
Nowy Targ

Pływalnia pnie się w górę
Zakończyły się prace ziemne na placu Evry. Stoją już fundamenty,

a robotnicy wznoszą teraz elementy konstrukcyjne obiektu.
– czytaj str. 6

Z poparciem województwa

Inwestycja wysokich lotów
Województwo Małopolskie wpisało powstanie nowotarskiego lot-

niska do małopolskiego programu rozwoju. Termin - do 2030 r.
– czytaj str. 2
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Zaproszeni goście, mieszkańcy Krościenka i Szczawnicy oraz przedstawiciele sa-
morządów wzięli udział w uroczystym otwarciu bliźniaczych mostów w Krościenku
nad Dunajecem. Trwające trzy lata przedsięwzięcie o wartości 14,5 mln zł (w tym
prawie 8,5 mln środków z Unii Europejskiej) to ważna, ale zdaniem starosty no-
wotarskiego nie najważniejsza powiatowa inwestycja w tym roku. – Pod względem
logistycznym i kosztowym powiat realizował w tym roku dwie bardzo istotne inwestycje
drogowe – mówi Krzysztof Faber.

– czytaj więcej str. 3 i 4
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Kradli benzynę
na potęgę

Przestępcy zawsze znajdą
sposób, aby w szybki sposób
móc się dorobić. Gdy tylko ceny
paliwa zaczęły sukcesywnie
rosnąć, oni kradli je na potęgę na
Podhalu z baków tirów i auto-
busów. Nowotarscy policjanci
zatrzymali czterech mieszkań-
ców Nowego Targu w wieku od
18 do 19 lat, którzy w ostatnim
okresie dokonywali licznych kra-
dzieży paliwa na terenie miasta
24– letniego pasera zajmujące-
go się sprzedażą skradzionego
paliwa. Wśród zatrzymanych i
podejrzanych o kradzież jest
także16-latek.

– W trakcie przesłuchań jak i
eksperymentu procesowego
wszyscy sprawcy przyznali się do
zarzucanych im czynów, szcze-
gółowo wyjaśniając okoliczności
popełnianych przestępstw – in-
formuje asp. Roman Wolski,
rzecznik Komendy Powiatowej
Policji w Nowym Targu. Jak do-
daje, w wyniku przeszukań ujaw-
niono i zabezpieczono pompkę
oraz rurki służące do spuszczania
paliwa, pełne i puste kanistry
służące do przechowywania pa-
liwa, jak również inne rzeczy po-
chodzące kradzieży, których do-
konywali, a wśród nich m.in. pro-
stownik, radia samochodowe.

Zatrzymanym sprawcom
przedstawiono już zarzuty kilku-
dziesięciu kradzieży paliwa.

(ben)

W numerze
STAŁE KOLUMNY:
– Urząd Miasta

Nowy Targ
– czytaj str. 4

– Powiatowy
Urząd Pracy

– czytaj str. 5
– Starostwo

Powiatowe
– czytaj str. 6

Rabka-Zdrój

Golfem
w budynek dworca
Około północy z 31 października na
1 listopada doszło do tragicznego w
skutkach wypadku w Rabce-Zdroju.
Osobowy Volkswagen wbił się w
ścianę budynku dworca PKP, rozbi-
jając ceglany mur. 20-letni kierowca
zmarł.

Okoliczności zdarzenia bada nowo-
tarska policja. Jest to o tyle trudne, że nie
ma żadnych świadków wypadku. Z nieofi-
cjalnych informacji wynika, że przyczyną
tragedii była nadmierna prędkość.

Tymczasem nadzór budowlany wydał
zakaz użytkowania dwóch pomieszczeń w
budynku dworca – część budynku może w
każdej chwili się zawalić. PKP ma znaleźć
lokale zastępcze dla rodzin mieszkających
w budynku dworca – są tu trzy mieszkania,
w których mieszka łącznie 11 osób. j
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Rekord pobity
Wyjątkowo hojni okazali się nowo-
tarżanie, którzy wsparli XII Kwestę
Nowotarską.

25.042,91 zł - taką sumę uzbierali wo-
lontariusze podczas całodziennej zbiórki
pieniędzy prowadzonej przy wejściachna
cmentarz w Nowym Targu. To o 900 zł wię-
cej niż rok temu! Środki zostaną przezna-
czone na renowację zabytkowych na-
grobków, które nie mają swoich opiekunów.

- Przez lata udało się ocalić od ruiny ok.
40 zabytkowych nagrobków i grobowców.
W tym roku, po ubiegłorocznej kweście
został odrestaurowany grobowiec rodziny
Kaczyńskich i Halikowskich - mówi Piotr
Rayski-Pawlik z UM Nowy Targ.

Inwestycje drogowe w powiecie

Bliźniacze
mosty
otwarte!



Jak mówi burmistrz Nowego
Targu Marek Fryźlewicz, plac
handlowy ma powstać na ponad
sześciu hektarach. Cały czas
trwają negocjacje z prywatnymi
właścicielami, bo do nich należy
większość tych terenów, a do
miasta jedna trzecia. Miasto ob-
jęło obszar przewidziany pod tar-
gowicę ankietami – wysłano ich
95, wróciło – 51.

Władze miasta podczas
konferencji prasowej przyznały,
że samo wysłanie dokumen-
tów z pytaniami, a następnie
czekanie na zawarte w nich
odpowiedzi trwały długo, ale
to był jeden z najbardziej ra-
cjonalnych sposobów rozpyta-
nia właścicieli o plany co do
swoich gruntów.

– Ten proces był długotrwały
i skomplikowany, wiązał się z od-
nalezieniem adresów właścicieli –
mówi burmistrz. – Ankiety wracały
i trzeba było od nowa szukać ad-

resów. Część ankiet jednak w
ogóle nie została nam odesłana.
To pokazuje, jak właściciele są za-
interesowani swoją własnością.

Wyniki ankiety wyglądają na-
stępująco. Wśród 51 osób, które
odpowiadały na pytania do-
tyczące przeznaczenia ich tere-
nów, osiemnaście zgodziło się na
sprzedaż swojej ziemi, pozos-
tałe opowiedziały się za spółką,

dzierżawą lub każdą formą
uczestnictwa w przedsięwzięciu
jakim jest plac targowy.

Według burmistrza Fryźlewi-
cza, nowy plac targowy musi po-
wstać w ciągu kilku lat. – Wiele
razy już to mówiłem i powtórzę te-
raz – struktura własności to pod-
stawowa bariera inwestycyjna w
Nowym Targu – kończy Fryźle-
wicz.

