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INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA

Komunalizacja  
spółki Polskie Tatry

WIELKA ODNOWA RÓWNI KRUPOWEJ

BUDYNEK KOMUNALNY NA KAMIEŃCU

NOWE ŻYCIE DWORCA KOLEJOWEGO I CZERWONEGO DWORU
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04.12.2016

Zakopiańskie Mikołajki
Już po raz drugi z okazji Dnia św. Mikołaja 
przygotowany został całodzienny Festyn Ro
dzinny, pełen muzycznych, bajkowych i spor
towych atrakcji. Dzieci ze szkół i przedszkoli 
ubierały choinki, brały udział w konkursach, 
a na scenie wystąpiły gwiazdy: Katarzyna Ła
ska, Łukasz Talik i Małgorzata Ostrowska.

15.12.2016

Z choinką do Wadowic
Do Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach dotarła choinka z ta
trzańskich lasów, którą przywiozła podhalań
ska delegacja na czele z Burmistrzem Zakopa
nego Leszkiem Dorulą.

16.12.2016

Otwarcie zimowego sezonu
Przedstawiciele miast partnerskich Zakopanego 
i Sopotu tradycyjnie już spotkali się przy choince 
na Krupówkach, by rozpocząć sezon zimowy. 
Prezydent Jacek Karnowski wraz z sopockimi 
radnymi był także gościem na Sesji Rady Mia
sta, podczas której podkreślał walory łączącego 
nasze miasta od 1993 roku partnerstwa.

17.12.2016

Lidia Rosińska  
i „Poematy Świata” 
W Miejskiej Galerii Sztuki w muzycznym świą
tecznym klimacie stworzonym przez Adę Szulc 
z zespołem odbył się wernisaż wystawy „Poe
maty Świata”, która prezentowała rzeźbę i ry
sunek zakopiańskiej artystki Lidii Rosińskiej.

31.12.2016 

Sylwester w śródziemno-
morskich rytmach 
W zakopiańskim kinie „Sokół” odbył się kon
cert sylwestrowy „O sole mio!” z udziałem 
Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej pod dyrek
cją Agnieszki Kreiner oraz solistów: Agnieszki 
Przekupień, Katarzyny Lassak, Jakuba Paw
lika i Pawła Krauzowicza. Tradycyjny nowo
roczny toast wygłosił Burmistrz Leszek Dorula.

31.12.2016 

Sylwester z przytupem!
W Zakopanem odbyła się największa w Pol
sce zabawa sylwestrowa przygotowana 
wspólnie przez miasto i TVP2. Wystąpiło 30 
artystów, którzy wykonali blisko 80 utwo
rów. Połączenie podhalańskiej tradycji i ży
wiołowości z najlepszą polską i światową 
muzyką rozrywkową złożyło się na trwające 
6 godzin widowisko, dzięki któremu na Rów
ni Krupowej doskonale bawiło się kilkadzie
siąt tysięcy osób, a dzięki transmisji w TVP2 
także cała Polska – w szczytowym momen
cie aż 5 mln widzów. 

06.01.2017

Święto Trzech Króli
Do Zakopanego zawitali Trzej Królowie. 
Po uroczystej Mszy św. w Sanktuarium Naj
świętszej Rodziny przeszli oni pod Stary Ko
ściółek wraz z kolorowym i rozśpiewanym 
orszakiem. Wzięli w nim udział muzykanci 
i kolędnicy, a także duchowieństwo i przed
stawiciele władz samorządowych na czele 
z Burmistrzem Zakopanego Leszkiem Dorulą.

14.01. – 25.02.2017

Puchar Zakopanego
W trzech głównych ośrodkach narciarskich 
Zakopanego: na Polanie Szymoszowej, Haren
dzie i Kasprowym Wierchu odbył się stworzo
ny z myślą o miłośnikach białego szaleństwa 
Puchar Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim. 
Główną nagrodę samochód terenowy Peuge
ot 3008 zdobyła Zofia Rumińska.

14-15.01.2017

World Snow Day
Tegoroczna, szósta edycja Światowego Dnia 
Śniegu, miała swoje dwie odsłony. Najpierw 
na stoku pod Nosalem dzieci rywalizowały 
w konkurencji slalomu i skoków narciarskich, 
a następnego dnia bawiły się na Górnej Rów
ni Krupowej w specjalnie zorganizowanym 
śnieżnym miasteczku.

21-22.01.2017

Prezydent Andrzej Duda 
i sportowe emocje 
w Zakopanem 
Polacy zajęli drugie miejsce w drużynowym 
konkursie Pucharu Świata w skokach nar
ciarskich. W konkursie indywidualnym try
umfował Kamil Stoch. Było to powód do ra
dości i świętowania dla 25 tysięcy kibiców, 
wśród których obecny był także Prezydent 
RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą 
KornhauserDudą. 

22.01.2017

12H Slalom Maraton
Zawodnicy biorący udział w drużynowym 
slalomie nonstop na Polanie Szymoszko
wej w ciągu 12 godzin przejechali łącznie 
679 km i tym samym pobili zeszłoroczny 
rekord. Każdy kilometr to środki finansowe 
przekazane przez głównego sponsora im
prezy PZU na działania Fundacji HANDICAP 
Zakopane w zakresie integracji i aktywiza
cji sportowej dzieci i dorosłych z niepełno
sprawnością. Kapitanem drużyny był sam 
Prezydent RP Andrzej Duda.

28.01.2017

„Żywioł Folkloru” 
W Urzędzie Miasta Zakopane rozdane zostały 
nagrody laureatom trzeciej edycji konkursu 
fotograficznego „Żywioł Folkloru” zorganizo
wanego w ramach 48. Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich przez Bur
mistrza Miasta Zakopane. Główną nagrodę 
w kategorii I dla akredytowanych dziennikarzy 
i fotoreporterów zdobyła Regina KorczakWa
tycha z Zakopanego, a w kategorii II dla pu
bliczności  Arkadiusz Wesołowski z Krakowa. 

28.01.2017

Posiedzenie  
Rady Programowej 
Zakopiańskiego  
Centrum Kultury
Rada Programowa pozytywnie zaopinio
wała sprawozdanie z działalności Zako
piańskiego Centrum Kultury, doceniając 
różnorodność oferty sportowej, kulturalnej 
i społecznej oraz działania promocyjne o za
sięgu ogólnopolskim. 

29.01.2017

„Śląsk” zaśpiewał  
najpiękniejsze  
polskie kolędy
W ramach VIII Festiwalu Kolęd, Pastorałek 
i Pieśni Bożonarodzeniowych w koście
le św. Krzyża odbył się wyjątkowy koncert 
w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
im. Stanisława Hadyny pod dyrekcją Miro
sława Macieja Banacha. Na festiwal trwa
jący od 30 grudnia do 2 lutego złożyło się 
aż 15 koncertów z udziałem m.in. Hanki 
Wójciak, zespołu Holeviaters, Aktorów Te
atru Witkacego, Niki Lubowicz, Megitza Trio 
i Hanki Rybki.

03.02.2017

Męskie Malowanie
W Miejskiej Galerii Sztuki odbył się wernisaż 
wystawy „Męskie malowanie” prezentującej 
prace Jana Kantego Pawluśkiewicza, Tomasza 
Budzyńskiego, Jacka Staniszewskiego i Wła
dysława TrebuniTutki, czyli artystów łączą
cych malarskie oraz muzyczne pasje i talenty.

11-12.02.2017

Puchar Europy
Po raz pierwszy w historii w Zakopanem 
na stoku Ośrodka Narciarskiego Harenda 
rozegrano Puchar Europy mężczyzn w nar
ciarstwie alpejskim. 

2.02.2017

Kocham Zakopane
Licznie przybyli na Plac Niepodległości miesz
kańcy i turyści pokazali, jak bardzo kochają 
Zakopane, bawiąc się w rytm przebojów ze
społu „Krywań”, zespołu im. Klimka Bachledy 
i przede wszystkim Stefano Terrazzino, któ
ry rozgrzał publiczność włoskimi przebojami 
i brawurowymi pokazami tanecznymi.

18-19.02.2017

Dwa koncerty  
dla Andrzeja Brandstattera 
W hotelu „Nosalowy Dwór” pod patronatem 
Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli 
odbyły się dwa charytatywne koncerty. Do
chód z biletów został przeznaczony na rehabi
litację dla Andrzeja Brandstattera – znanego 
góralskiego muzyka, organizatora muzycz
nych „Wierchowych spotkań” w Zakopanem 
z dziećmi niepełnosprawnymi, który sam 
od lat zmaga się z chorobą.

23.02.2017

„Dudaski Tłusty Czwartek” 
z Parą Prezydencką 
Zakończenie karnawału w Zakopanem trady
cyjnie świętowane było przy dźwiękach du
dziarskiej muzyki. Gośćmi koncertu „Dudaski 
Tłusty Czwartek” był Prezydent RP Andrzej 
Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser

Dudą. Parę Prezydencką w Zakopiańskim 
Centrum Edukacji gorąco witały władze mia
sta na czele z Burmistrzem Leszkiem Doru
lą, samorządowcy z Podhala, górale, dzieci 
i mieszkańcy Zakopanego.

Szanowni 
Państwo,
kolejny numer informatora, który odda
ję w Państwa ręce, poświęcamy przede 
wszystkim dwóm ważnym tematom – nie
dawnej komunalizacji spółki Polskie Tatry 
oraz zbliżającym się wielkimi krokami reali
zacjom dużych inwestycji w naszym mieście. 
Komunalizacja majątku wartego blisko 
200 mln to nie tylko podpisana 30 grud
nia w Warszawie umowa, ale przede 
wszystkim zobowiązanie na przyszłość 
do dalszych działań – rozwoju i promocji 
tej ważnej zakopiańskiej spółki. Chcę, by 
mieszkańcy Zakopanego wiedzieli, jakie 
stoją przed nami wyzwania i jak wiel
ką otrzymaliśmy szansę jako miasto, by 
wspólnie dobrze ją wykorzystać dla dobra 
całej zakopiańskiej społeczności. 
Taką wielką szansą są także inwestycje, 
na które wszyscy w tym mieście z niecier
pliwością czekali. Pozyskana ze środków 
Małopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego kwota 8,9 mln zł umożliwi 
modernizację zabytkowych budynków 
dworca PKP oraz willi Czerwony Dwór. 
Z kolei ponad 5 milionów złotych dofinan
sowania z Funduszy Europejskich pozwoli 
nam już w drugim kwartale tego roku roz
począć prace na Dolnej Równi Krupowej, 
polegające na modernizacji ścieżek, odno
wieniu szaty roślinnej, wybudowaniu dróg 
rowerowych i toalet. Rozpoczynamy także 
budowę komunalnego bloku na Kamieńcu 
z mieszkaniami dla 48 rodzin. 
Jeśli mówimy w jednym momencie o zwięk
szeniu majątku, inwestycjach, renowacji za
bytków, porządkowaniu komunikacji w mie
ście, modernizacji wodociągów, to znaczy, 
że jesteśmy w przełomowym momencie. 
Zakopane ciągle się zmienia, ale nadcho
dzące zmiany będą szczególnie widoczne. 
Mam nadzieję, że informacje o nich zain
teresują Państwa i skłonią do częstszego 
angażowania się w sprawy miasta. 

LESZEK DORULA
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA
WYDAWCA: Urząd Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, 34500 Zakopane, tel. +48 18 20 20 449/452
FOTOGRAFIE: Archiwum UMZ, Polskie Tatry S.A., Geotermia Podhalańska, SEWiK
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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ZAKOPANE W CZOŁÓWCE 
TURYSTYCZNYCH ATRAKCJI 
MAŁOPOLSKI 
W Małopolsce znów padł rekord turystyczny – 
w zeszłym roku nasz region odwiedziło 14,9 mln 
osób, czyli o milion więcej niż w 2015 roku. Drugim 
najbardziej atrakcyjnym miejscem w wojewódz
twie zaraz po Krakowie jest Zakopane, które nie
zmiennie utrzymuje się w czołówce tego rankingu. 
Dane zostały opublikowane w raporcie z badania 
ruchu turystycznego w województwie małopol
skim przygotowanym przez Urząd Marszałkowski.

UDANE FERIE ZIMOWE
Dzięki przygotowanym i dofinansowanym przez 
Urząd Miasta Zakopane atrakcjom najmłodsi zako
piańczycy ferie spędzili ciekawie, wesoło i koloro
wo. Dzieci czytały, rzeźbiły i ćwiczyły. W zajęciach 
w Czytelni Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki Pu
blicznej wzięło udział ponad 200 osób, zaś w ro
dzinnych warsztatach artystycznych w Galerii An
toniego Rząsy ponad 100 małych uczestników i 50 
opiekunów. Z zajęć fitness „Jumping Frog” i „Zumba” 
skorzystało ponad 120 dzieci. Miasto przygotowa
ło sztucznie naśnieżane górki saneczkowe na Gór
nej Równi Krupowej i trasy biegowe.

APLIKACJA  
DLA NIESŁYSZĄCYCH  
W URZĘDZIE MIASTA 

Od 1 marca w Urzędzie Miasta Zakopane osoby 
niesłyszące używające języka migowego mogą 
bez konieczności przyprowadzania tłumacza za
łatwić wszelkie spawy. Możliwe jest to dzięki apli
kacji, która daje urzędnikom oraz osobom niesły
szącym możliwość obustronnej rozmowy, dzięki 
pośrednictwu doświadczonych tłumaczy języka 
migowego. Urząd Miasta jest pierwszym miej
scem w Zakopanem, gdzie osoby niesłyszące 
mogą komfortowo się porozumieć. 

PLANOWANE REMONTY DRÓG W 2017 R.
W związku ze zwiększeniem przez Radę Mia
sta Zakopane budżetu Wydziału Drogownictwa 
i Transportu o dodatkowe środki finansowe 
z przeznaczeniem na remonty ulic w tym roku 
zostaną one wykonane w następujących rejo
nach: ul. Kasprusie – remont chodnika polegający 
na wymianie nawierzchni na kostkę brukową, 
wykonanie nowej nakładki; ul. Strążyska – punk
towy remont chodnika polegający na wymianie 
nawierzchni na kostkę brukową, wykonanie no
wej nakładki; ul. Piaseckiego – punktowy remont 
chodnika polegający na wymianie nawierzchni 
na kostkę brukową, wykonanie nowej nakładki; ul. 
Smrekowa – wykonanie nowej nakładki; ul. Ober
coniówka – wykonanie nowej nakładki; ul. Wy
skówki – wykonanie nowej nakładki.

