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ROZDZIAŁ I -   WSTĘP

PODSTAWA OPRACOWANIA
- Strategia  Rozwoju  Miasta  Nowy Targ  na  lata  2012-2020 –  Uchwała  Rady

Miasta Nowy Targ Nr XX/153/2012 z dnia 31 maja 2012 r.;
- Uchwała  Budżetowa  Rady  Miasta  Nowy  Targ  na  2016  rok  Uchwała  Nr

XVII/158/2015 Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  30  grudnia  2015  roku
z późniejszymi zmianami;

- Uchwała Nr XVII/159/2015 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 30 grudnia 2015
roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Nowy Targ na lata
2016-2024 z późniejszymi zmianami;

- Zarządzenie Nr 120.Z.6.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 5 marca
2015 r. w sprawie zatwierdzenia trzeciego wydania opisu procesu Zarządzania
Strategicznego PZ-4 i zasad dotyczących monitorowania i ewaluacji Strategii
Rozwoju  Miasta  Nowy  Targ  –  PZ.-4.1  oraz  powołania  Zespołu
ds. monitorowania Strategii Rozwoju Miasta Nowy Targ

- Sprawozdania miejskich jednostek budżetowych za 2016 r.

Wszystkie dane liczbowe są podane na dzień 31 grudnia 2016 r.
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ROZDZIAŁ II

REALIZACJA  PRIORYTETOWYCH  KIERUNKÓW  ROZWOJU  W  OPARCIU
O CELE STRATEGICZNE I CELE OPERACYJNE

I - Priorytetowy kierunek rozwoju: GOSPODARKA LOKALNA

CEL STRATEGICZNY NR I
Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki lokalnej

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny I
Wzmocnienie

konkurencyjności
gospodarki lokalnej

Ilość
zadań

operacyj
nych

Charakter
zadań

operacyjn
ych

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015 2016

I.1
Tworzenie stref

aktywności gospodarczej
w przestrzeni miejskiej 

5 ciągły 3 5 5 4

I.2
Rozwój indywidualnej

przedsiębiorczości
3 ciągły 2 3 3 3

I.3
Efektywny system

promocji gospodarczej
4 ciągły 1 2 2 3

I.1. Cel operacyjny - Tworzenie stref aktywności gospodarczej w przestrzeni
miejskiej

Zadania

I.1.1.       Wyznaczanie w planach miejscowych stref aktywności gospodarczej oraz
stymulowanie w nich mechanizmów progresji gospodarczej.

W 2016 r. nie wyznaczono nowych stref aktywności gospodarczej.

Po  kilkuletnich  staraniach  część  nowotarskiej  SAG  została  objęta  Specjalną  Strefą
Ekonomiczną  pn.  Krakowski  Park Technologiczny – Rozporządzenie  Rady Ministrów
z dnia  11  kwietnia  2016r.  (Dz.U.  z  dnia  25  kwietnia  2016r.  poz.  571)  zmieniające
rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy gospodarczej.

I.1.2. – Uzbrojenie terenu pod działalność gospodarczą.

Zadanie  wykonane  w  roku  2014  w  Ramach  Małopolskiego  Regionalnego  Programu
Operacyjnego 2007 – 2013 pn. Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Nowym
Targu.

Na koniec 2016r. w Strefie podpisano 7 umów dzierżawy z przedsiębiorcami,  z czego
w samym 2016r. zostały podpisane 4 umowy. 
Przedsiębiorcy uzyskali w 2016r. w obrębie Strefy 3 pozwolenia na budowę. Inwestycje
zostały zakończone w 2017r.
W 2016r.  żaden  z  przedsiębiorców  nie  uzyskał  zezwolenia  na  działalność  w  ramach
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Aktualne  dane  dotyczące  funkcjonowania  Strefy  dostępne  są  na  stronie
www.sag.nowytarg.pl
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I.1.3.      Opracowanie spójnego i efektywnego systemu preferencji podatkowych dla
firm rozwijających działalność gospodarczą, tworzących nowe miejsca pracy
– w     powiązaniu z tworzeniem miejskich stref ekonomicznych.

Dla  obszaru  Strefy  Aktywności  Gospodarczej  została  podjęta  uchwała
Nr XLVII/426/2014 Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  13  października  2014 r.
z późniejszymi zmianami w sprawie  zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis  na terenie  Gminy Miasto Nowy Targ.  Kilka podmiotów realizuje
nowe inwestycje  w obrębie  SAG,  jednak w 2016 r.  nie  został  złożony jeszcze  żaden
wniosek o zwolnienie z podatku.

I.1.4.      Aktywna polityka miasta w zakresie planowania przestrzennego.

W  2016 r.  Rada  Miasta  Nowy  Targ  uchwaliła  następujące  miejscowe  plany
zagospodarowania przestrzennego. 

L.p. Nazwa planu
Nr Uchwały Rady Miasta

Nowy Targ z dnia
Dz. Urz. Woj. Małopol.

1.
Nowy Targ 22

Centrum 
- zmiana

Uchwała Nr XXIX/263/2016 z
dnia 7 listopada 2016r.

2016.6744
z dnia 24 listopada 2016 r. 

2.
Nowy Targ 24 Dział 

- zmiana
Uchwała Nr XXXI/279/2016

z dnia 29 grudnia 2016r. 
 2017.295

z dnia 10 stycznia 2017 r. 

3.
Nowy Targ 26

Równia Szaflarska -
zmiana

Uchwała Nr XXXI/280/2016
z dnia 29 grudnia 2016r. 

2017.296
z dnia 10 stycznia 2017 r. 

4.
Nowy Targ 27

Gliniki - zmiana
Uchwała Nr XXX/274/2016

z dnia 5 grudnia 2016 r. 
2016.7531

z dnia 12 grudnia 2016 r. 

W  2016 r.  Rada  Miasta  Nowy  Targ  podjęła  uchwały  w  sprawie  opracowania
następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

L.p. Nazwa planu
Nr Uchwały Rady Miasta 

Nowy Targ z dnia
Pow. w ha

1.
Nowy Targ 33 

(Zajezdnia)
XXIII/200/2016 

z dnia 30 maja 2016 r.
ok. 14

2.
Nowy Targ 34 

(Spółdzielnie mieszkaniowe)
XXV/215/2016 

z dnia 27 czerwca 2016 r.
ok. 119

3. Nowy Targ 16-30
XXVII/240/2016 

z dnia 5 września 2016 r.
ok. 19

4.
Zmiana mpzp Nowy Targ 21 

(obszar lotniska wraz z otoczeniem)
XXVII/239/2016

z dnia 5 września 2016 r.
ok. 14

5. Zmiana mpzp Nowy Targ 6.I
XXVIII/253/2016

z dnia 10 października 2016 r.
ok. 14
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Na koniec 2016 r. w mieście obowiązywały 23 plany miejscowe, które obejmowały tereny
o pow. 3578,34 ha, co stanowi ok. 70 % pow. miasta. 

2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.

12% 21% 21% 36% 54% 70 % 70%

I.1.5.        Udział  w  kolejnych  programach  wsparcia  finansowego  z  funduszy
europejskich w     oparciu o zapisy Małopolskiej Strategii Rozwoju – transza
2014-2020.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020 w 2016 r. zostały podpisane umowy na realizację następujących projektów:

- Opracowanie  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  dla  Miasta  Nowy  Targ  –  kwota
dofinansowania 16 209zł.

Gmina  Miasto  Nowy  Targ  przystąpiła  do  opracowania  Gminnego  Programu
Rewitalizacji  dla  Miasta  Nowy  Targ,  którego  celem  jest  przygotowanie  podstaw
programowych i organizacyjnych  dla  uruchomienia  kompleksowego  procesu
rewitalizacji  w  celu  wyprowadzenia  obszarów  zdegradowanych  ze  stanów
kryzysowych.
Rewitalizacja  jest  procesem  obejmującym  działania  przestrzenne,  gospodarcze,  ale
przede  wszystkim  społeczne.  Istotnym  celem  projektu  jest  partycypacja  społeczna,
która  zapewni  aktywny  udział  mieszkańców  i  innych  grup  interesariuszy
w przygotowaniu programu rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzaniu z kryzysu
obszarów zdegradowanych. 
Gminny Program Rewitalizacji (GPR) będzie podstawą dla interesariuszy do ubiegania
się o pozyskanie finansowania na wskazane w nim projekty. Zgodnie z założeniami do
11 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 działania te mają być wspierane z funduszy
EFRR i EFS.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017-2023 został przyjęty
uchwałą Nr XXXVI/335/2017 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 28 kwietnia 2017r.

Ponadto złożono wnioski o dofinansowanie następujących inwestycji:

- budowa  wschodniej  obwodnicy  Nowego  Targu  prowadzącej  do  terenów
inwestycyjnych zlokalizowanych na Osiedlu Bereki. 

Kwota dofinansowania – 5 100 000 zł.

- rozwój  infrastruktury  Turystycznej  Miasta  Nowy  Targ  poprzez  zakup
specjalistycznego  sprzętu do przygotowania narciarskich tras biegowych oraz budowę
wież widokowych. Kwota dofinansowania - 601 956,74 zł.
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Dodatkowo  w  ramach  Program  Współpracy  Transgranicznej  Interreg  V-A  Polska-
Słowacja złożono w 2016r. następujące wnioski:

- Rozwój i ochrona szlaków rowerowych w miastach Nowy Targ i Kieżmark. Kwota
dofinansowania  całego  projektu  77  994,29  €,  dla  Miasta  Nowy  Targ  kwota
dofinansowania to 33 978,75  €. Umowa została podpisana w dniu 20.04.2017r.

- "Śladami zabytków techniki z Podhala na Liptów".  W ramach projektu odbudowana
oraz wyposażona zostanie Dawna oficyna Hertza w Rynku oraz Wieża Ciśnień obok
dworca  PKP.  (Projekt  partnerski  z  Żilinskim Samospravnym Krajem oraz  Obecem
Ludrova). Kwota dofinansowania -  886 760,99 €. Umowa została podpisana w dniu
15.02.2017r.

I.2. Cel operacyjny – Rozwój indywidualnej przedsiębiorczości

Zadania

I.2.1.        Współpraca z organizacjami prowadzącymi fundusze pożyczkowe i     poręczeniowe
dla  przedsiębiorców  lub  inicjowanie  powołania  subregionalnych  instrumentów
para-bankowych.

Miasto współpracuje z organizacjami oraz funduszami pożyczkowymi dla mikro i mini
przedsiębiorców  –  Małopolska  Agencja  Rozwoju  Regionalnego  (nowotarski  Punkt
Informacji  o  Funduszach  Europejskich)  oraz  Fundacja  Rozwoju  Regionu  Rabka
wyspecjalizowanymi w zakresie programów wspierania przedsiębiorczości. Instytucje te
organizują konferencje, szkolenia, spotkania z konsultantami. 

I.2.2.      Wsparcie  przez  władze  samorządowe  konkursów  inicjowanych  przez
organizacje zrzeszające lokalnych przedsiębiorców.

Miasto wspiera coroczną organizację Podhalańskich Targów Budownictwa, Ogrzewania
i Wyposażenia Wnętrz. Odbywają się one na Miejskiej Hali Lodowej, uczestniczy w nich
kilkadziesiąt  wystawców  z  Podhala  ale  i  z  całej  Polski.  W 2016  r.  w targach,  które
odbywały się w dniach 7-8 maja brało udział blisko 100 wystawców.

Władze miasta aktywnie uczestniczą również w Koalicji Marek Ziem Górskich. KMZG
jest  platformą  zrzeszającą  przedsiębiorców  i  samorządy  z  obszaru  Żywiecczyzny
i Podhala. Stanowi inicjatywę, której celem jest promowanie niezaprzeczalnych walorów
turystycznych  i  ekonomicznych  jednego  z najczystszych  ekologicznie  regionu  Polski.
Kładąc nacisk na promowanie samego regionu, ma za zadanie jednocześnie podkreślać
wyjątkowość i niepowtarzalność produktów z niego pochodzących.
Koalicja, z jednej strony uwzględnia potrzeby przedsiębiorstw w zakresie rozwoju oraz
ekspansji  na  rynki  unijne,  z  drugiej  zaś  wspiera  samorządy  terytorialne  w  promocji
samego regionu. Koalicja jest więc narzędziem marketingowym zwiększającym sprzedaż
towarów i usług z oferty regionalnej w oparciu o wizerunek "Ziem Górskich" - czyste
środowisko (woda, powietrze, ziemia), naturalne piękno i dzika, nieokiełznana przyroda.
Podstawowym celem Koalicji jest doprowadzenie do sytuacji, w której firmy z regionu
będą mogły  zwiększyć  sprzedaż  wytwarzanych  przez  siebie  produktów i  usług  dzięki
wykorzystaniu pozytywnego wizerunku regionu Żywiecczyzny i  Podhala i  związanych
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z  nim  pozytywnych  skojarzeń.  Równocześnie  działalność  Koalicji  sprzyjać  będzie
promocji Regionu, jego osiągnięć i atrakcji. 
W 2016r. Gmina Miasto Nowy Targ zgłosiło do Konkursu „Osobowość Ziem Górskich”
Miejski Nauczycielski Chór GORCE. 

I.2.3.      Wspieranie  rozbudowy  systemu  doradztwa  dla  małych  i  średnich
przedsiębiorstw.

Instytucjami wiodącymi w doradztwie dla małych i średnich przedsiębiorstw na Podhalu
są:
- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego 
- Punkt Informacji o Funduszach Europejskich w Nowym Targu
- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. 
Na terenie miasta w 2016 r. zarejestrowanych było 1335 bezrobotnych. W stosunku do
2015 r. (1556) wielkości ta zmniejszyła się o 221 osób.

I.3. Cel operacyjny – Efektywny system promocji inwestycyjnej

Zadania
I.3.1.      Udział  w  branżowych  przedsięwzięciach  targowych  organizowanych  na

terenie  Nowego Targu oraz  w obrębie  całego subregionu podhalańskiego
i     regionu małopolskiego.

Miasto  współuczestniczy  i  corocznie  wspiera  organizowane  Podhalańskie  Targi
Budownictwa, Ogrzewania i Wyposażenia Wnętrz.  Targi posiadają profil budowlany ale
od  1996  r.  zmodyfikowano  formułę  w  stronę  prezentacji  wielobranżowych  (w  ciągu
ostatnich trzech lat ilość wystawców oscyluje pomiędzy 70 a 100 firm). W targach brało
udział ok. 70 wystawców, w 2015 r. zanotowano ok. 60 firm, a w 2016 r. ponad 75 firm.
W ciągu trzydniowego trwania imprezy Targi odwiedza od 4000 do 5000 osób. Miasto
reprezentują  nowotarskie  firmy  sięgające  niejednokrotnie  po  laury  konkursu  o  „Złotą
ciupagę”.

I.3.2.      Udział w targach inwestycyjnych.

Miasto nie uczestniczyło w 2016 roku w targach o takim profilu. 

I.3.3.      Opracowanie skutecznego systemu promocji inwestycyjnej.

W ramach  trwałości  projektu na bieżącą  aktualizowane  były  informacje  i  artykuły  na
stronie internetowej www.sag.nowytarg.pl. 
Utrzymano także lokowanie linków na stronach partnerskich:
- www.marr.pl
- www.nowytarg.pl 
- www.businessinmalopolska.pl/terenyinwestycyjne
- www.proinvestdata.p  l
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Pracownicy Urzędu Miasta  biorą  udział  w spotkaniach  Małopolskiego Forum Obsługi
Inwestora.  Forum  to powstało  z  inicjatywy  Krakowskiego  Parku  Technologicznego.
MFOI jest platformą współpracy osób zajmujących się w gminach profesjonalną obsługą
przedsiębiorców oraz promocją gospodarczą.

I.3.4  Realizacja  Centrum  Informacji  Turystycznej,  Gospodarczej  i  Kulturalnej
Euroregionu TATRY.

W 2016 roku trwały prace przygotowawcze nad projektem polegającym na przebudowie
i rozbudowie dawnej oficyny Hertza w Rynku i utworzenia w niej muzeum drukarstwa.
Planowany termin realizacji to 2017 – 2018r. W 2017r. zostaną podjęte działania mające
na  celu  pozyskanie  finansowania  w  ramach  Programu  Współpracy  Transgranicznej
Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.
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CEL STRATEGICZNY NR II
Rozwój infrastruktury technicznej zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną miasta 
Nowy Targ

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny II
Rozwój infrastruktury

technicznej zwiększającej
atrakcyjność inwestycyjną

miasta Nowy Targ 

Ilość
zadań

operacyjn
ych

Charakter
zadań

operacyjn
ych

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015 2016

II.1
Poprawa dostępności

komunikacyjnej 
6 ciągły 3 2 2 3

II.2
Rozwój infrastruktury

społeczeństwa
informacyjnego

3 ciągły 2 2 3 3

II.1. Cel operacyjny – Poprawa dostępności komunikacyjnej

Zadania

II.1.1.  Wsparcie  budowy  zewnętrznej  obwodnicy  miasta  wraz  z  jej  węzłami
zjazdowymi (droga krajowa - „Zakopianka”)

W dniu 29 grudnia 2016 r. na XXXI sesji Rada Miasta przyjęła apel w sprawie podjęcia
działań zmierzających do realizacji inwestycji drogowej tj. nowej drogi krajowej nr 47 na
odcinku Rabka-Zdrój  – Nowy Targ tzw. „Zakopianki”.  Apel  został  rozesłany m.in.  do
Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad, Parlamentarzystów Województwa Małopolskiego.
Apel był sygnałem przypominającym władzom centralnym o konieczności budowy tego
odcinka zakopianki.

Rozpoczęła  się  natomiast  inwestycja  polegająca  na  budowie  nowego  odcinka  S7
stanowiącego fragment  Zakopianki od Lubnia do Chabówki wraz z najdłuższym w kraju,
ponad 2 kilometrowym tunelem drogowym pod Małym Lubniem. 
Zewnętrzna obwodnica miasta ma być realizowana jako kolejny etap modernizacji DK47
na odcinku Rabka-Zdrój – Nowy Targ.

II.1.2. Uzbrojenie i budowa dróg zbiorczych zgodnych z obowiązującymi planami
zagospodarowania przestrzennego.

W 2016  roku  realizowano  następujące  zadania  inwestycyjne  w zakresie  modernizacji
dróg:
• Rozbudowa skrzyżowania  ul.  Św.  Anny  z  ul.  Grel  w  Nowym  Targu.  Powiatowy

Zarząd Dróg zlecił opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania
ul. Św. Anny z ul. Grel w Nowym Targu wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID).  W dniu 23.05.2016 r. została wydana przez
Starostę  Powiatu  Nowotarskiego  decyzja  o  zezwoleniu  na  realizację  inwestycji
drogowej.  W związku z odwołaniem jednego z właścicieli  gruntów sprawa została
skierowana  do  Wojewody  Małopolskiego.  Po  otrzymaniu  prawomocnej  decyzji
Powiatowy Zarząd Dróg planuje przystąpić do realizacji zadania. Miasto Nowy Targ
deklaruje partycypacje w kosztach inwestycji. 
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• Poprawa bezpieczeństwa na odcinku ul. Szaflarskiej - przebudowa chodników i zatoki
autobusowej  na  skrzyżowaniu  z  ul.  Podtatrzańską  –  dotacja  dla  Powiatu
Nowotarskiego. Powiat Nowotarski zrealizował  zadanie polegające na przebudowie
drogi w zakresie zatoki autobusowej oraz chodników na skrzyżowaniu ul. Szafarskiej
(droga  powiatowa)  z  ul.  Podtatrzańską  oraz  poprawy  oznakowania  ulicy.  Gmina
Miasto  Nowy  Targ  przyznała  dotacje  dla  Powiatu  na  zrealizowane  zadanie
w wysokości 62 998 zł (t.j.  50% kosztów realizacji  zadania). Zadanie zrealizowane
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu.

• Budowa  obwodnicy  północno  -  wschodniej  miasta  -  droga  od  Al.  Tysiąclecia  do
ul. Waksmundzkiej. Zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2017-2018
w  wykazie  przedsięwzięć  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  polegające  na
wykonaniu  kolejnego  odcinka  wschodniej  obwodnicy  miasta  na  odcinku  od
ul. Waksmundzkiej  do  Al.  Tysiąclecia.  Obecnie  trwają  prace  związane  z
dokończeniem  dokumentacji  projektowej  i  uzyskaniem  decyzji  o  zezwoleniu  na
realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po otrzymaniu prawomocnej decyzji w 2017 r.
przewiduje się wybór wykonawcy zadania i rozpoczęcie prac.

• Budowa  drogi  Niwa  –  Grel  (w  ciągu  ulicy  Starokrakowskiej)–  dokumentacja
projektowa.  Prace projektowe są w trakcie  realizacji.  Umowny termin zakończenia
prac projektowych to II kwartał 2017 r.

• Budowa drogi na os. Bohaterów Tobruku - dokumentacja projektowa. Kontynuacja
rozpoczętych  w  2015  r.  prac  projektowych  dla  budowy  drogi  na  os.  Bohaterów
Tobruku  od  drogi  krajowej  nr  47  „Zakopianka”  do  ul.  Nadmłynówka.  Prace
projektowe zostały zakończone.

• Przebudowa  systemu  komunikacyjnego  dróg  w  obrębie  miasta  Nowy  Targ  ulice:
Konfederacji  Tatrzańskiej,  Jana Pawła  II,  Po Wale,  Sikorskiego,  Ku Studzionkom.
W 2016 r.  Gmina Miasto Nowy Targ uzyskała dofinansowanie z budżetu Państwa
w kwocie 1 976 038 zł na zadanie realizowane w ramach Programu rozwoju gminnej
i  powiatowej  infrastruktury  drogowej  na  lata  2016-2019.  W  dniu  24.06.2016  r.
zawarto umowę z Wojewodą Małopolskim na dofinansowanie realizacji powyższego
zadania. Przebudowano następujące odcinki dróg o łącznej długości ok.3 km:
➔ Przebudowa ul. Konfederacji Tatrzańskiej na odcinku od ronda Ofiar Katynia do

nowej drogi do targowicy,
➔ Remont ul. Po Wale odcinek od ul. Waksmundzkiej do Al. Tysiąclecia,
➔ Przebudowa ul.  Sikorskiego  odcinek  od  Al.  Tysiąclecia  do  ul.  Podtatrzańskiej

z dobudową oświetlenia drogowego.
➔ Przebudowa ul. Ku Studzionkom na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Szafarskiej,
➔ Przebudowa  ul.  Jana  Pawła  II  na  odcinku  od  ronda  Ofiar  Katynia  do  Al.

Tysiąclecia.
• Przebudowa ul. Grel – dokumentacja projektowa. Kontynuacja rozpoczętych w 2015 r.

prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD przebudowy ul. Grel na odcinku
od ul. Partyzantów do torów kolejowych. Planowany termin zakończenia prac w II
kwartale 2017 roku.

• Poprawa bezpieczeństwa na odcinku ul. Szaflarskiej - budowa sygnalizacji świetlnej
na  skrzyżowaniu  z  ul.  Podtatrzańską.  W  związku  z  otrzymaniem  dofinansowania
w ramach  Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury  drogowej,  Rada
Miasta Nowy Targ oraz Rada Powiatu Nowotarskiego podjęły uchwały o powierzeniu
Gminie  Miasto  Nowy  Targ  funkcji  inwestora  robót  budowlanych.  Zawarto
porozumienie z Zarządem Powiatu Nowotarskiego, zgodnie z którym Powiat udzielił
Gminie Miasto Nowy Targ dotacji na realizację zadania w kwocie 67 967 zł. Zadanie
zrealizowano a sygnalizację przekazano do użytkowania w dniu 31.10.2016 r.
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• Rozbudowa drogi gminnej wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową Nr 47 -
ul.  Krakowska  w  Nowym  Targu.  W związku  z  zawartym  Porozumieniem  z  dnia
29.06.2015 r. z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz zawartą umową
z  inwestorem  prywatnym  z  dnia  26.06.2015  r.  w  sprawie  ustalenia  zakresu
i szczegółowych warunków realizacji  zadania pn.  „Rozbudowa drogi gminnej  wraz
z rozbudową skrzyżowania z drogą krajową Nr 47 – ul. Krakowską w Nowym Targu.
Gmina  Miasto  Nowy  Targ  zobowiązała  się  powołać  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Zadanie w trakcie realizacji.

II.1.3. Zmiana kategorii drogi krajowej - starej „Zakopianki” DK 47.

Zmiana  kategorii  drogi  nastąpi  po  wybudowaniu  zachodniej  obwodnicy  Miasta.  Na
obecnym etapie nie można przewidzieć kiedy to nastąpi, gdyż w rządowym Programie
Budowy  Dróg  Krajowych  na  lata  2014-20123  ten  odcinek  nie  został  uwzględniony.
Sytuacja jest monitorowana i w przypadku zmiany planów zadanie zostanie podjęte. 
W 2016 roku sytuacja nie uległa zmianie

II.1.4. Wsparcie budowy wylotu drogi krajowej nr 47 od węzła Nowy Targ Połu-
dnie w     kierunku drogi krajowej nr 49.

Rezerwa  terenu  dla  realizacji  ww.  drogi  jest  przewidziana  w  miejscowym  planie
zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 26 Równia Szaflarska oraz w mpzp
NOWY TARG 21 Obszar lotniska wraz z otoczeniem. 

II.1.5. Modernizacja lotniska dla potrzeb obsługi ruchu pasażerskiego.

Końcem 2015r. użytkownikiem wieczystym terenów lotniska w miejsce dotychczasowego
Aeroklubu Polskiego został aktualny użytkownik lotniska Aeroklub Nowy Targ, który jest
jednocześnie zarządzającym lotniskiem sportowym w Nowym Targu.

Trwają rozmowy dotyczące udziału  Miasta Nowy Targ w projekcie  pn.  „Innowacyjny
System  Transportu  Lotniczego”.  Projekt  dotyczy  transportu  lotniczego  realizowanego
poprzez lotniska lokalne, które są miejscem „styku” z lokalną gospodarką. Zwiększa on
atrakcyjność  inwestycyjną  i  turystyczną  regionu,  stanowi  nowoczesny  instrument  do
realizacji strategii biznesowych, w tym rozwoju turystyki dedykowanej, generuje potrzebę
edukacji personelu zawodowego lotnictwa cywilnego na poziomie średniego i wyższego
wykształcenia oraz rozwój prac naukowo-badawczych.

II.1.6.  Wsparcie  procesu  budowy  linii  łączącej  planowane  lotnisko  pasażerskie
z     istniejącą siecią kolejową.

Zadanie  to  funkcyjnie  związane jest  z programem operacyjnym modernizacji  lotniska.
Miasto obecnie jest właścicielem budynku starego dworca kolejowego, który stanie się
jednym  z punktów  modernizowanej  trakcji  kolejowej  –  od  Krakowa  do  Zakopanego
(zapisy Strategii Województwa Małopolskiego).
W  2010  r.  Miasto  współfinansowało  wraz  z  innymi  gminami  Podhala  opracowanie
studium  połączenia  transportowego  lotniska  i  centrum  miasta  Nowego  Targu
z Zakopanem  –  komunikacja  szynowa.  Opracowanie  pt.  Podhalańska  szybka  kolej
miejska zostało zlecone przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
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II.2. Cel operacyjny – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Zadania

II.2.1. Wsparcie procesu tworzenia sieci szerokopasmowych.