Jeszcze w poprzedniej ka-
dencji zrodziła się inicjatywa prze-
nosin jarmarku w rejon tartaku
położonego przy stacji kolejowej
– miejsca oddalonego od po-
przedniego o kilka kilometrów.
Tutaj targowicę z wielką ochotą
widziałby Ryszard Steskal,
przedsiębiorca, który wykupił
część gruntów pod tartakiem. Za-
proponował miastu, że przygotu-

je plac pod targowicę na własny
koszt, a będzie czerpał profity z
wynajmu dla handlarzy.

Według władz miasta, badania
socjologiczne potwierdziły, że pla-
ce targowe po przenosinach bar-
dzo często po prostu upadają. Lu-
dzie przyzwyczajają się do miejs-
ca. Może być tak, że w nowe
miejsca stali klienci już nie
przyjdą. (ben)
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Według założeń nowotarskie
lotnisko ma zająć się obsługą
tzw. małego ruchu pasażerskie-
go. Korzystać będą z niego sa-
moloty przewożące do 50 pa-
sażerów. – Jesteśmy na ostat-
nim etapie uchwalania Planu
Zagospodarowania Przestrzen-
nego dla nowotarskiego lotniska,
była już pierwsza dyskusja pub-
liczna. Myślę, że w tym roku albo
najpóźniej z początkiem przy-

szłego uda się ten plan uchwa-
lić – mówi Marek Fryźlewicz,
burmistrz Nowego Targu.

Burmistrz przypomina jedno-
cześnie, że budowa takich inwe-
stycji wymaga ogromu uzgod-
nień środowiskowych. A na to z

kolei potrzeba czasu. Przypo-
mnijmy, że budową nowotarskie-
go lotniska zainteresowane są
wszystkie samorządy wraz z
Urzędem Marszałkowskim w Kra-
kowie.

Już niedługo opracowany ma
zostać wspólny projekt trasy szy-
nobusu, który miałby łączyć lot-
nisko w Nowym Targu z Zakopa-
nem. Miałaby to być alternatyw-
na droga komunikacyjna dla za-
kopianki, której powstanie napo-
tyka na stałe sprzeciwy. W tym
właśnie celu miasta i gminy pod-
halańskie chcą przekazać kwotę
65 tys. złotych. Za te pieniądze
ma być opracowane „Studium
połączenia transportowego lot-
niska i centrum miasta Nowego
Targu z Zakopanem – komuni-
kacja szynowa”.

To jednak jeszcze nie wszyst-
ko co dzieje się w ostatnim cza-
sie wokół nowotarskiego lotniska.
Jednocześnie na mocy decyzji
Urzędu Lotnictwa Cywilnego w re-
jonie lotniska wycinane są drze-
wa, znajdujące się na skarpie
oddzielającej plac do startu i lądo-

wania maszyn powietrznych od
Dunajca. Według urzędu lotnict-
wa utrudniać mogłyby one dobrą
nawigację. (ben)

Nowotarskie lotnisko ma obsługiwać tzw. mały ruch pasażerski.

Budową nowotarskiego lotniska zainteresowane są
wszystkie samorządy wraz z Urzędem Marszałkowskim
w Krakowie.

Redakcja: Joanna Filipska, Dawid Góra. Projekt graficzny: Ryszard Szokalski
Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych
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tel. (12) 429 29 10, 431 00 03, 512 285 259.
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Jarmark w nowym miejscu
To już przesądzone – nowotarski jarmark czeka przeprowadzka. W miejscu obecnie funk-
cjonującego w czwartek i sobotę targowiska, przechodzić będzie obwodnica miasta. Nowy
jarmark powstanie w rejonie skarpy nad Białym Dunajcu. Wśród prywatnych właścicieli
tych terenów przeprowadzona została ankieta. Pytano ich o stanowisko odnośnie ich zie-
mi, na której planowana jest budowa placu targowego.

Szczawnica

Uzdrowisko u stóp Pienin pięknieje
Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej, Szczawnica odzysku-
je swój dawny blask. Pełną parą idzie modernizacja uzdrowi-
skowego Parku Dolnego. Po rewaloryzacji Park ma odzyskać
dawną świetność. Zakończono już remont pijalni Magdalena.

Dofinansowane prace podzielono na dwa projekty. Pierwszy to właś-
nie rewitalizacja uzdrowiskowego Parku Dolnego, a drugi dotyczy mo-
dernizacji Placu Dietla wraz promenadą spacerową do pijalni i elemen-
tami małej architektury uzdrowiskowej.

Jak informują władze miasta, obydwa projekty kosztować będą łącznie
blisko 11 mln zł, a dofinansowane zostały z Małopolskiego Regionalne-
go Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na samym Placu Diet-
la fontanna uzyska nową formułę nawiązującą stylistycznie do architektury
placu.

– Dodatkową atrakcją podkreślającą zarówno architekturę samej fon-
tanny, jak i kompozycję całego placu będzie jej nocna iluminacja.
Niewątpliwą atrakcją będzie także tzw. sztuczna rzeka wraz z wodo-
spadem, która nada tej przestrzeni niepowtarzalny charakter – mówił Grze-
gorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy w swoim wystąpieniu podczas prze-
kazania pieniędzy.

W samym Parku Dolnym wykonane mają zostać nowe nasadzenia.
Powstaną też nowe alejki i place zabaw dla dzieci. Wszystkie roboty mają
być zakończone do końca tego roku. (ben)

Zmiany w Szczawnicy widać gołym okiem.

Echa wypadku
w Rogoźniku

Rusza proces
pijanego
kierowcy
Nawet 12 lat więzienia gro-
zi sprawcy tragicznego wy-
padku w Rogoźniku. Proku-
ratura Rejonowa w Nowym
Targu skierowała właśnie do
sądu akt oskarżenia prze-
ciwko 18-latkowi z Ciche-
go, który w połowie maja
tego roku wjechał w grupę
młodych ludzi.

Młody chłopak miał 1,42 pro-
mila alkoholu we krwi. Nie za-
trzymał się po wypadku. Pijany
kierowca uderzył swoim samo-
chodem w sześcioosobową gru-
pę młodych mieszkańców Stare-
go Bystrego. Jeden z chłopaków,
19-letni Bartek T., zmarł. Drugi z
ciężkimi obrażeniami trafił do no-
wotarskiego szpitala. Grupa
młodych ludzi wracała z zabawy
zorganizowanej przez strażaków
w Rogoźniku. Chłopak, który
spowodował wypadek pracował
jako kelner podczas jubileuszu
miejscowej jednostki OSP. Na
niekorzyść oskarżonego prze-
mawia to, że jechał o wiele za
szybko i nie udzielił pomocy po-
szkodowanym.