EKODORADCA
W ramach udziału Zakopanego w realizacji ko
ordynowanego przez Marszałka Województwa 
Małopolskiego projektu LIFE współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w Urzędzie Miasta Za
kopane pracuje Ekodoradca, który m.in. odpowiada 
za realizację następujących działań:

• Prowadzenie edukacji mieszkańców, organi
zowanie spotkań w zakresie oszczędności zu
życia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych 
korzyści płynących z wymiany źródeł ciepła.

• Udzielanie porad mieszkańcom w zakresie 
wymiany źródła centralnego ogrzewania i cie
płej wody użytkowej (optymalizacja doboru 
rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz moderniza
cji energetycznej budynku (z możliwością wy
korzystania badania kamerą termowizyjną). 

• Pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia fi
nansowego dla gminy na realizację działań 
ograniczających emisję zanieczyszczeń oraz 
wsparcia finansowego na realizację progra
mów pomocowych dla mieszkańców.

• Nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie 
strategii gospodarki niskoemisyjnej, poprzez 
inicjowanie działań i inwestycji służących 
ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powie
trza oraz gazów cieplarnianych.

• Współpraca z władzami gminy, stanowią
ca wsparcie Burmistrza Miasta Zakopane 
w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy 
jakości powietrza oraz pomoc w osiąganiu 
celów programu ochrony powietrza dla wo
jewództwa małopolskiego.

Kontakt do Ekodoradcy: tel. (18) 20 20 497  
email: ekodoradca@zakopane.eu

„NIE KUPUJ – ADOPTUJ”
Mając na uwadze trudną sytuację bezdomnych 
zwierząt apelujemy do mieszkańców Zakopanego 
o rozważne nabywanie psów i kotów, a w szczegól
ności o nie kupowanie ich z tzw. „pseudohodowli”, 
lecz ich adopcję ze schroniska. 
Corocznie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Nowym Targu z terenu Miasta Zakopane trafia 
około 50 psów, z czego część wraca do swoich do
mów lub znajduje nowy dom. Stale w schronisku 
w Nowym Targu przebywa około 400 psów, w tym 
około 30 psów z terenu Zakopanego. Niektóre 
z nich wiele lat spędzają w schronisku czekając 
na nowy dom. 
Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem psa odwiedź 
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Nowym 
Targu  www.facebook.com/schronisko.nowytargu. 
Psa może adoptować osoba dorosła po okazaniu 
dokumentu tożsamości. 
Wolno żyjącymi (bezdomnymi) kotami z terenu 
Zakopanego zajmują się opiekunowie społecz
ni, którzy w Urzędzie Miasta Zakopane pozysku
ją skierowanie na sterylizację lub kastrację kotów 
przeprowadzaną na koszt miasta, a także karmę, 
którą zwierzęta są dokarmiane w okresie jesienno

zimowym. Porzucone kocięta, które nie są w stanie 
przetrwać same, po udomowieniu i nauczeniu czy
stości zostają przekazane do adopcji. 
Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem kota zadzwoń 
na numer telefonu 606 406 303. Do adopcji prze
znaczone są głównie młode koty o różnych charak
terach i ciekawych kolorach, wesołe i skore do zaba
wy. Kota może adoptować osoba dorosła.

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI  
KOTEK I PSÓW
Właściciele kotek, którzy zamieszkują na terenie Za
kopanego, mogą złożyć wniosek o uzyskanie skiero
wania na zabieg sterylizacji kotek finansowany przez 
Urząd Miasta. Właściciele psów, którzy zamieszkują 
na terenie Zakopanego, mogą we wskazanych lecz
nicach bezpłatnie oznakować psa elektronicznym 
mikroczipem. Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie internetowej www.zakopane.eu oraz 
w pokoju nr 214 w Urzędzie Miasta Zakopane. 

DŁUGO WYCZEKIWANY REMONT 
POTOKU MŁYNISKA
Właśnie rozpoczyna się realizacja długo wyczeki
wanej przez mieszkańców inwestycji dotyczącej 
zabezpieczenia koryta Potoku Młyniska przed po
stępującym niszczeniem dna i brzegów na skutek 
zjawiska erozji wodnej.
Jest to niezwykle ważne zadanie również w aspek
tach ochrony terenów przyległych do potoku, gdyż 
zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom oraz ich 
mieniu. Ponadto nie można pominąć kwestii wi
zerunkowej, gdyż remont ma jednocześnie na celu 
uporządkowanie przestrzeni publicznej. 
Remont ten jest w końcu możliwy dzięki pozy
tywnemu finałowi przetargu ogłoszonego przez 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krako
wie (RZGW). W ostatnich latach o jego realizację 
do RZGW wielokrotnie występował Burmistrz Mia
sta Zakopane Leszek Dorula.

W SKRÓCIE…

Miasto Zakopane od 30 grudnia 2016 r. jest 
bogatsze o spółkę Polskie Tatry S.A., wartą ponad 
200 mln złotych. Umowę nieodpłatnego zbycia 
akcji w Ministerstwie Skarbu w Warszawie podpisał 
Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula wraz 
ze Skarbnikiem Miasta Heleną Mamcarz. Tym 
samym Zakopane posiadające do tej pory 28% akcji, 
stało się w 100% właścicielem akcji spółki, do której 
należy m.in. Aqua Park Zakopane, Camping 
pod Krokwią, kompleks obiektów Biały Potok 
i Antałówka. Dla Zakopanego z całą pewnością jest 
to wielki sukces i historyczne wydarzenie.

Jego znaczenie podkreślał także reprezentu
jący Ministerstwo Skarbu Państwa Członek 
Rady Ministrów Minister Henryk Kowalczyk. 
Potwierdził on, że Premier Beata Szydło była 
pewna słuszności komunalizacji spółki, dzięki 
której znacznie wzrośnie możliwość rozwoju 
Zakopanego, co z kolei przełoży się bezpo
średnio na działalność gospodarczą przedsię
biorców oraz korzyści dla mieszkańców. 

Polskie Tatry to jedna z największych w Za
kopanem spółek hotelarskoturystycznych. 
Działa w branży hotelarskiej, gastronomicznej 
i rekreacyjnej. Jej majątek to 6 obiektów hote
lowych położonych w malowniczych częściach 
Zakopanego na Antałówce, w Kuźnicach i w re
jonie Doliny Białego, a także camping, Aqua 
Park i Hotel „Tatry” na Polanie Zgorzelisko, czyli 
doskonałe miejsca zarówno na spotkania biz
nesowokonferencyjne, jak również na rodzin
ny wypoczynek i pobyty indywidualne. 

Spółka została założona w 1992 r. przez 
Skarb Państwa oraz Gminę Tatrzańską w Za
kopanem. Zakopane wniosło wówczas apor
tem cenne nieruchomości. W 2006 r. spółka 
na zboczu Antałówki uruchomiła Aqua Park 

– kompleks basenów termalnych ze zjeżdżal
niami i basenem zewnętrznym z ciepłą wodą. 
Był to pierwszy tego typu obiekt na Podhalu. 

Od dłuższego czasu istniało ryzyko, że spół
ka zostanie sprywatyzowana, a jej majątek 
przejdzie w obce ręce. Z tego powodu trwa
ły starania o jej komunalizację. W ich wyni
ku, po podjęciu przez Radę Miasta Zakopane 
uchwały wyrażającej zgodę na przejęcie akcji 
spółki, doszło do historycznego podpisania 
umowy w Ministerstwie Skarbu. Miasto Za
kopane zobowiązuje się w niej do sporządze
nia i realizacji planu rozwoju spółki, a także 
do niezbywania akcji oraz istotnych nierucho
mości przez 10 lat. 

Komunalizacja  
Spółki Polskie Tatry

– Szansa i wyzwanie dla Zakopanego

Spółka „Polskie Tatry” 
w liczbach:

Ilość miejsc noclegowych: 488 
Ilość obiektów hotelowych: 7

• Zespół Pensjonatów Dolina Białego: 
Pensjonat Biały Potok***, Pensjonat 
Telimena***, Willa Pan Tadeusz

• Zespół Pensjonatów Antałówka: 
Pensjonat Antałówka I***, Pensjonat 
Antałówka II***

• Zajazd Górski Kuźnice
• Hotel Tatry*** (Polana Zgorzelisko)
Ilość grup szkoleniowo-konferencyjnych 
w ciągu roku w Zespole Pensjonatów 
Antałówka: ponad 55 grup 
Ilość pracowników: ok. 160 osób

Aqua Park Zakopane
• baseny geotermalne: 1 basen 

rekreacyjny z torami pływackimi, 
1 basen rekreacyjny, 1 basen 
zewnętrzny rekreacyjnoleczniczy, 
1 brodzik dla dzieci, 1 dzika rzeka, 
5 zjeżdżalni (w tym 2 rurowe) 
o łącznej długości ponad 300 m, 
6 wanien typu whirpool; temperatura 
wody w basenach: 32–33°C

• taras widokowy
• zespół saun: fińska, parowa, 

biosauna, solankowa; kabina 
zimowa, 3 fotele relaksacyjne

• centrum rozrywki „Poziom 3”, 
w którego skład wchodzi: kręgielnia, 
sala zabaw, aqua bar 

• fitness club

ZMIANY W ZASADACH 
ROZLICZANIA OPŁATY MIEJSCOWEJ
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zakopane 
Nr XV/245/2015 z dnia 26 listopada 2015 r.  
w sprawie opłaty miejscowej, opłata miejscowa 
pobierana jest przez inkasentów. Opłatę miej
scową pobierają osoby fizyczne, prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobo
wości prawnej prowadzące hotele, pensjonaty, 
domy, wypoczynkowe, schroniska, kempingi lub 
wynajmujące pokoje w kwaterach prywatnych.
Dotychczas inkasenci opłaty miejscowej zobowią
zani byli do comiesięcznego rozliczania kwitariu
sza przychodowego K103 osobiście w Urzędzie 
Miasta Zakopane. Obecnie rozliczenie pobranej 
opłaty miejscowej następować będzie na pod
stawie złożonej (osobiście lub za pośrednictwem 
poczty) miesięcznej deklaracji na wpłatę opłaty 
miejscowej. Obliczoną w deklaracji opłatę nale
ży wpłacać bezpośrednio na rachunek bankowy 
Urzędu, w kasie lub za pośrednictwem opłatoma
tu znajdującego się budynku UMZ, bez uprzednie
go sprawdzenia przez pracownika Urzędu, co zde
cydowanie skróci całą procedurę. Sprawdzenie 
kwitariusza nastąpi po jego zakończeniu.
Przypominamy, że organ podatkowy ma pra
wo dokonywać kontroli prawidłowości poboru, 
odprowadzania i rozliczania opłaty miejscowej. 
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Co miasto otrzymało w wyniku 
komunalizacji Polskich Tatr?  
Jaki ten majątek ma potencjał  
i znaczenie dla Zakopanego?
Oczywiste jest, że otrzymanie akcji spółki 
o tak olbrzymiej wartości traktujemy jako wy
jątkowe i pozytywne wydarzenie dla miasta. 
Otrzymaliśmy nie tylko majątek, ale także 
olbrzymią możliwość rozwoju. Spółka, która 
jest warta ponad 200 mln złotych, daje nam 
wreszcie szansę realizowania tych zamierzeń, 
które do tej pory były niemożliwe, np. hali wi

dowiskowej, amfiteatru. W tej chwili dyspo
nujemy już campingiem pod Wielką Krokwią 
i możemy zaplanować, jak to miejsce wyko
rzystać. Oczywiście najpierw będziemy chcieli 
przeprowadzić konsultacje społeczne, aby 
dowiedzieć się czego oczekują mieszkańcy. 
Będziemy mogli także lepiej wykorzystywać 
Aqua Park. Chcemy pokazać, że jest on na
szym bogactwem, z którego mogą korzystać 
mieszkańcy i goście oraz które sprzyja rozwo
jowi miasta, turystyki, a także działających 
tu drobnych przedsiębiorców. 

Pozyskany majątek to oczywiście powód 
do radości, ale także duża odpowiedzialność?
Rzeczywiście, teraz czeka nas więcej pracy, 
wyzwań, przezwyciężania trudności. Trze
ba tej spółce nadać nowy kształt i kierunek 
działania. Boryka się ona z różnego rodzaju 
problemami, ale na pewno uda się je rozwią
zać wraz z całym Zarządem i pracownikami 
dążąc do lepszego niż do tej pory jej funk
cjonowania. Już teraz rozpoczynamy opraco
wywanie planów i ich konsultacje. Będziemy 
musieli przede wszystkim realizować program 
przedstawiony w związku z komunalizacją.

Dlaczego komunalizacja spółki była 
tak ważna dla miasta i jak udało się  
do niej doprowadzić?
Jako miasto kiedyś włożyliśmy w tę spółkę 
duży majątek w postaci nieruchomości, któ
re tworzyły 28% wartości spółki. Ubolewam, 
że te obiekty zostały w większości sprzeda
ne, kiedy większościowym udziałowcem był 
Skarb Państwa. Spółka szła wtedy w złym 
kierunku, wyprzedając majątek. Nie widać 
było chęci renowacji i uatrakcyjniania posia
danych obiektów. Nasz wkład nie przyczyniał 
się więc do rozwoju spółki, nigdy też miasto 
nie otrzymywało dywidend. Miasto nie ko
rzystało więc ze swojego majątku. Baliśmy 
się, że w przypadku prywatyzacji tym bardziej 
nie będziemy mieli wpływu na to, co dzieje 
się ze spółką. Tak nie powinno przecież być 
i dobrze się stało, że doszło do komunaliza
cji. Był to wysiłek bardzo wielu ludzi. Jestem 

wdzięczny przede wszystkim pani Premier 
Beacie Szydło za przychylność i jednoznacz
ną decyzję w tej sprawie. Dziękuję wszystkim, 
którzy wspierali mnie w tych staraniach – Ra
dzie Miasta, urzędnikom, pracownikom spółki, 
Starostwu i Ministerstwu Skarbu. 

