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Szanowni Państwo,

 
olejny raz chcemy podzielić się z Państwem informacjami

o tym, co dzieje się w naszym mieście w każdej dziedzinie jego 
funkcjonowania. Przedstawiamy fakty – wykonane inwestycje, 
zrealizowane projekty i zadania, podsumowujemy najważniej
sze wydarzenia, wyjaśniamy sprawy, którymi często żyją media 
i opinia publiczna. Mam nadzieję, że nasz informator również 
tym razem będzie dla Państwa rzetelnym źródłem informacji 
i kompendium wiedzy o bieżących sprawach miasta oraz sta
nie się inspiracją do czynnego włączenia się w życie naszej lo
kalnej społeczności. 

Tym razem dużo miejsca poświęcamy kulturze i promocji. 
Pokazujemy, jak Zakopane zmienia się i pięknieje – dzięki kolej
nym remontom, modernizacjom, sadzonym drzewom i kwiatom, 
ale także dzięki wielu inicjatywom ubogacającym życie miesz
kańców, będących okazją do spotkań i integracji.

Dodatkową okazją do podsumowań i dzielenia się wiedzą 
na temat miasta jest publikacja na łamach naszego informato
ra skróconego „Raportu o stanie Miasta Zakopane za 2018 r.”, 
do zapoznania się z którym gorąco zachęcam.

Jako Burmistrz zdaję sobie sprawę z tego, że zmiany nie są ła
twe, dlatego wiele z nich wcześniej nie było podejmowanych. Czę
sto wymagają one kolejnych prób i błędów. Potrzeba też czasu, by 
ocenić ich efekt. By miasto się rozwijało, nie można jednak bać 
się wyzwań. Mam nadzieję, że dzięki systematycznym informa
cjom o podejmowanych w mieście działaniach, będą mogli Pań
stwo dostrzec i życzliwie ocenić ten proces.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

K



Z
A

K
O

PA
N

E.
PL

IN
FO

R
M

A
TO

R
 D

LA
 M

IE
SZ

K
A

Ń
C

Ó
W

 M
IA

ST
A

 N
R

 1
/2

01
9 

(7
)  

4

 ZDARZYŁO SIĘ...

 grudzień/styczeń  X Jubileuszowy Festiwal 
Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodzeniowych 
„Dobrze ześ się Jezu pod Giewontem zrodziył…”

 31 grudnia / 1 stycznia  Sylwester Marzeń 
z Dwójką

 12 stycznia – 23 lutego  VI Puchar 
Zakopanego w narciarstwie alpejskim

 19–20 stycznia  8. World Snow Day

 20 stycznia  12h Slalom Maraton z udziałem 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy

01
STYCZEŃ

 21–23 lutego  34. Urodziny Teatru Witkacego

 28 lutego  Małopolska Szkolna Liga  
w Biegach Narciarskich

 28 lutego  Dudaski Tłusty Czwartek

 1 marca  Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

 3 marca  Rozpoczęcie obchodów 100-lecia 
Związku Podhalan oraz 115-lecia Związku Górali

 3 marca  Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
„Tropem wilczym”

 21 marca  XI Międzynarodowe Forum Górskie 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy

 22 marca – 5 maja  Salon Marcowy 2019. 
Gielniak, Kulisiewicz, Skoczylas, Miejska Galeria Sztuki 
im. Wł. hr. Zamoyskiego

02
LUTY

03
MARZEC

Zd

arzyło się... Zdarzyło się...
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ZDARZYŁO SIĘ...

 10–14 kwietnia  22. Przegląd Filmów 
o Sztuce

 26 kwietnia – 5 maj  16. Wiosna Jazzowa 
Zakopane 2019

 27–28 kwietnia  X Tatrzański Festiwal 
Zespołów Góralskich Złote Kierpce

 28 kwietnia  15 lat Tatrzańskiej Orkiestry 
Klimatycznej – Koncert Jubileuszowy

 3 maja  228. Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

 10–12 maja  Festiwal Twórczości  
Chrześcijańskiej „Szukałem Was…”

 18 maja  Noc Muzeów

 24 maja  Czytanie Conrada

 12 maja  Obchody 130-lecia Straży Pożarnej 
w Zakopanem

 17 maja – 14 lipca  Zakopiańska Kolekcja Sztuki, 
Miejskiej Galerii Sztuki i Galerii Pegaz,  

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego

 1 czerwca  Zakopiański Dzień Dziecka

 3–4 czerwca  7. Przegląd Musztry Klas Mundurowych

 6 czerwca  Uroczysta Sesja Rady Miasta Zakopane

 12 czerwca  Zakopiański Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych Intelektualnie

 16 czerwca  Święto ulicy Strążyskiej

 28–29 czerwca  Festiwal Lato z Radiem 
i otwarcie sezonu letniego w Zakopanem

 30 czerwca  Rozpoczęcie 19. Międzynarodowego 
Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej

 lipiec –sierpień  Kulturalny Plac Niepodległości

 1 lipca  Rozpoczęcie festiwalu „Kino Letnie  
Sopot–Zakopane”

 3 lipca  Międzynarodowy Dzień Inwalidy

 13–14 lipca  Wierchowe Spotkania.  
Andrzej Brandstatter z Przyjaciółmi

 19 lipca–22 września  Góry–Morze –  
Morze – Góry, Miejska Galeria Sztuki  

im. Wł. hr. Zamoyskiego

04
KWIECIEŃ

05
MAJ

07
LIPIEC

06
CZERWIEC

Zdarzyło się...
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 W SKRÓCIE...

