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26.06-11.09.2016

Hej Fest
10 wakacyjnych weekendów, 18 gwiazd, 
16 supportów i kilkadziesiąt tysięcy 
uczestników koncertów granych 1123 m 
n.p.m. Tak wygląda w liczbach Hej Fest – 
festiwal muzyczny zorganizowany na Gu-
bałówce przez Polskie Koleje Linowe przy 
współpracy z miastem Zakopane.

11.07–19.08.2016 

Wakacje w mieście
W ramach Wakacji w Mieście, organizo-
wanych przez Burmistrza Miasta Zako-
pane, w Zakopiańskim Centrum Edukacji 
odbywały się artystyczne, edukacyjne 
i sportowe zajęcia dla najmłodszych. 
W wakacje otwarte były także wszystkie 
boiska i place zabaw przy szkołach.

26.07-25.09.2016

Kulturalny Plac 
Niepodległości
Kulturalny Plac Niepodległości Zakopane 
tworzyło wspólnie z młodymi artystami. 
Przygotowana została nowa otwarta 
przestrzeń ze strefami: sztuki i kultury, 
informacji, sportu, rozrywki oraz relaksu.

29.07 – 02.08.2016

Światowe Dni Młodzieży 
– Zakopane w łączności 
z Papieżem Franciszkiem
Przez trzy dni dzięki transmisji na tele-
bimie pod namiotem na Dolnej Równi 
Krupowej Zakopane pozostawało w łącz-
ności z Papieżem Franciszkiem i pielgrzy-
mami biorącymi udział w Światowych 
Dniach Młodzieży. Przyjęło także pielgrzy-
mów, którzy zdecydowali się pod Tatrami 
przedłużyć swój pobyt w Polsce.

12-14.08.2016

I Zakopiański Festiwal 
Literacki „Pod Tatry  
tylko z książką”
Miasto odwiedzili wybitni pisarze: 
Wojciech Jagielski, Mariusz Szczygieł, 
Angelika Kuźniak, Krzysztof Varga, 
Anna Janko i Anna Czerwińska-Rydel, 
a także liczni miłośnicy ich twórczości. 
Odbyły się także Targi Książki, w których 
uczestniczyło ponad dwudziestu 
wystawców. Festiwal był również okazją 
do ogłoszenia Konkursu Literackiego 
o Nagrodę Burmistrza Miasta Zakopane. 

18-26.08.2016

Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Ziem Górskich
Festiwal przyciąga do Zakopanego nie tyl-
ko górali z całego świata oraz wielu znaw-
ców i miłośników folkloru, ale jest także 
niezwykłą wakacyjną atrakcją dla wszyst-
kich odpoczywających w tym czasie pod 
Tatrami. W tegorocznej edycji udział wzięły 
zespoły z: Albanii, Bułgarii, Hiszpanii, 
Indii, Indonezji, Meksyku, Norwegii, Rosji, 
Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier, Włoch, 
a także reprezentacja Związku Podhalan 
w Północnej Ameryce oraz cztery polskie 
zespoły. Funkcję gospodarza pełnił Regio-
nalny Zespół „Giewont” z Zakopanego.

01.09.2016

Nowa linia komunikacji 
miejskiej
Kursowanie rozpoczęła druga linia 
komunikacji miejskiej w Zakopanem. 
O 5.20 z dworca autobusowego wyru-
szyły w kierunku Cyrhli i Krzeptówek dwa 
niskopodłogowe autobusy Solaris Urbino 
8,9. Bezpośrednie połączenie zyskał 
wschodni i zachodni kraniec miasta.

07.09.2016

Otwarcie nowoczesnej hali 
sportowej w COS-OPO 
Zakopane 
W uroczystej inauguracji nowoczesnego 
obiektu wzięli udział m.in.: Minister Sportu 
i Turystyki Witold Bańka, Dyrektor Gene-
ralny COS Cezary Jurkiewicz, Dyrektor COS 
Zakopane Sebastian Danikiewicz, Wice-
starosta Tatrzański Jerzy Zacharko oraz 
Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula.
 
 
 
 
 
 
 
 

20.09.2016

Wspólny Skipass
Dzięki staraniom stacji narciarskich Haren-
da, Polana Szymoszkowa, Suche i Witów, 
Zakopane będzie miało swój pierwszy 
w historii wspólny skipass – jedną kartę 
pozwalającą na korzystanie z wielu wycią-
gów i kolei. Uroczyste podpisanie umowy 
odbyło się na Polanie Szymoszkowej.

25.09.2016

Jubileusz OSP Olcza
Ochotnicza Straż Pożarna na Olczy świę-
towała jubileusz 95-lecia. Z tej okazji 
strażacy otrzymali nowy samochód sfi-
nansowany ze środków Miasta Zakopane. 
W uroczystościach wziął udział burmistrz 
Leszek Dorula, który został odznaczony 
medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

29.09.2016

Stypendia Burmistrza 
Miasta Zakopane
Podczas Sesji Rady Miasta trzydziestu 
uczniów zakopiańskich szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych zostało 
nagrodzonych za wyniki w nauce w II 
półroczu roku szkolnego 2015/2016. 
Oprócz przyznanego Stypendium Burmi-
strza Miasta Zakopane otrzymali także 
pamiątkowe dyplomy i statuetki. Były 
także podziękowania i gratulacje dla 
rodziców i nauczycieli.

29.09–01.10.2016

Przegląd Filmów o Sztuce
Przegląd jest kolejną tegoroczną nową 
inicjatywą kulturalna i reaktywacją 
legendarnego zakopiańskiego wydarze-
nia sprzed lat. Zaprezentowane zostały 
filmy o wybitnych artystach takich jak 
Władysław Hasior, Tadeusz Brzozowski, 
Antoni Kenar, Grzegorz Pecuch, Witkacy, 
Antoni Rząsa czy Alina Szapocznikow, 
a także produkcja Lecha Majewskiego 
„Młyn i krzyż”, której towarzyszyło spo-
tkanie z reżyserem. Przegląd zakończył 
koncert muzyki filmowej w wykonaniu 
orkiestry Krzesimira Dębskiego.

08.10.2016

Program „Na zakopiańskim 
szlaku wydarzeń” 
nagrodzony w PIK 2016
W kategorii „Najlepszy program o te-
matyce regionalnej” 23 Przeglądu 
i Konkursu Dziennikarskiego Oddziałów 
Terenowych TVP trzecią nagrodę otrzy-
mał program „Na zakopiańskim szlaku 
wydarzeń” realizowany przez TVP Ka-
towice i Zakopiańskie Centrum Kultury, 
którego autorem i prowadzącym jest 
Marek Durmała.

12.10.2016

Sportowa rywalizacja szkół
W Urzędzie Miasta Zakopane odbyło 
się uroczyste podsumowanie sportowej 
rywalizacji szkół Powiatu Tatrzańskiego 
za rok 2015/2016, w której brały udział 
podstawówki, gimnazja i szkoły średnie.

13–15.10.2016

5. Festiwal  
„Inspirowane Górami…”  
im. Macieja Berbeki
Wydarzenie organizowane jest przez 
Burmistrza Miasta Zakopane z okazji 83 
rocznicy nadania praw miejskich Zako-
panemu, a już po raz trzeci patronuje mu 
zakopiański himalaista Maciej Berbeka. 
Inspiracją dla poszczególnych festiwalo-
wych wydarzeń są jego interdyscyplinar-
ne górskie i artystyczne pasje. 
 
 
 
 
 
 
 

14.10.2016

140-lecie „Kenara”
W ramach festiwalu „Inspirowane 
Górami” w Miejskiej Galerii Sztuki świę-
towanie jubileuszu rozpoczął Zespół 
Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara 
w Zakopanem. Otwarta została wystawa 
„Nowoczesna szkoła z tradycją” prezentu-
jąca prace uczniów. Ważnym momentem 
było także wręczenie Nagrody im. Macieja 
Berbeki za najlepszy dyplom w roku szkol-
nym 2015/2016 dla Klaudii Łukaszczyk.

15.10.2016

60-lecie Szkoły 
Podstawowej nr 5
W Szkole Podstawowej nr 5 im. Janusza 
Korczaka w Zakopanem odbyła się uro-
czystość 60-lecia szkoły. W uroczystości 
w imieniu Burmistrza Miasta Zakopane 
Leszka Doruli wziął udział Wiceburmistrz 
Wiktor Łukaszczyk. Przekazał on uczniom 
tablicę multimedialną wraz z życzeniami, 
aby pomagała ona w zdobywaniu wiedzy. 

Szanowni 
Państwo,
z przekonaniem, że wszyscy Miesz-
kańcy Zakopanego powinni mieć peł-
ny dostęp do aktualnych wiadomości 
o wydarzeniach i działaniach podej-
mowanych w naszym mieście, oddaję 
w Państwa ręce nowy Informator. 
Wyrażam nadzieję, że spotka się 
on z Państwa zainteresowaniem, 
a jego lektura będzie okazją, by 
zapoznać się z aktualnościami 
z zakresu kultury, sportu i eduka-
cji, turystyki, ochrony środowiska 
i inwestycji. W pierwszym numerze 
w sposób szczególny przyglądamy 
się dwóm ważnym w ostatnim czasie 
tematom – komunikacji miejskiej 
i funkcjonowaniu Parku kulturowego 
obszaru ulicy Krupówki. Zachęcamy 
do skorzystania z dotacji na wymianę 
starych pieców węglowych na ogrze-
wanie ekologiczne i wspólnej troski 
o jakość powietrza, którym oddycha-
my. Podsumowujemy także działania 
Rady Miasta Zakopane dotyczące 
profilaktyki zdrowotnej, rozpoczyna-
my prezentację ciekawych inicjatyw 
mieszkańców i zakopiańskich stowa-
rzyszeń, zamieszczamy poradnik dla 
właścicieli zabytkowych budynków. 
Wraz z przekazaniem Informatora 
do Państwa domów zwracam się 
z prośbą o lekturę, a przede wszyst-
kim o opinie i sugestie. Inicjatywę 
stworzenia tego wydawnictwa 
podjąłem bowiem z myślą o wszyst-
kich Mieszkańcach, pragnąc by 
Informator był odpowiedzią na ich 
potrzeby oraz służył im rzetelnymi 
informacjami i pomocą.

LESZEK DORULA
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
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W SKRÓCIE…
NOWY DOJAZD NA SKIBÓWKACH 
Rozpoczęła się budowa nowej drogi dojaz-
dowej do Szkoły Podstawowej nr 2 na Ski-
bówkach. Prace obejmują zjazd wprost 
z ulicy Kościeliskiej, wykonanie drogi we-
wnętrznej o szerokości 4,5 m oraz szero-
kiego na półtora metra chodnika.
Dzięki takim parametrom znacznie popra-
wi się dostęp do szkoły pojazdów służb 
technicznych i ratowniczych, np. straży 
pożarnej. Na terenie szkoły powstanie 
zatoczka z trzynastoma miejscami posto-
jowymi, gdzie – nie tamując ruchu – ro-
dzice będą mogli zatrzymać samochód, by 
wysadzić lub odebrać dziecko. Na ulicy Ko-
ścieliskiej o kilka metrów dalej przeniesio-
na zostanie zatoka przystankowa, na któ-
rej zatrzymują się m.in. autobusy miejskie, 
kursujące między Cyrhlą a Krzeptówkami. 
Koszt budowy to 850 tys. złotych.