Uchwałą  nr  XIII/117/2015  z  dnia  28  września  2015  r.  Rada  Miasta  upoważniła
Przewodniczącego  Rady  Miasta  do  złożenia  wraz  z  Burmistrzem  Miasta  deklaracji
o ustanowieniu preferencyjnych stawek za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
infrastruktury  telekomunikacyjnej  na  poziomie  nie  wyższym  niż  20  zł/m2/rok  i  nie
podnoszenia ich co najmniej do 31 grudnia 2020 r. Wpłynie to pozytywnie na rozwój sieci
szerokopasmowych na terenie Gminy Miasta Nowy Targ.

W 2016 r. nie podjęto nowych działań. 

II.2.2.        Wsparcie  rozwoju  nowoczesnej  infrastruktury  teleinformatycznej
niezbędnej  dla  rozwoju  mieszkańców (Punkty  Publicznego Dostępu do
Internetu) i     przedsiębiorstw.

Dostęp  do  Internetu  jest  realizowany  z  wykorzystaniem  infrastruktury  Nowotarskiej
Telewizji Kablowej sp. z o. o. Sieć bezprzewodowa zarządzana jest przez Nowotarską
Telewizję Kablową sp. z o. o. Nowy Targ ul. Józefczaka 1 w porozumieniu z Urzędem
Miasta Nowego Targu.

Bezprzewodowa  sieć  Internetowa  *INTERNET  UM  Nowy  Targ*  to  trzy  punkty
dostępowe  zlokalizowane  na  Rynku,  w  Parku  Miejskim  oraz  na  byłym  miasteczku
komunikacyjnym obecnie pełniącym funkcję małego parku.

Łączna liczba publicznych punktów dostępu do internetu – 3.

II.2.3. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej i interoperacyjnych platform
cyfrowych dla instytucji publicznych i samorządów.

Gmina Miasto Nowy Targ w roku 2016 złożyła wniosek aplikacyjny w ramach konkursu
na  wybór  do  dofinansowania  projektów,  realizowanych  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Małopolskiego  na  lata  2014  –  2020,  Oś
priorytetowa  II  Cyfrowa  Małopolska,  Działanie  2.1  E-administracja  i  otwarte  zasoby,
Poddziałanie 2.1.1. Elektroniczna administracja  pn. „Elektroniczne usługi przyszłością
funkcjonowania Gminy Miasto Nowy Targ”.  Celem ogólnym projektu jest wsparcie
rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie
dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-
line. Dla klientów urzędu będzie to oznaczało skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia
wybranej sprawy wraz z ułatwieniem procedury realizacji całości zagadnienia. Powstałe
w ramach Projektu produkty (e-usługi)  będą stanowiły integralną część systemu, który
oferuje  obecnie  również  e-usługi  lecz  na  dużo  niższym  poziomie  zaawansowania.
Wymiernym  efektem  wdrożenia  projektu  będzie  usprawnienie  kluczowych  procesów
administracyjnych dotyczących obsługi podatków i opłat lokalnych, jak również obsługi
planowania i rozliczania budżetu,  uzyskane poprzez integrację danych i wprowadzanie
nowych  punktów  obsługi  w  miejscach  dotąd  nie  objętych  działaniem  systemów  IT.
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Ponadto  przewidywane  jest  uruchomienie  funkcjonalności  w  postaci  e-usługi
umożliwiającej  zestawienie kanału komunikacji  i  zgłaszania wniosków społecznych do
radnych  miasta.  W  ramach  uruchomionej  funkcjonalności  będzie  możliwe  personalne
przesyłanie informacji o podjętych uchwałach oraz planowanych do podjęcia na radzie
miasta zagadnieniach. Informacje będą możliwe do pobrania poprzez portal e-urzędowy
po uprzednim zalogowaniu się i autoryzacji użytkownika w systemie. 

W marcu 2016r.  złożono deklarację  i  zawarto porozumienie na rzecz realizacji
projektu  „E-  kompetentni”w ramach  działania  3.1  „Działania  szkoleniowe  na  rzecz
rozwoju  kompetencji  cyfrowych  osi  priorytetowej  Programu  Operacyjnego  Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020 ze Stowarzyszeniem na rzecz Społecznej Szkoły Zarządzania
i Handlu z siedzibą w Oświęcimiu i  innymi gminami  Niestety wniosek złożony przez
Stowarzyszenie nie uzyskał akceptacji. 
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II - Priorytetowy kierunek rozwoju: TURYSTYKA, REKREACJA 
I SPORT

CEL STRATEGICZNY NR I
Nowy Targ ważnym ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego na terenie Podhala

Cele
operac
yjne

Cel strategiczny I
Nowy Targ ważnym ośrodkiem
obsługi ruchu turystycznego na

terenie Podhala

Ilość
zadań

operacyj
nych

Charakter
zadań

operacyjn
ych

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015 2016 

I.1
Organizacja efektywnego

systemu zarządzania
informacją turystyczną

3 ciągły 3 1 3 3

I.2
Rewitalizacja

reprezentacyjnych części
miasta

2 ciągły 2 1 1 1

I.3
Rozwój infrastruktury

turystycznej, rekreacyjnej i
sportowej

11 ciągły 1 8 8 8

I.1.  Cel  operacyjny  –  Organizacja  efektywnego  systemu  zarządzania
informacją turystyczną

Zadania

I.1.1.  Stworzenie  kompletnej  informacji  o  atrakcjach  w  oparciu  o  platformę
cyfrową.

Wykorzystanie  Małopolskiego  Systemu  Informacji  Turystycznej  (MSIT)  do  potrzeb
informacyjno-promocyjnych  Miasta  na  wielu  płaszczyznach  propagowania  turystyki
aktywnej. Nowy Targ aktywnie włączył się do systemu informacji turystycznej widząc
w tym  działaniu  bardzo  istotne  wsparcie  w  rozwoju  oferty  turystycznej  na  poziomie
subregionalnym jak i ponadregionalnym. 
Platforma  MSIT  jest  narzędziem  realizacjinajważniejszych  elementów  polityki
marketingowej oraz promocyjnej pracującej w sieci. Organizacja tego systemu opiera się
na koherentnym współdziałaniu  Centrali z lokalnymi Punktami Informacji Turystycznej.
W trakcie  funkcjonowania  punktu  MSIT  przeprowadzono  badanie  ilościowe  turystów
szukających informacji turystycznych, który na przestrzeni poszczególnych lat wygląda
następująco:

2013 2014 2015 2016

liczba osób
odwiedzających

jednostkę IT 
9132 9479 7396 7383

liczba udzielonych
odpowiedzi drogą

elektroniczną
414 367 314 327

liczba udzielonych
odpowiedzi drogą

telefoniczną
1080 838 731 619
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I.1.2.  Aktualizacja  istniejącego  systemu  oznakowania  atrakcji  i  obszarów
atrakcyjnych  turystycznie  zgodnie  z  wytycznymi  Małopolskiego  Systemu
Informacji Turystycznej.

Systematycznie aktualizowane jest oznakowanie następujących szlaków:
• Szlak rowerowy
• Szlak narciarski 
• Szlak nordic walking 
• Trasy biegowe

I.1.3.  Stworzenie  struktury  koordynującej  inicjatywy turystyczne  w subregionie
podhalańskim.

Nowy  Targ  jest  członkiem  Małopolskiej  Organizacji  Turystycznej,  która  koordynuje
inicjatywy turystyczne na poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Razem z tą organi-
zacją realizuje następujące cele:

•  wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu,
• integrację  środowisk  turystycznych  poprzez  współpracę  sektora  publicznego

z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi
z turystyką, jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami,

• zarządzanie regionalnym systemem informacji turystycznej i prowadzenie informacji
o ofercie turystycznej regionu,

• stwarzanie warunków do powstawania, rozwoju i promocji produktów turystycznych
w Małopolsce

• organizacja  i  koordynacja  działań  w  zakresie  planowania  i  realizacji  imprez
turystycznych

• dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów turystycznych Małopolski,
• inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruk-

tury turystycznej,
• podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  kadr  turystycznych,  prowadzenie  badań

marketingowych,  analiz  i  monitoringu  w  zakresie  turystyki.

I.2. Cel operacyjny – Rewitalizacja reprezentacyjnych części miasta

Zadania

I.2.1. Rewitalizacja centrum miasta.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2009-2012. 

I.2.2. Zagospodarowanie bulwarów nad Czarnym i Białym Dunajcem – stworzenie
strefy rekreacyjno-spacerowej.

W ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego 2017, która odbyła się w 2016r. do
realizacji  przez  mieszkańców miasta  został  wybrany  m.in.  projekt  Nowotarska
strefa relaksu zagospodarowanie bulwarów nad Dunajcem. 
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Projekt  ten  zakłada  zagospodarowanie  części  bulwarów nad  Białym Dunajcem
w okolicy kładki w kierunku lotniska. Zostanie stworzone miejsce do plażowania
i aktywnego wypoczynku. Zadanie będzie realizowane w 2017r.

I.3.  Cel  operacyjny  –  Rozwój  infrastruktury  turystycznej,  rekreacyjnej
i sportowej

Zadania

I.3.1.  Wyznaczenie  obszarów  rekreacyjnych  w  przestrzeni  miejskiej
i     wprowadzenie ich do planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2016 r. nie uchwalono nowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalono
jedynie zmiany  planów miejscowych.

I.3.2.  Modernizacja  „miasteczka  komunikacyjnego”  i  adaptacja  przestrzeni  do
funkcji małego parku.

Zadanie zostało zrealizowane w 2014 r.

I.3.3.      Uruchomienie stacji narciarskiej na Kowańcu jako ważnego nośnika wzrostu
gospodarczego Miasta oraz aktywizacji indywidualnej przedsiębiorczości.

Prywatna  inicjatywa  realizacji  stacji  narciarskiej  na  Oleksówkach-Dziubasówkach  nie
przyniosła efektu. Pomimo iż Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego  Nowy  Targ  20  Oleksówki-Dziubasówki  inwestycja  między  innymi
z braku porozumienia z wszystkimi właścicielami terenów nie została zrealizowana.

W uchwalonym w 2015 r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego NOWY
TARG 25 (Kowaniec – Kokszków) dopuszczono rozbudowę istniejącej stacji narciarskiej
na Długiej Polanie. W 2016 r. właściciele tej małej stacji narciarskiej uzyskali pozwolenie
na budowę budynku gastronomicznego pn. „Schronisko z obrotową galerią widokową"
o funkcji  kawiarni.  Modernizacja  tej  stacji  została  również zgłoszona przez właścicieli
jako  projekt  rewitalizacyjny  w  ramach  opracowywanego  Gminnego  Programu
Rewitalizacji Miasta Nowy Targ. 

I.3.4. Modernizacja Miejskiej Hali Lodowej.

W roku 2016 dokonano wymiany na nową jednej z trzech sprężarek systemu chłodzenia
tafli  lodowej.  W  obiekcie  wykonano  system  monitoringu  telewizji  przemysłowej  co
pozwoliło na organizację meczy hokejowych z udziałem kibiców drużyn przyjezdnych
oraz innych imprez masowych, np. Superpuchar Polski lub Finał Pucharu Polski w hokeju
na lodzie. 
Zamontowano  także  wideoprocesor,  tj.  urządzenie  multimedialne,  które  pozwoliło
wyświetlać w trakcie meczu np.: prezentację drużyn, ujęcia z kamer a docelowo powtórki
zdobytych goli na telebimie w hali lodowej. Uatrakcyjniło to znacząco mecz hokejowy
jako widowisko sportowe. 
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I.3.5. Budowa ścieżek rowerowych oraz utrzymanie narciarskich tras biegowych 
jako oferty stałej w sezonie letnim i zimowym.

W  dniu  14.06.2016  r.  zawarto  Porozumienie  z  Europejskim  Ugrupowaniem
Współpracy  Terytorialnej  TATRY  oraz  gminami  polskimi  i  słowackimi  w  sprawie
udziału w projekcie flagowym pt. „Historyczno – kulturowo – przyrodniczy szlak wokół
Tatr  –  etap  I  w ramach programu współpracy Transgranicznej  Interreg  V-A Polska –
Słowacja 2014 – 2020 

W 2016 r. przystąpiono do realizacji ścieżek rowerowych w ramach powyższego projektu.

W 2016 r. wykonano dokumentację projektową w zakresie budowy ścieżek rowerowych: 
• po wschodniej stronie Boru Na Czerwonem od kładki na potoku Biały Dunajec do

granicy z Gminą Szaflary.
• łączącej wykonane odcinki ścieżki rowerowej wzdłuż al. Sikorskiego i wzdłuż drogi

na os. Polana Szaflarska.
• w Al. Solidarności od skrzyżowania z ul. Podtatrzańską w kierunku wiaduktu i pod

wiaduktem na „Zakopiance” i  dalej  do dworca PKP i od dworca PKP w kierunku
„Zakopianki” i dalej wzdłuż „Zakopianki” w kierunku ul. Podtatrzańskiej.

• w południowo - wschodniej części Miasta Nowy Targ łączącej z Gminą Nowy Targ
i Gminą Szaflary.

• W ramach projektu wykonano także dokumentację projektową remontu ul. Kolejowej
na  odcinku  od  ul.  Ludźmierskiej  do  budynku  dworca  PKP  wraz  z  placem
parkingowym przy budynku dworca.

Realizacja projektu w latach 2017 - 2018 

I.3.6. Wsparcie istniejących narciarskich tras zjazdowych (Zadział, Długa Polana).

Miejski Zakład Komunikacji zapewnia dojazd publicznymi środkami transportu do osie-
dla Zadział (przystanek na parkingu obok wyciągu narciarskiego) oraz osiedla Oleksówki
(przystanek na parkingu obok wyciągu Długa Polana). Dodatkowo objęto akcją zimowego
utrzymania parkingów w okolicach biegowych tras narciarskich czyli na os. Oleksówki,
przy ul. Lotników i ul. Składowej. 
W 2016 roku w dalszym ciągu wykonywano te zadania a dodatkowo wyznaczono linię
komunikacyjną do osiedla Marfiana Góra, obsługiwaną przez prywatnego przewoźnika,
ponieważ MZK nie dysponuje taborem mogącym obsługiwać ww. linię. 

I.3.7. Wyznaczenie ścieżek dydaktycznych w Gorcach.

Zadanie wykracza poza teren Nowego Targu. Ścieżki takie realizowane są programowo
przez Gorczański Park Narodowy.
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I.3.8. Modernizacja stadionu im. Józefa Piłsudskiego oraz kompleksu sportowego
Hali GORCE.

Modernizacja  została  zrealizowana  w  ramach  projektu:   Rozbudowa  i  modernizacja
obiektów  sportowych,  współfinansowanego  ze  środków  europejskich  w  ramach
Małopolskiego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  2007-2013.  Projekt  zakończono
w roku 2014.

I.3.9. Budowa krytego basenu na terenie miasta.

Budowa krytej pływalni została zakończona w roku 2014.

Liczba osób korzystających z pływalni miejskiej: 

rok liczba osób

2014 149 tys.

2015 246 tys.

2016 251 tys. 

I.3.10. Instalacja kontenerowego lodowiska na płycie Rynku wraz z infrastrukturą
towarzyszącą  .

W  sezonie  zimowym  od  grudnia  2015  r.  do  marca  2016  r.  zostało  zainstalowane
lodowisko  kontenerowe  na  płycie  Rynku.  W  trakcie  funkcjonowania  tego  lodowiska
skorzystało  z  niego około kilkanaście  tysięcy dzieci,  młodzieży,  dorosłych  z  Nowego
Targu, z okolic a także turystów co świadczy o dużym stopniu zainteresowania taką formą
atrakcji rekreacyjnej.
Wraz z lodowiskiem funkcjonuje wypożyczalnia łyżew oraz mała gastronomia – kawa,
herbata.

I.3.11. Budowa centrum sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnego.

W  ramach  prac  nad  Gminnym  Programem  Rewitalizacji  PPWSZ  zgłosiła  projekt
rewitalizacyjny  polegający  na  rewitalizacji  terenu  starego  szpitala  w  Nowym  Targu.
Projekt  dotyczył  zagospodarowania  całego  terenu  przekazanego  uczelni.  Rewitalizacja
i modernizacja głównego budynku Starego Szpitala oraz przebudowa Magazynu Zaplecza
na  Mały  Obiekt  Sportowy  na  potrzeby  zajęć  wychowania  fizycznego  dla  studentów.
Zagospodarowanie pozostałego terenu jako ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego.
Planowane  są  funkcje  dydaktyczne  i  badawcze  –  Centrum  Doskonalenia  Kadr
Medycznych,  Pracownie  Badawcze  Fizjoterapii.  Funkcje  komercyjne  Zakład
rehabilitacyjny, Zakład opiekuńczo wychowawczy.
Wniosek  ten  został  zmodyfikowany  na  etapie  prac  nad  nowym  projektem Gminnego
Programu Rewitalizacji w 2017r. 
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CEL STRATEGICZNY NR II
Budowa Marki Nowotarskiej

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny II
Budowa Marki
Nowotarskiej

Ilość
zadań

operacyj
nych

Charakte
r zadań

operacyj
nych

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015 2016

II.1
Rozwijanie systemu

promocji turystycznej
Nowego Targu

6 ciągły 3 6 6 6

II.2
Kreowanie specyficznych

produktów lokalnych
3 ciągły 2 3 3 3 

II.1.  Cel  operacyjny  –  Rozwijanie  systemu  promocji  turystycznej  Nowego
Targu

Zadania

II.1.1. Wypracowanie jednolitego wzorca dla materiałów promocyjnych.

W  roku  2016  wypracowano  jednolity  wzorzec  promujący  Nowy  Targ  jako  miasto
przyjazne  rowerom tzw.  rowerowy.nowytarg.  Działania  marketingowe  opierają  się  na
jednakowym  kodzie  kolorów,  logotypie  jak  również  jednolitej  szacie  graficznej
materiałów reklamowych i promocyjnych. 
W wyniku realizacji projektu „Miasta Wyszehradzkie przyjazne rowerom, czyli dlaczego
warto jeździc na rowerze'” miasto Nowy Targ propaguje turystykę rowerową określaną
mianem  credit  card  touring,  fully  loaded  touring  z  wykorzystaniem  dostępnej
infrastruktury rowerowej, promuje jazdę na rowerze jako środka transportu służącego w
podróżach  na  krótkich  dystansach.  Celem  projektu  była  również:  budowa  wizerunku
Nowego  Targu  -  jako  miasta  stawiającego  na  nowoczesny  i  zrównoważony  rozwój.
Jednym  z  obszarów  aktywności  turystycznej  jest  turystyka  aktywna  ze  szczególnym
uwzględnieniem  turystyki  rowerowej,  promocja  codziennej  jazdy  rowerem  w mieście
Nowy Targ wraz z praktyczną podpowiedzią, jak to robić bezpiecznie oraz zainicjowanie
i wsparcie zmian w szkołach, aby stały się one bardziej przyjazne rowerzystom. W tym
celu  zostało  opracowane  kompendium  wiedzy  w  języku  polskim  oraz  angielskim
wykorzystujące dużo elementów graficznych, które trafiają do odbiorcy poprzez pamięć
wzrokową.  Kompendium  ma  na  celu  edukowanie  dzieci  i  młodzież,  jak  jeździć
bezpiecznie na rowerze. Kompendium wiedzy z doskonalenia jazdy na rowerze trafiło do
szkół  miast  partnerskich  biorących  udział  w  projekcie.  W  ramach  projektu
przeprowadzona  została  na  terenie  szkół  nowotarskich  prelekcja  na  temat  roli  roweru
w systemie  transportowym nowoczesnego miasta  oraz praktycznych  zasad bezpiecznej
jazdy.  W  nowotarskich  szkołach  przeprowadzone  zostały  zajęcia  praktyczne
z doskonalenia  jazdy  na  rowerze.  W  ramach  projektu  został  zorganizowany  event
rowerowy z udziałem partnerów projektu. Event miał na celu promocję jazdy na rowerze
w  miastach  partnerskich.  Na  stronie  projektu  znajduje  się  kompendium  wiedzy
o bezpiecznej jeździe na rowerze, które jest dostępne dla wszystkich odwiedzających tę
stronę internetową.
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II.1.2.  Udział  w  targach  turystycznych  –  krajowych  i  zagranicznych  poprzez
kompleksową ofertę subregionu podhalańskiego. 

Na Forum Subregionu Podhalańskiego  zainicjowano  program wspólnego uczestnictwa
w  targach  turystycznych  w  kraju  i  zagranicą.  Zadanie  realizowane  na  poziomie
Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

II.1.3.  Dążenie do wpisania miasta i jego zabytków w kulturowe szlaki tematyczne
przebiegające przez obszar Podhala i całych Karpat.

Nowy Targ uczestniczy w następujących projektach:
• Szlak Gotycki, Solny;
• Szlak Architektury Drewnianej Województwa Małopolskiego;
• Szlak kulturowy wokół Tatr 

(ścieżka rowerowa http://www.szlakrowerowy.nowytarg.pl/).

II.1.4. Wykreowanie symbolu turystycznego Nowego Targu.

W ramach promocji turystycznej Miasta opracowano i wyprodukowano namioty,  torby
lakierowane, dwustronne proporczyki, smycze reklamowe, długopisy, banery reklamowe,
odblaski, ulotki, słodycze reklamowe, kubki, teczki, albumy, fotografie, puchary, naklejki,
znaczki.

II.1.5.  Szeroka  promocja  miasta  jako  centrum  sportowego  (aktywnego
wypoczynku)  regionu  –  szczególnie  w  programach  i  publikacjach
poświęconych aktywnemu wypoczynkowi.

Wykorzystanie medialnych nośników promocji na poziomie ogólnopolskim. Telebim na
Rynku oraz na Pływalni Miejskiej  w Nowym Targu. Z okazji Uroczystych Obchodów
Jubileuszu 670- lecia lokacji Miasta Nowy Targ telewizja  lokalna NTVK przygotowała
reportaż pt.”Wypad w plener”.

II.1.6.  Stworzenie  i  upowszechnianie  kalendarza  imprez  kulturalnych,
turystycznych i     sportowych z wykorzystaniem internetu, informacji w prasie
lokalnej  i     regionalnej,  radio,  telewizji  –  we  współpracy  z  instytucjami  z
terenu powiatu nowotarskiego.

W  2016 r.  kontynuowano  i  upowszechniono  kalendarz  imprez  kulturalnych,
turystycznych  i  sportowych  z  wykorzystaniem  internetu  na  stronie  www.nowytarg.pl.
Wszelkie  informacje  z  miejskich  wydarzeń  wysyłane  są  prasie  lokalnej  i  regionalnej,
radio, telewizji – we współpracy z instytucjami z terenu powiatu nowotarskiego.
Upowszechnianie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych odbywa się poprzez:
mailing  MOK,  mailing  UM,  telebim,  kalendarz  imprez  organizowanych  w  mieście
wydawanych  przez  MOK,  ulotki,  plakaty  Kulturalna  Stolica  Podhala,
www.nowytarg.pl/co gdzie kiedy, 
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portal społecznościowy:
www.facebook.com/umnowytarg,www.facebook.com/ itnowytarg, 
www.facebook.com/moknowytarg.

Miejski Ośrodek Kultury współpracuje z portalami informacyjnymi i branżowymi, gdzie
systematycznie wysyłane są informacja o kulturalnych wydarzeniach w mieście. Ponadto
prowadzona  jest  współpraca  z  przedstawicielami  prasy,  radia  i  telewizji:  Tygodnik
Podhalański, Głos Podhalański, NTVK i Nowytarg24.tv, Radio ALEX, Podhaleregion.pl,
Gazeta Krakowska, Góral.info, TV Podhale, Dziennik Polski.

II.2. Cel operacyjny – Kreowanie specyficznych produktów lokalnych

Zadania

II.2.1. Szeroka promocja regionalnych produktów kulturowych, będących 
wizytówką Miasta i Podhala.

Jednym  z  regionalnych  produktów  kulturowych  jest  tradycyjna  kuchnia  podhalańska.
Każdego  roku  jest  ona  prezentowana  na  dwóch  markowych  imprezach:  Małopolski
Festiwal Smaku (głównym organizatorem jest Marszałek Województwa Małopolskiego)
oraz Jarmark podhalański. 

Festiwal Smaku

rok Ilość stoik wystawienniczych Liczba uczestników

2014 19 ok. 6000

2015 25 ok. 6500

2016 18 ok. 2000

Jarmark Podhalański

rok Ilość stoik wystawienniczych Liczba uczestników

2014

65 stoisk handlowych, w tym
55 stoisk rzemieślników
i twórców ludowych, 
3 stoiska z prezentacją

rękodzieła na żywo

ok. 16 000

2015

75 stoisk handlowych  w tym
50 stoisk rzemieślników
 i twórców ludowych, 
3 stoiska z prezentacją

rękodzieła na żywo

ok. 17 000

2016

86 stoisk handlowych, w tym 
53 stoisk rzemieślniczych

i twórców ludowych,
7 stoiska z prezentacją

rękodzieła na żywo

ok. 19 000
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II.2.2. Opracowanie oferty turystyki aktywnej i oferty sportowej dla różnych grup 
odbior  ców  .

- oferta Rowerowego szlaku na Turbacz
- oferta ścieżek rowerowych
- oferta tras narciarskich i biegowych:
  • Narciarska trasa biegowa wokół rezerwatu przyrody "Bór na Czerwonem",
  • Narciarska trasa biegowa w „Borze Kombinackim”,
  • Narciarski Stadion Biegowy Długa Polana
- oferta szlaku nordic walking
- turystyka kajakowa
Powyższe oferty publikowano za pomocą mediów (prasa), mediów elektronicznych oraz
internetowych narzędzi mobilnych oraz materiałów poligraficznych.

II.2.3. Wsparcie i promocja markowych dyscyplin sportowych Nowego Targu.

Rokrocznie  Nowy Targ  przyznaje  dotację  w  ramach  konkursu  projektów  na  zlecenie
zadań publicznych w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie miasta. W 2016 r.
przyznano  dotacje na następujące dyscypliny:

L.p. NAZWA PODMIOTU ZADANIA
KWOTA PRZYZNANEJ

DOTACJI

1. Miejski Młodzieżowy Klub
Sportowy „Podhale”

„PHL kontynuacja rozwoju
dyscypliny  hokej na lodzie ze
szczególnym uwzględnieniem

wychowanków klubu”
100.000,00 zł

2. Nowotarski Klub Piłkarski
„Podhale”

„Nowotarski futbol – promocja
Miasta 2016/2017”  25.000,00 zł

3.
KS „Gorce” „Nowy Targ w II lidze tenisa

stołowego kobiet i mężczyzn”   7.000,00 zł

4. KS „Szarotka” „Promocja sportu i aktywnego
stylu życia oraz osiągnięcia

wysokich wyników sportowych
przez zawodników klubów

sportowych”

6.000,00 zł

5. UKS „Orkan” „Rozgrywki w tenisie stołowym
o awans do I ligi” 

2.000,00 zł

                                                                                     Razem: 140.000,00
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III - Priorytetowy kierunek rozwoju: KAPITAŁ SPOŁECZNY

CEL STRATEGICZNY NR I
Rozwój kapitału społecznego

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny I
Rozwój kapitału społecznego

Ilość
zadań

operacyj
nych

Charakter
zadań

operacyjn
ych

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015 2016

I.1

Zapewnienie optymalnej bazy
lokalowej oraz wysokiej

jakości usług edukacyjnych w
szkołach miejskich

6 ciągły 4 4 5 5

I.2
Wspieranie aspiracji

edukacyjnych społeczności
lokalnej

3 ciągły 1 3 3 3

I.3

Wzrost znaczenia kultury
jako czynnika rozwoju

społeczności lokalnej oraz
propagowanie dziedzictwo

kulturowego miasta i
subregionu podhalańskiego

11 ciągły 8 11 11 11

I.4
Rozwój funkcji ośrodka

naukowego
2 ciągły 2 2 2 2

I.5
Polityka długofalowej

współpracy z organizacjami
pozarządowymi

1 ciągły 1 1 1 1

I.6
Podnoszenie jakości
świadczonych usług

publicznych
2 ciągły 2 2 2 2

I.1. Cel operacyjny – Zapewnienie optymalnej bazy lokalowej oraz wysokiej
jakości usług edukacyjnych w szkołach miejskich

Zadania

I.1.1.      Podnoszenie standardu technicznego i wyposażenia placówek edukacyjnych 
– modernizacja bazy, rozbudowa systemów informatycznych, wyposażenie 
w     nowoczesne środki dydaktyczne i techniczne.

