Kaida wyjqtkowa my6l powinna sta6 sig slowem,

kaide znaczqce slowo powinno zostac napisane i
kaide mqdre napisane slowo powinno sta6 sig faktem,
￨

Kaidi unikitna

mySlienka, by sa mala stat'slovom,
kaid6 zmyslupln6 slovo, by sa malo stat'pismom
a kaid6 m(dre pismo, by sa malo stat'skutkom.
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SadeCka lzba Gospodarcza
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PreSovsk6 Regionilna Komora Slovenskej
Obchodnej a Priemyselnej Komory

Zilinskd Regionilna Komora Slovenskej
Obchodnej a Priemyselnej Komory
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Przeszloii - w drugiej polowie XfX wieku,
Minulost' - v druhej polovici 19. stor.,
TATRY naleZa\y do Austro- v dasoch, ked' TATRY boli Rakrisko-Lrhorskd,

czasach, gdy

Wggier, nasi dziadowie zaczEli budowa6 osady
tatrzariskie i zapoczEtkowali rozw6j TATR Korony KARPAT. Do pierwszej wojny

(wiatowej doprowadzili pod TATRY kolej
(18'72 - magistrala Koszyce-Bogumin),

zrealizowali wschodni4 obwodnicg kolejow4
TATR (1876 - linia kolejowa Presz6w-Tam6w),

a w 1889 r. oddano do uzltku "Szlak
turystyczry" (droga gruntowa Wyznie Hagi-T.
Kotlina o nazwie ,,Transwersal").
Nastgpnie pol4czyli (1895 - kolej PopradTatrzahska Lomnica, 1896 kolej zgbala
Szczyrba-Szc rbskie Pleso, 1899
linia
kolejowa Chab6wka-Zakopane, 1908 - kolejka
elektryczna Poprad-St. Smokowiec, 1911 - St.
Smokowiec-T. I-omnica, 1912 - St. Smokowiec-

Sz. Pleso). Na przelomie wiek6w drogami
do ruchu samochodowego

przystosowanymi

polqczyli PODHALE z TATRAMI, od Szczyrby

na5i prarodidiazai,ali budovat tatranskd osady a

na5tarto:rali ronoj TATIER - Koruny
KARPAT. Do prvej svetovej vojny priviedli
Lelezniut pod TATRY (1812 - Ko5icko -

Bohuminska magistr6la), uskutodnili l"-fchodnf
obchvat TATIER (1876 - Leleznica Pre5ov Tam6w) a v roku 1889 uviedli do uZfvania
Turisticlai cestu (prain6 cesta Vy5n6 H6gy - T.

Kotlina s ndzvom,,Transverz6la").
N6sledne spojili (1895 - Leleznica Poprad Tatransk5 Lomnica, 1896 - zrtbadka Strba St.bskd Pleso, 1899 - Leleznica Chab6wka -

Zakopanfl, 1908

l9l2 -

19ll -

-

elektridka Poprad

-

St.

St. Smokovec - T. Lomnica,
St. Smokovec - St. Pleso). Na prelome

Smokovec,

storod( autocestami prepojili PODTATRIE
TATRAMI od Strby po Zakopand.
Tretiu etapu rozvoja TATIER - Elektriiku
okolo TATIER a Tunel pod TATRAMI naSi
s

prarodidia tL zrealizovat nestihli, pretoZe
vypukla I. sv. vojna a my sme sa rozdelili.
elektrycmej wok6l TATR i tunelu pod Elekridka z T. Lomnice mala byf predileni cez
TATRAMI nasi przodkowie ju2 nie zdq4li hdiar ai. do Zakopandho a Ztbadka zo St. Plesa
zrealizowal,
ponlewaz
wybuchla mala byf predlisn| na Popradsk6 Pleso, odtiaf
do Zakopanego.

Trzeciego etapu rozwoju TATR

pierwsza

wojna Swiatowa, a

-

kolejki

my

sig

tunelom na Morskd Oko a spojit' sa s elektridkou

podzielili(my. Trasa kolejki elektrycznej z T. v T. Javorine.
I-omnicy przez Zdziar miala zostaf, przed*tZona
V dobe medzi svetovfmi vojnami na5i stari
uZ do Zakopanego a kolej zEbata ze Sz. Plesa do rodidia uZ v polskom Zakopanom postavili
Stawu Popradzkiego, sk4d tunelem miala lanovku na
Kasprowy Wierch
prowadzi6 do Morskiego Oka i w Jaworzynie T. a v novovmiknutom ieskoslovensku lanovku
pol4czyt sig z kolejk4 elel<tryczn4.
zT. Lomnice fla Lomniclo_f 3tit. Prainir
W okresie migd4,wojennym nasi dziadowie ,,Transverzalu" ako ,,Cestu Slobody"
jtZ w polskim Zakopanem zbudowali kolejkg preasfaltovali aprediZili od Podbansk6ho aZ po
linowq na Kasprowy Wierch a w powstalej Lysri Pol'anu. V tych dasoch TATRY - Koruna
Czechoslowacji kolejkg linow4 z T. tr omnicy na KARPAT patrili medzi eur6pskych a svetovfch

omnicg. Drogg gruntow4 ,,Transwersal" lidrov
przemianowano na ,,Drogg Wolno6ci",
stopniowo j4 wyasfaltowano i od Podbanskiego
przedluimno do Lysej Polany. W tych czasach
TATRY - Korona KARPAT byly zaliczane do
europejskich i Swiatowych lider6w ruchu
tr

cestormdho ruchu.

turystycmego.

