
Jedyne takie  
w Małopolsce
Wyróżnione tytułem Sportowy Obiekt Roku – Centrum Sportów 
Zimowych w Ptaszkowej jest chlubą gminy Grybów. Ukończony 
obiekt sportowy robi imponujące wrażenie. Całość dopełniają 
wspaniale rozplanowane trasy biegowe. W grudniu 2016 roku 
ośrodek gościł pierwszą grupę miłośników narciarstwa biegowego.

Andrzej Poręba

Wystarczyły dwa la-
ta, aby w Ptaszko-
wej, niezwykle urokli-

wej miejscowości w gminie Gry-
bów, powstał imponujący obiekt 
sportowy z otaczającymi go tra-
sami narciarskimi. Nie ustępu-
je on w niczym prestiżowym 
ośrodkom sportowym, w któ-
rych trenują kadrowicze upra-
wiający narciarstwo biegowe. 

– Goszczący w październi-
ku 2016 roku w Ptaszkowej Apo-
loniusz Tajner, prezes Polskie-
go Związku Narciarskiego i prof. 
Szymon Krasicki z Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Kra-

kowie, były trener kadry pol-
skich biegaczek narciarskich, 
po obejrzeniu ośrodka i przygo-
towanych tras narciarskich, by-
li pod ogromnym wrażeniem tej 
inwestycji – mówi wójt gminy 
Grybów Piotr Krok. – Miło by-
ło od nich usłyszeć, że nie ma 
w Polsce lepszych tras do upra-
wiania narciarstwa biegowego.

Dlaczego Ptaszkowa?
Ptaszkowa posiada idealne 

warunki do uprawiania narciar-
stwa biegowego czy jazdy na 
nartorolkach. Miejscowość po-
łożoną w Beskidzie Sądeckim 

u podnóża góry Jaworze cha-
rakteryzuje wyjątkowe ukształ-
towanie terenu i specyficzny mi-
kroklimat, dzięki któremu śnieg 
na trasach biegowych, któ-
re w Ptaszkowej – można po-
wiedzieć – były od zawsze, 
utrzymuje się znacznie dłużej  
niż w innych regionach Sądec-
czyzny. 

Ponadto Ptaszkowa może 
pochwalić się wspaniałymi tra-
dycjami, jeśli chodzi o narciar-
stwo biegowe. Z tej miejscowo-
ści wywodzili się i tutaj treno-
wali utalentowani biegacze nar-
ciarscy, byli reprezentanci kra-

ju, tacy jak: Krzysztof Ptaszkow-
ski, Henryk Michalik, Stefan Mi-
chalik, Józef Siedlarz, Stani-
sław Wysowski, Marek Bagnic-
ki, Jacek Ciuła. To tutaj rozgry-
wane są co roku różne imprezy 
sportowe, m.in. Zintegrowana 
Zimowa Spartakiada Dziecięca 
– Memoriał im. Romana Stram-
ki i Zbigniewa Kmiecia. Syste-
matycznie trenują w Ptaszkowej 
m.in. zawodnicy sekcji biegowej 
LKS „Cerbud” Ptaszkowa czy 
KS „Jedność” Nowy Sącz. 

– Grzechem byłoby nie wyko-
rzystać walorów klimatycznych 
i potencjału, jakimi tę miejsco-
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wość obdarzyła natura – zaznacza 
gospodarz gminy. – O tym, aby 
w Ptaszkowej powstało Centrum 
Sportów Zimowych myśleliśmy od 
dawna. Inwestycję wpisaliśmy ja-
ko jedno z zadań do wieloletnie-
go planu inwestycyjnego gminy. 
Posiadanie własnej bazy sporto-
wej było dla nas niezwykle istotne. 
Samą budowę poprzedziły długie 
przygotowania oraz starania o fun-
dusze na realizację. Byliśmy szczę-
śliwi, gdy okazało się, że zadanie 
to prawie w połowie sfinansujemy 
z funduszy pozyskanych z Mini-
sterstwa Sportu. Jednak pomimo 
otrzymanej dotacji Gmina Grybów 
wzięła na swoje barki spore wy-
rzeczenie finansowe. Musiała wy-
gospodarować w gminnym budże-
cie także własne, i to niemałe, fun-
dusze. Inwestycja pochłonęła kilka 
milionów złotych. 

Doskonałe na zimę  
i na lato
Dzisiaj władze gminy i miesz-

kańcy są dumni z tego, co uda-
ło się zrobić w Ptaszkowej. Jest to 
pionierskie przedsięwzięcie stwa-
rzające niezwykłą szansę nie tyl-
ko dla gminy, ale i dla całego re-
gionu.

To obiekt, z którego mogą ko-
rzystać osoby uprawiające nar-
ciarstwo biegowe i sztab szkole-
niowy, jak i ci, którzy lubią aktyw-
nie wypoczywać, jeżdżąc na ro-
werze, nartorolkach, łyżworol-
kach czy uprawiając nordic wal-
king. Ośrodek, zdaniem władz 
gminy, będzie też doskonałą ba-
zą do uprawiania sportów letnich. 
Budynek pięknie wkomponowuje 

się w krajobraz Ptaszkowej. Jest 
bardzo funkcjonalny. 

