi nal ność przed sta wio nych roz wią -
zań oraz koszt ich re ali za cji. – Kon cep cja
mu sia ła być wy jąt ko wa i przede wszyst -
kim uwzględ niać, że jest to Za ko pa -
ne – przy sta nek koń co wy, z któ re go po -
dróż ni ni gdzie nie pę dzą, ma ją czas by się
tu za trzy mać i z tym miej scem za przy jaź -
nić. Chcie li śmy, by od da ny zo stał cha rak -
ter te go miej sca po ło żo ne go w gó -
rach – wy ja śnia ła prze wod ni czą ca. 

Na gro dzo na i wy bra na do re ali za cji
kon cep cja wy ma ga jesz cze wpro wa dze -
nia drob nych zmian zgod nie z wy tycz ny -
mi są du kon kur so we go. Jej za le tą są wła -
śnie cie ka we od nie sie nia do na tu ry, re gio -
nal nych mo ty wów zdob ni czych, ta trzań -
skiej przy ro dy i gór skich szla ków, któ re
jed no znacz nie od da ją cha rak ter miej sca.
For ma za da szeń pe ro nów na wią zu je
do gór skich szczy tów, uroz ma ica ją ją ta -
bli ce z słow ni kiem gwa ry gó ral skiej, zie -
leń, pięk ne de ta le, a na wet huś taw ki. 

Wy bra no kon cep cję ar chi tek to nicz no -prze strzen ną za ko piań skie go dwor ca

Zbiór ka li ści z te re nu mia sta
Zbiór ka li ści z te re nu mia sta w okre sie je sien nym (od 15 paź -
dzier ni ka do 15 li sto pa da) bę dzie od by wać się w piąt ki w okre -
sie trwa nia zbiór ki po do ko na niu zgło sze nia do Spół ki Te sko Ta -
trzań ska Ko mu nal na Gru pa Ka pi ta ło wa. 

Zgło sze nia win ny być do ko ny wa ne od po nie dział ku do czwart ku te le fo nicz -
nie lub w sie dzi bie Spół ki Te sko w okre sie trwa nia zbiór ki z po da niem ad re su i ilo -
ści wor ków z li ść mi. Li ście mu szą być umiesz czo ne w prze zro czy stych wor -
kach 120l, za wią za nych. 

PGE No wa Ener gia wy bu du je w Za ko pa nem 
sta cje ła do wa nia sa mo cho dów elek trycz nych

In spi ro wa ne Gó ra mi

Bur mistrz Mia sta Za ko pa ne oraz Ro dzi na Ber be ków za pra sza ją
na siód mą edy cję fe sti wa lu In spi ro wa ne Gó ra mi, któ ry od bę dzie
się w dniach 18-21 paź dzier ni ka 2018. 
18.10 czwar tek 
godz. 16.00 In spi ro wa ne Gó ra mi. Ma lar stwo Kon su eli Ma dej skiej - Tur skiej 
godz. 17.00 „Gór skie mi gaw ki”. Spo tka nie i wy kład Ju li ty Chud ko 
i Ada ma Brzo zy Czer wo ny Dwór, ul. Ka spru sie 27 
godz. 19.00 Otwar cie wy sta wy Ma rek Kal mus „Ty be tem ma lo wa ne” 
Kru pów ki obok oczka wod ne go 
godz. 20.00 „Dre am land”. Po kaz fil mu z udzia łem Twór cy Sta ni sła wa Ber be ki 
Ki no Miej sce, Or ka na 2 
19.10 pią tek 
godz. 8.00 Warsz ta ty ple ne ro we fo to gra fia ar ty stycz na z udzia łem 
Ju li ty Chud ko i Ada ma Brzo zy 
godz. 17.00 An na Ma cie jasz – Ka miń ska, Piotr Bąk: Pre zen ta cja al bu mu 
„Kro ni ka Mia sta Za ko pa ne w cza sie ka den cji Bur mi strza Le opol da Win nic kie go. 
Re print z oka zji 85-le cia otrzy ma nia praw miej skich przez Za ko pa ne” 
Ka wiar nia Te atru, Sce na Ata na ze go Ba zak ba la, ul. Chram ców ki 15 
godz. 18.00 Wy sta wa „Ewa w dro dze”. Ogło sze nie Pa tro nów Fe sti wa lu. 
godz. 19.30 Spek takl „Wan da” w re ży se rii Ma rii Sa dow skiej i Jo an ny Gra bo wiec kiej
w wy ko na niu Te atru Pol skie go z Biel ska – Bia łej 
bez płat ne za pro sze nia do po bra nia na stro nie: za ko pa ne. pl/za pro sze nia 
Te atr im. St. I. Wit kie wi cza, ul. Chram ców ki 15 
20.10 so bo ta
godz. 16.00 Pod su mo wa nie pro jek tu „Mia sto Za ko pa ne wczo raj, dziś i ju tro”
- Sto wa rzy sze nie „Pu ra Vi da” 
godz. 17.00 Car ran tu ohill w pro gra mie mu zycz no -ta necz nym „W ir landz kim ryt mie”
Bez płat ne za pro sze nia do po bra nia od 1.10. na stro nie: 
za ko pa ne. pl/za pro sze nia 
Ki no „So kół”, ul. Or ka na 2 
21.10 nie dzie la 
godz. 15.00 Msza Świę ta w in ten cji Miesz kań ców w 85-le cie nada nia 
praw miej skich Za ko pa ne go 
godz. 16.00 Re ci tal Jo an ny Al brzy kow skiej – Clif ford z akom pa nia men tem 
Mar ci na Au gu sty na 
Sank tu arium Naj święt szej Ro dzi ny, ul. Kru pów ki 1 

Part ne rzy: Te atr im. St. I. Wit kie wi cza, Za ko piań skie Cen trum Kul tu ry, Cen -
trum Kul tu ry Ro dzi mej Czer wo ny Dwór, To wa rzy stwo Gim na stycz ne „So kół”.
Gniaz do w Za ko pa nem, Ki no „So kół”, Pa ra fia pw. Naj święt szej Ro dzi ny w Za ko pa -
nem, Sto wa rzy sze nie „Pu ra Vi da” 

Me ce na si: Wan da i Krzysz tof Olek so wicz, Re stau ra cja Za ko piań ska 

Przed sta wi cie le Mia sta Za ko pa ne
oraz fir my PGE No wa Ener gia pod pi -
sa li list in ten cyj ny do ty czą cy wy bu do -
wa nia na te re nie mia sta sta cji ła do -
wa nia dla sa mo cho dów elek trycz -
nych. Zgod nie z tre ścią li stu in ten cyj -
ne go, w mie ście po wsta nie sześć sta -
cji ła do wa nia o róż nej mo cy. Mia sto
za pro po nu je naj lep sze lo ka li za cje
i bę dzie wspie ra ło tę in we sty cję
od stro ny for mal no -praw nej. PGE No -
wa Ener gia sfi nan su je tę in we sty cję. 

– Stwo rze nie in fra struk tu ry ła do wa -
nia sa mo cho dów elek trycz nych jest nie -
zbęd ne, aby mia sta ta kie jak Za ko pa ne
mo gły czer pać ko rzy ści zwią za ne z roz wo -
jem elek tro mo bil no ści. Po jaz dy elek trycz -
ne to przy szłość, któ rą chce my wspie rać
w na szym mie ście – po wie dział Le szek
Do ru la, bur mistrz Za ko pa ne go. 

PGE No wa Ener gia to spół ka od po -
wie dzial na za wpro wa dza nie in no wa cyj -
nych roz wią zań w ra mach Gru py PGE,
jed nej z naj więk szych grup ener ge tycz -
nych w Eu ro pie Środ ko wo -Wschod niej.

Spół ka roz bu do wu je sieć sta cji ła do wa -
nia sa mo cho dów elek trycz nych w Pol sce
i te stu je róż ne pro duk ty i usłu gi zwią za -
ne z elek tro mo bil no ścią. PGE No wa

Ener gia jest obec nie naj po waż niej szym
part ne rem dla sa mo rzą dów w za kre sie
bu do wa nia in fra struk tu ry sta cji ła do wa -
nia po jaz dów elek trycz nych w Pol sce. 



Gmi na Czar ny Du na jec jest part ne rem
wio dą cym mię dzy na ro do we go pro jek tu pt.
„Tor fo wi ska wy so kie – eu ro pej ski uni kat
pol sko -sło wac kie go po gra ni cza”, któ ry re -
ali zu je wraz ze sło wac kim part ne -
rem – Mu zeum Oraw skim Pa vla Országha
Hviez do sla va z Dol ne go Ku bi na. To pro -
jekt, dzię ki któ re mu uni kal ne na ska lę
świa to wą te re ny tor fo wisk ma ją szan sę
nie tyl ko na ochro nę, ale rów nież roz wój
i pro mo cję ja ko atrak cja tu ry stycz na. 

Głów nym ce lem te go pol sko -sło wac kie go przed się -
wzię cia jest zwięk sze nie zrów no wa żo ne go wy ko rzy sta -
nia tor fo wisk ja ko uni ka to we go dzie dzic twa przy rod ni -
cze go po gra ni cza pol sko -sło wac kie go po przez wspól ną
ochro nę oraz udo stęp nia nie tych wy jąt ko wych te re nów
tu ry stom i miesz kań com. Part ne rzy z obu kra jów po łą -
czy li si ły, aby zwięk szyć atrak cyj ność tor fo wisk po przez
róż no rod ne dzia ła nia in we sty cyj ne, wy da rze nia i upo -
wszech nia nie wie dzy na ich te mat.

Wśród głów nych za dań zna la zło się utwo rze nie
dwóch mul ti me dial nych mu ze ów tor fo wisk po gra ni -
cza pol sko -sło wac kie go w od no wio nych i zmo der ni zo -
wa nych obiek tach za byt ko wych w Cho cho ło wie
i na Zam ku Oraw skim. W bu dyn ku daw ne go ośrod ka
zdro wia w Cho cho ło wie po wsta ła mul ti me dial na eks -
po zy cja tor fo wisk po gra ni cza pol sko -sło wac kie go
i otwo rzo no Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo wisk.
Eks po zy cja wy ko rzy stu je no wo cze sne, in te rak tyw ne
for my ko mu ni ko wa nia się z użyt kow ni ka mi i prze ka -
zy wa nia im wie dzy na te mat róż nych aspek tów zwią -
za nych z chro nio ny mi ga tun ka mi fau ny i flo ry oraz
pro ce sem po wsta wa nia tor fo wisk.

Po stro nie sło wac kiej, po re no wa cji bu dyn ku re ne -
san so wej ple ba nii na dol nym dzie dziń cu Oraw skie go
Zam ku zre ali zo wa no sa mo ob słu go wą, mul ti me dial ną
eks po zy cję tor fo wisk, wy po sa żo ną w au dio wi zu al ne
i in te rak tyw ne ele men ty. To pierw sza te go ty pu eks -
po zy cja na Sło wa cji.

Tor fo wi ska pre zen to wa ne są nie tyl ko w no wo -
cze snej for mie dwóch mul ti me dial nych eks po zy cji,
ale rów nież bez po śred nio w te re nie. Dla te go Gmi -
na Czar ny Du na jec wy bu do wa ła oraz ozna ko wa ła no -
we od cin ki edu ka cyj nych ście żek pie szo -ro we ro -
wych, któ re pro wa dzą do Cen trum Pro mo cji
i Ochro ny Tor fo wisk w Cho cho ło wie oraz do tor fo -
wisk. Tra sy mie rzą ce łącz nie 3,68 km sta no wią ko lej -
ne od cin ki trans gra nicz ne go Hi sto rycz no -kul tu ro wo -
-przy rod ni czym szla ku wo kół Tatr. Przy ścież kach ro -
we ro wych po wsta ły dwa miej sca po sto jo we dla ro we -
rzy stów o cha rak te rze edu ka cyj nym, w tym jed no
nie zwy kle ory gi nal ne – miesz czą ce się w od re stau ro -
wa nym, 100-let nim wa go nie ko lej ki wą sko to ro wej,
któ ry kie dyś do wo ził pra cow ni ków do miej sca, gdzie
wy do by wa li torf. Wa gon zlo ka li zo wa ny na te re nie
Za kła du Tor fo we go w Czar nym Du naj cu jest do stęp -
ny dla tu ry stów, któ rzy mo gą go zwie dzać pod czas
wy cie czek ro we ro wych.

Zgod nie z za ło że nia mi pro jek tu w ra mach po pu la ry -
za cji wie dzy o tor fo wi skach po pol skiej i sło wac kiej stro -
nie po wsta ła stro na in ter ne to wa przed się wzię cia i mu ze -
ów tor fo wisk (www. mu zeum plsk. eu), wy da no rów nież
se rię pu bli ka cji o tych uni ka to wych te re nach i mu ze ach
w wer sji dru ko wa nej oraz elek tro nicz nej. Zor ga ni zo wa -
no in ter ne to wy kon kurs wie dzy o tor fo wi skach dla
uczniów pol skich i sło wac kich szkół oraz przy go to wa no
cykl warsz ta tów dla dzie ci i mło dzie ży w mu zeum
w Cho cho ło wie wraz z wy ciecz ka mi na tor fo wi ska.
W ra mach pro jek tu zor ga ni zo wa no tak że se mi na rium

na uko we na Zam ku Oraw skim oraz wy da no pu bli ka cję
po kon fe ren cyj ną. Spe cjal nie dla naj młod szych Gmin
No wy Targ przy go to wa ła ani mo wa ny film o tor fo wi -
skach pt. „Tet i Ro sa. Tor fo we przy go dy”, do stęp ny w in -
ter ne cie oraz na eks po zy cji w Cho cho ło wie. Na to miast
Mu zeum Oraw skie zre ali zo wa ło do ku men tal ny film
o tor fo wi skach. 

Pro jekt współ fi nan so wa ny  przez 
Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju 

Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu 
In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja 2014-2020. 

Okres re ali za cji pro jek tu: 
ma rzec 2017 – paź dzier nik 2018. 

War tość cał ko wi ta kwa li fi ko wal na pro jek tu 
wy nio sła 1.245.529,48 EUR, z cze go do fi nan so wa -

nie z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go
na po zio mie 85% wy nio sło 1.058.699,96 EUR.