Terainiejszoii - od II. wojny Swiatowej do Sfiiasnost'- od II. svetovej vojny do dnes
dzisiaj zyjemy zdziel wytworzonych przez Zijeme z diel, ktor6 vylvorili naSi prarodidia a
nasrych dziad6w i pradziad6w. Nas bylo stad stari rodidia. Zmohli sme sa len na rekon5trukcie
jedpie na odtworzenie i modernizacjg tego, co a moderniz6cie toho do vymysleli a postavili.
oni wymySlili i zbudowali. TATRY Spiq a Swiat TATRY zaspali a svet n6m na mile uSiel. A do
nam uciekl daleko. Co pozostawimy po sobie zanechdme my, na5a generScia synov? Urobime
my, pokolenie ich syn6w? Cry na dlugiej drodze
pr4rsztoS6 zrobimy pierwszy krok, czy
zostawimy to nastgpnym pokoleniom?
Zszacunku do naszych pradziad6w

w

na dlhej ceste prv6 kroky, alebo to nech6me na
budrice gener6cie?
Zicly k na5im prarodidom a starr-fm rodidom

azo

zodpovednosti vodi budricim gener6ci6m

i dziad6w oraz z poczucia odpowiedzialnoSci sme povinni zai,af odbormi a verejmi diskusiu
wobec przyszlych pokolef mamy obowipek na oboch stranSch TATIER o ich d'alSom rozvoji
po obu stronach TATR rozpocz46 publiczn4 zpohl'adu Zivotn6ho prostredia, infra5truktriry

i fachow4 dyskusjg o ich dalszym rozwoju,

ochronie

Srodowiska

naturalnego,
infrastrukturze i ruchu turystycznym. Transporl
po obu stronach TATR jest w stanie kryycznym
a TATRY w trybie natychmiastowym u1,magaj4
zbudowania nowoczesnego i kompleksowego.
zintegrowanego systemu transportowego.
Spr6bujmy naw,i4zac do udanego projektu w

budowie, czyli do

HISTORYCZNO-

KU LTUROWO-PRZYRODN ICZEGO

SZLAKU WOKOL TATR, kt6ry jest wsp6lnym
polsko-slowackim produktem EUROREGIONU

TATRY. zainicjowanvm przez przvgraniczne
samorzqdy.

Dla

Swiata (Europy, Ameryki, Az1i, ..)
s4 jednym celem podr6;1 i od nas. od
Polakciw i Slowak6w zaleiry, czy bgdq nas one
dzieli6, czy l4czy(,. TATRY sq uljqtkou,e,
bezpieczne, ale dla Swiata nieznane, Inicjatl'u,a
ich dalszego rozwoju musi zostai podjgta przez

TATRY

a cesto,sn6ho ruchu. Doprava na oboch stran6ch
v kritickom stave a TATRY
nelyhnutne a ury;chlene potrebujri modemj
a komplexnj integrovanSi dopravny systdm.

TATIER je

NaviaZme

vystavbe

na fspe5nlf rozsiahly projekt vo
?to HISTORICKO-KULTURNO-

PRIRODNU CESTU OKOLO TATIE& ktor6je
spolodnlim,pol'sko-slovenslgim produktom

EUROREGIONU TATRY

rvorenym

prihranidnjmi samo spr6vami.
Pre svet (Eur6pu, Ameriku, Aziu,

...) sri
TATRY jednou destin6ciou a je na n6s
Poliakoch a Slov6koch, di TATRY n6s budir
rozdefovat', alebo sp6jaf. TATRY sf unik6tne,
bezpedn6 a svetom nepozr,aLne. Iniciativa ich

d'al5ieho rozvoja musi ist' od nds
je ten spr6vny das
zamysliet' sa nad budricnostou TATIER
Tatrancov/Goralov. Teraz

a zadefinovat' ich a nri5 d'alSi rozvoj. TATRY sri
na5im spolodnfm nrirodnlim symbolom ...

nas, ludzi TatrlG6rali. Teraz jest wlaSciwy czas,

aby zastanowic sig nad przyszloSciq TATR
i okreSli6 ich dalszy rozw6j. TATRY s4 naszym
rvspolnvm s1'mbolem narodor.rym ...