1) Utrzymano  na  adekwatnym  do  potrzeb  poziomie  wydatki  dla  funkcjonowania

2 publicznych przedszkoli,  6 szkół podstawowych i  2 gimnazjów oraz działalności

niepublicznych przedszkoli. Na powyższą działalność w 2016r. wydatkowano łącznie

ponad 30 mln zł.
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2) Wydatki  o  charakterze  remontowym  zmierzające  do  utrzymania  bazy  lokalowej

przedszkoli  i  szkół  ukształtowały  się  na  poziomie  350  tys.  zł.  Zakres  prac

remontowych  był  bardzo  zróżnicowany m.  in.  malowano  sale  lekcyjne,  korytarze,

wymieniano  zużyte  elementy  instalacji  technicznej.  W związku  z  realizacją  zadań

Budżetu Obywatelskiego uczniowie mogli w 2016 r. Korzystać ze zmodernizowanego

za kwotę 164.546 zł  boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Nowym

Targu.  Nie uległa w okresie sprawozdawczym pomniejszeniu baza lokalowa.

3) Szkoły stale modernizowały swój stan posiadania  w nowoczesne  środków techniczne

dla  prowadzenia działalności dydaktycznej (komputery, tablice interaktywne itp.) oraz

zwiększały zbiory biblioteczne. W ich dyspozycji było 409 komputerów w tym 276 do

dyspozycji  uczniów,  77  projektorów  multimedialnych,  59  tablic  interaktywnych,

39  telewizorów  powyżej  28”,  8  rzutników  przeźroczy,  5  kamer  video,  60  DVD,

27 kserokopiarek.

4) Nadzór  nad  mieniem  sprawowały  służby  szkół,  czyniły  to  m.  in.  poprzez

wykorzystanie 184 kamer monitoringowych. W Szkole Podstawowej Nr 4 a wcześniej

w Szkole Podstawowej Nr 11 wdrożono elektroniczny system kontaktów z rodzicami

wspierający  proces  edukacji  i  wychowania  w  tych  szkołach  (dzienniczek

elektroniczny).

5) Odpowiedniemu,  oczekiwanemu   poziomowi  nauczania  w  szkołach  służy

„wypracowany” przez wiele lat stan kadry pedagogicznej oraz wdrożony system jej

doskonalenia zawodowego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  115 tys. zł na realizację różnych

form doskonalenia zawodowego nauczycieli,  w szczególności  na szkolenia i  studia

podyplomowe.

I.1.2. Budowa nowych sal gimnastycznych przy Gimnazjum nr 1 i 2.

Niż demograficzny i wdrażana reforma szkolnictwa  zmierzająca do likwidacji gimnazjów

spowodowała, iż nie podjęto w okresie sprawozdawczym strategicznych decyzji  co do

budowy wskazanych sali gimnastycznych.

I.1.3.      Współpraca  w  prowadzeniu  zajęć  przygotowujących  młodzież  do  życia
w     warunkach globalizacji i konkurencji na rynku pracy.

1) Działanie  realizowane  było  głównie  na  terenie  dwóch  gimnazjów  poprzez  Kluby

Europejskie  oraz aktywność  zatrudnionych  tam doradców zawodowych.  Uczniowie

Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 uczestniczyli w organizowanych dla nich w Krakowie targach

zawodów.
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2) W  ramach  programów  nauczania  prowadzono  warsztaty  w  zakresie  umiejętności

wypełniania dokumentów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy

pozyskiwania kredytów bankowych, a ponadto uczniowie mieli możliwość zapoznania

się z organizacją pracy Urzędu Miasta.

Wskaźniki 2016 r.
Liczba doradców zawodowych – 2 etaty,
Liczba uczniów na targach zawodów – 250

I.1.4.  Intensyfikacja  nauczania  języków  obcych  w  szkołach  miejskich:  profesjonalne
wyposażenie  sali  językowych  –  wykorzystanie  interaktywnych  metod  nauczania
języków, rozwój międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli  w zakresie
pogłębiania  znajomości  języków  obcych,  rozwój  aktywnych  form  nauczania
języków obcych (obcojęzyczne przedstawienia teatralne, obozy językowe).

1) Tradycyjnie oba gimnazja przygotowały i wystawiły sztuki w MOK języku obcym.

W pozostałych szkołach wprowadzono zasadę prowadzenia rożnego rodzaju wydarzeń

szkolnych z zaakcentowaniem umiejętności językowych uczniów (piosenki, wierszyki,

fragmenty przedstawień).

2) Grupa 4 nauczycieli uczestniczyła w kursach językowych na terenie krajów Europy,

pozostali doskonalili swoje umiejętności metodyczne nauczania w ramach szkolnych

zespołów przedmiotowych,

3) W  Szkole  Podstawowej  Nr  2  w  ramach  realizacji  Budżetu  Obywatelskiego

uruchomiono  nowoczesną  pracownię  nauki  języków  obcych  dla  25  uczniów.

Nowoczesna  pracownia  językowa  funkcjonuje  także  w  Szkole  Podstawowej  Nr  4

w Nowym Targu.

4) Uczniowie  szkół  byli  indywidualnie  przygotowywani  do  uczestnictwa  w  wielu

konkursach  językowych  jak  chociażby  Ogólnopolskim  Konkursie  Piosenki

Angielskiej, Konkursie wiedzy o języku angielskim, Konkursie English Master „Anioł

Bożonarodzeniowy” i osiągali na tych konkursach bardzo dobre wyniki.

5) Po  raz  kolejny  większość  uczniów  uzyskała  bardzo  dobre  wyniki  w  zakresie

umiejętności językowych części sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. W okresie

sprawozdawczym  2  uczniów  szkół  podstawowych  (SP  Nr  2  i  SP  Nr  11)  było

laureatami konkursów przedmiotowych (językowych) organizowanych przez Kuratora

Oświaty

6) Uczniowie i nauczyciele  Szkoły Podstawowej Nr 11 w Nowym Targu zainicjowali

współprace z uczniami szkoły w Szwecji. W szkole tej prowadzone były też zajęcia

z języka angielskiego w ramach innowacji pedagogicznych.

Wskaźniki 2016 r.
Ilość  sali  językowych  (nowoczesnych)  –  2  sale,  w  tym  1  uruchomiona  w  okresie
sprawozdawczym.
Ilość form nauczania: 3 formy - zajęcia programowe, pozalekcyjne, pozaszkolne.
Ilość laureatów konkursów językowych: 2.
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I.1.5. Stworzenie systemu naboru selekcji oraz budowy silnego zaplecza organizacyjnego
sportu  dzieci  i  młodzieży  na  bazie  powstających  i     modernizowanych  obiektów
sportowych.

1) Utrzymywano  w  należytej  sprawności  i  organizowano  poprzez   6  Animatorów

sportowych blok zajęć na 4 funkcjonujących przy szkołach  obiektach rekreacyjno-

sportowych  typu  „Orlik’  oraz  na  terenie  innej  infrastruktury  sportowej  szkół

i obiektów komunalnych miasta.

2) W szkołach  Podstawowych  Nr  2,  11  i  Gimnazjum Nr  2  kontynuowano  szkolenie

sportowe  w  6  klasach  sportowych.  Szkolenie  sportowe  kontynuowano

w następujących  dyscyplinach  sportowych;  hokej  na  lodzie,  piłka  nożna,  unihokej,

narciarstwo biegowe. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto szkolenie w zakresie

pływania.  Działania  powyższe  prowadzono  przede  wszystkim  na  bazie  kadrowej

-lokalowej szkół. Partnerami byli: MMKS „Podhale”,  NKP „Podhale”,  KS”Delfin”.

3) Kontynuowano  zajęcia  sportowe  we  współpracy  ze  SZS  w  Krakowie  w  ramach

projektu „Mały Mistrz” .W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 150 uczniów. Podjęto

działania  dla  udziału  uczniów  nowotarskich  szkól  podstawowych  w  kolejnym

projekcie pt. „Szkolny klub sportowy”.

4) W sposób przemyślny kontynuowano w szkołach podstawowych i gimnazjach cykl

imprez w ramach współzawodnictwa szkół. 

5) Uczniowie  nowotarskich  szkół  byli  zwycięzcami  wielu  zawodów  sportowych

organizowanych w systemie  SZS ale również imprez w ramach współzawodnictwa

w ligach krajowych, zwłaszcza unihokeja i hokeja.

6) Przy naborze i szkoleniu w klasach sportowych korzystano z wiedzy i doświadczenia

trenerów zatrudnianych  w poszczególnych klubach sportowych.

Wskaźniki 2016 r.
Ilość klas sportowych – 6
Ilość uczniów korzystających z nowych obiektów sportowych – ok. 2000-2500.
I.1.6.  Aktywne  współuczestnictwo  w  działaniach  na  rzecz  poszerzania  oferty

edukacyjnej  na  szczeblu  ponadgimnazjalnym  i  dostosowania  profili
nauczania do potrzeb rynku pracy.

Wiodący  w  realizacji  zadania  jest  Powiat  Nowotarski.  W  okresie  sprawozdawczym

podejmowano  rozmowy  na  temat  korzystania  ze  wspólnej  bazy  lokalowej  (w  tym

sportowej)  nowotarskich  szkół  średnich  w  dobie  reformy  szkolnictwa.  Powiat  nie

przedstawiał problemów i nie ujawniał potrzeb w zakresie konsultacji profilu kształcenia

w  swoich  szkołach  na  terenie  Nowego  Targu.
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I.2. Cel operacyjny – Wspieranie aspiracji edukacyjnych społeczności lokalnej

Zadania

I.2.1.       Wspieranie  działań  na  rzecz  edukacji  dorosłych  oraz  aktywności  społeczno-
zawodowej.

Miasto  stworzyło  preferencyjny  system  korzystania  przez  seniorów  z  bazy  lokalowej

obiektów  miejskich  w  tym  sal  gimnastycznych.  Udostępniano  UTW  pomieszczenia

w budynku  Urzędu  Miasta.  Wspierano  tą  organizację  oraz  inne  działając  na  rzecz

osób w wieku  poprodukcyjnym  w  formie  pomocy  organizacyjnej  i  finansowej  (ZNP,

PTTK). Uczestniczono w wielu imprezach okolicznościowych. 

Zgodnie  z  Zarządzeniem  Nr  0050.Z.21.2016  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia

21 stycznia  2016  r.  przeprowadzono  wybory  do  Nowotarskiej  Rady  Seniorów,  która

została  powołana  uchwałą Nr XIV/119/2015 Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  19

października 2015 roku. Rada seniorów składa się z 11 członków.  Rada Seniorów jest

ciałem  opiniodawczym  w  stosunku  do  rożnego  rodzaju  decyzji  i  aktów  prawa

miejscowego.

Wskaźniki 2016 r.
1. Ilość inicjatyw edukacyjnych – 1
2. Ilość osób biorących udział w przedsięwzięciach w zakresie aktywności społeczno -

zawodowej - 20  

I.2.2.     Wspieranie  uczniów w osiąganiu  dobrych  wyników w nauce oraz pozyskiwaniu
umiejętności  –  realizacja  programów  w  ramach  Kapitału  Ludzkiego  i  innych
programów społecznych.

1) W  okresie  sprawozdawczym  kontynuowano  zajęcia  dydaktyczne  pozalekcyjne

dla  uczniów  wymagających  wsparcia  edukacyjnego  z  uwagi  na  opóźnienia

w nauce,  niepełnosprawność  ale  także  dla  uczniów  o  szczególnych  uzdolnieniach

i umiejętnościach. Były to zajęcia w wymiarze do 100 godzin tygodniowo. Wspierano

także uczniów powracających ze swoimi rodzinami z zagranicy. Szkoły uczestniczyły

na prawach partnerów w wielu programach realizowanych  przez różne organizacje

działające  na  rzecz  edukacji  (m.  in.  Policja,  PSSE,  Podhalańskie  Stowarzyszenie

Amazonek,  Agencja  Rynku  Rolnego,  Kuratorium,  Fundacja  im.  A.Worwy).

Uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu uczestniczyli  w finansowanym z KL

programie „EDUSCIENCE”, a Gimnazjum Nr 2 m. in. w projekcie prozdrowotnym w

zakresie  prewencji  i  wykrywania  chorób  układu  krążenia  oraz  projekcie  „Młodzi

głosują”.

2) Po  raz  kolejny  uruchomiono  zajęcia  nauki  pływania  i  nauki  jazdy  na  nartach

biegowych  oraz  zjazdowych  w  ramach  projektów  pt.  „Już  pływam”  i  „Jeżdżę

z głową”. W projektach tych uczestniczyło 200 uczniów.
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3) W  ramach  systemu  stypendiów  motywacyjnych  za  wyniki  w  nauce  i  sporcie

przyznano 110 stypendiów, na kwotę ponad 20 tys. zł.

4) Wspierano  uczniów  poprzez  system  stypendiów  szkolnych,  w  ramach  którego  na

niezbędne  pomoce  dydaktyczne  i  przybory  szkolne  wydatkowano  304  tys.  zł.

Stypendia  takie  pozyskało  655  uczniów  i  uczennic  ze  szkół  podstawowych

i gimnazjów ale również szkół ponadpodstawowych.

5) W ramach  programu  „Wyprawka  szkolna”  zabezpieczono  dla  większości  uczniów

i  uczennic podręczniki szkolne. Na ten cel wydatkowano kwotę 51 tys. zł. 

6) Na wsparcie uczniów z rodzin Romskich poprzez zakup podręczników i przyborów

szkolnych wydatkowano. Tą formą wsparcia objęto 20 uczniów.

7) Wsparcie  procesu  nauczania  uczniów  niepełnosprawnych  i  dzieci  wymagających

wczesnego wsparcia edukacyjnego zaangażowało kwotę ponad 680 tys. zł.

8) Pomagano w kształceniu uczniów młodocianych w różnych firmach (30). Na ten cel

wydatkowano  ponad  213  tys.  zł  Refundacja  kosztów  kształcenia  dotyczyła

34 uczniów. 

9) We wszystkich szkołach realizowano programy edukacyjne wzmacniające realizację

podstawy  programowej  danego  przedmiotu  oraz  o  charakterze  ekologicznym,

prozdrowotnym.  Realizowano  także  zajęcia  w  zakresie  edukacji  historycznej,

bezpieczeństwa.

10)Szkoły Podstawowe Nr 4 i Nr 11 realizowały programy innowacyjne w zakresie nauki

języków obcych.

11)Osiągnięcia  edukacyjne uczniów na zakończenie szkoły podstawowej i  z egzaminu

gimnazjalnego  pokazują,  iż  uzyskane  wyniki  są  adekwatne  do  możliwości

edukacyjnych  uczniów.  Szczególnie  budujące  są  osiągnięcia  Szkoły  Podstawowej

Nr 5 w Nowym Targu, która należy do najlepszych w Województwie Małopolskim

oraz Szkoły Podstawowej Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 2 w N wym Targu.

12) Prowadzono - wspólnie z rodzicami - wsparcie edukacyjne uczniów uzdolnionych

efektem czego w okresie  sprawozdawczym 15 uczniów było  laureatami  cenionych

konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Wskaźniki 2016 r.
Ilość  uczniów  osiągających  ponadprzeciętne  wyniki  w  nauce  –  518  świadectw
z wyróżnieniem.

I.2.3. Wspieranie tworzenia systemów usług edukacyjnych (szkolenia dla różnych grup
społecznych, e-learning) mających poprawić umiejętności stosowania technologii
informatycznych  przez mieszkańców.

Ciekawym doświadczeniem dla uczniów w okresie sprawozdawczym było uczestnictwo

w projekcie „BALTIE-2016” konkursie programistycznym, w którym sukcesami cieszyli

się uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu.
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I.3.  Cel  operacyjny  –  Wzrost  znaczenia  kultury  jako  czynnika  rozwoju
społeczności  lokalnej  oraz  propagowanie  dziedzictwo  kulturowego  miasta  
i subregionu podhalańskiego.

W  roku  2016  podjęto  szereg  działań  mających  na  celu  propagowanie  dziedzictwa
kulturowego  poprzez  organizację  wystaw,  konkursów,  koncertów,  promocji  publikacji
oraz innych wydarzeń kulturalnych między innymi: XVI Jarmark Podhalański, wydanie
rocznika popularno - naukowego „Almanach Nowotarski Nr 20”, 6. Noc Muzeów, bogate
Obchody 670-lecia Nowego Targu, Muzyczne Czwartki w Patio z lokalnymi artystami
muzycznymi,  Konkurs  fotograficzno  -  plastyczny  pt.  „Moja  mała  ojczyzna”.
Propagowanie dziedzictwa kulturowego odbywa się również poprzez uczestnictwo dzieci
i  młodzieży  w  lekcjach  muzealnych  oraz  warsztatach  rękodzielniczych  w  Muzeum
Podhalańskim  im.  Cz.  Pajerskiego.  Ponadto  przy  MOK  Nowy  Targ  działają  zespoły
regionalne „Mali  Śwarni”, „Hyrni”,  a w Mieście także „Mali Hyrni”.  Dodatkowo przy
Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej działa zespół „Młode Podhale”.

Zadania

I.3.1.      Prezentacja  dorobku  kulturalnego  Nowego  Targu  w  okresie  organizacji
„Jarmarku  Podhalańskiego”  -  kreowanie  „jarmarku”  jako  produktu
markowego miasta.

Największa impreza plenerowa w Mieście i okolicach to „flagowa” impreza MOKu. Jak
co roku przygotowania do niej zajmują czas już od początku roku. W zeszłym roku trwała
w  terminie  19  –  21  sierpnia  na  terenie  nowotarskiego  Rynku  oraz  pl.  Słowackiego.
A w zasadzie  już  od  18 sierpnia  bowiem wtedy na  sali  widowiskowej  MOK odbyło
widowisko  słowno-muzyczne  „Nowy Targ  -  Moje  Miasto”,  na  które  zaprosił  Zespół
góralski „Śwarni”. Było to oryginalne przedstawienie historii i rozwoju Nowego Targu,
szczególnie z „góralskiej” perspektywy.
Oczywiście najwięcej publiczności zebrały wieczorne koncerty gwiazd (parę tysięcy osób
w każdy dzień), którymi byli: Beata i Bajm; Megitza Trio;  Beti, Bobas i gość specjalny
Mili Morena; Anita Czupta; Future Folk,  Pajujo, DJ Gromee, CorNatura – Sylwia Basta
„Silvana” i Samael F.F. Rodriguez, Piotr Szewczyk i Jakub Misiniec z zespołem, Śląskie
biesiadowanie – koncert szlagierów śląskich z TVS.
Nie zabrakło  elementów „góralskości”:  twórcy ludowi,  kiermasz  rękodzieła,  pamiątek,
przysmaków regionalnych, handel wielobranżowy, piesza parada gazdowska. Wystąpiły
zespoły  regionalne  „Hyrni”,  „Młode  Podhale”,  „Mali  Śwarni”,  Ludowy Zespół  Pieśni
i Tańca „Májek” /Brno, Czechy/,  zespoły litewskie, estońskie i białoruskie:  ”Karagod",
”Karagodzinki”,  ”Domino",  ”Seluona“,  "Avilys",  ”Akrida",  ”Gratsiya”,  ”Art-Grotesk",
”Knopochki”. Część „sportową” zapewnili:  HiFitness, Deskorolkowy Świat i spotkanie
z Olimpijczykami  przy  muzyce,  Super  Game  e-sport  –  Nowy  Targ,  Pojedynek
Strongmanów: Górale vs Ślązacy.
Do Strefy Rodzinnej na pl. Słowackiego zaprosiliśmy małych i dużych w każdy dzień
Jarmarku w godz. 1400 – 1900. A działo się naprawdę sporo: zbudowaliśmy ekologiczny
zamek  i  przygotowaliśmy  jego  obrońców,  namalowaliśmy  ogromny  obraz,
przygotowaliśmy  bajkowe  zwierzaki,  czy  jarmarkowe  wiatraki,  a  z  Castoramą
pomajsterkowaliśmy.  Z  kolei  Klub  Oręża  Dawnego  "Klinga"  zaprezentował  się
z obozowiskiem i jego życiem, Kopalnia Soli Bochnia była ze swoją Akademią Juniora,
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Muzeum Podhalańskie podjęło podróż z dzieciakami i z Barankiem Loczkiem po Podhalu
i Orawie, KsiążKawiarnia „Rezerwat” zaprosiła na Rezerwacianki z historią w tle. Nie
zabrakło pokazów i warsztatów twórców ludowych dla każdego, gry terenowej dla rodzin
„Wehikuł  czasu:  w poszukiwaniu  naszego skarbu” (skarbem jest  nasze Miasto),  Teatr
„Chrząszcz w trzcinie” przedstawił dwa spektakle „Paluszek” i „Puk! Puk!”.

I.3.2. Kontynuacja oraz rozwój wydarzeń kulturalnych o zasięgu subregionalnym. 

„Krajobraz  Górski”  Prestiżowy  fotograficzny  konkurs  pod  patronatem  Marszałka
Województwa  Małopolskiego,  Wojewody  Województwa  Małopolskiego,  Burmistrza
Miasta  Nowy  Targ  oraz  FIAP  Międzynarodowej  Federacji  Sztuki  Fotograficznej
i Fotoklub  RP.  W  roku  2016  miał  miejsce  już  XXXVI  Międzynarodowy  Konkurs
Fotograficzny im. Jana Sunderlanda. W konkursie udział wzięło 113 uczestników z całego
świata  (m.in.  Cypr,  Indie,  Słowienia),  którzy zaprezentowali  ok.  1000 prac.  Wystawa
pokonkursowa  prezentowała  w  MOK  ponad  200  fotografii.  Dodatkowo  poza  MOK
wystawa była prezentowana w Popradzie, Preszowie, w Gorczańskim Parku Narodowym,
w  BWA  w  Nowym  Sączu,  a  słowackich  uczestników  z  lat  poprzednich  także
w nowotarskich „Jatkach”.

I.3.3.  Organizacja  nowych  imprez  kulturalnych  o  zasięgu  międzynarodowym –
bazujących na lokalnych tradycjach – wykorzystanie współpracy z miastami
partnerskimi.

W  dniach  14-16  kwietnia  2016r.  w  Nowym  Targu  odbyła  się  Międzynarodowa
Konferencja  Naukowa  pt.  „Od  Zjazdu  w  Wyszehradzie  do  Grupy  Wyszehradzkiej”.
Konferencja  została  zorganizowana  przez  Polskie  Towarzystwo  Historyczne  Oddział
w Nowym  Targu  oraz  Uniwersytet  Pedagogiczny  im.  Komisji  Edukacji  Narodowej
w Krakowie we współpracy z Urzędem Miasta Nowy Targ, Miejskim Ośrodkiem Kultury
w Nowym Targu oraz Muzeum Podhalańskim im. Cz. Pajerskiego. Honorowy patronat
nad  Konferencją  sprawował  Jacek  Krupa  –  Marszałek  Województwa  Małopolskiego,
dr hab.  Adrienne  Körmendy  –  Konsul  Generalny  Węgier  w  Krakowie,  Ivan  Škorupa
– Konsul Generalny Republiki Słowacji w Krakowie. Konferencja została zorganizowana
w ramach obchodów 670-lecia lokacji Miasta Nowy Targ. Na konferencji prelegentami
byli  naukowcy z Polski (m.in.  PAN Warszawa, Uniwersytet  Warszawski,  Uniwersytet
Rzeszowski,  Uniwersytet  Łódzki,  Uniwersytet  Jagielloński,  Uniwersytet  Pedagogiczny
w Krakowie, Akademia Obrony Narodowej) oraz naukowcy ze Słowacji i z Węgier.
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I.3.4. Stworzenie ekspozycji dokonań nowotarskich artystów.

WYSTAWY organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w 2016 r.:

l.p. Nazwa imprezy Termin
1. Przemijanie – XXXIX Konkurs Amatorskiej

Twórczości Plastycznej 
Styczeń

2. Góralu czy ci nie żal…Edward Duda –
malarstwo

Styczeń

3.
Wystawa malarstwa Elżbiety Kolusz Luty/marzec 

4.
Józef Podkanowicz - malarstwo Kwiecień/maj

5.
Moje malowanie – wystawa Heleny Luberdy Maj/czerwiec

6.
Krzysztof Mierzejewski – fotografia Maj/czerwiec

7.
XXXVI Międzynarodowy Konkurs
Fotograficzny im. Jana Sunderlanda 

„Krajobraz Górski”
Lipiec/sierpień

8.
„Kruczory” Szymona Kruczka Wrzesień 

9.
   Grażyna Gruszka moje krajobrazy Wrzesień/październik

10. „Poczucie wolności” (w ramach „Kichanie
Mózgu”) oraz „ZOOM Kreatine Laboratorium”   

 Październik

11.
„Chasydzi w Leżajsku” fotografie Jacka
Chrzanowskiego, Artura Jankowskiego i

Sebastiana Mikity
Październik/listopad

12.
„Moje ŚDM Kraków” fotografia Październik

13. XL Konkurs Amatorskiej Twórczości
Plastycznej

Listopad/grudzień

WYSTAWY organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, Muzeum Podhalańskie
im. Cz. Pajerskiego w 2016 r.:

l.p. nazwa imprezy termin

1.
„Z rodzinnych zbiorów nowotarskich rodów –

Rajskich i Różańskich”
Styczeń 

2.
Józef Mroszczak życie i twórczość – plakaty

z kolekcji Miejskiego Ośrodka Kultury
w Nowym Targu

28.01.2016 – 07.04.2016

3.
„ Taka jest nasza wiara " –  znaczki ze zbiorów
Marka Borowicza. Wystawa w 1050 rocznicę

Chrztu Polski
07.04.2016 – 15.06.2016

4.
„ 3 maja i inne uroczystości patriotyczne na

drukach ulotnych ze zbiorów Muzeum
Podhalańskiego”

03.05.2016 – 31.09.2016

5.
Jubileusz 50-lecia Muzeum Podhalańskiego im.

Cz. Pajerskiego w Nowym Targu
23.06.2016 -15.10.2016

6.
Wystawa stała „Nowy Targ na przełomie XIX

i XX wieku – miasto, którego już nie ma” 
Wystawa stała
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7.
Wystawa „Święty Jan Paweł II – Miasto Nowy

Targ. Przeszłość i obecność” 
Wystawa stała

8.
Wystawa plenerowa z okazji rocznicy

„Cudu nad Wisłą”
15.08.2016 r.

