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INFORMATOR DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA

Sezon 
na inwestycje

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

CO NOWEGO W NASZYM MIEŚCIE?

KONKURS MALARSKI „MOJE ZAKOPANE”
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Szanowni 
Państwo,
zarówno wykonywane na bieżąco remon-
ty i inwestycje drogowe, jak i od wielu lat 
wyczekiwane przez mieszkańców duże 
i kluczowe przedsięwzięcia wymagają 
odpowiednich przygotowań, planowa-
nia, projektowania, niezbędnych zezwoleń 
oraz pozyskania źródeł dofinasowania. Te 
wszystkie procedury wymagają wiele czasu 
i cierpliwości. Teraz jednak nadszedł mo-
ment, w którym możemy przystąpić do re-
alizacji wielu z nich. Trwa modernizacja za-
bytkowego „Czerwonego Dworu”, wkrótce 
rozpocznie się rewaloryzacja Dolnej Równi 
Krupowej, a niedawno wraz z Wicemar-
szałkiem Województwa Małopolskiego 
Stanisławem Sorysem podpisaliśmy umo-
wy na dofinansowanie w wysokości 6 mln 
złotych modernizacji budynków dworca 
PKP oraz szkół na Olczy. Efekty trwających 
inwestycji widać już w naszym otoczeniu, 
na drogach, przy szkołach, w nowych par-
kach ćwiczeń i wielu innych miejscach.

Także mieszkańcy przy wsparciu miasta 
i środków unijnych będą mogli już wkrótce 
w swoich domach rozpocząć ważne dla śro-
dowiska naturalnego i naszego zdrowia in-
westycje. Miasto Zakopane otrzymało bo-
wiem fundusze z Regionalnego Programu 
Operacyjnego na dwa projekty: 6,5 mln zł 
na wymianę pieców węglowych oraz blisko 
1,7 mln zł na nowoczesne kotły spełniające 
wymagania Ekoprojektu opalane ekogrosz-
kiem lub biomasą. Natomiast 15 września 
zakończyliśmy przyjmowanie wniosków 
od mieszkańców do naszego trzeciego pro-
jektu, tym razem na solary, panele fotowol-
taiczne i pompy ciepła.

Aktualny numer kwartalnika poświęcamy 
więc inwestycjom, aby pokazać jak wiele 
w tej dziedzinie dzieje się w Zakopanem i jak 
dużo wyzwań jeszcze przed nami, ale także 
aby zachęcić Państwa do włączania się w te 
pozytywne zmiany.

LESZEK DORULA 
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE
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Prof. Wanda Półtawska 
Honorowym Obywatelem 
Zakopanego
Podczas Uroczystej Sesji Rad Miasta Za-
kopane, Gmin Biały Dunajec, Bukowina 
Tatrzańska, Kościelisko, Poronin oraz Po-
wiatu Tatrzańskiego zorganizowanej z oka-
zji 20-lecia wizyty Świętego Jana Pawła II 
pod Giewontem honorową obywatelką Za-
kopanego została prof. Wanda Półtawska 
– więźniarka obozu Ravensbrück, lekar-
ka, obrończyni życia poczętego, związana 
z dziełem Duszpasterstwa Rodzin – także 
w naszym mieście. Uchwałę o nadaniu Ho-
norowego Obywatelstwa przez aklamację 
przyjęła Rada Miasta Zakopane z inicjatywy 
Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli 
oraz Radnych.

6.06.2017

100-lecie Objawień 
Fatimskich
W Sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej 
na Krzeptówkach odbyły się obchody 
100-lecia Objawień Fatimskich. Konfe-
rencja Episkopatu Polski wybrała właśnie 
pallotyńską świątynię, zwaną potocznie 
„Polską Fatimą”, jako centralne miejsce ju-
bileuszowych uroczystości oraz ponowienie 
Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce i Oj-
czyzny Niepokalanemu Sercu Maryi.

26-28.06.2017

Forum EkoZakopane
W stolicy Tatr blisko 700 uczestników 
I Międzynarodowego Forum Energetyka 
i Środowisko EKOZAKOPANE radziło o za-
trzymaniu niskiej emisji i ekologii. Gościli-
śmy ponad 70 panelistów z 7 krajów. Przy 
okazji Forum zostało zorganizowane także 
„Eko Miasteczko” na Placu Niepodległości 
w centrum Zakopanego. Ponad 20 wy-
stawców próbowało przez 4 dni zachęcić 
mieszkańców Podhala m.in. do skorzysta-
nia z nowych technologii i wymiany pieców 
na niskoemisyjne.

13.07.2017

„Góralskie żywobycie na 
szkle zatrzymane” we Francji
W mieście partnerskim Saint-Dié-des-
-Vosges we Francji otwarto wystawę ma-
larstwa na szkle zakopiańskich twórców. 
Burmistrza Zakopanego reprezentował 
wiceburmistrz Wiktor Łukaszczyk wraz 
z delegacją, w składzie której znalazły się 
artystki: Barbara Baniecka-Dziadzio, Mar-
ta Walczak-Stasiowska i Bożena Doleżu-
chowicz-Mickiewicz.
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31.07.2017

Zgoda na zakup „Palace”
Z inicjatywy Burmistrza Miasta Zakopane 
Radni podjęli uchwałę w sprawie wyraże-
nia zgody na zakup budynku „Palace” przy 
ul. Chałubińskiego 7. Stało się to możliwe 
dzięki staraniom władz miasta na czele 
z Burmistrzem Leszkiem Dorulą oraz władz 
Stowarzyszenia Muzeum Walki i Męczeń-
stwa „Palace” z prezesem Lucyną Galicą-
-Jurecką na czele. W podziemiach budyn-
ku mieści się obecnie muzeum. W czasie 
okupacji „Palace” było siedzibą Gestapo, 
a piwnice zostały zaadoptowane na cele 
więzienne.

6.08.2017

74. Tour de Pologne
Jeden z czołowych wyścigów kolarskich 
na świecie dotarł do Zakopanego! 6. etap, 
liczący 189 km, wiódł z Kopalni Soli w Wie-
liczce pod Wielką Krokiew w Zakopanem. 
Przed metą na kolarzy czekała runda wo-
kół Zakopanego. 64 kilometry z pięcioma 
górskimi premiami I kategorii w Bustry-
ku, na Butorowym Wierchu, w Kościelisku 
i na przełęczy Głodówka. Pierwszy przy-
jechał na metę Jack Haig (Orica – Scott), 
któremu pamiątkową ciupagę w imieniu 
Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli 
wręczył Zastępca Wiktor Łukaszczyk.

11-14.08.2017

Literackie Zakopane 2017
Zakończyła się druga, niezwykle udana 
edycja Zakopiańskiego Festiwalu Literac-
kiego, którego celem jest nawiązanie i przy-
wrócenie pamięci o literackiej i kulturalnej 
tradycji Zakopanego. Podczas czterech dni 
odbywały się spotkania autorskie, promo-
cje książek, dyskusje językoznawcze, po-
kazy filmów, a także wernisaże wystaw 
malarskich, wystawa fotografii oraz kon-
cert „Waglewski & Pospieszalski”. Publicz-
ność licznie odwiedzała także Targi Książki 
na Placu Niepodległości.

13.08.2017

Nagroda Literacka 
Zakopanego
Podczas Zakopiańskiego Festiwalu Literac-
kiego poznaliśmy laureata pierwszej edy-
cji ustanowionej przez Burmistrza Miasta 
Leszka Dorulę Nagrody Literackiej Zakopa-
nego. Spośród pięciu nominowanych po-
zycji Kapituła pod przewodnictwem Anny 
Janko wybrała książkę profesora Jacka Kol-
buszewskiego „Literatura i Tatry”.

17-25.08.2017

49. Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru Ziem 
Górskich
Święto góralskiego folkloru trwało aż 9 dni, 
wzięło w nim udział ponad 1200 artystów 
z 14 zespołów zagranicznych i 4 polskich. 
Pod okiem międzynarodowego jury wal-
czyli oni o złote, srebrne i brązowe ciupagi. 
Za rok ten prestiżowy festiwal obchodzić 
będzie złoty jubileusz.

11.09.2017

Umowy na 6 mln zł 
dofinansowania podpisane
Na terenie dworca PKP w Zakopanem Bur-
mistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula 
i Wicemarszałek Województwa Małopol-
skiego Stanisław Sorys podpisali umowy 
na dofinansowanie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego dwóch ważnych dla Zakopanego 
projektów na łączną kwotę blisko 6 mln zł. 
Całkowity koszt ich realizacji wyniesie bli-
sko 19 mln zł. Modernizacji doczekają się 
zabytkowe budynki dworca PKP, a moder-
nizacja energetyczna obejmie szkolne bu-
dynki na Olczy.
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W SKRÓCIE…
PARK KULTUROWY – PIERWSZY ROK 
ZMIAN

1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwała o Parku 
Kulturowym obszaru ulicy Krupówki. Od tego 
dnia zarządcy nieruchomości i użytkownicy 
obiektów położonych na jego terenie mają 
obowiązek dostosowania się do nowych wy-
mogów, ustalonych na drodze licznych kom-
promisów, podczas trwających prawie rok 
konsultacji społecznych.
Mimo, iż jeszcze wiele przed nami, to przez ten 
rok już wiele się zmieniło, a centrum miasta 
zyskuje nowe oblicze. 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 instalo-
wane wyłącznie na kondygnacji parterowej bu-
dynków, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, ponadto muszą odpowiadać wy-
mogom miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz prawa budowlanego. 

Znikają więc reklamy wolnostojące, mocowane 
na płotach i słupach. Kolejne widoczne zmiany 
dotyczą parasoli i markiz, które mają określoną 
kolorystykę – odcienie bieli i beżu – oraz wiel-
kość zamieszczanych logotypów. W Parku Kul-
turowym obowiązuje także zakaz prowadzenia 
poza lokalami użytkowymi wszelkiej działal-
ności handlowej i usługowej. Wyjątek stanowi 
sprzedaż wyrobów i usług utożsamianych z hi-
storią, tradycją i kulturą regionu, czyli pamiątek 
i produktów regionalnych, ale może być ona 
prowadzona wyłącznie z ujednoliconych stoisk 
o cechach regionalnych tzw. fasiągów. Z kolei 
ograniczenia w zakresie prowadzenia robót bu-
dowlanych dotyczą zakazu lokalizacji obiektów 
tymczasowych, a także kształtowania elewacji 

budynków, np. zakazu stosowania na istnie-
jących budynkach obcych im stylistycznie ele-
mentów architektonicznych.
W celu egzekwowania prawa trwają kontro-
le, a niestosowanie się do przepisów grozi 
mandatem i wszczęciem postępowania kar-
nego. Urząd stara się także na różne sposoby 
zachęcać działających w tym obszarze przed-
siębiorców do jak najszybszego wprowadzenia 
pozytywnych zmian. Każdy obiekt, który zo-
stanie w pełni dostosowany do zasad Parku 
Kulturowego otrzyma certyfikat od Burmistrza 
Miasta Zakopane.
Kolejnym etapem działań było opracowywanie 
i przyjęcie Planu ochrony Parku Kulturowego. 
Jest to dokument pomocniczy w podejmowa-
niu właściwych działań przy zarządzaniu Par-
kiem Kulturowym i jego rozwijaniu.
Widać zmiany
• zniknęły wielkoformatowe reklamy;
• usuniętych zostało ponad 50 reklam niezgod-
nych z wymogami pod względem rozmiaru 
i ulokowania na elewacji budynków;
• coraz więcej lokali wykonuje wyklejanie 
w sposób elegancki i estetyczny, nie przekra-
czając 20% powierzchni witryny;
• większość lokali dostosowała parasole i mar-
kizy do kolorystyki zgodnej z uchwałą;
• widoczne są dobre przykłady projektowania 
i montowania szyldów i tablic reklamowych;
• stoiska handlowe mają formę fasiągów.