(ben)

c y t a t

To jakaś totalna bzdura.
Zupełnie jakby
przedstawiciele inspekcji
próbowali wystraszyć
naszych pacjentów.
Małgorzata Skwarek, dyrektor

szpitala w Rabce-Zdroju dla
Tygodnika Podhalańskiego o

zarzutach Sanepidu
dotyczących nie spełniania

wymogów sanitarnych przez
blok operacyjny rabczańskiej

placówki.

Plac handlowy ma powstać na ponad sześciu
hektarach. Cały czas trwają negocjacje z prywatnymi
właścicielami, bo do nich należy 2/3 tych terenów.

Rabka-Zdrój

Rewitalizacja
parku na finiszu

Wszystko wskazuje na to,
że już w listopadzie zakończą
się prace rewitalizacyjne Par-
ku Zdrojowego. Efekty tego
liftingu niewątpliwie mogą cie-
szyć oko.

Gotowe są już korty, plac za-
baw, alejki, mały „orlik”. Zamon-
towano ławki, urządzenia do gier
i zabaw, dobiega także końca
budowa rabczańskiego „Grzybka”,
w którym 6 grudnia odbędą się
doroczne Mikołajki. Prace trwają
jeszcze przy oczku wodnym przy
„Trzech Różach”.

j
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Lotnisko o krok bliżej
Województwo Małopolskie chce, aby nowotarskie lotnisko
powstało do roku 2030. Wpisano zatem tę inwestycję do
małopolskiego programu rozwoju. Kończą się też prace nad
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, który obej-
mować będzie teren kilkuset hektarów, na którym lądować
i startować mają w przyszłości samoloty pasażerskie.
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– 18 października z wielkim
hukiem otwierano bliźniacze
mosty w Krościenku nad Du-
najcem. Bogata oprawa wyda-
rzenia sugeruje, że jest to naj-
większa inwestycja powiatowa
ostatnich lat?

– Jednym z punktów uroczys-
tości był pokaz sztucznych ogni i
chyba z tego powodu otwarcie
mostów można nazwać głośnym.
Budowa mostów w Krościenku
była bardzo ważną, lecz nie naj-
ważniejszą inwestycją. Inwestycja
realizowana przez dwa lata,
współfinansowana ze środków
MRPO zamknęła się kwotą 14,5
mln zł.

Pod względem logistycznym i
kosztowym powiat realizował w
tym roku dwie bardzo istotne in-
westycje drogowe. Pierwszą z
nich było usprawnienie transportu
drogowego na obszarach kluczo-
wych dla rozwoju społeczno-gos-
podarczego obejmujące moderni-
zację odcinków dróg powiatowych.
Była to inwestycja dwuletnia, rea-
lizowana ze środków unijnych. Za-
kres inwestycji w latach 2008-
2010 obejmował wykonanie mo-
dernizacji nawierzchni dróg po-
wiatowych poprzez wykonanie
nakładek z mas mineralno – bitu-
micznych, remont przepustów, wy-
konanie chodników, przebudowę
skrzyżowań, montaż barier ochron-
nych. W ramach projektu przebu-
dowano około 40 km dróg powia-
towych. Koszt całości projektu: 22

342 348 zł. Drugą co do wielkoś-
ci inwestycją ostatnich lat jest „Mo-
dernizacja drogowej infrastruktury
komunikacyjnej Osturnia – grani-
ca państwa – Niedzica” – przebu-
dowa drogi powiatowej nr K1639
Dębno – Niedzica – granica pań-
stwa. Inwestycja jest współfinan-
sowana z „Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita
Polska – Republika Słowacka
2007 – 2013”. Planowany termin
zakończenia prac to koniec listo-
pada 2011r., a ich koszt to 16 550
000 zł. Nowo otwarte mosty w
Krościenku są zatem trzecią co do
wielkości inwestycją powiatu w
ostatnich latach.

– Jakie inwestycje zaplano-
wane na ten rok udało się jesz-
cze w ostatnim czasie zakoń-
czyć?

– Wśród najważniejszych na-
leży wymienić modernizację
połączenia drogowego Pie-
niążkowice – Piekielnik polegającą
na przebudowie odcinków dróg
powiatowych K1663 Długopole –
Pieniążkowice – Piekielnik oraz
K1664 Harkabuz – Piekielnik w ra-
mach tzw. schetynówek, której
koszt wyniósł łącznie 6 mln zł oraz
opiewającą na tę samą kwotę
modernizację połączenia drogo-
wego Ludźmierz – Klikuszowa
polegającą na przebudowie od-
cinków dróg powiatowych K1659
Maruszyna – Ludźmierz – Czarny
Dunajec, K1660 Ludźmierz – Py-
zówka oraz K1661 Trute – Kliku-

szowa – Obidowa w ramach Na-
rodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
Przebudowaliśmy również 4 mo-
sty. W bieżącym roku bardzo po-
ważną, a nieplanowaną pozycją
są wydatki na usuwanie skutków
działania klęsk żywiołowych. Na
ten cel otrzymaliśmy z MSWiA do-
finansowanie na łączną kwotę 10
010 000 zł. Odbudowano 3 mosty:
w Rabce na ul Sądeckiej most na
rzece Raba, w Spytkowicach na
drodze Jordanów-Spytkowice i
na potoku Lepietnica w Klikuszo-
wej, 2 przepusty w Krościenku i
Szachtowej na drodze Szczawni-
ca-Krościenko oraz wykonano
nawierzchnię o łącznej długości
11,455 km.

Roboty budowlane na tych
zadaniach już zakończyliśmy albo

z nimi finiszujemy. Rozpoczęliśmy
również starania o pozyskanie
środków na zabezpieczenie osu-
wiska Macelowa Góra w Pieniń-
skim Parku Narodowym przy dro-
dze powiatowej Krotnica-Sro-
mowce Niżne. Otrzymaliśmy
wstępną akceptację proponowa-
nych przez nas rozwiązań i po-
zyskaliśmy z MSWiA pieniądze na
opracowanie dokumentacji geo-
logiczno-inżynierskiej dla zadania
pn. „Stabilizacja osuwiska Mace-

lowa Góra wraz z odbudową dro-
gi powiatowej nr K1638 Krośnica–
Sromowce Niżne w miejscowoś-
ci Sromowce Średnie”.

