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Tu, na tym miejscu, w Nowym Targu, pragnê mówiæ o ziemi polskiej,
bo jawi siê ona tu szczególnie piêkna i bogata w krajobrazy.
Cz³owiekowi potrzebne jest to piêkno krajobrazu – i dlatego te¿ nic dziwnego,
¿e ci¹gn¹ tutaj ludzie z ró¿nych stron Polski, a tak¿e i spoza Polski.
Ci¹gn¹ latem i zim¹. Szukaj¹ odpoczynku.
Pragn¹ odnaleŸæ siebie w obcowaniu z przyrod¹.
Pragn¹ odzyskaæ si³y w zdrowym fizycznym wysi³ku marszu,
podejœcia, wspinaczce, zjeŸdzie narciarskim.
Ej, ³za siê w oku krêci!
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(z homilii Jana Paw³a II do Podhalan,
wyg³oszonej podczas mszy na nowotarskim lotnisku 8 czerwca 1979 r.)
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Nowy Targ – najstarsze miasto na Podhalu, zwane jego stolic¹, wyros³o poœrodku rozleg³ej Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, u zbiegu
potoków Czarny i Bia³y Dunajec. W tym miejscu krzy¿owa³y siê dawne szlaki kupieckie wiod¹ce na Wêgry, na Œl¹sk i do Krakowa.
Jak w œródgórskich kotlinach – zima bywa tu d³uga i mroŸna, wiosna – póŸna, lato – krótkie, jesieñ – d³uga i pogodna. Niekiedy
zjawisko inwersji powoduje schodzenie zimnych mas powietrza w dolinê, podczas gdy na stokach jest o wiele cieplej. Korytem
Czarnego Dunajca, od Babiej Góry, czêsto ci¹gnie zimny, zachodni wiatr. Natomiast wiej¹cy z po³udnia wiatr halny potrafi zim¹
w jedn¹ noc stopiæ œnieg. Centralne po³o¿enie Nowego Targu sprawia, ¿e blisko st¹d na Orawê i Babi¹ Górê, w Tatry, Pieniny,
na Spisz, nad Jezioro Czorsztyñskie i na S³owacjê.
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Przesz³o pó³wieczn¹ tradycj¹ wyrobu szczyc¹ siê s³ynne ju¿
nie tylko w Polsce nowotarskie lody. Ich niepowtarzalnego
smaku ka¿dy turysta mo¿e zaznaæ, odwiedzaj¹c w centrum
miasta lodziarnie. Kiedyœ wyrabiano je, krêc¹c rêcznie w naczyniach ob³o¿onych przechowywanym w piwnicach lodem
z Dunajca. Teraz lodziarze korzystaj¹ z nowoczesnej aparatury ch³odniczej, ale naturalne produkty – jaja, mleko, œmietanka, owoce – i strze¿one przez firmy dawne receptury,
zapewniaj¹ mro¿onym delicjom wyborny smak.

Oko³o dwadzieœcia procent ludnoœci Nowego Targu przed
II wojn¹ œwiatow¹ stanowili ¯ydzi. Z tej spo³ecznoœci wywodzi³o siê wielu lekarzy, kupców, adwokatów, do niej nale¿a³a wiêkszoœæ kamienic przy rynku. Dzia³a³y w mieœcie synagogi i ¿ydowskie kluby sportowe. Nowy Targ mo¿na by³o
œmia³o nazwaæ „miasteczkiem dwóch kultur”. Koegzystencjê przerwa³ wybuch wojny. Wiosn¹ 1941 roku okupacyjne w³adze utworzy³y w Nowym Targu getto, gromadz¹c
w nim ponad 2,5 tysi¹ca ¯ydów. Wielu zmar³o w nim
z powodu chorób, wycieñczenia, strasznych warunków bytowych. Likwidacja getta nast¹pi³a z koñcem sierpnia 1942
roku. Czeœæ jego mieszkañców rozstrzelano na miejscu, czêœæ
wywieziono do hitlerowskich obozów zag³ady.
Pami¹tk¹ po nowotarskich ¯ydach jest stary kirkut przy
ul. Jana Paw³a II, za³o¿ony z koñcem XIX wieku. W 1990
roku ziomkostwo Nowego Targu i Podhala w Izraelu fundowa³o tam pomnik z napisem w jêzykach polskim i hebrajskim: „Naszym braciom mêczennikom ¯ydom, mieszkañcom Nowego Targu i Podhala, zamordowanym przez
zbrodniarzy hitlerowskich oraz zmar³ym, których mogi³y
zosta³y zbezczeszczone”.
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Stare C³o to nazwa osady, która w XIII wieku powsta³a u zbiegu Dunajców. Potem wyros³a i druga osada – Novum Forum. Po³¹czy³ je
ostatni król z dynastii Piastów, Kazimierz Wielki, lokuj¹c w 1346 r. miasto na prawie magdeburskim. Nada³ mu prawo sk³adu towarów
i prawo do jednego jarmarku rocznie (w dzieñ patronki Nowego Targu, œw. Katarzyny Aleksandryjskiej), ufundowa³ koœció³. Szybko
rozwija³y siê w mieœcie rzemios³o, handel, rolnictwo, powstawa³y cechy. Od XVI do XVIII wieku nêka³y jednak Nowy Targ ró¿ne klêski:
najazd szwedzki, wielki po¿ar w 1784 roku, przemarsze wojsk, dziesi¹tkuj¹ce ludnoœæ epidemie cholery.
W 1772 roku, gdy nast¹pi³ rozbiór Polski, zajê³y go austriackie wojska. Dla wyludnionego i zbiednia³ego miasta lepsze czasy przysz³y
dopiero po roku 1867, w dobie autonomii galicyjskiej. Porz¹dkowano, brukowano, oœwietlano ulice i place, powsta³a elektrownia
wodna, kolej ¿elazna po³¹czy³a Nowy Targ z Zakopanem oraz
z Chabówk¹ i dalej, z Krakowem, rozwinê³y siê ruch turystyczny, handel i rzemios³o.
Przed wybuchem I wojny œwiatowej Nowy Targ mia³ ju¿ m³yn,
tartak, browar, drukarniê, gimnazjum z burs¹, gmach towarzystwa gimnastycznego „Sokó³”, szpital. By³ centrum administracyjnym, handlowym, kulturalnym, kolebk¹ ruchu regionalnego, oœrodkiem politycznego ¿ycia.
W latach II wojny rozwin¹³ siê tu ruch oporu, dzia³a³o tajne
nauczanie i partyzantka.
Za powojenn¹ odbudow¹ zniszczeñ posz³o i wiêksze uprzemys³owienie miasta. Nabra³o rozmachu budownictwo mieszkaniowe, powsta³a sportowa hala lodowa. Moda na podhalañskie ko¿uszki stworzy³a œwietn¹ koniunkturê dla miejscowych zak³adów
kuœnierskich.
Dziœ ok. 35-tysiêczny Nowy Targ to oœrodek edukacji na szczeblu œrednim i wy¿szym oraz oœrodek ró¿nych sportów z wieloma
obiektami, centrum handlowe z kilkoma supermarketami, dobr¹
gastronomi¹, us³ugami, nowym szpitalem, lotniskiem sportowym
– rozwija siê dynamicznie i pe³ni s³u¿ebn¹ rolê wobec ca³ego
regionu. Poniewa¿ jest atrakcyjnym miejscem do mieszkania – oferuje tereny pod budowê nowych osiedli i apartamentów. Tradycje obuwnicze podtrzymuj¹ znane w Polsce i za granic¹ firmy „Wojas” i „Demar”. Prywatne zak³ady kuœnierskie eksportuj¹ swoje wyroby na Wschód.
W czwartki i w soboty œci¹gaj¹ na jarmark (g³ównie zza po³udniowej granicy) rzesze turystów i kupuj¹cych porównywalne z liczb¹ sta³ych
mieszkañców miasta.