Prq'szloit - uspcilnr, i

skoordynowany

rozu.o-j polsko-slou'ackich TATR ludziom r.r,
resionach sqsiednich da pracg i skuteczniej je

Budficnost' spolodny a koordinovany
rozvoj Pofsko-Slovenslo-ich TATIER d5 fud'om
v okolilfch regi6noch pr6cu a e5te viac ich

i zbli21 obie stronr. zviditellni. Spropaguje azbliLi obe srrany
gor, a 4,jac1m pod T-{TRAMI obpvatelom TATIER a obJvateliom Zijricim pod TATRAMI
i ich przvszlr m pokoleniom ulatwi 2ycie a ich budricim gener6ci6m ullahdi Livot
rozpropagu-le. \\I1 promuje

iprzlniesie kolelne

moZlir.voSci u.zajemnej

r.l'spo1prac1..

Najtrudniej

sze sq pierwsze

a

prinesie d'alSie moZnosti

vzdjomnej

spolupr6ce.

kroki

prz\''goto\\ ani e ( stud i a. anal i zy-, opini e bieglych,
uyb6r tras. ocena oddziah'u'ania inwesfycji na

Najt'aZ5ie sf prv6 k oLy - priprava (Stridie,
analyzy, znalec,ke, posudky, u.iber trds,

posridenia r,plyvov stavieb na Zivotn6 prostredie,
Srodou'isko naturalne. pozu.oler.ria na budowg, stavebn6 povolenia, ...) Je to zitmer, ktory sami
...) Jest to zamierzenie. ktoreeo nie zrealizul4 nezrealizujit podnikatelia, samosprdva a ani
sami przedsiebiorcr, sanrorzadv. ani Slowacja, Slovensko, resp.
z6mer
czy Polska - mozna je zrealizou,ai tylko realizovatel'ryi vfludne spolodne a za podpory
u'sp6lnie, prz1.' usparciu L nii Europejskiej. Jcst Eur6pskej rinie. Je
ui,zxa a jedinednd
to wyzwanie is'r.jatkoua szansa dla naszego prileZitost' pre na5u generSciu zadat' noui etapu
pokolenia, aby zapocz4tkou-ai no\q/ etap spolodn6ho roztoja na5ich TATIER a zanechat
u'sp6lnego rozuoju naszr ch TATR, aby zmysluplnf odkaz budricim gener6ciiim. Sme uZ
pozostawi6 po sobie mqdry przekaz dla 3h,rt5 gener5cia, ktor5 tieto my5lienlq, pom6.
przyszlych pokolerl. JesteSm,v ju2 czwartvm Tento zdmer je ide6lnym prikladom uplatnenia
pokoleniem, kt6re zna te idee. Ta m1,(l jest principov, na ktor'-ich bola zaloiend a doteraz
idealnl,m przykladem zastosorvania zasad, na existuje Eur6pska fnia.

Pollsko je to
to

ktorych powstala i istnieje do dzisiaj Unia
Europejska.

Juko pierwsq) krok w celu wspdlnego
rox,woju TATR, ochrony irodowisku

Ako pwj' krok navrhujeme zaloLenie
POIJSKO - SLOVENSKEHO KLASTRA

naturalnego, rozwoju transporlu i ruchu
turystycznego proponujemy zzloitenie
POLSKO-SLOWACKIEGO KLASTRA
z udziulem samorzqddw regionalnych,
zainteresowanych inslytacji, uczelni, izb
handlowych, wainych podmiotdw
gospodarczych i
θ亀「α %α 9J
pozarzqdowych.
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Od nasty:ko zale2y,iak nas bed10CeniaC

Mame vO svOliCh rukach akO bud̀nasieduìCe

naStepne pokoleniai

generacie hodnotit'naSu generaciu.

ZACZNIJMY RAZEM REALIZOWAC
:URZECZYW:STNIAC TE WYJATKOWEIDEE!

PODME SPOLU ZREALiZOVAtt A NAPLNIT
丁:ETO UN:KATNE MYSLIENKY!

Zakopane,5.pa2dziernlk 2018

Zakopane,5.okt6ber 2018

lzba Pzemyslowo-Handlowa w Krakowie
Sebastian C HWEDECZKO prezydent

Nowotarska lzba Gospodarcza

Sギ eCkaレ ba cospodarcza

Tatzafiska lzba Gospodarcza

Pawel KUKLA prezes

El2bieta Agata WOJTOWICZ prezes

ワ
Polsko-SNowacka lzba

Przemyslowo-Handlowa w Krakowie
Piotr CEBULSKI prezes

Slovensko-Pol'sk6 Obchodnd Komora v Ziline
Stanislav KUCiREK predseda

(,^X, /-{*^
Pre5ovsk6 Regionilna Komora Slovenskej
Obchodnej a Priemyselnej Komory
Jozef HROBAK podpredseda predstavenstva

Obchodnej a Priemyselnej
Milan VASANIG predseda
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