Do połowy października 2012
roku musimy uporać się z zada-
niem pn. Modernizacja połącze-
nia drogowego Pienińskich Par-
ków Narodowych” – Modernizacja
drogi K1638 Krośnica – Sro-
mowce Niżne wraz wykonaniem
elementów bezpieczeństwa ruchu
i oznakowania odcinka drogi
K1638 Krośnica – Sromowce
Niżne oraz drogi K1679 Wygon –
Niedzica. Koszt całości inwesty-
cji to 6 470 000 zł

– Ile powiat wydał w tym
roku na drogi, a ile pozyskał na
ten cel z zewnątrz?

– W roku 2011 przeznaczyliś-
my na inwestycje drogowe 51,7
mln, z czego 42,1 mln zł to środ-
ki zewnętrzne (z Budżetu Pań-
stwa / MSWiA na usuwanie skut-
ków działania klęsk żywiołowych
i w ramach Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008 – 2011 – 16,1 miliona, z UE
– 17,6 mln, z gmin powiatu no-
wotarskiego – 8,4 mln, z budżetu
powiatu -12mln zł, do tego należy
dodać jeszcze prawie 5 mln zł na
bieżące utrzymanie dróg).

W latach 2007 – 2011 po-
wiat zainwestował w drogi po-
wiatowe kwotę prawie 190 mln
zł. W ramach tych środków
zmodernizowano nawierzchnie
jezdni na 214 km, wykonano 44
km chodników, przebudowano
i odbudowano 136 obiektów

mostowych oraz przepustów
oraz wykonano 3 skrzyżowania
typu „rondo”. Powiat postawił
na poprawę infrastruktury dro-
gowej, co nie byłoby możliwe
bez środków zewnętrznych,
współpracy z gminami i bardzo
sprawnego działania Powiato-
wego Zarządu Dróg z dyrekto-
rem Robertem Waniczkiem na
czele.

Rozmawiała
Joanna Korta

Ponad 50 mln zł w 2011 roku
na inwestycje drogowe
Rozmowa z Krzysztofem Faberem, starostą nowotarskim

W latach 2007 – 2011 powiat zainwestował w drogi
powiatowe kwotę prawie 190 mln zł. W ramach tych
środków zmodernizowano nawierzchnie jezdni na 214
km, wykonano 44 km chodników, przebudowano i
odbudowano 136 obiektów mostowych oraz przepustów
oraz wykonano 3 skrzyżowania typu „rondo”.

f o t o s t r z a ł

Dla bezpieczeństwa pieszych
Jeszcze w tym roku mieszkańcy Waksmunda i Ostrowska pójdą nowymi
chodnikami. 800 metrów chodnika powstanie do końca tego roku w ich miejs-
cowościach przy ruchliwej drodze wojewódzkiej Nowy Targ – Krościenko i da-
lej w kierunku Nowego Sącza.
Pod budowanym traktem dla pieszych powstanie odwodnienie.
Koszty prac wraz z budową odwodnienia wynieść ma 570 tysięcy złotych, z
czego połowę da Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, a drugą nowotarska
gmina. W przetargu ogłoszonym przez gminę Nowy Targ wykonawcą robót
została firma Zibud z Kamienicy. (ben)

Modernizacja drogi Dębno – Niedzica jest na ukończeniu.

Nowotarżanin zmarł w wyniku
wielonarządowych urazów ciała,
których doznał podczas upadku
samolotu Jak -12, pomiędzy ul.
Waksmundzką a Aleją Tysiąclecia
w Nowym Targu.

Przypomnijmy, że maszyna
wracała na lotnisko, po wy-
ciągnięciu szybowca do lotu szko-
leniowego. Zaraz po zderzeniu z
ziemią maszyna stanęła w
płomieniach. Według świadków
tamtego wypadku pilot nie mógł
poradzić sobie ze sterownością

samolotu i już na wysokości kil-
kuset metrów nie mógł utrzymać
maszyny w powietrzu. Cały czas
swoje postępowanie w sprawie
tego wypadku oraz innego zda-
rzenia z tego roku na nowotarskim
lotnisku, w którym zginęli rozbi-
jając się o brzeg Dunajca in-
struktor szybowcowy i jego uczeń
prowadzi Komisja do Spraw Ba-
dania Wypadków Lotniczych. To
biegli tego organu odpowiedzą,
czy w obu tych przypadkach za-
winili ludzie czy maszyny. (ben)

Po sekcji zwłok pilota

To nie był zawał serca
Znane już są wyniki sekcji zwłok Tadeusza Śwista, który
zginął w wypadku lotniczym 30 sierpnia br. 66-letni pilot z
Nowego Targu, były wicemistrz Polski w szybownictwie, nie
umarł jak początkowo podejrzewano w wyniku zawału ani
wylewu.

Pożegnania

Odszedł kolejny
sprawiedliwy
Mieszkańcy Nowego Targu,
władze samorządowe i wszyst-
kie środowiska kombatanckie
tłumnie pożegnały na cmen-
tarzu Jerzego Bieleckiego, któ-
ry zmarł w wieku 90 lat w swo-
im nowotarskim mieszkaniu.

Jerzy Bielecki, który zasłynął
swoją brawurową ucieczką w
mundurze niemieckiego oficera ze
swoją ukochaną Żydówką Cylą
Cybulską, był jednym z pierw-
szych więźniów, którzy trafili do
obozu zagłady Auschwitz.

Bielecki był uhonorowany Me-
dalem „Sprawiedliwy Wśród Naro-
dów Świata”. Jednocześnie posia-
dał honorowe Obywatelstwo Pań-
stwa Izrael. W 2007 roku został uho-
norowany przez Prezydenta RP
Krzyżem Komandorskim. Po wojnie
Bielecki był nauczycielem, później
dyrektorem Zespołu Szkół Mecha-
nicznych w Nowym Targu, szefował
również nowotarskiemu PKS-owi.