NOWY PARK ĆWICZEŃ W ZAKOPANEM 
Wraz z nadejściem lata udostępniony został nowy 
park ćwiczeń, który powstał przy zmodernizowanej 
ulicy Przewodników Tatrzańskich. Ma powierzchnię 
200 m² i usytuowany jest powyżej „Księżówki”. Znaj-
dują się na nim trzy place tematyczne. Na pierwszym 
dostępne są urządzenia pomagające zadbać o kondy-
cję, takie jak: rowerek, orbitrek czy narciarz zjazdowy. 
Drugi plac przeznaczony został do ćwiczeń siłowych, 
zaś na trzecim zamontowane są drążki oraz slackli-
ne. Na plac prowadzi wygodny chodnik i ścieżka ro-
werowa. Przypominamy także, że przy wjeździe do 
Zakopanego na Ustupie zlokalizowane jest podobne  
miejsce służące rekreacji, wyposażone w urządzenia 
do ćwiczeń, huśtawki dla dzieci, ławki i alejki spacero-
we. Zapraszamy od godz. 8.00 do zmierzchu.
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MURAL W PARKU MIEJSKIM
Muszla koncertowa w Parku Miejskim im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego przyozdo-
biona została niezwykłym graffiti. Mgr Mors, 
czyli artysta ze Starego Sącza Mariusz Bro-
dowski, na zlecenie Miasta wykonał mural 
prezentujący portrety 21 historycznych po-
staci wielkich Polaków, którzy byli związani 
z Zakopanem.
Mariusz Brodowski tworzy od końca lat 90-
tych. Zajmuje się nie tylko graffiti i wielkofor-
matowymi obrazami, ale także malarstwem 
na płótnie. Łączy różne techniki, specjalizuje 
się także w portretach. Jego murale powstały 
m.in. w Nowym Sączu, Bydgoszczy, Warsza-
wie, Gnieźnie i Rudzie Śląskiej.
Biografie zaprezentowanych na muralu 
postaci można znaleźć na stronie: https://
w w w. z a ko p a n e . e u /a r t y k u l y/ k u l t u r a /
mural-w-parku-miejskim 

„WAKACJE W MIEŚCIE”
Zakończył się trwający przez dwa letnie miesią-
ce projekt „Wakacje w mieście”. Dzieci biorące 
w nim udział odwiedziły Urząd Miasta, aby po-
dziękować Burmistrzom za wspaniałe zorgani-
zowanie czasu podczas wakacji.
Półkolonia „Wakacje w mieście” organizowana 
przez Burmistrza Miasta Zakopane to zajęcia 
dla dzieci z zakopiańskich szkół podstawo-
wych, odbywające się w Zakopiańskim Centrum 
Edukacji przy ulicy Kasprusie. Dzieci przez całe 
wakacje mogły uczestniczyć w zajęciach arty-
stycznych, edukacyjnych i sportowych, a także 
dobrze się bawić.
Podczas tegorocznej edycji programu dzieci 
spacerowały Drogą pod Reglami do Chaty Sa-
bały, gdzie odbywały się warsztaty plastyczne, 
bawiły się na leśnych polankach, uczestniczyły 
w warsztatach „Ornament – rzeźba w drew-
nie”, „Wokół Świętego Franciszka”, „Kanon Ikony 

– malarstwo” oraz „Na ludowo – rzeźba” w Ga-
lerii Antoniego Rząsy. Sprawdzały swoją spraw-
ność fizyczną w parku linowym i na placach 
zabaw. Codziennie po obiedzie był czas na gry 
stolikowe, oglądanie bajek, grę w tenisa stoło-
wego oraz zabawy 
chustą Klanzą, a dla 
bardziej aktywnych 
g r y  z e s p o ł o w e 
i zawody sportowe 
w sali gimnastycz-
nej i na boisku przy 
ZCE. Uczestnicy 
zaprojektowali wła-
sne zwierzątka i wy-
rzeźbili je w masie 
plastycznej. Mieli 
t e ż  m o ż l i w o ś ć 
u c z e s t n i c z e n i a 
w zajęciach tanecz-
nych prowadzonych 

przez Adama Soroczyńskiego. Starsza grupa 
spróbowała jazdy w terenie na rowerach typu 
fatbike. Uczestnicy półkolonii prezentowali 
również swoje talenty podczas gali „Mam ta-
lent” na scenie ZCE.

PONAD 6,5 MLN ZŁOTYCH NA WYMIANĘ 
PIECÓW
Program wymiany będących głównym źró-
dłem zanieczyszczenia powietrza pieców 
węglowych otrzyma dofinansowanie z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskie-
go poinformował, że złożony przez Urząd 
Miasta Zakopane wniosek został pozytyw-
nie oceniony.
Przyznana kwota wynosi 6.541.344,66 zł 
i umożliwi aż 500 gospodarstwom domo-
wym przyłączenie się do sieci geotermalnej 

lub gazowej, a także instalację pomp ciepła 
i kotłów na biomasę. Podkreślić trzeba, że 
zakopiański wniosek otrzymał bardzo wyso-
ką ocenę, zajmując drugie miejsce na liście 
rankingowej, a dofinansowanie odpowiada 
wnioskowanej przez Urząd kwocie.
Obecnie trwa przeprowadzanie ocen ener-
getycznych budynków u mieszkańców, któ-
rzy wypełnili i złożyli ankiety, zgłaszając 
tym samym chęć uczestnictwa w programie. 
Wymiana pieców ruszy po ich zakończeniu 
i podpisaniu umowy z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa Małopolskiego.
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M I AS TO  WS Z EC H S T R O N N E
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NowotarskaCo nowego 
w naszym 
mieście?

Wywiad z Burmistrzem Miasta Zakopane 
Leszkiem Dorulą na temat inwestycji.

W mieście widzimy wiele wyremonto-
wanych ulic, a kolejne prace drogowców 
wciąż trwają. Mieszkańcy których ulic 
już cieszą się nowymi drogami, a które 
ulice będą wyremontowane w najbliż-
szym czasie?
Tak, to prawda, mimo nienajlepszej pogody 
udało nam się przeprowadzić dużo remon-
tów, gdyby pogoda nam sprzyjała zapewne 
prace prowadzone byłyby na większą skalę. 
Na ten moment nową nawierzchnię mają 
już ulice: Oberconiówka, Wyskówki, Huty 
i Smrekowa. Natomiast nowe nakładki wraz 
z chodnikami są już na ulicach: Spyrkówka, 
Bachledy, Guty, Piaseckiego, Strążyska i Ka-
sprusie. Wykonaliśmy również nowe schody 
łączące ulicę Tetmajera z ulicą Małe Żywczań-
skie. Duży remont przeprowadziliśmy także 
na placu przy dworcu PKP, gdzie rozebrane 
zostały tory i wiata, aby przygotować teren 
pod parking dla autobusów. Na ulicy Zborow-
skiego wyremontowaliśmy chodnik i kolek-
tor burzowy. Natomiast na ulicach Stachonie 
i Rybkówka położyliśmy nową nawierzchnię 
jezdni, wraz z umocnieniem pobocza i rowem 
odwadniającym.

Aktualnie remont nawierzchni jezdni wraz 
z chodnikiem przeprowadzamy na ulicach: 
Kurierów Tatrzańskich, Salwatoriańska i Że-
romskiego. Natomiast samej jezdni na ulicach: 
Chałubińskiego – boczna, Goszczyńskiego, 
Droga do Walczaków, Wojciecha Brzegi, Ba-
chledzki Wierch, Ks. Władysława Curzydły, 
Małaszyńskiego, Droga na Buńdówki, Szkol-
na i Droga do Olczy – boczna. Remontujemy 
także chodnik do szpitala na ulicy Kamieniec, 
aby ułatwić pieszym poruszanie się. Aktualnie 
trwa też przebudowa ulicy Króle w zakresie 
wykonania kanalizacji deszczowej i nowej 
nawierzchni asfaltowej z poboczami z kostki 

brukowej. W tym roku rozpoczniemy również 
remont ulicy Małe Żywczeńskie. Przed zimą 
chcemy wykonać tam kanalizację deszczową 
oraz przebudować fragmenty sieci wodocią-
gowej, teletechnicznej i energetycznej.

Większy remont, a w zasadzie przebudo-
wa trwa również na ulicy Przewodników 
Tatrzańskich. Na jakim etapie są prace?
Zakończył się pierwszy etap obejmujący cał-
kowitą przebudowę ulicy Przewodników Ta-
trzańskich od ronda Jana Pawła II do skrzy-
żowania z ulicą Karłowicza. Inwestycja ta jest 
częścią szerszego projektu mającego na celu 
uporządkowanie transportu na terenie Za-
kopanego. Są to działania na bardzo szeroką 
skalę, począwszy od stworzonej komunika-
cji miejskiej, przez budowę systemu ścieżek 
rowerowych i centrum komunikacyjnego 
na terenie dworca PKP oraz uruchomienie 
kolei aglomeracyjnej do Nowego Targu. Pod-
czas zakończonego etapu przebudowy drogi, 
na całej długości remontowanego odcinka 
zrobione zostały wpusty uliczne, czyli kratki 
ściekowe, które wodę z opadów odprowadzą 
do Foluszowego Potoku, aby nie płynęła dro-
gą tak jak to było do tej pory. Na przebudo-
wanym odcinku powstała ścieżka rowerowa, 
a na działce powyżej Księżówki ogólnodo-
stępny park ćwiczeń gimnastycznych. Na po-
wierzchni ok. 200 m² zlokalizowane zostały 
trzy place tematyczne. Na pierwszym znajdują 
się urządzenia pomagające zbudować kondy-
cję, jak np. rowerek, orbitrek czy narciarz zjaz-
dowy. Drugi plac przeznaczony został do ćwi-
czeń siłowych, zaś na trzecim zamontowane 
zostały drążki oraz slackline. Na terenie parku 
ćwiczeń znajdują się ławki i stojaki na rowery 
oraz zdrój wody pitnej. Całość inwestycji jest 
także oświetlona energooszczędnymi lampa-
mi ledowymi.