Tor fo wi ska wy so kie – eu ro pej ski uni kat 
pol sko -sło wac kie go po gra ni cza

Uni kat 
na ska lę 

świa to wą
Naj więk szy w Kar pa tach trans -
gra nicz ny kom pleks tor fo wisk
znaj du je się w po łu dnio wej
czę ści Ma ło pol ski i pół noc nej
czę ści Kra ju Ży liń skie go. Je go
wzrost roz po czął się oko ło 10
ty się cy lat te mu w oko li cach
dzi siej szej miej sco wo ści Cho -
cho łów w gmi nie Czar ny Du na -
jec i trwa do dziś. To nie tyl ko
ewe ne ment na pol sko -sło wac -
kim po gra ni czu, ale też bez -
cen ny uni kat przy rod ni czy nie -
ma ją cy pre ce den su w te re -
nach gór skich ca łej Eu ro py.
W przy gra nicz nej Gmi nie Czar -
ny Du na jec znaj du je się aż 57%
ob sza ru Tor fo wisk Oraw sko -No -
wo tar skich (4.757ha). Gra ni czą
one bez po śred nio z Tor fo wi ska -
mi Ko tli ny Oraw skiej na Sło wa -
cji (840 ha). Ze wzglę du
na swo je nie zwy kłe wa lo ry tor -
fo wi ska te zo sta ły włą czo ne
do ob sza rów Na tu ra 2000. Za -
cho wał się tu świat rzad kich ro -
ślin oraz chro nio nych ga tun ków
zwie rząt. Ta kiej bio róż no rod no -
ści nie spo ty ka się na żad nym
in nym ob sza rze i z te go też
wzglę du tor fo wi ska wy so kie
sta no wią cen ny uni kat przy rod -
ni czy po gra ni cza.
Gmi na Czar ny Du na jec i Mu -
zeum Oraw skie z Dol ne go Ku -
bi na we wspól nym trans gra -
nicz nym pro jek cie pod ję li wy -
zwa nie re ali za cji dzia łań, któ re
po go dzą udo stęp nia nie i pre -
zen to wa nie uni ka to wych wa lo -
rów przy rod ni czych pol sko -sło -
wac kie go kom plek su tor fo -
wisk z chro nie niem tor fo wisk
przed nie po żą da ną pre sją tu ry -
stycz ną i znisz cze niem. 
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Daw ny ośro dek zdro wia w Cho cho ło wie prze isto czył się w no -
wo cze sne Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo wisk. Obiekt po -
wo ła no do ist nie nia w ra mach mię dzy na ro do we go pro jek tu
re ali zo wa ne go przez Gmi nę Czar ny Du na jec (part ner wio dą -
cy) i Ora vské Múzeum P. O. Hviez do sla va w Dol nym Ku bi nie.
Za da nie pn. „Tor fo wi ska wy so kie – eu ro pej ski uni kat pol sko -
-sło wac kie go po gra ni cza” zo sta ło do fi nan so wa ne w ra mach
Pro gra mu In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja 2014-2020.

Uro czy ste go otwar cia Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo -
wisk do ko na no 5 paź dzier ni ka 2018 r. Sym bo licz ną wstę gę
prze cię li Jó zef Ba bicz – wójt Gmi ny Czar ny Du na jec, Ra fał Ba -
liń ski – dy rek tor De par ta men tu Współ pra cy Te ry to rial nej
w Mi ni ster stwie In we sty cji i Roz wo ju, Eva Samčiko va – kie row -
nik wy dzia łu mar ke tin gu w Mu zeum Oraw skim, Agniesz ka Py -
zow ska – dy rek tor Eu ro pej skie go Ugru po wa nia Współ pra cy Te -
ry to rial nej TA TRY, Mi chał Sta war ski – dy rek tor biu ra Związ ku
Eu ro re gion „Ta try” w to wa rzy stwie Ka zi mie rza Mar du ły – soł ty -
sa Cho cho ło wa i wie lu za pro szo nych go ści.

Pod czas uro czy sto ści obec ni by li m. in. An na Maj z od dzia łu Eu -
ro pej skiej Współ pra cy Te ry to rial nej Ma ło pol skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go, Ka ro li na Rze pec ka – spe cja li sta ds. fi nan so wych ze
Wspól ne go Se kre ta ria tu Tech nicz ne go, Mag da le na
Zmarzlákowá – bur mistrz mia sta Trste na, Dušan Karáska – dok tor
na uk przy rod ni czych, dy rek tor Par ku Kra jo bra zo we go Gór na Ora -
wa, Wło dzi mierz Ci choc ki – eks pert w dzie dzi nie tor fo wisk, przy -
rod nik i or ni to log, Ro man La toń – nad le śni czy La sów Pań stwo wych
w No wym Tar gu, Bo gu sław Sro ka – pre zes Za rzą du LOT Cho cho -
łow ski, Mi loš Šustek – sta ro sta miej sco wo ści Su cha Ho ra, Jo an na Fi -
las – dy rek tor biu ra PLGD, Sta ni sław Ty ra ła – pre zes Za rzą du Term
Cho cho łow skich, Mo ni ka Pio run, Mag da le na Lind strom, Ma riusz
Orze chow ski – au to rzy eks po zy cji z fir my New Am ster dam, Mar cin
War cha łow ski z Mu zeum Ta trzań skie go, Sta ni sław Gon ciar -
czyk – prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Czar ny Du na jec, rad ni gmin ni
i pra cow ni cy Urzę du Gmi ny Czar ny Du na jec. Wśród go ści obec na
by ła tak że Sta ni sła wa Pilch – by ła skarb nik Gmi ny Czar ny Du na jec.

– To pro jekt nie zwy kły. Tak się zda rzy ło, że zy ska li śmy po tęż -
ne go part ne ra w dzie dzi nie tu ry sty ki i mu ze al nic twa, dzie dzic twa
kul tu ro we go i przy rod ni cze go – Mu zeum Oraw skie, któ re słu ży -
ło nam wspar ciem i bo ga tym do świad cze niem. Dzię ki te mu zro -
bi li śmy ko lej ny krok na dro dze do eks po no wa nia i po ka zy wa nia
na szych tor fo wisk – mó wił pod czas otwar cia w imie niu wój ta
gmi ny Czar ny Du na jec Mi chał Ja roń czyk, se kre tarz gmi ny.

– Mam na dzie ję, że nam się to uda ło, że po wsta ło coś cie ka -
we go, atrak cyj ne go, cho ciaż na nie wiel kiej po wierzch ni, ale jed -
nak bar dzo in te re su ją co po ka zu ją ce go czym są tor fo wi ska, dla -
cze go war to je za cho wać, od wie dzać, cie szyć się ni mi. Przy tej
oka zji bar dzo dzię ku ję Mu zeum Oraw skie mu na cze le z pa nią
dy rek tor dr Márią Ja gnešáková, któ ra dzi siaj nie mo gła być z na -
mi, ale uczest ni czy ła w licz nych na ra dach i mo gli śmy pod pa try -
wać oraz wy ko rzy sty wać bo ga te do świad cze nie Mu zeum Oraw -
skie go. Nie oce nio na by ła też po moc osób z Eu ro re gio nu „Ta try”,
Eu ro pej skie go Ugru po wa nia Współ pra cy Te ry to rial nej TA TRY.
Dzię ku je my pa ni Agniesz ce Py zow skiej z EUWT, pa nu Mi cha ło -
wi Sta war skie mu, dy rek to ro wi biu ra Związ ku Eu ro re gion Ta try.
Bar dzo, bar dzo du że po dzię ko wa nia za to, że po ma ga li nam

na każ dym eta pie re ali za cji te go pro jek tu. Dzię ku ję pa nu dy rek -
to ro wi Ra fa ło wi Ba liń skie mu, któ ry re pre zen tu je tu taj stro nę
rzą do wą – Mi ni ster stwo In we sty cji i Roz wo ju, a tak że Wspól ne -
mu Se kre ta ria to wi Tech nicz ne mu – mó wił Mi chał Ja roń czyk.

Wy ra zy wdzięcz no ści Mi chał Ja roń czyk skie ro wał też
do wszyst kich, któ rzy przy czy ni li się do po wsta nia eks po zy cji,
pra cow ni ków fir my New Am ster dam, pro jek tan tów, przy rod ni -
ków oraz pra cow ni ków Urzę du Gmi ny Czar ny Du na jec.

– Dzię ku ję pa nu Bo gu sła wo wi Sro ce za udo stęp nie nie wa go ni -
ka, któ ry jest dru gim ele men tem na sze go pro jek tu. Zo ba czą Pań -
stwo, jak wy glą da od re stau ro wa ny wa go nik ko lej ki wą sko to ro wej,
któ ry – jak ma my na dzie ję – bę dzie jeź dził po tor fo wi skach i po ka -
zy wał z bli ska te te re ny. Wie my już, że Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry -
stycz na re ali zu je rów no le gły pro jekt, w któ rym mo der ni zo wa na jest
lo ko mo tyw ka, ko lej ny wa go nik, za tem krok po kro ku udo stęp nia -
my i po ka zu je my na sze tor fo wi ska szer szej pu blicz no ści – mó wił
do uczest ni ków uro czy ste go otwar cia obiek tu Mi chał Ja roń czyk.

Jak pod kre ślił se kre tarz gmi ny Czar ny Du na jec pro jekt „Tor -
fo wi ska wy so kie – eu ro pej ski uni kat pol sko -sło wac kie go po gra -
ni cza” zo stał bar dzo wy so ko oce nio ny i do ce nio ny. War to za zna -
czyć, że pro jekt zna lazł się wśród fi na li stów eu ro pej skie go kon -
kur su Re gio Stars Awards 2018.

Wśród za pro szo nych gość obec ny był rów nież Ra fał Ba liń ski,
dy rek tor De par ta men tu Współ pra cy Te ry to rial nej w Mi ni ster -
stwie In we sty cji i Roz wo ju – In sty tu cji Za rzą dza ją cej Pro gra -
mem In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja 2014-2020, któ ry wrę czył
wój to wi gmi ny Czar ny Du na jec Jó ze fo wi Ba bi czo wi cer ty fi kat
i pa miąt ko wy dy plom fi na li sty kon kur su Re gio Stars.

– Pro jekt zo stał do strze żo ny w Bruk se li i we wto rek od bę -
dzie się uro czy sta ga la wrę cze nia na gród dla naj lep szych, naj cie -
kaw szych pro jek tów o eu ro pej skiej war to ści do da nej, pro jek tów
współ pra cy trans gra nicz nej – mó wił Ra fał Ba liń ski, wy ra ża jąc
swo je za do wo le nie, że bę dzie mógł w niej uczest ni czyć. – Pań -
stwa pro jekt zna lazł się w gro nie 21 fi na li stów. Gra tu lu ję, nam
bar dzo za le ża ło – ja ko mi ni ster stwu i in sty tu cji, któ ra od po wia -
da za re ali za cję ca łe go pro gra mu – aby zna la zły się tam pol skie
ak cen ty i bar dzo cie szę się, że zna lazł się tam wła śnie pro jekt
z pol sko -sło wac kie go po gra ni cza – pod kre ślił.

Otwar ciu Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo wisk to wa rzy -
szy ła pięk na po go da, któ ra umoż li wi ła zor ga ni zo wa nie wy ciecz -
ki kra jo bra zo wej. Go ście, po dzie le ni na trzy gru py, mie li oka zję
zwie dzić Cho cho łów i te re ny tor fo wisk, a tak że zo ba czyć od re -
stau ro wa ny wa go nik na te re nie Za kła du Tor fo we go, do któ re go
mo gli do trzeć na dwa spo so by: ro we ra mi „Szla kiem wo kół Tatr”
lub po jaz dem elek trycz nym „Eko -Ta xi” – no wą atrak cją na te re -
nie gmi ny Czar ny Du na jec.

Pro ces prze bu do wy i zmia ny spo so bu użyt ko wa nia bu dyn ku
daw ne go ośrod ka zdro wia roz po czął się w sierp niu 2017 ro ku.
Wy ko naw cą in we sty cji by ła fir ma P. B. U PRA NI CA Adam Pra ni -
ca z Kli ku szo wej. W obiek cie po wsta ła eks po zy cja wy ko rzy stu ją ca
no wo cze sne in te rak tyw ne for my ko mu ni ko wa nia się z użyt kow -
ni ka mi. Za jej po śred nic twem od wie dza ją cy zgłę bią wie dzę na te -
mat chro nio nych ga tun ków fau ny i flo ry oraz róż nych aspek tów
zwią za nych z pro ce sem po wsta wa nia tor fo wisk. Wy ko naw cą eks -
po zy cji jest fir ma New Am ster dam sp. z o.o. z Kra ko wa. War tość
ca łej in we sty cji wy nio sła po nad 1,1 mln zł.

Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo -
wisk w Cho cho ło wie to pierw sza
w peł ni in te rak tyw na, mul ti me -
dial na eks po zy cja przy rod ni cza,
któ ra po zwa la wszyst ki mi zmy sła -
mi po zna wać uni ka to wy świat fau -
ny i flo ry Tor fo wisk Oraw sko -No wo -
tar skich. Na od kryw ców przy ro dy
cze ka mnó stwo atrak cji: in te rak -
tyw ne mi kro sko py, wiel ki mo del
ro sicz ki, cie trzew ja ko prze wod nik,
ani mo wa ne ma py, sy mu la to ry po -
wo dzi, pro fil tor fo wy, fil my – a to
tyl ko nie któ re atrak cje.

Mul ti me dial na eks po zy cja za bie ra
nas w wir tu al ną po dróż do świa ta nie zwy -
kłej flo ry i fau ny, pre zen tu jąc bo gac two
i uni ka to wość chro nio nych ob sza rów Tor -
fo wisk Oraw sko -No wo tar skich. Ide al nym
uzu peł nie niem wi zy ty w Cen trum Pro -
mo cji i Ochro ny Tor fo wisk jest wy ciecz ka
na tor fo wi ska po wy zna czo nych tra sach
tu ry stycz nych i ścież kach ro we ro wych
Szla ku wo kół Tatr. Tam, moż na z bli ska
obej rzeć świat chro nio nych ro ślin, pta ków
i zwie rząt pre zen to wa nych na eks po zy cji.
Pod czas ta kiej wy ciecz ki, moż na zwie dzić
od re stau ro wa ny w ra mach pro jek tu, po -
nad stu let ni wa go nik ko lej ki wą sko to ro -
wej, któ ry znaj du je się w Za kła dzie Pro -
duk cji Tor fo wej w Czar nym Du naj cu. Ko -
niecz nie też trze ba od wie dzić Za mek
Oraw ski i zo ba czyć mul ti me dial ną eks po -
zy cję tor fo wisk Ora wy przy go to wa ną
w od re stau ro wa nym re ne san so wym bu -
dyn ku daw nej ple ba nii, znaj du ją cym się
na głów nym dzie dziń cu zam ku.

Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo -
wisk za bie ra swo ich go ści w po dróż
po ta jem ni czym świe cie tor fo wisk. Pre -
zen tu je pre hi sto rię ob sza ru Ko tli ny
Oraw sko -No wo tar skiej, przed sta wia nie -
zwy kłe ro śli ny i zwie rzę ta za miesz ku ją ce
tor fo wi ska, po zwa la zro zu mieć zja wi ska
przy rod ni cze i wy ja śnia, dla cze go te wy -
jąt ko we te re ny na le ży chro nić. 

