Sądeczanin- TwÓj Nowy Sącz . sądeckiportal informacyjny

Page t ofZ

{h

Szukaj

Wiadomości

GosDodarka

Pod paragrafem

sport

Rozmaitości

Kościoł i re|igia

Ku|tura i edukacja

Sądeczanin młodych

ooo{ aouuoło'.ra'
ronr.n

Rozmowy Sądeczanina

Praca

Lolmzdmlcm
m11-11-?5lkffiffitat4.2
Komentarz: wyjść Po
angiel!ku, czyli polityk
zawsze pomoźe

Piątak'25.11.2011
łr. o'ct

1031hPa r

wiatr:t3km/hDeszcz: 0.0 mm
śnieg:0'0 mm
Dzisiajimieniny:
E|żbiety'Katanyny'
Kl6mensa

Schroniska''W gÓrach,W tym takŻew
,,Zie|one
BeskidzieSądeckim

obietnica p.zedwyborcze w chwi|i' gdy zakroś|amy
ngzwiska iwrzucarrry kartę do umy pŻes|ają miec
iakiekołwiek 4|ac.zenie Po raz ko|ejny się o tym
przekonujemy, na własnej niestety skoze Vvina
po|itykÓur., Nie t

Kategoria: Gospodarka I Przeczytano: tl75 | Opublikowany: 2010-10-18 l9:25:55

Dzisiaj marsza|ek Marck Nawara i dyrektor Centralnego ośrodka Turystyki GÓrskiej PTTK Jerzy Kepłon'
podpisa|i pĘćsetną umowę na dofinansowanie projoktÓw w ramach MRPo. ootyczy ona rozwoiu bazy
turystycznej w małopoltkich gÓrach' w Ęm także w Beskidzie Ędeckim.
35 og.loszonych konkursÓw' 595 wybranych

INFoRMAToR sĄDEcK|

NouryĘcz
,t2
2011.11.17
| komentaŹy

do rea|izacji proiektow na łączną kwotę 5,87

Zaglądamy na budowę
Galerii Truy Korony.
Otwarcie za rok

m|d zł' całkowita wartośc dofinansowania na

sĄDEczANlE

kwotę 3.42 m|d zt i 500 podpisanych umow

FUNOACJA

Tak wyg|ąda krotkie podsumowanie
MałopolsklegoRegionaInego Programu
Operacyjnego na lala 2OO7-20 13

REKLAMA

sĄoEczANlN

p|zygotowane p|zez biuro prasowe Urzędu

GRUPA BIEGOWA
sĄoEczANIN

Marszałkowskiego Woje'./odztwa
MałopoIskiego

Vvre praca na budowie liczącei 80 tys mkw ga|erii
handlourej na rogu ulic Lwowskiej i Krancowej
In\^/egtor
zgpo\^,iada,że obiekt będzie gotowy na
przełomie 2012l2o13

Jak już u/spominaIiśrny
ki|ka dni temu,
jubileuszowa umowa dotyczy in\ffestycjipl
,,
Ma*owy ptoduk turysĘki gÓrskiej,Zelone
ghroniska'w paśftie fuskidÓw - Go|cÓw _

znĄfr n6na
Fe*o*u

Pienin'.

E

ĘffiaJin

- PŻedsięwzięcie wafte 6 3 mln zł' uzyska wsparcie w wysokości 3'8 nln zł - komen|ule Marek Nawara Pieniądze Ędq przeznaczone na standarwację {hronisk. trasy widokowe przystosowanie ich do potrzeb osÓb
niepełnosprawnych pronocję l uruchomienie aftWnq turystyki zimowej
Jerzy Kapłon ktory podz|ękowałwładzom

Lizba osob, kbre lutią
l,762.
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wojewodzlwa za stałątroskę o rozwoJ
turystykIw reg|on|epowedz|a'łkrotko - ro
wyraz wdzęcznośd nE tylko
gowazyszenia.
ale myślę. że wsaysktch
polskich turystÓw

log

Marszałek Marek Nawara wręczył Jerzemu
Kapłonowi rnłodego świerkaw donicy. do
posadzenia przy jednym ze schronisk - oraz
500 nasion śwerkowych Ten upominek
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AJtoilou.oty D.dcf Hd i HstPrclccrbno