Czy miasto może swobodnie  
zarządzać przejętym majątkiem?
Przez 10 lat nie możemy sprzedać skomuna
lizowanych obiektów, z wyłączeniem hotelu 
na Polanie Zgorzelisko. Nie jest to jednak pro
blem, bo takich planów nie mamy. Interesuje 
nas rozwój spółki i jej dobre funkcjonowanie 
z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorców. 

Co komunalizacja spółki  
oznacza dla mieszkańców?
Jest to przede wszystkim gwarancja, 
że obiekty wchodzące w skład majątku spół
ki nie będą tworzyć konkurencji dla naszych 
przedsiębiorców. Spółka w większym stop
niu będzie pełnić rolę służebną dla miasta, 
ale też oczywiście musi funkcjonować i osią
gać zysk. Musimy to pogodzić. Dużym plu
sem dla mieszkańców będzie także lepsze 
wykorzystanie Aqua Parku na potrzeby na
szych dzieci i młodzieży oraz korzystniejsza 
oferta cenowa, która pozwoli mieszkańcom 
na częstsze korzystanie z obiektu. 

Historyczna 
komunalizacja
Rozmowa z Burmistrzem Miasta Zakopane Leszkiem Dorulą
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Co komunalizacja oznacza dla spółki?
Teraz istnieje już swoboda decyzji w jednych 
rękach. Z pewnością to właśnie miasto będzie 
najlepiej potrafiło zaangażować majątek spół
ki dla dobra regionu. Będziemy mieli możliwość 
włączenia się w organizowanie wydarzeń 
i tworzenie kompleksowej oferty dla turystów, 
ale także dla społeczności lokalnej. Jako zako
piańczyk cieszę się, że miasto zyskało majątek, 
który będzie mógł budować jego wizerunek, 
chociażby przez wspólne działania promo
cyjne, a także służyć mieszkańcom. Również 
załoga cieszy się z tej zmiany, a tym samym 
z uzyskania większej stabilności. Myślę, że jest 
ona ważna dla Zakopanego i całego regionu. 

Jaka jest w tej chwili kondycja spółki  
i czym może się ona pochwalić?
Został obrany dobry kierunek. Kondycja spółki 
jest stabilna, a wkrótce będzie ona na pewno 
jeszcze lepsza. Przede wszystkim mamy grono 
stałych klientów. Już dostrzegają oni pozytywne 
zmiany. Standard w poszczególnych obiektach 
się poprawia. Dotyczy to nie tylko miejsc noclego
wych. Zmodernizowaliśmy chociażby największą 
salę szkoleniowokonferencyjną w Pensjonacie 
Antałówka, która może pomieścić ok. 130 osób. 
Uruchomiliśmy także na nowo perłę, jaką jest 
hotel „Tatry” na Polanie Zgorzelisko. Możemy 
także pochwalić się załogą, która identyfikuje się 
ze spółką i działa na rzecz jej rozwoju. To pracow
nicy kształtują jakość naszych usług, która z kolei 
jest doceniana przez naszych klientów. 

Szczególnym obiektem w majątku spółki 
jest Aqua Park. Tu także widać zmiany?
Tak, Aqua Park ma ogromny potencjał i będzie 
się zmieniał z roku na rok. Planujemy nowe 
atrakcje wodne, sportowe, umożliwiające 
relaks i odpoczynek oraz związane z nimi ko
rzystne oferty. Myślimy nie tylko o turystach, 
ale także o mieszkańcach Zakopanego i całe
go regionu. Chcemy, aby to było miejsce, któ
re wszyscy chętnie odwiedzają. Sprzyja temu 
zresztą położenie w centrum miasta, nie trzeba 
daleko dojeżdżać i w sezonie stać w korkach. 

Już teraz zwiększył się bardzo komfort. Jest 
dużo cieplej w szatniach i przejściach, wyższa 
jest także temperatura wody w basenie ze
wnętrznym. Obiekt z miesiąca na miesiąc staje 
się coraz ładniejszy poprzez nowe wyposażenie, 
leżaki, wystrój, zieleń. Powstało też centrum 
rozrywki „Poziom 3” z kompleksową ofertą, 
na którą składa się multimedialna kręgielnia 
z pięcioma torami, restauracja ze zdrowymi 
posiłkami, salka zabaw dla dzieci ze ścianką 
wspinaczkową i rozwijającymi interaktywnymi 
grami. Czas może tu więc spędzać cała rodzina. 
Jest to także doskonałe miejsce na organizację 
urodzin. Z kolei centrum fitness dba o to, by 
wszystkie zajęcia były dostosowane do oczeki
wań klientów. Z zewnątrz Aqua Park stał się wi

doczny dzięki nowej iluminacji. Jeśli ktoś pamięta 
ten obiekt jeszcze sprzed kilku lat, to gorąco za
chęcam, aby przyjść i zobaczyć, co się zmieniło.

Czy w Aqua Parku czekają nas jeszcze 
jakieś nowości?
Plany rozwojowe są oczywiście bardzo szerokie. 
Na początek mogę zdradzić, że pod koniec tego 
roku przy basenie zewnętrznym powinny zo
stać uruchomione dodatkowe dwa minibaseny 
z pochodzącą bezpośrednio z odwiertów siarcz
kową wodą termalną o właściwościach relak
sacyjnych i prozdrowotnych. Będzie to namiast

ka „dawnej Antałówki”, którą wiele osób wciąż 
pamięta i jednocześnie zapowiedź kierunku, 
w którym zmierzać będą dalsze inwestycje. Pla
nowana jest także niespodzianka – dodatkowa 
atrakcja dla starszych dzieci i dorosłych w jed
nym z wewnętrznych basenów. Prowadzimy 
politykę prozdrowotną, dlatego nasze plany 
przewidują również dodatkowe usługi. Realizu
jąc powyższe zadania chcemy stać się wzorem 
obiektów zasługujących na certyfikat EKO. 

ANNA KARPIEL-SEMBERECKA

Rozwój także z myślą o mieszkańcach
Rozmowa z Prezesem Zarządu Polskie Tatry S.A. Piotrem Włosińskim

Wielka odnowa  
Równi Krupowej

W drugim kwartale tego roku rozpoczną się 
prace na Dolnej Równi Krupowej. Wybudowane 
zostaną ścieżki rowerowe i toalety publiczne, 
ścieżki spacerowe będą zmodernizowane, 
a szata roślinna odnowiona. Wszystko dzięki 
pozyskaniu przez miasto ponad 5 mln zł 
dofinansowania z Funduszy Europejskich. 

Ta zabytkowa łąka, zwłaszcza w dolnej części, 
stała się dla większości mieszkańców tylko 
ciągiem komunikacyjnym, który nie zachęca 
do spędzania tam czasu. - Dzięki inwestycji 
chcemy tak zmienić tę przestrzeń, by stała się 
miejscem rekreacji i wypoczynku dla turystów 
i zakopiańczyków. Jednocześnie Dolna Rówień 
Krupowa zostanie w pełni przygotowana 
do organizacji imprez plenerowych – wyjaśnia 
Wiktor Łukaszczyk, Wiceburmistrz Miasta Za
kopane. Prace na Dolnej Równi Krupowej po
trwają do końca tego roku. W ciągu kolejnych 
dwóch lat planowana jest odnowa Górnej 
Równi Krupowej, z wybudowaniem na niej 
ścieżek rowerowych, wielofunkcyjnego boiska, 
placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej.
Dla pieszych i rowerzystów
Na Dolnej Równi Krupowej przebudowane 
zostaną wszystkie alejki dla pieszych. Dodat
kowo, w miejscach szczególnie wydeptanych 

przez ludzi powstaną nowe chodniki. Poja
wią się też ławki z oparciami, koło których 
znajdzie się wyłożone kostką, przestronne 
miejsce na wózek dziecięcy oraz dla osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Największą nowością będą jednak ścieżki 
rowerowe o nawierzchni asfaltowej, popro
wadzone równolegle do głównych alejek dla 
pieszych. Aby rowerzyści mogli w spokoju 
odpocząć, zaprojektowanych zostało sześć 
bike stopów, czyli niewielkich zatoczek z ław
ką, czterema stojakami na rowery i koszem 
na śmieci. Podobnie jak cała Dolna Rówień, 
bike stopy będą oświetlone energooszczęd
nymi lampami ledowymi. Cały obszar objęty 
będzie monitoringiem: bezpieczeństwa strzec 
będzie pięć ruchomych kamer podłączonych 
do miejskiego systemu monitoringu, którego 
centrala znajduje się w siedzibie Straży Miej
skiej w zakopiańskim Urzędzie Miasta.

Teren pod namiot i odporna trawa
Odbywające się na Dolnej Równi Krupowej 
imprezy plenerowe i targi regionalne wyma
gają odpowiedniego przygotowania tere
nu. Problemem jest zwłaszcza błoto, które 
pojawia się podczas opadów deszczu, gdy 
w obniżeniu terenu, w którym rozstawiany 
jest namiot festiwalowy, gromadzi się woda. 
Teraz miejsce to zostanie wyrównane, od
wodnione i odpowiednio utwardzone. Na po
trzeby stoisk gastronomicznych powstanie 
punkt do czerpania wody oraz utwardzony 
zostanie fragment terenu. By zminimalizo
wać rozjeżdżanie terenów zielonych przez 
ciężkie samochody techniczne, które dowożą 
sprzęt na miejsce imprez, od strony al. 3 Maja 
doprowadzony zostanie odcinek specjalnej 
utwardzonej drogi o szerokości 3,5 metra. 
Na całym obszarze wykonana zostanie także 
nawierzchnia trawiasta odporna na zadep
tywanie. By trawnik jeszcze lepiej znosił in
tensywną eksploatację, górna warstwa gleby 
zostanie wzbogacona specjalnym minerałem, 
który pochłania wodę, zapobiegając powsta
waniu błota, zaś w okresach suchych oddaje 
wilgoć trawnikowi.

Toalety, stacja transformatorowa 
i podziemne kable
W dolnej części Równi, tuż koło Ronda Soli
darności, zlokalizowane zostaną toalety pu
bliczne. Budynek, częściowo wkopany w zie
mię, będzie miał pochyły, zielony dach, by 
jak najlepiej wkomponował się w otoczenie. 
W części podziemnej osobne pomieszczenia 
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Budynek komunalny na Kamieńcu 
będzie domem dla 48 rodzin
W marcu rozpoczęła się budowa pierwszego 
zakopiańskiego budynku komunalnego. Znajdzie się 
w nim 48 mieszkań, z czego cztery przystosowane  
będą do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Budynek stanie na gminnej działce przy ulicy 
Kamieniec 3, na której wcześniej znajdował się 
niewielki drewniany dom. W ciągu najbliższego 
półtora roku wybudowany zostanie tu pięcio
kondygnacyjny budynek, w którym mieszka
nie dostanie aż 48 rodzin lub osób samotnych, 
których z różnych względów nie stać na wyna
jem mieszkania po cenach rynkowych i trafiły 
na miejską listę osób oczekujących na przydział 
lokalu komunalnego. Będzie to pierwszy tak 
duży budynek mieszkalny, który miasto wybu
duje z własnych środków. Koszt inwestycji to 7 
mln zł. – Jest to spory krok w kierunku rozwiąza-
nia problemów mieszkaniowych w Zakopanem. 
Mamy w gminie około 200 rodzin, które potrze-
bują takiej pomocy. Ta inwestycja pozwoli nam 
zapewnić bardzo dobre warunki mieszkaniowe 
jednej czwartej potrzebujących – mówi Leszek 
Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane. 

Z widokiem na Tatry
Budynek na skrzyżowaniu ulic Nowotarskiej 
i Kamieniec podłączony będzie do sieci geoter
malnej. Na parterze zaprojektowane zostały 
mieszkania dwupokojowe, o powierzchni oko
ło 34 m². W sumie będzie ich dwanaście, z cze
go cztery przystosowane będą do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Od strony ul. Kamieniec 
do każdej z czterech klatek schodowych pro
wadzić będzie podjazd dla osób poruszających 
się na wózkach lub rodziców z dziecięcymi wóz
kami. Na pierwszym i drugim piętrze oraz czę
ściowo na poddaszu będą 32 mieszkania jed
nopokojowe o powierzchni około 27 m² każde. 
Będzie ich najwięcej, bo – jak wynika z analiz 

– zapotrzebowanie na takie właśnie mieszka

nia jest największe. - Około 60% oczekujących 
na mieszkania komunalne to osoby samotne 
lub rodziny, które składają się z dwóch osób, 
np. starsze małżeństwa czy rodzic samotnie 
wychowujący dziecko. Mieszkania jednopo-
kojowe o takiej właśnie powierzchni wydają 
się być najlepiej dopasowane do ich sytuacji 
finansowej i potrzeb życiowych – wyjaśnia Mi
chał Halaczek, naczelnik Wydziału Gospodarki 
Mieszkaniowej. Na poddaszu przygotowane 
zostaną cztery mieszkania trzypokojowe o po
wierzchni około 76 m². Wszystkie mieszkania 
będą wykończone, lokatorzy będą musieli je
dynie zatroszczyć się o umeblowanie. Z bal
konów zlokalizowanych od strony południo
wozachodniej na wyższych kondygnacjach 
roztaczać się będzie widok na Tatry Zachodnie 
i Gubałówkę. W budynku będą także garaże 
z 21 miejscami postojowymi. - Dużą zaletą 
budynku jest jego lokalizacja. Blisko są szkoły 
i przedszkole, a na końcu ulicy szpital. Dojście 
do Dolnej Równi Krupowej, która po odnowie 
stanie się bardzo atrakcyjnym terenem rekre-
acyjnym, zajmuje kilka minut – wylicza Michał 
Halaczek. Pierwsi lokatorzy będą mogli wpro
wadzać się w drugiej połowie 2018 roku.