9.
Wystawa „Kampania wrześniowa 1939. 

W dokumencie i na fotografii”
wrzesień/listopad/grudzień

10.
Wystawa „Śpij kolego w ciemnym grobie niech

się Polska przyśni Tobie. Kwatera Żołnierzy
Legionów Polskich w Nowym Targu”

listopad/grudzień

11.
Ścieżka muzealno-edukacyjna po stałej

ekspozycji dla dzieci i opiekunów pt. „Podróżuj
z Barankiem Loczkiem po Podhalu i Orawie”

Wystawa stała

12.
„Sienkiewicz w zbiorach Muzeum

Podhalańskiego i MBP w Nowym Targu”
25 listopada – 15 grudnia 2016

13.
„Na szlaku soli i węgrzyna, dwory obronne,

kasztele, zamki w dolinie Dunajca,
Hornadu i Popradu”

16 – 31 grudnia 2016

I.3.5. Udział w tworzeniu wydawnictw, filmów, programów TV, dokumentujących
podhalańskie tradycje.

Coroczna edycja Almanachu Nowotarskiego -„Almanach Nowotarski Nr 20”.

I.3.6. Dalszy rozwój bogatej  (różnorodnej,  zdywersyfikowanej,  dostosowanej do
potrzeb odbiorców) oferty wydarzeń kulturalnych bazujących na lokalnych
tradycjach.

Wśród czołowych imprez bazujących na lokalnych tradycjach zaliczyć należy:
• Małopolski Festiwal Smaku „Zjedz na Polu”, półfinał w Nowym Targu we wrześniu

2016. Szacuje się, że półfinał odwiedziło około 2000 osób.
• XVI Jarmark Podhalański. Szacuje się, że XVI Jarmark Podhalański odwiedziło około

18 000 osób.
• Wykłady, lekcje muzealne, promocje książek w Muzeum Podhalańskim im. Czesława

Pajerskiego. 

WYKŁADY I WARSZTATY W MUZEUM w 2016 r.

l.p. nazwa imprezy ilość

1.

Wykłady Jacka Waksmundzkiego w cyklu 
„ Bohaterowie I i II Wojny Światowej z Nowotarskiego 
Gimnazjum”. Tematy wykładów: Konfederaci 
Tatrzańscy, Lekarze i farmaceuci, Apel Poległych, Od 
Scytów po Lenino.

4 spotkania w terminie:
19.01.2016, 15.03.2016,
26.04.2016, 24.05.2016 

2. Wykład Stanisława Apostoła pt. „Dziedzictwo 
konfederacji”

1 spotkanie: 16.02.2016

3. Wykłady Marka Fryźlewicza z cyklu 
„ Nowy Targ – moje miasto. Galeria nowotarżan”
Tematy: 

• Profesorowie nowotarskiego liceum: Franciszek 
Pierwoła, Jan Krzystyniak, Eugeniusz 
Przesławski

10 spotkań w terminie:
14.01.2016
25.02.2016
10.03.2016
21.04.2016
18.05.2016
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• Nowotarscy lekarze: dr Andrzej Chramiec, dr 
Wilhelm Türschmid, dr Wit Radwański

• Nowotarscy prawnicy: dr Michał Syper, mgr 
Władysław Hajnos

• Nowotarscy księża: ks. Prałat Tadeusz Juchas, 
ks. Prałat Franciszek Juraszek, ks. Prałat Józef 
Ślazyk

• Nowotarscy samorządowcy: Józef Rams, Józef 
Truty

• Nowotarscy przedsiębiorcy: Adam Worwa, 
Franciszek Żarnecki

• Bohaterowie II Wojny Światowej. Maria Szoska
i Eugeniusz Gryglak

• Artyści nowotarscy cz.2. Józef Mroszczak i 
Teresa Zydroń

• Nowotarscy legioniści: Wiktor Gutowski - 
artysta, pedagog i Jerzy Michał Łucki - pierwszy
nowotarski olimpijczyk, żołnierz

• Sługa Boży Brat Andrzej Alojzy Maria Chmiel, 
słowacko-polski błogosławiony

16.06.2016
29.09.2016
20.10.2016
17.11.2016

     15.12.2016    

4.
Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Od Zjazdu
w Wyszehradzie do Grupy Wyszechradzkiej” - kwiecień

2016 r.

5. Lekcja muzealna dot. wystawy historycznej 3 maja i
inne uroczystości patriotyczne – maj 2016 r.

6. Wykład dla uczniów szkół podstawowych pt. Od osady
Stare Cło do miasta Nowy Targ – 16 maja 2016 r. 1 spotkanie

7.
Promocja książki Elżbiety Jachymiak - Miodunki pt.

"Życie kulturalne w małym mieście"; początek
obchodów 670lecia Miasta

8.
Promocja książki pt. „W służbie Rzeczypospolitej.

Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych”
- 16 września 2016 r.

9.

Tydzień Papieski w Muzeum Podhalańskim
w Nowym Targu 

(warsztaty, oprowadzanie po wystawie stałej, projekcje
filmów dokumentalnych)

       od 10 do 14 października 2016 r.  
 

10.

Wieczornica Sienkiewiczowska -
wykład prof. Anny Mlekodaj, czytanie przez Mateusza
Dewerę aktora scen krakowskich fragmentów powieści
Henryka Sinkiewicza oraz występ uczniów i nauczycieli

PSM w Nowym Targu – listopad 2016 r.
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11. Promocja książki Łukasza Wiatera pt. Ks. Jan Góralik –
kapłan, społecznik i męczennik - grudzień 2016 r.

12.

Konkurs fotograficzno- plastyczny pt. „Moja mała
ojczyzna”. Na konkurs wpłynęło 350 prac z całej Polski

(również z woj. łódzkiego), poziom prac był bardzo
wysoki. Udało się pozyskać pieniądze na nagrody ze

Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miasta –
listopad/grudzień 2016 r.

I.3.7. Wspieranie i propagowanie twórczości lokalnej i amatorskiej.

STAŁE  FORMY  ZAJĘĆ  MIEJSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  W  NOWYM
TARGU /13 form/: 
Laboratorium sztuki, klub fotograficzny, grupa teatralna” O szesnastej”, scena dorosłych
MOK,  Mini  Akademia,  studio  piosenki  „Septyma”,  Miejska  Orkiestra  Dęta,  zespół
taneczny Party-tura i Paty-tura Fun, zespół regionalny „Mali Śwarni”, zespół regionalny
„Hyrni”, zespół regionalny „Śwarni”, nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie.

LABORATORIUM SZTUKI
Spotkania  amatorów  sztuk  plastycznych.  W  lipcu  nastąpiła  zmiana  kierującego
Laboratorium,  którym została  mgr  Anna Gostkiewicz.  Bezpłatne  zajęcia  plastyczne  są
prowadzone 2 razy w miesiącu po ok. 3 h. W ramach spotkań: nauka rysunku i malarstwa
zgodnie z metodyką; korekta prac; nauka obsługi komputera i programów graficznych,
pomoc przy archiwizacji  i  obróbce  cyfrowej  prac.  Członkowie  odbyli  plener  malarski
w Łopusznej „Jesień w Gorcach”, zakończony Wystawą Poplenerową. Członkowie brali
udział w dorocznym konkursie Amatorskiej Twórczości Plastycznej. Dodatkowo powołali
Towarzystwo Artystyczne Nowotarskie. 

KLUB FOTOGRAFICZNY
Spotkania  odbywały  się  2  x  w  miesiącu  z  przerwą  wakacyjną  (lipiec,  sierpień).
Zorganizowano 4 sesje fotografii studyjnej i dwa spotkania z warsztatu fotograficznego,
na każdym spotkaniu swoje prace w formie elektronicznej prezentują członkowie Klubu. 
W terminie 13.10- 15.11.2016 zorganizowana została wystawa fotografii autorstwa Jacka
Chrzanowskiego,  Artura  Jankowskiego  i  Sebastiana  Mikity  „CHASYDZI
W LEŻAJSKU”.

GRUPA TEATRALNA O SZESNASTEJ
Zajęcia  odbywały  się  4  x  w miesiącu  z  przerwą  wakacyjną  (lipiec  sierpień).   Grupę
prowadzi Marek Wrona. 
6.06.2016 Zaprezentowano premierowe widowisko: „Bo wszystko w przyrodzie ma swój
początek i koniec” w reż. Marka Wrony, które obejrzało około 300 osób.

GRUPA TEATRALNA - SCENA DOROSŁYCH
Zajęcia od stycznia do czerwca odbywały się 4 x w miesiącu. Przerwa wakacyjna (lipiec
sierpień). Od września zmiana instruktora (Andrzej Rozmus) zajęcia 4 x w miesiącu.
7.06.2016  Zaprezentowano  premierowe  widowisko  „WARUNEK”  w  reż.  Marcina
Kobierskiego na podstawie dramatu Friedricha DÜRRENMATTA, które obejrzało około
200 osób.
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MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA
Sprawozdanie działalności Miejskiej Orkiestry Dętej w Nowym Targu w roku 2016.
• 10 stycznia  –  w Miejskim Ośrodku Kultury  w Nowym  Targu,  odbył  się  24  finał

Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy,  na  którym  nie  mogło  zabraknąć
reprezentatywnego zespołu Stolicy Podhala, czyli nowotarskiej Dętej.

• 23 stycznia – na zaproszenie Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Targu,
nasz Kapelmistrz uczestniczył w Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP,
które miało miejsce w remizie OSP na Kowańcu.

• 24  stycznia  –  dzięki  uprzejmości  ks.  Proboszcza  Andrzeja  Wiktora  oraz  Państwa
Stanisława  i  Basi  Sobula  -  twórców  naszych  orkiestrowych  mundurów,  mieliśmy
ogromną przyjemność i zaszczyt kolędować w kościele parafialnym w Pyzówce. Po
koncercie zostaliśmy zaproszeni na wspaniały poczęstunek.

• 3  maja  –  Nowy  Targ  wraz  z  całą  Polską  świętował  225  rocznicę  uchwalenia
Konstytucji  3 Maja.  Uroczystości  rozpoczęła  Eucharystia  w ogrodzie przy kościele
św. Katarzyny w Nowym Targu, po której nowotarska Dęta w uroczystym przemarszu
poprowadziła zebranych pod Ratusz miejski.

• 15 maja – Międzynarodowy Koncert Jubileuszowy z okazji lokacji Miasta Nowy Targ,
z udziałem Zofii Kilanowicz, Wiktorii Bisztygi oraz zespołu Popradčanka z Popradu.

• 25 czerwca – podczas trwającego 3 dni (24-26 czerwca br.) Małopolskiego Festiwalu
Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu, MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA W
NOWYM  TARGU  ZDOBYŁA  I  MIEJSCE  W  KATEGORII  ORKIESTR
DZIAŁAJĄCYCH  PRZY  DOMACH  KULTURY  I  STOWARZYSZENIACH
SPOŁECZNO-KULTURALNYCH.

• 19-21  sierpnia–  uroczystym  przemarszem,  któremu  przewodziła  Miejska  Orkiestra
Dęta, rozpoczął się XVI Jarmark Podhalański.

• 1  września–  pamiętna  data  dla  całego  Narodu,  pamiętna  data  w  historii  świata.
Wybuchła II wojna światowa. Jak w każdym zakątku Polski tak i w naszej lokalnej
Ojczyźnie, uroczyście przeżywano ten znamienny dzień. Obchody rocznicy wybuchu
II  wojny  światowej  rozpoczęła  Msza  św.  w  kościele  św.  Katarzyny,  po  której
zgromadzeni  udali  się  pod  Ścianę  Pamięci  Ofiar  Terroru  Hitlerowskiego
i Stalinowskiego. Przemarsz oraz oprawę muzyczną zapewniła nasza orkiestra.

• 24 września- Puchar Dyrektora MCK Sokół Antoniego Malczaka, dyplomy, saksofon
altowy, nagroda pieniężna i gromkie brawa. Miejska Orkiestra Dęta w Nowym Targu
podczas koncertu „My, Małopolanie” odebrała granty za zdobyte I miejsce podczas
39. Festiwalu Echo Trombity.

• 23 października – Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Targu obchodziła jubileusz
135-lecia  istnienia.  Uformowane  pododdziały  ze  sztandarami  maszerowały  do
kościoła pw. Matki Boskiej Anielskiej z parkingu przy Długiej Polanie. Po uroczystej
Mszy św. z udziałem nowotarskiej  orkiestry,  ochotnicy i  ich goście  przejechali  na
Nową Targowicę.  Tam odbyła się galowa i plenerowa część jubileuszu, z fasonem
rozpoczęta przez Miejską Orkiestrę Dętą.

• 28 października – w kościele św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu, nasz Kapelan
ks.  Robert  Pochopień,  odprawił  Mszę  świętą  o  godz.  18:00  w  intencji  śp.  Jurka
Nowakowskiego, w pierwszą rocznicę śmierci.

• 10-11  listopada  –  Orkiestra  uświetniła  repertuarem  oficjalnym  oraz  pieśniami
patriotycznymi Święto Odzyskania Niepodległości.

Oprócz wyżej wymienionych uroczystości, festiwali i świąt, odbywały się cotygodniowe
próby.  Wiele  było  również  dodatkowych  prób  przed  najważniejszymi  dla  orkiestry
występami.  Dotyczyły  one  musztry  paradnej,  logistyki  orkiestrowej,  dopracowania
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szczegółów które mocno punktują w konkursach. Poza próbami obowiązkowymi osobne
terminy były ustalane dla osób które zaczynały, bądź zaczynają naukę żeby w przyszłości
zasilić orkiestrę.

MINI AKADEMIA
W terminie styczeń – czerwiec 2016 działała jedna grupa 10 dzieciaków. Od września do
grudnia działały już 3 grupy (ok. 40 dzieci) z dziećmi w wieku 1,5 – 4 lata. Duży wzrost!
Zajęcia  prowadzone  są  w  formie  Family  Arts,  czyli  na  zajęciach  wraz  z  dzieckiem
„pracuje” również Rodzic/Opiekun. Zajęcia każdej z grup odbywają się raz w tygodniu po
1h.  Dodatkowo  organizowano  zajęcia  integracyjnie  jak  Dzień  Babci  i  Dziadka,
Walentynki,  Dzień Matki,  Dzień Dziecka,  Mikołajki.  Usprawniono pobieranie opłat  w
grupie raz na kwartał, co pozwala na dłuższe, kwartalne planowanie zajęć.

STUDIO PIOSENKI „SEPTYMA”
W zajęciach Studia Piosenki „Septyma” w roku  2016 brało udział 38 solistów. Dzieci
uczestniczyły  w  życiu  muzycznym  miasta,  reprezentowały  Nowy  Targ  w  różnych
konkursach zdobywając 32 nagrody w konkursach międzynarodowych, 36 w konkursach
ogólnopolskich, 74 nagród w konkursach wojewódzkich oraz 33 nagrody w konkursach
powiatowych.  

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO  PARTY-TURA 
Zespół składa się z dwóch grup. Grupa dziewcząt starsza I  „Party-tura” zajęcia odbywają
się w piątki (1 tyg) w godz. 1600 – 1800. Ilość dziewcząt w grupie 9 os. Dla potrzeb zespołu
została opracowana choreografia „MISH – MASH”. Grupa młodsza II „Party-tura Fun”
zajęcia odbywają się w czwartki (1 x tyg.) w godz. 1600 – 1800. Ilość dziewcząt to 11 os.
Dziewczęta ćwiczyły i uczyły się choreografii „MACHO”. Dodatkowo na tzw. Grupę „0”
na  zajęcia  przychodzą  dziewczęta  wybrane  przez  instruktora,  aby  uczyć  się
choreotechniki, tworzyć etiudy taneczne; oraz nowe chętne osoby, które chcą należeć do
zespołu. Jest to tzw. Grupa rotacyjna, bez określonej liczby osób. Te zajęcia odbywają się
we wtorki (1 x tyg.) w godz. 1600 – 1800.

ZESPÓŁ REGIONALNY MALI ŚWARNI 
Tradycyjnie  w każdą środę i piątek odbywają się próby, zajęcia od godziny 17 do 19,
gdzie opracowywany jest  program na poszczególne występy,  prowadzona jest  również
nauka pieśni i  tańca.  Każda możliwość zaprezentowania  się przez dzieci  jest  dla  nich
szczególnym wyróżnieniem, a jednocześnie wyjątkowym przeżyciem. Bardzo cieszy fakt
że chętnie uczestniczą w próbach i z radością prezentują swoje umiejętności. 
Spotkania na próbach, a zwłaszcza na wyjazdach wspaniale integrują grupę. Dzieci uczą
się samodzielności, wzajemnego wspierania się, jak również działania w grupie, zespole.

ZESPÓŁ REGIONALNY HYRNI 
Zespół Góralski „Hyrni” działający przy Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Targu,
prowadzi regularne zajęcia we czwartki w godzinach od 18.30 do 21.00.  Zespół tworzą
osoby  wywodzące  się  zarówno  z  Nowego  Targu,  jak  i  okolicznych  miejscowości.
W dużej części są to byli członkowie dziecięco młodzieżowego zespołu „Mali i Młodzi
Hyrni”,  którzy niejako w dorosłej  grupie,  kontynuują  swą przygodę z folklorem. Nie
brakuje również i osób, które od podstaw uczyły się tańca i śpiewu już w ”Hyrnych”. Cały
czas bowiem grupa prowadzi działalność dydaktyczną zarówno z osobami posiadającymi
już umiejętności tańca i śpiewu, jak i z tymi, którzy jak dotąd nie mieli z tym praktycznej
styczności. Zespół dysponuje w dużej części własnym zapleczem strojów i instrumentów,
które przejął po likwidacji „dawnego patrona” tj. NZPS „Podhale”. Cały czas jednakże
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w  miarę  możliwości  finansowych,  ze  względu  na  bieżące  zużycie  elementów  w/w
strojów,   stara  się  uzupełniać  to  zaplecze.  Osobą  kierującą  zespołem  jest  Maciej
Warpecha.

ZESPÓL REGIONALNY ŚWARNI
Zespół „Śwarni” w roku 2016 brał udział w następujących wydarzeniach:
Spektakl teatralny pt:„  Jak Baba diabła  wyonacyła”  według opowiadania W.Tetmajera
– wystawiany w Miejskim Ośrodku Kultury 4 razy.  Zespół ze spektaklem wystąpił  na
„Orawskich  Posiadach  Teatralnych”  zdobywając  3  miejsce.  „Śwarni”  przygotowal
i dwukrotnie wystąpili ze spektaklem promującym książkę dr. Anny Mlekodaj  "Kuchnia
Wygaszona. Listy Nienapisane" poświęconej  pochodzącemu z Czarnego Dunajca ppor.
Władysławowi Burtanowi.  Występy odbyły  się  w Nowym Targu i  Czarnym Dunajcu.
Zespół  zorganizował  i  dwukrotnie  wystąpił  ze  spektaklem  pt:  „Nowy  Targ  –  Moje
Miasto”  podczas  Jubileuszu  670-lecia  Nowego  Targu  oraz  na  zakończenie  „Jarmarku
Podhalańskiego”.  Zespół  przygotował  i  zaprezentował  promocję tomiku poezji  Wandy
Szado Kudasikowej – „Strofy o Janie Pawle II”. Śwarni przygotowali i zaprezentowali
Benefis  Wandy Szado Kudasikowej.  Wzięli  udział  w Benefisie  Pani  Janiny Glińskiej
– wieloletniej Dyrygentce Miejskiego Nauczycielskiego Chóru „Gorce”.  
Braliśmy udział w imprezach regionalnych, między innymi:

• Konkurs Tańca w Bukowinie Tatrzańskiej – dwa wyróżnienia par tanecznych.
• Konkurs śpiewu Pasterskiego w Kościelisku – wyróżnienie dla grupy śpiewaczej.
• Konkurs śpiewu w Czarnym Dunajcu – „Duchowe Nuty” 
• Występowaliśmy  z  programem  regionalnym  podczas  Targów  Sztuki  Ludowej

w Kieżmarku.

NAUKA GRY NA GITARZE I NA PIANINIE
Nowe  formy  w  MOK  od  września  2016.  Na  zajęcia  „z  gitary”  uczęszcza  16  osób
spotykając się w 5 grupach w  poniedziałki. Z kolei na zajęcia z pianina uczęszcza 6 osób
spotykając się we wtorki i środy indywidualnie. To formy z dużym potencjałem, które
zamierzamy rozwijać i „wykorzystywać” w ramach działalności.

KONKURSY organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w 2016 r.:

l.p. nazwa imprezy Termin

1.
XIII Małopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek

i Pieśni Zimowych
14 stycznia 2016 r.

2.
XIV Międzynarodowy Festiwal Konkurs

Intershow 2016
5-8 stycznia 2016 r.

3. Konkurs Piosenki Angielskiej 10 lutego 2016 r.
4. Wygraj Sukces - eliminacje 10 lutego 2016 r.

5.
XXIX Małopolski Festiwal Form Muzycznych

i Tanecznych „Talenty Małopolski 2016”
25-26 kwietnia 2016 r.   

6.
31 Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży

BAJDUREK 2016
28 i 29 kwietnia 2016 r.

7.
Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

 eliminacje powiatowe  

8.
XXXVI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny

im. Jana Sunderlanda „Krajobraz Górski”
2 lipca 2016 r.

9. Konkurs plastyczny „Przyjaciele zwierząt” Wrzesień 2016 r.
10. XL Konkurs Amatorskiej Twórczości Plastycznej 25 listopada 2016 r.

11.
XIV Małopolski Konkurs Kolęd, Pastorałek

i Pieśni Zimowych
15 grudnia 2016 r.
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM TARGU
Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Nowym  Targu  organizowała  we  wszystkich  swoich
placówkach na terenie  miasta różnego rodzaju spotkania i   konkursy.  Najważniejszym
cyklem imprez organizowanym rokrocznie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Nowym
Targu  jest  „TYDZIEŃ  BIBLIOTEK”.  Jest  to  ogólnopolska  akcja  promowania
czytelnictwa,  biblioteki  bibliotekarzy.  Impreza  organizowana  jest  od  2004  r.  przez
Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich. Akcja  odbywa się  zawsze  w maju,  a  imprezy
rozpoczynają się  8 maja – w Dniu Bibliotekarza. Święto jest okazją do przedstawienia
dokonań oraz refleksji o bibliotece, jej roli w społeczeństwie oraz budowaniu dziedzictwa
kulturowego.  W  roku  sprawozdawczym  tematem  przewodnim  obchodów  było  hasło
„Biblioteka inspiruje”. Program obejmował: 
− „Spotkanie z książką” – konkursy i zabawy literackie w Filii Nr 2,
− „Książka moim przyjacielem” – konkursy literackie w siedzibie głównej,
− krzyżówki, zagadki, piosenki, zabawy dla dzieci w Filii Nr 2,
− „Mini Akademia Przedszkolaka w Bibliotece” – zajęcia prowadzone przez Elżbietę

Kolusz w Filii Nr 1,
− „Majowa  wyprawa  do  biblioteki”  –  lekcja  biblioteczna  połączona  z  konkursem

literackim w siedzibie głównej,
− „Dzieje  Rynku  nowotarskiego  w  czasach  nowożytnych  w  świetle  dokumentów

archiwalnych” – wykład mgr Barbary Słuszkiewicz  w siedzibie głównej,
− wspólne oglądanie filmu „Dzieci z Bullerbyn” w Filii Nr 2,
− „Podróże  z  pasją”  – spotkanie  z  Adamem Kokotem –  fotografem i  podróżnikiem

w Filii Nr 1,
− „Spotkanie  w bibliotece”  –  lekcja  biblioteczna  połączona  z  konkursem literackim

w siedzibie głównej,
− „W krainie bajek Wandy Chotomskiej” – konkurs w Filii Nr 2,
− „Małe ludki i magiczny las” – spotkanie literackie z Ludmiłą Figiel w Filii Nr 1, 
− „Zaczęło  się  od  Wiedźmina”  –  spotkanie  z  członkami  Nowotarskiego  Klubu

Fantastyki w Filii Nr 1,
− rozdanie nagród i dyplomów uczestnikom konkursów w Filii Nr 2,
− „Od osady Stare Cło do miasta Nowy Targ” – spotkanie z  Robertem Kowalskim

w siedzibie głównej,
− spotkanie autorskie z Hanną Cygler w siedzibie głównej.

W innych terminach odbywały się:
LUTY
− „Poeci nowotarscy i ich goście”.  Wiersze czytali:  Wanda Szado – Kudasik, Renata

Lipkowska,  Joanna  Słodyczka,  Piotr  Bies,  Roman  Dzioboń,  Krzysztof  Kokot
i Zbigniew  Tlałka.  Gościem  specjalnym  była  Anna  Tawłowicz,  a  spotkanie
poprowadziła dr Anna Mlekodaj. 

− „Damski punkt widzenia, czyli co nowego w literaturze” – spotkanie z czytelniczkami
Filii Nr 1 o aktualnym kanonie literatury kobiecej,

− „Czy  wiesz  dlaczego  konie  mają  podkowy?”  –  spotkanie  z  Kamilą  Kozak
– instruktorką jazdy konnej w Filii Nr 1,
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MARZEC
− „Wiosenna impreza biblioteczna” w Filii Nr 2. zajęcia plastyczne i czytanie opowieści

o wiośnie,
− „Nowotarski Klub Fantastyki” – spotkanie promujące literaturę fantastyczną w Filii

Nr 1,
− „Bajki  o  pszczołach”  –  spotkanie  z  Alicją  Gut  i  Stanisławem  Kowalczykiem

– Prezesem Zarządu Karpackiego Związku Pszczelarzy w Filii Nr 1,
− „Spotkanie z nutką wspomnień” – gościem Filii Nr 1 był Franciszek Szlaga,

KWIECIEŃ
− „Mały Króliczek w domu” – spotkanie z przedszkolakami w Filii Nr 1, 
− Spotkanie  autorskie  ze  znanym  tandemem  pisarskim  Marią  Ulatowską  i  Jackiem

Skowrońskim.

MAJ
− Cykl imprez pt.: „Tydzień Bibliotek” we wszystkich placówkach Biblioteki.

CZERWIEC
− Wieczór autorski Piotra Biesa pt.: „Przy Bliższym poznaniu, zyskuje”,
− XXVI wyjazdowa  Konferencja  Bibliotekarzy  Powiatu  Nowotarskiego  do  bibliotek

w powiecie starosądeckim. 
− W ramach współpracy pomiędzy Miejską Biblioteką Publiczną a  Gimnazjum Nr 1

w Nowym  Targu  odbyła  się  międzypokoleniowa,  integracyjna  wycieczka  śladami
Henryka Sienkiewicza. Wzięli w niej udział członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki
działającego  przy  Bibliotece,  studenci  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku,  uczniowie
i nauczyciele  Gimnazjum  oraz  bibliotekarze.  Na  trasie  wycieczki  znalazło  się:
Oblęgorek,  Muzeum  im.  Przypkowskich  w  Jędrzejowie  i  Opactwo  Cystersów
w Jędrzejowie. 

 
WRZESIEŃ
− „Narodowe Czytanie” – ogólnopolska akcja promowana przez Prezydenta Andrzeja

Dudę. W tym roku czytane było „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.
− We współpracy z  Polskim Stowarzyszeniem Haiku i  Miejskim Ośrodkiem Kultury

w Nowym  Targu  wystawiono  sztukę  Andrzeja  Dembończyka  pt.:  „Kandydatki  na
żonę”. 

PAŹDZIERNIK
− Promocja tomiku wierszy Joanny Słodyczki.
− XXVII  Konferencja  Bibliotekarzy  Powiatu  Nowotarskiego  w  Galerii  BWA  Jatki.

