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BEsKJDsĄDEcKJ.
Trwamodernwac1a
obiektÓwPTTK w ramachprojektuZie|oneSchroniska
_ Beski'd Sq,deckijest piękng,
a]eWści wc@ trciekajq w Ta.
try, dlatego koni,ecznesq jąkies
zmio:n,g,żebg irh przgciqgnqc
i pokaeat, że warto tu przgje.
żdźa,c- mÓwi miłoŚnik BeskidÓw StanisławDziki. Pomysłem
Polskie$o Towarzystwa Turystyczno
Krajoznawczego
na zmięnY i przyciągnięcie turystÓw w zapornniane rejony
jest projekt ,,Zielone Schroniska'', w ramach KÓrego zmodernizowanychzostaniej edenaŚcie obiektÓw.
- Chodzi przede uszgstkirn
o przgjaznoścdla turystE i dla
środowiskaBędq kolektory słoneczne, oczgszczalnie, sgstung
segrcgouaniavtieci. Mamg nadeiĘe, że dzięki tmlu ta turystgka będzie zrÓwnoważona i przgjaenaprzErodeie-mG
wi BożenaNowak,koordynator
projektu.Jerzy Kalarus, prezes
spÓtki PTTK Karpaty dodaje,ze
chodzi o zrewolucjonizowanie
obrazu schronisk, ale z zacha
waniem ich wystroju i bogatej
tradycji.
-ChdziotqW turystawcha
dzqc do obiektu z logiem Zielone Schroniską miał zaguaranpoza urygodngn łoźkipm
tłusartg,
i sma,cznqkuchniq, bogatEzakres usług- mÓwi Kalarus.
Istotąpomysłujest rozwinięcie społecznoŚciowego
wizerunku schronisk,jako miejsc |ączących walory przyrodnicze, Wajoznawcze, kulturowe i ekologiczne. W ramach projektu
schroniska nie Ęlko podniosą
standard,ale stanąsię bezpieczplacÓwne i ekologiczne.I{ażda
ka będzie wyposazona w defibrylatory i sprzęt mu]timedialny.Po pieszej wędrÓwce turysta

Poza v,ryzszlrm standardem
goŚci przyciągnąć mają nowe
atrakcje. W ramach projektu
wytyczone zostaną trasy narciarstwa biegowego
_ BałaW to w całgmnlszarn
Beskidzie Sqdecki,rnpo Bieszczad,gj edgna taka trasa biegowq" ktÓra pozwala wgkorzgstac te tereng nie tElko do narci,arstwa zjazdowego- zazna-

nie zmodernizowanychjedenaŚcie obiektÓw na terenie Beskidu, Pienin i GorcÓw. Schroniska na: Hali Łabowskiej, Jaworzynie, hzehybie, Nad Wierchomlą, na Maciejowej, Starych Wierchach,Tlrrbaczu, Luboniu Wielkim, Markowych
Szczawinach, Leskowcu i Hali
Krupowej. Schronisko na Przehybie,jako jedyne w Beskidzie

Wtaśnie
remontowanejest schroniskona HatiŁabowskiejzo..,
rovrłzn..'4c
będziemÓgłskorzystaćzprysznicÓw, suszarni, turystycznej
kuchni i odpocząć,podziwiając
panoramęBeskidÓw na widoko
wym tarasie.
- Te zmianA sq konieczne,
a bez tgch funduszg bgłgbg
po prostu niemożliwe_ ptzyznaje Andrzej Sylką gospodarz schroniska na Hali Łabowskiej.Inwestycjamiw Beskidzie Sądeckim zachwyceni
są gospodarzeschronisk i napotkani turyści.
_ To wspaniale, że cośsię
zmienia Zgjemg w lepszgch
warunkach na dole i nasze
oczekiwania sq takie, żebgśrnE
rÓwnieżw schroniskachmogli
wApoc?Awacw lepszgch warunkach
mÓwi turvstka
Elzbieta Fiut.

W BacÓwce nad Wierchomlą remonty są już ukoriczeniu.
Ter az poza urzekaj ącym widokiem na Tatry, turystÓw mają
przy ciągacnoweudogodnienia
_ Bardzo waźnesq kolektory słoneczne.Spouodujq, żebędzie większE dostępdo ciepłej
wodEinie trzebabędziespalac
drewna, żebEpodgrzewac jq
w pieca'ch- mÓwi Małgorzata
Ryniewicz prowadzącaBacÓwkę nad Wierchom|ą._ MgśIę,
że nowq rceczq, niezmiernie
ważnqz punktu widzenia osobg, ktÓra chodzi po gorałhjest
suszanlia turystgczna Z własz czq,gda zbliźasię pora dżdżusta,sezonzimury i turyścipreEchodeqzmoknięci,To będziedln
nich na peuno dużgkornfort _
dodaje.

Wszyscy gospodarze schronisk w Beskidzie Sądeckim liczą, ze nowe inwestycje przyciągnąturystÓw ktÓrzy dnśczęŚciej wybierająkierunek na Tatry. Małgorzata Florian- Pawłowską kierownik Centrum InformacjiTLrysĘczrej w Nowym
Sączuprzy znaje,ze modernizacjajestkoniecznąby rozpocząĆ
walkę o turystę.
_ TurEści wgbierajq dziś
bazę turgstEcznq, ktÓra ma
lepszg standard. Gospodarstwa agroturgstgcznelub kwaterg prgwatne. Dzięki temu
projektowi pojawiła się szanso,źeturgścibędq w przEszłościczęściejkorzEstac z bazg
noclegowejschronisk - wyjaŚnia Małgorzata Florian-Pawłowska

Na JaworzynieKrynickiejturyścibędąmogtiz tarasu
widokowegopodziwiaćpanoramęg r
cza Marian Dzwoniarski, gospodarz schronisko na Jaworzynie Krynickiej.
Modernizacjaschroniskbędzie kosztowaćponad 6 mln.
zł i potrwa do kotica 2013r.
Za fundusze pozyskanem. in.
z MałopolskiegoRegionalnego
Programu Operacyjnegozosta-

Sądeckim,będzieprzystosowane do potrzeb osÓb niepełnosprawnych.Do korica 2013 r.
projekt,,Zielone Schroniska"
ma zrewolucjonizowaćstan.
dard oferowanychusfug iprzyciągnąćturystÓw w zapomniane dziŚ rejony.
EDYTAzAJĄc