Budynek przy ul. Kamieniec będzie pierwszym 
tak dużym budynkiem komunalnym wybudo
wanym przez miasto Zakopane. W 2013 roku 
przy sąsiedniej ulicy Małaszyńskiego został 
oddany do użytku budynek mieszkalny z loka
lami socjalnymi, jest on jednak trzy razy mniej
szy od realizowanego właśnie obiektu.
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zajmować będą sanitariaty damskie, męskie 
oraz rodzinne. Dwie toalety dla osób niepeł
nosprawnych mieścić się będą na parterze. 
W pobliżu powstanie też podziemna stacja 
transformatorowa, a dzięki sześciu rozdziel
nicom elektrycznym, zlokalizowanym w róż
nych miejscach Dolnej Równi, na czas imprez 
nie trzeba będzie rozciągać kabli po po
wierzchni ziemi, jak było to do tej pory.

Odnowa zieleni 
Wszystkim inwestycjom infrastrukturalnym 
towarzyszyć będzie odświeżenie i uzupeł
nienie zieleni. Prace polegające na pielęgnacji 
drzew i krzewów, wzmocnieniu mechanicz
nym koron drzew, sadzeniu żywopłotów, 
krzewów i rabat kwiatowych będą pro
wadzone także na Górnej Równi Krupowej, 
w Parku im. Lecha Kaczyńskiego oraz w Par
ku Miejskim. Żywopłoty posadzone wzdłuż 
ulicy Kościuszki i al. 3 Maja odizolują część 
rekreacyjną Dolnej Równi od hałasu i spa
lin ruchliwych ulic, a żywopłot posadzony 
od strony osiedla Słoneczna – odzieli część 
ogólnodostępną od mieszkalnej. 

Utrudnienia
Prace na Dolnej Równi Krupowej potrwają 
do końca roku. Przez ten czas poruszanie 
się po terenie Dolnej Równi będzie utrud
nione – będzie można jednak korzystać z 
jednej głównej alejki przecinającej Rówień. 

– Zdajemy sobie sprawę, że będzie to niedo-
godność dla osób, które mieszkają w okolicy 
lub często przechodzą przez Rówień w dro-
dze do szkoły lub pracy. Jednak ze względu 
na to, że cały obszar Dolnej Równi będzie 
objęty robotami, zdecydowaliśmy dla bezpie
czeństwa, ale też przyspieszenia prac ogra
niczyć dostępność terenu na kilka miesięcy 

– tłumaczy Wojciech Stankiewicz, naczelnik 
Wydziału Rozwoju Lokalnego i Współpracy 
Europejskiej. W związku z pracami Między
narodowy Festiwal Ziem Górskich odbędzie 
się w tym roku na Górnej Równi Krupowej.

Projekt dofinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Funduszu Spójności 

– Program Operacyjny Infrastruktura i Śro
dowisko obejmuje także pielęgnację drzew 
na ulicach: Kościuszki, Chramcówki, Krupów
ki, Piłsudskiego, Jagiellońska, Zamoyskiego, 
Sienkiewicza i al. 3 Maja. Całkowita wartość 
projektu to 8 778 429,02 zł, z czego dofi
nansowanie z Narodowego Funduszu Ochro
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 
5 368 831,21 zł.
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Nowe życie  
dworca kolejowego 

i Czerwonego Dworu

Zakopiański dworzec 
PKP oraz willa Czerwony 
Dwór mają szanse 
znów stać się jednymi 
z najważniejszych 
miejsc w mieście. Będzie 
to możliwe dzięki 8,9 mln 
złotych dofinansowania, 
które z funduszy 
unijnych dostanie 
zakopiański Urząd Miasta 
na modernizację tych 
zabytkowych obiektów.

Wyniki konkursu na dofinansowania z Re
gionalnego Programu Operacyjnego Wo
jewództwa Małopolskiego na lata 2014
2020 w ramach opieki nad zabytkami 
zostały ogłoszone pod koniec lutego. Wśród 
18 projektów większej skali, czyli takich, któ
rych koszt przekracza 3 mln złotych, znala
zły się aż trzy z Zakopanego. Urząd Miasta 
uzyskał dofinansowanie na dwie inwestycje: 
długo wyczekiwaną modernizację zabytko
wych budynków dworca PKP oraz moderni
zację pięknej willi Czerwony Dwór. Dofinan
sowanie dostało także Muzeum Tatrzańskie 
na prace w swoich obiektach murowanych. 
Są to jedyne projekty z powiatów tatrzań
skiego i nowotarskiego, które w ramach 
tego naboru skorzystają z funduszy unijnych. 
Obydwa modernizowane przez miasto bu
dynki będą służyły celom kulturalnym. - Po-
mysły na zagospodarowanie obydwu obiek-
tów pojawiły się podczas zeszłorocznych 
konsultacji społecznych. Wyremontowanie 
budynku to jedno, ale jeszcze ważniejsze 
jest zaplanowanie, co powinno się w nim 
znajdować, by to miejsce żyło. Dzięki po-
mysłom mieszkańców i pozyskanym fun-

duszom mamy szanse stworzyć w mieście 
bardzo potrzebne, a przy tym przyjazne 
przestrzenie – wyjaśnia Leszek Dorula, Bur
mistrz Miasta Zakopane.

W Czerwonym Dworze…
Willę Czerwony Dwór większość zakopiań
czyków kojarzy zapewne z przedszkolem, 
które mieściło się tu przez prawie 65 lat. 
Tymczasem ta piękna willa w stylu zako
piańskim, wzniesiona w 1902 roku, przez 
pierwsze trzydzieści lat swojego istnie
nia gościła wiele znamienitych osobi
stości ze świata sztuki, kultury i polityki. 
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W ubiegłym roku został przeprowadzony 
ostatni etap remontu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zako
panem. Dzięki temu oddział dla dzieci i mło
dzieży może teraz sprostać oczekiwaniom 
swoich najmłodszych czytelników, a czytelnia 
i wypożyczalnia stały się miejscem nie tylko 
pełnym ciekawych książek, ale i przestrzenią 
eksponowania sztuki. 

W oddziale dla dzieci na stosunkowo niewiel
kiej powierzchni udało się wydzielić strefy dla 
młodzieży i maluchów. Oczywiście najważ
niejszym miejscem nadal pozostaje księgo
zbiór z wolnym dostępem do półek. W części 
dla najmłodszych istotna jest także otwarta 
i kreatywna przestrzeń służąca zabawie 
i rozwojowi dzieci. Tu mogą one swobodnie 
rysować po specjalnie przygotowanej ścianie, 
wejść na mini ściankę wspinaczkową, posie
dzieć na wygodnych pufach, czy też skorzystać 
z różnych przyborów, układanek, gier plan
szowych i zabawek. Aby wszyscy mogli miło 
spędzać w bibliotece czas, zadbano także o es
tetykę wnętrza i wyposażenie, nawiązujące 
do elementów górskich i regionalnych. 

Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Bi
blioteki Publicznej w Zakopanem od trzech lat 
nagradzany jest certyfikatem „Miejsce Przyja
zne Maluchom”. 

Z myślą o swoich czytelnikach biblioteka przez 
cały czas stara się rozwijać. W ostatnim cza
sie udało się wprowadzić wiele nowości, jak 
chociażby elektroniczny dostęp do zasobów 
IBUK Libra. Dla osób niewidomych i słabowi
dzących biblioteka ma do zaoferowania urzą
dzenie „Czytak Plus – usłysz książkę”. Księgo
zbiór uzupełniany jest na bieżąco o nowości 
wydawnicze. Ponad 90% tytułów, które pro
ponują czytelnicy biblioteki, jest uwzględniane 
i trafia do zbiorów. Biblioteka posiada w swo
jej ofercie także multimedia. Są to zarówno 
płyty CD i DVD, jak i audiobooki. 

Dzięki przeprowadzonym remontom bibliote
ka uzyskała także przestrzeń, w której moż
na organizować wiele wydarzeń i promować 
zakopiańskich artystów. Zarówno dla doro
słych, jak i dla dzieci oferuje więc bogaty pro
gram wydarzeń. Dla dorosłych organizowane 

są „Czwartki Literackie”, w ramach których 
odbywają się promocje książek, cieszących się 
na rynku bardzo dużą popularnością. Są orga
nizowane wystawy, wernisaże, kursy kompu
terowe dla seniorów, szkolenia „Edekleracje. 
PIT przez Internet”. Dla dzieci biblioteka oferuje 
dużą gamę działań kulturalnoedukacyjnych, 
takich jak spotkania autorskie, pikniki waka
cyjne – „Czytanie na trawie”, głośnie czytanie 
bajek, lekcje biblioteczne, zajęcia plastyczne, 
literackie, jak również kursy języka angielskie
go dla najmłodszych czytelników, które cieszą 
się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Najważniejszym wydarzeniem w tym roku był 
zorganizowany po raz pierwszy Zakopiański 
Festiwal Literacki pod hasłem „Pod Tatry tylko 
z książką”, któremu towarzyszyły przez cały 
czas trwania Targi Książki. Zakopane w ten 
sposób nawiązało do swoich bogatych tra
dycji artystycznych i literackich, proponując 
spotkania z ciekawymi książkami, ich wy
dawcami i przede wszystkim autorami. Dla 
miłośników literatury była to jedyna okazja, 
by na tle inspirującego górskiego krajobrazu 
i w otoczeniu bogatego góralskiego dziedzic
twa podyskutować o poezji i prozie – zarów
no tej dawnej jak i współczesnej. W 2017r. 
w sierpniu odbędzie się kolejna edycja tego 
ciekawego literackiego wydarzenia.

Zapraszamy do korzystania z bogatej ofer
ty Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana 
Żeromskiego w Zakopanem. Potrzebne infor
macje oraz zapowiedzi zajęć, spotkań i wy
darzeń znaleźć można na stronach: www.bi
blioteka.zakopane.eu/ i www.facebook.com/
bibliotekaZakopane/.

(AKS)

Kolejne wnioski czekają 
na rozstrzygnięcie
W ramach naborów Urzędu Marszałkow
skiego Województwa Małopolskiego na pro
jekty z zakresu niskoemisyjnego transportu 
miejskiego oraz infrastruktury dla obsługi 
podróżnych zakopiański Urząd Miasta zło
żył też dwa wnioski o prawie 23,1 mln zł 
dofinansowania na przystosowanie parte
ru w budynku głównym dworca do obsługi 
ruchu pasażerskiego oraz budowę zinte
growanego centrum komunikacji kolejowej 
i autobusowej w Zakopanem. – Chcemy 
zlokalizować w jednym miejscu komunikację 
autobusową dalekobieżną i lokalną, tak, by 
turysta lub mieszkaniec po wyjściu z pociągu 
od razu w wygodny i intuicyjny sposób mógł 
przesiąść się na komunikację lokalną. Po la-
tach bardzo niewielkiego udziału przejazdów 
kolejowych w podróżach do i z Zakopanego, 
wreszcie pojawiła się realna szansa na zmia-
nę: bardzo wyczekiwana przez nas budowa li-
nii kolejowej Podłęże-Piekiełko, modernizacja 
kolejowej zakopianki, wreszcie plany urucho-
mienia wahadłowego połączenia kolejowego 
między Zakopanem a Nowym Targiem. A tyl-
ko kolej i sprawna komunikacja miejska są je-
dynym sposobem na ograniczenie korków 
w mieście i na zakopiance – tłumaczy Wiktor 
Łukaszczyk, Wiceburmistrz Miasta Zakopane.

Dodatkowo, w ramach tych samych nabo
rów Zakopane wystąpiło także o prawie 12,3 
mln zł dofinansowania na ważny projekt 
usprawnienia transportu miejskiego między 
dworcem PKP a Kuźnicami, gdzie ma po
wstać centrum przesiadkowe. – Środki, które 
pozyskaliśmy – ale też te, o które aplikuje-
my – pozwolą otworzyć zupełnie nowy etap 
w rozwoju Zakopanego – mówi Burmistrz 
Leszek Dorula. Wyniki naborów będą znane 
w drugiej połowie 2017 roku. 

Projekty dofinansowane zostaną ze środ
ków Unii Europejskiej w ramach Regional
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 20142020, po
działanie Ochrona i opieka nad zabytkami. 
Całkowita wartość projektu „Modernizacja 
zabytkowych budynków dworca PKP w Za
kopanem na cele gospodarcze i kulturalne” 
to 15 654 337,12 zł, z czego dofinansowa
nie wynosi 5 159 551,03 zł. Całkowita war
tość projektu „Modernizacja zabytkowej Willi 
Czerwony Dwór na cele kulturalne” to 6 715 
908,95 zł, z czego dofinansowanie wynosi 3 
822 061,78 zł.
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Po gruntownym remoncie, który rozpocznie 
się jeszcze w tym półroczu, w Czerwonym 
Dworze powstanie centrum twórczości lu
dowej związanej z podhalańskimi artysta
mi i rzemieślnikami. Odbywać się tu będą 
wystawy, warsztaty, spotkania autorskie, 
a zwiedzający będą mogli zobaczyć, jak po
wstają przedmioty użytkowe. Stworzenie 
takiego miejsca ma też pomóc w ochronie gi
nących zawodów na Podhalu. Projekt obej
muje także wyposażenie obiektu w ręcznie 
robione meble oraz uporządkowanie tere
nu wokół budynku. Ponowne otwarcie willi 

planowane jest w sierpniu przyszłego roku 
na jubileuszowy 50. Międzynarodowy Festi
wal Folkloru Ziem Górskich.

… i na dworcu kolejowym
Równie duże zmiany czekają dworzec PKP. 
Projekt obejmuje remont dwóch budynków: 
głównego, w którym mieszczą się obecnie 
kasy biletowe oraz sąsiedniego budynku, 
w którym znajdowały się niegdyś gabinety 
lekarskie. W ramach przyznanego dofinan
sowania wyremontowane zostanie pierw
sze piętro oraz poddasze budynku głównego. 