RUSZYŁA BUDOWA  
PRZEDSZKOLA PRZY SP 9
Rozpoczęła się budowa przedszkola przy 
Szkole Podstawowej Nr 9. Planowany ter-
min wykonania obiektu to czerwiec 2018 
roku, a koszt 1 mln 900 tys. złotych. In-
westycja ma na celu poprawę dostępno-
ści do infrastruktury edukacji przedszkol-
nej dla mieszkańców Harendy.

MODERNIZACJA BOISK  
PRZY SP 4 ROZPOCZĘTA
W połowie września rozpoczęła się moder-
nizacja boisk przy Szkole Podstawowej nr 
4 w Zakopanem. Prace obejmą przebudo-
wę i rozbudowę boisk sportowych, w tym 
boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki 
nożnej oraz drugiego, wielofunkcyjnego 
z nawierzchnią z tworzywa sztucznego.

PRZEBUDOWA DROGI DO KUŹNIC
Rozpoczął się pierwszy etap przebudowy 
drogi do Kuźnic. W ramach prowadzonej 
przez Urząd Miasta Zakopane inwestycji 
powstanie m.in. droga dla rowerów i park 
ćwiczeń na świeżym powietrzu.

W OKRESIE PAŹDZIERNIK – 
– LISTOPAD REMONTUJEMY 
NASTĘPUJĄCE ULICE:
• Szkolna – skrzyżowanie przed  

estakadą, wykonanie nowej nakładki
• Szymony – chodnik od strony  

Starostwa i Urzędu Skarbowego
• Jana Pawła II – nowa nakładka
• Huty – wykonanie nawierzchni  

z płyt betonowych
• Szkolna – utwardzenie poboczy  

płytami betonowymi
• Tatary – uzupełnienie ubytków
• Goszczyńskiego – uzupełnienie ubytków
• Krzeptówki Stare – uzupełnienie 

ubytków
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To już szósta edycja programu edukacyjno-
-kulturalnego przygotowanego przez 
Miasto Zakopane. Do udziału w niej, 
jak co roku zaprosiliśmy wszystkie 
dzieci od przedszkolaka po maturzystę, 
uczęszczające zarówno do placówek 
samorządowych jak również państwowych 
i niepublicznych na terenie Zakopanego. 

Program ma na celu zapoznanie dzieci 
i młodzież, a także dorosłych mieszkań-
ców Zakopanego z ofertą naszych instytu-
cji i stowarzyszeń. Jest skierowany głównie 
do rodzin, zachęca bowiem do wspólnego 
spędzania czasu na wydarzeniach orga-
nizowanych przez następujące jednostki: 
Muzeum Tatrzańskie, Tatrzański Park 
Narodowy, TCKiS „Jutrzenka”, Starostwo 
Powiatowe w Zakopanem, Zakopiańskie 
Centrum Kultury, Zakopiańskie Centrum 
Edukacji, Miejską Bibliotekę Publiczną im. 
Stefana Żeromskiego, Urząd Miasta Za-
kopane, Stowarzyszenie im. Mieczysława 
Karłowicza, Muzeum Jana Kasprowicza 
na Harendzie, Teatr im. St. I. Witkiewicza, 
Towarzystwo Miłośników Teatru im. Hele-
ny Modrzejewskiej, Galerię Antoniego Rzą-
sy, Galerię „Strug” przy ZSP im. A. Kenara, 
Tatrzańską Agencję Rozwoju Promocji 

i Kultury, Gimnazjum nr 1 im. O i A. Mał-
kowskich, Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Jó-
zefa Tischnera, Cykl „Kino Którego Szukasz”, 
Muzeum Karola Szymanowskiego w willi 
Atma, Związek Podhalan Oddział Zako-
pane, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
Gniazdo w Zakopanem.
Karty corocznie projektuje inny zakopiań-
ski artysta. W drugiej edycji jej autorem 
był laureat pierwszego konkursu – Adam 
Soroczyński. Poza nim swoje pomysły 
na papier „przelali” Magdalena Ciszew-
ska-Rząsa, Paula Solańska, Anna Zadzior-
ko, Joanna Słodyczka i Maciej Rzankowski.
Karty otrzymane od wychowawców 
w szko łach uczestnicy mogą zarejestro-
wać na stronie internetowej. Następnie 
w ciągu roku młodsze dzieci zbierają 
na kartach 5, a starsze 10 potwierdzeń 
udziału w proponowanych w ramach 
programu wydarzeniach. Pieczątkę 
można podbić tylko raz w miesiącu. 
Uczestnicy, którzy ukończą program, 
składają karty w Wydziale Kultury i Po-
pularyzacji Zakopanego Urzędu Miasta. 
Laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody. 
Ponadto w ramach programu prowa-
dzony jest dodatkowy konkurs. W wysy-
łanym co miesiąc newsletterze znaleźć 
można pytania dotyczące Zakopanego, 
a za mailowe odpowiedzi przyznawane 
są punkty. Również klasa i szkoła, z któ-
rej najwięcej dzieci ukończyło program, 
otrzymuje dodatkowe nagrody.

Podczas wielu lat trwania programu 
także instytucje kultury fundują dla naj-
starszego Laureata bezpłatne karnety 
na wydarzenia organizowane w ich sie-
dzibie w ciągu roku. Byli oni już zaprasza-
ni do Muzeum Tatrzańskiego, Miejskiej 
Galerii Sztuki, a nawet do Muzeum Naro-
dowego w Krakowie, którego oddziałem 
jest zakopiańska willa „Atma”. 
Corocznie do programu rejestruje się 
do tysiąca osób. Tylko najwytrwalsi docie-
rają do końca, ale naprawdę warto. Upo-
minki i nagrody takie jak czytniki e-bo-
oków i laptopy są zachętą do poznawania 
kultury i poszerzania swoich zaintereso-
wań. Dzięki programowi „Cool_turalny 
Człowiek” wiele instytucji i stowarzyszeń 
rozszerzyło także swoją ofertę, przygo-
towując specjalne spektakle dla dzieci, 
spotkania autorskie, czy też warsztaty. 
Zyskaliśmy więc wszyscy. 

Zapraszamy gorąco 
do aktywnego udziału 
w rozpoczętej edycji 
programu! 

Szczegóły na stronie www.kalendarz.
zakopane.eu/coolturalny-czlowiek

JOANNA STASZAK

Cool-turalny 
człowiek

Jedno miasto, pełnia wrażeń
Zakopane na lato – jedno miasto, pełnia 
wrażeń, pod takim hasłem prezentowali-
śmy miasto Zakopane w kontekście wy-
darzeń artystycznych, atrakcji rekreacyj-
nych oraz sportowych zorganizowanych 
w sezonie letnim.
Tego lata Zakopane zapracowało na mia-
no miasta gwarantującego swoim Go-
ściom wiele pomysłów na wyjątkowo 
oryginalne, przyjemne, różnorodne „za-
jęcie” wolnego czasu odpoczynkiem, śle-
dzeniem scenariusza wystaw, spektakli 
teatralnych, koncertów, festiwali filmo-
wych, aktywności sportowych oraz wielu 
innych atrakcji. 
Ważne dla nas było pokreślenie korze-
ni i tradycji twórczych, ukierunkowane 
na wielopokoleniowe spotkania i spę-
dzanie wolnego czasu w sposób aktywny 
oraz gwarantujący szereg przygód, inspi-
racji, wrażeń – np. gawędy historyczne, 
wystawy, koncerty, festiwale literackie, 
filmowe, wyprawy górskie. 
Spróbowaliśmy odtworzyć klimat inspi-
racji, który przed laty był znakiem roz-
poznawczym naszego miasta, a życie 
tętniło w nim we własnym, niepowta-
rzalnym rytmie. Przyciągało artystów 
i wielbicieli sztuki. Aby przywrócić i roz-
winąć tę tradycję zaprosiliśmy do udziału  
w wyśmienitych koncertach, odbywają-
cych się w ramach między innymi: Mię-
dzynarodowego Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej, Dni Muzyki Karola 
Szymanowskiego czy Festiwalu Muzyka 
na Szczytach.
Zakopane to miejsce, które ma wiele 
do zaoferowania. Oprócz niepodważal-
nych walorów pejzażowych pretenduje 
bowiem do grona miast, których celem 
jest maksymalne poruszenie wyobraźni 
odwiedzających je gości i uaktywnienie 
ich pasji sportowych. Warto wspomnieć 
Joy Ride Zako Days i Joy Ride Night Do-
wnhill, Tour de Pologne Mężczyzn i Tour 
de Pologne Kobiet, czy Puchar Burmistrza 
Zakopanego w tenisie ziemnym. Miasto 
wsparło też szereg inicjatyw sportowych 
i proekologicznych jak Turniej Badmintona, 
cykl pikników z inicjatywy Rady Miasta 3 x 
30 x 130 czy akcję Czyste Tatry.
Spróbowaliśmy odtworzyć klimat wy-
śmienitej zabawy i inspiracji, który przed 
laty był znakiem rozpoznawczym nasze-
go miasta. W tym miejscu trzeba wymie-
nić wyjątkowo udaną edycję Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, 
cykl koncertów Hey Fest, Wierchowe 
Spotkania i widowisko muzyczne Sobót-
ka, którym pożegnaliśmy wakacje 2016.

Priorytetowe było dla nas pokazanie, 
że do Zakopanego prowadzą wszystkie 
szlaki turystyczne i artystyczne. Tego lata 
na scenie pojawiły się nowe projekty jak 
Zakopiański Festiwal Literacki, Kulturalny 
Plac Niepodległości czy nowe miejsce pre-
zentacji i spotkań kultury ludowej – Czer-
wony Dwór, a w nim wystawy „Góralskie 
żywobycie na szkle zatrzymane” – wy-
stawa malarstwa na szkle artystów zako-
piańskich i „Góry w szkle Henryka Trebuni 
Tutki. Unikatowe podhalańskie arcydzieło”. 
Miejską Galerię Sztuki odwiedziło prawie 
9 tys. osób, ogromnym zainteresowa-
niem wśród zwiedzających cieszyła się 
wystawa grafik i rysunków Jacka Hajno-
sa „Różnica”, będąca efektem pracy mło-
dego artysty, absolwenta szkoły Kenara, 
który z pasją, zaangażowaniem i em-
patią portretował spotkane przez siebie 
osoby bezdomne.
W lipcu br. odbyła się wystawa „Artyści 
zakopiańscy 2016”, do udziału w której 
po raz pierwszy od wielu lat zaproszeni 
zostali wszyscy artyści plastycy mieszka-
jący i pracujący w cieniu Tatr.
Kolejnym ważnym wydarzeniem była pre-
zentacja wystawy malarstwa XIX i XX w. 

