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PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI OTWARCIA O ŚRODKA WSPÓŁPRACY  
POLSKO-SŁOWACKIEJ W NOWYM TARGU 

 

Szanowni Państwo, Panie i Panowie. 

To wielki zaszczyt móc witać tak znakomitych gości na dzisiejszym spotkaniu. A okazja jest 
wyjątkowa. Oddajemy bowiem dzisiaj społeczności pogranicza Ośrodek Współpracy Polsko-
Słowackiej w Nowym Targu. Jest to zapewne pierwszy taki Ośrodek na granicy polsko-
słowackiej a prawdopodobnie pierwszy również wzdłuż pozostałych naszych granic. Okazja 
jest więc wyjątkowa, aby wypełniając z radością polecenie Rady Związku Euroregion “Tatry” 
serdecznie powitać wszystkich przybyłych na tę uroczystość. 

Witamy: 

• Franciszka Bachledę-Księdzularza Senatora Rzeczypospolitej Polskiej  
• Zbigniewa Krużyńskiego Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Negocjacji 

Akcesyjnych MSZ  
• Joannę Kapuścińską Zastępcę Dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej i 

Współpracy Międzynarodowej MSWiA  
• Grażynę Węclewską Dyrektora Władzy Wdrażającej Program Współpracy 

Przygranicznej Phare  
• Jana Berezę Członka Zarządu Województwa Małopolskiego  
• Jana Golbę Generalnego Dyrektora Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  
• Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego  
• Jana Wieczorkowskiego Prezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej  
• Stanisława Hodorowicza Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej  
• Pułkownika Szczygła Zastępcę Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej  
• Stanisława Bańczaka Naczelnika Urzędu Celnego w Nowym Targu  
• Jana Komornickiego byłego Ambasadora RP w Bratysławie  
• Milana Wenita I Sekretarza Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie  

Dovol’te mi na tomto stretnuti medzi nami osobitne privitat’ wzácnych hosti: 

• štátneho tajomnika Ministerstva vnútra Slovenskej republiki Martina Pada,  
• Janku Burianovu – generalneho konsula slovenskej republiki v Krakove,  
• Ol`gu Marhulíkovu – tajomničku medzivladnej Komisje z Ministerstva vnútra,  
• Petera Buriana Podpredsedu cehraničneho združenia Euroregion “Tatry”.  
• Jana Skupina I Predsedu Euroregionu “Tatry”.  

Aj óstatnich členov rady zo slovenskej strany. Zastupcov Žilinského a Prešovského Kraja. 



Witam serdecznie starostów powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i 
tatrzańskiego. Witam burmistrzów i wójtów gmin – członków naszego związku. Pragnę 
powitać przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Tych, których nie wymieniłem, a są obecni na 
tej sali witam najserdeczniej. 

Na początku naszego spotkania, w słowie wstępnym Dyrektor Antoni Nowak z właściwą 
sobie swadą przybliżył Państwu miejsce, w którym się znajdujemy oraz jego historyczne 
znaczenie dla miasta Nowego Targu. Mnie pozostaje zapoznać Państwa z powstaniem 
Ośrodka Współpracy Polsko-Słowackiej. 

V Kongres który odbył się w 1999 roku, podsumowywał 5 lat działalności naszego związku. 
Zaowocował on także planami pracy na następne lata. Pomysł, z którym wystąpił pan Antoni 
Nowak, aby w Nowym Targu i Keżmarku uruchomić Ośrodki Współpracy Polsko-Słowackiej 
znalazł uznanie w oczach Rady i uczestników Kongresu Euroregionu “Tatry”. Można 
powiedzieć, że od tego dnia lawina działań zmierzających do dzisiejszego uroczystego 
otwarcia Ośrodka ruszyła. Władze Nowego Targu, tzn. Rada Miasta podjęła stosowną 
uchwałę, a Zarząd miasta przekazał Związkowi Euroregion “Tatry” w użyczenie na 10 lat 
pomieszczenia na I piętrze w budynkach 6 i 7 przy nowotarskim rynku. Decyzja ta 
umożliwiła nam właściwe działania inwestorskie. Przede wszystkim zlecono wykonanie 
projektu budowlanego w wymaganych fazach i branżach. Piętrzące się formalności 
pokonywano dzięki zrozumieniu i życzliwości wielu osób i instytucji. Niestety, nie tylko tego 
rodzaju formalności należało pokonać. Trzeba było pozyskać odpowiednie środki, które 
wsparłyby skromne fundusze własne i pozwoliły doprowadzić do końca wymarzone dzieło. 