Znajdzie się tu mediateka, czyli nowoczesna 
biblioteka z wygodnymi miejscami do pra
cy indywidualnej (tzw. strefa ciszy), stano
wiska komputerowe oraz miejsce spotkań. 
W budynku dawnej przychodni na parte
rze powstanie informacja turystyczna, zaś 
w podziemiu – klub muzyczny. Pierwsze pię
tro i poddasze ma zagospodarować Zako
piańskie Centrum Kultury. W związku z tym, 
że jest to obiekt zabytkowy, zachowany zo
stanie układ pomieszczeń oraz architekto
niczne detale. Liczymy że prace na dworcu 
rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 
zaprasza

Czerwony Dwór
widok nocny z góry bez 
zieleni wysokiej od strony 
południowowschodniej

Dworzec PKP
wstępna koncepcja nowego 
dworca PKP w Zakopanem
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Góralska kultura to przede wszystkim tradycja. 
Mówi się, że nie można się jej nauczyć, trze
ba ją wynieść z domu rodzinnego. Poprawnej 
góralskiej mowy, ubioru, tradycji obchodzenia 
świąt i uroczystości, śpiewu i tańca trzeba się 
nauczyć od rodziców i dziadków, którzy całe 
to nasze bogactwo kulturowe przejęli z ko
lei od swoich przodków. Jest to niewątpliwie 
prawda, ale zdarzają się ludzie, którzy chcą 
i potrafią się dzielić z innymi góralską trady
cją. Są to instruktorzy zespołów góralskich 
działających na terenie Zakopanego. Od daw
na nie było tu tak prężnych grup tanecznych 
i muzycznych, jak w ostatnich latach. Zespoły 
zakopiańskie są zapraszane na festiwale folk
lorystyczne nie tylko w Polsce i Europie, ale 
także na świecie. Reprezentują Zakopane pod
czas przeglądów, konkursów oraz uroczystości 
religijnych, regionalnych i państwowych. Oso
by zrzeszone w zespołach nie tylko pokazują 
nasz folklor poza Zakopanem. Także pod Ta
trami możemy zawsze na nich liczyć. Obchody 
uroczystości państwowych, takich jak Święto 
Konstytucji 3 Maja, czy też Święto Niepodle
głości zawsze wzbogaca muzyka góralska. 

Od kilku lat możemy słuchać wspaniałego śpie
wu olczańskiego parafialnego zespołu Giewont. 
Podjął się on również pełnienia trudnej i odpo
wiedzialnej, ale przede wszystkim prestiżowej 
funkcji zespołu reprezentacyjnego Zakopanego. 
Jako zespół miejski „oprawia” on uroczystości or
ganizowane w naszym mieście. Gościł również 
u Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Jego Małżonki 
Agaty KornhauserDudy. „Giewont” zapraszał 
także góralskim śpiewem pielgrzymów z całego 
globu, którzy odwiedzili Polskę podczas Świato
wych Dni Młodzieży, aby swoje kroki skierowali 
pod Tatry. Zespół ten od kilku lat pełni ponadto 
zaszczytną rolę Gospodarza największego świę
ta górali z całego świata  Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. 

Przez cały rok wielopokoleniowy zespół „Gie
wont” prowadzi swoją działalność meryto
ryczną. W ostatnich latach wydał płyty CD 
z góralskimi śpiewkami oraz kolędami. Gó
ralskich pastorałek w jego wykonaniu można 
było posłuchać podczas Pasterki w Sanktu
arium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Me
dalik na Olczy, Święta Trzech Króli, Festiwalu 
Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzenio
wych, a także w „żywej szopce”, do której re
pertuar zespół przygotował samodzielnie.

Kolędy w swojej aranżacji podczas świąt reli
gijnych śpiewa także inna zakopiańska grupa, 
nosząca imię Klimka Bachledy. Reaktywowany 

przez Zofię KubiniecStanuch legendarny ze
spół ma również działające od wielu lat młod
sze grupy – „Małe Klimki” i „Młode Klimki”. Pod
czas prób dzieci i młodzież poznają nie tylko 
śpiew i taniec, ale także gwarę, zwyczaje i tra
dycje przodków. Wielokrotnie zespół przedsta
wiał program poświęcony dziecięcym zaba
wom góralskim, prowadził również warsztaty 
podczas Międzynarodowego Festiwalu Folklo
ru Zim Górskich. „Małe Klimki” nie jednokrot
nie występowały w roli Małego Gospodarza 
zakopiańskiego Festiwalu. W ostatnich latach 

„Klimki” nawiązały wiele kontaktów, dzięki któ
rym mogliśmy wspólnie zorganizować wystę
py zespołów folklorystycznych z różnych stron 
Polski. Młodsze grupy były także gospodarza
mi pięknego koncertu „Dudaski Tłusty Czwar
tek” w 2016 roku, którego najważniejszymi 
gośćmi był Prezydent RP Andrzej Duda wraz 
z Małżonką oraz Minister Kultury i Dziedzic
twa Narodowego prof. Piotr Gliński. 

Podczas tego spotkania, jak również w lutym 
tego roku zaprezentował się wspaniale kolejny 
zakopiański zespół  działająca przy Tatrzań
skim Centrum Kultury i Sportu „Jutrzenka” – 
„Zornica”. Jego instruktor Szymon Bafia zebrał 
wokół siebie grono zdolnych młodych ludzi, 
których uczy grać na instrumentach, także tych 
dawnych, jakimi są dudy podhalańskie. Podczas 
spotkań młodzi adepci poznają również arka
na ich wytwarzania. Wiosną 2016 roku zespół 

„Zornica” wystawił góralski musical inspirowany 
„Kopciuszkiem” zatytułowany „Hanusine Złote 
Kierpce”. Jego premiera miała miejsce podczas 
Tatrzańskiego Festiwalu Dziecięcych Zespołów 
Regionalnych „O Złote Kierpce”. W marcu bieżą
cego roku zespół Zornica zdobył za to przedsta
wienie I miejsce na 5. Małopolskich Spotkaniach 
Teatrów Amatorskich w Jabłonce.

„Zornica” przygotowała także i pięknie zapre
zentowała program podczas Festiwalu Folkloru 
Górali Polskich w Żywcu w roku 2016. „Pole
wacka” w ich wykonaniu zawierała archaiczne 
elementy obrzędowe, ale również wspaniale 

wypracowane układy stylizowane. Występ 
wzbudził ogromny aplauz widzów, nie tylko 
w Żywcu, ale również w Zakopanem, gdyż zo
stał on zaprezentowany podczas Dnia Górali 
Polskich na Dolnej Równi Krupowej.

Pod Giewontem od najmłodszych lat dzieci 
mają możliwość gruntować swoją wiedzę 
i zwyczaje góralskie także w innych działają
cych zespołach – m.in. w Przedszkolu Sióstr 
Felicjanek (instruktor Szymon Bafia), w Szkole 
Podstawowej nr 9 na Harendzie i w Szkole 
Podstawowej nr 7 na Cyrhli (instruktor Paweł 
Łojas), w Szkole Podstawowej nr 2 (instruktor 
Anna Naglak). Zespoły te zaprezentowały pa
storałki w swoim wykonaniu podczas ostat
niego okresu kolędowego przy zakopiańskiej 
szopce przed Urzędem Miasta oraz podczas 
miejskich mikołajek. Najmłodsi mogą także 
nauczyć się gry na skrzypcach metodą tra
dycyjną pod okiem znakomitego muzyka i in
struktora Krzysztofa Trebuni Tutki, prowadzą
cego lekcje w Tatrzańskim Centrum Kultury 
i Sportu „Jutrzenka”. Zapisane przez niego nuty 
góralskich śpiewek, a także autorski program 
nauki ze słuchu, pomagają w nauce kolejnym 
pokoleniom utalentowanych uczniów.

Wszelkie działania związane z kulturą regio
nalną wspiera Burmistrz Miasta Zakopane, 
współpracując z zespołami oraz zapraszając je 
do udziału w wydarzeniach o charakterze pań
stwowym i religijnym. Miasto Zakopane opłaca, 
poprzez dotacje, wynagrodzenia instruktorów, 
a także współorganizuje koncerty zespołów 
góralskich. Burmistrz Miasta jest również fun
datorem nagród rzeczowych i finansowych 
w konkursach oraz przeglądach odbywających 
się na terenie Zakopanego, m.in. Podhalańskim 
Przeglądzie Grup Kolędniczych, Międzyszkol
nym Konkursie Jasełek „Gloria” i Tatrzańskim 
Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych 

„O Złote Kierpce”, który od tego roku organizo
wany będzie przez Miasto. Pod patronatem 
Burmistrza Zakopanego wydawane są płyty, 
m.in „Dudy Podhalańskie” oraz ostatnia płyta 
kolędowa zespołu „Giewont”, która jako upo
minek świąteczny została przekazana wielu 
gościom zarówno z Polski jak i zagranicy. 

Mając w Zakopanem takich Instruktorów, tyle 
wspaniałych dzieci, które chcą poznawać swoją 
tradycję oraz świadomych rodziców, którzy chcą 
rodzimą kulturę przekazać kolejnym pokoleniom 
oraz wsparcie władz miasta, możemy być pewni, 
że wiara i tradycja naszych ojców nie zaginie.

JOANNA STASZAK

W zdrowym ciele, 
zdrowy duch – Szkolne 
Programy Sportowe 
W poprzednim wydaniu Informatora przybliżyliśmy 
mieszkańcom dwa programy sportowe dla dzieci 
i młodzieży realizowane przez Urząd Miasta Zako
pane tj. program nauki pływania „Już pływam” oraz 
poszerzony program WF im. Stanisława Marusarza. 
Teraz przyszedł czas na przedstawienie trzeciego – 
programu nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową”. 
Program nauki jazdy na nartach „Jeżdżę z głową” 
dedykowany jest uczniom klas trzecich szkół pod
stawowych, których organem prowadzącym jest 
Burmistrz Miasta Zakopane, tj. Szkoły Podstawo
wej nr 1,2,3,4,5,7,9. Obejmuje 18 godzin nauki 
jazdy na nartach z instruktorem. W roku 2017 
wzięło w nim udział 308 dzieci. Zajęcia odbywały 
się od 16 stycznia do 10 marca (z przerwą w czasie 
małopolskich ferii) i obejmowały 3 godziny nauki 
tygodniowo. Grupy liczyły maksymalnie 12 osób, 
więc każdy z uczniów miał szansę na szlifowanie 
narciarskich szusów pod czujnym okiem instrukto
ra. Uczniowie mieli zapewniony darmowy transport 
na stok i z powrotem, darmową jazdę na wyciągu 
oraz darmowe zajęcia z instruktorem. Podobnie jak 
program nauki pływania „Już pływam”, Program 

„Jeżdżę z głową” współfinansowany jest przez Ma
łopolski Urząd Marszałkowski. Łączna kwota do
finansowania wyniosła 29.400 zł, wkład własny 
gminy natomiast stanowił kwotę ponad 60.000 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe od 1 września 2017 r. zmie
ni się struktura szkolnictwa, co spowoduje ko
nieczność dostosowania jej do istniejącej sieci 
szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Za
kopane. Co za tym idzie od 1 września ucznio
wie będą uczyć się w następujących szkołach: 

1. 8letnia szkoła podstawowa,
2. 4letnie liceum ogólnokształcące,
3. 5letnie technikum,
4. 3letnia branżowa szkoła I stopnia,
5. 3letnia szkoła specjalna przysposabiająca 

do pracy,
6. 2letnia branżowa szkoła II stopnia,
7. szkoła policealna. 

Nowy ustrój szkolnictwa nakłada na gmi
nę obowiązek podjęcia szeregu różnorakich 
działań zmierzających do przekształcenia 
bądź wygaszenia funkcjonujących gimnazjów 
i kontynuacji działalności dotychczas sześcio
klasowych szkół podstawowych, które zosta
ną przekształcone w szkoły ośmioklasowe. 
Starając się przeprowadzić reformę w trosce 
o uczniów i pracowników placówek oświato
wych, począwszy od 1 września 2017 r. prze
widujemy następujące zmiany:

 » włączenie Gimnazjum nr 1 im. Olgi i Andrze
ja Małkowskich do Szkoły Podstawowej nr 
5 im. Janusza Korczaka w Zakopanem,

 » włączenie Gimnazjum nr 3 im. błogosła
wionego ks. Jerzego Popiełuszki do Szkoły 
Podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Zakopanem,

 » wygaszenie Gimnazjum nr 2 im. ks. prof. Jó
zefa Tischnera, w którym po zakończeniu 
nauki w roku szkolnym 2018/2019 prze
prowadzony zostanie generalny remont, 
a następnie budynek będzie przekazany 
na cele oświatowe. Planowane jest utwo
rzenie tu bezobwodowej szkoły podstawo
wej, do której będą mogły uczęszczać dzieci 
z terenu całej gminy. 

Przygotowując się do realizacji projektu uchwały 
dotyczącej nowej sieci szkół Burmistrz Miasta 
Zakopane zorganizował szerokie konsultacje 
i spotkania z Radnymi Miasta Zakopane, dyrek
torami szkół i przedszkoli, nauczycielami oraz 
przedstawicielami związków zawodowych, 
ZUSu i Delegatury Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty w Nowym Targu, aby omówić wpro
wadzane zmiany, rozwiać wątpliwości i przed
stawić plan dalszego działania. Analizując każde 
z proponowanych rozwiązań, brane były pod 
uwagę aspekty demograficzne i finansowe, ale 
przede wszystkim społeczne.  Włożyliśmy wiele 
wysiłku, aby dzieci i młodzież uczyła się w kom-
fortowych warunkach, w jak najlepiej przysto-
sowanych do tego budynkach i aby w miarę 
możliwości zajęcia odbywały się w systemie 
jednozmianowym. Dbamy również o to, aby 
zapewnić pracę nauczycielom z wygaszanego 
gimnazjum. Dyrektorzy szkół, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Miasto Zakopane, 
mają w pierwszej kolejności zatrudniać nauczy-
cieli z tej właśnie szkoły – mówi Wiceburmistrz 
Miasta Zakopane Agnieszka Nowak Gąsienica. 

ZOFIA KIEŁPIŃSKA

Wakacyjny dyżur 
przedszkola
W dniach od 3 lipca do 25 sierpnia 2017 
roku prowadzony będzie dyżur wakacyjny 
w Przedszkolu nr 3 im. Karola Szymanow
skiego w Zakopanem, przy ul. Kasprusie 
35A, dla wszystkich dzieci uczęszczających 
do publicznych przedszkoli i punktów przed
szkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto 
Zakopane. W czasie dyżuru opiekę nad ma
luchami będą sprawować wykwalifikowane 
nauczycielki oraz pracownicy ze wszystkich 
publicznych przedszkoli i punktów przed
szkolnych. Ilość oddziałów oraz godziny 
otwarcia zostaną dostosowane do potrzeb 
rodziców. Poza zajęciami opiekuńczowy
chowawczymi oferowane będą różnorodne 
zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające, 
rytmika, zabawy ruchowe na świeżym 
powietrzu, zabawy gimnastyczne, spacery 
i wycieczki w najbliższej okolicy. Zgłoszenia 
na dyżur wakacyjny będą przyjmowane od 3 
do 28 kwietnia 2017r. w godzinach od 7:00 
do 17:00 w Przedszkolu nr 3 w Zakopanem 
przy ul. Kasprusie 35 A.