Warto wiedzieć, że zaraz po
ucieczce z Auschwitz drogi
młodych kochanków się rozeszły.
Oboje byli przekonani, że każde z
nich zginęło. Spotkali się przez
przypadek w latach osiemdzie-
siątych. Cyla mieszkała wtedy w
Stanach Zjednoczonych. (Ben)

Nowy Targ
Zginął
motocyklista
32-letni mieszkaniec Nowego Targu
zginał w wypadku motocyklowym, do
którego doszło w rejonie osiedla Robów
w Nowym Targu.
Policja bada okoliczności zdarzenia, ale ze
wstępnych ustaleń wynika, że motocyklista
z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na
przeciwległy pas drogi, uderzył w betonowy
słup elektryczny i wpadł do potoku. Zmarł
na skutek odniesionych obrażeń. j

Rabka-Zdrój

Ze strefą płatnego
parkowania

Nie pięć jak pierwotnie
zakładano a dwie strefy płatnego
parkowania powstaną w Rabce-
Zdroju. Parkomaty zostaną usta-
wione przy ul. Orkana (zatoka po-
stojowa od skrzyżowania z ul.
Chopina do budynku Trzy Róże),
oraz koło restauracji Zdrojowa (od
mostku do kładki pieszej).

Kierowcy, którzy będą chcieć
zostawić swoje samochody w stre-
fach będą musieli sięgnąć do port-
fela codziennie (także w soboty,
niedziele i święta), w godz. 7-22.
Stawka za pierwszą godzinę par-
kowania wynosić będzie 2 zł, za
drugą 2,40 zł, za trzecią 2,80 zł, za
czwartą i każdą kolejną 2 zł. j

16 – Tyle hektarów ma
mieć nowy cmentarz komunal-
ny, który powstanie na skarpie
obok lotniska, w rejonie poto-
ku Biały Dunajec i Al. Tysiącle-
cia w Nowym Targu.

l i c z b a
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Gości powitała w amfiteatrze
muzyka Jana Kubika. W roli gos-
podarza wystąpił starosta nowo-
tarski Krzysztof Faber. Powitał on
obecnych na uroczystości gości –
posła Edwarda Siarkę, gospodarzy
Krościenka i Szczawnicy Stanisława
Gawędę i Grzegorza Niezgodę
wraz radnymi i urzędnikami, prze-
wodniczącego Rady Powiatu No-
wotarskiego Jana Krzaka oraz rad-
nych powiatowych, przedstawicie-
li wykonawcy mostu i ronda – firm
Mostmar i Zibud – dyrekcję Po-
wiatowego Zarządu Dróg w Nowym
Targu – Roberta Waniczka i Krzysz-
tofa Szlagę oraz licznych gości.

– Cieszę się, że dziś, wspólnie,
po trzech latach, otwieramy te mo-
sty – powiedział starosta, przypo-
minając w dalszych słowach o zna-
czeniu tej inwestycji. Inwestycja
polegała na przebudowie ist-
niejącego mostu, będącego przed
modernizacją w stanie alarmowym,
oraz na budowie nowej, bliźniaczej
przeprawy. Nowym mostem został
poprowadzony ruch w kierunku
Krościenka – starym w kierunku
Szczawnicy, dodatkowo powstała
na nim dwukierunkowa ścieżka ro-
werowa prowadząca z Rynku w
Krościenku poprzez most do ciągu
pieszo-rowerowego biegnącego
wzdłuż bulwarów Dunajca. Roz-
budowa mostu miała również na
celu dostosowanie konstrukcji mos-
tu do wymaganego przepisami wy-
sokości spodu, dla zapewnienia
swobodnego przepływu wielkiej
wody w czasie powodzi.

Projekt został wybrany do dofi-
nansowania decyzją Zarządu Wo-
jewództwa Małopolskiego 2 grudnia
2008 roku, a umowa o dofinanso-
wanie została podpisana 5 czerw-
ca 2009 roku. Realizacja przed-
sięwzięcia rozpoczęła się w lipcu
2009 roku i trwała do 22 lipca 2011
roku. Całkowity koszt wyniósł ponad

14,5 mln zł, z czego dofinansowa-
nie ze środków MRPO na lata
2007-2013 to prawie 8,5 mln zł. Po-
została kwota to dotacja gminy
Krościenko 1 milion 137 tys. zł, gmi-
ny Szczawnica 1 milion 137 tysię-
cy oraz wkład własny powiatu no-
wotarskiego tj. 4 miliony złotych.

– Przedsięwzięcie to pokazało,
że jeśli działamy wspólnie, czyli że
była pomoc zarządu wojewódz-
twa, była współpraca gminy Kroś-
cienko i miasta Szczawnicy, to
udało się wybudować piękny obiekt,
który na wiele lat zabezpieczy i po-

prawi ruch i dostęp do miasta
Szczawnica – podkreślił starosta
Faber.

Budowie mostów towarzyszyła
budowa ronda na skrzyżowaniu
drogi powiatowej z wojewódzką. Za-
danie to było realizowane przez
ZDW we współpracy z powiatem
nowotarskim, który przeznaczył na
to zadanie 350 tys. zł, a gmina Kroś-
cienko 550 tys. W sumie przed-
sięwzięcie to kosztowało 2,4 mln zł.

Starosta podkreślił, że inwe-
stycje drogowe na terenie powiatu
są finansowane ze środków
budżetowych, funduszy unijnych,
różnego rodzaju środków pomo-
cowych i samorządów. – Nie byłoby
to wszystko możliwe, gdyby nie
otwartość na sprawy dróg Zarządu
Powiatu, radnych powiatu, a prze-
de wszystkim tych, którzy w imieniu
powiatu to realizują, czyli Powiato-
wego Zarządu Dróg z jego dyrek-
torem na czele.

Podziękowania powędrowały
też do konserwatora zabytków i wy-

konawców inwestycji. Miłe słowa
padły ze strony wójta gminy Kroś-
cienko Stanisława Gawędy. – Ta in-
westycja pokazuje, że samorządy
na różnych szczeblach, począwszy
od najniższego szczebla gminnego
przez powiatowy, wojewódzki,
mogą ze sobą współpracować,
mogą dokonywać wielkich dzieł,
wielkich budowli. Tu mamy przykład
ronda i dwóch mostów. Wielu ludzi
na to pracowało. O nowym moście
mówiło się od kilkunastu lat. Dopiero
po dojściu do władzy obecnej eki-
py, której starosta przewodzi, za-
częły się konkretne rozmowy, któ-
re zwieńczyła dzisiaj otwierana in-
westycja.

