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It{adobrypocnątekŚwierki
TURYSTYKA.
gÓrskichz terenuS4decczyzny
poprawistandard
osiemschronisk
swoichusług
Na t€ n cel 3'8mln złprzezna.
czył Marek Nawarą marsza
łek małopolski-Jubileuszową
bopięćsetnaumowaw ramach
MałopotskiegoR€gionalnego
ProgramuOperacyjnegqzostałapodpisanaprzezmarśzał.
ka NałŹrę oraz J€v€go Ka.
ploną d]Tektora centralnego
oŚrodka Turystykt Górstjej
PTTK. Projekt pn. 'Markowy
Fodukt turltsiykigÓrskiej''zie
]oneschronisk.a'w paśmie
Be.
skidów- GorcÓr'v- Pi€nin'' vŹIt
jest6,3m1nzł'

Kazimierzov,i Sosnowskienu
dolączy histońa tui]ŚĘki Be.
skid sądeckiego Poza tym
do istniejącychjuz iras mĘiar
skiÓ dojdąnowowłtyczon€ dla
niłośnikównart shtoumw]'ch'
biegowych oraz wędrówek
na ra,ldetacll Projeld zaldada
także lozbudowę inf rastnrkfi r.
ry, Kóra będzie przyjazna śm.
dor',isku'schoniska z}tskająna
we oĆzyszczahie ściekóq
a na ich dachach zainsiatowane zostaną tży kolektory slo.
neczn€. smieci będzie można
łatwo segTegowaćdzięki spe.
cjaĘE pojennikom i pmsolt
do odpadów. lve wszysikich
miejscach planowane jest też
zainsia]ovBnie defibrylaiorów.
Jevy Kapłon podzięłował
władzom województwa za tro.
Śkę o rozwój tul}styh w rcgio.
e. - To uaft! udzżec[ności
nie tglko stobanvszenio. ale
nraślę'że uszgstkich polskich
'aryslo', . po.lkreślil
Marek Nawan przekazał
na Ęce Jerzego Kapłona nrło'
dy ŚMerł w donicy który zo.
stanie posadzony przy jednym
ze scbmnisk oraz 500 nasion
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schloniskgó15kich

- Pieniądze zastdnąpfte'
zndcżone na stand'afazację
schronisk'hI'ś!aiil!*aue, prz!.
sta,anie ich do patzeb osób
niepehłspraunlch' pranocj ę
i unlchanienie aktsunej tury- schroniskona HaliŁabows|dejFoT'ARCH'
stgki żimo10ej mrwi MaJ€k
Wśńd 18 scbmnisk' któr€
zostaną objęteplo$amem mo'
d€rnizacyjnym' są zn4dując€
się na sądecczyżnie:JawDrzy
ną Ha]a ł,abo{ską Prz€hybą
stal€ wierdry. Tubacz' Macie.
jową Luboń i Hala Klupowa.

ho$am za]dadastworz€nienG
łych miejscodloczynku,kuch.
ni turt'stycznychi suszami.PG
wstanązap]eczapierwszejpo'
mocy,punktynapras,ysprzętu
tuIłsĘcznego
i ładowaDia
ulfą'
dzeń osobistychIT. w MaIkG
r'vychszczawinacĘwierchon.

li' Hali Łabowskieji Jaworzy.
nie planowanesą ahałcyjne
. chcemukultguoudćwa.
uo schroniskoue4aa.żqie'stqd
budowakuchni turgst! czngch
- móM Jerzy Kalans, prezes
zanądu sądeckiegoPTTK' - co

ndjLltotniejsze turvścii nik.
śnicg górskich uędfóuek nie
poniosą d,odatkowachkosztlju'
stt'nd'arc] s chroni sk u zrośnie,
ale cena np. noclegóu nie ule
(inie zmimie dodaję.
w schroniskach, które mają
nnczenie historyoną zostaną

zaaranżowane
wnętrza ekspo.
zycyjn€' a nieKÓre z nicb będą
przystosowane
do osób nie!€ł.
nospraMyń. Nahzehybie p}
wstanie ''oŚrodek kulimy tu
rystyłi gfusld€j,'' gdzie do de
poświę
tychczaso.wej
ekspozyc'ji
con€'jpabonowisłhloniskaplot

hrr€tyka j€st j€dną z naj'
vażniejszych gałęzi gospodal'
ki w Małopolsce'wojeY'ództwo
rearizuje 74 Bojekty z iej drie'
dziny wŚrÓd nichjest iLIn. mo'
dernizacja Pijalni Głównej

w l{rr cy'Ztuoju.
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