Tematyką spotkania były biblioteki cyfrowe.
− W  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Rekreacji  w  Świerklanach  odbyła  się  Śląsko

– Podhalańska Biesiada Poetycka, w której udział wzięła przedstawicielka Miejskiej
Biblioteki  Publicznej  w  Nowym  Targu.  Ze  strony  podhalańskiej  w  spotkaniu
uczestniczyli:  Wanda  Szado-Kudasikowa,  Renata  Lipkowska,  Adam  Kwiatek
i Krzysztof  Kokot.  Wyjazd  zorganizowany  został  dzięki  wsparciu  Burmistrza
Grzegorza Watychy. 

42



LISTOPAD
− „Wieczornica Sienkiewiczowska” zorganizowana w setną rocznicę wieczornicy, która

miała się odbyć w Nowym Targu w związku ze śmiercią Henryka Sienkiewicza. 

GRUDZIEŃ
− „Świąteczne spotkanie z bajką” – gościem Filii Nr 1 był Radny Miasta Nowy Targ

Krzysztof Sroka,
− Impreza  biblioteczna  zorganizowana  przez  Filię  Nr  2,  we  współpracy  ze  Szkołą

Podstawową Nr 4, związana ze św. Mikołajem.

Cały rok odbywały się lekcje biblioteczne i spotkania z zainteresowanymi czytelnikami
oraz  spotkania  Dyskusyjnego  Klubu  Książki.  Ponadto  Biblioteka  w  okresie
sprawozdawczym:

- udzielała licznych informacji, porad bibliograficznych i biograficznych,

- gromadziła wydawnictwa typu Polski Słownik Biograficzny, Nowe Książki itp.,

- gromadziła „Tygodnik Podhalański” i „Wierchy”,

- gromadziła materiały dotyczące Nowego Targu i jego mieszkańców,

-  kontynuowała  prowadzenie  Kroniki  Miasta,  która  publikowana  jest  w  kolejnych
rocznikach  Almanachu  Nowotarskiego  wydawanego  przez  Podhalańskie  Towarzystwo
Przyjaciół Nauk.

I.3.8. Stworzenie oferty wystawowej prezentującej  tradycje gospodarcze regionu
(np.  historia  kożucha,  tradycje  produkcji  oscypka)  prezentowane  podczas
imprez kulturalnych, targowych i sportowych odbywających się w mieście;
Opracowanie projektu nowotarskiego stoiska wystawowego (targowego).

Jak  co  roku,  tak  i  na  XVI  edycji  Jarmarku  wzięli  udział  artyści,  rzemieślnicy
i rękodzielnicy z Podhala, Sądecczyzny, Śląska i Małopolski, a nawet z Rzeszowa, oraz
goście  ze  Słowacji.  Można  było  zakupić  od  nich  ręcznie  robioną,  autorską  biżuterię,
ceramikę,  wyroby z  drewna,  wosku i  słomy,  a  także  obrazy,  rzeźby,  hafty i  serwety.
Twórcy wykonywali swoje wyroby na stoiskach, na oczach zwiedzających, zatem można
było  podejrzeć  ich  pracę,  zadać  pytania,  zamówić  produkt  o  konkretnych  cechach.
W strefie  dziecięcej,  na Placu Słowackiego,  prowadzone były  pokazy różnych  technik
rzemieślniczych, w których będą mogli wziąć aktywny udział najmłodsi. Zaprezentowali
się tam tam bartnicy, ceramicy, odlewnicy, a także krawiec, kowal i jubiler. 
Na  Jarmarku  wystąpiły  także  zespoły  regionalne  (Zespół  regionalny  „Hyrni”,  Zespół
regionalny „Młode Podhale”, Dziecięcy zespół regionalny „Mali Śwarni”) z programami
przedstawiającymi bogatą tradycję naszego regionu. 
Zorganizowana została nowa wystawa plenerowa poświęcona nowotarskim Jarmarkom.
Przedstawiła  ona  historię  nowotarskich  jarmarków.  Zdjęcia  pokazały  XX-to  wieczny
jarmark z początku wieku po lata 70–te. Wystawa była urozmaicona, bo zamieszczono na
planszach dokumenty, teksty  z archiwalnej prasy. Była chętnie oglądana i komentowana.
W Muzeum Podhalańskim znajduje się wystawa stała,  która w części poświęcona jest
kuśnierstwu  -  rzemiosłu  mającemu  odległą  historię.  Przywileje  cechowe  kuśnierze
w Nowym  Targu  otrzymali  w  1624  r.  Systematycznie  rosła  ilość  kuśnierzy,  dzięki
sprzyjającym warunkom tj. rozwijającej się hodowli owiec i jarmarkom na które spędzano
duże ilości owiec i kóz. W XIX wieku był to najliczniejszy cech (w mieście pracowało
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79  kuśnierzy).  Rzemiosłem  tym  zajmowały  się  całe  rodziny.  Tradycje  przetrwały  do
dzisiaj. Narzędzia, które pokazujemy służyły do rozciągania skór i do ich czyszczenia np.
kosa kuśnierska,  szkafy,  łopatka.  Skóry dawniej  wyprawiano mąką jęczmienno-żytnią,
farbowano na brązowy kolor korą dębową. Często kożuchów nie barwiono, zostawiano
naturalny  kolor  skór.  Na  wystawie  przedstawiamy  kożuszek  nie  barwiony  i  serdak
wyszywany, aplikowany czerwoną skórą.

I.3.9. Organizacja warsztatów z zakresu tańca góralskiego, śpiewu oraz gotowania 
jako specjalistycznej oferty kulturalnej. 

Na terenie Miasta działają następujące zespoły kultywujące tradycje regionalne: 
• Zespół Śwarni, 
• Zespół Mali Śwarni, 
• Zespół Hyrni, 
• Zespół Mali Hyrni
• Zespół Młode Podhale. 

I.3.10. Utworzenie galerii sztuki ludowej ze szczególnym uwypukleniem 
twórczości prymitywisty Edwarda Sutora.

Na  dzień  dzisiejszy  nie  funkcjonuje  autonomiczna  wystawa  dedykowana  twórczości
rzeźbiarskiej Edwarda Sutora. Kolekcja znajduje się w zbiorach Muzeum Podhalańskiego
im. Czesława Pajerskiego oraz w wersji elektronicznej na http://www.nowytarg.pl/sutor/.

I.3.11.  Budowa  Centrum  Produktu  Regionalnego  z  zastosowaniem muzealnych
funkcji  interaktywnych  z  uwzględnieniem  tradycji  rzemieślniczych,
handlowych i     kulturowych Nowego Targu.

Budowa  Centrum  Produktu  Regionalnego  wstępnie  była  przewidziana  w  rejonie  os.
Bereki w miejscu miejskiego ogrodzonego placu targowego. Ta lokalizacja już nie jest
aktualna.

Natomiast  do  Gminnego  Programu  Rewitalizacji  zostały  złożone  przez  nowotarskich
przedsiębiorców następujące  projekty,  które  w przyszłości,  o  ile  zostaną  zrealizowane
będą mogły pełnić podobną funkcję do zakładanego Centrum Produktu Regionalnego. Są
to:
• Rewitalizacja  przestrzeni  handlowo  -  usługowej  przy  ul.  Ludźmierskiej  26A

z przeznaczeniem na Park Kupiectwa, Edukacji i Rozrywki; 
• Rewitalizacja Miejskiego Placu Targowego połączona z jego przeniesieniem na teren 

Nowej Targowicy przy ul. Targowej w Nowym Targu; 
• Inkubator przedsiębiorczości dla zawodów ginących, rzemieślników i kultury Podhala

połączony z organizacją i prowadzeniem ośrodka badawczo-rozwojowego.
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I.4. Cel operacyjny – Rozwój funkcji ośrodka naukowego.

Zadania

I.4.1.      Krzewienie  wartości  edukacyjnych  i  kulturalnych  wśród  społeczeństwa
nowotarskiego  –  współpraca  władz  miasta  z  instytucjami  edukacyjnymi
i     naukowymi.

Na bieżąco trwa współpraca  Władz Miasta  z  Podhalańską Państwową Wyższą  Szkołą
Zawodową w Nowym Targu. 
1. Wspólnie  z  PPWSZ  W  Nowym  Targu  organizowano  z  odziałem  finansowym

Juwenalia.

2. Przedstawiciel miasta wchodzi w skład grupy samorządów wspierających tą Uczelnię. 

3. Preferencyjne udostępniano na cele  dydaktyczne PPWSZ z obiekty miasta,  głównie

sale gimnastyczne (SP Nr 3 i SP Nr 4).W Gimnazjum nr 2 udostępniono innej szkole

wyższej możliwość korzystania z sali lekcyjnych na cele edukacyjne i prowadzone jest

tam doskonalenie zawodowe nauczycieli.

4. Wspomagano PPWSZ w naborze studentów podkreślając doniosłą rolę tej uczelni na

Podhalu.  

I.4.2. Wspieranie działań uczelni wyższych i instytucji naukowych w organizacji
konferencji  i  sympozjów  naukowych  o  zasięgu  ogólnopolskim
i     międzynarodowym.

1) Wspomagano organizacyjnie i uczestniczono w wielu konferencjach organizowanych

przez Podhalańską Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Targu. 

2) Wsparto organizacyjne i finansowo przy wydawaniu publikacji popularno-naukowych

w tym zwłaszcza Almanachu Nowotarskim.

W 2016r. w PPWSZ podjęlo naukę 807 studentów a studiowało łącznie 2007 studentów z czego

1514 na studiach dziennych.

Wskaźniki w 2016 r.

Liczba konferencji - 3

Liczba studentów podejmujących naukę na nowotarskiej uczelni – 807

Zmiana liczby studentów podejmujących  naukę na nowotarskich  uczelniach  wyższych

– b. d

Odsetek  studentów  studiujących  na  nowotarskiej  uczelni  w  stosunku  do  liczby

mieszkańców – b. d
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I.5.  Cel  operacyjny  –  Polityka  długofalowej  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi.

Zadania

I.5.1.      Zlecanie  lokalnym organizacjom pozarządowym zadań z  zakresu polityki
społecznej,  kulturalnej,  edukacyjnej,  promocyjnej,  sportowej,  rekreacyjnej
itp.

Współpraca Miasta Nowy Targ z organizacjami pozarządowymi opiera się na corocznie
przyjmowanym  przez  Radę  Miasta  programie  współpracy.  W  tym  też  celu  powstał
„Program współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2016”  uchwalony  dnia
9 listopada 2015 roku Uchwałą Nr XV/131/2015  Rady Miasta Nowy Targ. Dokument ten
wypracowany  został  na  zasadach  partnerskich  i  przy  uwzględnieniu  konsultacji
społecznych wspólnie przez przedstawicieli sektora samorządowego jak i pozarządowego.
Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy oraz
sposobu  realizacji  zadań,  które  dokonywać  się  ma  poprzez  poszerzanie  zakresu
zadaniowego, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, wypracowywanie, ustanawianie
oraz przestrzeganie standardów. Zgodnie z zapisami Programu współpraca władz Miasta
z organizacjami  „trzeciego  sektora”  miała  charakter  zarówno  finansowy  jak
i  pozafinansowy.  Współpraca  z  organizacjami  pozarządowymi  zgodnie  z  wymogami
prawa  odbywała  się  w  ramach  wspierania  lub  powierzania  im  zadań  administracji
publicznej.  W tym celu  Burmistrz  Miasta  ogłosił  otwarte  konkursy ofert  na realizację
zadań  w  takich  dziedzinach  jak:  kultura  fizyczna,  kultura  i  sztuka,  ochrona  zdrowia
- przeciwdziałanie alkoholizmowi, turystyka, pomoc społeczna, edukacja. 

Współpraca finansowa 
Współpraca finansowa w ramach Programu opierała się na wspieraniu lub powierzaniu
realizacji zadań, w zakresie sfery publicznej w następujących zadaniach:

1. Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Przyznano kwotę 208.420,00 zł dla 34 podmiotów na realizację zadań z ww. zakresu

2. Zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz promocji
miasta.
Przyznano kwotę 75 000,00 zł dla 14 organizacji  pozarządowych na wykonanie zadań
publicznych w dziedzinie kultury i sztuki.

3. Zadania z zakresu turystyki i rekreacji.
Przyznano  kwotę  5.000,00  zł  dla  2  organizacji  pozarządowych  na  wykonanie  zadań
publicznych w dziedzinie turystyki i rekreacji.

4. Zadania z zakresu pomocy społecznej.
1)  przyznano  kwotę  150.000  zł  dla  realizacji  zadania  w  Caritas  Archidiecezji
Krakowskiej,  tj.  świadczenie  usług w postaci  opieki  pielęgniarskiej  w ambulatorium i
środowisku oraz rehabilitacji leczniczej w Nowym Targu,

2) przyznano kwotę 14.892 zł Stowarzyszeniu Podhalańskiemu Amazonki na wykonanie
drenażu limfatycznego,
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3) przyznano kwotę dotacji w wysokości 84.000 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w.
św.  Jadwigi  Królowej  w  Nowym  Targu,  celem  prowadzenia  i  zapewnienia  miejsc
w placówce opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego ,,RENOVARO”,

4) przyznano kwotę dotacji w wysokości 55.000 zł dla Rzymskokatolickiej Parafii pw.
św.  Jana Pawła  II  w Nowym Targu -  prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w placówce
opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego,

5)  przyznano  kwotę  dotacji  w  wysokości  42.000  zł  Polskiemu  Komitetowi  Pomocy
Społecznej  w  Nowym  Targu,  celem  udzielanie  posiłku  osobom  tego  pozbawionym
poprzez prowadzenie stołówki dla osób niezaradnych życiowo,

6) przyznano kwotę dotacji w wysokości 15.000 zł Uniwersytetowi Trzeciego Wieku w
Nowym  Targu  na  aktywizację  osób  poprzez  umożliwienie  im  udziału  w  zajęciach
Uniwersytetu,

7)  przyznano  kwotę  466.490  zł  Polskiemu  Stowarzyszeniu  na  Rzecz  Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu z przeznaczeniem na prowadzenie
Środowiskowego Domu Samopomocy.

5. Zadania za zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Przyznano kwotę dotacji w wysokości 77.350 zł dla 11 podmiotów na realizację zadań
z ww. zakresu.

I.6. Cel operacyjny – Podnoszenie jakości świadczonych usług publicznych.

Zadania

I.6.1.      Poprawa jakości funkcjonowania administracji samorządowej.

W celu usprawnienia funkcjonowania Urzędu Miasta w 2016 r. Burmistrz Miasta dokonał
kolejnych zmian w jego strukturze organizacyjnej.
Funkcjonowanie procesów pracy poddawane było cząstkowym przeglądom zarządzania
w komórkach organizacyjnych Urzędu. W 2016 r. przeprowadzono (zgodnie z planem)
6 auditów. Audytorzy jednostki certyfikującej, którzy przeprowadzali w Urzędzie audyt
nadzoru nad systemem zarządzania jakością nie stwierdzili żadnych niezgodności. System
zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Nowy Targ funkcjonuje zatem prawidłowo i jest
zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

I.6.2.      Stały rozwój umiejętności pracowników samorządowych miasta.

86,70% pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych Urzędu Miasta Nowy
Targ  posiada  wykształcenie  wyższe.  Wykształceniem  średnim  legitymują  się  głównie
wieloletni pracownicy Urzędu, co stanowi 11,30% zatrudnionych.  Corocznie w budżecie
miasta  planowane  są  środki  na  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  pracowników
(liczba  szkoleń  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  przeliczeniu  na  jednego  urzędnika
wyniosła 1,11 szkolenia). 
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W 2016 r. wydatkowano 409,41 zł w przeliczeniu na jednego pracownika na podnoszenie
kwalifikacji  w formach pozaszkolnych (szkolenia merytoryczne  organizowane głównie
przez firmy zewnętrzne, uczestnictwo w forach tematycznych, konferencjach, itp.).

Jednym z priorytetów Kierownictwa Urzędu, jak również wszystkich pracowników, jest
kreowanie  właściwego,  pozytywnego  wizerunku  Urzędu.  Burmistrz  Miasta  –  jako
kierownik Urzędu - propaguje w obrębie całej organizacji znaczenie spełniania wymagań
Klienta,  jako podstawowego  i  kluczowego  podmiotu  oddziaływań  instytucji,  jaką  jest
Urząd Miasta Nowy Targ. 

Aby zdiagnozować, jak faktycznie działania Urzędu są postrzegane, w dniach 1 kwietnia
–  31  maja  2016  r.  (badanie  za  2015  r.)  po  raz  dziewiąty  przeprowadzono  badanie
satysfakcji  klientów. Wzięło w nim udział  115 respondentów (liczba wydanych ankiet
– 200, zwrot 58%). Ankiety dostępne były codziennie w Biurze Obsługi Mieszkańców
oraz w poszczególnych Wydziałach. 

W  większości  ocena  poszczególnych  aspektów  funkcjonowania  Urzędu  wypadła
korzystniej niż rok wcześniej, zaś ogólna satysfakcja Klientów z całości funkcjonowania
Urzędu wyniosła 86%. 
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CEL STRATEGICZNY NR II
Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców

Cele
operacy

jne

Cel strategiczny II
Zapewnienie

bezpieczeństwa publicznego
i socjalnego mieszkańców

Ilość
zadań

operacyjn
ych

Charakte
r zadań

operacyj
nych

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015 2016

II.1 Wysoki poziom
bezpieczeństwa i

porządku publicznego

4 ciągły 4 4 4 4

II.2 Zapobieganie
wykluczeniu
społecznemu

5 ciągły 3 5 5 5

II.1.  Cel  operacyjny  –  Podnoszenie  poziomu  bezpieczeństwa  i  porządku
publicznego

Zadania

II.1.1.  Współpraca władz miasta z samorządem powiatowym i gminami sąsiednimi
w     ramach regionalnych i subregionalnych programów podnoszących poziom
bezpieczeństwa publicznego.

Zgodnie z planem na podstawie uchwały budżetowej oraz uchwały Rady Miasta z dnia
z dnia  21  marca  2016  roku  w  sprawie:  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia
o przekazaniu  środków  finansowych  na  „Fundusz  Wsparcia  Policji”  Komendy
Wojewódzkiej  Policji  z  siedzibą  w  Krakowie,  zawarto  z  komendą  Powiatową  Policji
w Nowym  Targu  porozumienia,  w  wyniku  których  przekazano  środki  finansowe
w wysokości 25 tys. zł na dodatkowe piesze patrole Policji. Ponadto w okresie jesiennym
zabezpieczono dodatkowe służby patrolowe z Komendy Wojewódzkiej Policji w liczbie 
8 funkcjonariuszy, którzy pełnili patrole prewencyjne na terenie miasta oraz brali udział
w kontrolach  przestrzegania  przez  właścicieli  i  sprzedawców  alkoholu  zasad  ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowo na wniosek
Komendanta Powiatowego Policji zakupiono i wypożyczono komendzie alkogogle w celu
prowadzenia  działań  prewencyjnych  głównie  w  szkołach.  Dwukrotnie  z  udziałem
funkcjonariuszy Policji przeprowadzono szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych
w  zakresie  przestrzegania  przepisów  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

II.1.2.  Rozbudowa monitoringu na terenie miasta.

W roku 2016 r. całodobowo rejestrowano zdarzenia z Rynku i przyległych do niego ulic
przez  6  kamer,  24  kamery  umieszczone  w  Parku  Miejskim,  8  kamer  umieszczonych
w Małym Parku Miejskim. Dzięki stałemu nadzorowi miejskiego monitoringu, na bieżąco
przekazywano KPP w Nowym Targu informacje o konieczności podjęcia interwencji, jak
również na jej żądanie udostępniano nagrania.
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II.1.3.  Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego – kontakt
służb  porządku  publicznego  z  mieszkańcami,  współpraca  ze  szkołami,
angażowanie mieszkańców do identyfikacji miejsc niebezpiecznych.

Akcje prewencyjne na terenie miasta Nowy Targ przeprowadzone z udziałem Komendy
Powiatowej Policji w roku 2016:

• przeprowadzono  spotkania  z  uczniami  gimnazjum  i  szkół  ponadgimnazjalnych
w trakcie których poruszano tematykę z zakresu Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości
i  Przeciwdziałania  Alkoholizmowi.  Wspólnie  z  Urzędem  Miasta  Nowy  Targ
przeprowadzono dwa szkolenia dla sprzedawców oraz właścicieli sklepów i placówek
gastronomicznych.  Przeprowadzono  trzy  szkolenia  w  ramach  programu  „Szkoła
Trzeźwych Kierowców”;

• przeprowadzono  spotkania  z  uczniami  gimnazjum  i  szkół  ponadgimnazjalnych
w trakcie  których  poruszano  tematykę  z  zakresu  ustawy  o  Przeciwdziałaniu
Narkomanii;

• zorganizowano w okresie ferii zimowych cykl zajęć „Zima w Mieście” a w wakacje
„Lato w Mieście”;

• zorganizowano zimowe i letnie półkolonie profilaktyczne i kolonie profilaktyczne dla
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych;

• w  ramach  programu  „Kibice  i  doping  Tak,  Pseudokibice  i  agresja  –  nie”
przeprowadzono 73 spotkania w szkołach, w których udział wzięło 1635 uczniów;

• w szkołach wdrożono program „Zagrożenia w sieci – profilaktyka, reagowanie”;

• kontynuowano  realizacje  rządowego  programu  „Razem  Bezpieczniej”  w  ramach,
którego  odbyły  się  akcje  prowadzone  przez  Policję  -  „Bezpiecznie  w  kasku”,
„Bezpieczne Ferie 2016”, „Bezpieczne Wakacje 2016”;

• we  współpracy  z  KPP  Nowy  Targ  zorganizowano  Ogólnopolski  Dzień  Funduszy
Europejskich,  w  trakcie  którego  Policja  prezentowała  quada  i  rowery  zakupione
z funduszy pomocowych;

• Policja wzięła udział w organizacji dwóch Festynów Parafialnych;

• w ramach działań  prewencyjnych  KPP była  organizatorem (przy wsparciu  Miasta)
„XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”;

• kontynuowano program „Odblaskowa szkoła”.

Wskaźniki w 2016 r.:
1. Liczba przestępstw na 100 mieszkańców: 2,5
2. Liczba zdarzeń na terenie miasta: 794 

II.1.4.  Zintensyfikowanie działań w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego.

W  dniu  7  czerwca  2016r.  przy  udziale  m.in.  przedstawicieli  RZGW  Zarząd  Zlewni
Górnego  Dunajca  w  Nowym  Targu  odbyło  się  posiedzenie  Gminnego  Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, na którym jednym z omawianych tematów były inwestycje
planowane i realizowane przez Urząd Miasta Nowy Targ a mające na celu zabezpieczenie
przeciwpowodziowe miasta.
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II.2. Cel operacyjny – Zapobieganie wykluczeniu społecznemu

Zadania

II.1.5.  Realizacja programów przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Na bieżąco realizowany jest Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania  Narkomanii.  W  2016  r.  były  podejmowane
następujące działania:

• prowadzenie  profilaktycznej  działalności  informacyjnej  i  edukacyjnej  w  zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży;

• zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych od alkoholu;

• udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

• wspomaganie  działalności  instytucji,  stowarzyszeń  i  osób  fizycznych,  służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

• przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów
alkoholowych;

• w ramach  zadań  i  metod  przeciwdziałania  narkomanii,  prowadzona  jest  regularna
działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa.

Sposób realizacji programu przedstawia „Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu
Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii w roku 2016”.

Miejski  Program  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania  Narkomanii  na  rok  2016  przewidywał  realizację  zadań  ujętych
w poszczególnych grupach tematycznych. Stan realizacji zadań wygląda w przedstawiony
poniżej sposób:

1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  w  szczególności  dla  dzieci  i  młodzieży.
W zakresie zagadnienia zrealizowano następujące zadania:

1) „III  Elementarz  czyli  Program Siedmiu Kroków” zrealizowany w edycji  wiosennej
w  szóstych  klasach  Szkół  Podstawowych.  W  programie  prowadzonym  przez
16  przeszkolonych  nauczycieli  i  pedagogów  szkolnych  wzięło  udział  285  uczniów,
168 nauczycieli (Rady Pedagogicznej), 250 rodziców. Koszt realizacji: 11.101,14 zł.

2) Sfinansowano realizację programu profilaktyki zintegrowanej ,,Archipelag Skarbów”.
Program  uczy  młodzież  zdrowego  stylu  życia,  zachęca  młodych  ludzi  do  unikania
alkoholu,  narkotyków,  życia  bez przemocy.  Program został  zrealizowany dla  uczniów
Gimnazjum Nr 1 w Nowym Targu oraz Gimnazjum Nr 2 w Nowym Targu. W programie
wzięło udział 320 uczniów, 86 nauczycieli oraz 175 rodziców. Koszt: 10.000,00 zł.

3)  Sfinansowano  realizację  interaktywnego  programu  profilaktycznego  CUDER  dla
uczniów  Szkoły  Podstawowej  Nr  3  w  Nowym  Targu.  Program  obejmuje  swym
oddziaływaniem  uczniów,  nauczycieli  oraz  rodziców.  W  programie  wzięło  udział
90 uczniów. Koszt zadania: 1.000, 00 zł.
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4)  W  okresie  ferii  zimowych  zorganizowano  akcję  „Zima  w  mieście”.  Zajęcia
obejmowały  warsztaty  prowadzone  w  MOKu:  zabawy  sportowe  oraz  różnorodne
konkursy i filmy.  Sfinansowano realizację zajęć dla dzieci i młodzieży wraz z zabawą
karnawałową  na  lodowisku  przed  Ratuszem.  Zajęcia  na  lodowisku  zostały
przeprowadzone  przez  Uczniowski  Klub  Sportowy  Walley.  Na  strzelnicy  sportowej
prowadzonej przez Zarząd LOK zorganizowano naukę strzelania i zawody strzeleckie dla
dzieci  i  młodzieży.  Nowotarskie  dzieci  bezpłatnie  korzystały  ze  ślizgawki  oraz
w godzinach dopołudniowych z lodowiska usytuowanego na nowotarskim Rynku. Koszt
zadania: 7.100 zł.

5)  W  okresie  ferii  zimowych  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Nowym  Targu
przeprowadziła akcję na stokach narciarskich pod haslem ,,Stok nie jest dla bałwanów”.
Akcja  miała  na  celu  przeciwdziałanie  nietrzeźwości  osób  korzystających  ze  stoków
narciarskich.

6)  Sfinansowano  zorganizowanie  spektakli  profilaktycznych  dla  uczniów  ze  Szkoły
Podstawowej Nr 11 z klas I, II, III pt.: ,,Smoczy festyn” oraz dla uczniów klas IV – VI pt.:
,,Piąte przykazanie”.  Spektakle zostały wystawione przez Profilaktyczno – Edukacyjny
Teatr dla Dzieci i Młodzieży ,, Moralitet”. Koszt: 1.700,00 zł.

7)  Sfinansowano program profilaktyki  uzależnień  w formie  koncertu  muzycznego  pt.:
,,Wolności  oddać  nie  umiem”  w  wykonaniu  Gabriela  Fleszara,  promującego  wśród
młodzieży zdrowy, wolny od używek styl życia. Koncert muzyczny odbył się w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowym Targu. Koszt zadania: 1.968,00 zł.

8) Sfinansowano zakup okularów ALKOgogle model B dla Państwowego Powiatowego
Inspektoratu Sanitarnego w Nowym Targu. Koszt: 500,00 zł.

9)  Sfinansowano  zakup  ulotek  edukacyjno  –  profilaktycznych  ,,Dopalacze.  Próbujesz
– ryzykujesz!” z przeznaczeniem dla uczniów nowotarskich gimnazjów. Koszt: 980,00 zł.