Przy ul. Koœcielnej, gdzie dziœ stoi najstarszy z nowotarskich koœcio³ów, sta³a niegdyœ drewniana œwi¹tynia, erygowana w roku 1327. Król Kazimierz Wielki, lokuj¹c w roku 1346
miasto na prawie magdeburskim – ufundowa³ i koœció³ parafialny pod wezwaniem patronki miasta – œw. Katarzyny Aleksandryjskiej. Zniszczy³ go jednak wielki po¿ar w roku 1601.
Blisko piêædziesi¹t lat trwa³a odbudowa. Najstarsze zachowane elementy (oœmioboczne
prezbiterium, kamienne kropielnice przy wejœciach od strony po³udniowej i zachodniej) s¹
wiêc gotyckie, pozosta³a czêœæ wnêtrza ma cechy baroku. Przy odbudowie wzniesiono te¿
wie¿ê zegarow¹, dobudowano kaplicê Matki Boskiej Ró¿añcowej oraz dzwonnicê.

Barokow¹ ambonê zdobi¹ wizerunki czterech Ewangelistów, a w kaplicy Matki Boskiej Ró¿añcowej znajduje siê barokowa
chrzcielnica. Drzwi do zakrystii ujête s¹ w kamienny portal z II po³owy XVIII wieku. W barokowym stylu utrzymanych jest szeœæ
o³tarzy koœcio³a. Wnêkê g³ównego o³tarza zajmuje scena Ukrzy¿owania (Chrystus, Matka Bo¿a Bolesna, œw. Jan), a przes³on¹ s¹
dwa obrazy – kopia XVIII-wiecznego p³ótna przedstawiaj¹cego œw. Katarzynê Aleksandryjsk¹ i malowana w XIX wieku scena
objawienia Pana Jezusa œw. Ma³gorzacie Marii Alacogue.
Osobliwoœci¹ jest siedem alegorycznych malowide³ zdobi¹cych balustradê XVIII-wiecznego
chóru. Ka¿de z nich malarz opatrzy³ „pobo¿nym ¿yczeniem”, czyli odpowiednio dobranym
cytatem z psalmu.
W XVIII wieku koœció³ œw. Katarzyny zosta³ ogrodzony murem. Jedna z bram prowadzi
do Ogrodu Ró¿añcowego gdzie zbudowano grotê Matki Bo¿ej, umieszczaj¹c w niej figurê
przywiezion¹ z Lourdes.
Zas³on¹ podstawy sto³u
o³tarzowego (antepedium)
w bocznym o³tarzu Przemienienia Pañskiego jest
kurdyban (t³oczona i malowana ozdobnie skóra) –
jak g³osi podanie, dar Króla Jana III Sobieskiego
wracaj¹cego spod Wiednia.
Na koœcielnym dziedziñcu, od strony po³udniowej, mo¿na ogl¹daæ piêknie zdobiony dzwon z koñca
XVIII wieku. By³ on przelany w 1928 roku, ale z powodu uszkodzenia zdjêto go z dzwonnicy.
Na prze³omie lipca i sierpnia w koœciele odbywaj¹ siê letnie koncerty organowe.

Najstarszy drewniany zabytek miasta to koœció³ek pod wezwaniem œw.
Anny, na cmentarnym wzgórzu, przy ul. œw. Anny - jedna z pere³ gotyckiej architektury drewnianej Podhala. Jednonawowa, kryta gontem budowla z sygnaturk¹ i dzwonnic¹ pod barokow¹ kopu³¹, zachowa³a siê do
dziœ w dobrym stanie. Wnêtrze ma cechy ludowego baroku.
Napis na ³uku têczy wskazuje rok 1219 jako datê powstania, lecz architektura jest charakterystyczna dla II po³owy XV wieku. PóŸnobarokowy
o³tarz zdobi obraz Rodziny Najœwiêtszej Maryi Panny z prze³omu gotyku
i renesansu. U góry o³tarza mo¿na ogl¹daæ póŸnogotycki obraz Matki
Boskiej z Dzieci¹tkiem. Podaje Ona Dzieci¹tku gruszkê. Ten owoc by³
œredniowiecznym symbolem Maryi.
Dwa boczne o³tarze s¹ barokowe z gotyckimi figurami. Cenny element
wnêtrza to polichromia wykonana w II po³owie XIX wieku. Pó³nocn¹
œcianê nawy zdobi¹ dwa malowid³a: jedno przedstawia legendê zwi¹zan¹
z powstaniem koœció³ka, drugie – nawrócenie œw. Paw³a z panoram¹
Damaszku w tle. Na zachowanych fragmentach wczeœniejszej, renesansowej polichromii widaæ popiersia rajców miejskich i króla. Barokowa
czêœæ polichromii zachowa³a siê nad chórem. Ambona jest rokokowa. Oryginalny relikwiarz œw. Anny ma kszta³t rêki.

Zarówno koœció³ek œw. Anny na cmentarnym wzgórzu, jak i koœció³ œw. Katarzyny s¹ zabytkami Szlaku Gotyckiego. Po polskiej stronie
granicy wiedzie on przez 18 najcenniejszych architektonicznie i historycznie obiektów lub zespo³ów obiektów. S¹ to zarówno per³y
sakralnej architektury drewnianej, jak te¿ murowane koœcio³y, warownie w Czorsztynie i Niedzicy. Kilkanaœcie zabytków wspó³tworzy
Szlak Gotycki po str onie s³owackiej. Koœció³ek sw. Anny, obok drewnia nych koœció³ków w £opusznej, Harklowej
i Dêbnie, jest obiektem ma³opolskiego Szlaku Architektury Drewnianej.

Trzynawowy koœció³ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa,
wzniesiony przy ul. Królowej Jadwigi, w miejscu, gdzie
stara czêœæ miasta ³¹czy siê z now¹, jest najwiêksz¹ budowl¹ sakraln¹ Nowego Targu. Budowano go – z przerw¹
podczas okupacji hitlerowskiej - ponad 30 lat, od roku
1930, z czerwonej ceg³y i jasnego kamienia. Ma d³ugoœæ
86 metrów i szerokoœæ 25 metrów. Osobliwoœci¹ œwi¹tyni
jest monumentalny, rzeŸbiony w bia³ym kamieniu o³tarz
g³ówny, przedstawiaj¹cy Chrystusa i aposto³ów podczas
wieczerzy. Ka¿da z usytuowanych na ³uku figur mierzy
ok. 4 metrów. 56-g³osowe organy zakupione od Filharmonii Krakowskiej to instrument o piêknym brzmieniu,
umo¿liwiaj¹cy organizowanie koncertów muzyki sakralnej.