„Aby to piękno służyło innym…” z dawnej 
zakopiańskiej kolekcji Olgi i Tadeusza Li-
tawińskich.
Wyłania nam się z tego obraz Zakopane-
go – miasta sztuki z pełną paletą odcieni 
i miejsca, w którym regenerację definiuje 
się z silnym akcentem na więź z naturą, 
czyli kultowy już Festiwal Spotkania z Fil-
mem Górskim, reaktywowany Przegląd 
Filmów o Sztuce, czy plenerowy Letni 
Teatr w Muszli Koncertowej i oczywiście 
ekran kina na Górnej Równi Krupowej, 
jedyne w swoim rodzaju Miasteczko Fil-
mowe Orange – u podnóża Tatr.
Kalendarium wydarzeń w sezonie czer-
wiec – wrzesień 2016 to efekt pracy 
wielu ludzi zaangażowanych w proces 
pielęgnowania historii miasta. Szczegól-
nie chcemy podziękować za wspólnie 
przeżyte i zorganizowane Światowe Dni 
Młodzieży w Zakopanem. Symbolicznym 
podziękowaniem złożonym każdemu, kto 
miał wkład w budowanie niepowtarzalne-
go klimatu Zakopanego i stał się pewnego 
rodzaju ambasadorem miasta, był koncert 
Krzesimira Dębskiego, na który po sezonie 
zaprosiliśmy Mieszkańców.
Bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie 
życzliwość i za opiekę mediów. To cenne 
i zaszczytne partnerstwo, dzięki któremu 
mamy szansę mówić o Zakopanem i rela-
cjonować wszystkie odcienie miasta i klimat. 

Aby ułatwić dostępność i jakość infor-
macji o mieście opracowaliśmy koncept 
informatora Zakopane.pl i wraz z długim 
weekendem majowym przekazaliśmy 
Turystom. Obecnie to już oczekiwany 
miesięcznik…
Media i Turyści otrzymywali od nas 
komplet materiałów w postaci druków 
ulotnych, artykułów i reklam w pra-
sie ogólnopolskiej, wywiadów w radio, 
a w największych miastach Polski uka-
zały się nośniki reklamy zewnętrznej. 
Wspólnie z TVP uruchomiliśmy stały – 
wpisany w ramówkę TVP 3 – program 

„Na Zakopiańskim szlaku wydarzeń”, 
który 8 października otrzymał nagrodę 
na Ogólnopolskim Przeglądzie i Konkur-
sie dziennikarskim. 
Sezon letni należał do wyjątkowo uda-
nych pod względem odwiedzających nas 
Turystów. Portal trivago.pl – jedna z naj-
popularniejszych wyszukiwarek miejsc 
noclegowych – i gazeta Rzeczpospolita 
podały, iż Zakopane zajęło pierwsze 
miejsce wśród polskich miejscowości 
turystycznych. Czyli Polacy najczęściej 
wybierali Zakopane jako miejsce swo-
jego wypoczynku – w tym roku nie wy-
przedziły nas miejscowości nadmorskie. 
Warto wspomnieć, iż w ciągu sezonu 
letniego niezależny Instytut Badawczy 
Press Service wycenił ekwiwalent nieza-
leżnych informacji w mediach na prawie 
8 mln złotych – to ok. 4 tys. informacji 
dot. naszych aktywności, które zostały 
opublikowane /dane nie dotyczą reklam/.
Zakopane rozkochuje w sobie od za-
wsze. To miasto inspirujące i pobu-
dzające. Nie przez przypadek zyskało 
kiedyś zasłużone miano kulturalnej 
stolicy Polski. Przyjeżdżało się tu cho-
ciaż na chwilę, by poczuć klimat tego 
wyjątkowego miejsca, a potem z zapa-
sem dobrej energii wrócić do codzienno-
ści i tęsknić… za kolejnym spotkaniem  
z Tatrami. Na które już dziś zaprasza-
my szczególnie rekomendując Sylwe-
ster transmitowany w tym roku przez 
TVP czy Puchar Zakopanego Amatorów 
w narciarstwie alpejskim. 

BEATA MAJCHER
DYREKTOR ZAKOPIAŃSKIEGO  
CENTRUM KULTURY

Laureatka ostatniej edycji programu Apolonia Lichaczewska
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Już przywitała nas piękna jesień, która 
kojarzy się z wycieczkami oraz malowni-
czym krajobrazem, porządkami w ogro-
dzie, a dla niektórych z odpoczynkiem 
po sezonie i błogim lenistwem. Na chwilkę 
pozwolę sobie wrócić do życiodajnej wio-
sny i zainicjowanego przez Radę Miasta 
po raz pierwszy w naszej gminie wyda-
rzenia pn „ZAKOPIAŃSKI PIKNIK RODZIN-
NY 3X30X130”. Akcji tej przyświeca idea 
promocji zdrowia oraz zdrowego stylu 
życia. Patronat honorowy objęli Burmistrz 
Miasta Zakopane oraz Przewodniczący 
Rady Miasta przy współorganizacji za-
kopiańskich szkół publicznych, lokalnych 
stowarzyszeń sportowych oraz szkół ak-
tywności ruchowej. Realizacji tego zamie-
rzenia podjął się Impresariat Zakopane. 
A zatem, zacznijmy od tego, czym jest 
zdrowie? Zdrowie to pełnia fizycznego, 
psychicznego i społecznego dobrosta-
nu oraz dobre samopoczucie, a nie tylko 
brak jednostki chorobowej czy dysfunkcji 
narządu ruchu. Naukowcy określają i kla-
syfikują czynniki, które mają wpływ na na-
sze zdrowie, są to: w 10% poziom i jakość 
opieki zdrowotnej, 15% to czynnik gene-
tyczny, w 25% wpływ na nasze zdrowie 
ma środowisko, w którym żyjemy, nato-
miast aż w 50% wpływu na nasze zdrowie 
ma STYL ŻYCIA!
Styl życia – to odpowiednia dieta i aktyw-
ność fizyczna. Aż 50% naszego zdrowia leży 
we własnych rękach! Aktywność fizycz-
na, czyli ruch powoduje zapotrzebowanie 
na energię. To tak jak z samochodem, bez 
tankowania nie pojedzie. Natomiast to na-
sze „tankowanie” musi być racjonalne, czyli 
jeśli nie chcemy przytyć, to jemy tyle w cią-
gu dnia, aby bilans energetyczny był na zero  
lub ze wskazaniem na wynik ujemny. 
Musimy dać szansę organizmowi spalić 
te kalorie w ciągu dnia. Tzw. „diety cud” 
to mit! Warto skorzystać z porad dietety-
ka w tym zakresie.

Jak się ruszać?  
Która aktywność jest 
najlepsza i jak to zrobić?
Przede wszystkim musi być decyzja, 
że chcemy to zrobić! No i oczywiście 
nasze umiejętności. Musimy mieć świa-
domość, że każdy jest zobowiązany, by 
zadbać o swoje zdrowie i może to zro-
bić! Dla osób po 40 roku życia zaleca się 
wizytę u lekarza pierwszego kontaktu 
w celu wykonania podstawowych ba-
dań. Samochód „badamy co roku”, a wielu 
z dorosłych nie bada się wcale. 
Uniwersalna zasada to 3x30x130. Czyli 
3 x w tygodniu, przez 30 minut, z tętnem 
do 130 uderzeń na minutę.
Aktywność fizyczną podejmujemy nie 
mniej niż 3 razy w tygodniu. Planując roz-
kład naszego tygodnia zwróćmy również 
uwagę na możliwości naszych najbliż-
szych, gdyż jest to czas wyłącznie dla nas, 
a motywując się wzajemnie wytrwamy 
w naszych postanowieniach i osiągniemy 
lepsze rezultaty. W zabieganym od daw-
na już świecie dajemy sobie możliwość 
do wspólnie przeżywanego czasu, pogłę-
biania rodzinnych relacji i odnajdywania 
w nich łączących nas pasji.
Podejmowana aktywność powinna trwać 
przynajmniej 30 minut, aby w naszym 
organizmie mogły dokonać się korzystne 
procesy metaboliczne. To jest niezbędny 
czas, aby nasza tkanka tłuszczowa za-
częła się redukować.
Tętno podczas wysiłku nie może być 
za wysokie, ani zbyt leniwe. Najlepiej 
w myśl zasady: nie więcej niż 130 ude-
rzeń serca na minutę. W prosty sposób 
możemy się nauczyć, jak mierzyć własne 
tętno. Najefektywniej tkanka tłuszczowa 
spala się, gdy nasza aktywność fizyczna 
równa się ok. 60 – 65% naszego tętna 
maksymalnego. Czyli: dla mężczyzn HR 

max to 220 minus wiek, a dla kobiet 210 
minus wiek. Dla 30-letniego mężczyzny: 
220-30=190. Z otrzymanej wartości 
190 HR, max 65% wynosi 123 i to jest 
tętno treningowe dla 30-latka. Podejmu-
jąc wysiłek zbyt intensywnie nie tylko nie 
uzyskujemy zamierzonych efektów, lecz 
osłabiamy swój organizm i narażamy się 
na kontuzję oraz szybko się zniechęcamy. 
Przeciętnie tętno u dorosłego człowieka 
wynosi ok. 78 uderzeń serca na minutę.  
Dla porównania, u wytrenowanego bie-
gacza poniżej 50! Serce, jak każdy mię-
sień, możemy wzmacniać i powinniśmy 
o nie dbać. 
Rada Miasta Zakopanego podczas „Dni 
Zakopanego” rozpoczęła w tym roku 
akcję „ZAKOPIAŃSKI PIKNIK RODZINNY 
3X30X130”. To cykl wydarzeń o charakte-
rze sportowym i rekreacyjnym. W okresie 
jesieni i zimy chcemy powtórzyć pilotażo-
wo w jednej ze szkół cykl spotkań na te-
mat zdrowego stylu życia dla dzieci i ich 
rodziców. To, co nowego w tych zajęciach 
z nauczycielem WF lub instruktorem, 
to obecność fizjoterapeuty i dietetyka. 
Podejmujemy to wyzwanie w trosce 
o nasze dzieci i z dbałości o zdrowie 
naszych mieszkańców. To efekt wiedzy 
zgromadzonej podczas wieloletnich ba-
dań prowadzonych nad sprawnością fi-
zyczną w szkołach na zlecenie Wydziału 
Edukacji Turystyki i Sportu UM Zakopane,  
a nieodpłatnie realizowanych przez pra-
cowników Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Krakowie. 
Pamiętajmy, że profilaktyka jest najbar-
dziej skutecznym i najtańszym sposobem 
zapobiegania występowaniu niekorzyst-
nych zjawisk w naszym życiu i dla nasze-
go zdrowia. 

ANDRZEJ JASIŃSKI
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
RADY MIASTA

„Jesienią tylko niedźwiedzie 
i świstaki idą spać!”