Regionalna kultura 
ma się dobrze

Zakopane przeprowadza 
reformę oświatową 
w trosce o uczniów

Dziewczynki z Małych Klimków podczas Międzynarodowego 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich
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SEWiK w celu ograniczenia strat wody, poprawy 
przepływów oraz ciśnień na terenie aglomeracji 
Zakopane opracował plan modernizacji sieci 
wodociągowej na lata 2017-2020

Przedmiotem opracowania była ocena stanu 
istniejącego sieci wodociągowej będącej wła
snością SEWiK oraz metodologia przeprowa
dzenia niezbędnych prac modernizacyjnych 
mających na celu racjonalne zarządzanie 
siecią. Bez gruntownych zmian w sposobie 
zarządzania infrastrukturą wodociągową nie 
byłoby możliwości zahamowania niekorzyst
nych tendencji w zakresie strat wody oraz 
poziomu bezpieczeństwa dostarczania wody 
zarówno dla celów bytowogospodarczych jak 
i przeciwpożarowych. 

Osiągnięcie powyższych celów wymaga na
stępujących działań:

 » wymiany infrastruktury sieciowej w miej
scach, gdzie intensywność uszkodzeń jest 
największa,

 » szkolenia wykwalifikowanej kadry technicznej,
 » znajomości struktury materiałowej i wie

kowej sieci,
 » właściwego dobrania i eksploatowania ar

matury sieciowej ze szczególnym uwzględ
nieniem zasuw i hydrantów,

 » optymalnego doboru wodomierzy z możli
wością ich radiowego odczytu,

 » organizacji sprawnej ekipy diagnostycz
nej wyposażonej w najnowsze urządzenia 
do diagnostyki sieci oraz lokalizacji wycieków,

 » wdrożenia informatycznego systemu zarzą
dzania do monitoringu oraz regulacji sieci,

 » wykonania harmonogramu działań na lata 
20172020. 

System wodociągowy w Zakopanem stano
wi mieszana (pierścieniowo – rozgałęźna) 
sieć wodociągowa, zasilana w wodę w sys
temie grawitacyjnym bezpośrednio ze stacji 
uzdatniania lub poprzez zbiorniki otwarte, 

a w niewielkim zakresie, okresowo i miejsco
wo, jest uzupełniana za pośrednictwem prze
pompowni. Oprócz gęsto zurbanizowanego 
terenu ścisłego centrum miasta sieć wodo
ciągowa obejmuje również ościenne osiedla, 
co przy zróżnicowanym wysokościowo terenie 
tworzy bardzo skomplikowany system dystry
bucji, wyposażony też w sieciowe stacje pomp 
i system zbiorników otwartych. Sieć wodocią
gowa o łącznej długości ponad 200 km pod
dawana jest ciągłemu procesowi rozbudowy 
i budowy nowych połączeń pierścieniowych.

Intensywny rozwój Zakopanego w ostat
nich latach powoduje zwiększenie zużycia 
wody. Ze względu na turystyczny charakter 
miasta występuje tu bardzo wysoka sezo
nowa zmienność zapotrzebowania na wodę. 
Tak więc podstawowe zagrożenia związane 
ze złym stanem sieci wodociągowej to wystę
powanie braków wody u odbiorców. 

Należy tutaj zauważyć, że problemy wynikające 
z powstawania wycieków w sieci wodociągo
wej dotyczą każdego przedsiębiorstwa wodo
ciągowego. Przyczyny uszkodzeń są uwarun
kowane działaniem wielu czynników lub ich 
sumą. Najważniejsze z nich to: zbyt duże ci
śnienie, wadliwe ułożenie rurociągu, uderze
nia hydrauliczne, nieprawidłowo zastosowa
ne materiały, wzrost oporności hydraulicznej, 
nadmierne wyeksploatowanie rurociągu i wie
le innych. Nie każda awaria powstała w sieci 
wodociągowej powoduje przerwę w ciągłości 
dostaw wody do odbiorców. Najczęściej przy
czyną braku dostawy wody są nieszczelności 
i mała przepustowość oraz uszkodzenia uzbro
jenia, wymagające naprawy z odcięciem dopły
wu wody w sieci wodociągowej.

Głównym celem diagnostyki sieci wodocią
gowej jest podejmowanie systematycznych 
przeglądów, które zminimalizują prawdopo
dobieństwo występowania wycieków przez 
zakładany okres czasu. W ramach diagnostyki 
wykonuje się systematyczne przeglądy tras 
przebiegu sieci wodociągowych wraz z uzbro
jeniem, analizuje się dane otrzymywane z mo
nitoringu sieci dotyczące spadku ciśnienia dys
pozycyjnego czy nadmiernej wydajności pomp 
itp. System oceny stanu przewodów wodo
ciągowych opiera się na ewidencji uszkodzeń, 
napraw, uszczelnianiu i wymianie przewodów 
oraz połączeń wodociągowych.

Celem tych działań powinno być wdrożenie 
do stałej praktyki eksploatacyjnej programu 
systematycznych planowych remontów ka
pitalnych sieci wodociągowej oraz budowa 
strefowego systemu monitorowania oraz re
gulacji sieci wodociągowej. 

Podział sieci wodociągowej na strefy pomia
rowe zużycia wody oraz strefy dynamicznej 
regulacji ciśnienia, gdzie ciśnienie będzie za
leżne od zmiennego, chwilowego zapotrzebo
wania na wodę w tych strefach, będzie miał 
za cel poprawę zarządzania eksploatacją sieci 
wodociągowej szczególnie w zakresie sku
tecznego obniżenia strat wody w procesie 
dystrybucji, szybkiej reakcji na powstałe awa
rie oraz zebranie niezbędnych danych o prze
pływach i ciśnieniach wody. 

W spółce opracowany został również harmo
nogram prac modernizacyjnych niezbędnych 
do wykonania na najbliższe trzy lata. Spół
ka podejmuje planowe działania dotyczące 
ograniczenia strat wody, poprawy jakości oraz 
bezpieczeństwa w zakresie dostawy wody. 
Działania te mają charakter organizacyjny, 
szkoleniowy oraz inwestycyjny. Ponieważ 
waga problemu jest bardzo duża, wymaga 
ona zaangażowania i wyszkolenia zaplecza 
ludzkiego oraz przeznaczenia odpowiednich 
środków finansowych. 

KRZYSZTOF STRĄCZEK
PREZES ZARZĄDU SEWIK

Zakopane jak wiele miast w Polsce boryka się 
zimą z problemem smogu. Analizując wyniki po-
miaru Państwowego Monitoringu Środowiska 
(WIOŚ) stacji na Równi Krupowej widać, że pro-
blem ten istnieje od wielu lat – odkąd tylko po-
miary były dostępne. Patrząc na ostatnie lata 
wyraźnie widać tendencję spadkową stężeń i ilo-
ści występowania przekroczeń. 

Patrząc na wyniki pomiarów na tle in
nych miast w Polsce, Zakopane plasuje się 
na średniej pozycji. Biorąc pod uwagę usy
tuowanie w dość głębokiej kotlinie, wraz 
z sąsiednimi gminami, wielkość miasta oraz 
napływ turystów Zakopane narażone jest 
na dużo większe emisje niż inne miasta tej 
wielkości. Średnia powierzchnia ogrzewa
nia budynków w Zakopanem przypadająca 
na mieszkańca jest znacznie większa niż 
w innych podobnych miastach w Małopolsce. 
Biorąc to pod uwagę, gdyby nie podłączenie 
ok. 35% odbiorców ciepła do sieci geotermal
nej lub gazowej, Zakopane miałoby prawdo
podobnie większy problem z jakością powie
trza niż pozostałe gminy w Małopolsce. 

Zakopane już dużo zrobiło, ma wyjątkowo, 
jak na swoją wielkość, rozbudowaną sieć 
ciepłowniczą. Wraz z partnerami typu Geo
termia Podhalańska zrealizowało wiele 
działań – co już znacznie poprawiło jakość 
powietrza. Obecnie działania te są prowa
dzone bardzo intensywnie i mamy nadzieję, 
że w przeciągu 23 lat uda się znacząco po
prawić jakość powietrza. 

Działania i wydarzenia  
na rzecz ochrony powietrza 
Programy dotacji do zmiany ogrzewania

Zakopane złożyło wniosek o dotację  
na rekordową ilość wymian pieców!

W ramach Regionalnego Programu Opera
cyjnego, z którego Gmina Miasto Zakopane 
ubiega się o pozyskanie środków na wy
mianę tradycyjnych kotłów na paliwo sta
łe, na ogrzewanie niskoemisyjne, w okresie 
od listopada do grudnia 2016 r. prowadzo
na była kampania pod nazwą „Wymień piec 
póki są dotacje”. W jej wyniku zebrano 
łącznie ponad 700 ankiet od mieszkańców 
zainteresowanych wymianą pieca. W ra
mach tego projektu, jeśli Miasto uzyska do
tację (co prawdopodobnie będzie wiadomo 
w czerwcu 2017 roku), planuje się dofinan
sowanie aż 700 wymian pieców i kotłów. 
Warunki dofinansowania są z jednej strony 
korzystne dla mieszkańców, którzy mogą 
uzyskać maksymalnie do 8000 zł z możliwo
ścią dofinansowania do instalacji wewnętrz
nej, z drugiej strony trzeba spełnić warunki 
odpowiedniego docieplenia budynku. Zespół 

Zakopane w trosce 
o czyste powietrze

Wykres 1. Zakopane – stężenie średnioroczne PM10. Źródło: PMŚ WIOŚ

Wykres 2. Wyniki pomiarów dla pyłu PM10 na różnych stacjach PMŚ WIOŚ na terenie Małopolski.  
Źródło: PMŚ WIOŚ, Roczna ocena jakości powietrza w 2015 roku (stężenia PM10)

Modernizacja  
sieci wodociągowej 
w Zakopanem
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ds. jakości powietrza Urzędu Miasta Zako
pane w ramach projektu pracuje obecnie 
nad rozwojem programu osłonowego, któ
ry wspomógłby najuboższych mieszkań
ców w opłacaniu wyższych rachunków za 
ogrzewanie (gazu, ciepła geotermalnego, 
itp.) oraz nad programem wsparcia miesz
kańców budynków nie spełniających odpo
wiednich norm dotyczących ocieplenia. Cały 
projekt będzie bardzo ambitny i wymagający, 
ale mamy nadzieję, że wielu mieszkańców 
skorzysta z dotacji. Należy też pamiętać 
że w styczniu 2017 uchwalono tzw. Uchwałę 
antysmogową na terenie województwa ma
łopolskiego, która ogranicza, a po roku 2022 
zakazuje używania palenisk na paliwa stałe, 
niespełniających odpowiednich wymagań 
ekologicznych. Dlatego Urząd Miasta Zako
pane przy pomocy programów dotacyjnych 
chce pomóc mieszkańcom w dostosowaniu 
się do tych wymogów prawa lokalnego. 

 
Szczegóły dotyczące wyżej 
opisanego programu dostępne 
są na stronie internetowej  
Urzędu Miasta Zakopane:  
www.zakopane.eu/piece 

Gminny program dotacji
Wszystkich mieszkańców, planujących 
w pierwszej połowie 2017 roku przepro
wadzenie wymiany źródła ogrzewania tra
dycyjnego na niskoemisyjne, informujemy 
o możliwości ubiegania się o dofinansowanie 
ze środków budżetu miasta w ramach gmin
nego programu dotacji. 

Gminny program dotyczy zmiany ogrze
wania węglowego na: ogrzewanie gazowe, 
podłączenie do sieci ciepłowniczej (geoter
malnej), ogrzewanie olejowe, elektryczne lub 
pompy ciepła. 

 
Wysokość dotacji wynosi 
maksymalnie 50% kosztów 
inwestycji, jednak nie więcej 
niż 8000 zł brutto dla budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego 
lub usługowego i 4000 zł brutto 
dla mieszkania w budynku 
wielorodzinnym.  

Wnioski o udzielenie dotacji można składać 
w terminie od 1 stycznia do 31 sierpnia każ
dego roku kalendarzowego. Warunkiem ko
niecznym uzyskania dotacji jest posiadanie 
funkcjonalnego kotła(ów)/pieca(ów) na pa
liwo stałe jako jedynego źródła ogrzewania 
budynku i chęć jego trwałej likwidacji.

Uchwała antysmogowa – co z niej 
wynika oraz kilka dodatkowych 
informacji o złożonym wniosku 
na wymianę pieców
Na początku stycznia Sejmik Województwa 
Małopolskiego jednogłośnie przyjął uchwałę 
antysmogową, która pierwsze ograniczenia 
wprowadzi już w połowie tego roku – od lipca 
2017 roku na terenie Małopolski nowo insta
lowane kotły i kominki będą musiały spełniać 
wymagania ekoprojektu, będzie również obo
wiązywał zakaz palenia w piecach mułami, 
flotami węglowymi oraz mokrym drewnem 
(o wilgotności powyżej 20%). 

Na dostosowanie się do przepisów uchwały, 
mieszkańcy posiadający obecnie stare bez
klasowe kotły na paliwo stałe, będą mieli czas 
do końca 2022 roku, a w przypadku korzysta
nia z kotła spełniającego wymagania emisyj
ne na poziomie co najmniej klasy 3, okres ten 
został wydłużony do końca 2026 roku.

Osoby, które w najbliższym czasie przeprowa
dzają remont z wymianą kotła lub kominka 
albo wymieniają kocioł lub kominek na nowy, 
powinny zakupić urządzenie spełniające wy
magania ekoprojektu, aby uniknąć konieczno
ści powtórnej wymiany na sprzęt o standar
dach wpisanych do uchwały. 