– Chciałbym podziękować za to,
że starosta, który jest z drugiego, za-
chodniego krańca powiatu nowo-
tarskiego, tak ważną decyzje podjął
dla nas, dla wschodniej części po-
wiatu. Nie przypuszczaliśmy wów-
czas, że będziemy mieli aż dwa mo-
sty i za to chciałbym serdecznie po-
dziękować – dodał burmistrz
Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

Po przemówieniach nastąpiła
dalsza część uroczystości. Uro-
czystego poświęcenia mostów
dokonał ks. Henryk Homoncik z
tutejszej parafii. Dla gości przy-
byłych na otwarcie wystąpił w
amfiteatrze rockowy zespół „Ros-
tock”. Po koncercie w rejonie no-
wych mostów odbył się nocny
pokaz kajakarstwa udziałem m.in.
byłej Mistrzyni Świata Marii Ćwiert-
niewicz, medalistów Mistrzostw
Świata Stanisława Majerczaka,
Wojciecha Gawrońskiego, Jerze-
go Starucha, aktualnych Mist-
rzów Świata i Europy juniorów An-
drzeja i Filipa Brzezińskich oraz
Mistrza Polski Michała Pasiuta.
Gościem honorowym był aktualny
wicemistrz świata Mateusz Pola-
czyk. Uroczystości zakończył wi-
dowiskowy pokaz sztucznych
ogni, które eksplodowały nad
mostem.

Krościenko n/Dunajcem

Wielka pompa
przy bliźniaczych mostach
W amfiteatrze „Pod Wierzbą” w Krościenku odbyło się oficjalne otwarcie oraz poświę-
cenie bliźniaczych mostów na Dunajcu. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście,
mieszkańcy Krościenka i Szczawnicy oraz przedstawiciele samorządów, które wspólnie
realizowały tę wielką i potrzebną inwestycję.

Od 2007 roku Zarząd Powiatu No-
wotarskiego postawił na drogi. W
tym czasie zostało zmodernizowa-
nych 214 kilometrów dróg na 340, któ-
re posiada powiat. Zostało wybudo-
wanych w powiecie nowotarskim 44
kilometry nowych chodników i 136
sztuk przebudowanych i odbudowa-
nych obiektów mostowych oraz prze-
pustów. Wykonano też trzy
skrzyżowania typu rondo. Łączna
kwota, jaką wydaliśmy na te inwe-
stycje, to 190 milionów złotych.

Uroczyste przecięcie wstęgi w Krościenku.

W uroczystościach wzięli udział
starosta nowotarski Krzysztof Fa-
ber, wójt gminy Czarny Dunajec Jó-
zef Babicz, przewodnicząca Rady
Gminy Beata Palenik, dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg Ro-
bert Waniczek z zastępcą Krzysz-
tofem Szlagą, którym towarzyszy-
li współpracownicy, radni obu sa-
morządów, sołtysi, przedstawicie-
le wykonawcy inwestycji – firmy
Beskid J.A. Duda z Raby Wyżnej
i zaproszeni goście, wśród nich po-
seł Edward Siarka, Stanisław Pa-
jor – dyrektor wydziału zarządza-
nia funduszami europejskimi i
Łukasz Zarafiński z Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego oraz ko-
mendant Powiatowej Straży Pożar-
nej Mariusz Łaciak.

Nowo powstałą drogę poświę-
cił ksiądz Wojciech Głowa, pro-
boszcz parafii w Pieniążkowicach.
Zabierający głos podkreślali, że re-
mont drogi jest wynikiem dobrej
współpracy wielu ludzi i instytucji.
Dyrektor Robert Waniczek w spo-
sób szczególny podziękował sołty-
som za współpracę i mieszkańcom
za wyrozumiałość przy utrudnie-
niach, jakie towarzyszyły tej inwe-
stycji. Finałem uroczystości było
wspólne przecięcie wstęgi z
udziałem tych wszystkich, którzy
przyłożyli rękę do przebudowy
drogi.

Przebudowany odcinek liczy
około 9 kilometrów i jest fragmen-
tem dwóch dróg powiatowych
Długopole – Pieniążkowice – Pie-
kielnik (w km 4+089 do km 11+864)
oraz Harkabuz – Piekielnik (w km
10+990 do 12+194). Inwestycja

realizowana była w ramach Naro-
dowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008 – 2011, z któ-
rego powiat nowotarski pozyskał
dofinansowanie w wysokości 3
milionów złotych. Drugą połowę
stanowił wkład powiatu nowotar-
skiego i gminy Czarny Dunajec.

Inwestycja polegała na odbu-
dowie zniszczonej jezdni i poboczy.

Położono nowy asfalt, wykonano
niezbędne poszerzenia jezdni, ko-
rekty niwelety drogi, przede wszyst-
kim na fragmentach drogi
biegnących przez kolejne miejs-
cowości wykonano chodniki o na-
wierzchni z betonowej kostki bru-
kowej, przebudowano zjazdy w
tym zjazdy do posesji, uregulowa-
no odwodnienie powierzchniowe,
przebudowano skrzyżowania dróg
powiatowych, zbudowano azyle
dla pieszych, wymieniono oświet-
lenie uliczne i wykonano oznako-
wania pionowe i poziome. W ra-
mach inwestycji wykonane zostały
również studzienki ściekowe z
wpustami ulicznymi, przykanaliki,
studnie rewizyjne, przebudowano
również wyloty istniejących rowów
i przepusty.

Droga Pieniążkowice – Piekielnik gotowa

Poświęcona
i uroczyście otwarta!
W Pieniążkowicach i w Piekielniku odbyły się uroczystości
oficjalnego otwarcia i poświęcenia drogi powiatowej łączącej
te dwie miejscowości. Dzięki dotacji otrzymanej w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czy-
li tzw. schetynówek, za prawie 6 milionów złotych prze-
budowany został 9-kilometrowy odcinek drogi.

Inwestycja realizowana
była w ramach
Narodowego Programu
Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011 z
pozyskał 3 mln zł. Drugą
połowę stanowił wkład
powiatu nowotarskiego i
gminy Czarny Dunajec.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

Dyplomy, nagrody, podziękowania
17 października 2011 roku w Karczmie „Góralsko Strawa”
w Nowym Targu z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej
– „Dzień Nauczyciela” odbyło się uroczyste spotkanie sta-
rosty nowotarskiego z dyrektorami oraz nauczycielami szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

Na spotkaniu Krzysztof Faber, starosta nowotarski wręczył dyplomy
i nagrody. Starosta podziękował wszystkim zebranym nauczycielom
i dyrektorom szkół za wytrwałość, zaangażowanie i trud, jaki wkładają
w edukację oraz wychowanie młodych ludzi. Życzył im również dal-
szych sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Na spotkanie zostali zaproszeni goście: członkowie Zarządu, dy-
rektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, przewodniczący
Rady Powiatu Nowotarskiego, przewodnicząca Komisji Edukacji Pub-
licznej i przedstawiciele Związków Zawodowych.