W zdrowym ciele, zdrowy duch 
– Szkolne Programy Sportowe 

„Ćwiczenia powodują rozwój, brak ich – za-
stój i zanik ostateczny” cytat ten, należący  
do generała Mariusza Zaruskiego, po dziś 
dzień nie stracił nic na swojej aktualności 
i można odnieść go do każdej dziedziny 
życia człowieka, o czym zresztą sam autor 
dalej wspomina „szkoła, uczelnie wyższe, 
musztry wojskowe, sale gimnastyczne, 
areny cyrkowe i wszelkie boiska dowo-
dzą, że tylko ćwiczeniem człowiek wznosi 
się wyżej”. W trosce o rozwój sprawności 
fizycznej zakopiańskich dzieci i mło-
dzieży Urząd Miasta Zakopane realizuje  
w publicznych szkołach podstawowych 
oraz gimnazjach trzy dodatkowe progra-
my sportowe:
• program nauki pływania „Już pływam”
• program nauki jazdy na nartach 

„Jeżdżę z głową”
• poszerzony program W-F  

im. Stanisława Marusarza
z czego dwa pierwsze współfinansowane 
są przez Małopolski Urząd Marszałkowski,  
a poszerzony program W-F w całości fi-
nansowany jest z budżetu gminy. W po-
niższym artykule przybliżymy miesz-
kańcom dwa programy, których kolejną 
edycję rozpoczęliśmy wraz z nadejściem 
roku szkolnego 2016/2017. 
Program nauki pływania „Już pływam” 
dedykowany jest dla uczniów klas czwar-
tych szkół podstawowych i podzielony jest 
na dwa etapy. Etap podstawowy, współ-
finansowany przez Urząd Marszałkowski, 
realizowany jest w okresie jesiennym i obej-
muje 18 godzin zajęć na basenie. W związ-
ku z dużą popularnością programu i zainte-
resowaniem dzieci nauką pływania, Urząd 
Miasta Zakopane podjął decyzję o kontynu-
acji programu także w okresie wiosennym. 
Etap ten jest już całkowicie pokrywany 
ze środków budżetu gminy i obejmuje  
11 godzin zajęć na pływalni. W bieżącym 
roku szkolnym w programie udział bierze 

229 uczniów, którzy mają zapewniony 
darmowy transport na basen i z powro-
tem, darmowe wejście oraz darmowe za-
jęcia z trenerem. Całkowity koszt Programu 
w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie 
40.000 zł za okres jesienny (dofinanso-
wanie z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 
13.600 zł, wkład własny gminy 26.400 zł) 
oraz 22.968 zł za okres wiosenny (całkowi-
ty koszt po stronie Gminy Miasta Zakopane).
W ramach Poszerzonego programu W-F 
im. Stanisława Marusarza Urząd Miasta 
Zakopane finansuje dodatkowe zajęcia 
z wychowania fizycznego dla dzieci uczęsz-
czających do publicznych szkół podstawo-
wych oraz gimnazjów. Program ten został 
wprowadzony w 1993 roku w odpowiedzi 
na likwidację tzw. SKS-ów, czyli Szkolnych 
Kół Sportowych, w których dzieci i młodzież 
mogły rozwijać swoje sportowe zaintereso-
wania. Obecnie w realizacji programu udział 
bierze 12 nauczycieli w-f, zatrudnionych 
na podstawie dodatkowych umów o pracę. 
Każdy z nauczycieli tygodniowo przeprowa-
dza 5 godzin lekcyjnych z zakresu różnych 
dyscyplin sportowych. Latem są to przede 
wszystkim gry zespołowe tj. piłka nożna, 
koszykówka, siatkówka, gra w palanta, 
zajęcia z lekkiej atletyki, zimą przeważają 
zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na ły-

żwach oraz jazdy na nartach biegowych. 
W poprzednim roku szkolnym wprowa-
dzone zostały dodatkowo zajęcia z Zumby 
dla uczniów szkół podstawowych. Każda 
ze szkół raz w miesiącu może uczestniczyć 
w specjalnych zajęciach z tańca stanowią-
cego połączenie elementów fitnessu i tań-
ców latynoamerykańskich. 
Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu, który 
jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg 
programu, każdego roku organizuje spotka-
nia konsultacyjne z nauczycielami W-F, pod-
czas których wspólnie ustalane są działania 
zmierzające do osiągnięcia celów i zadań, 
jakie przed nimi stawia realizacja programu. 
Celami tymi są między innymi: podniesienie 
sprawności psychomotorycznej dzieci i mło-
dzieży oraz rozbudzenie zainteresowań róż-
nymi formami aktywności ruchowej, które 
w przyszłości umożliwią wybór ulubionej 
dyscypliny sportu. Dbając o to, aby spotka-
nia sportowe w ramach Poszerzonego pro-
gramu W-F były dobrze zorganizowane oraz 
różnorodne, każdy z nauczycieli zobowiąza-
ny jest do przedstawienia konspektów zajęć 
oraz informacji o przewidywanych efektach 
po ich zrealizowaniu. 
W roku szkolnym 2015/2016 łącznie 
przeprowadzono 1880 godzin zajęć do-
datkowych, w programie tym co roku 
bierze udział około 500 uczniów. Gmina 
na ten cel przeznacza rocznie ok. 60 000 
zł. Co roku również Urząd Miasta Zako-
pane przeznacza ok. 20 000 zł na zakup 
różnego sprzętu sportowego dla szkół 
w ramach Poszerzonego programu W-F. 
Są to między innymi narty biegowe, ły-
żwy, łyżworolki, stoły do ping-ponga, 
dzięki czemu dzieci i młodzież podczas 
zajęć mają szansę spróbowania swoich 
sił w różnych dyscyplinach sportowych.  

AGNIESZKA ADAMCZYK



Linia łącząca Cyrhlę 
z Krzeptówkami 
od samego początku 
funkcjonowania cieszy 
się dużą popularnością.
Ponad 30 tysięcy pasażerów podróżowa-
ło we wrześniu nową linią autobusową 
nr 11. Oznacza to, że średnio korzystało 
z niej tysiąc osób dziennie, co jest bardzo 
dobrym wynikiem jak na pierwszy miesiąc 
kursowania. Tym bardziej, że uruchomie-
nie przewozów nastąpiło już po szczycie 
sezonu turystycznego. 
Linia wprowadziła nowy standard. Miesz-
kańcy mogą teraz podróżować między 
dwoma krańcami miasta, bez konieczno-
ści przesiadania się w centrum. Autobus 
jeździ z Cyrhli przez Bystre na dworzec au-
tobusowy, gdzie zawraca, by ul. Kościuszki 
i Aleją 3 Maja wjechać na ul. Kościeliską. 
Ostatni przystanek na trasie znajduje się 
na końcu ulicy Jana Krzeptowskiego, przy 
samej granicy z Gminą Kościelisko. Linia 
obsługiwana jest autobusami polskiej fir-
my Solaris, w których mieści się około 60 
osób. Pojazdy są klimatyzowane, nisko-
podłogowe, wygodnie można w nich prze-
wozić małe dzieci w wózkach. Z wsiada-
niem i wysiadaniem nie mają też problemu 
osoby na wózkach inwalidzkich. Ponadto 
miejskim autobusem można przewozić 
psy, pod warunkiem założenia kagańca. 

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych pojaz-
dów. Ich olbrzymią zaletą jest silnik speł-
niający rygorystyczną normę emisji spalin 
EURO 6, system informacji pasażerskiej, 
nowoczesny wygląd oraz bezawaryjność. 

Pasażerowie chwalą sobie te autobusy. 
Atutem jest pewność, że autobus na pew-
no będzie zgodnie z rozkładem jazdy 
na przystanku, pomijając siłę wyższą, 
czyli korki, które pojawią się w sezonie 
turystycznym – mówi Piotr Kuszyk z firmy 
Tesko obsługującej linię. 
Dwa autobusy jeżdżą na linii mniej więcej 
co 50 minut od godziny 5:20 do 22:56. 
Rozkład jazdy jest taki sam przez cały rok, 
zarówno w dni powszednie, jak i w week-
end, dzięki czemu mieszkańcy, również 
po zakończeniu sezonu turystycznego, 
mają pewność, że rano lub późnym wie-
czorem będą mieli czym dotrzeć do pracy, 
szkoły lub domu. Co ciekawe, we wrześniu 
niektóre połączenia wieczorne cieszyły się 
tak dużą popularnością wśród turystów 
i mieszkańców, że po godzinie 22 w auto-
busie można było naliczyć ponad 30 osób. 
Z komunikacji miejskiej mogą bezpłatnie 
korzystać mieszkańcy Zakopanego od 65 
roku życia, a także każdy, kto ma przy 

sobie dowód rejestracyjny samochodu, 
z potwierdzeniem wykupienia ubezpiecze-
nia. Jak wyjaśniają władze miasta, oferta 
ta ma zachęcać do zostawienia samocho-
du na parkingu i skorzystania z bardziej 
ekologicznego środka transportu. Bilet 
normalny kosztuje 3 złote.
Rosnącą popularnością cieszy się również 
uruchomiona w kwietniu linia autobuso-
wa nr 14 jeżdżąca na okrężnej trasie Dwo-
rzec – Pardałówka – Olcza – Harenda 

– Dworzec. Po rekordowym sierpniu, kiedy 
skorzystało z niej 25 tys. pasażerów, we 
wrześniu podróżowało nią tylko o 2700 
osób mniej. Był to drugi najlepszy wynik 
od uruchomienia połączenia. Sumując 
statystyki obu linii, z komunikacji miejskiej 
w Zakopanem skorzystało we wrześniu 
prawie 53 tysiące osób, co stanowi niemal 
dwukrotność liczby wszystkich mieszkań-
ców Zakopanego. Dane z października i li-
stopada nie były jeszcze dostępne w chwili 
powstawania tego artykułu. 
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Transport publiczny, poprawa jakości powietrza 
czy edukacja zdrowotna dzieci to jedne 
z głównych działań, które mają sprawić, 
że Zakopane będzie miastem przyjaznym 
wszystkim mieszkańcom, bez względu na to,  
czy mieszkają w centrum czy na jego obrzeżach.
W najbliższych latach możemy też spo-
dziewać się rozpoczęcia ważnych inwesty-
cji, takich jak choćby duży program dopłat 
do wymiany starych pieców węglowych. 
Będzie to zwieńczenie trwających niemal 
dwa lata prac, które pozwoliły nazwać pro-
blemy, określić oczekiwania różnych grup 
i wypracować sposoby ich rozwiązania. – 
Po raz pierwszy w historii miasta na bar-
dzo dużą skalę – było to ponad trzydzieści 
spotkań konsultacyjnych – poprosiliśmy 
mieszkańców o pomoc w planowaniu. 
To oni najlepiej znają potrzeby swoich dziel-
nic, grup wiekowych czy branży. Bardzo 
dobrze sprawdziły się też badania potrzeb 
turystów i osób pracujących w Kuźnicach, 
które były przeprowadzone bezpośrednio 
w miejscu, którego dotyczyły. Z tą wiedzą 
mogliśmy lepiej zaplanować konkretne 
działania i wystąpić o dofinansowania 
ze środków zewnętrznych – mówi Leszek 
Dorula, burmistrz Zakopanego.