Posiedzenie kapituły 
Literackiej Nagrody 
Zakopanego 

31 maja kapituła w składzie: Anna Janko – przewodni-
cząca, Tomasz Jastrun, Iwona Smolka, dr Agnieszka 

Jurczyńska Kłosok, dr Paweł Skawiński i Bożena Gąsienica 
wybrała tytuły nominowane do Literackiej Nagrody Zako-
panego. Nagroda przyznawana jest corocznie żyjącym au-
torom najlepszych książek propagujących Zakopane i Tatry.

Wśród nominowanych książek znalazły się: 
 „Kuba Niedźwiedź. Historie z Gawry” Renaty Kijow-

skiej

Tradycją lat ubiegłych, 
w Zakopanem odbyła 

się wiosenna akcja sadzenia 
drzew i krzewów rodzimych, 
przeprowadzona wspólnie 
z Tatrzańskim Parkiem Naro-
dowym. 

W ramach akcji w pla-
cówkach oświatowych oraz 
na terenach nieruchomości 
gminnych zlokalizowanych 
na obszarze Gminy Miasto 
Zakopane nasadzono  
151 szt. roślin, w tym 83 szt. 
drzew i 68 szt. krzewów. 

W dniu 11 maja w zamian 
za kupony pozyskane za se- 
lektywną zbiórkę odpadów
komunalnych rozdano miesz-
kańcom 1576 szt. roślin, 

Zmiana na stanowisku 
wiceburmistrza 

W dniu 1 maja nastąpiła zmiana na stanowisku  
Zastępcy Burmistrza Miasta Zakopane. Peł-

niącego tę funkcję od grudnia 2014 roku Wiktora  
Łukaszczyka zastąpił Tomasz Filar, dotychczasowy  
Naczelnik Wydziału Mienia i Nadzoru Właściciel- 
skiego. 

Tomasz Filar ma 37 lat, jest absolwentem Akade-
mii Rolniczej w Krakowie Wydziału Inżynierii Środowi-
ska i Geodezji. W Urzędzie Miasta Zakopane pracuje 
od 2008 roku. Od marca 2015 r. był Naczelnikiem 
Wydziału Gospodarki Gruntami, a od 2018 r. Wydziału 
Mienia i Nadzoru Właścicielskiego. Był mistrzem Polski 
w ju-jitsu, wicemistrzem Polski w judo oraz repre-
zentantem Polski na Mistrzostwach Świata i Mistrzo-
stwach Europy w ju-jitsu. Jest żonaty, ma dwójkę 
dzieci. 

– Tomasz Filar sprawdził się bardzo dobrze jako 
naczelnik, zwłaszcza po reorganizacji wydziału. Uczest-
niczył już z nami w pracach nad najważniejszymi 
projektami w mieście. Funkcję wiceburmistrza przejmie 
więc osoba sprawdzona i znająca temat, gwarantująca 
kontynuację naszych działań. Tak więc kolejny raz, po 
powołaniu na to stanowisko Agnieszki Nowak-Gąsienicy 
i Wiktora Łukaszczyka, wybrałem osobę merytoryczną, 
stawiając przed nią konkretne cele i wyzwania. Teraz 
wspólnie będziemy realizować program, do którego 
w ostatnich wyborach zobowiązali nas mieszkańcy –  
argumentuje Burmistrz Leszek Dorula. 

– Od 1 maja przejąłem obowiązki dotychczasowe-
go wiceburmistrza Wiktora Łukaszczyka. Przede mną 
przede wszystkim kontynuacja rozpoczętych działań 
inwestycyjnych, na które miasto pozyskało dofinan-
sowanie ze środków unijnych. Priorytetem będzie bu-
dowa Centrum Komunikacyjnego i program wymiany 
pieców. Po jedenastu latach pracy dobrze znam specy-
fikę pracy w urzędzie i będę chciał wykorzystać swoje 
doświadczenie dla dobra naszego miasta – deklaruje 
z kolei nowy Zastępca Burmistrza Miasta Zakopane 
Tomasz Filar. 

w tym 849 szt. drzew i  727 szt. 
krzewów rodzimych gatun-
ków. Dodatkowo mieszkań-
cy mogli wziąć udział w kon-
kursie organizowanym przez 
TPN, w ramach którego otrzy-
mywali sadzonki buka po-
spolitego i jodły pospolitej.  