Przez wieki rynek by³ g³ównym placem handlowym, centrum ¿ycia publicznego i aren¹ wa¿nych dla mieszkañców wydarzeñ. Tu odbywa³y siê
ongiœ t³umne jarmarki i targi. Œci¹ga³y one ludnoœæ z ca³ego Podhala, tak¿e kupców z odleg³ego Krakowa i nawet z Wêgier. Sprzedawano tu
p³ody rolne, sól, skóry, o³ów, œledzie w beczkach, p³ótno, wyroby rzemios³a. Na fronty I wojny wyruszali st¹d ochotnicy Dru¿yny Strzeleckiej,
w 1928 roku witano na rynku prezydenta Ignacego Moœcickiego. Dziœ równie¿ odbywaj¹ siê na rynku uroczystoœci koœcielne i patriotyczne,
parady wojskowe, œwiêcenia sztandarów, koncerty, imprezy organizowanego co roku z koñcem sierpnia Jarmarku Podhalañskiego.
Nieopodal zachodniej pierzei, przy studni,
stoi zabytkowa kapliczka œw. Jana Kantego, prawdopodobnie z roku 1867, stawiana w stulecie kanonizacji. Kamienna rzeŸba przedstawia œwiêtego w profesorskiej
todze (jako ¿e wyk³ada³ na wydziale filozoficznym Akademii Krakowskiej) i dziewczynkê z rozbitym dzbanem u jego stóp.
Ma to wyobra¿aæ jeden z cudów œwiêtego
– sklejenie st³uczonego naczynia sieroty
i wype³nienie go na powrót mlekiem.
Odlany w br¹zie pomnik W³adys³awa Orkana – podhalañskiego pisarza i poety –
to przedwojenne dzie³o nowotarskich artystów: rzeŸbiarza Stanis³awa Marcinowa
i malarza Micha³a Rekuckiego. Fundowany przez amerykañsk¹ Poloniê monument,
ukrywany w latach okupacji przed Niemcami, którzy nakazali go usun¹æ i zniszczyæ, poœrodku rynku przed ratuszem
stan¹³ w roku 1950. Dziœ ³aweczki przy
pomniku s¹ ulubionym miejscem spotkañ.
Betonowy pierwowzór - zast¹piony przez
br¹zowy odlew - przewieziono do NiedŸwiedzia pod Gorcami, w rodzinne strony pisarza.
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Czasy œredniowiecza pamiêta nowotarski rynek, wytyczany gdy Kazimierz Wielki lokowa³ miasto. By³ pi¹tym co do wielkoœci rynkiem
w Ma³opolsce. Historyczny prostok¹t ma dziœ wymiary 144 x 114 metrów. Osobliwoœci¹ wychodz¹cych z niego ulic – widoczn¹ z lotu
ptaka – jest to, ¿e zakrêcaj¹ w prawo.
Budynki wokó³ rynku jeszcze w pocz¹tkach XIX wieku by³y przewa¿nie drewniane, z podcieniami i bramami wjazdowymi. Czworok¹t
oœwietla³y lampy naftowe. Czêste po¿ary wymusi³y jednak zmiany w zabudowie. W po³owie XIX wieku wszystkie domy przy rynku by³y ju¿
murowane. Klasycystyczne, dwupiêtrowe kamieniczki najlepiej zachowa³y siê na pó³nocnej i wschodniej pierzei rynku. Róg wschodniej
pierzei i ul. Sobieskiego zajmuje budynek z II po³owy XIX wieku, gdzie w 1873 roku zawi¹za³o siê Galicyjskie Towarzystwo Tatrzañskie.
Tu odbywa³y siê pierwsze zajêcia nowotarskiego Gimnazjum. Dziœ ma tu swoj¹ siedzibê Transgraniczny Zwi¹zek Euroregion „Tatry” – na
piêtrze mo¿na ogl¹daæ wiele ciekawych polsko-s³owackich wystaw, zw³aszcza fotograficznych.

Dzisiejszy ratusz, przebudowany na prze³omie XIX i XX
wieku, to budynek dwukondygnacyjny, neoklasycystyczny, z wie¿¹ i umieszczonym w niej zabytkowym zegarem. Iglicê wie¿y tworz¹ atrybuty œw. Katarzyny: miecz,
ko³o tortur i ga³¹zka palmy. Pierwsza siedziba miejskich
w³adz by³a jednak drewniana – wzmianki o ratuszu, który sp³on¹³ podczas wielkiego po¿aru w 1601 roku, pochodz¹ z XV wieku. Piwnice zajmowa³y wiêzienie i sk³ad
wina. W „kuczy” za ratuszem kat wykonywa³ ró¿ne kary.
Na frontowej œcianie, po lewej stronie wejœcia, w roku
1930 wmurowano tablicê upamiêtniaj¹c¹ 10-lecie
„Cudu nad Wis³¹”, czyli pogromienia bolszewickiej nawa³y. Podczas okupacji niemieckiej i w latach PRL-u
by³a ona zamurowana. Z 2005 roku pochodzi natomiast tablica umieszczona na prawo od wejœcia. Jest to
p³askorzeŸba z br¹zu, ufundowana przez mieszkañców
miasta i Podhala w ho³dzie papie¿owi Janowi Paw³owi
II, Honorowemu Obywatelowi Nowego Targu.
Co trzy godziny – od 9 do 21 – z ratuszowej wie¿yczki
rozlega siê hejna³ – kompozycja Józefa Titza – nauczyciela w nowotarskim Gimnazjum i dyrektora Szko³y
Muzycznej. Przed zamieszkaniem w Nowym Targu uczy³
on muzyki i œpiewu Karola Wojty³ê – przysz³ego papie¿a, w jego wadowickich latach.
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Ponad 7 tysiêcy cennych eksponatów zgromadzi³o Muzeum Podhalañskie znajduj¹ce siê na piêtrze ratusza. Sta³a wystawa pokazuje charakterystyczne dla miasta warsztaty rzemieœlnicze i ich wyroby. Reprezentowane s¹ tu: szewstwo, bednarstwo, kowalstwo, kuœnierstwo, tkactwo, kowalstwo, stolarstwo. Prócz
tego w sali na piêtrze organizowane s¹ ciekawe i cenne wystawy czasowe.

Osobne pomieszczenie zajmuje unikatowa na skalê europejsk¹ i wci¹¿ zdatna do uruchomienia XIX-wieczna prasa drukarska, sprowadzona z Wiednia w 1898 r. przez nowotarskiego drukarza Ignacego Borka. Wraz z ni¹ zachowa³ siê ca³y zestaw drewnianych czcionek,
druków, afiszy i wydawnictw Drukarni Podhalañskiej.
Jest w ratuszu przechowywana, by³a wystawiana (nawet za oceanem) osobliwa kolekcja rzeŸb miejscowego artysty-prymitywisty, Edwarda Sutora.
Zmar³y w 1984 r. nowotar¿anin by³ z zawodu fryzjerem, a wywieziony
w 1940 r. na przymusowe roboty do Niemiec, wróci³ stamt¹d odmieniony.
Choroba nerwowa i zaburzenie to¿samoœci by³y skutkiem jakichœ niewyjaœnionych, traumatycznych prze¿yæ. Sta³y siê jednoczeœnie Ÿród³em ogromnej twórczej pasji. Za materia³ s³u¿y³y mu drzewa z gorczañskich lasów,
kamienie znad Dunajca. Przy pomocy najprostszych narzêdzi – siekiery,
no¿a, stalowego prêta – dobywa³ z nich niezwyk³e, bo symboliczne, jakby
archetypowe postaci, grupy, g³owy. Nadawa³ im imiona, czasem okalecza³,
przemalowywa³, unicestwia³. By³y to jego „dzieci”, aktorzy teatru, uczestnicy tajemniczego misterium, które aran¿owa³ w piwnicy, ogrodzie, na podwórku domu. Tak przedstawia³ Edward Sutor odwieczny dramat cz³owieka - mi³oœæ, strach, ból, macierzyñstwo, œmieræ.
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Wirtualna galeria rzeŸ Edwarda Sutora: www.nowytarg.pl/sutor

Najwiêksz¹ z nowotarskich imprez, jest organizowany
co roku, z koñcem sierpnia, Jarmark Podhalañski. Trwa
on cztery dni i jest wype³niony folklorystyczno-estradowym programem. Poœrodku rynku staj¹ kramy z wytworami ludowego rzemios³a artystycznego. Skosztowaæ
mo¿na regionalnych specja³ów. Jak magnes dzia³aj¹ na
publicznoœæ wieczorne koncerty sprowadzanych wtedy
do miasta popularnych zespo³ów.

