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KoMENTARZ: Każdy z
każdym ma ochotę' a|e
boią sĘ sprÓbować
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RozwojturysĘkiaktywnej.JedenaŚcie,,zie|onych
schronisk"
Ke|egoria: Rozmaitości I Pzeczytano: 101 | opub|ikowany: 2011.0E-23 15:12:23

Wiatr: t5 km/hr
- taĘ nazwę
Deszcz: 0.0 mm
''Markowy produK turystyki gÓrskiej zie|one schronieka w paśmie BeskidÓw4orcÓwłienin''
Dzisiajimieniny:
nosi projekt wart ponad 6 mln zł, rea|izowany przez Po|skie Tołvafzy8two Turystyczno.ł(rajozn8wcle.
lrcneusza,Konstantego, Jednym z
iego głÓwnych celÓw jest rozwÓj oferty d|a turysĘki akĘwnej.
Marii
Do projektu przystąpiło 11 schroniskach gÓrskic

INFoRMAToR sĄDEcK|

Kampania już ruszyła na dobre, a pomys|ow na nią
iest wie|e. Partie jednak nie są oryginalne w swych
poczynaniacł|

PTTK:

na Hali Łabowskiej, JawoŻynie, Przehybie, Nad

sĄDEczANlE

Werchom|ą, na Maciejowej' starycf| Werchach,

FUNDACJA

Turbaceu Luboniu Welkim, Markowych Szczawinach,
Laskowcu i Hali Krupowej

REKLAMA

Istotą porrrysfu ies| rozwnięcie unika|nego
wizerunku schronisk jako węz}Ów
"społecznośoou/ego',
turystyki aktyl'vnej' łączącej rnot}'wy przyrodnicze'

sąoeczn|'l
GRUPA BIEGOWA
sĄDEczAN|N

krajoznawcze ku|turotve i ekologiczne VwrÓżnikiem ma
byc wlasny slandard nieodpłatnej oferty pod |ogiem
ŹieIone sÓronIska., powiązanie produktu z
dziedzrctwem hislorycznym i kullurowym z

filnil
nsna
Feebod(u

jednoczesnym wykorzystanaem nou/oczesnych
technologil lT
Etat
EI

Korzyścl. klore ma przyn|eścto pzede wszystkim:

Ędeczanin

- wystandar}rzowanie i podniesienie jakości
ogolnodostępnei, nieodpłatnej oferty 1 1 schronisk

Lutię toI

(każdy turysta me wiedziec, czego może oczekiwac w
Lbba GÓb' k6re |ub|ą
Sqfenln:1'09ł.

schroniskach i lakiej jakościbędąto usługi)'
- wprowedzenie ty schroniskach nowycfr atrakqi ktore

I'\

uĘdrÓi/vek po gÓrskich szlakach'
- u4rrtyczenietras zimowych w okolicech schronisk. co

---

staną s|ę dodalkową zachętą do podejmowania

ŁtF
-

-*L

lffi
fl

wzbogao ofertę w tym sezonie,
- modemizaqa i rozbudowa infrastruk|ury ochrony środowiska w obiektach,
- doposażenie scf|ronisk w środkipierwszej pomocy, szczegoInie ratujące życie (defibry|atory)

Projekt jest wspołfinansowany pŻez Unię Europejską z Małopo|skiego RegionaInego Programu operaryjnego
I-I
lata2007-2013
fi*.trul,."ir..*całkou/ita war|ośćprojektu: 6 394 626,20 zł
F{

na

ĘĘdccżrtr|n" h|d'{o |o|0|lĘ tożnmoćć
0
2011-08'14
| komentazy;
Prasa sądecka na
wanztacie naukowcÓw

ebookd

Wartoścdofinansowania:

3 842 788'30 zl

Aż dwa wyklacty poświęcono miesięcznikowi
podczas ogÓlnopo|skiei konferenqi
"sądeczanin"
nauko\,vej'Prase Ędecka od zarania do dziś 1891.
2011'' ktÓrązorganizowano 16 i 17 czerwca w
Miasleczku Galic

l{owy

Ęcz
2 0 1 1 - 0 & 1|9k o m e n t a u 9y
Kierowcy ruszaĘ spod
światel z
kilkusekundowym
opÓźnieniem

czytaj też:
Nowoczesne techno|ogie w bacÓwkach i schroniskach?

A|eż takl

,zie|one schroniska'' w gÓrach' w tym tak.żew Beskidzie sądeckim
500 umÓw w ramach MRPO, rozdzielono już 4 mi|iardy złotych

Korki rano, korki wieczorem Klnierrry na
drogowcÓw, na światła,na innych kierowcow Sami
też nie jesteśrrrybez winy D|aczego?

(Buba)
ŹrÓdło: Starostwo Powiatolve w Nowym Sączu
Fol : strony intemetowe schronisk
Poloz

Podziel Eie

KowrLtw.

Arfyczrr.go
2011.0&19l komentaŹy0
Raczek i Lis pokazali, że
kowalstwo to atrakcyjny
dziś zawÓd

zobacz takźe w tej kategorii:
(
"

Delegacja z Mszany Dolnej na imprszie
plenerowej Pltnicky Den

Masz jeszcze ty|ko ki|ka dni. Zgtłoś
krndydatÓw do nagrody

Dodajkomentaz
.

po|a o2naeone

ołi2dką

3ą obowąf kwe

hĘ ://sadeczanin.info/aktualnosci.rozm
utoscil artJ23346

KiIkudziesięciu kowa|i z rożnych regionÓw kraju
uczeslniczyło w Pokazach Ko/vaIstwa
Artystycznogo Wśrod pzybyĘch do zakopanego
by|i takŹe kot/ya|ez powiatu |imanowskiego:
Wadygaw Rec:ek z Pisarzowej oraz
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