Aktualnie zaczynamy drugi etap, w tym mo-
mencie przekazaliśmy teren wykonawcy, 
który wygrał przetarg. W ramach tego etapu 
przebudowany zostanie chodnik od skrzyżo-
wania z ulicą Karłowicza oraz skrzyżowanie 
i zamontowane zostanie nowe oświetlenie 
oraz ławki, a także powstanie dalszy ciąg 
ścieżki rowerowej. Natomiast w kolejnym 

etapie przebudowana zostanie droga wraz 
z kanalizacją deszczową i siecią wodociągo-
wą głównej magistrali zasilającej Zakopane, 
gdyż rosnące zużycie wody w naszym mie-
ście wymaga uszczelnienia starego rurocią-
gu, który biegnie pod chodnikiem i doprowa-
dza wodę z ujęcia w Kuźnicach do centrum 
miasta.

Od początku nowego roku szkol-
nego dzieci ze szkoły podstawowej 
na Skibówkach mają ułatwiony dojazd 
do szkoły, który jest teraz znacznie bez-
pieczniejszy, ale to jeszcze nie koniec 
inwestycji przy Szkole Podstawowej 
nr 2. Co jeszcze zmieni się w otoczeniu 
tej placówki?
Tak, z końcem sierpnia zakończyła się budo-
wa nowej drogi dojazdowej do Szkoły Pod-
stawowej nr 2 na Skibówkach. W ramach 
inwestycji powstał bezpośredni zjazd z ulicy 
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Kościeliskiej, zatoczka z miejscami krótkiego 
postoju samochodów, droga wewnętrzna 
oraz nowy chodnik. Na terenie szkoły utwo-
rzono również zatoczkę z trzynastoma miej-
scami postojowymi, a na ulicy Kościeliskiej 
o kilka metrów przeniesiono przystanek auto-
busowy komunikacji miejskiej i busów. Zjazd 
powstał w miejscu schodów prowadzących 
do szkoły od ulicy Kościeliskiej oraz wąskiego 
dojazdu drogą wewnętrzną, który nie spełniał 
wymogów bezpieczeństwa. Przeniesienie 
dojazdu do szkoły w nowe miejsce ucieszyło 
także okolicznych mieszkańców, odciążając 
bardzo wąską drogę wewnętrzną koło potoku 
Młynowiec, którą rodzice dojeżdżali wcześniej 
do szkoły. Inwestycja ta była możliwa dzięki 
porozumieniu, które udało się nam zawrzeć 
z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Jednak 
to nie koniec zmian, w najbliższym czasie 
rozpoczniemy realizację kolejnych etapów za-
gospodarowania terenu przy szkole, w tym 
zamontowania bramy wjazdowej. Pozostałe 
planowane przedsięwzięcia to m.in. budowa 
części drogi dojazdowej wraz z oświetleniem, 
odwodnieniem i ogrodzeniem terenu, bu-
dowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną 
nawierzchnią, boiska do gry w piłkę nożną, 
ścieżki dla nartorolek oraz uporządkowanie 
komunikacji wewnętrznej.

W ostatnim czasie udało się Zakopane-
mu pozyskać bardzo dużo funduszy ze-
wnętrznych na ważne inwestycje i nowe 
przedsięwzięcia. Jakie są zatem najbliż-
sze plany?
Największym i najważniejszym dla nasze-
go miasta przedsięwzięciem jest remont 
i przebudowa dworca kolejowego, a docelo-
wo stworzenie centrum komunikacyjnego. 
Aby móc działać w tym kierunku najpierw 
musieliśmy porozumieć się z PKP w kwestii 

własności tego terenu, a następnie pozyskać 
fundusze, gdyż tak kosztowna inwestycja 
przerasta możliwości finansowe miasta. Dla-
tego złożyliśmy cztery projekty na rewitaliza-
cję dworca i reorganizację komunikacji w Za-
kopanem. Pierwszy z nich, na modernizację 
zabytkowych budynków, już zdobył 5 mln zł 
w konkursie i we wrześniu podpisałem umo-
wę na dofinansowanie tej inwestycji ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020. Inwestycja ta ruszy początkiem przy-
szłego roku. W ramach otrzymanego dofinan-
sowania wyremontowane zostanie pierwsze 
piętro i poddasze w budynku głównym, gdzie 
mieścić się będzie mediateka, czyli nowocze-
sna biblioteka, w której znajdą się wygodne 
miejsca do pracy, będzie można poczytać 
tu prasę, posłuchać muzyki lub skorzystać 
z komputera. W budynku dawnej przychod-
ni powstanie z kolei informacja turystyczna 
i klub muzyczny. Kolejne trzy wnioski, opiewa-
jące na kwotę ponad 33 mln zł dofinansowa-
nia, na stworzenie centrum komunikacyjnego, 
przystosowanie pozostałej części dworca PKP 
do obsługi ruchu pasażerskiego oraz przebu-
dowę placu w Kuźnicach i dalszej części ulicy 
Przewodników Tatrzańskich, czekają jeszcze 
na rozpatrzenie. Tym sposobem to, co do tej 

pory było niemożliwe, teraz stało się możliwe, 
jednak to dopiero początek tego ogromnego 
przedsięwzięcia jakim jest stworzenie cen-
trum komunikacyjnego.

Jeśli mowa o funduszach zewnętrznych 
to jakie jeszcze środki udało się miastu 
pozyskać?
Bardzo istotna jest dla nas również ekolo-
gia i modernizacja oraz rozbudowa bazy dy-
daktycznej dla dzieci i młodzieży. Dlatego 

złożyliśmy projekt na dofinansowanie mo-
dernizacji energetycznej szkolnych budynków 
na Olczy, na który również otrzymaliśmy po-
nad 600 tys. złotych, dzięki czemu, gdy tylko 
rozstrzygniemy ogłoszony przetarg, szkoły 
przejdą solidną termomodernizację.

Jak już wcześniej wspomniałem niezwykle 
istotne jest dla nas dbanie o środowisko, dla-
tego podejmujemy liczne działania w tym kie-
runku i bardzo nas cieszy, iż w ostatnim czasie 
nasze dwa projekty na wymianę pieców zo-
stały ocenione pozytywnie i otrzymały dofi-
nansowanie. Z czego pierwszy z nich w pełnej 
kwocie, czyli na ponad 6,5 mln złotych. Dzięki 
pozyskanym przez nas środkom z Regional-
nego Programu Operacyjnego mieszkańcy 
Zakopanego już wkrótce będą mogli wymie-
nić piece węglowe na ekologiczne ogrzewa-
nie. Otrzymane dofinansowanie umożliwi aż 
500 gospodarstwom domowym przyłączenie 
się do sieci geotermalnej lub gazowej, a także 
instalację pomp ciepła i kotłów na biomasę. 
Podkreślić trzeba także, że zakopiański wnio-
sek oceniony został bardzo wysoko, zajmując 
drugie miejsce na liście rankingowej. Również 
drugi z naszych wniosków rozstał pozytyw-
nie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego i otrzymał bli-
sko 1,7 mln złotych. Projekt ten zakłada z kolei 
wymianę 200 kotłów węglowych na nowo-
czesne kotły spełniające wymagania Ekopro-
jektu opalane ekogroszkiem lub biomasą.

W tym roku udało się otworzyć nową 
halę sportową przy Gimnazjum nr 1. Czy 
w najbliższym czasie planowane jest po-
wstanie kolejnych obiektów sportowych?
Tak, już w przyszłym miesiącu zakończy się 
budowa kompleksu sportowego przy szkole 
na Olczy. Obiekt ten będzie składał się z dwóch 
boisk, pierwsze wielofunkcyjne z nawierzch-
nią ze sztucznej trawy o wymiarach 27 x 52 
m (pole gry 25 x 49 m) będzie przeznaczone 
do gry w młodzieżową piłkę nożną oraz te-
nisa, natomiast na drugim o nawierzchni po-
liuretanowej i wymiarach 24 x 44 m (pole gry 
20 x 40 m) będzie można rozgrywać mecze 
w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę. 
Poza boiskami, obiekt wyposażony będzie 
również w bieżnię lekkoatletyczną z pięcioma 
torami o nawierzchni poliuretanowej i długo-
ści 75 m, a także skocznię w dal i do trójskoku 
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z rozbieżnią o długości 40 m. Jest to bardzo 
duża inwestycja obejmująca również budowę 
nowej instalacji oświetleniowej, odwodnienia, 
ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtka-
mi oraz powstanie ciągów komunikacyjnych 
o nawierzchni utwardzonej, a także pochylni 
dla osób niepełnosprawnych, murów opo-
rowych i budowli ziemnych w postaci skarp 
rozdzielających urządzenia, a także skwerów 
zieleni. Na to przedsięwzięcie również pozy-
skaliśmy środki zewnętrzne w ramach projek-
tu pt. „Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej 
regionu tatrzańskiego poprzez budowę kom-
pleksu obiektów wielofunkcyjnych”. Jest to po-
nad 1 mln złotych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020.

Jednocześnie, po pokonaniu wielu przeszkód, 
rozpoczynają się właśnie prace budowla-
ne przy Zakopiańskim Centrum Edukacji, 
gdzie powstanie nowe boisko sportowe. 

Jest to projekt, który wygrał Budżet Obywa-
telski w 2014 roku, a którego realizacja nie 
była wcześniej możliwa. W przyszłym roku, 
w miejscu starego boiska asfaltowo-beto-
nowego, powstanie nowe boisko sportowe 
ze sztuczną nawierzchnią trawiastą o wy-
miarach 32 x 64 m. Przeznaczone będzie ono 
głównie do gry w piłkę nożną. W ramach in-
westycji przebudowana zostanie m.in. insta-
lacja drenażu i odwodnienie liniowe boiska, 
zainstalujemy nowe oświetlenie, murki opo-
rowe i ogrodzenia. Dla bezpieczeństwa teren 
ten będzie monitorowany, a ciągi komunikacji 
wewnętrznej zostaną uporządkowane. Za-
dbamy również o zieleń przylegającą do ob-
rębu boiska i zrekompensujemy niezbędną 
wycinkę drzew. Boisko wyposażone zostanie 
w sprzęt potrzebny do jego prawidłowego 
funkcjonowania, w szczególności: osprzęt 
sportowy, ławki typu parkowego oraz kosze 

na śmieci. Przebudowane zostaną również 
sieci: kanalizacji deszczowej, energetycznej 
i wodociągowej.