Ani mo wa na ma pa wy stę po wa nia
tor fo wisk, któ rą moż na ste ro wać sa mo -
dziel nie, od po wia da na py ta nie w ja ki

spo sób na pol sko -sło wac kim po gra ni czu
w oko li cach Czar ne go Du naj ca ukształ to -
wał się roz le gły kom pleks tor fo wisk wy so -
kich, sta no wią cy ze spół uni ka to wych sie -
dlisk przy rod ni czych. Dzię ki niej, moż na
po znać chro nio ne ga tun ki ro ślin i zwie -
rząt oraz ty py sie dlisk wy stę pu ją ce na ob -
sza rze Tor fo wisk Oraw sko -No wo tar skich.
War to za zna czyć, że ze wzglę du na swo ją
wy jąt ko wą war tość przy rod ni czą Tor fo -
wi ska Oraw sko -No wo tar skie zo sta ły włą -
czo ne do eu ro pej skiej sie ci eko lo gicz nej
Na tu ra 2000. 

Cen trum umoż li wia od wie dza ją -
cym po zna wa nie świa ta tor fo wisk nie
tyl ko wzro kiem, ale rów nież in ny mi
zmy sła mi. Wy star czy po dejść do eks po -
zy to ra z tor fem, zbli żyć gło wę do po jem -
ni ka – po czuć je go za pach, a na stęp nie
wło żyć dłoń do środ ka, aby prze ko nać
się ja ką ma struk tu rę. Dzię ki ani ma cji
od kła da nia się tor fu, ten nie zwy kły,
trwa ją cy dłu gie la ta pro ces od kry wa
przed na mi swo je ta jem ni ce. 

W wy so kim, dwu stron nym eks -
po zy to rze z mo ni to ra mi, wy świe tla na
jest z ko lei apli ka cja do ty ko wa z ani -
ma cja mi ob ra zu ją cy mi re kon struk cję
pro fi lu tor fo we go. Moż na ste ro wać
tre ścią apli ka cji po ka zy wa ną na ekra -
nach za po mo cą pa ne lu na wi ga cji
umiesz czo ne go obok pro fi lu. Ani ma -
cja wy ja śnia, ile ty się cy lat ma tor fo wi -
sko, jak po wsta ło, ja kie waż ne wy da -
rze nia w dzie jach Pol ski mia ły wte dy
miej sce. Moż na dzię ki niej spraw dzić,
co kry je się pod po wierzch nią tor fo wi -
ska i z cze go skła da się torf. 

Uni ka to wy świat tor fo wisk
na wy cią gnię cie rę ki

Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo wisk
w Cho cho ło wie uro czy ście otwar te
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W nad cho dzą cych wiel ki mi kro ka -
mi wy bo rach sa mo rzą do wych, sta -
ro sta ta trzań ski Piotr Bąk ubie ga
się o re elek cję. W sze ro kim wy wia -
dzie, kan dy dat opo wia da o trans -
por cie, edu ka cji, pra wie bu dow la -
nym i wszyst kich in nych te ma tach
waż nych dla miesz kań ców. 

Z Pio trem Bą kiem 
roz ma wia An na Gró dek. 

Mi nę ły czte ry la ta Pań skiej ka den cji.
Jak Pan oce nia swo je dzia ła nia na rzecz
miesz kań ców po wia tu ta trzań skie go?

W 2014 ro ku z gru pą rad nych kan -
dy du ją cych z li sty Pra wa i Spra wie dli wo -
ści i ko ali cjan ta mi z in nych ugru po wań
prze ję li śmy od po wie dzial ność za sa mo -
rząd po wia to wy. Wy wią za li śmy się z na -
szych obiet nic wy bor czych. Przez te czte -
ry la ta sta ra li śmy się być bli sko wszyst -
kich miesz kań ców po wia tu i po ma gać im
w roz wią zy wa niu kon kret nych, in dy wi -
du al nych ludz kich pro ble mów. Pil no wa -
li śmy do bra wspól ne go, umoż li wia jąc
rów ny start i sto su jąc wo bec wszyst kich
jed na ko we kry te ria. Skoń czy li śmy z prak -
ty ką za trud nia nia człon ków ro dzin
w pod le głych jed nost kach i urzę dach.

Zde cy do wa nie po lep szy li śmy stan -
dard ob słu gi miesz kań ców w wy dzia łach
i jed nost kach Sta ro stwa Po wia to we go,
w szcze gól no ści w wy dzia łach geo de zji,
ko mu ni ka cji i bu dow nic twa wy ko rzy stu -
jąc no wo cze sne roz wią za nia tech nicz ne
i or ga ni za cyj ne. Ak tu al nie wy dział geo de -
zji, re ali zu jąc pro gram „E -usłu gi w ad mi ni -
stra cji” (6 mln zł – 100% do ta cja z UE)
stop nio wo wpro wa dza roz wią za nia w wy -
ni ku, któ rych bę dzie moż li wa ob słu ga in -
te re san tów dro gą elek tro nicz ną, bez ko -
niecz no ści przy jaz du do urzę du. 

Po wiat Ta trzań ski ja ko je dy ny w Ma -
ło pol sce od po wia da za dwa szpi ta le po wia -
to we. Ja kie za da nia w tym za kre sie zre ali -
zo wa no w cią gu ostat nich czte rech lat?

Pod le głe Po wia to wi pla ców ki pu -
blicz nej służ by zdro wia by ły bar dzo ak -
tyw ne w sta ra niach o po lep sze nie ja ko ści
ofe ro wa nych usług. 

W Szpi ta lu im. Ty tu sa Cha łu biń skie -
go na Ka mień cu w wy ni ku prze bu do wy
bu dyn ku po wsta ły no we od dzia ły: od -
dział me dy cy ny pa lia tyw nej i od dział re -
ha bi li ta cji kar dio lo gicz nej. Prze bu do wa -
ny, zmo der ni zo wa ny i na no wo wy po sa -
żo ny zo stał szpi tal ny od dział ra tun ko wy. 

Szpi tal Spe cja li stycz ny Cho rób Płuc
„Od ro dze nie” im. Kla ry Jel skiej na Gład -
kiem po zy skał fun du sze i roz po czął bu -
do wę no wo cze sne go blo ku ope ra cyj ne go
z nie zbęd nym za ple czem. 

We dług ran kin gu „Dzien ni ka Ga ze ta
Praw na” Po wiat Ta trzań ski od czte rech lat
pro wa dzi w ran kin gu zdro wia Pol ski
(w opar ciu o po rów na nie obiek tyw nych
wskaź ni ków). Wiel ki wkład wnie śli tu taj
dy rek to rzy i pra cow ni cy oby dwu szpi ta li
po wia to wych. Nie mniej pra ca po wia to -
wej służ by zdro wia wy ma ga cią głych sta -
rań by pod no sić sku tecz ność le cze nia
i zwięk szać sa tys fak cję pa cjen tów.

Bar dzo waż nym ele men tem co -
dzien ne go ży cia miesz kań ców jest ko mu -

ni ka cja, moż li wość szyb kie go po ru sza nia
się po re gio nie. Jak oce nia Pan swo je dzia -
ła nia na rzecz ulep sze nia do stęp no ści ko -
mu ni ka cyj nej Pod ta trza?

Za bie ga li śmy o jej po lep sze nie i po wią -
za nia ob sza ru po wia tu z Kra ko wem.
W efek cie mię dzy in ny mi tych za bie gów
czy nio nych w War sza wie i Kra ko wie:

– trwa ją pra ce przy bu do wie dro gi
kra jo wej S7 na od cin ku Lu bień – Cha -
bów ka,

– roz strzy gnię to prze targ na bu do wę
no wej tra sy dro gi kra jo wej nr 47 na od cin -
ku Cha bów ka – No wy Targ,

– trwa mo der ni za cja dro gi kra jo wej
nr 47 na od cin ku No wy Targ – Za ko pa ne
(most w Bia łym Du naj cu, wę zeł po ro -
niań ski),

– wy bu do wa no no wy wę zeł ko mu -
ni ka cyj ny na Ły sej Po la nie,

– zmo der ni zo wa no skrzy żo wa nie
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej na Kli nie,

– roz po czę to mo der ni za cję dro gi wo -
je wódz kiej nr 958 Za ko pa ne –Czar ny
Du na jec,

– trwa mo der ni za cja li nii ko le jo wych
nr 97, 98, 99 Ska wi na – Za ko pa ne,

– roz po czę to przy go to wa nia do bu -
do wy no we go po łą cze nia ko le jo we go Pod -
łę że – Pie kieł ko.

Roz po czę ła dzia łal ność Pod ha lań ska
Ko lej Re gio nal na.

Na tak du że in we sty cje po trzeb ne są
ogrom ne środ ki fi nan so we. 

Tak. I te pie nią dze zna la zły się w bu -
dże tach za rząd ców dróg i ko lei pod le ga ją -
cych rzą do wi i wo je wódz twu ma ło pol -
skie mu. Na to miast nasz po wiat w la -
tach 2014-2016 na sku tek za dłu że nia
odzie dzi czo ne go z lat po przed nich nie
po sia dał do sta tecz ne go po ten cja łu do sfi -
nan so wa nia istot nych przed się wzięć in -
fra struk tu ral nych. W 2016 r. uda ło się
zna czą co ob ni żyć za dłu że nie po wia tu co
w efek cie od blo ko wa ło moż li wo ści in we -
sty cyj ne. W la tach 2017 -2018 prze pro -
wa dzo no sze reg in we sty cji i re mon tów
na dro gach po wia to wych, w tym:

– re mont dro gi po wia to wej Ra tu -
łów – Ci che – Cho cho łów w miej sco wo -
ści Bu stryk, 

– re mont dro gi po wia to wej Bia ły Du -
na jec – Bu ko wi na Ta trzań ska w miej sco -
wo ści Gli cza rów Dol ny,

– re mont dro gi po wia to wej Gron -
ków – Bu ko wi na Ta trzań ska w miej sco -
wo ści Le śni ca,

– mo der ni za cję dro gi po wia to wej
Sza fla ry – Ząb w miej sco wo ści Bu stryk 

– prze bu do wę obiek tu mo sto we go
wraz z do jaz da mi w cią gu dro gi po wia to -
wej Bia ły Du na jec – Bu ko wi na Ta trzań -
ska (most do Gli cza ro wa Dol ne go).

Pod ję li śmy po nad to wspól nie z gmi -
na mi przy go to wa nia do zor ga ni zo wa nia
na no wo pu blicz nej, re gu lar nej ko mu ni -
ka cji zbio ro wej na te re nie ca łe go po wia tu.
Na ra zie na prze szko dzie re ali za cji tych
pla nów sta nę ło spo wol nie nie przez Sejm
RP prac usta wo daw czych re gu lu ją cych
funk cjo no wa nie trans por tu pu blicz ne go. 

Nie zwy kle istot nym za gad nie niem
jest edu ka cja. Ja kie zo sta ły pod ję te dzia ła -
nia na rzecz po pra wy ja ko ści kształ ce nia
w po wie cie ta trzań skim?

Wspie ra li śmy dy rek to rów i na uczy -
cie li szkół po nad pod sta wo wych w sta ra -
niach o pod nie sie nie po zio mu edu ka cji
i wa run ków jej pro wa dze nia. By ły to
przede wszyst kim pra ce re mon to we
w obiek tach oświa to wych w tym: 

– wy ko na nie re mon tu po kry cia da -
cho we go za byt ko we go bu dyn ku Ze spo łu
Szkół Bu dow la nych i bu do wa od wod nie -
nia wraz z ka na li za cją desz czo wą i od pro -
wa dze niem wód opa do wych do Po to ku
Mły ni ska, 

– nad bu do wa bu dyn ku Ze spo łu
Szkół Ho te lar sko – Tu ry stycz nych, 

– wy ko na nie re mon tu po kry cia da -
chu bu dyn ku in ter na tu Ze spo łu Szkół
Ho te lar sko – Tu ry stycz nych. 

W wy ni ku prze bu do wy in ter na tu
Ze spo łu Szkół Ho te lar sko – Tu ry stycz -
nych Gim na zjum Spe cjal ne uzy ska ło no -
wą sie dzi bę, a ucznio wie mo gli pod jąć na -
ukę w wa run kach nie uwła cza ją cych ich
god no ści.

W pro gra mie wy bor czym w 2014 r.
de kla ro wa li śmy, że przy wró ci my sa mo -
dziel ność Ze spo łu Szkól Za wo do wych
nr 1 – po pu lar ne go „Oxfor du”. W wy ni -
ku sta no wi ska gro na na uczy ciel skie go by -
łej ZSZ nr 1 za wie si li śmy re ali za cję te go
punk tu pro gra mu.

Wspie ra li śmy wszel kie ini cja ty wy
szkół w za kre sie wy cho wa nia pa trio tycz -
ne go (kon kur sy, im pre zy rocz ni co we,
współ pra ca z IPN, wy jaz dy mło dzie ży
na kre sy).

Pa mię ta li śmy o lu dziach kul tu ry
i pra cy twór czej (na gro dy i do fi nan so wy -
wa nie wy da rzeń kul tu ral nych).

Jak w każ dym re gio nie, nie któ rzy
miesz kań cy po trze bu ją po mo cy, nie są
w sta nie po ra dzić so bie z tru da mi co -
dzien ne go ży cia. Ja kie dzia ła nia pod ję to
w tej kwe stii, aby po lep szyć sy tu ację ta -
kich osób? 

De kla ro wa li śmy, że po mo że my ro -
dzi nom i oso bom star szym bę dą cym

w po trze bie. W mia rę moż li wo ści każ de -
go ro ku prze zna cza no w bu dże cie okre -
ślo ne środ ki na wspar cie dzia łań Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
i pra ce re mon to we w Do mu Po mo cy
Spo łecz nej. 

Mó wi się, że na Pod ha lu pra wo bu -
dow la ne się nie przy ję ło. Co na to wła dze
po wia tu?

Re ali zu jąc za da nia rzą do we z za kre su
ad mi ni stra cji ar chi tek to nicz no -bu dow la -
nej (po zwo le nia na bu do wę i zgło sze nia
ro bót bu dow la nych) na te re nie Za ko pa -
ne go, uda ło się wy ha mo wać za pę dy nie -
któ rych in we sto rów w kie run ku nad -
mier nie in ten syw nej za bu do wy za gra ża -
ją ce ła do wi prze strzen ne mu, kra jo bra zo -
wi kul tu ro we mu i po wo du ją cej po gor sze -
nia wa run ków ży cia miesz kań ców (np.
ho tel pod No sa lem, te ren k/ko ścio ła św.
Krzy ża, wschod nie obrze że Rów ni Kru -
po wej i in ne).

Czy pod jął Pan wraz z za rzą dem ja -
kieś dzia ła nia by le piej wy ko rzy stać ma ją -
tek Po wia tu i Skar bu Pań stwa do in ten sy -
fi ka cji roz wo ju re gio nu? 