Pierwsze zmiany
Już teraz w wielu częściach miasta widać 
realizacje większych programów. Urucho-
mienie w ciągu ostatniego pół roku dwóch 
linii komunikacji miejskiej, wyremontowa-
nie placu przy dworcu PKP i przeniesienie 
tam postoju komunikacji lokalnej czy 

przebudowa pierwszego odcinka drogi 
do Kuźnic to pierwsze elementy planu 
uporządkowania transportu na terenie 
Zakopanego. Wyremontowanych zostało 
także ponad czterdzieści mniejszych dróg 
w mieście oraz w dzielnicach znajdujących 
się na obrzeżach, np. Cyrhla, Chyców Potok, 
Furmanowa, Huty, Walkosze. Z Krupówek 
dzięki wprowadzeniu Parku Kulturowego 
zniknęły wielkoformatowe reklamy, zasła-
niające całe elewacje budynków, pojawia 
się coraz więcej estetycznych szyldów. 

Równie ważne są zmiany, z których korzy-
stają dzieci i młodzież szkolna. Przyszkolne 
boiska i place zabaw – z których wiele 
zostało wyremontowanych – są otwarte 
w godzinach popołudniowych i w weekendy. 
Wszyscy zakopiańscy uczniowie mogą też 
korzystać z różnorodnej oferty zajęć w świe-
tlicach przy podstawówkach i gimnazjach. – 
Chcemy w ten sposób nie tylko rozwijać 
talenty naszych młodych mieszkańców, lecz 
także zapewnić dzieciom opiekę po lekcjach. 
W świetlicach od godziny 7:30 do 18:00 
oferujemy bezpłatne zajęcia teatralne, spor-
towe, artystyczne czy regionalne – wyjaśnia 
Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz 
Zakopanego. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyło się też czynne po raz pierwszy 
przez całe wakacje przedszkole i program 

dla uczniów „Wakacje w mieście”. – Dla 
wielu rodziców możliwość zapisania dziec-
ka na takie miejskie półkolonie w sezonie 
letnim, gdy mają dużo pracy, była nieocenio-
na. Zwłaszcza, że w tym roku Zakopane cie-
szyło się wyjątkową popularnością wśród 
turystów – dodaje Agnieszka Nowak-Gą-
sienica. Od roku w Szkole Podstawowej nr 
1 funkcjonuje też pierwsza w historii mia-
sta klasa integracyjna, w której uczniowie 
niepełnosprawni uczą się razem z w pełni 
sprawnymi dziećmi.

Co w najbliższych latach?
Już w listopadzie 2016 roku rusza w szko-
łach duży program zdrowotny, obejmu-
jący bezpłatne konsultacje okulistyczne 
i stomatologiczne. Specjalną opieką objęci 
zostaną uczniowie zagrożeni cukrzycą, 
zaś wszyscy będą się uczyć o zasadach 
zdrowego odżywiania. Podobnie jak 
w ubiegłym roku, zorganizowana zostanie 
w mieście impreza sylwestrowa, która 
będzie transmitowana na żywo przez 
Telewizję Polską. Zima – a później każdy 
kolejna pora roku – ma być równie bogata 
w wydarzenia kulturalne jak tegoroczne 
lato, które obfitowało w rekordową liczbę 
wydarzeń: od koncertów, przez festiwal 
literacki, przegląd filmów o sztuce po wy-
stępy teatrów w Parku Miejskim. Wszyst-
ko po to, by jeszcze bardziej podnieść 
atrakcyjność turystyczną miasta. 

Z myślą o turystach, a przede wszystkim 
o mieszkańcach, planowane są duże zmia-
ny komunikacyjne. – Wspólnie z marszał-
kiem województwa małopolskiego i sąsia-
dującymi gminami pracujemy pracujemy 
nad uruchomieniem pociągu wahadło-
wego między Nowym Targiem a Zakopa-
nem. Dzięki temu dojazd do Zakopanego 
i poruszanie się po mieście powinny być 
łatwiejsze. Ale komunikacja to nie tylko 
samochody i autobusy, to też piesi i rowe-
rzyści. Przebudowa drogi do Kuźnic z wyty-
czeniem drogi rowerowej, remont dworca 
PKP i stworzenie tam centrum komunika-
cji, wreszcie przebudowa placu w Kuźni-
cach mają sprawić, że wszystkim, także 
osobom niepełnosprawnym, będzie lepiej 
poruszać się po mieście – tłumaczy Wiktor 
Łukaszczyk, wiceburmistrz Zakopanego. 
Drugim filarem zmian jest poprawa jakości 
powietrza. Już teraz działa gminny pro-
gram dotacji do wymiany starych pieców 
węglowych na ekologiczne źródła energii; 
miasto wystąpiło też o środki na ten cel 
z Unii Europejskiej. 

Bezpieczniej na ulicy Szymony
Wśród wielu remontów dróg i chodników, 
jakich miasto dokonuje w bieżącym roku, 
jest również jeden z istotniejszych dla 
bezpieczeństwa mieszkańców, czyli ten 
w dzielnicy Szymony. 
Znajduje się tu wiele bloków mieszkalnych, 
Urząd Skarbowy, Starostwo Tatrzańskie, 
Tesko oraz kilka dużych sklepów. Wy-
chodząc więc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców, w celu poprawienia bez-
pieczeństwa oraz komfortu poruszania 
się pieszych, Burmistrz Miasta Zakopane 
Leszek Dorula wraz z Przewodniczącym 

Rady Miasta Grzegorzem Jóźkiewiczem 
zdecydowali o remoncie chodnika. Prace 
objęły odcinek od strony Starostwa Ta-
trzańskiego oraz Urzędu Skarbowego. Re-
mont ten polegał na wymianie nawierzch-
ni chodnika na nową z kostki betonowej. 
Nowy chodnik jest również przystosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych, zostały 
obniżone zejścia, a na przejściu dla pie-
szych założono odpowiednie płyty typu 
Braille’a, czyli bąbelkowe, które ostrze-
gają osoby niedowidzące, że znajdują się 
przed krawędzią jezdni. 

Sukces drugiej linii 
komunikacji miejskiej

Cel: Miasto, w którym  
dobrze się żyje



Widać zmiany 
na Krupówkach
1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwała 
o Parku kulturowym obszaru ulicy 
Krupówki. Od tego dnia zarządcy 
nieruchomości i użytkownicy obiektów 
położonych na tym terenie mają 
obowiązek dostosowania się do jej 
wymogów. Minęły już cztery miesiące 
obowiązywania nowych przepisów. 
Widać więc wiele pozytywnych zmian, 
a Krupówki zyskują nowe oblicze.

 
Dobre praktyki:
• Wielkoformatowe reklamy zniknęły 

m.in. z budynków „Wierchy”, 
„Gromada” i „Granit” (fot. 1,2,3)

• Z górnej części elewacji usunięto 
reklamę sklepu CCC (fot. 4)

• Tablica zamieniona na wyklejenie 
witryny w sklepie Alpin sport (fot. 5)

 

Zmiany te dotyczą trzech zasadniczych 
kwestii: reklam, handlu oraz usług, 
a także robót budowlanych mających 
wpływ na kształtowanie architektury. 
Szyldy i tablice reklamowe mogą być 
instalowane wyłącznie na kondygnacji 
parterowej budynków, w których pro-
wadzona jest działalność gospodarcza, 
ponadto muszą odpowiadać wymogom 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz prawa budowlane-
go. Znikają więc reklamy wolnostojące, 
mocowane na płotach i słupach. Wielu 
przedsiębiorców złożyło już wnioski 
do starostwa o legalizację reklam. Chęt-
nie korzystają oni także z opinii Miejskie-
go Konserwatora Zabytków w tym za-
kresie. Kolejne widoczne zmiany dotyczą 
parasoli i markiz, które mają określoną 
kolorystykę – odcienie bieli i beżu – oraz 
wielkość zamieszczanych logotypów. 

Co się zmieniło? 

• zniknęły wielkoformatowe 
reklamy

• usunięte zostały reklamy 
niezgodne z wymogami pod 
względem rozmiaru i ulokowania 
na elewacji budynków

• część tablic reklamowych została 
zamieniona na odpowiednie 
wyklejenie witryn sklepowych

• coraz więcej lokali wykonuje 
wyklejanie w sposób elegancki 
i estetyczny, nie przekraczając 
jednocześnie 20% powierzchni 
witryny

• większość lokali dostosowała 
parasole i markizy do kolorystyki 
zgodnej z uchwałą

• widoczne są dobre przykłady 
projektowania i montowania 
szyldów i tablic reklamowych

• stoiska handlowe w większości 
zostały dopasowane 
do wymogów uchwały i mają 
formę fasiągów

W parku kulturowym obowiązuje także 
zakaz prowadzenia poza lokalami użyt-
kowymi wszelkiej działalności handlowej 
i usługowej. Wyjątek stanowi sprzedaż 
wyrobów i usług utożsamianych z histo-
rią, tradycją i kulturą regionu, czyli pamią-
tek i produktów regionalnych, ale może 
być ona prowadzona wyłącznie z ujed-
noliconych stoisk o cechach regionalnych 
tzw. fasiągów. Przedsiębiorcy na dosto-
sowanie się do tego wymogu dostali do-
datkowy miesiąc czasu. 
Z kolei ograniczenia w zakresie prowadze-
nia robót budowlanych dotyczą zakazu 
lokalizacji obiektów tymczasowych, a tak-
że kształtowania elewacji budynków, np. 
zakazu stosowania na istniejących budyn-
kach obcych im stylistycznie elementów 
architektonicznych.
Od początku wprowadzenia parku kultu-
rowego na Krupówkach trwają kontrole. 
Urzędnicy i Straż Miejska na początku ogra-
niczali się do upomnień i pouczeń. Urząd 
stara się także na różne sposoby zachęcać 
działających w tym obszarze przedsiębior-
ców do jak najszybszego wprowadzenia 
pozytywnych zmian. Każdy obiekt, który zo-
stanie w pełni dostosowany do zasad parku 
kulturowego otrzyma certyfikat od Burmi-
strza Miasta Zakopane. Wraz z certyfikatem 
wręczana będzie naklejka do umieszczenia 
na witrynie. Jako pierwszy certyfikat otrzy-
mał sklep MOHITO. Certyfikat został wyda-
ny na podstawie zarządzenia nr 197/2016 
Burmistrza Miasta Zakopane. Serdecznie 
gratulujemy i dziękujemy za dawanie dobre-
go wzoru, a pozostałych przedsiębiorców 
zachęcamy do brania przykładu!
Kolejnym etapem działań jest opracowa-
nie Planu ochrony parku kulturowego. Jest 
to dokument pomocniczy w podejmowaniu 
właściwych działań przy zarządzaniu par-
kiem kulturowym i jego rozwijaniu, a także 

ustala on wytyczne i wskazuje kierunki dla 
prawidłowego kształtowaniu ochrony dzie-
dzictwa kulturowego na terenie parku. 
Wkrótce odbędą się dwa spotkania 
z mieszkańcami miasta Zakopane, w trak-
cie których zostaną przedstawione cele i za-
łożenia opracowania Planu ochrony parku 
kulturowego obszaru ulicy Krupówki. Zo-
stanie on przygotowany w dwóch etapach: 
I do dnia 15 grudnia 2016 r., II etap i zakoń-
czenie całości do dnia 30 kwietnia 2017 r.
I etap obejmuje: analizę zasobu krajobrazo-
wego i uwarunkowań widokowo-kompozy-
cyjnych zespołów wnętrz architektoniczno-

-krajobrazowych, rozpoznanie historyczne 
obszaru, analizę szans i zagrożeń wystę-
pujących na terenie parku kulturowego oraz 
przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami 
miasta Zakopane.
Z kolei II etap będzie polegał na walo-
ryzacji i diagnozie trwających przemian, 
wskazaniu wytycznych w zakresie ochro-
ny i kształtowania krajobrazu, a także 
wytycznych do uchwały o utworzeniu 
Parku kulturowego obszaru ulicy Kru-
pówki w Zakopanem, do Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zakopane oraz 
do miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, a zakończy się przed-
stawieniem projektu Planu ochrony Parku 
Kulturowego Radzie Miasta Zakopane.
W roku 2017 planowane jest ponadto 
wytyczenie w parku kulturowym kilku 
miejsc dla działalności artystycznej oraz 
powołanie specjalnej komisji, która będzie 
oceniała wnioski artystów starających się 
o pozwolenie na zajęcie pasa drogowe-
go. Działalność artystyczna prowadzona 
na odpowiednim poziomie i przy stosow-
nych ograniczeniach z pewnością stanie się 
ważną atrakcją zakopiańskiego deptaka, 
wpisując się w jego koloryt.