Uroczystość rozpoczął występ grupy „TRIOLKI” z Rabki-Zdroju
działającego przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Nowym
Targu pod kierownictwem państwa: Marii Marioli Burcan i Piotra Burcana.



5Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

tel. (18) 266 56 91, (18) 264 93 28, (18) 264 93 68
fax (18) 266 98 97

e-mail: krnt@praca.gov.pl, pup@nowytarg.pl

OTK to akcja Stowarzyszenia
Doradców Szkolnych i Zawodo-
wych Rzeczypospolitej Polskiej,
której celem jest podejmowanie
działań na rzecz rozwoju porad-
nictwa zawodowego oraz wzmoc-
nienia świadomości potrzeby
wsparcia dla lepszej edukacji,
pracy i kariery każdego obywa-
tela. Odbiorcami OTK są ucznio-

wie, dzieci, młodzież, studenci, jak
również osoby dorosłe, które chcą
rozwijać własną karierę. Idea
Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery spełnia tym samym
założenia całożyciowego porad-

nictwa zawodowego. Poprzez
działania inicjowane w ramach
OTK, każdy organizator pragnie
pokazać, że poradnictwo zawo-

dowe jest potrzebne na każdym
etapie życia, otwarte na określe-
nie ścieżki rozwoju zawodowego
i może przyczynić się do popra-
wy ogólnej sytuacji życiowej
człowieka. Każda idea, pomysł,

aktywność na rzecz promocji i
rozwoju poradnictwa pomaga w
osiągnięciu satysfakcji zawodo-
wej.

Ogólnopolski Tydzień Kariery
w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Nowym Targu po raz kolejny
upłynął w przyjaznej atmosferze
i pełnym zaangażowaniu ze stro-
ny zaproszonych osób. Tema-
tem przewodnim tegorocznego
wydarzenia było: „Poradnictwo
kariery dla każdego ucznia”
czyli uświadamianie znaczenia
wiedzy i umiejętności dokony-
wania wyborów, podejmowania
decyzji, planowania rozwoju edu-
kacyjno – zawodowego.

18 października w ramach
OTK zorganizowaliśmy spotkania,
podczas których podkreślaliśmy

wysoką rolę edukacji, podnosze-
nia kwalifikacji zawodowych, roz-
woju, a także planowania własnej
kariery we współczesnym świecie.
Zajęcia warsztatowe pozwoliły
obecnym odkryć swoje potrzeby
i oczekiwania względem przy-
szłej nauki oraz poznać możli-
wości odnalezienia się na rynku
pracy. Gościem tegorocznej edy-
cji Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery byli przedstawiciele Cen-
trum Nauki i Biznesu „Żak” w
Nowym Targu. Centrum przed-
stawiło swoją szeroką ofertę
kształcenia i zachęcało do pod-
noszenia poziomu wiedzy, umie-
jętności w różnych dostępnych
kierunkach. My również propo-
nujemy, by każdy choć przez mo-
ment zastanowił się nad własną
ścieżką kariery zawodowej, bo
współczesny rynek pracy potrze-
buje ludzi wykształconych, wy-
kwalifikowanych i wyspecjalizo-
wanych w danej dziedzinie.

Bądźmy atrakcyjni na rynku
pracy! Już za rok kolejna edycja
Ogólnopolskiego Tygodnia Ka-
riery, na który już dziś serdecznie
zapraszamy.

Za nami

Ogólnopolski Tydzień Kariery
w Powiatowym Urzędzie Pracy
Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany jest w Polsce corocznie od 2009 r. w trzecim ty-
godniu października pod patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister-
stwa Edukacji Narodowej.

18 października w ramach OTK zorganizowaliśmy
spotkania, podczas których podkreślaliśmy wysoką
rolę edukacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
rozwoju, a także planowania własnej kariery we
współczesnym świecie.
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OGŁOSZENIE
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6 (obszar pomiędzy ul.
Waksmundzką a rzeką Dunajec).
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały
Rady Miasta Nowy Targ nr XIX/252/08 z dnia 2 czerwca 2008r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego NOWY TARG 6, w związku z wprowadzonymi zmianami w pro-
jekcie zmiany planu wynikającymi z rozpatrzenia uwag, zawiadamiam o po-
nownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 6, obejmującego obszar
pomiędzy potokiem Biały Dunajec, rzeką Dunajec, granicą administracyjną mias-
ta Nowy Targ i ul. Waksmundzką wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko, w dniach od 31 października 2011r. do 30 listopada 2011r. w siedzibie Urzę-
du Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, pok. 229, w godz.: pon. od 730 – 1600, wt.
– pt. od 730 – 1300.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami od-
będzie się w dniu 29 listopada 2011r. w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Targ w
Sali Obrad o godz. 12.00.
Równocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego NOWY
TARG 6, zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, istnieje możliwość zapoznania się
z projektem zmiany planu miejscowego, opracowaną prognozą oddziaływania
na środowisko, opracowaniem ekofizjograficznym oraz stanowiskami innych or-
ganów.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miej-
scowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa
1, 34-400 Nowy Targ, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki or-
ganizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2011r.

Burmistrz Miasta Nowy Targ
mgr inż. Marek Fryźlewicz

Za nami

VI Rajd Papieski
Uczniowie z nowotarskich szkół nr 2, 5 i 6 oraz ich koledzy
z Ludźmierza i Waksmunda wzięli dziś udział w VI Rajdzie
Papieskim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5.

Na trasie rajdu znalazły się takie związane z bł. Janem Pawłem
II miejsca jak ratusz z wmurowaną tablicą upamiętniającą Papieża,
lotnisko, gdzie spotkał się on z mieszkańcami Podhala, Droga Pa-
pieska, którą jechał w 1997 r. oraz Ludźmierz, gdzie odprawił na-
bożeństwo różańcowe również w 1997 r.