Dzia ła jąc wspól nie z Ta trzań skim
Par kiem Na ro do wym, w znacz nej mie rze
przy wró ci li śmy kon tro lę sta ro sty i par ku
nad ma jąt kiem Skar bu Pań stwa użyt ko -
wa nym przez Pol skie Ko le je Li no we S.A.
w re jo nie Ka spro we go Wier chu. Za rząd
Po wia tu dzia ła jąc w imie niu wła snym,
gmin Bu ko wi na Ta trzań ska, Ko ście li sko,
Po ro nin oraz Mia sta Za ko pa ne dwu krot -
nie pod jął pró bę za ku pu 99,76 % ak cji
PKL S.A. od Al tu ra S. a. r. l w Luk sem bur -
gu. Na sze sta ra nia w tym za kre sie uzy ska -
ły wspar cie rzą du pol skie go. W efek cie
tych za bie gów 7 paź dzier ni ka 2018 r. do -
szło do za ku pu 100% ak cji spół ki Al tu ra
S. a. r. l przez Pol ski Fun dusz Roz wo ju
i tym sa mym od ku pie nia Pol skich Ko lei
Li no wych od za gra nicz ne go fun du szu in -
we sty cyj ne go.

Wy ne go cjo wa li śmy ko rzyst niej sze
wa run ki fi nan so we z dzier żaw cą pla cu
pod Gu ba łów ka i przy stą pi li śmy do za -
pro jek to wa nia za go spo da ro wa nia te go ob -
sza ru (szpi tal, es ta ka da, plac tar go wy, par -
kin gi).

Wy ko rzy stu jąc fun du sze ze wnętrz ne
w tym z Unii Eu ro pej skiej, wy ko na no
mo der ni za cje ewi den cji grun tów (ma py
i ba zy da nych) w Biał ce Ta trzań skiej, Bu -
stry ku, Gli cza ro wie Gór nym, Ko ście li sku
i Zę bie. W efek cie tej mo der ni za cji miesz -
kań cy tych miej sco wo ści uzy ska li lep szą
ochro nę pra wa wła sno ści a gmi ny wzrost
do cho dów bu dże to wych.

Ja kie mo że Pan wy mie nić ko lej ne
roz po czę te pro jek ty, któ re bę dą re ali zo -
wa ne, je śli uda się Pa nu zwy cię żyć w nad -
cho dzą cych wy bo rach sa mo rzą do wych?

Kie run ki dzia łań zo sta ły okre ślo ne
w uchwa lo nej i obo wią zu ją cej stra te gii
po wia tu.

Do waż nych wy zwań, któ re
przed na mi na le żą:

– bu do wa no wo cze sne go blo ku ope -
ra cyj ne go z nie zbęd nym za ple czem
w Szpi ta lu Spe cja li stycz nym Cho rób
Płuc „Od ro dze nie” im. Kla ry Jel skiej,

– dal sza mo der ni za cja i do po sa że nie
Szpi ta la Po wia to we go im. dr Ty tu sa Cha -
łu biń skie go oraz Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej,

– za pro jek to wa nie, uzgod nie nie
i dal sza re ali za cja pro gra mu upo rząd ko -
wa nia i za go spo da ro wa nia ob sza ru
pod Gu ba łów ką w Za ko pa nem (szpi tal,
es ta ka da, plac tar go wy, par kin gi),

– do koń cze nie mo der ni za cji bu dyn -
ków Ze spo łu Szkół Ho te lar sko -Tu ry stycz -
nych,

Bę dzie my kon ty nu ować sta ra nia ma -
ją ce na ce lu wspar cie przy go to wań utwo -
rze nie pod od dzia łu Wojsk Obro ny Te ry -
to rial nej w Za ko pa nem. Sie dzi ba jed nost -
ki za pla no wa na zo sta ła w daw nym ho te lu
„Cha łu biń ski” obok Sta ro stwa Po wia to -
we go. Sto sow ne za rzą dze nie cze ka
na pod pis w kan ce la rii Mi ni stra Obro ny
Na ro do wej. 

W tym sa mym bu dyn ku za mie rza -
my udo stęp nić Te atro wi im. Sta ni sła wa
Igna ce go Wit kie wi cza znacz ne prze strze -
nie na po trze by zwią za ne z utwo rze niem
te atru dzie cię ce go i pla ców ki edu ka cji
kul tu ral nej dla dzie ci i mło dzie ży.

Z pew no ścią bę dą kon ty nu owa ne
i roz wi ja ne mar ko we pro duk ty pro mo cyj -
ne Po wia tu w tym: Eu ro pej skie Tar gi Pro -
duk tów Re gio nal nych, Mię dzy na ro do we
Fo rum Gór skie, „Ta trzań skie Wi ci”, kon -
kurs „Pod ha lań skie i spi skie dro gi do nie -
pod le gło ści”.

Bę dzie my sta rać się o po więk sze nie
ma jąt ku po wia tu, do koń czy my re gu la cję
pra wa wła sno ści do grun tów pod dro ga -
mi po wia to wy mi i od zy ska my te ren
pod lą do wi skiem śmi głow co wym
przy szpi ta lu po wia to wym.

Wspól nie z Mia stem Za ko pa ne przy -
go tu je my i wdro ży my pro gram umoż li -
wia ją cy ochro nę prze strze ni Za ko pa ne go
przed nie prze my śla nym i nad mier nym
za in we sto wa niem.

Dzię ku ję za roz mo wę.
Dzię ku ję.

7Wywiad

Czas na pierw sze pod su mo wa nia
Wy wiad ze sta ro stą ta trzań skim Pio trem Bą kiem



Ze spół Szkół Ho te lar sko Tu ry stycz nych
im. Wła dy sła wa Za moy skie go w Za ko -
pa nem w ro ku szkol nym 2017/2018
re ali zo wał pro jekt za gra nicz nych prak -
tyk za wo do wych fi nan so wa ny z Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wie dza
Edu ka cja Roz wój, pod na zwą: „Za gra -
nicz ne prak ty ki uczniów Ho te la -
rza – gwa ran cją suk ce su w za wo dzie”.
W ra mach pro jek tu mło dzież uczest ni -
czy ła w trzy ty go dnio wym sta żu za wo -
do wym w Ber li nie (Niem cy) oraz w Ri -
mi ni (Wło chy).

Part ne ra mi, po śred ni czą cy mi w na -
szym pro jek cie, by ły do świad czo ne in -
sty tu cje: Ber link ETN GmbH w Ber li nie
i Si ste ma Tu ri smo s. r. l. w Ri mi ni. Part -
ne rzy ci zor ga ni zo wa li prak ty ki za gra -
nicz ne w fir mach: in for ma tycz nych,
eko no micz nych oraz ho te lar sko -tu ry -
stycz no – ga stro no micz nych.

Ce lem pro jek tu by ło nie tyl ko na by -
cie umie jęt no ści pra cy w wie lo na ro do -
wym ze spo le, za po zna nie się ze spo so bem

funk cjo no wa nia przed się biorstw za gra ni -
cą, ale też pod nie sie nie po zio mu umie jęt -
no ści w za kre sie ję zy ka ob ce go (an giel skie -
go, nie miec kie go, wło skie go), a w szcze -
gól no ści ję zy ka ob ce go za wo do we go. 

Ze spół Szkół Ho te lar sko Tu ry stycz -
nych w ro ku szkol nym 2019/2019 po raz
ko lej ny za kwa li fi ko wał się do pro jek tu
„Sta że za gra nicz ne dla uczniów i ab sol -
wen tów szkół za wo do wych oraz mo bil -
ność ka dry kształ ce nia za wo do we go” re ali -
zo wa ne go ze środ ków PO WER na za sa -
dach Pro gra mu Era smus+. Pro jekt pod ty -
tu łem „Zdo bądź do świad cze nie za wo do -
we, zy skaj no we moż li wo ści” prze wi du je
re ali za cję prak tyk za wo do wych w Ber li nie
oraz Ri mi ni dla uczniów i na uczy cie li.
W trak cie od by wa nia prak tyk mło dzież
bę dzie po zna wać obo wią zu ją ce pro ce du ry
i stan dar dy na za chod nio eu ro pej skim ryn -
ku pra cy oraz do sko na lić umie jęt no ści ję -
zy ko we. Ucznio wie bę dą mie li rów nież
szan sę na po zna nie kul tu ry i oby cza jów
Nie miec oraz Włoch, a tak że kon fron ta cję
po sia da nej wie dzy teo re tycz nej z za kre su
swo je go pro fi lu za wo do we go z prak ty ką.

W dniu 4 paź dzier ni ka br. w ho te lu In ter Ho use w Kra ko wie od by ła się
ga la fi na ło wa Ple bi scy tu „Sa mo rzą do wiec Ma ło pol ski 2018” Ga ze ty
Kra kow skiej i Dzien ni ka Pol skie go. Pod czas ga li zo sta ły ogło szo ne wy -
ni ki i wrę czo no na gro dy. W ple bi scy cie bra li udział wój to wie, bur mi -
strzo wie, pre zy den ci oraz sta ro sto wie, a tak że rad ni ze wszyst kich po -
wia tów w Ma ło pol sce oraz z sej mi ku wo je wódz kie go. Gło so wa nie trwa -
ło do 21 wrze śnia 2018 ro ku i wy ło ni ło naj po pu lar niej szych i naj bar -
dziej ce nio nych przed sta wi cie li władz lo kal nych.

Wśród lau re atów Ple bi scy tu w ka te go rii sta ro sta ty tuł „Sa mo rzą dow ca Ma ło pol -
skie go 2018” otrzy mał Piotr Bąk Sta ro sta Ta trzań ski.

W imie niu Sta ro sty, sta tu et kę ode bra ła An na Król -Jó za ga Na czel nik Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu Sta ro stwa Po wia to we go w Za ko pa nem.

Sta ro sta Ta trzań ski Sa mo rzą dow cem Ma ło pol ski 2018

W dniu 12 paź dzier ni ka br. od był
się Ju bi le usz 65 – le cia Ta trzań skie -
go Cen trum Kul tu ry i Spor tu „Ju -
trzen ka” w Za ko pa nem. Na prze -
strze ni tych lat Dom Kul tu ry po pu la -
ry zo wał kul tu rę re gio nal ną, a tak że
roz wi jał ta len ty dzie ci i mło dzie ży
z Po wia tu Ta trzań skie go. Pre zen to -
wał osią gnię cia ar ty stycz ne nie tyl -
ko na te re nie kra ju, ale i rów nież
po za je go gra ni ca mi. 

W ra mach ob cho dów moż na by ło
obej rzeć wer ni saż wy sta wy pt: „Sztu -
ka dzie ci i mło dzie ży na prze strze ni
lat” oraz wy stęp ze spo łu gó ral skie go
„Zor ni ca”. Opra wę mu zycz ną uświet -
ni ła Mu zy ka Gó ral ska „Ju trzen ka”
pod kie row nic twem Krzysz to fa Tre -
bu ni -Tut ki.

W uro czy sto ści wzię li udział Sta ro -
sta Ta trzań ski Piotr Bąk, Wi ce sta ro sta Je -
rzy Za char ko, Na czel nik Wy dzia łu Edu -
ka cji, Kul tu ry i Spor tu An na Król –Jó za -
ga oraz wszy scy pra cow ni cy Pla ców ki,

któ rzy na prze strze ni 65 lat two rzy li hi -
sto rię te go nie zwy kłe go miej sca. Dzię ki
nim mo że my dzi siaj cie szyć się wspa nia -
ły mi dzie ła mi wy cho wan ków oraz licz -
ny mi na gro da mi osią ga ny mi w kon kur -
sach i prze glą dach.

Pod czas ob cho dów zo sta ły wrę -
czo ne po dzię ko wa nia na uczy cie lom

oraz pra cow ni kom za ich za an ga żo wa -
nie i pro fe sjo na lizm w pra cy, a tak że
do ro bek ar ty stycz ny na rzecz Ta trzań -
skie go Cen trum Kul tu ry i Spor tu „Ju -
trzen ka”. Za rząd Po wia tu Ta trzań skie -
go ufun do wał rów nież pro fe sjo nal ne
sta no wi sko kom pu te ro we do re ali za cji
za jęć gra ficz nych.

Ju bi le usz „Ju trzen ki”

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

ogłoszenie

Erasmus+ w zakopiańskim „Hotelarzu”

Po wiat Ta trzań ski od 2017 ro ku
re ali zu je pro jekt do fi nan so wa ny
z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go „Mo der ni za cja kształ ce -
nia za wo do we go w Ma ło pol sce II”-
kom po nent Ma ło pol ska Chmu ra
Edu ka cyj na Za wo do wa.

Ce lem pro jek tu jest zwięk sze nie
szans na za trud nie nie uczniów kształ cą -
cych się w szko łach za wo do wych, po -
przez po pra wę efek tyw no ści kształ ce nia
za wo do we go oraz pod nie sie nie
u uczniów zdol no ści do po dej mo wa nia

wła ści wych de cy zji do ty czą cych dal szej
ścież ki edu ka cyj nej i za wo do wej. W ra -
mach za da nia szko ły do po sa żo ne zo sta -
ną w po trze by sprzęt oraz po mo ce dy -
dak tycz ne, zgod nie z re ko men da cją KO -
WE ZiU, do ty czą cą wy po sa że nia pra cow -
ni przed mio to wych w po szcze gól nych
za wo dach. Za ku pio ny sprzęt oraz po mo -
ce dy dak tycz ne bę dą wy ko rzy sty wa ne
na ce le pro jek to we (do pro wa dze nia

form wspar cia) a tak że na dzia łal ność sta -
tu to wą szko ły. W ra mach pro jek tu we
współ pra cy z uczel nia mi wyż szy mi zo -
sta ną prze pro wa dzo ne za ję cia on -li ne
i ko ła na uko we z przed mio tów za wo do -
wych z wy ko rzy sta niem sa li mul ti me -
dial nej wy po sa żo nej w ra mach „Ma ło pol -
skiej Chmu ry Edu ka cyj nej” przez Aka -
de mię Gór ni czo -Hut ni czą S. Sta szi ca
w Kra ko wie.

Ma ło pol ska Chmu ra Edu ka cyj na Za wo do wa

Powiat Tatrzański www.powiat.tatry.pl
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PROGRAM WYBORCZY
Szanowni Państwo,
moje priorytety działania dla Gminy Kościelisko:

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.

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.

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.

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
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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Wójt Gmi ny Czar ny Du na jec Jó zef Ba -
bicz ubie ga się o re elek cję w zbli ża ją -
cych się wy bo rach sa mo rzą do wych.
Ma ło kto ma tak du że do świad cze nie
w spra wo wa niu te go urzę du. O obec nej
sy tu acji gmi ny, a tak że pla nach i po -
my słach na jej roz wój z Jó ze fem Ba bi -
czem roz ma wia Piotr Du raj.

Pa nie Wój cie jak się ma Gmi na Czar ny
Du na jec na ko niec ko lej nej ka den cji pod Pa -
na rzą da mi – to już czwar ta ka den cja?

My ślę, że na sza Gmi na ma się bar dzo
do brze. Czę sto po rów ny wa na jest do in nych
gmin, mó wiąc o tym, jak wspa nia le one
funk cjo nu ją – ale pro ble mów nie wi dać tyl -
ko z da le ka. Kie dy roz ma wiam z mo imi ko -
le ga mi wój ta mi to oka zu je się, że u nich też
są kry ty cy, któ rzy py ta ją, dla cze go w Gmi nie
Czar ny Du na jec jest tak do brze.