Jak uzyskać certyfikat?
Przedsiębiorcy ubiegający się o Certyfikat 
Burmistrza Miasta Zakopane, świadczący 
o przystosowaniu się do zapisów uchwały, 
muszą spełnić następujące warunki:
1. Umieszczona na budynku reklama 

musi być legalna tzn., że właściciel 
posiada zaświadczenie, iż reklama 
została zgłoszona do Starostwa 
Powiatowego.

2. Projekt reklamy i jej umieszczenie 
musi być zgodne z zasadami Parku 
Kulturowego oraz miejscowym 
planem zagospodarowania prze-
strzennego.

Przedsiębiorca przed dokonaniem zmiany 
reklamy i zgłoszeniem jej do Starostwa 
może wystąpić do biura Miejskiego Konser-
watora Zabytków o zaopiniowanie projektu. 
Jest to konieczna procedura w przypadku 
obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji 
Zabytków oraz Rejestru Zabytków.
Aby otrzymać Certyfikat, przedsiębiorcy 
muszą dostosować się również do uchwa-
ły o Parku Kulturowym w kwestii handlu 
i prowadzenia robót budowlanych. 
Wraz z certyfikatem wręczana jest również 
naklejka do umieszczenia na witrynie lokalu.
Zainteresowanych certyfikatami prosimy 
o zgłoszenia do Biura Miejskiego Kon-
serwatora Zabytków osobiście lub droga 
elektroniczną na adres: 
park.kulturowy@zakopane.eu.
Prosimy o zgłaszanie zdjęć obiektów wraz 
z dokumentami: pozwoleniami i zgłosze-
niami ze Starostwa. 

AJ/MJ/AKS
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Promujemy dobre przykłady w Parku 
Kulturowym obszaru ulicy Krupówki! 
Zapraszamy do wspólnego tworzenia 
naszego Parku Kulturowego! 

3 5

1

2 4
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Dotacje na wymianę 
około 700 starych  
pieców węglowych 
Dzięki środkom z Unii Europejskiej miesz-
kańcy Zakopanego będą mieć niepo-
wtarzalną szanse na dofinansowanie 
wymiany aż kilkuset przestarzałych 
pieców węglowych, będących głównym 
źródłem zanieczyszczenia powietrza 
w naszym mieście. Wielki program 
dotacyjny, finansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go, umożliwi aż 500 gospodarstwom 
domowym (nawet tym, w których pro-
wadzona jest działalność usługowa) 
przyłączyć się do sieci geotermalnej 
lub gazowej. Ponadto tam, gdzie nie 
ma fizycznej możliwości przyłączenia 
się do sieci, będzie można przestarza-
ły piec zastąpić nowoczesnym kotłem 
na paliwo stałe, spełniającym rygory-
styczne normy emisyjne klasy piątej. 
Mogą to być zarówno kotły na bioma-
sę, jak i węgiel. W ramach programu 
przewidziano również dofinansowanie 
do zakupu pomp ciepła. Osoba wy-
mieniająca stary piec może otrzymać 
do 8 tysięcy złotych na wymianę źródła 

ogrzewania, oraz do 6 tysięcy złotych 
na nową instalację. Warunkiem wzięcia 
udziału w programie jest wypełnienie 
ankiety, dzięki której Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta Zakopane 
wstępne zakwalifikuje obiekty spełnia-
jące warunki uzyskania dofinansowa-
nia. Następnie audytor bezpłatnie oceni, 
czy konieczna jest dodatkowa termo-
modernizacja budynku, a także wskaże 
sugerowaną moc nowego kotła.
W styczniu władze miasta Zakopane 
muszą podać marszałkowi wojewódz-
twa liczbę osób zainteresowanych wy-
mianą pieców. Dlatego warto jak naj-
szybciej zgłosić się do programu. Przez 
cały listopad Urząd Miasta organizuje 
spotkania, podczas których specjaliści 
udostępniają mieszkańcom informacje 
oraz pomagają wypełnić ankiety. Więcej 
informacji znajdą Państwo na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Zakopane 
zakopane.eu/piece oraz pod numerem 
telefonu 18 20 20 497. 

Badania próbek popiołów
Miasto Zakopane w sezonie grzewczym 
2016/2017 roku rozpoczęło przeprowa-
dzanie cyklu kontroli prywatnych nieru-
chomości w zakresie spalania odpadów 
w paleniskach domowych pieców i ko-
tłów grzewczych. W ramach realizowa-
nych czynności kontrolnych komisja zło-
żona z funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
pobiera próbki popiołu a następnie prze-
kazuje je do analizy laboratoryjnej, którą 
dla Gminy Miasto Zakopane wykonuje 
Politechnika Krakowska na podstawie 
zawartej umowy. 
W ramach analizy laboratorium przepro-
wadza: morfologiczne i organoleptyczne 
oznaczenie zawartości pozostałości 
tworzyw sztucznych i metali ciężkich, 
oznaczenia zawartości fenolu i azotu 
organicznego wraz z opisem odrębnym 
dla każdej z analiz wyjaśniającym, czy 
uzyskane wyniki potwierdzają spalanie 
odpadów w piecach.
Uzyskane wyniki pozwolą służbom miej-
skim jednoznacznie stwierdzić fakt spala-
nia odpadów w instalacjach grzewczych 

budynków, co w myśl obowiązujących 
przepisów podlega każe grzywny wg 
przepisów Kodeksu wykroczeń lub może 
skutkować postępowaniem sądowym. 
Istotnym jest fakt, że nieudostępnienie 
przez właściciela nieruchomości do celów 
kontroli lub nie wyrażenie zgody na pobór 
próbek, w myśl art. 379 ust. 6 ustawy 

„Prawo ochrony środowiska” oraz art. 
225 § 1 ustawy „Kodeks karny”, stanowi 
czyn zabroniony pod groźbą kary pozba-
wienia wolności do lat 3.
Gmina Miasto Zakopane na bieżąco 
realizuje program dotacji do zmiany 
ogrzewania węglowego na ekologiczne tj. 
ogrzewanie gazowe, podłączenie do sieci 
ciepłowniczej (geotermalnej), ogrzewanie 
olejowe, elektryczne lub pompy ciepła. 
Regulamin dotacji zamieszczony jest 
na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Zakopane w zakładce Środowisko i Go-
spodarka Komunalna – Ochrona Środo-
wiska – Dotacja celowa z budżetu Gminy 
Miasta Zakopane na zadania służące 
ochronie powietrza. 

Legalne obiekty noclegowe
W trosce o dobro naszych 
mieszkańców chcielibyśmy 
przypomnieć podstawowe zasady 
związane z obowiązkiem rejestracji 
obiektów noclegowych, jakie 
nakłada na nas ustawa o usługach 
turystycznych (Dz.U.2016.187 z dnia 
16.02.2016 r.) definiując kwestię 
świadczenia usług hotelarskich. 

Po pierwsze musimy 
pamiętać, że usługi 
hotelarskie mogą być 
świadczone w obiektach 
hotelarskich oraz  
innych obiektach.

Czym są obiekty hotelarskie?
Rodzaje obiektów hotelarskich zostały 
zdefiniowane w art. 36 ww. ustawy i są to:
• hotele
• motele
• pensjonaty
• kempingi
• domy wycieczkowe
• schroniska młodzieżowe
• schroniska
• pola biwakowe

Zaszeregowania obiektów hotelar-
skich do poszczególnych rodzajów i ich 
ewidencję prowadzi Małopolski Urząd 
Marszałkowski w Krakowie (wyją-
tek stanowią jedynie pola biwakowe), 
a dokładnie tamtejszy Departament 
Turystyki i Sportu. Weryfikacji obiektów 
hotelarskich możemy dokonać pod ad-
resem: www.turystyka.gov.pl wybiera-
jąc link Centralny Wykaz Obiektów Ho-
telarskich (CWOH). 
Należy pamiętać, że nazwy rodzajów 
i oznaczenia kategorii obiektów hote-
larskich podlegają ochronie prawnej 
i mogą być stosowane wyłącznie w od-
niesieniu do obiektów hotelarskich (art. 
43 u.o.u.t.). Oznacza to, że nie możemy 
bezprawnie używać nazwy hotel, motel, 
pensjonat itd.

Czym są inne obiekty?
Usługi hotelarskie mogą być również 
świadczone w innych obiektach, o ile 
te spełniają minimalne wymagania 
co do wyposażenia (wymagania te szcze-
gółowo określa ww. ustawa oraz Roz-
porządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 
w sprawie obiektów hotelarskich i innych 
obiektów, w których świadczone są usłu-
gi hotelarskie Dz.U.2006.22.169 z dnia 
10.02.2006). Takimi obiektami są min.:
• pokoje gościnne,
• kwatery prywatne,
• apartamenty,
• wille,
• zajazdy,
• hostele itp.

To właśnie ich ewidencję tj. innych obiek-
tów świadczących usługi hotelarskie, pro-
wadzi Urząd Miasta Zakopane, a dokład-
nie Wydział Edukacji, Turystyki i Sportu. 