10)  Sfinansowano  zakup  nagród  dla  dzieci  biorących  udział  w  turnieju  o  ruchu
drogowym. Koszt: 500,00 zł.

11)  Sfinansowano  przedstawienie  teatralne  dla  uczniów  klas  I  oraz  II  Gimnazjum  
Nr 1 w Nowym Targu pod tytułem: ,,Taka moja jest kultura”. Przedstawienie wystawiono 
w marcu 2016 r. Koszt: 400,00 zł.

12)  Sfinansowano  organizację  ,,Dnia  Babci”  oraz  ,,Dnia  Dziadka”.  Święto  zostało
zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 3 oraz OSP na Kowańcu. Koszt: 1.500,00 zł.

13) Dofinansowano organizację turnieju wiedzy pożarniczej kwotą 499,17 zł. 

14) Dofinansowano organizację Pikniku Lotniczego na nowotarskim lotnisku w dniach
13–14  sierpnia  2016  r.  na  lotnisku  miejskim  w  Nowym  Targu.  Było  to  jedno
z największych przedsięwzięć tego typu w Małopolsce w roku 2016. Piknik zgromadził
bardzo dużą publiczność, dochodzącą do około 15.000 – 20.000 widzów dziennie. Koszt
zadania: 90.000,00 zł.

15)  Dofinansowano  organizację  konferencji  ,,Jezus  na  lodowisku”.  Koszt  zadania:
12.635,00 zł.

16)  Dofinansowano  organizację  przeglądu  „SACROSONG”,  na  którym  były
prezentowane m. in. piosenki o tematyce antyalkoholowej. Koszt zadania: 4.000,00 zł. 

17) Dofinansowano koszty organizacji przedstawienia Misterium Męki Pańskiej, którego
wystawienie poprzedziły warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży.  W przedsięwzięcie
została zaangażowana 100 osobowa grupa dzieci i młodzieży szkolnej z Nowego Targu.
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Zadanie ma charakter zdrowego trybu życia bez używek. Spektakl obejrzało około 3.000
widzów. Koszt zadania: 3.999,98 zł.

18)  Zorganizowano  ,,Dzień  Dziecka”  w Parku  Miejskim.  W ramach  ,,Dnia  Dziecka”
zorganizowano  imprezę  profilaktyczno  -  rekreacyjną.  Została  zorganizowana  ścianka
wspinaczkowa, park linowy,  zjeżdżalnia,  zamek do skakania oraz warsztaty balonowe.
Koszt zadania: 3.600,00 zł.

19)  Dofinansowano  organizację  tradycyjnego  festynu  z  okazji  ,,Dnia  Dziecka”  przy
Kościele Św. Katarzyny. Dochód z festynu został przekazany dla dzieci ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Targu. Koszt zadania: 3.499,75 zł.

20)  Sfinansowano  organizację  ,,Dnia  Dziecka”  dla  dzieci  ze  Związku  Niewidomych.
Koszt zadania: 500,00 zł.

21) Dofinansowano XI Festyn Rodzinny, zorganizowany przez Szkołę Podstawową Nr 11
oraz Gimnazjum Nr 2 w dniu 18 czerwca 2016 r. Podczas festynu odbyły się występy
wokalne dzieci i młodzieży szkolnej, pokazy:  fitness,  sztuki walki,  wozów strażackich
i policyjnych, koncerty zespołów młodzieżowych. Koszt zadania w ramach działalności
świetlic profilaktyczno – wychowawczych.

22) Dofinansowano XI Festyn  Rodzinny pod hasłem „Zachowaj trzeźwy umysł  tato”,
organizowany  przez  Szkołę  Podstawową  nr  6.  Festyn  został  zorganizowany  w  dniu
5 czerwca  2016  r.  na  stadionie  im.  J.  Piłsudskiego  w  Nowym  Targu.  Koszt  zadania
w ramach działalności świetlic profilaktyczno – wychowawczych.

23) Dofinansowano Festyn zorganizowany przy Szkole Podstawowej Nr 2. Koszt zadania
w ramach działalności świetlic profilaktyczno – wychowawczych.

24) Dofinansowano Festyn zorganizowany przy Szkole Podstawowej Nr 4. Koszt zadania
w  ramach  działalności  świetlic  profilaktyczno  –  wychowawczych.  Dodatkowo
sfinansowano koncert w kwocie 500,00 zł.

25)  Dofinansowano  spotkanie  dla  dzieci  członków  Koła  PZN  Nowy  Targ  z  okazji
Międzynarodowego Dnia Niewidomego. Koszt zadania: 1.000,00 zł.

26)  Dofinansowano  zakup  prezentów  z  okazji  spotkania  Mikołajowego  dla  dzieci
zrzeszonych w związku PZN Nowy Targ. Koszt zadania: 599,99 zł.

27) Dofinansowano ,,Choinkę marzeń” akcję zorganizowaną przez Parafię św. Jana Pawła
II w Nowym Targu. Koszt: 1.000,00 zł.

28) Dofinansowano przygotowanie oraz przeprowadzenie spektaklu laserowego pt.: ,,Jan
Paweł II – święty z polskiej ziemi”, stanowiącego połączenie historii Polski z muzyką
sakralną  w  animacjach  oraz  postacią  Jana  Pawła  II  i  symbolami  religijnymi.
Koszt: 5.599,99 zł.

29) Dofinansowano V Rajd Rowerowy śladami św. Jana Pawła II, zorganizowany przez
Parafię św. Jana Pawła II. Koszt zadania: 500,00 zł.

30) Sfinansowano zakup nagród w związku z ,,XII Międzyszkolnym Konkursem Szopek
Bożonarodzeniowych”, a także konkursem „Kartka Świąteczna”, adresowanym do dzieci
ze świetlic profilaktyczno - wychowawczych, działających przy nowotarskich szkołach.
Koszt zadania: 2.000,00 zł.

31) Sfinansowano zakup nagród w związku z organizacją  Międzyszkolnego Konkursu
Plastycznego ,,Anioł Bożonarodzeniowy 2016”. Koszt zadania: 500,00 zł.
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32)  W  ramach  organizowania  wypoczynku  zimowego  i  letniego  dla  dzieci  z  rodzin
dysfunkcyjnych zrealizowano następujące zadania:

a) W okresie ferii zimowych sfinansowano zimowiska profilaktyczne dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, uczniów Szkół Podstawowych nr 2 (45 uczniów) , nr 6 (45 uczniów),
nr  11  (45  uczniów)  nr  5  (45  uczniów).  Dzieci  uczestniczyły  w  zajęciach
profilaktycznych,  sportowo –  rekreacyjnych,  wycieczkach,  poznawały  także  miasto
w ramach regionalnej ścieżki edukacyjnej. Ciepły posiłek został dofinansowany przez
OPS. Koszt: 25.800,37 zł,

b) W  okresie  wakacji  sfinansowano  półkolonie  dla  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych,
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 (45 uczniów), uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11
(65  uczniów)  oraz  Szkoły  Podstawowej  Nr  5  (45  uczniów).W  ramach  półkolonii
odbyły się zajęcia profilaktyczne, sportowo – rekreacyjne, liczne wycieczki i konkursy.
Ciepły posiłek został dofinansowany przez OPS. Koszt: 33.049,63 zł.

c) W ramach wakacyjnej  pomocy dla  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych,  dofinansowano
pobyt  30 osób na obozie profilaktycznym w Chełmcu.  W trakcie  obozu odbyła  się
realizacja  programu  profilaktycznego  z  zakresu  przeciwdziałania  alkoholizmowi
i przemocy w rodzinie.  Do uczestniczenia  w obozie dzieci  zostały zakwalifikowane
przez Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie informacji uzyskanych od pedagogów
szkolnych. Koszt: 6.000,00 zł.

d) Udzielono  dotacji  Rzymskokatolickiej  Parafii  pw.  NSPJ  na  organizację  kolonii
parafialnej w Ustroniu Morskim w kwocie 7.000,00 zł.

30) W ramach Jarmarku Podhalańskiego dla dzieci w sierpniu 2016 r. zorganizowano oraz
przeprowadzono przedsięwzięcie  pod nazwą ,,Super  Game”  -  turniej  e  –  sportu  wraz
z rozgrywkami komputerowymi. Koszt zadania: 7.000,00 zł.

31) W Nowym Targu po raz kolejny odbyła się kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”,
adresowana  do  uczniów  szkół  podstawowych  i  gimnazjów.  Odbyły  się  obligatoryjne
konkursy:  „Pod  dobrą  opieką”,  „Warto  pomagać”,  „Razem  lepiej”.  Kampanii
towarzyszyły  bogate  materiały  adresowane  zarówno  do  uczniów,  rodziców,  jak
i nauczycieli.  Organizatorzy  przekazali  również  naklejki  i  ulotki  dla  sprzedawców
alkoholu,  które  rozdano  za  pośrednictwem  biura  ewidencji  działalności  gospodarczej.
Wśród  laureatów  ogólnopolskich  konkursów  znalazła  się  jedenastka  nowotarskich
uczniów.  Uroczyste  wręczenie  nagród  i  dyplomów  za  udział  w  kampanii  „Zachowaj
trzeźwy umysł” nastąpiło podczas sesji Rady Miasta. Uczennica Szkoły Podstawowej Nr
5  Maja  Grzegorczyk  została  laureatką  ogólnopolskiego  konkursu  plastycznego
i w nagrodę odebrała rower podczas uroczystej  gali ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”,  która
odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Koszt udziału w kampanii: 2.460,00 zł.
z przeznaczeniem na materiały poligraficzne. W ramach kampanii w miesiącu sierpniu
2016 r. na boisku miejskim przy ul. Szaflarskiej w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy
umysł” odbyły się XI Otwarte Mistrzostwa Nowego Targu w Streetballu. Koszt zadania:
800,00 zł.

32) Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Miejskiej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych kontynuowano w Nowym Targu program profilaktyczny dla
instruktorów  i  kursantów  prawa  jazdy  pod  tytułem:  „Szkoła  trzeźwych  kierowców”.
W roku 2016 odbyły się dwie edycje szkolenia.  W ramach programu Nowy Targ brał
udział w kampanii ,,Powstrzymaj pijanego kierowcę”. W zajęciach zostały wykorzystane
alkogogle,  imitujące  stan  nietrzeźwości.  Zajęcia  są  prowadzone społecznie  przez  pana
Jerzego  Kozieł  –  funkcjonariusza  KPP  Nowy  Targ,  pana  Wojciecha  Nowaka
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– egzaminatora w Małopolskim Ośrodku Ruchu drogowego, pana Tadeusza Waradzyna –
certyfikowanego instruktora terapii uzależnień, panią Edytę Wójciak – pełnomocnika ds.
przeciwdziałania  uzależnieniom.  Sfinansowano  zakup  materiałów  niezbędnych  do
organizacji cyklicznych spotkań ,,Szkoły Trzeźwych Kierowców”. Koszt: 2.460,00 zł.

33)  W  ramach  prowadzenia  kampanii  edukacyjnej  w  miejscowych  mass  mediach
przekazywano informacje o działaniach na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych,  narkomanii,  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  (artykuły  prasowe,
relacje  radiowe,  telewizyjne,  strona  www.nowytarg.pl).  Ściśle  współpracowano
z „Dziennikiem  Polskim”,  „Dziennikiem  Polska  Gazeta  Krakowska”,  „Tygodnikiem
Podhalańskim”,  „Głosem  Podhalańskim”,  miesięcznikiem  Parafii  św.  Jana  Pawła  II,
„Opoka”, miesięcznikiem Parafii NSPJ ,,Głos Serca”, Radiem „Alex”, „Radiem Kraków”,
Nowotarską Telewizją Kablową, lokalnymi dziennikami internetowymi. Kontynuowano
współpracę ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy i Producentów Radiowych, realizującym
kampanię  Zachowaj  Trzeźwy  Umysł,  w  wyniku  której  regularnie  ukazywały  się
informacje  o  działaniach  podejmowanych  przez  miasto,  w  portalu  internetowym
www.trzezwyumysl.pl. Informacje o wydarzeniach w zakresie profilaktyki były dostępne
ponadto  w  serwisie  Katolickiej  Agencji  Informacyjnej,  „Gościu  Niedzielnym”,
w „Świecie Problemów” oraz w serwisie samorządowym pap. W miejskim serwisie www
istnieje zakładka profilaktyka uzależnień.

2.  Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych od alkoholu.

1) W zakresie wspierania działań Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od
Alkoholu  dofinansowano  dyżury  psychologa  dr  Jacka  Śwista  w  wymiarze  2  godzin
tygodniowo, co w sposób znaczący podniosło standard świadczonych usług. Do zadań
dr Jacka Świata należało: pełnienie dyżurów psychologicznych w w Nowotarskim Klubie
Abstynentów ,,Rodzina” w Nowym Targu, przy ulicy Kościuszki 8, prowadzenie terapii
osób z zespołem DDA oraz z podwójną diagnozą, szczególnie z zaburzeniami osobowości
i lękowymi. Koszt zadania: 3.200,00 zł.

2) Kontynuowano pracę grupy socjoterapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu
i DDA w ramach Nowotarskiego Klubu Abstynenta „RODZINA”.

3)  W  ramach  Miejskiego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych  został  przeprowadzony  Program  Edukacyjny  dla  rodzin  pacjentów
Oddziału  Leczenia  Uzależnień  w Podhalańskim Szpitalu  Specjalistycznym  w Nowym
Targu. Koszt zadania: 3.230,00 zł.

4)  W  zakresie  współdziałania  z  klubami  i  stowarzyszeniami  przyjmując  wytyczne
Państwowej  Agencji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  udzielono  NKA
„Rodzina” dotacji w kwocie 30.000,00 zł.  na utrzymanie bazy lokalowej, zgrupowania
terapeutyczne w tym XI Międzynarodowy Rajd Abstynentów na Przehybę. Działalność
statutowa stowarzyszeń odbywała się w oparciu o środki własne. W ramach działalności
Nowotarskiego  Klubu  Abstynentów  „Rodzina”  prowadzone  były  różnorakie  formy
oddziaływań  terapeutycznych  i  rehabilitacyjnych.  W Klubie  działała  grupa  AA, grupa
dzieci  osób  uzależnionych  od  alkoholu,  telefon  interwencyjny  oraz  dyżury  radcy
prawnego. Podstawowym statutowym celem Klubu jest uczenie i pomoc w budowie życia
na  trzeźwo  zarówno  osób  uzależnionych  jak  i  ich  rodzin.  W  Klubie  organizowano
spotkania  abstynenckie,  tradycyjne  rocznice  abstynencji,  wyjazdy do zaprzyjaźnionych
Klubów oraz abstynenckie zabawy okolicznościowe.
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3.  Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe  pomocy
psychospołecznej i prawnej w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1) Kontynuowano zainicjowane w 1997 roku zajęcia dla dzieci z rodzin ze środowisk
zagrożonych chorobą alkoholową w ramach świetlic profilaktyczno – wychowawczych
działających  przy Szkołach Podstawowych  nr  2,  3,  4,  5,  6,  11 i  Gimnazjach  nr  1,  2.
Zajęcia  na  świetlicach  były  prowadzone  przez  nauczycieli,  posiadających  pełne
kwalifikacje zawodowe oraz kwalifikacje w zakresie zajęć profilaktycznych (w tym wiele
szkoleń  organizowanych  w  latach  ubiegłych  przez  Urząd  Miasta  m.  in.:  warsztaty
edukacyjne, prowadzone przez Towarzystwo Animatorów Zabawy – Klanza o tematyce
„Pedagogika  zabawy  w  pracy  z  dziećmi  na  świetlicy  socjoterapeutycznej”,  „Spójrz
Inaczej”, „Spójrz Inaczej na Agresję” – A. Kołodziejczyk, „Praca z dzieckiem z rodziny
dysfunkcyjnej”  –  Stowarzyszenie  Pedagogów  na  Rzecz  Promocji  Zdrowia,  szkolenia
poświęcone  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  i  in.).  Kilku  pedagogów  ma
ukończone  studia  podyplomowe  w  zakresie  socjoterapii,  nauczyciele  uczestniczyli
ponadto  w  szkoleniach  na  temat  uzależnienia  od  narkotyków.  Uczniowie  uczestniczą
w  zależności  od  szkoły  w zajęciach:  dydaktyczno  –  wychowawczych,  korekcyjno
– kompensacyjnych, reedukacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktycznych i sportowo
– rekreacyjnych. Koszt zadania wyniósł: 189.874,79 zł.

2)  Udzielono  dotacji  na  prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  placówce  opiekuńczo
– wychowawczej wsparcia dziennego „Renovaro”, do której uczęszcza 40 wychowanków.
W świetlicy tworzone są optymalne warunki rozwoju dziecka poprzez różnorodne formy
pracy m.  in.: muzyczne,  plastyczne,  teatralne,  taneczne.  W okresie wakacyjnym dzieci
uczestniczyły w kolonii letniej. Koszt zadania: 84.000 zł.

3)  Udzielono  dotacji  na  prowadzenie  i  zapewnienie  miejsc  w  placówce  opiekuńczo
– wychowawczej wsparcia dziennego „Totus Tuus” przy Parafii pw. św. Jana Pawła II, do
której  uczęszcza  40  wychowanków.  Świetlica  zapewnia  optymalne  warunki  rozwoju
fizycznego,  psychicznego,  duchowego  i  poznawczego  oraz  stwarza  możliwości
kształtowania zdrowego stylu życia dzieci. Koszt zadania: 55.000 zł.

4) Pomoc rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz przemoc w rodzinie
udzielana była przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Targu, głównie w zakresie
wsparcia finansowego w postaci zasiłków stałych bądź okresowych, jak również pomoc
w zakresie dożywiania uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Szczegółowa
informacja na ten temat została przedstawiona przy ocenie wykonania budżetu miasta za
rok 2016. Niezależnie od tego pomoc dla rodzin, dotkniętych chorobą alkoholową ofiarnie
świadczył  Polski  Komitet  Pomocy  Społecznej  w  Nowym  Targu  poprzez  wydawanie
posiłków  i  odzieży  oraz  Związek  Dużych  Rodzin  ,,Rodzina  Trzy  Plus”.  Na  ten  cel
przekazano dotację z budżetu pomocy społecznej w wysokości 42.000 zł. 

5) W ramach ustawowego zadania udzielania rodzinom, w których występują problemy
alkoholowe  pomocy  prawnej,  w  siedzibie  NKA  „Rodzina”,  włączonego  do
ogólnopolskiego  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  „Niebieska  Linia”
odbywały się dyżury radcy prawnego, który udzielał porad indywidualnych oraz porad
telefonicznych.

6) Kontynuowano pracę Zespołu ds. „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Celem Zespołu jest pomoc rodzinom, dotkniętym
zjawiskiem  przemocy,  wypracowanie  procedur  interwencji  kryzysowej  wobec  ofiar
i sprawców przemocy, wypracowanie zasad postępowania, kierowanie ofiar i sprawców
przemocy do specjalistów działających w ramach Zespołu. 
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4. Wspomaganie działalności  instytucji,  stowarzyszeń i  osób fizycznych, służących
rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

1)  Wzorem  lat  ubiegłych  działalność  kontynuowała  Miejska  Komisja  Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  w  tym  Podkomisja  ds.  Interwencji.  Do
zadań  Komisji  należało:  inicjowanie  działań  w  zakresie  realizacji  zadań  gminy
związanych  z  profilaktyką  i  rozwiązywaniem  problemów  alkoholowych  ujętych
w Programie,  współpraca  z  podmiotami  realizującymi  zadania  z  zakresu  profilaktyki
i rozwiązywania  problemów  alkoholowych,  prowadzenie  działalności  informacyjnej,
służącej  rozwiązywaniu  problemów  alkoholowych,  podejmowanie  czynności
zmierzających  do  orzeczenia  o  zastosowanie  w  stosunku  do  osoby  uzależnionej  od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:
motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie informacji o sposobach
i miejscach uzyskania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, kierowanie
do sądu wniosków w sprawie orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od
alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, udział
w postępowaniu sądowym, opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie
napojów  alkoholowych  pod  względem  zgodności  lokalizacji  punktu  sprzedaży
z uchwałami rady gminy,  o których mowa w art.  12 ust.  1 i  2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (limit i lokalizacja punktów, w których
sprzedawane  i  podawane  są  napoje  alkoholowe.  Miejska  Komisja  odbyła  łącznie
29  posiedzeń  (6  w  pełnym  składzie  o  charakterze  opiniodawczym,   22  Zespołu
ds.  Interwencji,  który  zajmuje  się  interwencją  w  stosunku  do  osób  uzależnionych).
Komisja rozpatrzyła  78 wniosków o zastosowanie leczenia odwykowego, wystosowała
129  wezwań,  przeprowadziła  60  rozmów  interwencyjno  –  motywujących,  39  spraw
skierowała  do  Sądu  Rejonowego  (wydano  20  postanowień,  6  spraw  jest  w  toku,
10  wniosków  oddalono).  W  ramach  Komisji  pracował  też  zespół  ds.  opiniowania
wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zespół wydał 153 opinie w formie
postanowienia. Praca zespołu, w skład którego wchodzili: mgr Janusz Stopka, mgr Marcin
Jagła,  mgr  Elżbieta  Całusińska,  mgr  Edyta  Wójciak  odbywała  się  bez  dodatkowego
wynagrodzenia, w ramach realizacji obowiązków służbowych. 

2)  Udzielono  dotacji  KS  ,,Gorce”  (organizacja  pozalekcyjnych  zajęć  sportowo
– rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych). Koszt zadania: 5.500 zł.

3) Udzielono dotacji Nowotarskiemu Klubowi Piłkarskiemu „PODHALE” (organizacja
pozalekcyjnych  zajęć  sportowo  –  rekreacyjnych  dla  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych).
Koszt zadania: 10.000 zł. 

4)  Udzielono  dotacji  MMKS  ,,Podhale  Nowy  Targ”  (prowadzenie  zajęć  z  unihokeja
i udział w turniejach). Koszt zadania: 4.000 zł.

5)  Udzielono  dotacji  Stowarzyszeniu  Hipicznemu  „PRO  NATI”  (organizacja
pozalekcyjnych  zajęć  –  wakacje  w siodle  dla  dzieci  z  rodzin  dysfunkcyjnych).  Koszt
zadania: 10.000 zł.

6)  Udzielono  dotacji  Ognisku  TKKF  „GORCE  –  Nowy  Targ”  (organizacja
pozalekcyjnych zajęć – popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży „KADRA
ORLIK  2016”,  wdrażanie  walki  z  uzależnieniami  –  profilaktyka  uzależnień).  Koszt
zadania: 2.500 zł.

7)  Udzielono  dotacji  Ognisku  TKKF  ,,GORCE  –  Nowy  Targ”  (sportowe  zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, WenDo – asertywność i samoobrona dla
kobiet i dziewczynek). Koszt zadania: 3.100,00 zł.
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8)  Udzielono  dotacji  UKS  VICTORIA  (organizacja  pozalekcyjnych  zajęć  sportowo
– rekreacyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych). Koszt zadania: 2.250 zł.

9)  Udzielono  dotacji  Polskiemu  Towarzystwu  Turystyczno  –  Krajoznawczemu
ODDZIAŁ  GORCE  (organizowanie  wycieczek  dla  dzieci  i  młodzieży  z  rodzin
z problemami alkoholowymi). Koszt zadania: 2.500 zł.

10) Udzielono dotacji Parafii pw. św. Jana Pawła II (wyjazd dzieci i młodzieży podczas
ferii  zimowych  na zajęcia  profilaktyczne  podczas  rekolekcji  misyjnych  w Zakrzowie).
Koszt: 5.000 zł.

11)  Udzielono  dotacji  Parafii  pw.  św.  Jadwigi  Królowej  (wyjazd  dzieci  i  młodzieży
z rodzin dysfunkcyjnych na kolonię letnią do Kołobrzegu). Koszt zadania: 3.000 zł.

12) Udzielono dotacji UKS ORKAN (prowadzenie zajęć w zakresie kultury fizycznej).
Koszt: 2.500,00 zł.

13)  W  ramach  wydatków  inwestycyjnych  dofinansowano  modernizację  nawierzchni
boiska sportowego przy SP Nr 5 w Nowym Targu. Koszt: 166.145,71 zł.

14) Nie udało się zorganizować ,,Dni Trzeźwości na Podhalu” z uwagi na odstąpienie od
ich organizacji w roku 2016 przez Parafię NSPJ w Nowym Targu.

5.  Przeciwdziałanie  naruszeniom  prawa  w  związku  z  prowadzeniem  sprzedaży
napojów alkoholowych:

1)  W  ramach  akcji  prewencyjnej  poprzedzającej  okres  wakacji  do  wszystkich
sprzedawców alkoholu Miejska Komisja Profilaktyki  wystosowała list,  przypominający
o egzekwowaniu zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim.

2) Uczniowie szkół uczestniczących w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” roznosili
listy  przygotowane  przez  organizatorów,  prosząc  sprzedawców  alkoholu  by  nie
sprzedawać go dzieciom i młodzieży.

3)  Członkowie  Miejskiej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych przed wydaniem postanowienia z opinią w zakresie wydawania zezwoleń
na sprzedaż alkoholu, dokonywali  wizji w terenie wraz z pouczaniem przedsiębiorców
rozpoczynających działalność o konieczności sprzedaży zgodnie z warunkami zezwolenia,
egzekwowania zakazu sprzedaży osobom nietrzeźwym, niepełnoletnim, pod zastaw i na
kredyt.

4)  Członkowie  Miejskiej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych wraz z oddelegowanymi policjantami z Oddziałów Prewencji Komendy
Wojewódzkiej w Krakowie w dniach 14 oraz 16 listopada 2016 r. przeprowadzili kontrolę
punktów  sprzedających  i  podających  napoje  alkoholowe.  Kontrola  została
przeprowadzona w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych

5) W dniu 24 czerwca 2016 r. zostało zorganizowane szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych.  Szkolenie  zostało  przeprowadzone  przez  mgr  Marcina  Jagłę  oraz
funkcjonariuszy Policji. Sprzedawcy otrzymali materiały szkoleniowe w postaci wyciągu
z ustawy o wychowaniu w trzeźwości,  jak również ulotki.  Dodatkowo na szkoleniach
wprowadzono  elementy  profilaktyki  antynikotynowej  w  zakresie  obrotu  papierosami,
w tym celu przekazano ulotki i naklejki oraz certyfikaty w ramach realizacji  kampanii
„Stop 18”.

6) W dniu 17 sierpnia 2016 r. zostało zorganizowane szkolenie sprzedawców napojów
alkoholowych  przed  Jarmarkiem  Podhalańskim.  Szkolenie  adresowane  do
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przedsiębiorców,  którzy prowadzą sprzedaż  alkoholu  w obrębie  nowotarskiego Rynku
oraz  na  Rynku.  Szkolenie  zostało  przeprowadzone  przez  mgr  Edytę  Wójciak  oraz
funkcjonariuszy Policji.

Sprzedawcy otrzymali materiały szkoleniowe w postaci wyciągu z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości, jak również ulotki.

7)  Burmistrz  Miasta  występował  do  Komendy  Powiatowej  Policji  z  prośbą
o egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

8) Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych na bieżąco prowadziła Komenda
Powiatowa Policji.

9) Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. na terenie miasta Nowego Targu sprzedażą
i podawaniem napojów alkoholowych zajmowało się 145 podmiotów. Sprzedaż napojów
o  zawartości  alkoholu  powyżej  4,5  %  (za  wyjątkiem  piwa)  prowadziło  78  punktów
z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży i 44 punkty z przeznaczeniem do
spożycia  w  miejscu  sprzedaży,  co  jest  zgodne  z  obowiązującymi  w  Nowym  Targu
przepisami.  W  omawianym  okresie  wydano  105  zezwoleń,  w  tym  mieszczą  się  ich
przedłużenia.  Wydano  29  decyzji  o  wygaśnięciu  zezwoleń  w  związku  z  likwidacją
działalności.