Ponieważ uchwała antysmogowa nakłada 
obowiązek spełnienia zawartych w niej za
pisów bezpośrednio na mieszkańców Mało
polski i z uwagi na to, że działania związane 
z wymianą urządzenia grzewczego znaczą
co obciążają budżet domowy, Urząd Miasta 
Zakopane stara się pozyskać środki, które 
mogłyby pomóc mieszkańcom. Od listopada 
do połowy grudnia prowadzona była wspo
mniana już wcześniej kampania informacyj
na ,,Wymień piec póki są dotacje”, mająca 
na celu zebranie danych od mieszkańców 
miasta, aby móc przygotować się do złoże
nia wniosków o dofinansowanie z Regional
nego Programu Operacyjnego. 

Wnioski o dofinansowanie zostały wysłane 
przez Urząd Miasta Zakopane dnia 10 lu
tego 2017 roku. Staramy się w nich o dofi
nansowanie do 700 wymian starych kotłów 
opalanych węglem na ekologiczne ogrzewa
nie, w tym 500 wymian na jedno ze źródeł: 
geotermię, gaz, pompę ciepła, pelet oraz 200 
wymian na kotły opalane ekogroszkiem lub 
peletem spełniające wymagania ekoprojektu. 

U osób, które złożyły w Urzędzie Miasta Zako
pane ankietę dotyczącą wymiany źródła ciepła, 
będzie przeprowadzony audyt energetyczny 
budynku. Osoby, które nie złożyły jeszcze an
kiety, a są zainteresowanie możliwością pozy
skania dofinansowania, mogą to jeszcze zrobić 
w Urzędzie Miasta pokój 18E lub 213 lub prze
słać wypełnioną ankietę mailowo na adres 
piece@zakopane.eu. Wzór ankiety dostępny 
na stronie internetowej www.zakopane.eu/
piece lub w Urzędzie Miasta Zakopane. 

AGNIESZKA BARTOCHA

Maksymalna wydajność najlepszego odwiertu 
produkcyjnego Bańska PGP1: 550 m3/h
Ilość sprzedanej energii cieplnej w 2016 roku:  
ponad 420 000 GJ
Udział geotermii w całkowitej produkcji ciepła:  
ponad 91%
O tyle zredukowano emisję dwutlenku węgła (CO2) 
do atmosfery dzięki zrealizowanym podłączeniom 
geotermalnym: 488 000 ton
Ilość wody geotermalnej wydobywanej rocznie 
z odwiertów geotermalnych: 4 687 590 m3

Ilość obiektów podłączonych do sieci  
ciepłowniczej: 1 473 w tym:
» 834 budynki jednorodzinne 
» 278 budynki wielorodzinne
» 35 szkoły, przedszkola, sale gimnastyczne
» 103 hotele, pensjonaty, domy wczasowe
» 122 budynki usługowohandlowe
» 101 inne

1. miejsce Geotermii Podhalańskiej wśród  
producentów ciepła wykorzystujących ekologiczną 
energię wód geotermalnych
Ilość samorządów podhalańskich z siecią geotermalną: 
Szaflary, Biały Dunajec, Poronin, Zakopane: 4
Ilość odwiertów geotermalnych działających  
w Geotermii Podhalańskiej: 5
Moc zamówiona przez klientów PEC Geotermia 
Podhalańska S.A. na dzień 31.12.2016: 62 MW
Temperatura wody geotermalnej: 86°C
Długość sieci ciepłowniczej: 104 km

URZĄD  
MIASTA  
ZAKOPANE 

Możliwości 
dofinansowania 
do wymiany 
kotłów/pieców 
węglowych
I. Program miejski 
1. Obecnie realizowany w Urzedzie Miasta 

Zakoapane. Termin składania wniosków 
przez mieszkańców do 31.08.2017. 

2. Dofinansowanie do wymiany 
istniejacego źródła ciepła opalanego 
węgielem na: gaz, geotermię, piec 
elektryczny, olej, pompa ciepła 

3. Poziom dofinansowania: do 50% 
kosztów kwalifikowanych nie więcej niż:
• 8000 zł – w przypadku budynku 
• 4000zł – w przypadku 

wyodrębnionego mieszkania 
4. Audyt energetyczny budynku  

nie jest wymagany 
5. Wnioski można składać do 31.08.2017.

II. Program RPO 
1. Urząd Miasta na podstawie ankiet 

wypełnionych przez Mieszkańców złożył 
wniosek o dofinansowanie ze środków 
Uni Europejskiej w ramach programu RPO.  
Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony 
pozytywnie będzie istniała możliwość 
pozyskania przez mieszkańców 
dofinansowania w latach 20172020. 

2. Dofinansowanie do wymiany 
istniejacego źródła ciepła opalanego 
węgielem na: gaz, geotermię, biomasę, 
pompę ciepła, kocioł na ekogroszek. 
Nowe urządzenia grzewcze powinny 
spełniać wymagania ekoprojektu 
zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC 

3. Wymagany audyt energetyczny budynku 
4. Ankiety w dalszym ciągu przyjmowane 

są u Urzędzie Miasta 
5. Poziom dofinansowania: 

• 350 zł do 1 kW nowego źródła ciepła, 
nie więcej niż 8000 zł 

• Maksymalnie do 6000 zł do instalacji, 
w przypadku wymiany na gęotermię, 
gaz, biomasę, pompę ciepła 

• Maksymalnie do 1000 zł do instalacji, 
w przypadku wymiany na ekogroszek

Szczegółowe informacje można uzyskać 
osobiście w Urzędzie Miasta Zakopane 
(pokój 18E, pokój 213) oraz pod 
numerami telefonów +18 20 20 497, 
+18 20 20 413. 

Geotermia 
w liczbach

SZANOWNI ODBIORCY,
Uprzejmie informujemy, że uruchomiliśmy dla Państwa wygody 
bezpłatne, nowoczesne i wygodne w użyciu elektroniczne Biuro 
Obsługi Klienta (eBOK) pod adresem https://ebok.geotermia.pl które 
pozwoli na ułatwienie i usprawnienie kontaktu z PEC Geotermia 
Podhalańska S.A. Dostęp do serwisu jest możliwy nie tylko za 
pomocą komputera, ale też na smartfonach i tabletach.

Serwis eBOK pozwala na szybki, bezpieczny i darmowy dostęp 
przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa konta 
i daje wiele korzyści.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji,  
pod adresem email: bok@geotermia.pl lub nr telefonu  
+18 20 150 41 wew.174, 175.
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Zapraszamy czytelników do współtworzenia rubryki „Zakopane w obiektywie”. Zdjęcia nowości i ciekawych miejsc w Zakopanem  
można przesyłać na adres: biuro.prasowe@zakopane.eu. Najciekawsze opublikujemy w kolejnym numerze i nagrodzimy!

Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1

Park ćwiczeń przy ul. Przewodników Tatrzańskich

Otoczenie budynku Gimnazjum nr 1

Park ćwiczeń na Ustupie

Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1 wraz z zatoką postojową dla autobusów

Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich – etap I Opłatomat w holu Urzędu Miasta Zakopane

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1

12 listopada zeszłego roku odbyło się wal
ne zebranie Stowarzyszenia Muzeum Walki 
Męczeństwa „Palace”, które wznowiło swoją 
działalność. Nowy zarząd na czele z Lucyną 
GalicąJurecką ma przed sobą dwa główne 
wyzwania: rozwinięcie działalności i odzyska
nie budynku. 

Muzeum mieści się w podziemiach willi „Pala
ce” przy ul. Chałubińskiego. W czasie okupacji 
od listopada 1939 roku znajdowała się tu sie
dziba Gestapo, a piwnice zostały zaadoptowa
ne na cele więzienne. Obecnie działa tu ośro
dek wypoczynkowy.

Przez „Palace” zwane „Katownią Podhala” 
przeszło kilka tysięcy Polaków. Większość mę
czono, ok. 250 osób zabito na miejscu, wielu 
kierowano do innych więzień i obozów koncen
tracyjnych. Wśród więźniów „Palace” byli m.in. 
bł. Piotr Dańkowski, Franciszek Gajowniczek, 
Kurierzy Tatrzańscy  Stanisław Marusarz, He
lena Marusarzówna, Bronisław Czech, a także 
dr Wincenty Galica, Marian Polaczyk i Włady
sław Szepelak, z których inicjatywy w 1994 
r. powstało muzeum. Niestety w 1999 r. 
nowy właściciel obiektu uniemożliwił dostęp 
do piwnic, zlikwidował wystawę oraz przy
stąpił do przebudowy pomieszczeń, niszcząc 
oryginalne napisy więźniów pozostawione 
na ścianach. Ówczesne władze Zakopanego 

doprowadziły w końcu do podpisania umo
wy użyczenia części piwnic z przeznaczeniem 
na muzeum. Placówka została ponownie 
otwarta w 2001 roku. Ostatnio jej funkcjono
wanie było jednak bardzo ograniczone. 

Dzięki nowemu zarządowi od grudnia 2016 r. 
muzeum wznowiło działalność i jest czyn
ne we wtorki i czwartki w godzinach 16:00 

– 17:00. Oprowadza po nim kustosz Jan Ja
rosz. Natomiast na zwiedzanie w innych ter
minach można umówić się telefonicznie. Przy 
ulicy dzięki wsparciu Urzędu Miasta Zakopa
ne wkrótce pojawią się tablice informacyjne 
w kilku językach.

— Od momentu ponownego uruchomienia 
mamy w muzeum coraz więcej zwiedzających. 
Wszyscy członkowie, czyli 29 osób, są bardzo 
zaangażowani i starają się pomagać. Pozysku-
jemy dotacje z Urzędu Miasta i innych instytucji, 
między innymi na nowe tablice z nazwiskami 
więźniów oraz zakup rzutnika, ekranu, laptopa 
do prowadzenia prelekcji w szkołach. Chcemy 
wyjść z tym muzeum w świat. Chcemy zarchi-
wizować i zdigitalizować posiadane materiały, 
żeby ułatwić dostęp do informacji o wszystkich 
osobach związanych z Palace, a także stworzyć 
profesjonalną stronę internetową, pokazywać 
filmy, prezentować nagrania, współpracować 
z muzeum w Auschwitz. W marzeniach jest też 

stworzenie fundacji i przy wsparciu Burmistrza 
odkupienie budynku – wylicza wszystkie plany 
i wyzwania Prezes Lucyna GalicaJurecka, cór
ka dra Wincentego Galicy.

Działalność muzeum już wspiera Burmistrz 
Zakopanego Leszek Dorula, lokalne stowarzy
szenia i firmy. Pierwsze pieniądze po reaktywa
cji wpłynęły od Stowarzyszenia Absolwentów 
Liceum im. O. Balzera, a jeden ze sponsorów 
podarował sprzęt komputerowy. 

— Historycznie jest to bardzo ważne miejsce. 
Świadczy ono o tym, że górale oraz mieszkańcy 
Zakopanego i całego Podhala byli więzieni i kato-
wani przez wiele tygodni. Podhale z tamtych cza-
sów wielu osobom kojarzy się z Goralenvolkiem, 
a przecież niewiele osób brało w nim czynny 
udział. Znacznie więcej walczyło i cierpiało z po-
wodu swojego oporu wobec okupanta. Dla mnie 
to miejsce jest uświęcone ich krwią i absolutnie 
powinno być ono otoczone przez nas i kolejne 
pokolenia wielką czcią, pamięcią i modlitwą – 
podkreśla znaczenie muzeum nowa prezes.

Muzeum Walki i Męczeństwa „PALACE” 
ul. Chałubińskiego 7, 34-500 Zakopane 
tel. 508 276 432 
Bank PKO S.A. O/Zakopane nr  
17 1240 1587 1111 0000 0816 4814

(AKS)

Muzeum Walki 
i Męczeństwa „Palace” 
wznowiło działalność

ZAKOPANE W OBIEKTYWIE
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„TESKO” Tatrzańska Komunalna 
Grupa Kapitałowa Sp. z o.o. 
z siedzibą w Zakopanem przy 
ulicy Szymony 17a świadczy 
na terenie Gminy Miasto Zako
pane usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych.

Kontakt: 
Biuro Obsługi Klienta (składanie 
deklaracji, odbiór kodów kresko-
wych) czynne:  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 7:30 – 14:00 
tel. +18 20 25 638,  
+18 20 25 627,  
+18 20 25 636,  
+18 20 25 635,  
fax. +18 20 25 637  
email: tesko@tesko.pl 
Zakład Transportu Odpadów 
(usługi i reklamacje dotyczące 
odbioru odpadów komunalnych) 
czynny:  
od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 7:30 – 14:00
tel. +18 20 25 632,  
+18 20 25 633,  
fax: +18 20 25 621 
Dzierżawa pojemników  
na odpady:  
tel. +18 20 25 634
Uzgodnienie należności wyni-
kających z umów dzierżawy 
pojemników na odpady oraz 
windykacja: tel. +18 20 25 641 
Kasa (dokonywanie opłat za po-
bór wody SEWiK, dokonywanie 
opłat za dzierżawę pojemników 
na odpady komunalne) czynna: 
od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 7:30 do 14:00. 
 
OPŁATY  
ZA GOSPODAROWANIE  
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Właściciele nieruchomości 
położonych na terenie Gminy 
Miasto Zakopane zobowiązani 
są wnosić opłatę kwartalną za 
gospodarowanie odpadami ko
munalnymi w wysokości kwoty 
zadeklarowanej: 

za pierwszy kwartał  
do 15 kwietnia,
za drugi kwartał  
do 15 czerwca,
za trzeci kwartał  
do 15 października, 
za czwarty kwartał  
do 15 grudnia. 

Opłatę uiszcza się w kasie 
Urzędu Miasta Zakopane przy 
ul. Kościuszki 13 lub przelewem 
na numer rachunku bankowego 
wskazany w Informacji o wyso
kości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

HARMONOGRAM  
ODBIORU ODPADÓW
Harmonogramy odbioru od
padów dostępne są w Biurze 
Obsługi Klienta „TESKO” Ta
trzańska Komunalna Grupa 
Kapitałowa Sp. z o.o. jak również 
na stronie internetowej Spółki 
www.tesko.pl oraz stronie 
internetowej Urzędu Miasta 
Zakopane: www.zakopane.
eu/artykuly/eko-zakopane/
czyste-miasto-zakopane
Pojemniki i worki przeznaczone 
do gromadzenia odpadów ko
munalnych winny być oklejone 
kodem kreskowym gwarantu
jącym sprawne monitorowanie 
częstotliwości i ilości przekazy
wanych/wytwarzanych odpa
dów komunalnych. 
Odbioru kodów kreskowych 
może dokonać wyłącznie Właści
ciel nieruchomości, który złożył 

„Deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi” lub osoba przez 
niego upoważniona.
Upoważnienie powinno być 
udzielone na piśmie i przedłożo
ne w oryginale wraz z dowodem 
uiszczenia opłaty skarbowej.