Jak dokonać rejestracji obiektu 
w gminnej ewidencji?
Osoba świadcząca usługi hotelarskie 
w obiekcie faktycznie wykonuje działal-
ność gospodarczą, zostaje zatem nałożo-
ny na nią obowiązek wpisu do działalno-
ści gospodarczej. Wpisu należy dokonać  
z uwzględnieniem kodu PKD 55.20.Z. 
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca 
krótkotrwałego zakwaterowania. Następ-
nym krokiem jest pobranie i wypełnie-
nie wniosku o wpis do ewidencji innych 
obiektów świadczących usługi hotelarskie. 
Wniosek można pobrać ze strony interne-
towej Urzędu http://www.zakopane.eu/
artykuly/zalatw-sprawe/podzial-spraw-

-na-wydzialy/wydzial-edukacji-turysty-
ki-i-sportu/wniosek-i-zalacznik-nr-1 lub 
osobiście otrzymać w Wydziale Edukacji, 
Turystyki i Sportu, pokój 207. Następnie 
należy opłacić w kasie kwotę 30,75 zł za 
tabliczkę ewidencyjną. 
Na koniec należy udać się do Wydziału Po-
datków i Opłat (pokój 114 oraz 115) ce-
lem wypełnienia deklaracji w sprawie po-
datku od nieruchomości i zarejestrowania 
kwitariusza do poboru opłaty miejscowej.
Efektem wyżej wymienionych działań 
jest rejestracja obiektu w gminnej ewi-
dencji innych obiektów świadczących 
usługi hotelarskie, dopisanie obiektu 
do internetowej bazy legalnie funkcjonu-
jących obiektów oraz otrzymanie tabliczki 
ewidencyjnej z unikatowym, niepowta-
rzalnym numerem.            >>> C.D NA 15 STR.
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Podhalański 
Uniwersytet 
Trzeciego 
Wieku
W Zakopanem prężnie działa Podhalań-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Z roku 
na rok wzrasta liczba członków tego sto-
warzyszenia i wśród jego uczestników 
istnieje potrzeba poprawy jakości życia 
i zintegrowania środowiska. Podhalański 
Uniwersytet Trzeciego Wieku umożliwia 
seniorom poprawę kondycji psychofizycz-
nej poprzez organizowanie zajęć posze-
rzających wiedzę na temat kultury, sztuki, 
zdrowia, techniki. Wdraża osoby starsze 
do ćwiczenia pamięci poprzez ustawiczne 
uczenie się, realizowanie zadań poprzez 
wykłady i lekcje muzealne, lektoraty z ję-
zyka angielskiego, francuskiego i niemiec-
kiego o różnym poziomie zaawansowania. 
Udział w zajęciach organizowanych 
przez stowarzyszenie rozwija pasje 
członków, ich talenty muzyczne, ma-
larskie, aktorskie poprzez organizo-
wanie warsztatów w tych dziedzinach. 
Podhalański Uniwersytet Trzeciego 
Wieku wzbogaca także ofertę kultural-
ną Zakopanego poprzez organizowanie 
przedstawień dla publiczności, wystę-

pów chóru, wystaw malarskich i foto-
graficznych. Stowarzyszenie wspiera 
aktywny tryb życia poprzez ćwiczenia 
ruchowe, gimnastykę, basen oraz udział 
w sportowych rywalizacjach studentów 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Stowarzyszenie otrzymuje dotację z Urzę-
du Miasta Zakopane na swoją działalność, 
którą znakomicie rozlicza i sumiennie wy-
wiązuje się z zawartych z miastem umów. 
Godnie reprezentuje i promuje też nasz re-
gion poprzez uczestnictwo w licznych wy-
darzeniach, konferencjach zawodach orga-
nizowanych na terenie Polski. Serdeczność 
członków PU3W, zaangażowanie w życie 
społeczne miasta sprawiają, że Zakopane 
60+ zmienia swoje oblicze. 

Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Zakopanem 17 października 2016 za-
inaugurował jubileusz 25-lecia. Przez cały 
okres działalności dzięki wsparciu władz 
miasta Zakopane realizowane są zało-
żenia statutowe – rozwój intelektualny 
i dbałość o sprawność psychofizyczna.

Działamy pod hasłem „Żeby milej  
było żyć” i dzięki temu integrujemy 
środowisko zakopiańskich seniorów.

Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku 
ul. Kasprusie 35 A 
tel. 506 416 579 
e-mail: putw.zakopane@vp.pl

Młodzieżowa Rada Miasta Zakopane
Młodzieżowa Rada Miasta Zakopane to 
organ doradczy Burmistrza Miasta Zako-
pane. W praktyce jednak jesteśmy grupą 
młodych, ambitnych osób, która pragnie 
dokonać zmian na lepsze oraz wnieść coś 
nowego w życie miasta. Rada składa się 
z 21 członków uczęszczających do szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na 
terenie miasta Zakopane. Młodzieżowa 
Rada została wybrana na dwuletnią 

kadencję, a jej głównymi celami są re-
prezentowanie rówieśników wśród sa-
morządu lokalnego oraz kształtowanie 
poczucia uczestnictwa młodzieży w pro-
cesie podejmowania decyzji, mających 
wpływ na jakość życia w środowisku. 
Sesje Młodzieżowej Rady powinny odby-
wać się co najmniej raz na trzy miesiące, 
jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 
Najważniejsze działania podjęte do tej 

pory przez Młodzieżową Radę to organi-
zacja koncertu charytatywnego na rzecz 
pogorzelców, artystycznego miejsca dla 
młodych na Placu Niepodległości, a tak-
że udział w warsztatach na temat stra-
tegii rozwoju. 

KAMIL NOWAK
PRZEWODNICZĄCY MŁODZIEŻOWEJ 
RADY MIASTA

>>> CIĄG DALSZY Z 14 STRONY 
„LEGALNE OBIEKTY NOCLEGOWE”

O czym należy pamiętać 
po zarejestrowaniu obiektu?
Należy pamiętać, że ustawa o usługach 
turystycznych nakłada na przedsię-
biorcę także obowiązek informowania 
o wszelkich zmianach związanych z pro-
wadzeniem obiektów tj.:
• uzyskanie decyzji o zaszeregowaniu 

obiektu wpisanego do ewidencji 
prowadzonej przez Urząd Miasta 
Zakopane, 

• zawieszenie działalności,
• zakończenie działalności,
• zmiana prowadzącego obiekt,
• zmiana danych teleadresowych, 
• zmiana liczby miejsc noclegowych. 

Jak sprawdzić, czy obiekt jest 
wpisany do gminnej ewidencji?
Obecnie można to zrobić wchodząc na stro-
nę www.zakopane.eu/sprawdz-kwatere 
lub dzwoniąc bezpośrednio pod numer te-
lefonu 18 20 20 472. 
W związku ze zdarzającymi się w ostat-
nim czasie przypadkami tzw. kwater 
widmo, coraz częściej spotykamy się 
z chęcią weryfikacji obiektów przez tu-
rystów, którzy chcą przyjechać do Za-
kopanego na wypoczynek. Pracownik 
Wydziału Edukacji Turystyki i Sportu 
udziela informacji na podstawie doko-
nanego zgłoszenia, dlatego tak ważne 
jest dbanie o aktualizację danych do-
tyczących obiektu. 
Do tej pory można było taki obiekt zwe-
ryfikować znając jego dokładny adres, na-
zwisko prowadzącego lub numer tabliczki 
nadanej przez Urząd Miasta Zakopane. 
Chcąc wyjść naprzeciw turystom, jak 
również sprawić, aby legalne obiekty 
były jeszcze łatwiejsze do znalezienia 
na naszej stronie, obecnie pracujemy 
nad jednolitą, powszechnie dostępną listą 
obiektów, w której będzie można znaleźć 
takie informacje jak:
• nazwa obiektu 
• numer tabliczki ewidencyjnej 
• dokładny adres
• telefon, e-mail, strona www (o ile 

były podane w karcie rejestracyjnej)
• ilość pokoi i miejsc noclegowych 

Osobom, które znalazły już obiekt w in-
ternecie, pozwoli to na jego właściwe 
zweryfikowanie, a tym, którzy są cały 
czas na etapie poszukiwania, na łatwiej-
sze znalezienie bazy legalnie funkcjonu-
jących obiektów w konkretnej dzielnicy 
naszego miasta.  

AGNIESZKA ADAMCZYK 

Poradnik mieszkańca
DLA WŁAŚCICIELI ZABYTKÓW
USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytka-
mi, nakłada na Burmistrza obowiązek 
utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Ustawodawca nie nakłada natomiast 
na Burmistrza obowiązku informo-
wania Właściciela o objęciu ochroną 
konserwatorską danej nieruchomości. 
Jednocześnie ta sama ustawa zobo-
wiązuje Właściciela budynku ujętego  
w gminnej ewidencji zabytków do kon-
kretnych działań, takich jak:
1. naukowego badania i dokumento-

wania zabytku;
2. prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych 
przy zabytku;

3. zabezpieczenia i utrzymania zabytku 
oraz jego otoczenia w jak najlepszym 
stanie;

4. korzystania z zabytku w sposób 
zapewniający trwałe zachowanie 
jego wartości;

5. popularyzowania i upowszechniania 
wiedzy o zabytku oraz jego znaczeniu 
dla historii i kultury. 

Z kolei USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, nakłada na organ 
architektoniczno – budowlany (Staro-
stwo Powiatowe) obowiązek uzyskania 
uzgodnienia planowanych prac remon-
towo – budowlanych z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. W Zakopa-
nem, na podstawie zawartego porozu-
mienia pomiędzy Wojewodą Małopolskim 
a Gminą Miejską Zakopane kompetencje 
do wydawania tego typu uzgodnień nale-
żą do Miejskiego Konserwatora Zabytków 
z siedzibą w Urzędzie Miasta Zakopane. 
Uzgodnienie o którym mowa, wydawane 

jest w formie postanowienia na wniosek 
Starosty Tatrzańskiego i jest wymagane 
w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę. Jednocześnie, aby otrzymać 
pozytywne uzgodnienie, przed przystą-
pieniem do prac projektowych warto od-
wiedzić Biuro Miejskiego Konserwatora 
Zabytków w Zakopanem i skonsultować 
proponowane zmiany. Na wniosek Wła-
ściciela – Inwestora, Miejski Konserwator 
Zabytków może wydać wstępną opinię 
dla planowanej inwestycji. Na podsta-
wie pozytywnie zaopiniowanej koncep-
cji można przystąpić do sporządzania 
projektu budowlanego. Przedmiotowa, 
pozytywna opinia jest niejako gwarancją 
dla otrzymania pozytywnego uzgodnienia 
przy staraniu się o pozwolenie na budowę. 
Jednocześnie zasięgnięcia opinii Miejskie-
go Konserwatora Zabytków wymagają 
również planowane prace remontowo-

-budowlane nie wymagające uzyskania 
pozwolenia na budowę. Również i w tym 
przypadku, przed przystąpieniem do spo-
rządzania projektu bezpieczniej jest udać 
się do Urzędu Miasta celem odbycia 
konsultacji z miejskim Konserwatorem 
Zabytków, określających m.in.. zakres 
dopuszczalnych zmian, możliwości czy 
dobór materiałów wykończeniowych.
Ustawodawca nie przewiduje możliwości 
finansowania prac przy budynkach wpi-
sanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
O dotacje mogą starać się jedynie właści-
ciele nieruchomości objętych pełna ochro-
ną konserwatorską, tj. wpisem do rejestru 
zabytków. Mogą oni ubiegać się o dotację 
celową na dofinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych, która może być udzielona 
przez Ministra Kultury z budżetu państwa, 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków lub z budżetu gminy. 