Jest to projekt, na którego realizację 
mieszkańcy dość długo czekali, dlaczego?
Na przeszkodzie w szybkiej realizacji zwycię-
skiego, w pilotażowym Budżecie Obywatel-
skim, projektu, stanęły liczne niedopatrzenia 
podczas przyjmowania zgłoszenia do konkur-
su w ramach ówczesnego Budżetu Obywa-
telskiego. Po pierwsze była to zła lokalizacja, 
gdyż plan zagospodarowania przestrzennego 
wykluczał budowę takiego obiektu we wska-
zanym miejscu. Po drugie było to niedosza-
cowanie kosztów, które w rzeczywistości aż 
trzykrotnie przekraczają te założone w Budże-
cie Obywatelskim, m.in. z racji pominięcia nie-
zbędnych prac odwadniających, przygotowu-
jących teren do budowy obiektu sportowego. 
Dlatego staramy się o dofinansowanie tego 
przedsięwzięcia w ramach Gminnego Progra-

mu Rewitalizacji ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014-2020. W lipcu tego 
roku złożyliśmy wniosek na kwotę ponad 1,1 
mln złotych, a teraz czekamy na rozstrzygnie-
cie konkursu. Aby boisko było w pełni funk-
cjonalne, projekt został również poszerzony 
o dodatkową infrastrukturę, tak aby jak najle-
piej sprostał oczekiwaniom piłkarzy. Już same 
zmiany w planie zagospodarowania prze-
strzennego z powodów proceduralnych trwa-
ły około roku. Z kolei dopiero po ich zatwier-
dzeniu i przyjęciu nowego planu można było 
sporządzić dokumentację i rozpocząć prace 
projektowe, które przy tak dużej inwestycji 
również trwają, gdyż jest tu wymagany pełny 
cykl projektowy i otrzymanie pozwoleń na bu-
dowę. Dopiero na ich podstawie można rozpo-
cząć procedury przetargowe i wyłonić wyko-
nawcę, co nastąpiło pod koniec sierpnia tego 
roku, po czym niezwłocznie przystąpiliśmy 

do dalszych prac i przekazaliśmy teren firmie 
budowlanej. Planowany termin zakończenia 
przedsięwzięcia to koniec czerwca 2018 r.

Czyli dużo dobrego dzieje się u nas w dzie-
dzinie sportu i aktywnego spędzania cza-
su. Czy również w dziedzinie kultury cze-
kają nas jakieś nowości?
Aktualnie trwa modernizacja zabytkowej willi 
Czerwony Dwór. Jest to projekt, na który rów-
nież otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 
ponad 3,8 mln złotych ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopolskie-
go na lata 2014-2020, działanie 6.1 Rozwój 
dziedzictwa kulturowego i naturalnego, pod-
działanie 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabyt-
kami. Po gruntownym remoncie powstanie 
tu centrum twórczości ludowej, związanej 
z podhalańskimi artystami i rzemieślnika-
mi. W budynku odbywać się będą wystawy, 
warsztaty i spotkania autorskie. Pomysły 
na zagospodarowanie tego obiektu pojawiły 
się podczas zeszłorocznych konsultacji spo-
łecznych. Wyremontowanie willi to jedno, ale 
jeszcze ważniejsze jest zaplanowanie, co po-
winno się w nim znajdować, by to miejsce żyło. 
Dzięki pomysłom mieszkańców i pozyskanym 
funduszom mamy szansę stworzyć w mie-
ście bardzo potrzebne, a przy tym przyjazne 
przestrzenie.

Jak widać już dużo środków udało się 
miastu pozyskać, czy są jeszcze kolej-
ne plany na zdobycie dofinansowania 
zewnętrznego?
Tak, aktualnie przygotowujemy projekty zwią-
zane z rozbudową tras rowerowych w naszym 
mieście. Wniosek na dofinansowanie tego 
działania w ramach Interreg Polska-Słowacja 
planujemy złożyć jeszcze w listopadzie tego 
roku.

Drugi projekt, nad którym obecnie pracujemy 
związany jest z odnawialnymi źródłami energii, 
w tym solarami, fotowoltaiką i pompami ciepła 
dla mieszkańców. Nabór do projektu prowa-
dzony jest również do listopada tego roku.

Na zakończenie chciałbym podziękować 
Mieszkańcom i Przedsiębiorcom, to dzię-
ki wspólnym działaniom i dobrej atmosferze 
udaje się nam tyle dobrego zrobić dla naszego 
Miasta.  
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Co nowego w POLSKICH TATRACH?
– Jesteśmy dumni z zakończonej dwa mie-
siące temu inwestycji w Kuźnicach. To bu-
dynek „Jaworzynka”, w którym znajduje się 
zespół publicznych toalet obsługujących 
cały ruch turystyczny w tym rejonie, lokale 
usługowe oraz Punkt Informacji Turystycz-
nej prowadzony wraz z Zakopiańskim Cen-
trum Kultury. Obiekt posiada nowoczesny 
i miły dla oka wygląd, a przy remoncie duży 
nacisk kładziono na zachowanie i utrzyma-
nie elementów architektury dawnej zabudo-
wy Kuźnic. Rewitalizacja obiektu doskonale 
wpisuje się w plany modernizacyjne miasta.

Mówimy o Zakopanem, a przecież ma-
cie także hotel poza miastem.
– Tak, to prawda. Ponad rok temu wznowili-
śmy działalność Hotelu Tatry *** na Polanie 
Zgorzelisko. Do obiektu zaczynają powracać 
goście, którzy bywali tutaj w latach ubie-
głych, co nas bardzo cieszy. Dodatkowo za-
obserwowaliśmy duże zainteresowanie ho-
telem i otoczeniem przez klientów chcących 
organizować w nim imprezy okolicznościo-
we typu wesela, komunie, spotkania rodzin-
ne czy nawet imprezy integracyjne.

Sprzyjają temu doskonałe warunki hotelowe, 

gastronomiczne, a przede wszystkim urokli-
we plenery z tarasami widokowymi na pa-
noramę Tatr.

Nasz grafik zaczyna się pomału zapełniać, 
co potwierdza słuszność decyzji o ponow-
nym otwarciu obiektu.

Spółka POLSKIE TATRY rozwija rów-
nież ofertę sportową. Czy może Pan 
już coś o tym opowiedzieć?
– Dziś już możemy oficjalnie ogłosić, iż 
do Zespołu Pensjonatów Dolina Białego 
dołączyła jedyna w mieście kryta hala te-
nisowa. Możemy się pochwalić, że zajęcia 

Rozmowa 
z Piotrem Włosińskim, 
Prezesem Zarządu 
Polskie Tatry S.A.
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na korcie prowadzi wicemistrz Polski pan 
Alfred Chrobak -Zakopiańczykom znany jako 
„Alfi”. Chcemy, aby z naszej oferty korzysta-
li nie tylko turyści, ale i mieszkańcy. Może 
to być atrakcyjne miejsce dla szkół i klubów 
sportowych szczególnie w okresach zimo-
wych, gdyż nasz obiekt jest całoroczny.

Jak co roku widzimy, iż w okresie po-
sezonowym Aqua Park Zakopane sze-
roko otwiera swoje drzwi dla społecz-
ności lokalnej. Z czego mogą korzystać 
Zakopiańczycy tej jesieni?
Podtrzymujemy tradycje Biletu Podhalań-
skiego z 50% zniżką na wszystkie bilety. Znów 
zaczyna obowiązywać „Jesienny Relaks” 
skupiający miłośników saunowania. W paź-
dzierniku na naszej kręgielni wznawiamy 

rozgrywki Zakopiańskiej Ligi Bowlingowej z podsumowaniem całego 
sezonu. Kolejne ciekawe wydarzenie, które ma miejsce w Aqua Parku 
to Dzień Otwarty Fitness, który promuje cały katalog zajęć z profesjo-
nalnymi trenerami w naszym obiekcie. Propagujemy aktywność rucho-
wą i zdrowy tryb życia. W dniu 13 października na uczestników Open 
Fitness czeka moc atrakcji i niespodzianek.

Aqua Park Zakopane nadal cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
wśród uczniów i nauczycieli szkół, nie tylko podstawowych. Lekcje wy-
chowania fizycznego prowadzone na basenie są dużo bardziej atrakcyj-
ne dla młodzieży niż tradycyjna sala gimnastyczna.

Bardzo dziękujemy za rozmowę. Przypomnijmy tylko czytelni-
kom, że więcej informacji o działalności i ofercie spółki można 
znaleźć na stronie www.polskietatry.pl 
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Gminny Program Rewitalizacji, 
czyli jakie miasto sobie wymarzyliśmy 
W maju Rada Miasta Zakopane przyjęła „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta 
Zakopane na lata 2016-2023”. Jest to szczegółowy przewodnik, który pokazuje, jak 
za 6 lat powinny wyglądać rewitalizowane obszary oraz określa, co w tym celu 
trzeba zrobić. Otwiera też kolejną możliwość pozyskania unijnych funduszy. 
Można powiedzieć o rewitalizacji, że jest 
to: „kompleksowy proces wyprowadzania 
ze stanu kryzysowego obszarów zdegra-
dowanych poprzez powiązane wzajemnie 
przedsięwzięcia obejmujące kwestie spo-
łeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjo-
nalne, techniczne lub środowiskowe, inte-
grujące interwencję na rzecz społeczności 
lokalnej, przestrzennej i lokalnej gospodarki, 
skoncentrowane terytorialnie i prowadzone 
w sposób zaplanowany oraz zintegrowa-
ny poprzez programy rewitalizacji”. Można 
też prościej: rewitalizacja to wspólne ma-
rzenie o tym, jak zmienić miasto, by lepiej 
się w nim żyło, mieszkało i pracowało. 
Wspólne, bo w pracach nad Gminnym Pro-
gramem Rewitalizacji uczestniczyli miesz-
kańcy, przedsiębiorcy, członkowie licznych 
stowarzyszeń, eksperci i urzędnicy. Razem 
wyznaczyli obszary, na których koncentrują 
się negatywne zjawiska, takie jak np. bezro-
bocie, przestępczość, niski poziom edukacji, 
problemy mieszkaniowe czy niedostosowa-
nie przestrzeni do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością. Razem zaproponowali kon-
kretne rozwiązania, z których wiele trafiło 
do programu.

Rewitalizacja to pewne odwrócenie sposo-
bu myślenia o rozwiązywaniu problemów. 
Można np. na zaniedbaną, źle oświetloną uli-
cę, gdzie niebezpiecznie wychodzić po zmro-
ku wysyłać więcej patroli policji lub straży 
miejskiej. Można też ją przebudować, popra-
wiając estetykę budynków, dodając kolejne 
lampy i instalując monitoring, by sama prze-
strzeń dawała poczucie bezpieczeństwa.

Wizja i cele
Najważniejszą część Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji stanowi opis wizji stanu 

obszarów rewitalizacji po zrealizowaniu za-
lecanych działań. W zakopiańskim progra-
mie wskazanych zostało dziewięć celów 
strategicznych i trzydzieści cztery kierun-
ki działań, które dotyczą wszystkich sfer 
miejskiego życia od ekologicznych, przez 
komunikacyjne, gospodarcze, związane 
z bezpieczeństwem, rekreacją, edukacją 
czy kapitałem społecznym. Wśród suge-
rowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
znalazło się m.in. utworzenie Centrum Ak-
tywności Lokalnej oraz Centrum Organizacji 
Pozarządowych, przestrzeni dla coworkin-
gu, miejsca spotkań młodzieży czy ośrod-
ka wsparcia dziennego dla osób starszych. 
Program rewitalizacji zakłada wykorzystanie 
istniejących już obiektów, jak np. budynki 
dworca PKP, Zakopiańskiego Centrum Edu-
kacji, Strażnicy czy stadionu przy ul. Orkana. 
Duży nacisk położony został też na popra-
wę jakości i dostępności miejskich terenów 
zielonych, budowę ścieżek rowerowych 
i pieszych oraz likwidację barier architekto-
nicznych i przestrzennych, które utrudniają 
poruszanie się nie tylko osobom z niepełno-
sprawnością, lecz także rodzicom z wózkami 
czy starszym mieszkańcom miasta. Oprócz 
konkretnych zmian w przestrzeni, pomoże 
w tym projekt „Urzędnicy bez barier”, który 
ma wyedukować osoby zajmujące się orga-
nizowaniem ruchu drogowego i projektowa-
niem przestrzeni publicznej o rodzajach nie-
pełnosprawności i sposobach likwidowania 
barier.