Jarmarkowi towarzysz¹ wystawy
plastyczne i fotograficzne, bardzo
widowiskowe zawody w powo¿eniu, tak¿e konkurs wokalno-muzyczny. Rozrywki,
sztuki, regionalizmu, jad³a i wszelkiego dobra ka¿dy znajdzie na
Jarmarku pod dostatkiem.
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Bogat¹ dzia³alnoœæ prowadzi Miejski Oœrodek
Kultury dysponuj¹cy sal¹ widowiskow¹ z 400osobow¹ widowni¹. Pozwala to na organizowanie imprez estradowych, koncertów, spektakli, konferencji, wystêpów grup regionalnych. Dzia³a tu Dyskusyjny Klub Filmowy, dzia³aj¹ grupy teatralne, muzyczne i taneczne,
chêtnie prezentuj¹ce siê na scenie. W Izbie
Regionalnej im. Ks. prof. Józefa Tischnera
urz¹dza „posiady” i inne regionalne imprezy
Zwi¹zek Podhalan. Najbardziej presti¿owe
doroczne imprezy MOK-u to Miêdzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Krajobraz Górski”
im. Jana Sunderlanda (z wystaw¹ pokonkursow¹ do ogl¹dania w wakacje), organizowany jesieni¹ Konkurs Amatorskiej Twórczoœci
Plastycznej oraz Ogólnopolski Konkurs Literacki im. St. J. Leca na aforyzmy i fraszki.

Od ponad stu lat Nowy Targ jest dla ca³ego Podhala wa¿nym oœrodkiem edukacji
m³odzie¿y. Kilka du¿ych placówek o profilu ogólnokszta³c¹cym, rolniczym, technicznym, ekonomicznym, medycznym, ostatnio nawet klasa wojskowa – przygotowuje
kadry dla ró¿nych dziedzin i daje podwaliny dalszego kszta³cenia.
Gimnazjum-liceum im. Seweryna Goszczyñskiego jest najstarsz¹ i d³ugo by³o jedyn¹
szko³¹ œredni¹ na Podhalu. Potê¿ny, trzykondygnacyjny budynek na planie prostok¹ta, z czerwonej ceg³y, wznoszono dla
Cesarsko-Królewskiego Gimnazjum w Nowym Targu w latach 1905-1906. Obiekt
jest neogotycki, z architektonicznymi detalami na elewacji. Podczas I wojny œwiatowej zamiast szko³y dzia³a³ tu szpital Czerwonego Krzy¿a. Gdy podczas II wojny okupacyjne w³adze zamknê³y gimnazjum, odbywa³o siê tylko tajne nauczanie w prywatnych domach.
Przez sto lat z gór¹ gimnazjum by³o centrum ¿ycia intelektualnego miasta. Opuœci³o jego mury wielu ludzi znanych potem nie tylko
w regionie. Szko³a ta s³ynie wysokim poziomem nauczania. Dziœ w zabytkowym budynku dzia³a Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
i I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. S. Goszczyñskiego oraz Zamiejscowy Oœrodek Dydaktyczny Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Absolwenci „Goszczyñskiego” to m.in:
– kardyna³ Stanis³aw Dziwisz – doktor teologii, osobisty sekretarz Jana Paw³a II i wykonawca Jego testamentu, uczestnik wszystkich 104
podró¿y zagranicznych Papie¿a-Polaka, od 2005 Metropolita Krakowski, tak¿e cz³onek Rady Sta³ej Konferencji Episkopatu Polski,
Wielki Kanclerz Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
– arcybiskup Józef Weso³owski – od 1980 r. pracownik watykañskiej s³u¿by dyplomatycznej, nuncjusz apostolski w Boliwii, Kazachstanie,
Tad¿ykistanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, Boliwii i na Jamajce; jeden z piêciu nuncjuszy-Polaków
– ks. prof. Józef Tischner (1931-2000) – znakomity kaznodzieja, filozof, autor ponad 600 pozycji ksi¹¿kowych i publicystycznych,
kapelan „Solidarnoœci”, kilkakrotnie dziekan Wydzia³u Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wieloletni prezes
Wiedeñskiego Instytutu Nauk o Cz³owieku, doktor Honoris Causa Uniwersytetu £ódzkiego i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie,
w 1999 r. odznaczony Orderem Or³a Bia³ego
– prof. Andrzej Waksmundzki (1910-1998) – przez 35 lat kierowa³ Katedr¹ Chemii Fizycznej na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, opracowa³ technologiê wytwarzania œwiat³owodów; autor lub wspó³autor 337 prac naukowych, z nieformalnym tytu³em „Profesora Profesorów”.

W charakterystycznym budynku dawnych jatek przy
ul. Koœciuszki - parterowym i z podcieniami, dzia³a
galeria sztuki Ma³opolskiego Biura Wystaw Artystycznych „Jatki”. Stworzona przez miejscowe œrodowisko
plastyczne, funkcjonuje w presti¿owej, ogólnopolskiej
sieci galerii. Goœci ona wystawy profesjonalnych artystów i dzie³a wielu pokoleñ artystów nowotarskich.
Goœci³a te¿ prace Marca Chagalla
i Pabla Picassa.

Potrzeby regionu, jego specyfikê i rozwój ma na
wzglêdzie dynamicznie rozwijaj¹ca siê, powsta³a w 2001 roku, Podhalañska Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa. Oferuje ona studia licencjackie i in¿ynierskie, stacjonarne i niestacjonarne, na kierunkach: architektura i urbanistyka, filologia polska, fizjoterapia, ochrona œrodowiska, pielêgniarstwo, ratownictwo medyczne,
stosunki miêdzynarodowe oraz turystyka i rekreacja. Z najwy¿ej w Polsce po³o¿onej uczelni rozci¹ga siê widok na Kotlinê Nowotarsk¹, pasmo
Tatr, Pieniny, a¿ po Babi¹ Górê. Szko³a kooperuje z krakowskimi uczelniami i ma ambicje staæ
siê w przysz³oœci akademi¹ z 5-tysiêczn¹ rzesz¹
studentów.

fot. A. Szopiñska

fot. Pañstwowe Archiwum w Nowym Targu

Od 1952 roku istnieje w Nowym Targu Archiwum Pañstwowe, z cennym zbiorem
XIII- i XIV–wiecznych staropolskich pergaminów. S¹ to przywileje królewskie, statuty i przywileje nowotarskich cechów. Bardzo ciekawy dokument to XVIII-wieczne
ksiêgi wójtowsko-³awnicze – kopalnia wiedzy o ¿yciu miasta, stosowaniu prawa,
zdarzeniach i obyczajach.

Przy niedawnym remoncie wie¿y koœcio³a zdjêto z he³mu wieñcz¹c¹ go poz³acan¹, restaurowan¹ przed oko³o dwustu laty kulê, która podziurawiona pociskami
przetrwa³a na wie¿y czasy dwóch wojen. Schowana w œrodku drewniana skrzyneczka rozpad³a siê przy wyjmowaniu, lecz przetrwa³ kawa³ek ukrytego w jej wnêtrzu pergaminu i kilka monet. Monety to tzw. „grajcary” pochodz¹ce z czasów
cesarza Franciszka Józefa – srebrne i ze stopu metali, o ró¿nych nomina³ach.
Na zniszczonym przez zawilgniêcie pergaminie, zapisanym ³aciñskim tekstem,
mo¿na odczytaæ rok – 1800 – oraz nazwiska notariuszy. Zachowany fragment
dokumentu trafi³ do Archiwum Pañstwowego, austriackie monety wróci³y do wnêtrza odnowionej kuli. Zosta³y w niej zamkniête równie¿ pami¹tki naszego czasu.