6.  W  ramach  zadań  i  metod  przeciwdziałania  narkomanii,  prowadzona  jest
regularna działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa:

1)  Program  profilaktyczno  –  edukacyjny  dotyczący  przeciwdziałania  narkomanii
autorstwa  p.  Katarzyny  Stefaniuk  zrealizowano  w:  Gimnazjum  nr  1  i  nr  2,  gdzie
programem objęto wszystkie  klasy I.  Łącznie w zajęciach wzięło udział  104 uczniów.
Zadanie  sfinansowano  w  ramach  działalności  Punktu  Konsultacyjnego  dla  Osób
Uzależnionych od Narkotyków.

2) W zakresie pomocy uzależnionym od narkotyków funkcjonował Punkt Konsultacyjny
dla Osób Uzależnionych od Narkotyków, w którym dyżurowała p. Katarzyna Stefaniuk
– Specjalista Psychoterapii Uzależnień. W ramach pracy punktu w 2016 r. z jego oferty
skorzystały  24  osoby  uzależnione,  3  osoby  skierowano  na  leczenie  detoksykacyjne
w Krakowie, 1 osoba została skierowana do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
i Młodzieży  w  Krakowie,  1  osoba  do  oddziału  detoksykacyjnego  w  Nowym  Targu,
3 osoby skierowano do Poradni Leczenia Uzależnień, przeprowadzono 6 sesji rodzinnych.
Koszt: 4.400 zł.

3)  W  zakresie  przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii  prowadzone  są
skonsolidowane  działania  następujących  służb:  Rady  Miasta,  Burmistrza  Miasta,
Pełnomocnika  Burmistrza  Miasta  ds.  Profilaktyki  i  Przeciwdziałania  Uzależnieniom,
Miejskiej  Komisji  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,
Podhalańskiego  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Jana  Pawła  II  (Poradnia  Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Oddział Leczenia Uzależnień), Komendy
Powiatowej Policji,  Prokuratury,  Sądu Rejonowego, kuratorów sądowych, OPS, PKPS,
Rady  Programowej  ,,Bezpieczne  Miasto”,  szkół  podstawowych,  gimnazjów,  szkół
ponadpodstawowych, stowarzyszeń trzeźwościowych w tym: Duszpasterstwa Trzeźwości
przy  Parafii  Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  (Dni  Trzeźwości  na  Podhalu,  grupa
modlitewna),  Nowotarskiego  Klubu  Abstynentów  ,,Rodzina”  (rehabilitacja,  porady
prawne),  grup AA.  Problemami  alkoholowymi  zajmują  się  bardzo ofiarnie  miejscowe
parafie.  Na  uwagę  zasługuje  świetlica  środowiskowa  ,,Renovaro”,  prowadzona  przez
Parafię  św.  Królowej  Jadwigi,  jak  również  świetlica  środowiskowa  ,,Totus  Tuus”,
prowadzona przez Parafię św. Jana Pawła II i in.
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II.1.6.  Wdrażanie programów z zakresu poprawy warunków życia mieszkańców,
w     szczególności dzieci i młodzieży.

W ww. zakresie w 2016 r. Urząd Miasta podjął następujące działania:

• Wspieranie działalności istniejącej świetlicy środowiskowej „Renovaro” przy Parafii
św.  Jadwigi  Królowej  Polski  jako  placówki  wsparcia  dziennego.  Świetlica
“Renovaro” - liczba dzieci 40, kwota przekazanej dotacji w ramach umowy 80.000 zł.

• Wspieranie  działalności  istniejącej  świetlicy  środowiskowej  „Totus  Tuus”  przy
Parafii św. Jana Pawła II jako placówki wsparcia dziennego. Świetlica „Totus Tuus”
- liczba dzieci 40, kwota przekazanej dotacji w ramach umowy 50.000 zł.

•  Kontynuacja programu wsparcia rodzin wielodzietnych.

Oprócz programu rządowego „Karta Dużej Rodziny” wynikającego z przepisów w roku
2014 Rada  Miasta  podjęła  uchwałę  na  mocy,  której  wdrożono  program „Nowotarska
Karta  Dużej  Rodziny”.  Liczba  wydanych  kart  w  stosunku  do  liczby  dużych  rodzin.
W ramach  realizacji  zadania  w  zakresie  wspierania  rodzin  wielodzietnych  do  końca
2016 r. do systemu teleinformatycznego Karty Dużej Rodziny wprowadzono łącznie 2278
rekordów. W roku ubiegłym wydano 330 kart.

I.1.7.      Realizacja systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  domowej  realizowano  w  oparciu
o uchwałę  nr  XVII/154/2015  Rady  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  30  grudnia  2015  r.
w sprawie:  przyjęcia  Miejskiego Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie  dla
Miasta Nowy Targ na lata 2016 – 2020. 
Kontynuowano pracę Zespołu ds. „Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Nowym Targu. Celem Zespołu jest pomoc rodzinom, dotkniętym
zjawiskiem  przemocy,  wypracowanie  procedur  interwencji  kryzysowej  wobec  ofiar
i sprawców przemocy, wypracowanie zasad postępowania, kierowanie ofiar i sprawców
przemocy do specjalistów działających  w ramach Zespołu.  W skład Zespołu wchodzą
następujące  osoby:  Anna Gacek  -  Jurzec  –  przewodnicząca,  przedstawiciel  OPS,  mgr
Edyta  Wójciak  –  z-ca  przewodniczącej,  przedstawiciel  Miejskiej  Komisji  Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Jolanta Florek – sekretarz, specjalista pracy
socjalnej,  mgr  Edyta  Trybuła  –  przedstawiciel  OPS,  mgr  Renata  Studzińska-Pindel
–  adwokat,  Zofia  Leja  –  przedstawiciel  Klubu  Abstynentów  „RODZINA”,  Krystyna
Garbacz – przedstawiciel  PKPS, mgr Ewa Kruchowska – psycholog, mł.  asp. Mariusz
Ciesielski  –  Komenda  Powiatowa  Policji  w  Nowym  Targu,  mgr  Renata  Ossowska
– Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, mgr Marcin Mikołajczyk – Komenda
Powiatowa Policji w Nowym Targu, mgr Mariola Hosiawa – kierownik sądowej służby
kuratorskiej  Sądu  Rejonowego  w  Nowym  Targu,  mgr  Barbara  Szymańska  –  kurator
specjalista rodzinny Sądu Rejonowego w Nowym Targu, Anna Jakubiec Skrzyp – kurator
specjalista  dla  dorosłych  Sądu  Rejonowego  w  Nowym  Targu,  mgr  Bożena  Olcoń
– Chlebek – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Targu, Alicja
Jarosińska – z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego
im. Jana Pawła II w Nowym Targu. 

Dyżury odbywają się w poniedziałki  i środy w godzinach od 1600 do 1800 w budynku przy
ulicy Kościuszki 8 – II p. Dyżury psychologa odbywają się we środy w godzinach od 1600
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do 1730, dyżur prawnika odbywa się w poniedziałki w godzinach od 1700 do 1800, dyżur
pracownika socjalnego odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200 do
1530.  Ponadto  codziennie  można  zgłaszać  interwencje  w Ośrodku  Pomocy  Społecznej
w Nowym Targu w godzinach od 800 do 1200.

W 2016 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 49 Niebieskich Kart, w tym jedna
złożona przez przedstawiciela  oświaty.  W 2016 r.  łącznie procedurą Niebieskiej  Karty
objęto  82  rodziny,  a  powołano  39  grup  roboczych.  Odbyło  się  185  posiedzeń  grup
roboczych.  Zakończono  prowadzenie  71  procedur  Niebieskich  Kart,  w  tym
w  41  przypadkach  ze  względu  na  ustanie  przemocy  w  rodzinie  i  uzasadnione
przypuszczenie  o zaprzestaniu  dalszego  stosowania  przemocy,  natomiast
w  27  przypadkach  ze  względu  na  brak  zasadności  podejmowania  dalszych  działań.
Z porad specjalistów w Punkcie Informacji i Wsparcia dla Osób Uwikłanych w przemoc
skorzystało 50 osób, w tym 31 w związku z występowaniem przemocy.

Pomocy ofiarom przemocy w rodzinie udzielała też Spółdzielnia Socjalna ,,U Starosty”,
która  prowadziła  mieszkanie  chronione  dla  mieszkańców  Gminy  Miasta  Nowy  Targ
z uwzględnieniem ofiar przemocy w rodzinie  – z mieszkania korzystała  jedna rodzina
oraz jedna osoba samotna. Miasto Nowy Targ przekazało na ten cel dotację w wysokości
6.000 zł.

II.1.8.  Realizacja  projektów  systemowych  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Kapitał Ludzki w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Ośrodek Pomocy Społecznej  w 2014r. realizował  projekt systemowego pn: „SZANSA
NA AKTYWNOŚĆ Program aktywizacji  społecznej i zawodowej mieszkańców miasta
Nowy Targ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Głównym celem  projektu
jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin będących klientami Ośrodka Pomocy
Społecznej  w  Nowym  Targu.  W  roku  2015  dokonano  rozliczenia  w/wym  projektu,
składając wniosek o płatność. 
W 2016r. nie realizowano projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

II.1.9.  Promowanie  i  wspieranie  rozwoju  aktywności  osób starszych (w ramach
działalności UTW)

Zgodnie  z  celami  stowarzyszenia  prowadzono  edukację  z  różnych  dziedzin  nauki:
wykłady,  lektoraty,  warsztaty:  teatralne,  plastyczne,  robótek  ręcznych,  oraz
psychologiczne. Członkowie nadal uczestniczą w zajęciach na strzelnicy oraz zajęciach
gimnastycznych które cieszą się największym zainteresowaniem.

W  ramach  działalności  odbyło  się  17  wykładów  audytoryjnych  prowadzonych  przez
wykładowców PPWSZ. Tematyka była różnorodna: literatura, medycyna i profilaktyka,
religie  świata,  turystyka  –  średnia  ilość  słuchaczy  to  66  osób.  Rok  2016  był  rokiem
jubileuszowym  670-lecia  nadania  przez  Kazimierza  Wielkiego  praw miejskich  miasta
Nowy  Targ.  Członkowie  UTW  włączyli  się  do  przygotowania  jego  obchodów.  Od
miesiąca  lutego  do  czerwca  co  miesiąc  uczestniczyli  w  wycieczkach  po  mieście.
Zorganizowano  konkurs  „Wiedza  o  Nowym  Targu”,  którego  celem  było  pogłębienie
wiedzy o Mieście.  Uroczyste  podsumowanie  i  wręczenie  nagród było  na zakończeniu
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roku akademickiego 2015-2016 w dniu 17.06.2016r, w którym uczestniczyły 103 osoby,
dyplomy ukończenia odebrało 45 osób.

Wielkim  wydarzeniem  było  uczczenie  1050  rocznicy  chrztu  Polski  poprzez
zorganizowanie  wystawy  filatelistycznej  przez  kol.  Marka  Borowicza  w  muzeum
Podhalańskim im. Czesława Pajerskiego. Wystawa pod tytułem: „Taka jest nasza wiara”
została otwarta się 7 kwietnia 2016r.

UTW włączył się do imprez organizowanych z okazji Roku Sienkiewiczowskiego przez
PPWSZ, Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego, miejską Bibliotekę Publiczną.
Organizacje  prelekcji  o  Henryku  Sienkiewiczu  i  jego  związku  z  Podhalem,
przedstawionej  przez  dr  hab.  Annę  Mlekodaj.  Istniejący  przy  uniwersytecie  chór
zorganizował  Dzień  Matki  i  Ojca  w  Miejskim  Domu  Kultury  oraz  uczestniczył
w obchodach Dnia Niepodległości i wigilii w mieście, oraz uświetnił naszą uroczystość
opłatkową.  Kol.  Marek  Borowicz  podczas  plenerowych  obchodów  Dnia  Dziecka
w Miejskim Parku zorganizował  turniej  ogrodowych  szachów a  wcześniej  zainicjował
zakup szachów plenerowych dla Parku Miejskiego.

W spotkaniu integracyjnym na zakończenie roku akademickiego 2015/2016 w Czarnej
Górze wzięło udział 111 osób.

W minionym roku członkowie Sekcji  Wolontariatu przy UTW w Nowym Targu brali
udział w wielu inicjatywach związanych z pomocą potrzebującym i wspieraniem różnego
rodzaju programów i działalności społecznych na terenie naszego miasta i w okolicy.

Wolontariusze  z  UTW zajmowali  się  pomocą  osobom potrzebującym  (7  osób  objęto
opieką), pomocą w rozliczeniu PIT, wykonywaniem drobnych napraw, zbiórką nakrętek
dla podopiecznych „Chatki”, sprawowaniem opieki nad świetlicą w Spółdzielczym Domu
Kultury,  gdzie  odbywały  się  okolicznościowe  spotkania,  wspólnym  kolędowaniem
w pensjonacie DPS Smrek w Zaskalu.

Z  inicjatywy  Jadwigi  Chowaniec,  siedmiu  wolontariuszy  brało  udział  w  warsztatach
plastycznych, malowania na szkle, prace które powstały zostały przekazane „Chatce” na
Kiermasz Świąteczny. Akcja ta została dofinansowana w kwocie 300 zł ze środków UTW
na zakup materiałów. Brali udział w akcji „sprzątanie brzegów Dunajca”, oraz włączyli
się  w  akcję  sprzątania  Tatr  pod  patronatem  fundacji  Braterstwo  sekcja  wolontariatu
zorganizowała  akcję  w nowotarskich  szkołach  podstawowych  i  gimnazjalnych  zbiórki
przyborów szkolnych dla dzieci polskich na Ukrainie.

Dużym  zainteresowaniem  cieszą  się  wycieczki  krajoznawcze  i  turystyczne,  imprezy
integracyjne  połączone  z  poznawaniem  nowych  okolic  naszego  regionu.  Ponadto
członkowie UTW brali udział w takich wydarzeniach jak:

• Senioriada w Rabce w marcu – zdobyliśmy 7 medali w tym 5 złotych, 2 brązowe.
W klasyfikacji ogólnej dało nam to 5 miejsce;

• Olimpiada Sportowa w Łazach w maju – 2 złote medale

W  2016  r.  funkcjonowała  na  terenie  Miasta  Nowotarska  Rada  Seniorów.  Zgodnie
z  planem Urząd  Miasta  obsługiwał  merytorycznie  zarówno  posiedzenia  Nowotarskiej
Rady Seniorów. W ciągu roku odbyły się 3 sesje Nowotarskiej Rady Seniorów. Wnioski
z posiedzeń rad na bieżąco były przedkładane Burmistrzowi Miasta i Przewodniczącemu
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Rady  Miasta.  Dodatkowo  Nowotarska  Rada  Seniorów  brała  udział  w  projekcie
dofinansowanym ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych pt. "Profesjonalne
Rady Seniorów w woj. małopolskim". Odbyły się spotkania animacyjne mające na celu
przybliżenie  działalności  rad  senioralnych  funkcjonujących  w Polsce  już  od  kilku  lat.
Celem projektu było podniesienie poziomu zaangażowania społecznego i obywatelskiego
osób starszych. Radni seniorzy brali udział w wyjazdach studyjnych do Gliwic, Miechowa
oraz Zakopanego.  Podczas spotkań z przedstawicielami działających tam rad seniorów
mieli  możliwość  zapoznania  się  z  problematyką  ludzi  starszych  oraz doświadczeniami
radnych  seniorów.  Przedstawiciele  Nowotarskiej  Rady  Seniorów  wzięli  też  udział
w konferencji  pn.  „Rady  Seniorów-Partnerstwo  z  Samorządami”.  Konferencja
zorganizowana  została  1  października  2016  r.  w  Warszawie  przez  Komisję  Polityki
Senioralnej  Sejmu  RP,  Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  oraz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Honorowy patronat nad Konferencją
objął Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu za rok 2016:
1. Liczba studentów: 258 osób. W roku 2016 przybyło 24 członków a wykreślono 16.
2. Ilość spotkań organizowanych przez UTW Nowy Targ: 17, średnia ilość słuchaczy to 

66 osób.
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CEL STRATEGICZNY NR III
Zrównoważony rozwój przestrzenny i środowiskowy

Cele
opera
cyjne

Cel strategiczny III
Zrównoważony rozwój

przestrzenny i środowiskowy

Ilość
zadań

operacyj
nych

Charakte
r zadań

operacyj
nych

Zadania wdrożone i realizowane

2012-
2013

2014 2015 2016

III.1 Poprawa przepustowości
wewnętrznego układu

komunikacyjnego

3 ciągły 1 2 3 2

III.2 Poprawa stanu
środowiska naturalnego

9 ciągły 8 8 9 9

III.3 Inicjowanie i wspieranie
działań służących

rozwojowi budownictwa
mieszkaniowego

2 ciągły 1 2 1 2

III.4 Zabezpieczenie potrzeb
komunalnych

2 ciągły 2 2 2 2

III.1.  Cel  operacyjny  –  Poprawa  przepustowości  wewnętrznego  układu
komunikacyjnego

Zadania

III.1.1.      Przygotowanie  zmian  legislacyjnych  precyzujących  klasyfikację  dróg
gminnych  na  terenie  Nowego  Targu  –  ustalenie  własności  dróg
gruntowych i     osiedlowych.

Działania  dotyczące  regulacji  stanu  własności  dróg  miejskich  są  działaniami
wykonywanymi na bieżąco w ramach możliwości budżetowych.

W 2016 r. uregulowano stan prawny gruntów zajętych pod drogi miejskie o pow. 1511m2.

III.1.2.      Zwiększenie ilości  miejsc parkingowych w centrum miasta – realizacja
kolejnego etapu parkingu wielopoziomowego.

Lokalizacja parkingów w centrum miasta,  w tym wielopoziomowych została wskazana
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 22 Centrum.

Uchwałą  Nr XXVII/242/2016 z  dnia  5  września  2016 roku Rada Miasta  Nowy Targ  
ustanowiła  w Nowym  Targu  Strefy  Płatnego  Parkowania  na  drogach  publicznych,
wysokość stawek opłat  za parkowanie i  wysokość opłat  dodatkowych oraz sposób ich
pobierania.  Uchwała  została  zmieniona  Uchwałą  Nr  XXVIII/254/2016  Rady  Miasta
Nowy Targ z dnia 10 października 2016 roku.
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W obszarze płatnego parkowania wyznaczono 6 stref:
P1 – zatoki  postojowe po stronie  północnej  i  południowej  płyty  głównej  Rynku oraz

wyznaczone miejsca postojowe przy zachodniej pierzei Rynku;
P2 – zatoka postojowa po stronie południowej ul. Szkolnej;
P3 – zatoki postojowe po stronie północnej i południowej pl. Słowackiego (od ul. Sokoła

do ul. Parkowej);
P4 – wyznaczone  miejsca  postojowe  po  stronie  wschodniej  ul.  Krzywej  (od

pl. Słowackiego do ul. Krzywej);
P5 – zatoki postojowe po zachodniej stronie drogi do Miejskiej Hali Lodowej.
P6 – wyznaczone miejsca postojowe po stronie północnej i południowej ul. Długiej (od

Jana Kazimierza do ul. Krzywej).
W Strefie płatnego parkowania jest miejsc parkinowych.

Natomiast  dla  istniejącego  parkingu  przy  Miejskiej  Hali  Lodowej  Zarządzeniem
nr  0050.Z.175.2016  z dnia  14  grudnia  2016r.  Burmistrz  Miasta  Nowy  Targ  ustalił
Regulamin  korzystania  z tego  parkingu  oraz  cennik  i  rodzaj  opłat  parkingowych  za
korzystanie przez pojazdy osobowe z miejsc postojowych w obrębie parkingu.

III.1.3.      Rozbudowa północno-wschodniej obwodnicy centrum miasta.

Rezerwa terenu dla odcinka północno-wschodniej obwodnicy centrum miasta, pomiędzy
ul. Kowaniec a ul. Krakowską (droga krajowa nr 47 „Zakopianką”) została wyznaczona
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego NOWY TARG 24 Dział, który
został uchwalony w 2014 r. 
W 2016r. nie pozyskano żadnego nowego gruntu pod ww. drogę.

Przygotowywana jest realizacja tzw. małej obwodnicy – odcinek od ul. Waksmundzkiej
do  Al.  Tysiąclecia.  Zadanie  jest  na  etapie  zatwierdzenia  dokumentacji  projektowej
i wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Planowana realizacja w latach
2017-2018, zgodnie z budżetem miasta i WPF. 

III.2. Cel operacyjny – Poprawa stanu środowiska naturalnego

Zadania

III.2.1.      Wsparcie gazyfikacji terenów zainwestowania miejskiego.

Miasto  wspiera  każdą  inicjatywę  PGNiG  zmierzającą  do  zastosowania  tego  medium
energetycznego z uwagi na program ograniczenia niskiej  emisji  i  ochrony środowiska.
Niestety  bariery  ekonomiczne  hamują  rozwój  sieci  gazowniczych  w  indywidualnych
punktach odbioru do celów bytowych i grzewczych. Pomimo tego, należy stwierdzić, że
liczba odbiorców gazu w Nowym Targu z roku na rok systematycznie wzrasta. 

W roku 2015 podłączonych zostało 33 nowych odbiorców gazu.
W roku 2016 podłączonych zostało 65 nowych odbiorców gazu.
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III.2.2.        Kontynuacja  systemu  preferencji  dla  mieszkańców  w  celu  wymiany  źródeł
grzewczych na bardziej ekologiczne (alternatywne źródła energii, drewno, olej,
gaz).

Zarządzeniem Nr 0050.Z.111.2016 z dnia 13 lipca 2016r. Burmistrz Miasta wprowadził
zmiany  do  „Regulaminu  udzielania  dotacji  na  dofinansowanie  wymiany  systemu
centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk
i kotłów na paliwa stałe na nowoczesne, proekologiczne kotły w budynkach mieszkalnych
na terenie Gminy Miasto Nowy Targ.”

W ramach realizacji  Programu Ograniczania Niskiej  Emisji   dla Gminy Miasto Nowy
Targ na lata 2014-2023, przyjętego uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miasta Nowy Targ
z dnia  20  kwietnia  2015  r.,  w  2016  r.  dofinansowano  50  inwestycji  związanych
z  wymianą  starych  źródeł  C.O.  na  nowe  ekologiczne  media  grzewcze  (kwota
dofinansowania z WFOŚiGW – 187 387,51 zł; kwota dofinansowania z budżetu gminy
– 140 011,25 zł; środki własne mieszkańców – 56 216,25 zł).

III.2.3.      Wzrost  świadomości  ekologicznej  mieszkańców  Nowego  Targu
–  przedsiębiorców, dzieci i młodzieży, osób dorosłych.

Nowy Targ realizuje wiele działań proekologicznych i edukacyjnych zmierzających do
nabywania  standardowych  nawyków  ekologicznych  oraz  świadomości  ochrony
środowiska.

 Konkursy  recyklingowe  w  roku  szkolnym  2015/2016:  „Zbiórka  makulatury”
i  „Zbiórka  puszek  aluminiowych”  edycja  XVIII.  W  konkursie  wzięło  udział  3920
uczniów, zebrano 1 936 kg puszek aluminiowych i 55 776 kg makulatury.

 Konkurs na najładniejsze otoczenie domu i bloku mieszkalnego pn.:  „Najpiękniejszy
Ogród w Nowym Targu im. Adama Worwy”- ilość zgłoszonych ogrodów w 2016 r. – 19.

 W ramach akcji „Załatw sprawę i posadź drzewo” zakupiono 300 sztuk drzewek jodły
i jawora, które przekazano nieodpłatnie mieszkańcom miasta. Kwota zakupu – 580,31 zł.

 Elektrośmieci:
W 2016r. w ramach II Podhalańskich Dni Recyklingu odbył się piknik rodzinny. Przez
cały  dzień  mieszkańcy  miasta  mogli  obejrzeć  interaktywną  wystawę  dwudziestu
eksponatów, które obrazowały zasady fizyki i wybrane prawa natury. W trakcie pikniku
zaprezentowano  wystawę  ilustrowanych  plansz  edukacyjnych  na  temat  recyklingu
zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego.  Organizatorem  akcji  była  firma
Biosystem  Elektrorecykling  Organizacja  Odzysku  Sprzętu  Elektrycznego
i Elektronicznego S.A. oraz Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

 Wielkogabaryty:
W  2016r.  w  ramach  systemu  gospodarki  odpadami  komunalnymi  konsorcjum  PUK
Empol SP. z o.o. i IB SP. z o.o. zebrało 325,51 Mg ww. odpadów.
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 Sprzątanie świata:
W  dniach  25-27  kwietnia  2016r.  miała  miejsce  wiosenna,  a  w  dniach  26-28
września 2016 r.  jesienna  edycja  akcji  „Sprzątamy  Swoje  Miasto”.  Odpady
z  ogólnodostępnych terenów  miasta  Nowy  Targ  były  zbierane  przez  uczniów  prawie
wszystkich nowotarskich szkół, jak również nauczycieli i mieszkańców miasta. W ramach
ww. akcji zebrano 21,6 m3 niesegregowanych odpadów

 Zbiórka wyrobów zawierających azbest:
Do programu usuwania wyrobów zawierających azbest finansowanego z budżetu Gminy
Miasto  Nowy Targ  w  2016 roku  przystąpiło  23  właścicieli  nieruchomości,  z  których
odebrano łącznie 48,52 Mg odpadów niebezpiecznych, na łączną kwotę 14 440,14 zł. 

III.2.4.      Budowa nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania odpadów.

Zadanie realizowane przez podmiot prywatny – IB Sp. z o.o.

III.2.5.      Wyprowadzenie  uciążliwej  działalności  gospodarki  poza  strefy
mieszkaniowe.

W Nowym Targu funkcjonuje Strefa Aktywności Gospodarczej. 

Poprzez  ustalenia  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  w terenach
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  eliminowana  jest  uciążliwa  działalność
przemysłowa.

III.2.6.        Zmniejszenie uciążliwości procesu oczyszczania ścieków dla mieszkańców.

W zakresie oczyszczalni ścieków Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym
Targ w 2016 r. wymienił dmuchawy napowietrzające w zbiornikach SBR co ograniczyło
w  znacznym  stopniu  zużycie  energii  elektrycznej,  usprawniono  transport  osadu
wysuszonego poprzez zakup transportera osadu, zmodernizowano pompy recyrkulacyjne
osadu gwarantujące prawidłowy przebieg procesu obróbki osadu. 

W  zakresie  sieci  kanalizacyjnej  –  wybudowano  904  m  kanalizacji  na  os.  Robów
i os. Zadział,  zmodernizowano 693m kanalizacji na ul. Jana Pawła II, zmodernizowano
21 szt.  przyłączy  kanalizacyjnych  o  długości  187m,  opracowano  dokumentację
modernizacji kanalizacji w ul. Długiej oraz na terenie NZPS (dla 4700m), opracowano
dokumentację  projektową  dla  budowy  kanalizacji  w  ul.  Willowa,  ul.  Ustronie
i ul. Ustronie Górne, w rejonie OSM i Szkoły Specjalnej, os. Zadział

W zakresie dostarczania wody – wybudowano 302m sieci, zmodernizowano 1008m sieci
w ul.  Jana Pawła II  oraz w ul.  Ku Studzionkom,  zmodernizowano 103 szt.  przyłączy
wodociągowych o łącznej długości 1621 m, opracowano dokumentację modernizacji sieci
wodociągowej  w ul.  Długiej  oraz  na  terenie  NZPS (dla  około  4000  m),  uzupełniono
monitoring sieci w komorze ul. Waksmundzkiej oraz hydrofornia ul. Podhalańska.  
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III.2.7.  Identyfikacja i eliminowanie źródeł zanieczyszczeń w mieście.