– Rajd jest szósty, ale tak naprawdę po raz pierwszy niesiemy imię
błogosławionego Jana Pawła II przez podhalańską ziemię – zauważył
dyrektor „piątki” Krzysztof Kuranda, który sam po złożeniu przez
uczniów zniczy pod tablicą wmurowaną w ratusz i błogosławieństwie
ks. Stanisława Strojka wsiadł na rower i ruszył z uczniami w trasę.

Burmistrz Marek Fryźlewicz, który również witał uczestników raj-
du pod ratuszem zaprosił jednocześnie na 27 października – wtedy
odbędzie się otwarcie stałej wystawy poświęconej Ojcu Świętemu, któ-
ra urządzana jest w budynku ratusza.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 odebrali także z rąk Grzegorza
Sienkiewicza, przedstawiciela Rycerzy Kolumba przywieziony przez jed-
nego z członków tego stowarzyszenia oficjalny portret błogosławionego
Jana Pawła II, który zawiśnie w budynku Szkoły Podstawowej nr 5.

– Ostatniego senatora mias-
to i Podhale miało w 1935 roku,
był to profesor Stanisław Głąbiń-
ski, rektor Uniwersytetu Lwow-
skiego, który pochodził z Nowe-
go Targu. I po prawie osiem-
dziesięciu latach mamy znowu
profesora na tym stanowisku, a
że wyczytałem że wieziono go
dorożką do ratusza, to dzisiaj nie
mogło być inaczej – wytłumaczył
zorganizowaną naprędce galę
burmistrz Fryźlewicz. – Senator
trochę się zżymał, skąd ta do-
rożka, ale mogę powiedzieć pry-
watnie, że powozi mój syn, Ma-
ksymilian i to są jego konie – za-

znaczył burmistrz ku uciesze
zgromadzonych.

Profesora i gości witał również
Marcin Ozorowski, szef sztabu
wyborczego prof. Hodorowicza. –
Przed wynikiem pochylam się z po-
korą, bo każdy sukces ma wiele
czynników, a jednym z tych czyn-
ników jesteście wy państwo, którzy
zawierzyliście, że możemy mieć se-
natora i że jedynym godnym re-
prezentantem ziem górskich będzie
właśnie profesor Hodorowicz – po-
wiedział Ozorowski dziękując za
współpracę i wsparcie.

– Podczas kampanii poz-
nałem wielu ludzi i zdobyłem wie-

lu przyjaciół. Cenię sobie to, trak-
tuję jako ogromny kapitał, który
mam nadzieję pozwoli mi godnie
państwa reprezentować, ponie-
waż za sobą czuję wasze gorące
serca i za to serdecznie dziękuję.
Chylę czoło przed wynikami, któ-
re uzyskali konkurenci. To są
dobre wyniki. Jestem pełen uzna-
nia i to uznanie osobiście posta-
ram się im przekazać – powiedział
senator – elekt, prof. Stanisław
Hodorowicz. – Traktuję ten wy-
bór jako rzecz, która mnie zobo-
wiązuje dlatego proszę, żebyście
anonsowali wszystko, co w
związku z waszymi profesjami
odczuwacie i co uważacie że po-
winno ulec zmianie.

Profesor dziękował także Pod-
halańskiej Wspólnocie Samo-
rządowej, która od samego po-
czątku poparła jego kandydaturę do
Senatu i czynnie ją wspierała. – Jes-
tem z was i będę z wami – zakoń-
czył swoje przemówienie Profesor.

Oprócz grona samorządow-
ców z powiatu nowotarskiego
obecni byli także burmistrz Ja-
nusz Majcher, starostowie tat-
rzańscy Andrzej Gąsienica Ma-
kowski i Jan Gąsienica Wal-
czak oraz poseł Andrzej Gut
Mostowy.

Wybory parlamentarne

Senator Hodorowicz z honorami
witany w nowotarskim ratuszu
Przedstawiciele władz miasta wraz z samorządowcami z całego Podhala witali senatora
– elekta prof. Stanisława Hodorowicza w nowotarskim ratuszu. Zaproszony przez bur-
mistrza Marka Fryźlewicza rektor PPWSZ przyjechał na Rynek dorożką i właśnie tam spot-
kał się z zaproszonymi gośćmi.

Senator-elekt w nowotarskim Ratuszu.

Kryta pływalnia

Prace idą pełną parą
Trwa budowa krytej pływalni

na Placu Evry. Zakończyły się już
prace ziemne włącznie z wyko-
pem, izolacją podziemia, zasy-
pem i izolacją komór pod nie-
ckami oraz izolacja wewnętrzna
niecek. Są już fundamenty bu-
dynku, obecnie trwają prace nad
elementami konstrukcji.

Prowadzone są roboty żelbeto-
we i murarskie na parterze i piętrze
basenu. Widoczna jest już jego
bryła. Zza banneru z wizualizacją
wyrasta duży budynek, którego za-
kończenie planowane jest na lipiec
2013 r. Miasto zapłaci za pływalnię
ponad 24 mln zł, za to nowotarskie
dzieci będą miały gdzie uczyć się
pływać i doskonalić tę umiejętność,
a także co ważne – pływać aby sko-
rygować coraz częściej występujące
u młodych ludzi wady postawy.

Warsztaty na Słowacji

Jak promować górską markę?
Przedstawiciele Nowego Targu, Suchej Beskidzkiej i Żywca wzię-
li udział w studyjnej wizycie na Słowacji w ramach współfinan-
sowanego przez UE projektu „Polsko-Słowacka inicjatywa pro-
mocji i rozwoju marek ziem górskich”. Oprócz zwiedzania at-
rakcji Liptowskiego Mikulasza, uczestnicy wizyty wzięli udział w
zajęciach warsztatowych dotyczących wspólnej promocji atrak-
cji turystycznych.

Zajęcia prowadzone były przez partnera projektu – Klaster Liptov.
– Jest to stowarzyszenie zrzeszające miasta, przedsiębiorców, turo-
peratorów i inne zainteresowane podmioty. Zajmuje się ono wspólną pro-
mocją. Na przykład wydało kartę rabatową, którą dostaje się w zareje-
strowanych punktach świadczących usługi hotelowe, wraz z folderem
z obiektami honorującymi tą kartę – mówi Marcin Jagła, naczelnik Wy-
działu Infrastruktury Społecznej i Promocji, który był członkiem nowo-
tarskiej delegacji. – Po słowackiej stronie granicy już funkcjonuje wspól-
na promocja. Doszli tam do wniosku, że przedsiębiorcy samodzielnie
nie osiągną takiego efektu, jak razem – dodaje naczelnik Jagła.
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