Że by rze tel nie oce nić jak wie le uda ło się
zro bić, trze ba wie dzieć ja kie by ły moż li wo -
ści. A my prak tycz nie wy ko rzy sty wa li śmy
wszyst kie moż li wo ści ja kie się po ja wia ły. Do -
ty czy to szcze gól nie do ta cji kra jo wych i unij -
nych. Cza sem sły szę o tym, że nie ko rzy sta -
my z do ta cji – kie dy jed nak py tam o ja kie
nie wy ko rzy sta ne do ta cje cho dzi, nikt nie po -
tra fi ich wska zać.

Bu dżet co rocz nie wy ko rzy sty wa ny jest
prak tycz nie w 100 %. Oczy wi ście jest to za -
słu ga rów nież Ra dy Gmi ny i soł ty sów, z któ -
ry mi, po mi mo róż nic zdań, za wsze znaj dy -
wa łem w waż nych spra wach wspól ny ję zyk.

Je śli cho dzi o kon kre ty – dla ni ko go nie
jest ta jem ni cą, że naj waż niej sze są dla mnie
trzy kwe stie: sta ła po pra wa wa run ków ży cia
na szych miesz kań ców, roz wój gmi ny z wy ko -
rzy sta niem wa lo rów tu ry stycz nych oraz sta -
wia nie na dzie ci i mło dzież – po przez in fra -
struk tu rę spor to wą i lep sze wa run ki edu ka cji.

Za tem ja kie za da nia zre ali zo wa no dla
po pra wy ży cia miesz kań ców?

Po pierw sze, w dal szym cią gu roz bu do -
wy wa li śmy sieć dróg gmin nych, szcze gól nie
w te re nach za bu do wa nych, ale nie tyl ko. Je -
że li tyl ko by ła ta ka szan sa – po zy ski wa li śmy
do ta cje. Dzię ki spraw ne mu dzia ła niu, du że
wspar cie na re mon ty, od bu do wę dróg i mo -
stów uzy ska li śmy ze środ ków prze zna czo -
nych na usu wa nie skut ków ulew nych opa -
dów i po wo dzi, łącz nie za 4 la ta po zy ska nych
zo sta ło pra wie 6 mi lio nów zło tych, a łącz na
war tość ro bót dro go wych to 15,5 mi lio na.

Pra wie w każ dej miej sco wo ści re ali zo -
wa li śmy te za da nia, ale nie bę dę mó wił
o szcze gó łach – miesz kań cy naj le piej wie -
dzą, ile i ja kie dro gi zo sta ły wy bu do wa ne. 

W dal szym cią gu współ pra co wa li śmy
tak że z sa mo rzą da mi Po wia tu No wo tar skie -
go i Wo je wódz twa 

Ma ło pol skie go – efek tem te go są bar -
dzo waż ne za da nia. Szcze gól nie cho dzi mi
o mo der ni za cję dróg wo je wódz kich, gdzie
obec nie wy ko ny wa ne są mo der ni za cje wraz
z chod ni ka mi i do ce lo wo in we sty cje te obej -
mą w naj bliż szych dwóch la tach nie mal ca -
łość tych dróg na na szym te re nie. Chod ni ki
po wsta ły już w Pod czer wo nem, ale tak że
wy mie nio ne zo sta ły sta re chod ni ki w Czar -
nym Du naj cu. Zmo der ni zo wa ne zo sta ły od -
cin ki dróg w Cho cho ło wie, Czar nym Du naj -
cu, Pod czer wo nem, Pie niąż ko wi cach, Pie -

kiel ni ku. Po zo sta łe od cin ki wraz z mo sta mi
są w fa zie pro jek to wa nia, jak m. in. ul. Oj ca
Św. Ja na Paw ła II w Czar nym Du naj cu, gdzie
oprócz chod ni ków bę dą re ali zo wa ne rów -
nież ścież ki ro we ro we. We wszyst kich tych
za da niach Gmi na uczest ni czy, naj czę ściej ja -
ko współ in we stor. Ale dzię ki prze zna czo -
nym dla na szej Gmi ny do ta cjom, nasz wkład
fi nan so wy jest nie wiel ki – a wspo mnę, że są
to za da nia o war to ści oko ło 50 mi lio nów zło -
tych.

Rów nież w przy pad ku dróg po wia to -
wych na stą pił mo im zda niem po stęp. Bar -
dzo waż nym za da niem by ło wy bu do wa nie
wraz z po wia tem chod ni ków w Pod szklu,
gdzie rów nież fi nan so wa li śmy prze bu do wę
jezd ni. Po nad to wy ko na no od ci nek chod ni -
ka i od wod nie nia od ron da w Ra tu ło wie
do gra ni cy na mo ście w Czer wien nem oraz
frag men ty chod ni ka w Ci chem. 

Oczy wi ście pod no szą się gło sy, że je śli
cho dzi o dro gi i chod ni ki te po trze by są wciąż
du że. Zga dzam się – ta kie miej sco wo ści jak
Ci che, Ra tu łów, Czer wien ne, Sta re By stre
wy ma ga ją bu do wy chod ni ków, ale każ dy roz -
sąd nie my ślą cy ro zu mie, że przy ta kiej ilo ści
dróg głów nych, jak w na szej gmi nie, nie da się
wszyst kie go zro bić od ra zu. Ale każ dy mu si
się zgo dzić, że idzie my kon se kwent nie na -
przód, za czę li śmy od naj bar dziej nie bez -
piecz nych od cin ków ja ki mi by ły dro gi wo je -
wódz kie, bu do wa na by ła też część chod ni -
ków na dro gach po wia to wych – te raz ko lej
na po łu dnio wą część gmi ny.

Na wa run ki ży cia miesz kań ców wpływ
ma ją jed nak nie tyl ko dro gi...

Tak to praw da – dla mnie naj waż niej -
szym za da niem w mi ja ją cej ka den cji by ła spra -
wa od po wied niej ja ko ści i ilo ści wo dy w wo -
do cią gu w Czar nym Du naj cu. Wiem, że
miesz kań cy by li bar dzo nie cier pli wi, ale nam
za le ża ło, aby bu do wa no wej sta cji uzdat nia nia
wo dy uzy ska ła do ta cję ze środ ków prze zna -
czo nych dla te re nów wiej skich. Za cze ka li śmy,
sku tecz nie wnio sko wa li śmy o środ ki i dzię ki
te mu od te go ro ku ma my wspa nia łe no wo cze -
sne uję cie wo dy z bar dzo do brą wo dą dla
miesz kań ców i 1 mi lion 700 tys. zł – bo ty le
po zy ska li śmy – po zo sta ły w bu dże cie so łec -
twa na in ne po trze by. Sieć wo do cią go wa jest
już w zde cy do wa nej więk szo ści wy mie nio -
na – w tym ro ku Gmi na za stą pi ła sta re ru ry
azbe sto we no wy mi na ostat nim du żym od -
cin ku tj. w uli cy Tar go wej.

W przy pad ku ka na li za cji je ste śmy go to -
wi na do koń cze nie ka na li za cji w aglo me ra cji
Czar ny Du na jec, po nie waż dzię ki do ta cjom
unij nym przy go to wa li śmy pro jek ty. Z bu do -
wą mu sie li śmy się wstrzy mać, po nie waż
z pro gra mu do ta cyj ne go dla du żych aglo me -
ra cji na ra zie ko rzy sta ją głów nie wiel kie mia -
sta. Li czy my, że w nie dłu gim cza sie ru szy
na bór rów nież dla mniej szych gmin. 

Je śli cho dzi o po zo sta łe so łec twa, sta ra -
li śmy się przy go to wać pro jek ty, aby moż na
by ło rów nież tam wy bu do wać ka na li za -
cję – Pie kiel nik ma go to wą do ku men ta cję,
dla kil ku in nych so łectw przy go to wa ne są
kon cep cje. Kie dy za czy na li śmy pro jek to wa -
nie w Pie kiel ni ku moż li wo ści do ta cyj ne ist -
nia ły, nie ste ty w na szym kra ju wszyst ko
szyb ko się zmie nia, a pro jek to wa nie trwa
wie le lat. Obec nie nie ste ty te go ty pu te re ny
wiej skie, o roz pro szo nej za bu do wie, pó ki co
nie mo gą li czyć na żad ne wspar cie kra jo we
lub za gra nicz ne, a sa ma gmi na nie jest w sta -
nie pro wa dzić te go ty pu in we sty cji sa mo -
dziel nie, po nie waż mu sia ła by wstrzy mać
wszyst kie in ne za da nia. Zwra ca li śmy się jed -
nak do Mi ni stra Śro do wi ska i Mi ni stra Rol -
nic twa z po stu la ta mi, aby nie za po mi nać
o te re nach ty po wo wiej skich i ma my za pew -
nie nie, że szy ko wa ny jest spe cjal ny pro gram

do ta cyj ny. Wie rzy my, że nie są to pu ste sło -
wa, my je ste śmy go to wi.

Ja ko Wójt wie dzia łem jed nak, że cier -
pli wość miesz kań ców miesz ka ją cych po za
aglo me ra cją Czar ny Du na jec ma swo je gra -
ni ce. Dla te go z mo jej ini cja ty wy przy go to wa -
li śmy pro gram do ta cji dla przy do mo wych
oczysz czal ni. Pro gram zo stał uchwa lo ny
przez Ra dę Gmi ny i już w tym ro ku prze -
zna czy li śmy po nad 80 tys. zł na do ta -
cje – moż na zy skać od 6 do 8,5 ty sią ca zło -
tych. Cel jest ta ki, aby rocz nie prze zna czać
na do ta cje do przy do mó wek na wet do pół
mi lio na zło tych.

Po za ście ka mi i wo dą, trze ci waż ny te -
mat to po moc miesz kań com w wy mia nie
sta rych pie ców 

856 na no we, co jest obo wiąz kiem
praw nym, ale też waż ną po trze bą. Do te go
do cho dzą in sta la cje fo to wol ta icz ne oraz
pom py cie pła. W tej dzie dzi nie sta ra li śmy
się wy ko rzy stać do słow nie każ dą oka zję i pi -
sać do bre pro jek ty do ta cyj ne – dzię ki te -
mu 95 ro dzin wy mie ni ło bądź wy mie ni
w naj bliż szym cza sie ko tły, po nad to za mon -
to wa ne zo sta ły 22 in sta la cje fo to wol ta icz ne.

Praw do po dob nie w naj bliż szych mie -
sią cach otrzy ma my do ta cje na ko lej ny ta ki
pro jekt, któ ry przy go to wa li śmy wspól nie
z są sied ni mi gmi na mi. Wie my, że za in te re -
so wa nie wciąż jest du że i ko lej ni miesz kań cy
py ta ją o to, kie dy bę dą na stęp ne do ta cje. Za -
pew niam, że je śli bę dzie mi da ne da lej być
wój tem, nie za nie dba my żad nej oka zji.

I ostat nia już spra wa – wkrót ce gmi na
roz pocz nie za da nie usu wa nia azbe stu z wy -
ko rzy sta niem po zy ska nej do ta cji w wy so ko -
ści nie mal 1 mi lio na zł.

Wspo mi nał Pan, że waż nym ce lem bę -
dzie rów nież roz wój gmi ny – co Pan przez
to ro zu mie?

Cho dzi mi o kon kret ne spra wy. Wie my,
że tu ry sty ka w na szej gmi nie moc no ru szy ła.
Jest to efekt dzia łań na szych przed się bior ców,
cze go naj lep szym przy kła dem by ło uru cho -
mie nie Cho cho łow skich Term. Ale trze ba
pod kre ślić, że rów no cze śnie ru szy ły in we sty -
cje gmin ne – na na szym te re nie po wsta ło po -
nad 50 km. tras ro we ro wych wraz z ele men -
ta mi ta ki mi jak np. par king w Czar nym Du -
naj cu, któ rych kosz ty w więk szo ści zo sta ły
po kry te z do ta cji. Łącz nie otrzy ma li śmy już
na za da nie zwią za ne z tra sa mi ro we ro wy mi
do ta cje w wy so ko ści po nad 12 mi lio nów zł.
Tra sy te, na zwa ne Szla kiem wo kół Tatr, łą czą
się z tra sa mi w in nych gmi nach oraz miej sco -
wo ściach po stro nie sło wac kiej i two rzą już
du ży kom pleks. Nie daw no po łą czy li śmy te
tra sy po przez Ci che i Ra tu łów z ko lej ny mi
Gmi na mi – Ko ście li skiem i Po ro ni nem.
Wszyst kie cie szą się du żą po pu lar no ścią – co
bar dzo cie szy tak że na szych miesz kań ców.
W trak cie ostat niej ka den cji sta ra li śmy się tak -
że po łą czyć Szlak wo kół Tatr z Pie kiel ni kiem
oraz Od ro wą żem i Za łucz nem. W tym
pierw szym przy pad ku uzy ska li śmy już do ta -
cję (85%, 2 mi lio ny zło tych) i przy go to wu je -
my się do prze tar gu, na to miast w przy pad ku
Od ro wą ża część tra sy od stro ny Czar ne go
Du naj ca już ist nie je, na to miast pro jekt dla po -
zo sta łej czę ści cze ka na de cy zję o przy zna niu
do ta cji. Bar dzo się cie szę, że nie daw no do fi -
nan so wa nie uzy ska li śmy tak że na re mont jed -
nej ze sta cji ko le jo wych – w Pod czer wo nem.
Bę dzie słu żyć ko rzy sta ją cym ze ścież ki ro we -
ro wej, a do te go, przy nie wiel kim na szym
wkła dzie fi nan so wym, od no wio ny zo sta nie
pięk ny za by tek.

Wiel ką spra wą dla Gmi ny by ło by uru -
cho mie nie tu ry stycz nej ko lej ki wą sko to ro -
wej na tor fo wi skach. Współ dzia ła my w tym
te ma cie z przed się bior cą, któ ry za rzą dza za -
kła dem pro duk cji tor fu i pierw szy etap – re -

mont za byt ko we go wa go ni ka ma my już
za so bą. Rów nież w tym przy pad ku dzię ki
do ta cji. Nie jest to ła twe za da nie, ale li czę, że
już wkrót ce ko lej ka bę dzie sta no wić nie la da
atrak cję na szej Gmi ny. 

Ta ką atrak cją jest już cen trum tor fo -
wisk – no wo cze sna eks po zy cja przy rod ni cza
w Cho cho ło wie po ka zu ją ca pięk no na szej
przy ro dy, a szcze gól nie wy jąt ko wych tor fo -
wisk wy so kich. My ślę, że sko rzy sta ją na tym
rów nież dzie ci z na szych szkół i sa mi miesz -
kań cy. Kosz ty Cen trum w zde cy do wa nej
więk szo ści po kry te zo sta ły z do ta cji.

