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Wiatr: ł3 km/h Deszcz: 0.0 mm
Śnieg: 0.0 mm
Dzisiaj imieniny:
ElżbieĘ' Katarzyny,
Klemensa
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gorskiepięknieją.
Schroniska
ProjektPTTK na
pÓłmetku
Kategoria: Gospodarka l PŻeczytano: 465 | opublikowany'' 20,|1-11-2315:50:55
Dostęp do multimediÓw,

tarasy widokowe, wysoki standard sanitariatÓw

- to wszystko w obiektach PTTK w

ramach projektu,nZielone schroniska".
Jesteśmyna połmetkuprac związanych z
projektem,.ZieloneSchroniska " Przez ten
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obietnice pŻedwyborcze w chwiIi,gdy zakreś|amy
nazwiska iw|zucemy kartę do umy przestają miec
jakiekoNviek znaczenie Po raz ko|ejny się o tym
przekonujemy, na w{asnej niestety skorze, \Mna
politykow? Nie t

NolryĘcz

czas ki|ka obieklow zos|ałowyPosażanych w
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solary W Bacowce nad Werchom|ą

zag|ądamy na budowę
Galerii Trzy Korony.
Otwarcie za rok

zbudowano oczyszczaInie ściekÓwi nou

FUNOACJA

sanitanaly na Ha|i Łabowskiej trwają prace

REKLAMA

związane z budową tarasu widokou/ego -

sĄDEczANIN

w|iąa Jerzy Ka|arus. prezes Po|skiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

GRUPA BIEGOWA
sĄDEczANIN

w Nowym sączu To ty|ko częśc
"KaĘaty''
udogodnien jakie powstaną w ramach
projektu,,zieIoneSchroniska", ktÓrego ce|em
jest unov,ocześnianie wizerunku obiektÓw

Zl'Idź nasna
Feffiu

Wre praca na budowie |iczącej 80 Ęs mkw ga|erii
handlowej na rogu ulic Lwowskiej i Krancov/ej
Inu'estor zapowiada' że obiekt będzie gotowy na
przełomie 2o12|2o13

PTTK Do konca pzyszłego roku za 6,5 m|n
zł w schroniskach Beskidu sądeckiego ma
byc novrocześnie,bezpiecznie i eko|ogicznie To zeruvaniez dotyÓczasowym wizerunkiem schronisk, z
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iednoczesną kontynuacią ich bogatej tradycii, podkreś|aJerzy KaIarus Wszystkie pIacowki gorskie zostaną
wyposażone w defibrylatoryi nowoczesne oczyszcza|nie ściekow Turysta będzie mogłzasięgnąc wiedzy na temat
sz|akÓw w bazie mu|timedia|nej.skorzystac z pra|ni wziąc prysznic w łazienkach o wysokim standardzie. gdzie
woda podgrzewana będzie energia słoneczna' lub Óocby

odpocząć z kubkiem kawy podzlwając panoramę 9or z
wtdokowego tarasu Pojaw|ą sle nowe alrakc]e ktore mają pzyoągac do Beskldu Sądecklego np trasy narciarstwa
Dre90we90
- Mo|m zdan|em bardzo lstotnyrnudogodnlenrem zwłeszcza w sezon|e
Jes|enno.zlmowym będzle możhwośc
skorzystan|a pŻez turystÓw z suszam| - mow MałgorzataRyn|ewcz z Bacowkl nad Wierchom|ą
Gospodaze

gorskicfl schronisk zgodnie pzyznają, że inwestycje reahzowane przez PTTK są konieczne by ozywic

ruch w Beskidzie sądeckim i pŻyciągnąc turystÓw Małgozata Paw{owska F|orian, kierownik centrum |nformagi
Turystycznej w Nowym Sączu mÓwi, że wspołczesny turysta jest wymagający i wybiera bazę, ktÓra oferuje mu
|epszy standard usług
. Dzięki zmianom jakie proponuje projekt ,,Zie|oneschroniska" jest szansa, że w pzyszłośo turyścibędą chętniej
ko|zystac z bary noc|egowej schronisk gÓrskich - mÓwi MałgoŻeta Paułowska-F|orian
Markowy produktturystykigÓrskiej ,Zie|one schroniska'' jeslwspotfinansowany przez Unię Europejskąz
MałopoIskiegoRegionaInego Programu operacyjnego obejmuje pasmo BeskidÓw-Gorcow-Pienin , gdzie
inwestycie prowadzone są w jedenastu obiektach PTTK: na Ha|i Łabowskiej, Jaworzynie, Przehybie, Nad
\Merchom|ą,na Maciejowej' starych Werchach. Turbaczu' Luboniu We|kim. Markowych szczawinach, Leskowcu i
Ha|i Krupowej |stotąprqektujestrozwoj ofertyd|aturystyki aktywnej wsąsiadującychpasmachgorskich jako

41.000

komp|eksowego Produktu turystycznego' łączącegowaIory przyrodnicze' krajoznawcze i kuItUrowe
Edy|aząąc
fol.PTTK
Podzie| się

Zobacz także w tej kategorii:
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odzieżÓwka pła.ci13 tys. zł miesięcznie
za wynajem sali na wf

Strajk w Newagu jeszcze w grudniu?
zadąd: p|anujemy podwyżki
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pytam dlaczego nie ukazal sie moj komentarz , mialam rage !!
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a nasza Prehyba podupada,brud,smrod,wlascicielkaniegrzeczna,,,az zal niegdys
to bylo schronisko z tradyqami,a moze by zmienic wlascicielke ???

3

Jedno pytanie, o i|e wzrosną ceny za noc|eg w takim unowocześnionym
schronisku?

2O11-11-24 16:'1824

htę ://www.sadeczanin.
info/akhnlnosci.gospodarka/
artl27865

Piwniczna ZdrÓj: dziuła v
budżecie zamia3t stacji
narciarskiej?

*
Burmistrz Piwnicznej chce pozwac do sądu społkę'
klora p|anoweła budowę staqi narciarskiej iWyciąg
na gÓŻe Eliaszowka \Madze Piwniczne| |wierdzą,
że wedfug podpisanej umowy niedoszĘ inwestor
jesl je
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