Kilkudziesiêcioletni¹ histori¹, wydanymi p³ytami i bogatym repertuarem – sakralnym, regionalnym, klasycznym i l¿ejszym – oraz wysokim
poziomem wykonañ mog¹ siê pochwaliæ miejscowe grupy œpiewacze: Miejski Nauczycielski Chór „Gorce”, chór „Echo Gorczañskie”
dzia³aj¹cy przy parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa oraz „Venite adoremus Domini” przy parafii œw. Królowej Jadwigi.
M³odzie¿owy Dom Kultury szczyci siê plonem artystycznej edukacji, zw³aszcza w dziedzinie plastyki. Jego wychowankowie zajmuj¹
wysokie miejsca w krajowych, nawet miêdzynarodowych konkursach. MDK posiada jedyn¹ w mieœcie pracowniê ceramiczn¹.

Przy placu S³owackiego stoi ciekawy architektonicznie budynek Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokó³”, wznoszony z pocz¹tkiem XX wieku, rozbudowany po II wojnie.
W miêdzywojniu pe³ni³ rolê oœrodka kultury, organizowano tu zajêcia sportowe i rekreacyjne,
bale, wiece, manifestacje. Dzia³a³ teatr, chór, kino.
Mia³y siedzibê towarzystwa spo³eczne, Seminarium
Nauczycielskie i Pañstwowa Szko³a Zawodowa
Spisko-Orawska. Dziœ mieœci siê w tu Zespó³ Szkó³
Zawodowych Nr 1 im. W³adys³awa Orkana.

fot. M. Jag³a

Park miejski zak³adali nowotar¿anie w 1898 r., w setn¹ rocznicê urodzin Adama Mickiewicza. Dwa lata póŸniej poœród drzew stan¹³ cokó³
z popiersiem wieszcza – dzie³o miejscowego rzeŸbiarza, Ludwika Be³towskiego.
Z malowniczo po³o¿onej dzielnicy Kowaniec wychodz¹ szlaki w lesiste i pe³ne widokowych polan Gorce. ¯ó³ty szlak prowadzi od ostatniego przystanku MZK w górê, przez Polanê Dziubasówki, Bukowinê Miejsk¹, Wisielakówkê, Polanê D³ugie M³aki – na Turbacz (1310
m.n.p.m.). Wêdrówka trwa ponad 2,5 godziny, ale z Polany Turbacz mo¿na podziwiaæ wspania³¹ panoramê Tatr. Odpocz¹æ i zanocowaæ
mo¿na w du¿ym schronisku pod czo³em Turbacza.
Przy tym szlaku (ok. pó³ godziny przed szczytem), na Polanie Rusnakowej, nowotar¿anin-muzealnik Czes³aw Pajerski zbudowa³ w 1979
roku, na planie Krzy¿a Virtuti Militari, Kaplicê papiesk¹. W niej ks. prof. Józef Tischner od pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych odprawia³ s³ynne
msze dla ludzi gór, gromadz¹ce nawet kilkanaœcie tysiêcy wiernych. Wnêtrze kaplicy kryje wiele partyzanckich pami¹tek z rejonu Gorców.
W obszarze Gorczañskiego Parku Narodowego ¿yj¹ jelenie, sarny, dziki, rysie, zaj¹ce; przemykaj¹ wilki, czasem pojawi siê niedŸwiedŸ.
Tu te¿ zachowa³y siê fragmenty pierwotnej puszczy karpackiej, z 250-letnimi okazami jode³ i buków, du¿ymi po³aciami 100-letniego
œwierkowego starodrzewu.

Od 1946 roku istnieje w Nowym Targu Pañstwowa Szko³a Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka
Chopina. Uczniowie tej artystycznej placówki zbieraj¹ laury w presti¿owych wokalnych
i instrumentalnych konkursach. Tutaj zaczyna³o muzyczn¹ edukacjê wiele s³awnych potem osób:
– Jan Kanty Pawluœkiewicz – uznany w œwiecie kompozytor muzyki popularnej, filmowej
i oratoryjnej, m.in. „Nieszporów LudŸmierskich” i „Harf Papuszy”
– Lucjan Kaszycki – twórca muzyki do ok. 150 spektakli teatralnych i ok. 40 filmów, do
wierszy Byrona, Szekspira, Villona; pedagog, publicysta, aran¿er, za³o¿yciel pierwszej w Polsce Szko³y Zawodowej Muzyki Rozrywkowej,
autor muzyki do wielu przebojów.
– Zofia Kilanowicz – jedna z najlepszych polskich sopranistek, wykonawczyni repertuaru oratoryjno-kantatowego, œpiewa³a pod dyrekcj¹
Witolda Lutos³awskiego i Yehudi Menuhina, wystêpowa³a w znanych operach – m.in. w nowojorskiej Carnegie Hall (rola Roksany
w „Królu Rogerze” Karola Szymanowskiego) i w moskiewskim Teatrze „Bolszoj”
– Katarzyna Wiwer – „jeden z najlepszych polskich sopranów barokowych”, solistka zwi¹zana z zespo³em „Capella Cracoviensis”,
koncertuj¹ca w Polsce i za granic¹, z wieloma nagraniami p³ytowymi w dorobku
– Janusz Stok³osa – autor ponad 150 partytur muzyki teatralnej i filmowej, przez kilka lat kierownik Teatru Ateneum w Warszawie,
wspó³twórca s³ynnego w Polsce i na Brodwayu musicalu „Metro”; koncertowa³ w Europie, USA i Kanadzie.

fot. M. Jag³a

Dwa nowotarskie stoki w podgorczañskiej dzielnicy Kowaniec: Zadzia³ i D³uga Polana, oferuj¹ narciarzom kilkusetmetrowe trasy, oœwietlone i sztucznie œnie¿one,
z wyci¹gami orczykowymi, punktami gastronomicznymi, wypo¿yczalniami sprzêtu
i szkó³kami narciarskimi. Nieopodal wyci¹gów powsta³y prywatne pensjonaty.

W pobli¿u wytyczone s¹ trasy biegowe. Narciarze biegowi korzystaj¹ te¿ zim¹ z tras
biegn¹cych wzd³u¿ Bia³ego Dunajca (od mostu w ci¹gu al. Tysi¹clecia do Szaflar)
i wzd³u¿ Czarnego Dunajca (od parku miejskiego w stronê LudŸmierza). Coraz popularniejsza staje siê w okolicach Nowego Targu jazda na skuterach œnie¿nych.
fot. M. Jag³a (3)

Nie ma w Polsce drugiego miasta, w którym wiêcej olimpijczyków przypada³oby na 1000 mieszkañców. W Nowym Targu jest ich 43 w tym 38
hokeistów. Nowy Targ ma wieloletnie tradycje sportowe – klub hokejowy „Podhale” powsta³ w 1932 roku. Dziœ dzia³a tu kilka organizacji
sportowych znanych w kraju i w œwiecie, m.in.: motorowe, hokejowe, unihokejowe, pi³karskie, kluby sportów walki, modeli pojazdów zdalnie
sterowanych, Yacht Club i Podhalañskie Towarzystwo ¯eglarskie.