Nie zwy kle waż na – rów nież dla tu ry -
sty ki – by ła bu do wa lo do wi ska, któ ra wzbu -
dza ła ty le kon tro wer sji. Te raz lo do wi sko słu -
ży wszyst kim, w tym tu ry stom, w cza sie fe -
rii pę ka w szwach. Ca łą zi mę uczą się tam
też jeź dzić na łyż wach dzie ci z te re nu Gmi -
ny, wie czo ra mi tre nu ją ho ke iści ama to rzy.
O zna cze nie ta kich in we sty cji naj le piej za py -
tać lu dzi, któ rzy ma ją miej sca noc le go we,
a jest ich co raz wię cej.

Szan są dla Gmi ny jest też uzdro wi sko.
Nie ste ty je go uru cho mie nie łą czy się z wie -
lo ma trud no ścia mi i prze bie ga wol no – ale
za pew niam, że cią gle sta wia my ko lej ne kro ki
i nie pod da je my się.

Na tym moż na by za koń czyć, ale jest
jesz cze jed na ogrom nie waż na spra wa dla roz -
wo ju Gmi ny – no wy plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Na si miesz kań cy się nie cier -
pli wią, ale to ko lej ny bar dzo trud ny pro ces.
Chce my, aby no wy plan był ko rzyst ny dla lu -
dzi i przed się bior ców, dla te go przy uzgod nie -
niach mu si my zaj mo wać twar de sta no wi -
sko – a to nie ste ty po wo du je prze dłu ża nie się
prac. Wie rzę jed nak, że naj więk sze trud no ści
są już za na mi i w na stęp nym ro ku na resz cie
do cze ka my się uchwa le nia pla nu. War to do -
dać, że plan, po za no wy mi te re na mi bu dow -
la ny mi, go spo dar czy mi, prze wi du je też tra sy
nar ciar skie co znacz nie pod nio sło by atrak cyj -
ność tu ry stycz ną Gmi ny.

Po zo sta je jesz cze trze ci sy gna li zo wa ny
przez Pa na Wój ta te mat – dzie ci i mło dzież.

Ma my w Gmi nie kil ka na ście sal gim -
na stycz nych, hal spor to wych, wie le bo isk,
trzy or li ki. Dzię ki ta kim obiek tom dzie ci
ma ją gdzie ćwi czyć, a na tym bar dzo mi za -
le ża ło. Je śli są wa run ki, wte dy za czy na ją
tak że do brze dzia łać klu by spor to we.
Obec nie w klu bach na na szym te re nie ćwi -
czy kil ka set dzie ci – tre nu ją pił kę noż ną,
siat ków kę, bie gi nar ciar skie i in ne dys cy pli -
ny. Chcę, aby sport da lej roz wi jał się w na -
szej Gmi nie. W ostat niej ka den cji po wsta ły
ko lej ne obiek ty spor to we – bo isko do pił ki
noż nej w Pie niąż ko wi cach, na ukoń cze niu
jest du że bo isko w Czar nym Du naj cu ze
sztucz ną na wierzch nią. W jed nym i dru -
gim przy pad ku otrzy ma li śmy do fi nan so -
wa nie z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi -
zycz nej i Spor tu – w przy pad ku Czar ne go
Du naj ca po nad 600 tys. zł. Po dob nie jest
w przy pad ku dwóch skocz ni nar ciar skich
dla dzie ci ja kie wy bu do wa li śmy w Cho cho -
ło wie. Obiekt za po nad 6 mi lio nów, kosz to -
wał nas bę dzie osta tecz nie tyl ko 2,5 mi lio -
na zł. Tu taj chwi lę chciał bym się za trzy -
mać, po nie waż usły sza łem wie le kry tycz -
nych słów na te mat tej in we sty cji. Na kry ty -
kę od po wiem tak – nie zga dzam się, że bę -
dzie tam tre no wać garst ka dzie ci z Cho cho -
ło wa – uwa żam, że bę dą tam ćwi czyć dzie -
ci z ca łej Gmi ny i nie tyl ko, chce my za pew -
nić im trans port, tak aby wszy scy mie li
rów ne szan se upra wiać tę uko cha ną przez
Po la ków dys cy pli nę. 

Trze ba do dać, że przed Gmi ną sto ją
jesz cze za da nia zwią za ne z obiek ta mi spor -
to wy mi dla dzie ci. Jest to na pew no bu do wa
sa li gim na stycz nej w Pod szklu oraz pod ję cie

sta rań o bu do wę sa li w Od ro wą żu, a tak że
bu do wa lo kal nych bo isk spor to wych w Za -
łucz nem, Od ro wąż. W Pod szklu jest naj ła -
twiej – tam Gmi na po sia da do syć te re nu
i my ślę, że nad szedł czas na pro jekt – a póź -
niej sta ra nia o do ta cję. W Za łucz nem jest po -
zy ska ny te ren i po uchwa le niu no we go Pla -
nu moż na pod jąć kon kret ne dzia ła nia.
W Od ro wą żu wspól nie z przed sta wi cie la mi
so łec twa pod ję li śmy sta ra nia, aby za pew nić
od po wied ni te ren na bo isko i uwa żam, że je -
ste śmy na do brej dro dze. Z ko lei w przy pad -
ku Sta re go By stre go, Ra tu ło wa za miast as fal -
to wych bo isk trze ba zro bić no wo cze sne
sztucz ne na wierzch nie. Rów no cze śnie krok
po kro ku trze ba pod jąć dzia ła nia na rzecz
po zy ska nia te re nu pod bu do wę bo isk
w Dzia le, Ci chem, Czer wien nem.

W mi ja ją cej ka den cji zre ali zo wa na zo -
sta ła przez wła dzę bar dzo waż na in we sty -
cja – bu do wa no wej szko ły w Ci chem. Za da -
nie to uwa ża łem za jed no z naj waż niej szych,
kie dy zo sta łem wy bra ny na wój ta i gło śno
o tym mó wi łem. Cie sze się, że obiet ni cę
uda ło się zre ali zo wać w do dat ku zy sku jąc 2
mi lio ny 300 tys. zł do ta cji rzą do wej na ten
cel. Fi nan so wa li śmy rów nież in ną in we sty cję
oświa to wą – za koń czy li śmy ostat ni etap bu -
do wy szko ły w Czer wienn nem, pro wa dzo -
nej przez Sto wa rzy sze nie SPSK. I w tym
przy pad ku po zy ska na zo sta ła do ta cja nie ca łe
pół mi lio na zł – czy li 50 % kosz tów.

Po zo sta je jesz cze te mat re mon tu bu -
dyn ków gmin nych, czy li głów nie ocie ple nia
nie któ rych star szych obiek tów – ta kich jak
Przed szko le w Czar nym Du naj cu, Szko ła
w Pod czer wo nem, Szko ła w Pie kiel ni ku, ale
do ty czy to tak że in nych szkół i re miz. Od ro -
ku po sia da my do ta cje na ten cel w wy so ko -
ści 4 mi lio ny zło tych, nie ste ty wzrost cen
w bu dow nic twie spo wo do wał, że prze tar gi
jak do tąd by ły unie waż nia ne. Li czę jed nak,
że przez naj bliż sze dwa la ta ter mo mo der ni -
za cję tych bu dyn ków uda się Gmi nie zre ali -
zo wać.

Jest jesz cze jed na in we sty cja, któ ra już
ma przy zna ną do ta cję w wy so ko ści dwóch
mi lio nów – to ka pi tal ny re mont sta re go bu -
dyn ku są do we go z prze zna cze niem na no -
wo cze sną Bi blio te kę Gmin ną oraz sie dzi bę
Cen trum Kul tu ry i Pro mo cji. Pra cę ru szą
w przy szłym ro ku i za pew niam, że po wsta -
nie obiekt, z któ re go bę dzie my dum ni,
na mia rę cza sów.

Z te go co Pan mó wi wie le spraw w Gmi -
nie po szło do przo du, Gmi na wy ko rzy stu je
róż ne szan se szcze gól nie je śli cho dzi o do ta cje
kra jo we i za gra nicz ne, cią gle wi dzi Pan ko lej -
ne po trze by i szan se. A jed nak w kam pa nii
spa da na Pa na do syć ostra kry ty ka, pa da ją sło -
wa o ukła dach, za trzy ma niu roz wo ju Gmi ny.
Co Pan na to od po wie?

Kam pa nia przed wy bo ra mi rzą dzi się
swo imi pra wa mi i nie ste ty nie da się nic
na to po ra dzić. Du żo kry ty ki, ale nie sły szę
żad nych kon kre tów. Ro zu miem tych, któ -
rzy mó wią, że nie ze wszyst kim się zga dza ją,
i że nie któ re spra wy moż na by ło zro bić le -
piej, ina czej. Ma ją do te go pra wo i mo że my
mieć in ne zda nia. Ale je śli ktoś mó wi, że
Gmi na się za trzy ma ła, że nic nie zo sta ło
zro bio ne – to chy ba nie zbyt do brze o nim
świad czy. Je stem wój tem od czte rech ka -
den cji i ktoś kto mó wi, że Gmi na się przez
ten czas nie roz wi nę ła ob ra ża też miesz kań -
ców, soł ty sów, rad nych. Bo za wsze wszyst -
kich przyj mo wa łem i słu cha łem te go co mó -
wią i kie ro wa łem się tym przy po dej mo wa -
niu de cy zji. Na wet je że li część rad nych nie
gło so wa ła za bu dże tem – cho dzi ło o po je -
dyn cze spra wy, na któ re się nie zga dza li.
W więk szo ści spraw by li śmy jed no myśl -
ni – każ dy mo że to spraw dzić.

Gmi na Czar ny Du na jec mo że mieć się jesz cze le piej
Roz mo wa z Jó ze fem Ba bi czem
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Uni ka to wy świat tor fo wisk na wy cią gnię cie rę ki

Do koń cze nie ze str. 6

Wśród nie zwy kłych atrak cji przy go to wa nych dla go ści Cen trum, zna lazł się eks pe -
ry ment. Aby spraw dzić, ile wo dy chło nie torf, wy star czy od krę cić kran – wte dy uru -
cha mia się fo to re ali stycz na ani ma cja wle wa nia i prze są cza nia wo dy przez war stwy tor -
fu. Któ re z pod ło ży jest bar dziej chłon ne – gle ba czy torf? War to to spraw dzić, od wie -
dza jąc Cen trum. 

Ma kie ta wio ski z in te rak tyw nym map pin giem od po wia da na rów nie cie ka we py ta -
nie: co się sta nie pod czas po wo dzi na do brze za cho wa nym kom plek sie tor fo wisk, a co
na ob sza rze, gdzie bra ku je tor fo wisk lub są one znisz czo ne? Na pio no wej płasz czyź nie ma -
kie ty przed sta wio na zo sta ła ilu zja bu rzy, ho ry zont i nie bo z ciem ny mi chmu ra mi i bły ska -
wi ca mi. Na bla cie wy świe tla na jest rze ka, któ ra wy stę pu je z brze gów i roz le wa się po te re -
nie. Przy ci ski do sa mo dziel nej ob słu gi sta no wi ska znaj du ją się w bla cie me blo wym.

W spo koj nej gó ral skiej spi żar ni na go ści Cen trum cze ka bab cia zie lar ka, zaś w drew -
nia nej ga blo cie umiesz czo ne są szkla ne po jem ni ki z zio ła mi i ro śli na mi. Któ ra ro śli na
ma dzia ła nie odu rza ją ce, a któ rą po noć stwo rzył dia beł? Gdzie szu kać bo ró wek, a gdzie
żu ra wi ny? Czym jest so lan ka i dla cze go za ja da li ją In dia nie? Wy star czy po dejść,
o wszyst kim opo wie do świad czo na zie lar ka. 

Dla osób spra gnio nych moc nych wra żeń, przy go to wa no mo del ro sicz ki – ro śli ny
mię so żer nej w ska li ma kro od wzo ro wu je jej funk cjo no wa nie w na tu rze. Po więk szo ne
mo de le kil ku ga tun ków ro ślin mię so żer nych cha rak te ry stycz nych dla Tor fo wisk Oraw -
sko -No wo tar skich znaj du ją się tak że obok w szkla nej ga blo cie. Są tam ro sicz ka okrą gło -
list na, ro sicz ka dłu go list na, tłu stosz po spo li ty.

Zwień cze niem wy pra wy do Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo wisk w Cho cho ło -
wie, jest in te rak tyw ny qu iz. Je śli po praw ne od po wie dzi zo sta ną udzie lo ne w krót kim
cza sie, gra tu la cje prze ka że szczę śliw co wi sam cie trzew. Na sta no wi skach wy po sa żo nych
w in te rak tyw ne mi kro sko py moż na udać się w po dróż do świa ta ukry te go przed ludz -
kim okiem. Co wi dać pod mi kro sko pem? Dzię ki qu izo wi moż na spraw dzić swo ją wie -
dzę na te mat fau ny Ko tli ny Oraw sko -No wo tar skiej. 

Na ko niec tej nie zwy kłej po dró ży, war to usiądź wy god nie i obej rzeć krót ki film do -
ku men tal no -przy rod ni czy o ży ciu cie trze wi na tor fo wi skach. Dla nie co młod szych
zwie dza ją cych przy go to wa no ma łą nie spo dzian kę: film ani mo wa ny o przy go dach ma łe -
go nie sfor ne go cie trze wia Te ta i je go przy ja ciół ki ro sicz ki Ro sy. 

Je śli od wie dzisz Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo wisk w Cho cho ło wie i zwie -
dzisz mul ti me dial ną eks po zy cję, to zo sta niesz praw dzi wym znaw cą flo ry i fau ny tor fo -
wisk i dziel nym obroń cą cie trze wi. Pa mię taj o tym, cze go do wie dzia łeś się na eks po zy -
cji. Opo wiedz o wszyst kim swo im ro dzi com, ro dzeń stwu, ko le żan kom i ko le gom. Nie
cze kaj – te raz od wiedź praw dzi we tor fo wi ska. Na ro we rze, pie szo, z ro dzi ną, z kla są
udaj się na spa cer lub wy ciecz kę po tor fo wi skach. Cze ka tam na Cie bie jesz cze wię cej
wra żeń i nie zwy kłych miejsc. Do zo ba cze nia!

***
Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo wisk w Cho cho ło wie zo sta ło zre ali zo wa ne 

w ra mach pro jek tu pt. „Tor fo wi ska wy so kie – eu ro pej ski uni kat 
pol sko -sło wac kie go po gra ni cza”, współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską 

z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu 
In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja 2014-2020

Pro jekt jest fi na li stą eu ro pej skie go kon kur su Re gio Star s2018 
na naj bar dziej ory gi nal ny i in no wa cyj ny

pro jekt fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej

Mi ło śni cy ro we ro wych wy cie czek zy ska li ko lej ne ki lo -
me try Szla ku wo kół Tatr. W sierp niu i wrze śniu 2017
r. za koń czy ły się pra ce zwią za ne z bu do wą ście żek
ro we ro wych okre ślo nych lo kal ny mi na zwa mi: „Dro ga
Cmen tarz” i „Dys cy scy no”. Dla miesz kań ców re gio nu
i tu ry stów przy go to wa no rów nież do dat ko wą atrak -
cję – nie zwy kłe miej sce po sto jo we – od re stau ro wa -
ny wa go nik ko lej ki wą sko to ro wej.