• Kontenerowa stała stacja do badania jakości powietrza atmosferycznego:

W marcu 2016 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie, w ramach
udziału  Gminy  Miasto  Nowy  Targ  w  III  Sekcji  Lokalnych  Podzespołów  Ochrony
Powietrza i współpracy z WIOŚ w Krakowie, zainstalował kontenerową stację pomiarową
do stałego badania jakości powietrza atmosferycznego (na terenie Gimnazjum Nr 1 przy
Placu Słowackiego 14). Daje ona możliwość publikowania bieżących wyników zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Krakowie na specjalnie przygotowanej na ten cel podstronie do publikacji
danych  bieżących  z  systemu  monitoringu  jakości  powietrza
www.monitoring.krakow.pios.gov.pl.  Do tych  danych jest  również odnośnik na stronie
głównej  miasta  www.nowytarg.pl.  Na ww.  stronie  są  także  zamieszczane  komunikaty
dotyczące  przekroczeń  dopuszczalnych  norm  jakości  powietrza  oraz  informacja
o środkach ostrożności w przypadku wystąpienia przekroczeń.

• Identyfikacja i zbiórka odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 

Usuwanie  wyrobów  zawierających  azbest  z  terenu  miasta  Nowy  Targ  jest  jednym
z najistotniejszych  zadań  podejmowanych  w  zakresie  gospodarowania  odpadami
niebezpiecznymi  na  terenie  miasta,  a  ze  względu  na  skalę  zjawiska  ich  usunięcie
i unieszkodliwienie w odpowiedni sposób znacznie przyczynia się do poprawy walorów
środowiskowych  i  zdrowotnych  w naszym  mieście.  Coroczna  akcja  zbiórki  odpadów
niebezpiecznych  zawierających  azbest  wynika  z  realizacji  Programu usuwania  azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Nowy Targ do roku 2032, który został
przyjęty Uchwałą Nr XVI/118/2012 Rady Miasta Nowy Targ w dniu 9 lutego 2012 r.
(Dz.  Urz.  Woj.  Małop.  z  2012  r.  poz.  1463)  oraz  z Zarządzenia  Nr  0050.56.2012
Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  z  dnia  23  kwietnia  2012  r.,  w sprawie  ustalenia
Regulaminu świadczenia przez Gminę Miasto Nowy Targ usługi załadunku, wywozu oraz
unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, na nieruchomościach znajdujących się
na  terenie  Gminy  Miasto  Nowy  Targ,  stanowiących  własność  osób  fizycznych,
realizowanych ze środków budżetu Gminy Miasto Nowy Targ.

Do programu usuwania wyrobów zawierających azbest finansowanego z budżetu Gminy
Miasto  Nowy  Targ  w  2016  r.  przystąpiło  23  właścicieli  nieruchomości,  z  których
odebrano łącznie 48,52 Mg odpadów niebezpiecznych, na łączną kwotę 14 440,14 zł.

• Dofinansowanie z budżetu Gminy Miasto Nowy Targ do wymiany starych palenisk
węglowych na ekologiczne

W ramach realizacji Programu PONE w 2016 r. dofinansowano 50 inwestycji związanych
z  wymianą  starych  źródeł  C.O.  na  nowe  ekologiczne  media  grzewcze  (kwota
dofinansowania z budżetu gminy – 140 011,25 zł).

 

•  System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Nowy
Targ

Usługi  w  zakresie  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  z  wszystkich
nieruchomości  położonych  na  terenie  miasta  Nowy  Targ  świadczy  Konsorcjum  firm
P.U.K. Empol Sp. z o.o. (lider) i IB Sp. z o.o. na podstawie zawartej trzyletniej umowy
(do dnia 31.12.2017r.).
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• Przeprowadzane kontrole i interwencje

Przeprowadzane są kontrole w zakresie ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej,
gospodarki odpadami oraz sprzątania „dzikich wysypisk” a także inne doraźne kontrole
w zakresie  kompetencyjnym  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ.  We  wszystkich  ww.
obszarach ilość kontroli przedstawia się w następujących liczbach:

- 2013 roku – 668 (Straż Miejska, Referat ds. Ochrony Środowiska),

- 2014 roku – 978 (Straż Miejska, Referat ds. Ochrony Środowiska),

- styczeń-listopad 2015 roku – 163 (Straż Miejska).

-  grudzień  2015  roku  –  50  kontroli  (Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i  Ochrony
Środowiska),

- 2016 roku – 468 (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska).

Od  grudnia  2015  roku  kontrole  dot.  komponentów  środowiska  są  realizowane
interwencyjnie  na  zgłoszenia  jak  i  prewencyjnie  przez  pracowników  Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowy Targ. W zakresie
kompetencji  Burmistrza  Miasta  Nowy  Targ  wynikających  z  art.  379  ustawy  Prawo
ochrony  środowiska,  kontrolą  objęte  są  w  szczególności  budynki  mieszkalne  oraz
mieszane (mieszkalno-usługowe) położone na terenie Miasta. Kontrole dotyczą zakresu
w szczególności: ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej
oraz ochrony zwierząt.

III.2.8.      Uatrakcyjnienie  wizerunku  miasta  i  podnoszenie  jego  walorów
estetycznych oraz ekologicznych.

Wg mierników w 2016 r.:

–  ilość  zebranych  odpadów  w  ramach  prowadzonych  konkursów  recyklingowych:
zebrano 1 936 kg puszek aluminiowych i 55 776 kg makulatury + gabaryty i inne.

– ilość mieszkańców biorących udział w akcjach ekologicznych: ok. 10 000.

III.2.9.      Modernizacja miejskiego systemu zaopatrzenia w ciepło.

W  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY  TARG  26  Równia
Szaflarska teren niezrealizowanej centralnej kotłowni na Równi Szaflarskiej został objęty
symbolem 1C – infrastruktura techniczna – ciepłownictwo. 
Obecnie brak jest planów co do budowy centralnej kotłowni na Równi Szaflarskiej.

Miejski system zaopatrzenia miasta w ciepło opiera się od 1997 r. na spółce MPEC Nowy
Targ (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej). Od tego momentu trwa nieustanna
modernizacja  sieci  (automatyka  kotłowni  centralnej,  zmiana  systemu  zarządzania
i monitorowania  procesów  ciepłowniczych  i  emisyjnych,  wymiana  węzłów
ciepłowniczych oraz preizolacja).
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Inwestycje MPEC w 2016 roku: 

1. Zakup Agregatu prądotwórczego;
2. Wymiana elewacji budynku kotłowni ul. Szaflarska108;
3. Wykonanie przyłącza do budynku Starostwa Aleja 1000-lecia;
4. Wymiana liczników ciepła.

Wielkość nakładów w ramach zadań jak wyżej - 249 573,79 zł 
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III.3. Cel operacyjny – Inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi
budownictwa mieszkaniowego

Zadania

III.3.1.      Zapewnienie warunków dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
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W  2016  r.  nie  uchwalono  nowych  miejscowych  planów  zagospodarowania
przestrzennego, podjęte uchwały dotyczyły jedynie zmian w obrębie już obowiązujących
planów miejscowych.

Udział obszarów posiadających aktualne plany zagospodarowania przestrzennego wynosił
w 2016 r. 70% pow. miasta

Zgodnie  z  danymi  statystycznymi  zasoby  mieszkaniowe  miasta  kształtowały  się
następująco:

2012 2013 2014 2015 2016

mieszkania
[szt.]

10816 10877 10952 10998 11059

budynki
mieszkalne

[szt.]
4477 4517 4580 4619 4673

Dane GUS

Widać  wyraźny,  systematyczny  wzrost  liczby  zarówno  budynków  jak  i  mieszkań  co
dowodzi,  że  działania  podejmowane  przez władze  miasta  w tym temacie  są  właściwe
i skuteczne.

III.3.2.      Wspieranie  inicjatyw zmierzających do  tworzenia  nowych  i  niedrogich
mieszkań na terenie miasta.

Na terenie Nowego Targu nie podjęto inicjatywy powołania towarzystwa budownictwa
społecznego,  które  realizowałoby  budowę  mieszkań  na  wynajem  o  umiarkowanych
czynszach dla osób o średnich dochodach. 

Natomiast planuje się realizację budynku wielorodzinnego przez miejską spółkę Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Targu Sp. z o.o. Inwestycja ma powstać w ramach
rządowego  programu  mającego  na  celu  realizację  przedsięwzięć  inwestycyjno-
budowlanych  polegających  na  tworzeniu  nowych  lokali  mieszkalnych  na  wynajem.
Inwestycja  planowana  jest  przy  ul.  Sikorskiego.  Uchwałą  nr  Nr XX/178/2016  z  dnia
21 marca  2016  roku  Rada  Miasta  Nowy  Targ  wyraziła  zgodę  na  wniesienie  wkładu
niepieniężnego  -  aportu  do  Zakładu Gospodarki  Mieszkaniowej  w Nowym Targu Sp.
z o.o. w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy
Miasta  Nowy Targ,  położonej  w  Nowym  Targu  przy  ul.  Sikorskiego,  o  powierzchni
2305m2.
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III.4. Cel operacyjny – Zabezpieczenie potrzeb komunalnych

Zadania

III.4.1.      Budowa nowego cmentarza.

W 2016  r.  podjęto  działanie  pn.  „Budowa  nowego  cmentarza  –  wykonanie  zaplecza
gospodarczo-sanitarnego”. W ramach zadania planuje się wykonanie budynku sanitarnego
z zapleczem socjalnym i śmietnikiem oraz infrastrukturą techniczną dla wybudowanego
nowego  cmentarza  komunalnego,  które  są  niezbędne  celem  uzyskania  pozwolenia  na
użytkowanie całego obiektu. Planowana realizacja zadania w 2017 roku.

III.4.2.      Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej.

W 2016 r. MZK posiadał 20 autobusów, które obsługiwały 14 linii autobusowych. MZK
obsługuje tereny: Gminy Miasto Nowy Targ, Gminy Nowy Targ, Gminy Szaflary.
Na terenie Miasta Nowy Targ oraz gmin ościennych MZK dysponował 121 przystankami
autobusowymi. 
Szacunkowa liczba przewiezionych pasażerów w 2016r. wynosi ok. 1 980 tys. osób.
Wykaz  linii  autobusowych  obsługiwanych  przez  MZK  Nowy  Targ  dostępny  jest  na
stronie internetowej www.mzk.nowytarg.pl .
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ROZDZIAŁ III

PODSUMOWANIE

Analizując  niniejsze  sprawozdanie  z  realizacji  Strategii  rozwoju  miasta  Nowy  Targ,
wzorem lat poprzednich należy stwierdzić, że założona w Strategii misja Nowego Targu
jest realizowana. Dla przypomnienia Misja ta brzmi:

Będąc Stolicą Podhala dokładamy wszelkich starań aby wspierać zrównoważony rozwój
naszych największych szans: małej i  średniej  przedsiębiorczości,  turystyki  oraz sportu.
Tworzymy  dogodne  warunki  służące  poprawie  stanu  środowiska  naturalnego.
Propagujemy naszą niepowtarzalną tradycję i  kulturę oraz kreujemy atrakcyjną ofertę
edukacyjną  dla  młodzieży  z  całego  regionu.  Pragniemy  stale  zapewniać  naszym
mieszkańcom oraz gościom wysoki poziom bezpieczeństwa i jakości życia, pozwalający
realizować ich własne aspiracje oraz pomysły. 

Podejmowane są intensywne działania  mające  wspierać zrównoważony rozwój miasta.
Bardzo duża powierzchnia  miasta  jest  objęta  miejscowymi  planami  zagospodarowania
przestrzennego. Pozwala to skrócić proces inwestycyjny a mieszkaniec jak i inwestor wie
co może, a czego nie może zrealizować na swojej nieruchomości. Sporządzane są nowe
projekty planów miejscowych na terenach dotychczas nie objętych planami miejscowymi
np. NOWY TARG 34 Spółdzielnie Mieszkaniowe.
Rozbudowywana  jest  infrastruktura  techniczna  –  wodociągi,  kanalizacja  szczególnie
w północnych rejonach miasta, które są bardzo atrakcyjne do zamieszkania pod względem
uwarunkowań środowiskowych, ale i przez to bardzo trudne do uzbrojenia. 

Do  najważniejszych  inwestycji  komunalnych  ostatnich  lat  należy  budowa  nowego
cmentarza w okolicach ul. Lotników, która zakończyła się w 2015 r. oraz przeniesienie
w 2016 r. nowotarskiego jarmarku w okolice Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Zrealizowana  została  Strefa  Aktywności  Gospodarczej  co  z  założenia  ma  pobudzić
lokalny rynek pracy i  dać szansę miejscowym przedsiębiorcom na rozwój.  W obrębie
Strefy  po  wieloletnich  staraniach  władz  miasta  została  ustanowiona  Specjalna  Strefa
Ekonomiczna  w  ramach  krakowskiej  SSE  pn.  Krakowski  Park  Technologiczny.  W
obrębie Strefy do  końca 2016r. zostało podpisanych przez lokalnych przedsiębiorców 7
umów dzierżawy.
O właściwym kierunku rozwoju miasta świadczy spadek bezrobocia, co wynika pośrednio
również  z ogólnopolskich  trendów oraz  wzrost  liczby noworejestrowanych  podmiotów
gospodarczych. 

Dzięki  wykorzystaniu  funduszy  unijnych  miasto  zyskało  nowe  oblicze  –
rewitalizacja  centrum  miasta  z  Rynkiem  i  Miejskim  Parkiem  im.  A.  Mickiewicza
zrealizowana w latach wcześniejszych. Uzupełnieniem rewitalizacji Rynku była budowa
dwóch  budynków  gastronomicznych  o  wyjątkowej  architekturze  wraz
z ogólnodostępnymi  toaletami.  Wykonana  modernizacja  terenu  rekreacyjnego  przy
ul. Wojska  Polskiego  w Nowym  Targu  -  nowy  park  na  tzw.  byłym  już  miasteczku
komunikacyjny.
Nowa  perspektywa  finansowa  pozwala  na  skorzystanie  z  dużych  funduszy  dla
beneficjentów publicznych, komercyjnych i społecznych również w ramach prowadzonej
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rewitalizacji  miasta.  W następnych  latach  będą  czynione  intensywne  działania  w  tym
kierunku.

Duży nacisk położony jest na stymulowanie aktywności fizycznej mieszkańców
i turystów w każdym wieku. Dotychczas powstało szereg obiektów sportowych  - 4 boiska
przy szkołach w tym 3 tzw. Orliki. Zrealizowano nowy basen miejski, zmodernizowano
stadion miejski  im.  J. Piłsudskiego oraz  obiekty sportowe obok Hali  Gorce.  W zimie
utrzymywane  są  kilometry  tras  narciarskich  co  przyciąga  niemałą  rzeszę  chętnych  do
skorzystania z tej formy aktywności. Organizowany co roku Bieg Podhalański należy do
czołówki amatorskich biegów narciarskich w Polsce.
Niestety  dotychczas  nie  udało  się  zrealizować  nowej  stacji  narciarskiej  na
Dziubasówkach.  Ważnym  jest  natomiast  fakt,  że  uchwalony  przez  Radę  Miasta
miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  NOWY  TARG  20  Oleksówki  –
Dziubasówki  pozostaje  cały  czas  aktualny,  gwarantując  możliwość  jej  realizacji
w przyszłości. 
Nadzieją na rozwój miasta jako ośrodka narciarskiego w najbliższej przyszłości są plany
właścicieli  istniejących  nowotarskich  stacji  narciarskich  na  Długiej  Polanie  i  Zadziale
mające  na celu  ich  rozbudowę i podniesienie  standardów obsługi  narciarzy  co zostało
wpisane, póki co, w ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Aby jednak realizować cel rozwoju turystycznego miasta podjęto kroki zmierzające ku
budowie  wież  widokowych  oraz  uruchomienia  schroniska  turystycznego  na  Łapsowej
Polanie.

Miasto Nowy Targ konsekwentnie realizuje prorowerowe inwestycje. W chwili obecnej
dla rowerzystów dostępnych jest ponad 15 km tras rowerowych oraz kilkukilometrowy
szlak rowerowy na Turbacz. Zrealizowane inwestycje pozwalają zaspokoić podstawowe
potrzeby związane z rekreacją i turystyką  rowerową. Aby Nowy Targ w perspektywie
nadchodzących lat mógł stać się rowerowym centrum regionu koniecznym staje się dalsze
rozwijanie rowerowej infrastruktury w mieście. 
Idea zrównoważonego transportu, która w krajach Europy Zachodniej od kilkudziesięciu
lat jest podstawą rozwoju przestrzennego miast jest również coraz częściej realizowana w
Polsce.  Nowy Targ stawiając za wzór takie  miasta  jak Gdańsk czy Wrocław również
zamierza realizować spójną politykę transportową opartą na zrównoważonych zasadach.
W  tym  celu  Miasto  Nowy  Targ  zamierza  podjąć  działania  zwiększające  dostępność
komunikacyjną centrum miasta. Planuje się zamontowanie nowych stojaków rowerowych.
Analizuje  się  również  możliwość  dopuszczenia  w  kilku  przypadkach  poruszania  się
rowerzystów po ciągach komunikacyjnych przewidzianych dla pieszych. 

Prócz inwestycji infrastrukturalnych i sportowych ważnym tematem jest ochrona
środowiska,  a  szczególnie  działania  mające  na  celu  ograniczanie  tzw.  niskiej  emisji.
Z uwagi na położenie geograficzne miasta – w górskiej kotlinie oraz dużym udziale paliw
stałych  w  ogrzewaniu  budynków  Nowy Targ  jest  narażony  na  występowanie  smogu,
czego dowodzą pomiary powietrza.  W skali  kraju niestety jesteśmy w czołówce miast
o najbardziej  zanieczyszczonym  powietrzu.  Podejmowane  działania  prewencyjne
wymagają  intensyfikacji  z  naciskiem  na  akcje  informacyjne  poparte  ciągłym
monitoringiem  powietrza  oraz  działania  inwestycyjne  zmierzające  do  ograniczania
zużycia  paliw  stałych.  W  ramach  tych  działań  trwa  akcja  dofinansowania  zmiany
czynnika grzewczego. Natomiast w ramach projektu zintegrowanego LIFE w Małopolsce
w Urzędzie  Miasta  pracuje  ekodoradca,  który  wspiera  wdrażanie  Programu  ochrony
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powietrza.  Miasto  pozyskuje  środki  zewnętrzne  na  działania  ograniczające  emisję
zanieczyszczeń oraz mobilizuje mieszkańców do włączenia się w te działania.
Kontynuowana jest  akcja usuwania wyrobów zawierających azbest.  Funkcjonuje nowy
system gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ponadto  duży  nacisk  władze  miasta  kładą  na  działania  kulturalne,  o  czym
świadczy  spora  liczba  imprez  wraz  z rozwijającym  się  z  roku  na  rok  coraz  prężniej
Jarmarkiem Podhalańskim – flagową imprezą kulturalną stolicy Podhala. Rok 2016 był
szczególnie bogaty w wydarzenia kulturalne, z uwagi na obchody 670-lecia lokacji Miasta
Nowy Targ, które rozpoczęły się 23 czerwca 2016 r. 
Jubileuszowe wydarzenia rozpoczęła Uroczysta Sesja Rady Miasta Nowy Targ, podczas
której miało miejsce wręczenie aktów nadania tytułów Honorowego Obywatela Miasta
Nowego Targu Pani Wandzie Szado-Kudasik i Panu Tadeuszowi Błażusiakowi. Trzecim
Honorowym  Obywatelem  został  Janusz  Stokłoska,  któremu  tytuł  nadano  24  czerwca
2016 r.,  podczas  koncertu  artystów  z Teatru  Buffo.  Podczas  sesji  wręczono  również
Medale za Szczególne Zasługi dla Miasta Nowego Targu Panom Piotrowi Augustynowi,
Michałowi Batkiewiczowi,  Konradowi Nowakowi oraz Towarzystwu Sportowemu Old
Boys Podhale.
Uroczysty  charakter  posiedzenia podkreśliła obecność  Chóru  „Echo  Gorczańskie”
i pocztu  sztandarowego  Miasta. Pięknym akcentem było  odegranie  przez  trio  trębaczy
hejnału Nowego Targu, powtórzonego przez chór, który zaśpiewał „Idzie Jasiek na zbój"
skomponowany przez Józefa Edmunda Titza. Chór „Gorce" wykonał również Akt Lokacji
Miasta Nowego Targu sprzed 670 lat.
Wśród  gości  obecnych  na  Uroczystej  Sesji Miasta Nowy Targ byli  posłowie:  Józef
Lasota,  Józef Leśniak i Edward Siarka,  odczytano listy gratulacyjne od posłanki  Anny
Paluch, Wiesława Janczyka i senatora Jana Hamerskiego. Byli radni wojewódzcy, a także
goście  z Popradu,  Kieżmarku,  Evry,  Radevormwald  i  Roverbella  -  czyli  miast
partnerskich  zaprzyjaźnionych  z  Nowym  Targiem.  Pojawiła  się  delegacja  ze  Starego
Targu i Nowego Targu z Pomorza, a także z Zakopanego i Rabki-Zdroju. 
Następnie  Władze  Miasta  oraz  zgromadzeni  goście  udali  się  na  Msza  Świętą
w Ogrodach kościoła Św. Katarzyny przy oprawie muzycznej Chórów „Gorce” i „Echo
Gorczańskie”.
Dalszy ciąg uroczystości  miał  miejsce w Rynku,  gdzie można było obejrzeć delegację
21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oraz wysłuchać występu Chóru „Echo
Gorczańskie". Wieczorem odbył się koncert NOWOTARŻANIE DLA NOWOTARŻAN
- LUBIĘ WRACAĆ TU, podczas którego przy akompaniamencie Orkiestry Kameralnej
Silesian  Art  Collective  pod  batutą  Mateusza  Walacha  wystąpili Jagoda  Kret,  Magda
Bałajewicz, Beata Bełtowska, Justyna Pustówka, Andrzej Lichosyt, Jarosław Haber i Pior
„Lupi”  Lubertowicz  –  Nowotarżanie,  którzy  swoją  muzyczną  działalnością  dumnie
reprezentują Stolicę Podhala. 
Pierwszy  dzień  uroczystych  obchodów  Jubileuszu  670-lecia  lokacji  Królewskiego
Wolnego  Miasta  Nowy  Targ  zwieńczył  wyjątkowy  koncert:  Muzyka Jan  Kanty
Pawluśkiewicz. Na  scenie  pojawili  się  między  innymi  Grzegorz  Turnau  i  Andrzej
Sikorowski. Zaśpiewał także sam kompozytor. Zebrana publiczność wysłuchała piosenek
z repertuaru Marka Grechuty i Maryli Rodowicz ("Nie dokazuj", "Dzikie wino", "Pejzaż
horyzontalny")  wykonanych  przez  krakowskich  artystów.  Nie  zabrakło  również
kilku utworów z albumu Jana Kantego - Consensus (np. "Poranek nad Wigrami").
Na zakończenie koncertu na pożegnanie zaśpiewano chóralne "Dni, których nie znamy",
a także "Sto lat", które zainicjowali górale ze Związku Podhalan Oddział Nowy Targ.
Jan Kanty Pawluśkiewicz otrzymał w prezencie m. in. regionalny ciepły serdak od spółki
Nowa Targowica. 
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24 czerwca 2016 r.  na scenie przed Ratuszem prezentowały się zespoły nowotarskich
wykonawców, wśród nich: Studio Piosenki Septyma,  zespoły New Market Jazz Band,
Feefless, Body and Soul, W.A.N., Hyrni, Mali Śwarni, Irek Iskra Band. Przed gwiazdą
wieczoru, koncertem artystów Teatru Buffo, zaprezentował się nowotarski bluesmen Piotr
„Lupi” Lubertowicz, który zaprosił do współpracy  boliwijską grupę Ahaju Fusion oraz
zespół „Młode Wilki”. 
Przed zmrokiem rozpoczęło się wyjątkowe show „Hity Buffo” – Pierwszy musical  na
Podhalu  w wykonaniu  artystów  z  warszawskiego  Teatru  Muzycznego  Buffo.
Dwugodzinny  występ  był  wydarzeniem  jakiego  miasto  jeszcze  nie  widziało.  Przed
publicznością  wystąpiły takie  gwiazdy,  jak:  Natasza Urbańska,  Janusz Józefowicz czy
Janusz Stokłosa. 
Organizację wydarzenia powierzono Wiceburmistrz Miasta Nowy Targ – Pani Joannie
Iskrzyńskiej-Steg z Wydziałem Kultury, Sportu i Promocji Urzędu Miasta oraz Miejskim
Ośrodkiem Kultury w Nowym Targu.

Wieloletnie  działania  na  rzecz  miejskiej  oświaty  przynoszą  widoczne  efekty.
Wzrasta  liczba  dzieci  i  młodzieży  osiągających  ponadprzeciętne  wyniki  w nauce  oraz
zajmujących  wysokie  miejsca  w  konkursach  i  olimpiadach  kuratoryjnych
i ogólnopolskich. 

Od wielu już lat miasto pozostaje liderem współpracy z organizacjami pozarządowymi
(NGO).

Niestety podejmowane działania wiążą się z ogromnymi wydatkami,  co istotnie
wpływa  na  zadłużenie  miasta.  Będzie  to  jeden  z  czynników  mogących  ograniczyć
możliwość pozyskania nowych środków finansowych z Unii Europejskiej w latach 2014-
2020.  Dzięki  podejmowaniu  intensywnych  działań  dług  miasta  stopniowo  w  obecnej
kadencji maleje. 
Trzeba też pamiętać o planowanych w najbliższych latach dużych inwestycjach miejskich
jak  budowa  kolejnego  fragmentu  obwodnicy  centrum  miasta  przez  os.  Bereki  czy
planowana  realizacja  Podhalańskiego  Centrum Sportów Lodowych.  Powyższe  zadania
wymagają  bardzo  dużych  nakładów finansowych  i  bez  wsparcia  zewnętrznych  źródeł
finansowania ich realizacja będzie bardzo trudna.

Niemniej  podejmowane,  przez  władze  miasta  konsekwentne  działania  wynikające
z realizacji  Strategii  rozwoju  miasta  Nowy Targ  pozwalają  z  optymizmem  spoglądać
w przyszłość.

Należy  zwrócić  też  uwagę,  ze  zapisy  Strategii  w  części  nie  odpowiadają  już
aktualnym uwarunkowaniom jak  i  potrzebom miasta.  Obecnie  w Urzędzie  Miasta,  po
zmianach  w 2015r.  funkcjonują  nowe  komórki  organizacyjne,  część  z  nich  została
zlikwidowana np. Straż Miejska – w związku z tym część Strategii w której przypisano
poszczególne  zadania  poszczególnym  jednostkom  na  pewno  wymaga  skorygowania.
Ponadto  należy  przeanalizować,  które  zadania  są  już  nieaktualne  bo  wykonane  np.
rewitalizacja  centrum miasta  zakończona w 2012r.  a które zadania należy dopisać np.
wynikające z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowy Targ na lata 2017 – 2023
uchwalonego w 2017 r.
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