Wspierał nas Marszałek Województwa Małopolskiego przez dofinansowanie budowy 
Ośrodka z Programu Wsparcia z Kontraktu Rządowego dla województwa małopolskiego. 
Znaczącą pomoc otrzymaliśmy z Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych Polska-
Słowacja Phare 2000. 

W prawdzie impet, z jakim rozpoczynaliśmy realizację przedsięwzięcia został na początku 
2002 roku (nie z naszej winy) nieco przyhamowany, ale za to rok 2003 zaznaczył się 
niezwykłą intensywnością działań uwieńczonych oddaniem obiektu do użytku. 

Zapewne padnie pytanie: Jakim celom ten Ośrodek ma służyć? Odpowiem krótko, że celom 
statutowym, ale warto na to pytanie odpowiedzieć bardziej szczegółowo. Ośrodek ma przede 
wszystkim służyć wzmocnieniu więzi dobrosąsiedzkich mieszkańców pogranicza polsko-
słowackiego. Można to będzie osiągnąć poprzez stworzenie bazy materialnej i 
instytucjonalnej umożliwiającej rozwój kontaktów międzyludzkich. Będziemy kontynuować 
gromadzenie i udostępnianie bazy danych zawierających informacje na temat: kultury, sportu, 
turystyki, edukacji, środków pomocowych itp. Ważnym działaniem Ośrodka będzie 
działalność promocyjna Euroregionu “Tatry” poprzez np. kontynuowanie wydawania 
rocznika pt. Pogranicze polsko-słowackie, aktualizację mapy Euroregionu, wydawanie 
biuletynów informacyjnych. Zamierzamy również przy merytorycznej pomocy Regionalnego 
Centrum Informacji Europejskiej w Nowym Sączu i Biura Integracji Europejskiej w 
Krakowie utworzyć Punkt Informacji Europejskiej, który winien być prowadzony wspólnie z 
powiatem nowotarskim i miastem Nowy Targ. 

Są to oczywiście tylko programowe cele naszego Ośrodka. Zamierzeń tych nie bylibyśmy w 
stanie realizować bez wspomnianej już wcześniej życzliwości osób i instytucji. 



Pragnę dzisiaj serdecznie podziękować Panu Januszowi Sepiołowi, Marszałkowi 
Województwa Małopolskiego oraz Jego pracownikom za wszelką pomoc i ciepłe słowa 
otuchy. 

Serdecznie dziękuję Pani Grażynie Węclewskiej Dyrektor Władzy Wdrażającej Program 
Współpracy Przygranicznej oraz Jej sztabowi przybocznemu za prowadzenie nas przez 
labirynt przepisów unijnych. 

Dziękuję Panu Burmistrzowi Nowego Targu Markowi Fryźlewiczowi oraz Panu 
Przewodniczącemu Rady Miasta Zbigniewowi Sięce za podejmowanie związanych z tą 
inwestycją jedynie słusznych decyzji. 

Inwestycja ta nie mogłaby być realizowana bez wspaniałej, twórczej wizji projektanta Pana 
mgr inż. Marka Stopki – dziękuję, Panie inżynierze. Wykonania robót i to w sposób 
zadowalający podjęło się wyłonione w drodze przetargu Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowo-Usługowe ERBET z Nowego Sącza, którego prezesem jest Pan Tomasz 
Ćwikowski. Pieczę nad właściwym przebiegiem robót miał inspektor nadzoru Pan inżynier 
Ireneusz Czarnik. Do nadania pomieszczeniom odpowiedniego wystroju przyczynili się: 
artysta rzeźbiarz Piotr Chodorowicz, którego dziełem jest restauracja pomnika Adama 
Mickiewicza oraz Pan Marian Tętnowski, który z pietyzmem umieścił w jednym z 
pomieszczeń piec z dawnej epoki. 

Wśród osób, którym pragnę wyrazić swoją wdzięczność nie może zabraknąć Pana Dyrektora 
Antoniego Nowaka. To on był pomysłodawcą, to on osobiście zabiegał o wszystkie sprawy 
związane z realizacją tej inwestycji, to wreszcie on czuwał nad zachowaniem ducha i 
atmosfery tych pomieszczeń 

Kończąc pragnę podziękować również wszystkim tym, których ze względu na ograniczony 
czas nie wymieniłem, a mają swój niekwestionowany wkład w przygotowanie, realizację i 
doprowadzenie tej inwestycji do dnia dzisiejszego. Dziękuję za uwagę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy Targ, 12 lutego 2004 roku 



 