Koszt bu do wy dwóch żwi ro wych od cin ków tra sy o łącz nej
dłu go ści 2,46 km wy niósł 435 tys. zł. Przy wy bu do wa nych i ozna -
ko wa nych ścież kach ro we ro wych po wsta ła in fra struk tu ra to wa -
rzy szą ca: dwa miej sca po sto jo we. Pierw sze z nich znaj du je się
na ścież ce ro we ro wej „Dys cy scy na” w Czar nym Du naj cu, pro wa -
dzą cej od cmen ta rza w kie run ku Od ro wą ża. Zo sta ło ono wy po sa -
żo ne w ła wo stół, sto jak na ro we ry oraz ta bli cę in for ma cyj ną. Ko lej -
ne – za byt ko wy 100-let ni wa gon ko lej ki wą sko to ro wej Bx38 zlo -
ka li zo wa no na te re nie Za kła du Tor fo we go w Czar nym Du naj cu.

Oba miej sca po sto jo we zo sta ły wzbo ga co ne o funk cję in for -
ma cyj no -edu ka cyj ną. Dzię ki ta bli com in for ma cyj nym od wie -
dza ją cy mo gą po sze rzyć swo ją wie dzę na te mat ob sza ru tor fo -
wisk, po przez m. in. za po zna nie się z róż ny mi aspek ta mi ich
funk cjo no wa nia.

Łącz nie w ra mach pro jek tu pn. „Tor fo wi ska wy so kie – eu ro -
pej ski uni kat pol sko -sło wac kie go po gra ni cza” Gmi na Czar ny
Du na jec ozna ko wa ła i wy bu do wa ła dwa od cin ki ście żek pie szo -
-ro we ro wych o dłu go ści 3,68 km. Tra sy sta no wią kon ty nu ację
ist nie ją ce go już trans gra nicz ne go Hi sto rycz no -kul tu ro wo -przy -
rod ni cze go Szla ku wo kół Tatr. Dzię ki in we sty cji Cen trum Pro -
mo cji i Ochro ny Tor fo wisk w Cho cho ło wie zo sta ło po łą czo ne

z uni kal nym na ska lę świa to wą ob sza rem tor fo wisk. Oso by, któ -
re ze chcą obej rzeć mul ti me dial ną eks po zy cję na te mat tor fo -
wisk, bę dą mo gły w spo sób bez piecz ny i eko lo gicz ny (na ro we -
rze) udać się na wy ciecz kę na te re ny tor fo wisk pre zen to wa nych
w mul ti me dial nej eks po zy cji i do peł nić swo ją wie dzę teo re tycz -
ną do zna nia mi em pi rycz ny mi.

Stu let ni wa gon ko lej ki wą sko to ro wej w no wej od sło nie
Re no wa cja stu let nie go wa go nu ko lej ki wą sko to ro wej Bx386

roz po czę ła się we wrze śniu 2017 r. i trwa ła 4 mie sią ce. 
Pra ce re no wa cyj ne obej mo wa ły m. in. roz biór kę, re mont ra -

my wa go nu, na pra wę ze sta wów ko ło wych i zde rza ków, od bu do -
wę nad wo zia, ścian ze wnętrz nych (bla cha) i ścian we wnętrz nych
(drew no), da chu, okien, drzwi, pod ło gi, ła wy sie dzeń oraz wy ko -
na nie ta bli cy in for ma cyj nej. Łącz na war tość wy ko na nych prac
przez fir mę REM TE AM wy nio sła 146.247,00 zł. 

Wa gon znaj du je się na te re nie Za kła du Tor fo we go, w któ -
rym wy ko rzy sty wa no go daw niej do eks plo ata cji tor fo wisk.
W ra mach in we sty cji obiekt za mie nio no w no we, nie zwy kle ory -
gi nal ne miej sce po sto jo we dla użyt kow ni ków ście żek ro we ro -
wych Szla ku wo kół Tatr, któ ry mi moż na do je chać na tor fo wi ska
i do od re stau ro wa ne go wa go ni ka. Do za byt ko we go wa go ni ka ko -
lej ki wą sko to ro wej na tor fo wi sku zo sta ła wy ty czo na i ozna ko wa -
na ścież ka ro we ro wa o dłu go ści 1,22 km, pro wa dzą ca ze Szla ku
wo kół Tatr w Cho cho ło wie. W ra mach prze pro wa dzo nych prac,
wy ko na no i za mon to wa no 4 kom ple ty zna ków kie run ko wych
oraz ta bli cę in for ma cyj ną przy wa go ni ku.

W nie da le kiej od le gło ści od wa go ni ku znaj du je się sta ra ko -
lej ka wą sko to ro wa, słu żą ca do wy do by wa nia tor fu. W przy szło -
ści skład ma zo stać wy re mon to wa ny, co umoż li wi zwie dza nie
tor fo wisk w wy jąt ko wo atrak cyj ny spo sób.

Szlak wo kół Tatr co raz dłuż szy i pięk niej szy
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Hi sto rycz no -kul tu ro wo -przy rod ni czy szlak wo -
kół Tatr jest wspól nym pol sko -sło wac kim pro -
jek tem Eu ro re gio nu „Ta try”. Za da nie za kła da
re ali za cję li czą cej po nad 250 km pę tli wo kół
Tatr z tra sa mi ro we ro wy mi, nar ciar ski mi oraz
bie go wy mi. Szlak bie gnie przez po ło żo ne
po obu stro nach gór hi sto rycz no -kul tu ro we
kra iny Pod ha la, Ora wy, Lip to wa i Spi sza.

W ra mach ko lej ne go eta pu prac po ło żo no na cisk
na roz wój in fra struk tu ry ro we ro wej oraz jej uatrak -
cyj nie nia o miej sca prze zna czo ne dla użyt kow ni ków
Szla ku wo kół Tatr. Zgod nie z za ło że nia mi przed się -
wzię cia, no we od cin ki tra sy bę dą pro wa dzi ły
do miejsc o wy jąt ko wych wa lo rach kul tu ro wych
i przy rod ni czych, zaś miej sca ob słu gi ro we rzy stów
po wsta ną nie opo dal atrak cyj nych pod wzglę dem tu -
ry stycz nym miejsc i ob sza rów. 

Wy bu do wa nych zo sta nie ko lej nych 26 km no -
wych ście żek pro wa dzą cych do uni ka to wych ob sza -
rów na po gra ni czu w gmi nach: Czar ny Du na jec, No -
wy Targ, Łap sze Niż ne oraz mie ście No wy Targ,
a po stro nie sło wac kiej w mie ście Spišská Belá oraz
w gmi nach Hniezd ne, Hun co vce i Veľká Lom ni ca.
Tra sy bę dą sta no wi ły uzu peł nie nie wcze śniej wy ko -
na nych in we sty cji. Za da nie za kła da m. in. bu do wę
ścież ki ro we ro wej z Czar ne go Du naj ca do Pie kiel ni -
ka, re mont od cin ka ścież ki w gmi nie Łap sze Niż ne

na gra ni cy Ka cwin -Wiel ka Fran ko wa, do bu do wa nie
ścież ki ro we ro wej z Py zów ki do Kli ku szo wej w gmi -
nie No wy Targ, bu do wę no wych od cin ków ście żek

ro we ro wych w mie ście No wy Targ, re mont dwóch
kła dek pie szo -ro we ro wych w No wym Tar gu. Po stro -
nie sło wac kiej wy bu do wa ne zo sta ną od cin ki ście żek

ro we ro wych w Spi skiej Be li, Hun co vcach, Wiel kiej
Łom ni cy i Hniezd nem. Dzię ki te mu wschod nia
część Szla ku wo kół Tatr na Sło wa cji bę dzie mia ła cią -
głość ście żek ro we ro wych.

Po wsta nie rów nież  in fra struk tu ra dla ro we rzy -
stów.  Za byt ko we obiek ty: stu let nia sta cja ko le jo wa
w Pod czer wo nem i dwa spi skie spi chle rze w Ka cwi -
nie przej dą re no wa cję i zy ska ją no we funk cje. Na szla -
ku zo sta ną wy bu do wa ne spe cjal ne miej sca od po -
czyn ku: tu ry ści i miesz kań cy re gio nu bę dą mie li
do swo jej dys po zy cji oa zę wy po czyn ku nad je zio rem
w Krau szo wie, stre fę re lak su w No wym Tar gu oraz
in te rak tyw ną eks po zy cję przy rod ni czą w Łap szach
Niż nych.  Za pla no wa no po nad to pro mo cję ścież ki
oraz jej od po wied nie ozna ko wa nie. Łącz na war tość
pro jek tu wy no si bli sko 5 mln eu ro.

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny w la tach 2019-2020
we współ pra cy Eu ro pej skie go Ugru po wa nia Współ -
pra cy Te ry to rial nej TA TRY z ośmio ma sa mo rzą da mi
po gra ni cza pol sko -sło wac kie go: Gmi ną Czar ny Du na -
jec, Gmi ną Mia sto No wy Targ, Gmi ną No wy Targ,
Gmi ną Łap sze Niż ne, Mia stem Spišská Belá,  Obec
Hun co vce, Obec Hniezd ne oraz Obec Veľká Lom ni ca.

Pro jekt uzy skał do fi nan so wa nie z
Unii Eu ro pej skiej z Eu ro pej skie go Fun du szu 
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu 

In ter reg V -A Pol ska -Sło wa cja 2014-2020.

Mię dzy na ro do we przed się wzię cie z sze ro ką per spek ty wą

Wśród 21 naj bar dziej ory gi nal nych
i in no wa cyj nych przed się wzięć z ca -
łej Eu ro py do fi nan so wa nych z Fun -
du szy Eu ro pej skich zna lazł pro jekt
pt. „Tor fo wi ska wy so kie – eu ro pej -
ski uni kat pol sko -sło wac kie go po -
gra ni cza”, re ali zo wa ny przez Gmi nę
Czar ny Du na jec w part ner stwie
z Mu zeum Oraw skim z Dol ne go Ku -
bi na ze środ ków pro gra mu In ter -
reg V -A Pol ska -Sło wa cja 2014-
2020. Pro jekt zo stał wy bra ny do ści -
słe go fi na łu w ka te go rii „Te mat ro -
ku 2018: In we sto wa nie w dzie dzic -
two kul tu ro we”. Pro jekt zo stał wy -
bra ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską
spo śród kil ku set pro jek tów z ca łej
Eu ro py ry wa li zu ją cych w kon kur sie
Re gio Stars Awards 2018.

Wy róż nie nie to ma ogrom ne zna cze -
nie dla ca łe go po gra ni cza pol sko -sło wac -
kie go, po nie waż mu zea tor fo wisk w Cho -
cho ło wie oraz w Oraw skim Pod zam czu

sta no wią ko lej ny etap roz wo ju stra te gicz -
ne go dla po gra ni cza, roz po zna wal ne go
i do ce nia ne go przez użyt kow ni ków pro -
duk tu tu ry stycz ne go bu do wa ne go przez
kil ka dzie siąt pol skich i sło wac kich sa mo -
rzą dów sku pio nych w ra mach Eu ro re gio -
nu „Ta try” – Hi sto rycz no -kul tu ro wo -
-przy rod ni cze go szla ku wo kół Tatr. Pro jek -
ty, któ re zna la zły się w ści słym fi na le kon -
kur su, tak jak pro jekt Gmi ny Czar ny Du -
na jec, zo sta ły do ce nio ne przez ju ry za swo -
ją ory gi nal ność i in no wa cyj ność, a tak że
wska za ne ja ko przy kła dy do brych prak tyk
w roz wo ju re gio nal nym, któ re mo gą być
in spi ru ją ce dla po zo sta łych re gio nów. 

W gło so wa niu in ter ne to wym pro jekt
Gmi ny Czar ny Du na jec zna lazł się na wy -
so kim 9. miej scu. Pod su mo wa nie kon -
kur su od by ło się 9 paź dzier ni ka w Bruk -
se li pod czas ga li Re gio Stars Awards 2018.
Uczest ni czył w niej przed sta wi ciel In sty -
tu cji Za rzą dza ją cej Pro gra mem In ter -
reg V -A Pol ska -Sło wa cja 2014-
2020 – Dy rek tor De par ta men tu Współ -
pra cy Te ry to rial nej w Mi ni ster stwie In we -
sty cji i Roz wo ju pan Ra fał Ba liń ski.

Pro jekt Gmi ny Czar ny Du na jec fi na li stą
kon kur su Re gio Stars Awards 2018

Tor fo wi ska wy so kie – eu ro pej ski uni kat pol sko -sło wac kie go po gra ni cza

Utwo rze nie Cen trum Pro mo cji i ochro ny Tor fo wisk
w Cho cho ło wie to do sko na ła oka zja do za pro sze nia
dzie ci i mło dzie ży, aby w cie ka wy i nie ty po wy spo sób
po zna ły ta jem ni czy świat tor fo wisk, wy stę pu ją cej tam
fau ny i flo ry, chro nio nych ga tun ków. Mul ti me dial na eks -
po zy cja wy po sa żo na w in te rak tyw ne ele men ty i urzą -
dze nia na pew no przy cią gnie uwa gę mło dych od kryw -
ców przy ro dy. Dla na uczy cie li jest miej scem do prze pro -
wa dza nia za jęć i warsz ta tów. Dla ro dzin z dzieć mi – no -
wym atrak cyj nym miej scem spę dze nia wol ne go cza su.

Gmi na Czar ny Du na jec po my śla ła o naj młod szych i w pro -
jek cie zre ali zo wa ła ani mo wa ny film o przy go dach nie sfor ne go
mło de go cie trze wia Te ta i je go przy ja ciół ki ro sicz ki Ro sy. Film pt.
„Tet i Ro sa. Tor fo we przy go dy” do stęp ny jest na stro nie in ter ne -
to wej pro jek tu www.mu zeum plsk.eu oraz na obu eks po zy cjach
mul ti me dial nych w Cho cho ło wie i na Zam ku Oraw skim.
A na za koń cze nie pro jek tu Gmi na Czar ny Du na jec zor ga ni zo -
wa ła kon kurs in ter ne to wy oraz warsz ta ty dla dzie ci i mło dzie ży
z pol skich i sło wac kich szkół. 

Dla cze go cie trzew jest ga tun kiem chro nio nym? Gdzie spo -
tka my błot ni ka łą ko we go? Ja ki ko lor ma szlacz koń tor fo wy? Ja - kie mię so żer ne ro śli ny wy stę pu ją na tor fo wi skach? Dla cze go tor -

fo wi ska chro nią nas przed po wo dzia mi i zmniej sza ją efekt cie -
plar nia ny? O wszyst kich tych waż nych spra wach i cie ka wost -
kach do wie dzą się mło dzi uczest ni cy kon kur su i cy klu warsz ta -
tów zor ga ni zo wa nych w Cen trum Pro mo cji i Ochro ny Tor fo -
wisk w Cho cho ło wie. Eks per ci opro wa dzą po eks po zy cji, opo -
wie dzą o ro śli nach i zwie rzę tach za miesz ku ją cych tor fo wi ska,
a na stęp nie z prze wod ni kiem uda my się na tor fo wi skach, aby
z bli ska po zna wać ich wa lo ry. 