stanie się symbo|em, widocznym naue| po
wielu latacfr, wykorzystania przez
Małopolskę szansy, jaką niesie członkostwo

ffc|opd. tÓkAbrogoSqca
tcl./lq: lEaaS2t66

w1,Jnii Europejskiej

ww.mob$wo.pl

W ramach dofinansowanego projektu 1 1
schronisk na obszaze BabiogÓrskiego,
Pieni skiego i Gorcza skiego Parku
Narodowego oraz Popradzkiego Parku
Krajobrazovego będzie oferowac dodatkowe
usługi Znajdą się tam mieisc.l odpoczynku,
kuchnie turystyczne i suszamie, zaplecze
pierwszej pomory, punkty naprawy spŻętu
turystycznego i ładowania urządzen
osobistych lT, sanitariaty i punkty odbioru
odpadÓw

Dodaikowo zostaną stworzone

tarasy widokowe w atrakcyjnych turystycznie
miejscach: w Marko /ych Szczawinach,
Vvlerchomli, Ha|i Łabotvskiej' Ja$oŻynie

W

schroniskach o znaczeniu hislorycznym

Reglon

zostaną zaaranżowane wrrętrza ekspozycyjne, niektore z nich zoslaną pŻystosowane d|a osob niepełnosprawnych

2 0 1 1 - 1 1 - 1| k6o m e n t a E Iy

D|a turystow i amatorow sportÓw zimowych wytyczone zosteną trasy zimowe, skitourotve, narciarstwa biegou/ggo i

Piwniczna ZdrÓj: dziura v
budżecie zamiast stacji
narciarskiej?

uĘdrolvek na rakietach Wwymagając}ch tego obiektach zos|anie rozbudowana infrastrukture ochrony środowiska:
zmodemizowana jedna oczyszczaInia ściekow.wybudowena iedna nowa, powstaną tŻy instaIacie ko|ektorow
s|onecznych oraz zosteną zainsteIowane pojemniki do segregacji i prasy do odpadÓw we wszystkich schroniskach
projektem We wsrystkich miejscach p|anowane jest też zainsta|owanie defibry|atorow
:::o*
PŻemysł turystyczny |o jedna z najważniejszych gałęzi malopoIskiej gospodarki, co zna|az}o odbicie w
moż|iwościachrozwoju tej branŹy stu/oŻonydl przez MRPO - a|okacja środkÓw na działan|o 3 1 Programu ,'RozwÓj
infrastrukturyturystycznej"to 53'9 m|n EUR' w Ęm 41,8 m|n EUR to dofinansowanie Unii Europeiskiet Rea|izacja
prqektÓw turysĘcznych w ramach MRPO postępu'|e bardzo dynamicznie, obecnie w działaniu 3.1 (4 schematy)
wybrano do rea|izacji już 74 prolekty WśrÓd tych projektÓw Ę tak ważne pzedsięwzięcia jak: Małopo|ski system
Informacji Turystycznej' modemizacja Ptja|ni GłÓwnej w Krynicy-zdroju, krakowski poekt,,DrĘa
krÓ|ewska d|a
niepełnosprawrego turysty'' czy no\|/oatrgkqe w Parku Minratur w |nwaldzie

Burmistz Piwnicznej c ce pozwać do sądu ęÓłkę'
ktÓra p|anowala budowę stacii narciarskiej i wyciąg
na gÓrze EliaszÓud(a \Madze PMnicznej twierdzą'
że według podpisanej umowy niedoszły inwestor
jest je

frmycfc
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hĘ ://www.sadeczanin.info/aktualnosci.gospodarka/art/7983
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ma|opo|skiego 500. umowa o na dofinanaowanie

Rogionalnego

Programu Oporacyjnego

projeKÓw

przez udedze

KomenteŻ: wyiść po
angielBku, czyli polityk
zaw3ze pomożo

obietnic8 p|zgdtl4yborcze w cftwi|i' gdy zakreś|amy
ngzwiska i\^nzucarny kartę do umy pŻestają mieć
iakiekoh,vigkznaczenie. Po raz ko|ejny się o tym
pŻekonujemy, na w{asnej nies|ety skorze \Mna
polityko f., Nie t.

na latr 2007-2013.

sĄDEczANlN

Ędzie większa, gdyż vrcjewodztt'/o Przekroc"y|o prÓg 20 proc cerqflkagi wydatkÓw. cu oznae.a, że Ędzie brene
pod uwagę prry rozdzie|e środkÓw z tw krajouiej rezerwy wykonania w przyszłym roku