Cały „Gminny Program Rewitalizacji” 
można pobrać ze strony internetowej 
www.zakopane.eu/rewitalizacja. Szczegó-
łowy opis wizji znajduje się na stronie 97, 
a cele i kierunki działań wraz ze szczegóło-
wym opisem – na stronach kolejnych. 

REWITALIZACJA  
W LICZBACH

•  Obszar rewitalizacji zamieszkuje 7650 
osób, czyli 24% mieszkańców całej 
gminy

•  Łączna powierzchnia obszaru rewitali-
zacji to 226,75 ha, czyli niecałe 3% po-
wierzchni całej gminy

•  Wartość wszystkich zaplanowanych 
projektów to 127 mln zł

•  W lipcu złożyliśmy wnioski o dofinan-
sowanie termomodernizacji budynku 
ZCE i budowy wielofunkcyjnego boiska 
ze sztuczną nawierzchnią, rewaloryza-
cji Górnej Równi Krupowej i stadionu 
sportowego przy ul. Orkana, udostęp-
nienia infrastruktury i przestrzeni pu-
blicznej (podobszar B) z przeznacze-
niem na cele kulturalno-społeczne 
na łączną kwotę ponad ok. 19 mln zł

  Obszary rewitalizacji
•  podobszar A to centrum Zakopanego, 

m.in. ulice: Kasprusie, Kościuszki, Kru-
pówki, Nowotarska, Orkana, Sienkie-
wicza, Zaruskiego, fragment ul. Koście-
liskiej oraz Równie Krupowe i Park im. 
Lecha Kaczyńskiego.

•  podobszar B to m.in. ulice: Bachledy, 
Chramcówki, Jagiellońska, Kamieniec, 
Kasprowicza, Nowotarska, Piaseckie-
go, Szymony i obszar dawnego Zakładu 
Wodoleczniczego dr. Chramca (dzisiej-
sza siedziba Starostwa Powiatowego)
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Zakopane jest miastem wyjątkowym i jedynym 
w swoim rodzaju, a dzieje się tak ponieważ po-
łożone jest u podnóża najwyższych gór w Pol-
sce – Tatr. Właśnie to położenie w bezpośred-
nim sąsiedztwie dzikiej przyrody i przepięknych 
krajobrazów sprawiło, że miasto stało się bar-
dzo popularnym celem podróży.

Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych 
miast w Polsce, wyróżnia się tym, że jako miej-
scowość turystyczna z niespełna trzydziestoma 
tysiącami mieszkańców, przyjmuje w ciągu roku 
stokrotnie więcej turystów, bo aż trzy miliony.

Znając złożoną specyfikę Zakopanego musimy 
pilnować, aby rozwijało się w sposób zrówno-
ważony i harmonijny dostosowując się do po-
trzeb zarówno stałych mieszkańców,  jak i przy-
bywających gości.

Co to znaczy zrównoważony rozwój?
„Rozumie się przez to taki rozwój społeczno-go-
spodarczy, w którym następuje proces integrowa-
nia działań politycznych, gospodarczych i społecz-
nych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej 
oraz trwałości podstawowych procesów przy-
rodniczych, w celu zagwarantowania możliwości 
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczegól-
nych społeczności lub obywateli zarówno współ-
czesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”

Żeby dobrze zobrazować to zagadnienie, po-
służę się porównaniem do żywego organizmu, 
który posiada swój szkielet, układ krążenia, 
płuca i mięśnie.

Szkielet- świadczy o głównym układzie mia-
sta, co w przypadku Zakopanego jest ściśle 

związane z układem geograficznym i poło-
żeniem w kotlinie między Tatrami a zboczem 
Gubałówki. Miasto położone jest wzdłuż 
osi wschód- zachód. Możliwości rozwoju 
w kierunku południowym i północnym są bar-
dzo ograniczone

Układ krążenia – to układ dróg i dojazdów 
do poszczególnych części miasta, osiedli 
i wreszcie domów. Dobrze rozwinięty i drożny 
układ dróg nie stwarza zagrożenia „choroby 
wieńcowej”, która w efekcie końcowym może 
doprowadzić do poważnego zatoru i niewydol-
ności. Ne należy zapominać, że problem dojaz-
du do poszczególnych nieruchomości jest pod-
stawowym warunkiem dla włączenia działki 
do terenów budowlanych.

Płuca – to obszary zielone. Mogłoby się wyda-
wać, że Zakopane nie powinno mieć problemów 
z terenami zielonymi, a to przez sąsiedztwo 
Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie należy 
jednak zapominać, że nie każdy mieszkaniec 
czy odwiedzający nasze miasto, jest turystą. 
Są wśród nas osoby starsze, osoby posiadające 
ograniczone możliwości ruchowe, dzieci, które 
nie mogą ruszać na górskie szlaki. Ważne jest 
zatem zapewnienie zielonych miejsc do rekre-
acji na terenie każdej części miasta.

Mięśnie – tereny inwestycyjne, inaczej działki 
budowlane. Niewątpliwie stanowią one swo-
isty napęd dla miasta i świadczą o możliwo-
ściach jego rozwoju. Odpowiednio ułożone te-
reny inwestycyjne podkreślają wartość miasta 
i umożliwiają jego rozwój w sposób korzystny 
zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzają-
cych turystów.

Ważnym elementem każdego miasta, świad-
czącym o jego przeszłości i tożsamości, jest hi-
storyczna zabudowa, w tym budynki i obszary 

wpisane do rejestru zabytków oraz gminnej 
ewidencji zabytków. Troska o historyczną za-
budowę, charakterystyczną dla Zakopanego 
i niepowtarzalną w skali całego kraju, wpisuje 
się w kierunki rozwoju miasta.

Kształtowanie ładu przestrzennego następuje 
w dwóch głównych etapach:
•  opracowanie studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy

•  przygotowanie miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego stanowiących 
prawo miejscowe.

O przeznaczeniu poszczególnych działek, 
w tym o przeznaczeniu budowlanym, decydują 
warunki określone w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego.

„Studium uwarunkowań…” jest istotnym do-
kumentem, ponieważ stanowi rodzaj podkła-
du pod zapisy miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego, wstęp do zmian 
dotychczasowego przeznaczenia terenów. To-
też udział w procedurze poprzedzającej jego 
uchwalenie jest bardzo ważny.

Mieszkańcy powinni śledzić ogłoszenia i infor-
macje umieszczane w prasie miejscowej oraz 
w uczęszczanych miejscach, takich jak szkoły 
czy kościoły, dotyczące możliwości zapozna-
nia się z projektem studium oraz o możliwości 
składania wniosków. Czas składania wniosków 
jest ograniczony i po jego upływie nie ma moż-
liwości wpływania na kształt projektu studium.

Każdy z nas musi mieć świadomość, że wkład 
w rozwój Zakopanego jest niezwykle istotny 
i nie ogranicza się tylko do prywatnych nieru-
chomości.  Dlatego konieczny jest udział miesz-
kańców na każdym etapie powstawania pla-
nów rozwoju miasta. 

Komitet Rewitalizacji jest jednym z najważniej-
szych elementów całego procesu rewitalizacji. 
Jego członkowie będą doradzać w kwestiach 
związanych z realizacją Gminnego Programu 
Rewitalizacji oraz opiniować i oceniać podej-
mowane przez Urząd Miasta działania.

To właśnie osoby, które na co dzień korzysta-
ją z obszarów objętych rewitalizacją, wiedzą 

najlepiej, co już teraz dobrze się sprawdza, 
czego brakuje i co można zmienić. Często 
to właśnie te drobne udogodnienia wpływają 
na powodzenie całego projektu.

Do Komitetu Rewitalizacji zapraszamy 
przedstawicieli:
•  mieszkańców podobszarów rewitalizacji,
•  Młodzieżowej Rady Miasta,

•  organizacji pozarządowych działających 
na obszarze rewitalizacji,

•  środowiska gospodarczego,
•  sektora mieszkaniowego na obszarze 

rewitalizacji,
•  pomocy społecznej lub pomocy rodzinie,
•  rynku pracy, zwłaszcza związanych z aktywi-

zacją osób bezrobotnych,
•  radnych z obszaru rewitalizacji.

Deklaracja członkowska oraz szczegółowe 
informacje o zasadach wyboru i pracy Komi-
tetu Rewitalizacji do pobrania na stronie www.
zakopane.eu/komitetrewitalizacji oraz w Urzę-
dzie Miasta w pokoju 18 F na poziomie -1. 

Komitet Rewitalizacji
Miej wpływ na to, jak zmieni się miasto

Planowanie 
przestrzenne

Wkrótce rozpocznie się nabór do Komitetu Rewitalizacji. 
Zapraszamy wszystkich, którzy mieszkają, pracują lub 
działają w Zakopanem, by pomogli nam dobrze zrealizo-
wać Gminny Program Rewitalizacji.
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Sprostowanie 
dotyczące 

zgód na 
zbliżenia 
do pasa 

drogowego
Nieprawdą jest podana 5 sierpnia w wywiadzie Telewi-
zji Tygodnika Podhalańskiego przeprowadzonym przez 
pana redaktora Pawła Pełkę z Radnym Bartłomiejem 
Bryjakiem informacja dotycząca wydania w obecnej ka-
dencji przez miasto zgody na zbliżenie do pasa drogowe-
go dla bardzo dużego budynku przy zbiegu ulic Bulwary 
Słowackiego, Jagiellońska, Wierchowa. Uzgodnienie to 
zostało wydane w dniu 17 czerwca 2013 r., tj. w trakcie 
kadencji Burmistrza Janusza Majchra, a podpisane przez 
jego ówczesnego Zastępcę Wojciecha Solika. Załączamy 
kopię ww. dokumentu.

Informujemy również, że w obecnej kadencji wszystkie 
uzgodnienia dotyczące zbliżeń do pasa drogowego dla bu-
dynków wielkokubaturowych są konsultowane i opinio-
wane przez Radę Miasta Zakopane. Ponadto Burmistrz 
oraz Rada w tym czasie nie przychyliła się do wydania 
żadnej zgody o podobnej treści i skali do wspominanego 
uzgodnienia z dnia 17 czerwca 2013 r. 
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Zakopane 
najpopularniejsze 
podczas wakacji!  

Gdzie Polacy spędzili wakacje 2017? – 
Raport portalu Nocowanie.pl
Portal internetowy Nocowanie.pl przyjrzał 
się preferencjom turystycznym Polaków. 
Dokładnej analizie poddał okres wakacyjny 
i miejsca destynacji urlopowych. Sprawdził, 
gdzie Polacy poszukiwali noclegu w letnich 
miesiącach, uwzględniając dane pochodzą-
ce z serwisu Nocowanie.pl w okresie czer-
wiec – sierpień 2017. W tym czasie z serwi-
su korzystało blisko 7,5 mln użytkowników.