SSA Wojas Podhale (dawniej
Podhale Nowy Targ) – 18-krotny Mistrz Polski, 2-krotny zdobywca Pucharu Polski, zwyciêzca Interligi. Obecnie, sponsorowany g³ównie przez miejscowego biznesmena Wies³awa Wojasa, rozgrywa spotka nia
w Ekstralidze w Miejskiej Hali
Lodowej.
W dru¿ynie Podhala wyrós³ hokeista, legendarny bramkarz
„Podhala” ksi¹dz Pawe³ £ukaszka, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 1980 r., 27-krotny
reprezentant kraju; w wieku lat
19-stu uznany za najlepszego
bramkarza hokejowego, zrezygnowa³ z wyczynowego sportu i zosta³ wyœwiêcony na kap³ana w 1987 r. Ju¿ jako ksi¹dz
wróci³ do dru¿yny, rozgrywaj¹c jeszcze 7 mistrzowskich
meczów ligowych. Teraz pomaga w szkoleniu m³odzie¿y.
fot. J. Matyasik

Auto Moto Klub Gorce – klub trialowy za³o¿ony w roku 1950.
Dyscyplinê terenowych rajdów obserwowanych Trial uprawia
35 zawodników posiadaj¹cych licencje sportowe i w³asne motocykle najwy¿szej jakoœci. Zawodnicy brali udzia³ w Trialu Narodów w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Austrii, w Mistrzostwach
Œwiata na wyspie Mann w Anglii. Klub jest organizatorem
Miêdzynarodowego Rajdy Tatrzañskiego w Trialu.
Najlepszym zawodnikiem w historii polskiego Trialu jest Tadeusz B³a¿usiak, 8-krotny Mistrz Polski w klasyfikacji generalnej
TRIAL. To pierwszy Polak i zawodnik Europy Wschodniej który wszed³ do grona elity najlepszych trialowców œwiata zdobywaj¹c w roku 2004 tytu³ Mistrza Europy. Obecnie odnosi sukcesy w rajdach enduro.
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Ewa Pawlikowska – 12-krotna Mistrzyni Polski w karate-kyokushin (kategoria lekka do 55 kg), 7-krotna Mistrzyni Europy, 2-krotna Wicemistrzyni Œwiata, 5-krotna Mistrzyni obu Ameryk; w 2008 r. po raz trzeci zosta³a w tej dyscyplinie
Mistrzyni¹ Œwiata; jest posiadaczk¹ zaszczytnego tytu³u Yokozuny.

Górale Nowy Targ – klub unihokejowy, za³o¿ony
w 1998 roku, aktualny wicemistrz Polski.

fot. P. Rayski-Pawlik

W czynie spo³ecznym budowali nowotar¿anie lotnisko na wysokiej skarpie Bia³ego Dunajca. Dzia³a ono od 1930 roku i jest najpiêkniej po³o¿onym lotniskiem
sportowym w Polsce. Nowy Targ sta³ siê znanych oœrodkiem spadochroniarstwa
i szybownictwa. Specyficzne pr¹dy powietrzne oraz umiejêtnoœci pilotów, szybowników, spadochroniarzy, sprawi³y, ¿e tu w³aœnie pada³y polskie i œwiatowe
rekordy wznoszeñ i d³ugoœci lotów. Teraz lotnisko przewidziane jest do rozbudowy dla potrzeb ma³ego ruchu pasa¿erskiego.

Szarotka Nowy Targ – klub za³o¿ony w 1998 roku, posiadaj¹cy tak¿e sekcjê pi³ki no¿nej, hokeja na rolkach. Sta³ siê
najbardziej znanym i rozpoznawanym Polskim klubem w
Europie, zdobywaj¹c medale w miêdzynarodowych turniejach. Klub jest dziewiêciokrotnym mistrzem Polski w unihokeju.
Klub Sportowy Gorce, który zrzesza sekcje: tenis sto³owy, koszykówka, szachy, unihokej, biegi narciarskie. Wiele sukcesów jest
zwi¹zanych z tenisem sto³owym - zespó³ kobiet wystêpuje 1 lidze.
Kilku zawodników odnosi sukcesy w zawodach ogólnopolskich
indywidualnych oraz jest w kadrze Polski.

fot. M. Jag³a

Jeœli tylko warunki œniegowe na to pozwalaj¹, co roku z koñcem
lutego lub na pocz¹tku marca organizowany jest Podhalañski
Bieg im. Jana Paw³a II – najwiêksza masowa impreza narciarska
na Podhalu. Bierze w nim udzia³ 300-500 osób, równie¿ z innych czêœci Polski i z zagranicy. Zawodnicy zmagaj¹ siê na dystansie 25 lub 40 kilometrów na piêknej widokowo trasie.

Tradycyjnie w dzieñ Bo¿ego Cia³a wyp³ywaj¹ z nowotarskiego parku uczestnicy Miêdzynarodowego Sp³ywu Kajakowego na Dunajcu im. Tadeusza Pilarskiego. Pierwszy
sp³yw odby³ siê w 1932 r., a w jego „z³otych” latach siedemdziesi¹tych p³ynê³o Dunajcem 2.000 - 2.500 kajakarzy. Przez trzy dni pokonuj¹ oni progi wodne, Jezioro
Czorsztyñskie, Prze³om Dunajca.

Na rozleg³ej murawie lotniska papie¿
Jan Pawe³ II, podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, 8 czerwca 1979
roku, odprawi³ pamiêtn¹ mszê z homili¹ dla Podhalan. Uczestniczy³o
w niej ok. miliona wiernych, równie¿ pielgrzymów ze S³owacji. Upamiêtnia to wydarzenie fundowany
przez Poloniê amerykañsk¹ i miasto Nowy Targ niewielki pomnik
z postaci¹ Papie¿a-Polaka na cokole, wzniesiony nieopodal obiektów.

Aeroklub w Nowym Targu prowadzi szkolenie samolotowe, szybowcowe i spadochronowe, obejmuj¹ce wiedzê i umiejêtnoœci niezbêdne
do samodzielnego wykonywania lotów. Szkolenie teoretyczne i praktyczne obejmuje meteorologiê, nawigacje, zasady lotu, ³¹cznoœæ oraz
loty szkoleniowe z instruktorem.
Oferuje tak¿e przechowywanie samolotów w hangarze i postój na p³ycie lotniska.

fot. archiwum UM (2)

fot. M. Jag³a

fot. P. Rayski-Pawlik (3)

fot. M. Jag³a

fot. P. Rayski-Pawlik

W sezonie pasterskim – od maja do koñca wrzeœnia – w rejonie Nowego Targu dzia³a 8 bacówek. Bacowie i juhasi wyrabiaj¹ tam bundz,
bryndzê, smakowite owcze sery. Wizyta na bacówce to tak¿e zetkniêcie z wielowiekow¹ tradycj¹ pastersk¹ Podhala. Z bacówek
na po³udniowych stokach Gorców roztaczaj¹ siê wspania³e widoki na Tatry.