GRUPA BIEGOWA
sĄDEczANlN

dofrnansowania w ramacfi MRPo pŻeznaczono w neszym regionie prawie 4 m|d zl

Pieniądze rozdzie|i Ministerstwo Rozwoju Regiona|nego- Na wsparcie wybranych dotąd poektÓw

firnilfr. nesna
Feobmłu

Ędeczanin
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zag|ąd8my na budouĘ
Galerii Tny Korony.
Otwarcie za rok

programÓw operaryjnych Na |ata 2007.2013 d|a Małopo|ski p|zypada 1 mld 29o m|n euro, ale kwo|a ta zapewne

REKl.AMA

Pr.tca

no|mz.Łnbm

Jak się okazuje' Malopo|ska jest jednym z hderow w wykoŻystaniu środkow unijnych w ramach regiona|nycf|
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wyniesie 3,E m|n zł
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odubbnyctl
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w ramach Msłopolskiogo

Tym razem wsparoe uzyska inwestycji pn Markowy produkt turystyki gÓrskiej -zie|one schroniska" w paśmie
BeskidÓw, Gorcow i Pien.n całkowita wartośc pzedsię\'\zięcia to 6,3 m|n zł, a dofinansowania z Unii Europejskiej
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\MB praca na budowie liczącej 80 tys. mkw ga|erii
handlow j na rogu u|ic Lwoti,skiej i Kra cotłrcj
|mv stor zapo/viada' że obiekt będzie gotowy na
pzelomie 2O1212O13
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Program
scł,/on,ska'' jeś rea|izowany pzez spÓłkę PfiK KaęaĘ w Nowym sączu
"Zelona
- Prcjekt obejrie niędzy innymi uatnkcinienie
ofefty san7 ,go *hroniska, szlakÓw gÓlskich oraz rozbudow
inftastruktury o elenpnty spŻiające rchronie śrcdowska - mowi Jerzy Ka|arus, prezes społki KaĘaty . Powstaną
m'in ftiejsca odpoczynku w |djonie budynkÓw, wprowadzor,e zosbnq ogÓlnodosĘpne
suszamie suszamie odzież, a gokie

Wq

kuchnie turystyczne

nieć dostęp do mulbmediÓw z infomaQąturystycznq

stlvoŻone zoslaną stałe ekspozyge dotyczące patrono,v schronisk, ważnyctt wydaŻen i odwiedzających je osob
Poza tym wytyczone zostaną nolr,e trasy, propagowane Ędzie narciarstwo biegowe w Do|inie chochołowskiej oraz
trasy skiturorrre
- W celu ochrcny śfudowiska w schronisku w Dolinie chochołowskiej
będą pdTzewały

klÓB

wodę Natomiast we wszyslkich

zos.taną zainstalowane kolewory doneczne,
- dodaje prezes Jerry

obiektach śrieci będq ŃgF'gowarc

Kalarus

Rcdorr

Powyższe zmiany meją zosteć wpro^,adzone do ko ce roku 201 1 Pęedsięvtzięcie oĘmuje

7 obiektÓw w Tatrach
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(np scf|ronisko nad Morskim okiem, na Ha|i Gąsienicowej, Ha|i Kondrato^'ei' Hs|i Roaoki)' a takŹe jedenaście

Piwniczna ZdrÓj: dziura v
budżecie zamia3t stacji
narciarskiej?

polożonych w paśmłeBeskidÓw, GorcÓw iw Pieninach
(PG) żrÓdło: biuro prasowe UMvvliłl, http:/trave|łan.p|/now3/beda-nowoczo3ne-gchronigka-wgorach/
Na zdjęciu: schronisko na Po|nie chocholowskiej
Fot \,rr\M/pttk pl

Burmist|z Piwnicznei chce pozwać do sądu ĘÓłkę'
k|Óra p|enowela budowę śaQi narciarskiej iwyciąg
na gÓze Eliaszo'*a \Madze Piwnicznej twierdzą'
że wgdfug podpisanej umowy niedoszły inw stor
iest je

Podzie| się

Zobacz także w tej kategorii:
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Scaragacja śmieci w Nowym Ęczu
według eystemu spÓłki Nova
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