Top 20 najpopularniejszych 
miejscowości
Od czerwca do sierpnia bieżącego roku 
najchętniej wybieraną miejscowością było 
Zakopane (ponad 6% wszystkich zapytań). 
Wśród najpopularniejszych miejscowości 
dominowały znane kurorty nadmorskie 
oraz miejscowości górskie. Rzadziej wy-
bierane były duże aglomeracje miejskie. 
Na kolejnych pozycjach zestawienia naj-
popularniejszych miejscowości znajdziemy 
Władysławowo (5,22%), Łebę (3,5%), Kryni-
cę Morską (3,18%), na piątej pozycji znalazł 
się Karpacz (3,09%).

Cieszymy się, że Zakopane jest najchętniej 
wybieraną miejscowością wypoczynkową 
w Polsce – mówi wiceburmistrz Zakopane-
go Agnieszka Nowak-Gąsienica. Nieskrom-
nie powiem, że mnie to nie dziwi. Wspaniałe 
góry, kilometry szlaków pieszych i rowerowych, 

moc atrakcji kulturalnych, unikalna architek-
tura, muzyka i folklor, lokalna kuchnia i nade 
wszystko gościnność mieszkańców powodu-
ją, że kto odwiedził nasze miasto raz, zawsze 
chętnie tutaj wraca.

Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula 
dziękuje mieszkańcom i przedsiębiorcom za 
wspólny wkład w promocję naszego miasta, 
która, jak widać, przynosi efekty. 
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Łucja Łukaszczyk: Dlaczego zde-
cydował się Pan na pompę ciepła 
i instalację fotowoltaiczną?
Paweł Strączek: O ile dom prawie 
od zawsze ogrzewam olejem, to wodę 
użytkową grzaliśmy węglem. Chcia-
łem uciec od tego palenia, bo jest 
to uciążliwe, zwłaszcza gdy ma się 
pensjonat. Rano trzeba wstawać, żeby 
zdążyć zapalić, zanim wstaną goście, 
wieczorem woda też musi być ciepła. 
Gdy musiałem gdzieś rano pojechać, 
a z nocy nie zostało ciepłej wody, po-
jawiał się problem. A oprócz wygody, 
zdecydowała też ekonomia.

Dużo oszczędza Pan na rachun-
kach za prąd i ogrzewaniu wody?
Fotowoltaika pokrywa praktycznie 
w całości zapotrzebowanie na ener-
gię elektryczną przy 5-osobowej ro-
dzinie i 20 miejscach noclegowych. 
Wcześniej za prąd płaciliśmy ok. 4 tys. 
zł rocznie, teraz mamy go za darmo. Grza-
nie wody przez cały rok pompą ciepła, któ-
ra wykorzystuje prąd z fotowoltaiki, też nic 
nie kosztuje. Ale gdybyśmy nie mieli paneli 
fotowoltaicznych i pompa pobierałaby prąd 
z sieci, to zagrzanie zasobnika o pojemno-
ści 300 l do temperatury 65° kosztowałoby 
w ciągu roku 2 tys. zł. Bez wynajmu pokoi 
byłoby to 700-800 zł.

Jak radzą sobie panele fotowoltaiczne 
w naszych warunkach?
Fotowoltaika lubi zimno. W bardzo gorące 
letnie dni, gdy temperatura sięga 30°C, in-
stalacja pracuje na 90% swojej wydajności. 

W jesieni, a nawet podczas słonecz-
nej zimy wydajność przekracza 100%. 
Mam na dachu 16 paneli fotowolta-
icznych i w zimie taka instalacja potrafi 
wyprodukować w piku 4kW.

A pompa ciepła w zimie?
Pompa ciepła też nie lubi, gdy jest zbyt 
gorąco. Optymalne warunki do pracy 
to max. 35°C. Pompa typu powie-
trze-woda zasysa powietrze z po-
mieszczenia, w którym stoi; u mnie 
jest to kotłownia. W lecie otwieram 
okienko na pole, skąd wpada cie-
płe powietrze, a w zimie ciepło idzie 
od rury z pieca olejowego. W tym roku 
chcę zamontować jeszcze w kotłowni 
mały grzejnik, który w bardzo mroźne 
dni będzie dogrzewał pomieszczenie 
dla pompy.

Jak szybko zwraca się taka 
inwestycja?
Jeśli pompa kosztuje 8 tys. zł, a rocznie 

pobiera prąd za 2 tys. zł, w sumie daje to 10 
tys. zł. Za taką kwotę mamy 10 ton węgla, 
co starcza na rok grzania wody i budynku ta-
kiej kubatury. Jeśli ktoś ma firmę i może odli-
czyć sobie podatek VAT, wszystko zwróci się 
znacznie szybciej. W moim przypadku pompa 
ciepła zwróciła się po roku, a instalacja foto-
woltaiczna zwróci się po dwóch latach.

Największa zaleta OZE?
Zero roboty i zero brudu. Kiedyś sporo czasu 
zajmowało codzienne palenie w piecu, żeby 
była ciepła woda. Teraz w ogóle nie muszę 
o tym myśleć. I mam więcej czasu na inne 
rzeczy. 

Odnawialne źródła 
energii w praktyce

Radny Paweł Strączek w swoim domu na 
Harendzie od ponad roku korzysta z powietrznej 
pompy ciepła do przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej oraz z instalacji fotowoltaicznej, która 

produkuje prąd na potrzeby budynku.

DOTACJE DO 60%
NA ODNAWIANE
ŹRÓDŁA ENERGII

W ciągu nieco ponad miesiąca 
trwania kampanii informa-

cyjnej 274 mieszkańców Za-
kopanego wypełniło ankiety, 

w których zadeklarowało chęć 
zainstalowania 403 instalacji 
obejmujących solary, panele 

fotowoltaiczne i pompy ciepła.



Woda z kranu musi być bezpieczna dla zdrowia. Jej jakość jest na bieżąco moni-
torowana przez Laboratorium SEWiK oraz dodatkowo regularnie badana przez 
zewnętrzne służby. „Nasza woda pobierana jest w większości z ujęć powierzch-
niowych, dlatego jej skład może się różnić w zależności od dnia pobrania próbki. 
Trochę inaczej będzie podczas gorących dni, inaczej przy opadach deszczu. Na pewno 
dużym plusem jest to, że woda do sieci wodociągowej płynie bezpośrednio z gór, 
nie ma przed nami żadnego potencjalnego źródła zanieczyszczenia pochodzenia 
antropogenicznego, czyli wytwarzanego przez człowieka” – wyjaśnia Małgorzata 
Zadarnowska, kierownik Laboratorium SEWiK.

Woda w Zakopanem należy do wód niskozmineralizowanych; w ujęciach, do których 
spływa woda z Tatr Zachodnich, suma składników mineralnych jest nieco większa. 
Co ciekawe, wiele wód butelkowych ma bardzo zbliżony skład do zakopiańskiej wody 
z kranu. Choć plastikowe butelki są wygodne, naukowcy przestrzegają przed bardzo 
szkodliwą substancją (bisfenol A), często wykorzystywaną do produkcji plastikowych 
opakowań. Bisfenol A z biegiem czasu przenika do wody, zwłaszcza w wysokiej tem-
peraturze, gdy np. butelkę zostawi się na słońcu, koło grzejnika lub w samochodzie.

O czym pamiętać
Z kranu pijemy tylko zimną wodę (woda w sieci ma od 4 do 10°C), która nie przepły-
wa przez perlatory, termy czy filtry. Przed nalaniem trzeba odpuścić trochę wody; 
więcej wtedy, gdy dom lub mieszkanie przez dłuższy czas stały puste. Najlepiej nalać 
ją do szklanego naczynia i odstawić na chwilę, po czym przykryć. Należy unikać wy-
stawiania wody na słońce. „Jako SEWiK monitorujemy jakość w sieci wodociągowej 
od ujęcia do wodomierza w budynku. Jeśli coś wzbudza wątpliwość, można do nas 
zadzwonić i przyjedziemy na kontrolę” – mówi Krzysztof Strączek, prezes SEWiKu.

Promocja picia wody z kranu realizowana jest poprzez działania informacyjne oraz 
montaż poidełek w zakopiańskich szkołach. Akcja ma na celu wykorzystanie natu-
ralnych zasobów wody, jakimi dysponuje Zakopane w celu ochrony zdrowia miesz-
kańców, przede wszystkim dzieci przed spożywaniem napojów chemicznych bardzo 
rozpowszechnionych na rynku produktów spożywczych. 

Woda z kranu zdaniem eksperta
Czy woda z kranu jest bezpieczna?

Służby sanitarne informują, że woda z kranu nadaje się 
do bezpośredniego spożycia, ponieważ jest filtrowana 
i pozbawiona drobnoustrojów. Zdarza się jednak czasami, 
najczęściej podczas jesiennych obfitych opadów deszczu, 
że woda ta jest mętna, co widać gołym okiem. W takie dni 
odradzałbym picie wody z kranu.

Jak wygląda sprawa picia wód butelkowych? Sporo 
z nich to wody źródlane a nie mineralne – czy mają 
zatem jakąś przewagę nad wodą kranową?

W zależności od mineralizacji wody będzie ona mniej lub 
bardziej zbliżona do wody kranowej. Na polskim rynku 
dostępne są popularne wody mineralne, lecz są one ni-
sko- lub średniozmineralizowane. Pijąc wodę mineralną 
niskozmineralizowaną, osiągniemy podobny efekt, jak 
gdybyśmy pili wodę kranową. Inaczej ma się sytuacja, gdy 
pijemy wodę wysokozmineralizowaną, czyli powyżej 1500 
mg jonów/litr.

Mówi się, żeby wypijać w ciągu dnia 2,5 litra płynów. 
Po co właściwie trzeba tyle pić?

Rzeczywiście picie wody jest bardzo ważne, ponieważ cia-
ło człowieka w około 60-70% składa się właśnie z wody. 
Prawidłowe nawodnienie organizmu pozwala na utrzy-
manie odpowiedniego ciśnienia tętniczego krwi i usuwa-
nie toksyn z organizmu. Reguluje też temperaturę ciała 
poprzez transpirację, czyli parowanie oraz uczestniczy 
w procesie wypróżniania. Zaleca się, aby dorośli w ciągu 
doby spożywali 30-35 ml płynów na każdy kilogram masy 
ciała, a dzieci: 80-100 ml na każdy kilogram masy ciała.

W jaki sposób brak odpowiedniego nawodnienia 
może objawiać się w codziennym życiu, np. w szkole 
czy w pracy?

Gdy do organizmu nie dostarczamy odpowiedniej ilość 
wody, zaczyna ją pobierać z narządów, które w nią obfi-
tują, m.in. z kości. Efektem może być osłabienie, proble-
my z koncentracją, niskie ciśnienie tętnicze krwi, dolegli-
wości bólowe stawów i kości. Woda usprawnia procesy 
myślowe, poprawia kondycję skóry i opóźnia procesy 
starzenia się.