ANKIETA
Szanowni Państwo,
w trosce o jak najwyższą jakość 
i przydatność materiałów zawartych 
w naszym wydawnictwie zwracamy się 
z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, 
która w przyszłości pozwoli nam 
uzupełnić miejską gazetę o informacje 
szczególnie istotne dla Państwa. 
Ankieta jest dobrowolna i anonimowa, 
a dane pozyskane w wyniku 
badania używane będą jedynie 
przez Urząd Miasta Zakopane 

i posłużą do poprawienia jakość oraz 
przydatności treści wydawnictwa.

Ankietę w formie papierowej 
dołączamy do Informatora. Bardzo 
prosimy o jej złożenie na dzienniku 
podawczym Urzędu Miasta Zakopane, 
ul. Kościuszki 13 lub przesłanie 
pocztą z dopiskiem na Kopercie 

„Ankieta – Informator”. 

Ankietę można wypełnić także 
w formie elektronicznej na stronie 
www.zakopane.eu/ankieta 
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Jak Zakopane w 1918 roku 
odzyskało niepodległość 
Jesienią 1918 r., w czwartym roku wojny, 
przegrana Niemiec i Austro-Węgier stawała 
się faktem. W Zakopanem inicjatywa likwida-
cji rządów zaborcy i przejęcia władzy wyszła 
ze strony endecji. Początki były skromne, tak 
wspominał o nich jeden z przywódców zako-
piańskiej endecji, nauczyciel Medard Kozłowski:

„Z początkiem października 1918 r. wezwa-
ny zostałem do Krakowa, gdzie od kierow-
ników stronnictwa narodowo-demokratycz-
nego otrzymałem polecenie przygotowania 
Zakopanego na nadchodzący upadek Austrii. 
Polecono nam, kilku miejscowym „endekom”, 
utworzyć natychmiast Organizację Naro-
dową, do której mieliśmy wciągnąć – o ile 
możności – wszystkie odłamy polityczne.

Zadanie nie było łatwe. Jakkolwiek podczas całej 
wojny przeważały w Zakopanem nastroje enten-
tofilskie, to jednak siły nasze, endeków, były bar-
dzo skromne. Było nas – krótko mówiąc – naj-
pierw pięciu, a pod koniec wzrośliśmy do siedmiu.
Największe zmartwienie mieliśmy z tym kogo 
postawić na czele. Właściwie inaczej: czy Że-
romski przyjmie prezesurę w Organizacji Naro-
dowej. Bo, że tylko on może stanąć na jej czele, 
na to zgodziliśmy się od razu.”
Wtajemniczony Stefan Żeromski zgodził się 
od razu. Nie pytając o pozwolenie władz, Wincen-
ty Regiec, naczelnik gminy zakopiańskiej, zwołał 
13 października 1918 r., za pomocą kartek wiel-
kie zebranie obywatelskie. W sali „Sokoła” przy 
Rynku zebrało się około 200 osób ze wszystkich 
sfer miejscowego społeczeństwa. Referat poli-
tyczny wygłosił Stanisław Wyrzykowski, po czym 
wybrano zarząd Organizacji Narodowej jako 
organu mającego za zadanie przejęcie władzy. 
Prezesem został Stefan Żeromski, jego zastępca-
mi – Franciszek Pawlica, związany z PSL „Piast” 
prezes „Związku Górali”, major Mariusz Zaruski, 
powiązany z obozem legionowo-peowiackim 
i Wincenty Szymborski ze strony endecji, funkcję 
sekretarza powierzono Medardowi Kozłowskie-
mu. Wraz z wybranymi członkami zarząd liczył 32 
osoby. W rezolucji przedstawionej przez adwoka-
ta Józefa Diehla, zebrani opowiedzieli się za utwo-
rzeniem niepodległej i zjednoczonej Polski i uznali 
Komitet Narodowy w Paryżu za reprezentację 
narodu polskiego wobec zwycięskich państw ko-
alicji, domagano się przyłączenia do państwa pol-
skiego Spisza i Orawy. W ten sposób mieszkańcy 
Zakopanego jako pierwsi uznali się za oby-
wateli państwa polskiego. Organizacja 
Narodowa w założeniu ponadpartyjna, 
w rzeczywistości była kierowana przez 
endecję. Przez dwa tygodnie trwały 
przygotowania do likwidacji władzy za-
borcy i przejęcia władzy.
W Zakopanem przebywało na leczeniu kilkuset 
wojskowych różnych stopni, przeważnie ofice-
rów zawodowych. Poza tym był oddział wartow-
niczy o składzie narodowościowo niejednolitym, 
byli tam Niemcy austriaccy, Czesi, Rusini i Polacy 
oraz silny oddział żandarmerii złożony z Rusinów.
Przebywający w Zakopanem w szpitalu Czerwo-
nego Krzyża polscy oficerowie w służbie austriac-
kiej, po nawiązaniu kontaktu z krakowską Polską 

Organizacją Wojskową, utworzyli tajny Komitet 
Oficerski, w celu wojskowego przejęcia władzy. 
Na jego czele stanął kpt. Marian Bolesławowicz, 
członkami byli porucznicy rezerwy Kazimierz 
Olszewski, Adam Litwicki i Tadeusz Janowski. 
O swoich zamierzeniach poinformowali w ścisłej 
tajemnicy Żeromskiego. W poufnych rozmowach 
Żeromski podkreślał z naciskiem, aby rozbrojenie 
garnizonu austriackiego nastąpiło możliwie bez 
rozlewu krwi. W przeddzień akcji do komitetu 
oficerskiego włączono jeszcze kilku polskich 
studentów powołanych do służby w wojsku 
austriackim. W południe, 31 października 1918 
r., Komitet Oficerski przeprowadził rozbrojenie 
oddziału wartowniczego, opanował i zabezpie-
czył wartownię, magazyn broni i amunicji. Żoł-
nierze polscy, po złożeniu przysięgi na wierność 
przyszłemu państwu polskiemu, objęli służbę 
wartowniczą, żołnierze obcych narodowości zo-
stali uwięzieni w areszcie domowym. Następnie 
rozbrojono żandarmerię i zajęto pocztę i dwo-
rzec kolejowy. Zakopane z całą okolicą Tatr było 
wolne od zaborcy, było pierwszą miejscowością 
zaboru austriackiego, które zrzuciło pęta niewoli. 
Dopiero kilka godzin później nastąpił przewrót 
wojskowy w Krakowie. Dwaj oficerowie kpt. 
dr Gustaw Nowotny i kpt. Marian Bolesławowicz 
udali się do sekretarza zakopiańskiej Organizacji 
Narodowej i oznajmili mu o likwidacji garnizonu 
austriackiego i chęci oddania się pod rozkazy 
polskiej władzy cywilnej. Wszyscy razem zjawili 
się u Żeromskiego w willi „Władysławka” na Ka-
sprusiach, tam po złożeniu meldunku zwrócili 
się o dalsze rozkazy. Żeromski jeszcze tego dnia 
zwołał o trzeciej po południu zebranie zarządu 
Organizacji Narodowej z udziałem przedsta-
wicieli wojska i gminy. Po wydaniu zarządzeń 
w sprawie bezpieczeństwa i losu licznych jeńców, 
którymi byli oficerowie i żołnierze armii austriac-
kiej innych narodowości, postanowiono zwołać 
na drugi dzień rano zgromadzenie obywatelskie, 
które miało się przeobrazić w Radę Narodową. 
Posiedzenie Rady Narodowej, której przewod-
niczył Żeromski, odbyło się 1 listopada, w dzień 
Wszystkich Świętych. Rada uznała zarząd O.N. 
za tymczasową władzę wykonawczą i poleciła 
mu zaprzysiąc inne miejscowe władze na wier-
ność państwu polskiemu. Żeromski odebrał 
przysięgę od najstarszego rangą polskiego ofi-
cera majora Iszkowskiego. Nazajutrz, 2 listopada, 
w Zaduszki, odbyło się na zakopiańskim Rynku, 
pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły, pu-

bliczne zaprzysiężenie wojska. Po przemó-
wieniu dra Kazimierza Dłuskiego, byłego 
komisarza wojskowego legionów, Żerom-
ski odebrał przysięgę od naczelnika gminy, 
komisarza klimatycznego, dyrektorów 

szkół, naczelników poczty i kolei, komendan-
ta żandarmerii i przełożonego gminy żydowskiej. 

W okolicznościowym przemówieniu Żeromski na-
wiązał do Ksiąg Pielgrzymstwa Adama Mickiewi-
cza. Powołany przez Polską Komisję Likwidacyjną 
w Krakowie starosta nowotarski zatwierdził wła-
dze zakopiańskie. Powstała „Rzeczpospolita Zako-
piańska” z „prezydentem” Stefanem Żeromskim 
przez kilkanaście dni była jednym z pierwszych 
skrawków niepodległej Polski. 

LESŁAW DALL

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE 
LESZEK DORULA SERDECZNIE 
ZAPRASZA NA OBCHODY 
98. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

10 LISTOPADA – godz. 17:00
Wykład Lesława Dalla  

„Legioniści Polscy pochowani 
na zakopiańskich cmentarzach”.
CZERWONY DWÓR, UL. KASPRUSIE 27

11 LISTOPADA – godz. 12:00  
Msza Święta w intencji Ojczyzny 
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, 
UL. KRZEPTÓWKI 14 
11 LISTOPADA – godz. 13:00 
Złożenie urny z ziemią z Dachau  
pod Krzyżem – Miejscem  
Pamięci Narodowej  
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ, 
UL. KRZEPTÓWKI 14 
11 LISTOPADA – godz. 17:00 
Uroczystości przy Kwaterze 
Legionowej 
NOWY CMENTARZ, UL. NOWOTARSKA

Organizator:
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
Współorganizatorzy:
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ 
NA KRZEPTÓWKACH W ZAKOPANEM 
PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ RODZINY 
W ZAKOPANEM
PARAFIA ŚWIĘTEGO KRZYŻA 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
12 listopada – godz. 17:00
Uroczysta Msza Święta oraz koncert 
z okazji 1050 rocznicy Chrztu 
Polski i 98 rocznicy odzyskania 
niepodległości.
Wykonawcy: Jasnogórski 
Chór Chłopięco-Męski PUERI 
CLAROMONTANI pod dyrekcją 
JAROSŁAWA JASIURY;
TATRZAŃSKA ORKIESTRA 
KLIMATYCZNA pod dyrekcją 
AGNIESZKI KREINER
Ks. Mariusz Dziuba – słowo
W programie między innymi:
Hymny polskie, Fragmenty „Dziejów 
polskich” Jana Długosza, Józef 
Elsner „Msza polska” B-dur
MSZA ŚW. I KONCERT ODBĘDĄ SIĘ  
W DNIU 12 LISTOPADA 2016 – 17:00 
W KOŚCIELE PW. ŚW. KRZYŻA PRZY 
UL. CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM
WSTĘP WOLNY

13 listopada – godz. 12:00  
Koncert z okazji Święta 
Niepodległości połączony 
ze wspólnym śpiewaniem pieśni 
patriotycznych z zespołem 
Holeviaters. PLAC NIEPODLEGŁOŚCI 