Tor fo wi ska na le ży po zna wać, po dzi wiać i uczyć się je mą -
drze chro nić, aby prze trwa ły wraz z uni ka to wy mi ga tun ka mi ro -
ślin i zwie rząt dla ko lej nych po ko leń. Po zna jąc tor fo wi ska
na mul ti me dial nych eks po zy cjach, wę dru jąc na ich te re ny na ro -
we rze, dzię ki wy bu do wa nym i ozna ko wa nym ścież kom ro we ro -
wym mo że my po dzi wiać i świa do mie chro nić. Kon kurs i warsz -
ta ty dla dzie ci i mło dzie ży zor ga ni zo wa ne w ra mach pro jek tu to
przy kład, jak w cie ka wy i atrak cyj ny spo sób uczyć o ota cza ją cej
nas przy ro dzie.

Każ dy mo że zo stać znaw cą tor fo wisk
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6 paź dzier ni ka   2018 ro ku,
dzię ki sta ra niom Wój ta Gmi -
na Ja błon ka – Pa na An to nie -
go Kar la ka, za an ga żo wa niu
władz Gmi ny oraz przy współ -
pra cy lo kal nej spo łecz no ści
od da no do użyt ku no wy bu dy -
nek re mi zy OSP w Pod wil ku.

Uro czy stość swo ją obec no ścią
uświet nił Po seł na Sejm RP Edward
Siar ka, Ko men dant Po wia to wy PSP

w No wym Tar gu Ma riusz Ła ciak,
Dy rek tor Pod ha lań skie go Szpi ta la
Spe cja li stycz ne go w No wym Tar gu
Ma rek Wierz ba, by ły wójt Gmi ny
Ja błon ka Ju lian Stop ka, de le ga cje
ościen nych jed no stek OSP z te re ny
Gmi ny Ja błon ka, Ra by Wy żnej
i Spyt ko wic.

Uro czy stość roz po czę to Mszą
św. w Ko ście le Pa ra fial nym  pw. Św.
Mar ci na w Pod wil ku. Mszę świę tą

kon ce le bro wał Ks. pro boszcz Ka zi -
mierz Gu nia, ks. Sta ni sław Ko zia na,
oj ciec An drzej Mi ko łaj czyk.
Po mszy świę tej na stą pi ło prze ka za -
nie sym bo licz nych klu czy stra ża -
kom OSP Pod wilk, prze cię cie wstę -
gi oraz po świe ce nie no we go obiek -
tu. W tak cie uro czy sto ści by ły oko -
licz no ścio we wy stą pie nia, pro gram
ar ty stycz ny dla licz nie zgro ma dzo -
nych go ści i miesz kań ców Pod wilk.

Zamierzenia gospodarcze Gminy na najbliższe lata
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.

Jabłonka
- 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
- 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,

- 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 2019-
2020,
- 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

9 Ma ło pol ski Prze gląd Do rob ku Ar ty stycz ne go i Ku li nar ne go Kół Go spo dyń Wiej skich od był się
w dniach 6-7 paź dzier ni ka br. w Oraw skim Cen trum Kul tu ry w Ja błon ce. 

W prze glą dzie za pre zen to wa ło się 13 grup wy ty po wa nych w eli mi na cjach po wia to wych i gmin nych oraz przez
ośrod ki do radz twa rol ni cze go i sa mo rzą dy po wia to we woj. ma ło pol skie go. W nie dzie lę po pre zen ta cjach kon kur so -
wych wy stą pił ka ba ret „Tru teń”. Prze gląd za koń czy ło uro czy ste wrę cze nie na gród i dy plo mów. 

Pro to kół z 9. Ma ło pol skie go Prze glą du Do rob ku Ar ty stycz ne go i Ku li nar ne go Kół Go spo dyń Wiej skich do stęp -
ny jest na stro nie in ter ne to wej Urzę du Gmi ny Ja błon ka – www.ja blon ka.pl

Gmi na Ja błon ka otrzy ma ła do fi nan so wa nie w kwo -
cie 410 323,00 zł dla pro jek tu pt. „Upo rząd ko wa -
nie prze strze ni pu blicz nej po przez bu do wę chod ni -
ka przy ul. Po gra ni cza w Ja błon ce” ob ję te go Pro -
gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2014-2020. 

Pan Wójt An to ni Kar lak w dniu 18 paź dzier ni ka 2018
r. weź mie udział w uro czy stym prze ka za niu pro mes na re ali -
za cję ope ra cji ty pu, „Kształ to wa nie prze strze ni pu blicz nej
w ra mach dzia ła nia”, Pod sta wo we usłu gi i od no wa wsi na ob -
sza rach wiej skich w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2014-2020 w Urzę dzie Mar szał kow skim
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. 

No wa re mi za OSP Pod wilk
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Ponad 400 000 zł dofinansowania do budowy chodnika do kościoła w Borach

9 Ma ło pol ski Prze gląd Do rob ku Ar ty stycz ne go
i Ku li nar ne go Kół Go spo dyń Wiej skich
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Do koń cze nie ze str. 1

Od sa me go po cząt ku, pry wa ty za cji spół ki PKL to wa rzy szy -
ło wie le kon tro wer sji. Prze ciw ni sprze da ży ak cji by li m. in. TPN
i Pań stwo wa Ra da Ochro ny Przy ro dy. Osta tecz nie, pry wa ty za cja
do szła do skut ku w 2014 r. Koszt in we sty cji sfi nan so wa nej przez
fun dusz in we sty cyj ny Mid Eu ro pa Part ners, part ner in we sty cyj -
ny spół ki Pol skie Ko le je Gór skie się gnął 215 mln zł.

Jak pod kre ślił pre mier Mo ra wiec ki, PKL to dia ment na -
ro do wy, któ ry wra ca wresz cie do Pol ski. Pol ski Fun dusz Roz -

wo ju SA za warł umo wę ze spół ką za leż ną fun du szu Mid Eu -
ro pa Part ners na za kup 99,77% ak cji Pol skich Ko lei Li no -
wych SA. Za mknię cie trans ak cji jest pla no wa ne w naj bliż -
szych mie sią cach po speł nie niu się wa run ków za wie sza ją -
cych, w tym uzy ska niu przez PFR zgo dy pre ze sa Urzę du
Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men tów.

W kon fe ren cji pra so wej na Ka spro wym Wier chu uczest ni -
czy li m. in. pod ha lań scy par la men ta rzy ści i sa mo rzą dow cy.

AN NA GRÓ DEK

Kom pleks skocz ni nar ciar skich
w Cho cho ło wie ofi cjal nie otwie ra
swo je po dwo je dla mło dych adep -
tów te go nie zwy kle wi do wi sko we go
spor tu. Już nie ba wem mło dzi miesz -
kań cy gmi ny Czar ny Du na jec bę dą
mo gli ko rzy stać z no we go obiek tu.

Ofi cjal ne go otwar cia i prze cię cia wstę -
gi do ko na li: wi ce mi ni ster spor tu Ja ro sław
Sta wiar ski, po seł Wie sław Jan czyk, sta ro sta
no wo tar ski Krzysz tof Fa ber, Apo lo niusz
Taj ner, pre zes Pol skie go Związ ku Nar ciar -
stwa, Adam Ma łysz, obec nie dy rek tor ko or -
dy na tor ds. sko ków nar ciar skich i kom bi na -
cji nor we skiej w PZN, wójt gmi ny Czar ny
Du na jec Jó zef Ba bicz, soł tys Cho cho ło wa
Ka zi mierz Mar du ła, pre zes Klu bu Spor to -
we go Cho cho łów oraz ks. pro boszcz pa ra fii
w Cho cho ło wie Sta ni sław Syc.

– Po wsta ło wie le hal spor to wych, or li -
ków, bo iska, lo do wi sko, tra sy ro we rowe, ale
jest sport, w któ rym gmi na ma bo ga te tra -
dy cje, i któ ry tu taj – w Cho cho ło wie i w in -
nych miej sco wo ściach upra wia ły gro ma dy
dzie ci, to wła śnie sko ki nar ciar skie – mó -
wił pod czas ofi cjal ne go otwar cia kom plek -
su wójt gmi ny Czar ny Du na jec Jó zef Ba -
bicz. – Nie ste ty na sze ma łe skocz nie dla
dzie ci pod upa dły, po szły w za po mnie nie,
jak w wie lu in nych miej scach w Pol sce,
a prze cież na si wspa nia li mi strzo wie Adam
Ma łysz i Ka mil Stoch, sta le po wta rza ją, że
trze ba od bu do wy wać i uru cha miać ma łe
skocz nie dla dzie ci, że nie moż na dać się
uśpić suk ce som. Ja ko wójt uzna łem, że nie
moż na za prze pa ścić tych na szych tra dy cji,
te go, co stwo rzy li na si mi strzo wie. Szcze -
gól nie dzi siej szy sport jest po trzeb ny dzie -
ciom jak ni gdy – pod kre ślił. 

Wójt Jó zef Ba bicz po dzię ko wał rów -
nież wszyst kim tym, któ rzy po ma ga li
w re ali za cji in we sty cji, m. in. mi ni ster -
stwu, Pol skie mu Związ ko wi Nar ciar skie -
mu z pre ze sem na cze le, miesz kań com,

soł ty so wi i ra dzie so łec kiej w Cho cho ło -
wie, wy ko naw cy in we sty cji – fir mie
„Wol ski”, pra cow ni kom urzę du gmi ny
oraz dzia ła czom spor to wym Cho cho ło -
wa, któ rzy za ini cjo wa li przed się wzię cie. 

W uro czy sto ściach uczest ni czył tak -
że wi ce mi ni ster spor tu Ja ro sław Sta wiar -
ski, któ rzy od czy tał list od pre mie ra pol -
skie go rzą du Ma te usza Mo ra wiec kie go.
Pod kre śli rów nież, że skocz nie w Cho cho -
ło wie sku pi ły na so bie uwa gę ca łej Pol ski,
któ ra ki bi cu je na szym skocz kom. 

– Chciał bym przy po mnieć, że dwa lat
te mu przy je chał do mnie wójt z Czar ne go
Du naj ca, ra zem z po słem Jan czy kiem
i z Jó ze fem Zbo row skim. Po ka za li mi pro -
jekt tych skocz ni. Ja, po krót kim na my śle,
po wie dzia łem, że jest to wspa nia ły pro jekt,
bo nie ma lep szej, moi dro dzy pań stwo, in -
we sty cji, jak sport dzie ci i mło dzie ży – mó -
wił pod czas otwar cia. Za zna czył po nad to,
że je go ma rze niem jest, aby ta kich skocz ni
by ło w Pol sce kil ka lub na wet kil ka na ście,
dzię ki cze mu po ja wią się na stęp cy Ada ma
Ma ły sza i Ka mi la Sto cha.

Apo lo niusz Taj ner oraz Adam Ma -
łysz dzię ko wa li wszyst kim, któ rzy przy -
czy ni li się do po wsta nia obiek tu. Pod kre -
śla li, że do roz wo ju tej wy ma ga ją cej dys cy -
pli ny spor to wej nie zbęd na jest od po wied -
nia in fra struk tu ra. 

Głos za brał tak że Jó zef Zbo row ski,
pre zes Klu bu Spor to we go Cho cho łów
i je den z ini cja to rów in we sty cji.

– Klub przy go to wał wie lo let ni pro jekt
szko le nia dzie ci i mło dzie ży na te re nach
wiej skich. Bę dzie on re ali zo wa ny wstęp nie
na te re nie dwóch gmin: gmi ny Czar ny Du -
na jec ja ko wio dą cej i po moc ni czej – gmi -
nie Ja błon ka. Za mie rza my szko lić rze sze
dzie ci, bę dzie my edu ko wać, szko lić, wy ko -
rzy sty wać to wszyst ko, co da je nam dzi siaj
sport – po wie dział Jó zef Zbo row ski. 

Pod czas kon fe ren cji pra so wej Pre zes
Klu bu Spor to we go Cho cho łów oraz pre -

zes Ban ku Go spo dar stwa Kra jo we go, Ra -
do sław Kwie cień pod pi sa li umo wę do ty -
czą cą pro gra mu szko le nio we go dla mło -
dych spor tow ców. Na to miast wójt gmi ny
Czar ny Du na jec, Jó zef Ba bicz za warł po -
ro zu mie nie o współ pra cy wza jem nej
z Pol skim Związ kiem Nar ciar skim. 

Zwień cze niem uro czy ste go otwar cia
kom plek su by ły po ka zo we sko ki nar ciar -
skie za wod ni ków Klu bu Spor to we go
Cho cho łów i Even -ement z Za ko pa ne go.

Kom pleks skocz ni nar ciar skich w Cho -
cho ło wie jest jed ną z in we sty cji wspie ra -
nych przez Mi ni ster stwo Spor tu i Tu ry sty -
ki. W Cho cho ło wie po wsta ły dwie skocz -
nie nar ciar skie HS16 i HS30 wraz z za ple -
czem nie zbęd nym do tre nin gów.

Wy ko naw cą in we sty cji pn. „Bu do wa
skocz ni nar ciar skich HS16 i HS 30
w Cho cho ło wie” fi nan so wa ną w ra mach:
„Pro gra mu in we sty cji o szcze gól nym zna -
cze niu dla spor tu”, ze środ ków Fun du szu
Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej przez Mi ni -
ster stwo Spor tu i Tu ry sty ki jest Przed się -
bior stwo Ka mie niar skie „WOL SKI”
z Klusz ko wiec.

In we sty cja obej mo wa ła za rów no bu -
do wę skocz ni nar ciar skich, jak i za go spo -
da ro wa nie te re nu, wy ko na nie dróg do jaz -
do wych, pla ców po sto jo wych i za bez pie -
cze nia te re nu osu wi ska. Kon struk cja
skocz ni wy ko na na zo sta ła z ma te ria łów
po zwa la ją cych na wie lo let nie użyt ko wa -
nie obiek tu przy mi ni mal nych kosz tach
eks plo ata cyj nych (za sto so wa nie sta li z po -
wło ką an ty ko ro zyj ną). Pro jekt skocz ni zo -
stał opty mal nie przy go to wa ny do po sia -
da nej po wierzch ni nie ru cho mo ści pod in -
we sty cje, gdzie za pro jek to wa no mię dzy
in ny mi zjazd, któ ry jed no cze śnie peł ni
funk cje da chu po miesz czeń tech nicz -
nych, go spo dar czych, so cjal nych, biu ro -
wych itd. zlo ka li zo wa nych pod nim.

AN NA GRÓ DEK / FOT. PIOTR DU RAJ

Pol skie Ko le je Li no we po now nie w pol skich rę kach

Skocz nie w Cho cho ło wie ofi cjal nie otwar te
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