O ile w lecie nie ma problemu z odczuwaniem pra-
gnienia i pijemy dużo, to jesienią i zimą rzadziej się-
gamy po napoje. Czy to znaczy, że w chłodniejsze 
dni np. litr napojów wystarczy i czy picie np. samej 
herbaty zastępuje picie wody?

Rzeczywiście w ciepłe dni częściej sięgamy po wodę, a je-
sienią i zimą rzadziej, ale nie oznacza to, że w chłodniejsze 
dni możemy pić jej mniej. Tym bardziej trzeba pamiętać, 

że picie samej herbaty nie zastąpi pi-
cia wody, a litr napojów to stanowczo 
za mało.

mgr Mateusz Olejniczak – specjalista 
zdrowia publicznego, w zakopiańskich 
szkołach prowadził zajęcia z zasad prawi-
dłowego odżywiania 

Zakopane ma jedną z najlepszych i najsmacz-
niejszych wód w Polsce. Od września uczniowie 
czterech zakopiańskich szkół mogą gasić nią 
pragnienie dzięki poidełkom zainstalowanym 
przez SEWiK we współpracy z Urzędem Miasta. 

Najlepsza woda 
prosto z kranu
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Szkoła Podstawowa nr 7 jest najmniejszą 
szkołą w naszym mieście. Jest również 
najwyżej położoną szkołą w Zakopanem 
– około 1000 m n.p.m. Jej rejon obejmuje 
rozległy teren: Cyrhlę, Chłabówkę, Hrube 
Wyżne, Hrube Niżne, Zoniówkę, Wysków-
ki, Zazadnię i Brzeziny.

Szkoła na Cyrhli bardzo późno, jako 
ostatnia z zakopiańskich szkół, otrzyma-
ła swojego patrona. Rada Pedagogiczna, 
po konsultacji z uczniami i rodzicami, pod-
jęła 2 czerwca 1989 r. uchwałę o przyjęciu 
przez szkołę imienia Kornela Makuszyń-
skiego – wspaniałego pisarza, wielkiego 
przyjaciela dzieci. Przez dwa lata trwały 
przygotowania do tego ważnego wyda-
rzenia. Uczniowie i nauczyciele poznali 
twórczość i życie pisarza, nawiązano kon-
takt z Muzeum Kornela Makuszyńskiego 
w Zakopanem, wyremontowano budynek 
szkoły. W maju 1991 r. Kurator Oświaty 
i Wychowania w Nowym Sączu, Janina Go-
ściej, była nauczycielka naszej szkoły, pod-
pisała Akt nadania Szkole Podstawowej nr 
7 w Zakopanem – Cyrhli imienia Kornela 
Makuszyńskiego. Sztandar ufundował 
i wręczył uczniom Komitet Rodzicielski. 
Wykonały go uczennice Zespołu Szkół Za-
wodowych CZSP w Bobowej według pro-
jektu artysty grafika Krzysztofa Jędrzejow-
skiego z Zakopanego. W roku 2017 szkoła 
uroczyście obchodziła 25-lecie nadania 
imienia oraz wręczenia sztandaru.

PROGRAMY :
1.  Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzy-

maj Formę!” współorganizowany przez 
Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską 
Federację Producentów Żywności Zwią-
zek Pracodawców.

    Partnerami programu są: Agencja Rynku 
Rolnego oraz Instytut Medycyny Wsi im. W. 
Chodźki w Lublinie.

    Patronami honorowymi programu są: 
Minister Edukacji Narodowej, Minister 
Zdrowia, Minister Sportu i Turystyki oraz 
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a tak-
że Instytut Żywności i Żywienia, Wydział 
Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsump-
cji SGGW w Warszawie oraz Federacja 
Konsumentów.

2.  Program edukacyjny – „ Bliżej Tatr” 
pod patronatem Tatrzańskiego Parku 
Narodowego.

3.  „Czyste Tatry – Sprzątanie Świata” –
pod patronatem Tatrzańskiego Parku 
Narodowego.

4.  „Jeżdżę z głową” program nauki jazdy 
na nartach dla klasy III-ej.

5.  „Już pływam” – nauka pływania dla klasy 
IV-tej.

6.  „Poszerzony program wychowania 
fizycznego”.

7.  „Czytające przedszkole” w ramach pro-
gram “Cała Polska czyta dzieciom”.

8.  „Czyste powietrze wokół nas” – program 
antynikotynowy; organizator Główny In-
spektorat Sanitarny.

9.  Program antynikotynowej edukacji zdro-
wotnej “Bieg po zdrowie” dla uczniów 
i rodziców klasy IV-tej; organizator – Pań-
stwowa Inspekcja Sanitarna.

PROGRAMY SZKOLNE :
1.  „ZIELONA KLASA” – ma na celu wdrażanie 

systematyczności wśród uczniów, dbanie 
o rośliny w szkole oraz rozszerzenie wie-
dzy o florze.

2.  „HAPPENING EKOLOGICZNY” – zwrócenie 
uwagi na środowisko , w którym żyjemy

3.  „ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI” – od młodego 
pokolenia zależeć będzie czy zdołamy od-
wrócić degradację i niszczenie środowiska

4.  Akcja zbierania plastikowych zakrętek – 
dbanie o środowisko i pomoc dzieciom 
niepełnosprawnym.

SUKCESY:
W VII Edycji programu „Odblaskowa Szkoła” 
organizowanej przez Wydział Ruchu Drogo-
wego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kra-
kowie nasza szkoła zajęła 70 miejsce na 405 
zgłoszonych placówek, III miejsce w powie-
cie tatrzańskim i I miejsce w Zakopanem.

Szkoła Podstawowa nr 7 
im. Kornela Makuszyńskiego 
w Zakopanem
Cyrhla 57
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Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Kasprowi-
cza znajduje się na osiedlu Harenda. Powsta-
ła z inicjatywy mieszkańców. Działa od 1965 
roku.

W szkole są organizowane zajęcia dodat-
kowe, m.in. z narciarstwa alpejskiego przez 
Uczniowski Klub Sportowy „Śmig”, czy spor-
towe zajęcia pozalekcyjne w ramach Posze-
rzonego Programu Wychowania Fizycznego 
im. Stanisława Marusarza. Korzystając z tego 
programu, raz w miesiącu uczniowie uczest-
niczyli w zajęciach ZUMBY w sali fitness COS 
Zakopane. Prowadzone są koła przedmioto-
we z plastyki, przyrody i teatralne.

Ważne miejsce w działalności szkoły zajmu-
je edukacja regionalna. Od ubiegłego roku 
odbywają się zajęcia regionalne dla uczniów 
klas IV-VI. W szkole działa Dziecięcy Ze-
spół Góralski Mała Harenda prowadzony 
przez Pawła Łojasa i Klaudię Król–Łęgow-
ską. Obecnie zespół przygotowuje program 
na VIII Festiwal o Złote Kierpce.

Dzięki dodatkowemu wsparciu finansowemu 
Gminy Miasta Zakopane uczniowie klas IV- 
VI mają dodatkowy język obcy. Jest to język 
niemiecki.

Uczniowie od lat odnoszą 
sukcesy w konkursach i za-
wodach. Tradycyjnie najwię-
cej jest ich w sporcie, ale tak-
że w konkursach literackich 
i plastycznych.

Program wychowawczy i profilaktyczny 
szkoły uwzględnia udział społeczności szkol-
nej w programach zewnętrznych. W trosce 
o bezpieczeństwo dzieci realizowane są m.in. 
programy: „Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Bezpieczeństwo naszych dzieci”, „Cyber-
przemoc”, „Nie pal przy mnie proszę”, Mało-
polski projekt nauki pływania „Już pływam”, 
program nauki jazdy na nartach „Bezpiecz-
ny Stok”. W ramach działań profilaktycznych 
szkoła przystąpiła do programów: „Mleko 
w szkole” i „Owoce w szkole”. Angażujemy 
uczniów do udziału w programach i akcjach 
społecznych, jak „Postaw na rodzinę”, „Pol-
ska Biega”, akcja zimowa „Pomóżmy zwie-
rzętom przetrwać zimę”, zbieranie środków 
w akcji „Góra Grosza”, praktyczne stosowanie 
zasady segregacji odpadów. Od roku 2013 
Tatrzański Park Narodowy realizuje program 
dydaktyczny pod nazwą „Bliżej Tatr”, w któ-
rym uczestniczą uczniowie wszystkich klas.

Szkoła od dwunastu lat organizuje – 
we współpracy ze Stowarzyszeniem Przy-
jaciół Twórczości Jana Kasprowicza – powia-
tową imprezę turystyczno – edukacyjną pod 
nazwą Rajd Szlakiem Jana Kasprowicza.

Szereg dodatkowych informacji znajduje się 
na stronie internetowej szkoły www.sp9za-
kopane.pl

Szkoła Podstawowa nr 9 
im. Jana Kasprowicza 
na Harendzie
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W tym roku już po raz drugi 
wspólnie tworzyliśmy 

Kulturalny Plac Niepodległości
Podczas zeszłorocznych wakacji na mapie 

Zakopanego pojawiło się nowe miejsce – 
wspólna przestrzeń działalności kulturalnej 

oraz twórczego myślenia. Powstała nowa 
jakość – punkt, gdzie od rana do nocy na 

dorosłych i dzieci czekało mnóstwo atrakcji. 
Z racji dużego zainteresowania i bardzo 
pozytywnego odbioru, również w tym 

roku tworzyliśmy to wyjątkowe miejsce 
wspólnie z młodymi artystami.

Wychodząc naprzeciw Waszym 
oczekiwaniom Burmistrz Mia-
sta Zakopane Leszek Dorula, 
za pośrednictwem Zakopiańskie-
go Centrum Kultury, postanowił 
przeznaczyć i częściowo zaaran-
żować Plac Niepodległości wła-
śnie dla Was, oddając wolne pole, 
abyście sami mogli zadecydować, 
jak chcecie je wykorzystać, jak 
zaaranżować, co zaprezentować, 
zobaczyć lub czego się nauczyć.

Na Placu przez całe wakacje po-
dejmowano działania z zakresu sztuki, kultury, 
sportu i rozrywki. Była to swoista odskocznia 
od gwarnych Krupówek, gdzie można było za-
trzymać się i odetchnąć. Spędzić wspólnie czas 
z rodziną i znajomymi lub poczytać książkę.

Odbywały się tu liczne zajęcia i warsztaty. 
Co czwartek słuchaczki Podhalańskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku czytały dzieciom 
i nie tylko…”Przygody Kubusia Puchatka”, 

a lekturze tej towarzyszyły warsztaty pla-
styczne wokół bajki o najbardziej lubianym 
misiu na świecie, podczas których dzieci wy-
konywały kukiełki bohaterów książki.

Tworzony był również Kulturalny Obrus 
czyli warsztaty „Tańcowała igłą z nitką” – 
każdy mógł udekorować fragment mate-
riału przez wyszywanie, przyszywanie łat 
i guzików, pojawiły się też kwiatki, żaby, samo-
loty i bociany. Wszystko to odbywało się przy 

akompaniamencie najpiękniejszych 
wierszy Jana Brzechwy, czytanych 
przez Panie z Podhalańskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku.