W odleg³oœci zaledwie 5 kilometrów od Nowego Targu, tam, gdzie potok Lepietnica uchodzi do Czarnego Dunajca, le¿y LudŸmierz –
najstarsza wieœ podhalañska. Wzmianka o niej pojawia siê ju¿ w dokumencie lokacyjnym z 1234 r. Przez kilka wieków LudŸmierz by³
w³asnoœci¹ zakonu cystersów. W II po³owie XIX wieku dobra te naby³ Adolf Tetmajer. W nieistniej¹cym dziœ ludŸmierskim dworze urodzi³
siê jeden z najwybitniejszych polskich poetów prze³omu XIX i XX wieku – Kazimierz Przerwa-Tetmajer, autor opowiadañ „Na Skalnym
Podhalu” i powieœci „Legenda Tatr”.
Okaza³y Dom Podhalañski im. Kazimierz Przerwy-Tetmajera i W³adys³awa Orkana jest siedzib¹ Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Podhalan.
Co trzy lata odbywaj¹ siê tu Zjazdy Podhalan.
Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Podhala wraz z Ogrodem Ró¿añcowym i Domem Pielgrzyma to centrum ¿ycia religijnego
na Podhalu, tak¿e cel pielgrzymek Polonii, g³ównie amerykañskiej. Cudami s³ynie z³ocista gotycka figura Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem.
Tu co roku 15 sierpnia, w œwiêto Matki Boskiej Zielnej, odbywaj¹ siê t³umne odpusty, a z pocz¹tkiem maja – Œwiêta Bacowskie poprzedzaj¹ce letni wypas owiec. W 1997 r. Sanktuarium odwiedzi³ papie¿ Jan Pawe³ II, gromadz¹c nieprzebrany t³um Podhalan na ró¿añcowej
modlitwie. Pami¹tk¹ papieskiej wizyty jest okaza³y pomnik w Ogrodzie Ró¿añcowym.
Murowana œwi¹tynia – dziœ bazylika mniejsza – wznoszona by³a w II po³owie XIX wieku. Cudowna figura znajduje siê w jej g³ównym,
rokokowym o³tarzu.
Na wschód od Nowego Targu, przy drodze w stronê Pienin, nad sp³ywaj¹cym z Gorców potokiem £opusznianka, le¿y £opuszna.
O jej istnieniu - jako posiad³oœci rycerskiej - wspominaj¹ ju¿ dokumenty z 1406 r.
Pochodz¹cy z koñca XV wieku drewniany koœció³ pod wezwaniem Œwiêtej Trójcy to jeden z najcenniejszych zabytków podhalañskiego
gotyku. O³tarz g³ówny zdobi bezcenny gotycki tryptyk z ok. 1460 r. Przedstawia on koronacjê Matki Boskiej. Zachowa³y siê te¿ fragmenty
polichromii z 1500 r. Boczne o³tarze i figury s¹ ju¿ barokowe.
Œwieckim zabytkiem jest dwór Tetmajerów wraz z ca³ym zespo³em dworskim. Drewniany, modrzewiowy budynek z otynkowanymi
œcianami i czterospadowym, ³amanym dachem, to typowa siedziba œredniozamo¿nej polskiej szlachty. W okresie po powstaniu listopadowym – centrum patriotycznej myœli na Podhalu. W 1832 r. mieszka³ tu i tworzy³ poeta okresu romantyzmu – Seweryn Goszczyñski.
£opuszn¹ wybra³ sobie na mieszkanie i miejsce wiecznego spoczynku ks. prof. Józef Tischner. W „Tischnerówce” – Izbie Pamiêci
dobudowanej do Gminnego Oœrodka Kultury zgromadzonych jest wiele osobistych pami¹tek po kap³anie, filozofie i piewcy góralszczyzny
oraz potê¿ny ju¿ zasób multimedialnych materia³ów dokumentuj¹cych jego myœl i dzie³a. Indywidualne osoby i grupy czêsto odwiedzaj¹
jego grób na ³opuszniañskim cmentarzu, nieopodal drogi ku Pieninom.

fot. Archiwum UM (5)

Przy wschodniej granicy miasta, w s¹siedztwie lotniska, le¿y rezerwat „Bór na Czerwonem” – kompleks leœny wraz z unikatowym w skali
Europy tak zwanym torfowiskiem wysokim o kêpkowo-dolinkowej strukturze. Jest to jedyne chronione torfowisko w Kotlinie OrawskoNowotarskiej, zarazem jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce. Dziœ liczy on ponad 114 hektarów, a pierwsze 2 hektary torfowiska
objêto ochron¹ ju¿ w roku 1925. Gruboœæ warstwy torfu dochodzi tu do 5 metrów. Wystêpuj¹ w „Borze na Czerwonem” sosna zwyczajna w specyficznej odmianie podhalañskiej, kosówka, sosna drzewokosa, borówka bagienna, brusznica, czernica, ¿urawina. Spotykamy
owado¿ern¹ rosiczkê i bia³o owocuj¹c¹ we³niankê. Najciekawszymi p³azami s¹ traszki wystêpuj¹ce w kilku odmianach, kumaki górskie,
¿aby trawne, salamandry plamiste. Najczêœciej spotykane gady to ¿mija i jaszczurka ¿yworodna. Maj¹ tu swoje tokowisko rzadkie ju¿
w Polsce cietrzewie. W okolicy gniazduj¹ bocian bia³y i bocian czarny.
Rezerwat wzi¹³ swoj¹ nazwê od wody zabarwionej na ciemnoczerwony kolor przez jeden z wystêpuj¹cych tu glonów (wstê¿nica).