WYSPA EKOLOGICZNA
PUNKT SELEKTYWNEJ 
ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH (PSZOK)
Punkt Selektywnej Zbiórki Od
padów Komunalnych dla Gminy 
Miasto Zakopane znajduje się 
przy ul. Wojdyły 25. 
Czynny: 
od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 07:00 – 17:00, 
w sobotę w godzinach:  
07:00 – 13:00. 
Mieszkańcy Gminy Miasto Zako
pane mogą nieodpłatnie oddać 
następujące rodzaje odpadów: 
papier, plastik, metal, opakowa-
nia szklane, odpady elektryczne 
i elektroniczne, drobne odpady 
niebezpieczne, odpady wielko-
gabarytowe w tym meble, opo-
ny, tekstylia, przeterminowane 
lekarstwa, niewielkie ilości gru-
zu budowlanego, stare baterie 
i akumulatory oraz bioodpady. 
Regulamin PSZOK dostępny jest 
na stronie internetowej „TESKO” 
Tatrzańska Komunalna Grupa 
Kapitałowa Sp. z o.o.: 
www.tesko.pl/index.php/
ekologia/wyspa-ekologiczna

ZBIÓRKA ODPADÓW NIEBEZ-
PIECZNYCH, ELEKTRYCZNYCH 
I ELEKTRONICZNYCH ORAZ 
WIELKOGABARYTOWYCH
Akcje odbioru odpadów ko
munalnych niebezpiecznych, 
wielkogabarytowych i drobnych, 
obejmujących m.in.: zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektrycz
ny, chemikalia (np. farby, lakiery, 
przeterminowane środki ochro
ny roślin), zużyte akumulatory, 
ogniwa i baterie galwaniczne, 
opony oraz przeterminowane le
karstwa, a także tekstylia będą 
organizowane przez „TESKO” 
Tatrzańską Komunalną Grupę 
Kapitałową Sp. z o.o. w nastę
pujących terminach: 
8 kwietnia 2017 roku,
10 czerwca 2017 roku,
19 sierpnia 2017 roku,
9 września 2017 roku,
18 listopada 2017 roku. 

Na dwa tygodnie przed plano
waną akcją zbiórki odpadów 
właściciele nieruchomości poło
żonych na terenie Gminy Miasto 
Zakopane będą mogli dokonać 
zgłoszenia o posiadanej ilości 
i rodzaju odpadów za pośred
nictwem poczty elektronicznej 
(wysyłając zgłoszenie na adres: 
tesko@tesko.pl), osobiście 
w Biurze Obsługi Klienta lub te
lefonicznie dzwoniąc pod numer  
+18 20 25 634.  
Odbiór odpadów jest bezpłatny. 

Właściciele nieruchomości 
położonych na terenie Gminy 
Miasto Zakopane zgłoszone 
odpady mogą wystawić na skraj 
ulicy koło swojej posesji 
lub przywieźć do jednego 
z 6 punktów odbioru odpadów 
wskazanych przez „TESKO” 
Tatrzańską Komunalną Grupę 
Kapitałową Sp. z o.o. 

Zgodnie z regulaminem 
utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasto 
Zakopane odpady komunalne 
selektywnie zebrane należy 
gromadzić w workach lub 
pojemnikach według zasad 
na sąsiedniej stronie. 

PAPIER
WOREK LUB POJEMNIK W KOLORZE NIEBIESKIM

W workach lub pojemnikach  
należy gromadzić w szczególności:

papier, opakowania z papieru i tektury, gazety, książki 
(bez oprawy), zeszyty, kartony i pudełka.

W workach lub pojemnikach  
nie należy umieszczać m.in.:
opakowań kartonowych po napojach, sokach 
(są to odpady wielomateriałowe), papieru zabrudzonego, 
zatłuszczonego, kalki, tapet, odpadów higienicznych.

SZKŁO  
WOREK LUB POJEMNIK W KOLORZE ZIELONYM

W workach lub pojemnikach należy gromadzić:
szklane odpady tj. butelki, słoiki itp.

Odpady szklane przed umieszczeniem  
w pojemniku lub worku należy opróżnić.

W workach lub pojemnikach  
nie należy umieszczać m.in.:
innego szkła gospodarczego np. talerzy,  
szyb samochodowych, okiennych, luster,  
świetlówek, żarówek.

TWORZYWA SZTUCZNE  
WOREK LUB POJEMNIK W KOLORZE ŻÓŁTYM

W workach lub pojemnikach  
należy gromadzić w szczególności:

odpady z tworzyw sztucznych tj. butelki typu PET, 
opakowania po jogurtach, kefirach, margarynach,  

folie i torebki, butelki po kosmetykach, środkach czystości 
oraz nakrętki z tworzyw sztucznych. Odpady z tworzyw 

sztucznych przed umieszczeniem w pojemniku lub 
worku należy opróżnić i zgnieść.

W workach lub pojemnikach  
nie należy umieszczać m.in.:
artykułów wykonanych z połączenia  
tworzyw sztucznych z innymi materiałami,  
butelek po olejach samochodowych, styropianu,  
gumy, opakowań po środkach ochrony roślin.

METALE  
WOREK LUB POJEMNIK W KOLORZE ŻÓŁTYM

W workach lub pojemnikach należy gromadzić 
w szczególności: opakowania z aluminium i żelaza np. 

puszki po napojach i konserwach, drobny złom żelazny. 
Odpady metalowe przed umieszczeniem w pojemniku 

lub worku należy opróżnić i zgnieść.

W workach lub pojemnikach  
nie należy umieszczać m.in.:
opakowań po aerozolach np. po piankach do włosów, 
lakierach, dezodorantach, opakowań po smarach, 
farbach i lakierach.

WIELOMATERIAŁOWE  
WOREK LUB POJEMNIK W KOLORZE ŻÓŁTYM

W workach lub pojemnikach  
należy gromadzić w szczególności:

opakowania po sokach, mleku (kartony typu Tetra Pak)
Odpady wielomateriałowe przed umieszczeniem 

w pojemniku lub worku należy opróżnić i zgnieść.

W workach lub pojemnikach  
nie należy umieszczać m.in.:
opakowań po olejach silnikowych, smarach, farbach 
i lakierach, aerozolach, środkach chwastobójczych 
i owadobójczych oraz odpadów które podlegają 
selektywnej zbiórce w ramach pozostałych grup.

BIOODPADY  
WOREK LUB POJEMNIK W KOLORZE BRĄZOWYM

W workach lub pojemnikach  
należy gromadzić w szczególności:

liście i gałęzie, skoszoną trawę, odpady z owoców 
i warzyw, fusy od herbaty i kawy, skorupki jaj,  

resztki produktów mleczarskich, pieczywo,  
niewielkie ilości papieru.

W workach lub pojemnikach  
nie należy umieszczać m.in.:
resztek wędlin, mięs, worków z odkurzacza,  
odchodów zwierzęcych, tkanin, lakierowanego  
drewna, niedopałków papierosów,  
innych materiałów nieorganicznych.

Poradnik mieszkańca



24 | ZAKOPANE.PL – INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA NR 1/2017 (2)

23 KWIETNIA 

Premiera filmu 
dokumentalnego „Piotr 
Malinowski. 33 zgłoś się...”

28 KWIETNIA – 2 MAJA 

Wiosna Jazzowa Zakopane

3 MAJA 

Święto Konstytucji 3 Maja

11 – 14 MAJA 

XII Festiwal Twórczości 
Chrześcijańskiej „Szukałem 
Was…” pod hasłem „Płoń nie 
za blisko nieba i nie za daleko”

20 MAJA 

Europejska Noc Muzeów

27-28 MAJA

Tatrzański Festiwal Dziecięcych 
Zespołów Regionalnych 
„O Złote Kierpce”

2 – 7 CZERWCA 

Dni Zakopanego, 20. rocznica 
wizyty Papieża Jana Pawła II 
na Podhalu oraz 100-lecie 
Objawień Fatimskich

Już od 25 marca zapraszamy do Miejskiej 
Galerii Sztuki, gdzie wracają Salony Marco-
we, niezwykłe zjawisko w świecie kultury. 
Przegląd najważniejszych zjawisk i tren
dów współczesnej sztuki, które odcisnęły 
swoje niezatarte piętno nie tylko na Za
kopanem, ale na dziejach polskiej sztuki. 
Pragniemy przywrócić tę niezwykle cenną 
tradycję, zaczynając od wystawy rzeźby 
prof. Adama Myjaka, jednego z najwięk
szych współczesnych artystów polskich, 
profesora Akademii Sztuk Pięknych w War
szawie, obecnie jej rektora. 

W Czerwonym Dworze, miejscu które dedyku
jemy kulturze rodzimej, już planujemy moder
nizację, aby oddać go ponownie publiczności 
w 2018 roku, zgodnie z naszymi oczekiwa
niami i tak jak na to zasługują artyści ludo
wi. Zanim rozpocznie się remont zaprasza
my 3 kwietnia na wspomnienie: Kapliczka. 
Szlakiem Wojciecha KułachaWawrzyńcoka.  
Kiedy ruszą prace Czerwony Dwór stanie się 
galerią zewnętrzną: Przewodnik dla ceprów 
po stroju góralskim, co to jest: np. opasek, 
spinka, parzenica, kistka, kostki, cucha, far
tuch, strzępki, katanka… objaśnienie na pew
no przyda się naszym Gościom. Czas mo
dernizacji to też okazja do prezentacji sztuki 
rodzimej poza Zakopanem, dzieła staną się 
ambasadorami Zakopanego.

Aby Goście przybyli pod Tatry otworzymy 
dla nich symbolicznie sezon letni w Sopocie, 
prezentując tam Zakopane z pełnią wrażeń, 
które dla nich szykujemy.

Wiosna Jazzowa Zakopane – trwają spory 
o to, która pora roku jest najlepsza dla jazzu. 
Prawdziwi fani gatunku nie mają wątpliwości 

– każda, szczególnie w Zakopanem. Dlatego 
też festiwal Wiosna Jazzowa to od wielu lat 
ogromna atrakcja nie tylko dla zagorzałych fa
nów, ale również dla wszystkich gości przyby
wających pod Tatry na długi majowy weekend. 
Synkopowe rytmy czynią wiosnę pod Tatrami 
jeszcze wspanialszą. 

Szlak Znakomitych Zakopiańczyków – moty
wem przewodnim Szlaku jest Zakopane i wybit
ne postaci, które mieszkały tu stale lub czasowo 
przebywały. Ideą jest promocja postaci i miejsc 
z nimi związanych, przypomnienie klimatu 
i krajobrazu miasta oraz jego dorobku. Uzy
skaną wartością dodatkową poza aspektami 
turystycznymi i poznawczymi będzie próba od
tworzenia „klimatu Zakopanego”, nawiązujące
go do przeszłości, gdy elity intelektualne i arty
styczne wyznaczały sobie Zakopane na miejsce 
swoich spotkań.

Maj to także XII Festiwal Twórczości Chrze-
ścijańskiej „Szukałem Was…”. Festiwal jest 
świętem, podczas którego młodzi ludzie z ca
łego kraju wyrażają swoją wiarę poprzez naj
rozmaitsze formy sztuki. Impreza powstała 
dla upamiętnienia wizyty Ojca Świętego Jana 
Pawła II pod Tatrami w czerwcu 1997 roku. 
Nie zabraknie więc muzyki, literatury, malar
stwa i rzeźby czy widowisk teatralnych, które 
nawiązywać będą do papieskiej biografii i na
uki. W tym roku Festiwal zapowiada i symbo
licznie otwiera obchody 20. rocznicy pobytu 
Jana Pawła II w Zakopanem.

Europejska Noc Muzeów – Noc Muzeów, 
wielkie święto sztuki, które co roku wydarza 
się we wszystkich europejskich miastach, ma 
oczywiście także swoją zakopiańską odsłonę. 
Tłumy ludzi i kolejki, które tworzą się przed 
galeriami i muzeami późno w nocy, pokazują, 
że dobrej sztuki nigdy nie jest dosyć. 

Festiwal „O złote kierpce” – aby dbać o lokalną 
tradycję, do jej kultywowania trzeba zachęcać 
przede wszystkim najmłodszych. To właśnie 
główny cel Tatrzańskiego Festiwalu Dziecię
cych Zespołów Regionalnych, który pokazuje 
tradycje, dawne zwyczaje czy scenki rodzajowe 
z Podhala w sposób przystępny i atrakcyjny dla 
dzieci. Jego uczestnicy będą mieli okazję poznać 
obrzędy i zwyczaje swoich przodków. To jedyny 
sposób, aby zachować bezcenne dziedzictwo 
kulturowe naszego regionu.

Aby dopełnić paletę różnorodności i wrażeń 
jeszcze w maju oddamy do użytku nowopow
stałą na mapie kulturalnej Zakopanego prze
strzeń pod nazwą: KinoMiejsce. Nazwa nie 
przypadkowa, w założeniu to kino studyjne, 
w praktyce będzie to miejsce spotkań, prezenta
cji, edukacji, bo przecież: „Tu, w Zakopanem […] 
surowy klimat, podniecający wpływ tego po-
wietrza, a nade wszystko ta tajemnicza ściana 
gór, u stóp której się mieszka, nie daje spokoju.” 

Tak pod koniec XIX wieku o Zakopanem i tym, 
co robi ono z człowiekiem, pisał Stanisław 
Witkiewicz, największy z ojcówzałożycieli 
mitu naszego miasta 

BEATA MAJCHER 
DYREKTOR ZAKOPIAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY 

Zakopane, to naprawdę 
miasto pełne wrażeń…

Wiosenne wydarzenia