Na parterze budynku znajduje 
się duży garaż na pojazdy i urzą-
dzenia niezbędne do przygoto-
wywania tras narciarskich i biego-
wych (w jednym z takich pomiesz-
czeń stoi ratrak, który kupiła gmi-
na m.in. do przygotowania bie-
gowych tras narciarskich), są po-
mieszczenia techniczne, wypoży-
czalnie sprzętu sportowego z za-
pleczem, siłownia, klub fitness. 

Na pierwszym piętrze wygo-
spodarowano lokum na szatnie 
dla zawodników, są pomieszcze-
nia do przygotowywania nart, po-
kój dla sędziów i delegatów PZN, 
restauracja wraz z zapleczem, sa-
nitariaty.

Ostatnie piętro zajmuje część 
hotelowa, sala konferencyjna i po-
mieszczenie dla mediów, z które-
go dziennikarze będą mogli rela-
cjonować odbywające się tam za-
wody czy inne sportowe przed-
sięwzięcia. Przy budynku znajdu-
je się duży parking z miejscami 
postojowymi dla osób niepełno-
sprawnych. Budynek jest również 
dostosowany do ich potrzeb.

W budynku mogą być zakwa-
terowane na razie grupy liczące 
około trzydzieści osób, ale doce-
lowo obiekt będzie mógł przyjąć 
50 osób.

Obok budynku przygotowane 
są pola startowe. Integralną część 
centrum stanowi oczywiście as-
faltowa trasa do narciarstwa bie-
gowego o długości 1600 metrów. 
Wytyczono ją na zboczu góry Ja-
worze. Można biegać dystanse 
600 m, 1 km i 1,5 km. Posiada ona 

homologację Polskiego Związ-
ku Narciarskiego. Trasa zosta-
ła tak przygotowana, aby mogły 
się na niej odbywać zawody rangi 
międzynarodowej. Jest sztucznie 
śnieżona i oświetlana. Zimą umoż-
liwia jazdę na nartach, a w pozo-
stałych miesiącach roku na narto-
rolkach albo rolkach. Posiada róż-
ne stopnie trudności. Są podbie-
gi, występuje różnica poziomów. 
Na razie można na niej rozgrywać 
konkursy w sprintach narciarskich, 
ale nie wyklucza się, że w przy-
szłości zostanie ona rozbudowa-
na, aby można było także organi-
zować biegi długodystansowe.

Wybudowane Centrum stano-
wi bazę do rozwoju sportu wyczy-
nowego. Umożliwi ono całorocz-
ne treningi na poziomie zawodni-
czym oraz uprawianie sportu nie 
tylko wyczynowego, ale też ama-
torskiego i rekreacyjnego na naj-
wyższym poziomie. 

W dobrym kierunku
Innowacyjność inwestycji do-

ceniła kapituła konkursu Budow-
niczy Polskiego Sportu, przyzna-
jąc Gminie Grybów tytuł Sportowy 
Obiekt Roku 2016. Warto zazna-
czyć, iż kapituła konkursu na pod-
stawie nominacji marszałków wo-
jewództw wyróżniła takimi tytuła-
mi zaledwie sześć obiektów spor-
towych w Polsce. 

– Dostrzeżenie i docenienie te-
go, co udało się nam zrealizo-
wać w Ptaszkowej, jest potwier-
dzeniem, że poszliśmy w dobrym 
kierunku – mówi z satysfakcją go-
spodarz gminy. – Ma ono służyć 
nie tylko zawodowcom, ale tak-

że amatorom. Już od kilku tygodni 
śmigają po przygotowanych tra-
sach młodzi zawodnicy trenujący 
narciarstwo biegowe. To cieszy. 
Mam nadzieję, że tutaj w Ptasz-
kowej będą się szkolić i szlifować 
formę na zawody i konkursy ran-
gi krajowej i międzynarodowej, 
następczynie i następcy Justy-
ny Kowalczyk. Mam też nadzieję, 
że ośrodek zapewni kadrowiczom 
optymalne warunki do treningów.

To jeszcze nie koniec ambit-
nych planów wójta Kroka. My-
śli on już o przedłużeniu trasy do 
pięciu kilometrów oraz wytyczeniu 
innych tras, w tym także tych re-
kreacyjnych dla osób uprawiają-
cych np. turystykę rowerową. Być 
może uda się stworzyć w przy-
szłości trasę skiturową, która 
przebiegałyby w stronę wieży wi-
dokowej na Jaworzu po zboczach 
malowniczej góry Jaworze. Inwe-
stycja będzie współfinansowana 
przez Ministerstwo Sportu i Rekre-
acji w ramach Programu inwesty-
cji o szczególnym znaczeniu dla 
Sportu. 

Oprócz Centrum Sportów Zi-
mowych w Ptaszkowej w grudniu 
2016 roku oddano do użytku tak-
że kryte lodowisko w Białej Niż-
nej. Dzięki zastosowaniu nowo-
czesnej technologii przy budowie 
płyty możliwe będzie całoroczne 
wykorzystanie obiektu – w okresie 
zimowym jako sztucznego lodo-
wiska, natomiast w okresie letnim 
jako kortu tenisowego. Inwesty-
cja była współfinansowana przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki – 
Program rozwoju regionalnej in-
frastruktury sportowej.               
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