URZ¥D MIASTA, ul. Krzywa 1, tel.: 018 261 12 00, fax.: 018 266 23 12, e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
INFORMACJA TURYSTYCZNA, Rynek 1, Ratusz, tel. 018 266 77 76
TRADYCYJNE LODY NOWOTARSKIE
Andrzej Jarkiewicz, ul. Koœciuszki, Rynek 9
Cafe Deja Vue, Rynek 25
Karolina ¯arnecka, Rynek 26
Zofia Lubieñska, ul. Soko³a 11
RESTAURACJE, KARCZMY, PIZZERIE, BARY
Karcma „U Borzanka”, ul. Waksmundzka 105, tel. 018 264 10 87
Restauracja „Orkanówka”, Rynek 39, tel. 018 264 01 97
Karcma „Góralsko Strawa”, ul. LudŸmierska 29, tel. 018 266 69 23
Restauracja „Skalny Dworek”, ul. Krakowska 7a, tel. 018 266 76 89
Restauracja „U Gazdy”, os. Niwa, przy stacji benz., tel. 018 264 65 27
Restauracja „Villa Toscana”, Rynek 17, tel. 264 06 66
Restauracja „Kaprys”, ul. Soko³a 3, tel. 018 266 99 83
Restauracja „Ruczaj”, ul. LudŸmierska 32, tel. 018 266 76 76
Restauracja „Winiarscy”, ul. Królowej Jadwigi 48, tel. 018 266 70 51
Bar, Pizzeria, Coctail Bar „Steskal”, Rynek 20, tel. 018 264 80 93
Restauracja „Ober¿a pod Ró¿¹”, ul. Sikorskiego 20, tel. 018 264 05 26
Kawiarnia Deja-Vue, Rynek 25, tel. 018 266 91 24
Kawiarnia „Piwnica Mieszczañska”, Rynek 22, tel. 801 51 08
Pizzeria-Restauracja „Primavera”, ul. Rynek 27, tel. 018 266 38 18
Pizzeria Martino: ul. Kopernika 12, tel. 266 51 18, ul. Kiliñskiego 16, tel. 018 264 66 33, ul. Kolejowa tel. 018 264 99 03
Pizzeria „Jaga”, ul. Królowej Jadwigi 27b, tel. 018 266 75 00
Bar „Rumcajs” , ul. Ogrodowa 101, tel. 018 264 93 66
„Gospoda Targowa”, ul. œw. Doroty 9, tel. 018 264 94 88
Kuchnia Orientalna „Hoang-Gia”, ul. Szaflarska 37
Gospoda „U Jaœka”, ul. œw. Doroty 18a, tel. 018 264 82 74
Bar „Chicago”, ul. Kolejowa 1, tel. 018 266 36 04
Restauracja „Hellas”, ul. Tysi¹clecia 44c, tel. 018 266 67 82
Bar „Zajezdnia”, ul. LudŸmierska 30 (PPKS), tel. 018 264 66 89
Bar „Dudek”, al. Tysi¹clecia 7a, tel. 018 264 85 96
Bar „Misiek”, ul. Kowaniec 13, tel. 018 264 98 31
Bar „U Romka”, ul. Na Równi, tel. 018 266 59 99
PENSJONATY, POKOJE GOŒCINNE, SCHRONISKA TURYSTYCZNE
Pensjonat „Ober¿a Pod Ró¿¹”, ul. Sikorskiego 20, tel. 018 264 05 26, www.oberzapodroza.pl
„Dudek” Pokoje Goœcinne, al. Tysi¹clecia 7a, tel. 018 264 85 96, www.dudek.nowytarg.pl
Hotel*** „Góralski Raj” , os. Szuflów 12 b, tel. 018 264 67 63, www.goralski-raj.pl
Klub Sportowy „Gorce”, al. Tysi¹clecia 74, tel. 018 266 26 21, www.gorce.nowytarg.pl;
Noclegi „U Jaœka”, ul. œw. Doroty 18a, tel. 018 264 82 74,
Noclegi Mruga³a, ul. Kowaniec 165, tel. 018 266 45 23
Pensjonat „Pod D³ug¹ Polan¹”, ul. Oleksówki 4b, tel. 018 264 64 07, www.poddlugapolana.pl;
Pokoje Goœcinne Maria Bryniarska, os. Zadzia³ 16 a, tel 018 018 266 80 46, noclegizadzial.w.interia.pl;
Willa Margarita Pokoje Goœcinne, ul. C.K. Norwida 38, tel. 018 2646363, 886 247 956, www.willa-margarita.pl;
Pokoje Goœcinne „U Anny”, ul. Ogrodowa 108, tel. 018 266 40 69, www.uanny.nowy-targ.com.pl
Pokoje Goœcinne Ryszard Durek, os. Szuflów 9D, tel. 018 266 68 40, www.noclegi.nowytarg.pl
PPKS Pokoje Goœcinne, ul. LudŸmierska 30, tel. 018 264 66 78, www.ppks-pokoje.emeteor.pl
Pokoje Goœcinne „Ruczaj”, ul. LudŸmierska 32, tel. 018 266 76 76, www.ruczaj.com.pl
Willa „Jod³a”, Kowaniec os. Gazdy 44, tel. 018 266 80 31, www.jodla.nowytarg.top.pl;
Kwatery goœcinne „U Winicjusza”, ul. Kowaniec 183, tel. 018 266 59 39, www.tulak.pl;
Schronisko im. W³adys³awa Orkana na Turbaczu, tel. 018 266 77 80, www.turbacz.biz
Schronisko im. Czes³awa Trybowskiego na Starych Wierchach, tel. 018 267 52 97
WYCI¥GI NARCIARSKIE
„Zadzia³”, os. Zadzia³, tel. 018 266 91 37 www.zadzial.pl
„D³uga Polana” os. Oleksówki 6a, tel. 018 266 62 62, www.dlugapolana.com.pl
OBIEKTY I ORGANIZACJE SPORTOWE
PTTK Oddzia³ „Gorce”, Rynek 1, tel. 018 266 77 76
Miejska Hala Lodowa, ul. Parkowa 14, tel. 018 264 08 11, www.lodowisko.nowytarg.pl
Oœrodek Sportowy „Gorce”, Al. Tysi¹clecia 74, tel. 018 266 26 21 - boisko, korty tenisowe, hala sportowa,
www.gorce.nowytarg.pl
Aeroklub Nowy Targ, ul. Lotników 1, tel. 018 264 66 16, www.aeroklub.nowytarg.pl
Auto Moto Klub „Gorce”, ul. Szaflarska 103 a, tel. 018 266 56 71
Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 6, Os. Na Skarpie 11, tel.: 018 266 56 51
Miejski M³odzie¿owy Klub Sportowy, ul. Parkowa 14, tel. 018 264 60 20
Stadion Pi³karski im. marsz. J. Pi³sudskiego, ul. Kolejowa 161
TERMY PODHALAÑSKIE

1. Ratusz – Muzeum Podhalañskie PTTK
Rathaus – Museum von Podhale
Town Hall – The Museum of the Podhale Region
2. Koœció³ œw. Katarzyny
Hl. Katharina-Kirche
St. Catherine’s Church
3. Koœció³ œw. Anny
Hl. Anna-Kirche
St. Anne’s Church
4. Koœció³ Najœw. Serca Pana Jezusa
Herz-Jesu-Kirche
The Church of the Sacred Heart of Jesus
5. Gimnazjum im. S. Goszczyñskiego
S. Goszczynski-Gymnasium
Seweryn Goszczynski High School
6. Szko³a Muzyczna im. Fr. Chopina
F. Chopin-Musikschule
Fryderyk Chopin State Music School
7. Podhalañska Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
Berufshochschule
The State College of Vocational Training
8. Budynek „Soko³a”
Das Gebäude von „Sokó³”
The building of the ‘Sokó³’ Gymnastic Society
9. Miejska Hala Lodowa
Städtisches Eisstadion
Ice Hockey Sports Hall
10. Stadion pi³karski
Fussballstadion
Football stadium

11. Urz¹d Miasta w Nowym Targu
Stadtamt von Nowy Targ
Nowy Targ Municipal Office
12. MBWA Galeria Sztuki „Jatki”
Kunstgalerie „Jatki”
‘Jatki’ Art Gallery
13. Szpital
Krankenhaus
Hospital
14. Wyci¹gi narciarskie
Skilifte
Ski lifts
15. Miejski Oœrodek Kultury
Städtisches Kulturzentrum
Local Cultural Centre
16. Lotnisko sportowe
Sportflughafen
Sports airfield
17. Rezerwat przyrody „Bór na Czerwonem”
Naturschutzgebiet
Nature reserve
18. Plac targowy
Marktplatz
Market square
19. Dworzec autobusowy
Busbahnhof
Bus station
20. Centrum Handlowo-Us³ugowe
Verkaufzentrum
Shopping Centre

Narciarskie trasy biegowe

Os. Nowe 20, Szaflary, tel. 018 20 015 00, www.termypodhalanskie.pl

www.nowytarg.pl
Publikacja zosta³a sfinansowana przez burmistrza miasta Nowy Targ.

W 2002 i 2006 r. Nowy Targ zosta³ laureatem konkursu Trzy Korony Ma³opolski, organizowanego przez „Gazetê Krakowsk¹”, TV Kraków oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Ma³opolski, otrzymuj¹c
miano miasta przyjaznego, w którym ¿yje siê najlepiej. W II edycji og³oszonego przez Fundacjê Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Ma³opolski Instytut Samorz¹du Terytorialnego i Administracji konkursu
„Wzorcowy Urz¹d w Ma³opolsce” Nowy Targ otrzyma³ tytu³ laureata (2006 r.). Braliœmy tak¿e udzia³ w dwóch edycjach programu „Przejrzysta Polska”, tutejszy urz¹d nosi miano przejrzystego (2006). Miasto
jest równie¿ laureatem V edycji gólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacyjnego „Gmina Fair Play 2006”. W tym samym roku autorzy programu turystycznego „Instynkt Tropiciela” wraz z Polsk¹
Organizacj¹ Turystyczn¹ przyznali miastu tytu³ „turystycznego odkrycia roku”. W 2007 r. Nowy Targ otrzyma³ europejsk¹ nagrodê turystyczn¹ w kategorii turystyczna promocja miast
w mediach, przyznawan¹ przez dziennikarzy, którzy zajmuj¹ siê bran¿¹ turystyczn¹, oraz z³ot¹ tarczê programu Orlen-Bezpieczne Drogi.
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