Miłośnicy igły i nitki mogli także uszyć 
torebkę. Podczas warsztatów kon-
tener na Kulturalnym Placu Niepod-
ległości zamieniał się w mały zakład 
krawiecki. Ze skrawków materiału 
powstawały prawdziwe cuda: torby, 
plecaki i worki.

Natomiast fani deskorolki nie tylko 
uczyli się jeździć i doskonalili swoje 

umiejętności m.in. podczas lekcji z Leonem 
Zawodowcem czyli niesamowitym Mor-
fą – Jędrkiem Butkiewiczem – zakopiańskim 
skaterem i artystą z wieloletnim stażem, ale 
również twórczo ozdabiali swoje deskorolki 
w ramach warsztatów plastycznych.

Na Placu odbywały się też warsztaty „Szablon 
– street art” i zmalowaliśmy najdłuższy obraz 
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Zakopanego, w którego tworzenie mógł się 
włączyć każdy. Powstało piękne, wesołe i ko-
lorowe dzieło pokazujące całe Zakopane. Nie 
zabrakło na nim gór, górali, oscypków, Krupó-
wek, misia i to wcale nie białego oraz świe-
tlicy na Kulturalnym Placu Niepodległości. 
Pojawił się m.in. dawny duch Zakopanego, 
czyli Witkacy oraz Burmistrz Miasta Leszek 
Dorula.

Poza skokami na deskorolce każdy mógł rów-
nież poćwiczyć swój umysł i kreatywność 
dzięki warsztatom „Pociąg do opowieści, czyli 
wymyślanie postaci, miejsc, historii”. Był to cykl 
spotkań prowadzonych w oparciu o książkę pt. 
„Pociąg do opowieści” autorstwa Mai Stara-
kiewicz. W czasie zajęć uczestnicy wymyślali 
różne postacie, miejsca i historie wykorzystu-
jąc do tego gry i zabawy. Jak pisała autorka: 

„Wymyślimy niezwykłych bohaterów, wy-
ślemy ich w podróż do fantastycznych krain, 
będziemy rysować, pisać, mówić, wykonamy 
też własną książkę. Wyobraźnia będzie mocno 
pracować, a nasz pociąg pojedzie z Nudy pro-
sto do Zabawy!”

I właśnie zabawa to to, czego nie mogło 
na Placu zabraknąć, a najwięcej jej było pod-
czas warsztatów zatytułowanych „Zaba-
wy przy fontannie: papierowe ryby i rybacy”, 
do których zaprosiliśmy całe rodziny. Najpierw 
każdy z uczestników miał okazję robić swoje 
rybki, a następnie przy pomocy wspólnie wy-
konanych wędek odbyła się rywalizacja w za-
wodach wędkarskich.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się bardzo 
ciekawe zajęcia z fotografii otworkowej, czyli 
camera obscura. Młodzież cofnęła się w czasie 

aż do początków historii fotografii i pierwowzoru 
aparatu fotograficznego. Sama konstruowała 
kamery otworkowe i za ich pomocą wykonała 
zdjęcia, a następnie wywoływała je w specjalnej 
ciemni. Dla złotych rączek były również warsz-
taty majsterkowania z panem Hołym.

Przy tych wszystkich atrakcjach dla duszy nie 
mogło zabraknąć czegoś dla ciała i tu na wyso-
kości zadania stanął znany szef kuchni Michał 
Zagórski podczas Zako Gastro Fazay czyli po-
kazów kuchni artystycznej.

Na zakończenie wakacji można było stworzyć 
swoją własną niepowtarzalną kartkę pocz-
tową, korzystając z przygotowanych szablo-
nów, a następnie wysłać ją z pozdrowieniami 
do rodziny, znajomych lub przyjaciół. Bo waka-
cje bez pocztówki to już nie te same wakacje!

W tym roku na Placu gościły również Wa-
kacje z Radiem Kraków pod Tatrami, czyli 
sobotnie audycje radiowe oraz strefa relak-
su i animacji dla dzieci, Zakopiański Festiwal 
Literacki „Pod Tatry tylko z książką” i Targi 
Książki. Występowały tu dzieci i młodzież 
z grupy cyrkowej Czerwone Nosy z mia-
sta partnerskiego Saint-Die-des-Vosges 
z Francji wraz z grupą Akro Dance z Gimna-
zjum nr 1 w Zakopanem. Zgromadzona pu-
bliczność oklaskiwała żonglerów i komików, 
pokazy jazdy na monocyklach oraz akroba-
cje na trapezie. Miłośnicy jedzenia przybyli 
na Festyn Kulinarny „Kucharze na szczycie”, 
podczas którego ponad 200 kucharzy z całej 
Polski gotowało i pomagało swojemu ko-
ledze. Kulinarnej przygodzie towarzyszyła 
muzyka na żywo – na scenie wystąpili m.in. 
Pudelsi, konkursy i pokazy live cooking. 
W tym samym czasie druga ekipa kucharzy 
wyruszyła zdobywać Rysy.

Ostatnim z wydarzeń jakie w tym roku za-
gościły na Kulturalnym Placu Niepodległo-
ści było Targowisko Wymienne, podczas 
którego każdy mógł zamienić niepotrzeb-
ne rzeczy, zajmujące miejsce w szafie. Plac 
był również miejscem bookcrossingu, czyli 
uwalniania książek, aby mogły pójść dalej 
w świat do kolejnych czytelników.

Natomiast co wieczór kreatywna prze-
strzeń zamieniała się w kino pod chmurką, 
a to za sprawą najdłuższego wakacyjnego 
festiwalu filmowego czyli Letniego Kina 
Visa.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
wspólnie z nami tworzyli to niepowtarzal-
ne miejsce! 
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I Ogólnopolski 
Konkurs Malarski 

„Moje 
Zakopane”

Zakopane, miasto leżące u stóp najpiękniejszych 
gór w Polsce, posiada swoją bogatą historię i żywą 
tradycję. Na renomę tego miejsca, jako znaczącego 
ośrodka kultury, pracowały pokolenia twórców 
reprezentujących różne dziedziny sztuki (ludzi pióra, 
plastyków, muzyków i aktorów). Zakopane to miasto 
wobec którego nie sposób pozostać obojętnym.

Otwarta formuła konkursu pozwoliła od-
powiedzieć na pytanie, jak dzisiaj Zakopa-
ne jest postrzegane przez współczesnych 
artystów i czy nadal stanowi inspirację dla 
twórców.

Pokonkursowa wystawa malarska „Moje 
Zakopane” jest próbą artystycznego po-
kazania owego magicznego pierwiastka, 
który Witkacy przed laty nazwał „zakopia-
niną”. Zakopane jako źródło inspiracji, jako 
miejsce pracy twórczej, jako stan świado-
mości. Temat wystawy pokonkursowej jest 
próbą pobudzenia do głębszej refleksji nad 
relacją twórczą pomiędzy przenikającą się 

przestrzenią natury i kultury. Prezentowana 
wielowątkowość spojrzenia na Zakopane 
z różnych perspektyw twórczych, estetycz-
nych i emocjonalnych, pozwala nam odkryć 
ten szczególny fenomen „miasta w górach” 
w sposób odległy od utartych sloganów, 
zaskakujący nieszablonowym spojrzeniem 
i emocjonalnym ładunkiem autentycznego 
przeżycia.

Znamy już wyniki I etapu Konkursu.
61 artystów z całej Polski zgłosiło na Kon-
kurs 139 prac w różnych technikach ma-
larskich (olej, pastel, gwasz aż po tech-
niki własne). Jury, po wnikliwej analizie, 

ze szczególnym uwzględnieniem zgodności 
z tematem konkursu, postanowiło zakwa-
lifikować do wystawy pokonkursowej 47 
prac 35-ciu Artystów.

Kulminacyjny moment rozstrzygnięcia Kon-
kursu nastąpi w dniu 13 października 2017, 
kiedy to na wernisażu wystawy pokonkur-
sowej „Moje Zakopane” poznamy zdobyw-
ców trzech głównych nagród, jak również 
trzech wyróżnień.

Lidia Rosińska-Podleśny

z-ca dyrektora ZCK ds. artystycznych



Szanowni Państwo!

Problem wykluczenia społecznego zaczyna 
dotykać coraz więcej dziedzin życia. Obecnie 
jego powodem nie jest wyłącznie status ma-
terialny, poziom wykształcenia czy brak do-
stępu do internetu. Jest nim również niepeł-
nosprawność. Przyczyna takiego stanu rzeczy 
to powszechny brak wiedzy. Świadomość 
znacznej części społeczeństwa, dotycząca tej 
problematyki, jest niewystarczająca. Niepeł-
nosprawność jest traktowana jako temat tabu. 
Z drugiej strony coraz większe włączanie się 
osób z niepełnosprawnościami do zwykłego 

codziennego życia, na które składa się praca, 
rekreacja, życie towarzyskie, czy uczestnicze-
nie w różnego rodzaju wydarzeniach społecz-
nych i kulturalnych, powoduje coraz częstsze 
ścieranie się świata osób zdrowych z „zacza-
rowanym” światem niepełnosprawnych. Spo-
tkaniom takim często towarzyszy budowanie 
niepotrzebnego dystansu, zdenerwowanie, 
zakłopotanie czy nawet zniechęcenie. Uczest-
nicy takiej relacji nie wiedzą jak się zacho-
wać – co wolno, a czego nie? Często nieko-
rzystne wzorce są głęboko zakorzenione. 
W związku z tym należy docierać do społe-
czeństwa z jak największą ilością informacji 

w zakresie włączania osób wykluczanych, 
również tych wykluczanych ze względu 
na niepełnosprawność.

Mam nadzieję, że przewodnik „Savoir-vivre 
wobec osób z niepełnosprawnością” w ramach 
Kampanii świadomościowej „Mr. Blup. Nie 
oceniaj, poznaj by zrozumieć”, przyczyni się 
do lepszego zrozumienia specyfiki potrzeb 
osób niepełnosprawnych oraz stanie się jed-
nym z narzędzi do walki z wykluczeniem 
społecznym.

Burmistrz Miasta Zakopane
Leszek Dorula
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Czy on nie widzi,
że jest mi bardzo

niewygodnie?

Nie stój nad głową
osobie siedzącej na wózku

- cofnij się dwa kroki lub usiądź.

I znowu
to samo ...! Kiedy

to się wreszcie
skończy?

Przepraszam,
czy mogę Pani
jakoś pomóc?

Zapytaj, czy możesz pomóc
i w jaki sposób.3

Zawsze używaj słów i zwrotów,
które funkcjonują w codziennym

kontakcie – nie bój się powiedzieć
osobie  niewidomej „do zobaczenia”.

Witając się z osobą niewidomą,
dotknij ją lekko w ramię i przedstaw się. 

Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
„Savoir-vivre wobec osób z  niepełnosprawnością” jest projektem, który w prosty 
i przystępny sposób przedstawia odpowiednie zachowania w sytuacjach spotkań 
z osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.
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