Przy okazji akcji sadzenia 
drzew, pracownicy Urzędu 
Miasta Zakopane prowadzili 
kampanię mającą na celu 
podniesienie świadomości 
szkodliwości palenia od-
padów w przydomowych 
piecach. 

Wydział Ochrony Środo-
wiska dziękuje pracownikom 
Spółki TESKO TKGK Sp. z o.o. 
za pomoc w akcji. 

Sadzenie drzew i krzewów 
rodzimych
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W SKRÓCIE...

Dziewiąta edycja 
programu 
COOL-turalny 
Człowiek 2019/2020 

Rusza dziewiąta edycja programu 
COOL-turalny Człowiek 2019/2020. 

Jest to program realizowany przez Urząd 
Miasta Zakopane przy współpracy z in-
stytucjami i stowarzyszeniami z Zako-
panego, dzięki któremu wielu młodych 
ludzi ma możliwość poznania  miejsc 
kultury i sztuki oraz zaangażowania się 
w rozwój i upowszechnianie atrakcyjno-
ści kulturowej Zakopanego. 

Serdecznie zapraszamy wszystkie 
stowarzyszenia i instytucje działające  
na terenie miasta Zakopane do współ-
tworzenia programu COOL-turalny Czło-
wiek 2019/2020. 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału 
na adres mailowy: kultura2@zakopane.eu 

Nagroda 
w Rankingu 
Gmin 2018 

W opublikowanym przez Mało-
polski Instytut Samorządu  

Terytorialnego i Administracji Ran-
kingu Gmin Małopolski Zakopane 
zdobyło znakomite trzecie miejsce. 
W imieniu władz Instytutu, pamiąt-
kowy dyplom wręczył burmistrzowi 
Leszkowi Doruli wicedyrektor Woj-
ciech Ozimek.

Ranking to wyjątkowa inicjaty-
wa, która realizowana jest od 2010 
roku we współpracy z Urzędem 
Statystycznym w Krakowie. Celem 
przedsięwzięcia jest wyłonienie 
i promowanie gmin wyróżniających 
się pod względem rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Przepro-

 „Góral z powyłamywanymi zębami” Macieja Pinkwarta
 „Stefan Żeromski. Prezydent Rzeczpospolitej Zako-

piańskiej” Macieja Pinkwarta
 „Ujek. Pamięci Józefa Krzeptowskiego” Józefa Pitonia
 „TOPR. Żeby inni mogli przeżyć” Beaty Sabały-Zieliń-

skiej
Przewodnicząca Kapituły Anna Janko podkreśliła fakt 

zwiększającej się z roku na rok liczby zgłaszanych tytułów 
i ich różnorodność. W tym roku po raz pierwszy pojawiła się 
książka dla dzieci o tematyce tatrzańskiej. 

Laureata Literackiej Nagrody Zakopanego AD 2019 
poznamy podczas Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego, 
który odbędzie się w dniach 9–11 sierpnia. Po raz pierwszy 
przyznane zostanie także specjalne wyróżnienie dla książki 
o wybitnych walorach edytorsko- artystycznych. 

wadzane analizy statystyczne stają 
się podstawą dyskusji zarówno nad 
zarządzaniem lokalnym, jak i stra-
tegicznymi kierunkami rozwoju 
regionu. W ramach Rankingu oce-
nie poddawane są wszystkie gminy 
Województwa Małopolskiego 
z wyłączeniem miast na prawach 
powiatu: Krakowa, Nowego Sącza 
i Tarnowa. Za zebranie i zestawienie 
wyników odpowiada Urząd Staty-
styczny. 

Zakopane zajęło ponadto 
pierwsze miejsce w dwóch katego-
riach:

– Średnioroczne dochody własne 
budżetów gmin na 1 mieszkańca  
(za lata 2015–2017) 
1. Zakopane – 3544,25 zł

– Liczba podmiotów gospodar-
czych zarejestrowanych w REGON  
na 1000 ludności w 2017 r. 
1. Zakopane – 216
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 W SKRÓCIE...

Wyczekiwany przez miesz-
kańców i turystów remont 

dworca w Zakopanem jest już 
na półmetku. Ekipa budowlana 
po wykonaniu najcięższych prac 
w pierwszej części budynku prze-
niosła się do pomieszczeń dawnej 
przychodni. 

Prace w najstarszej części 
dworca wchodzą w etap końcowy. 
W pomieszczeniach, w których 
znajdą się między innymi dworzec 
autobusowy oraz restauracja, wy-
konywane są instalacje, wkrótce 
rozpoczną się w nich prace wykoń-
czeniowe. 

W dawnej przychodni rozpo-
częły się prace budowlane, część 
budynku jest obecnie przebudo-
wywana na potrzeby m.in. dworca 
PKP. 

Nowy dworzec oddany zosta-
nie do użytku przed wakacjami 
w przyszłym roku. 

Minister Sportu i Turystyki doko-
nał podsumowania wyników 

współzawodnictwa Systemu Spor-
tu Młodzieżowego w roku 2018. 
Miasto Zakopane powróciło  
na I miejsce w kategorii gmin  
do 50 tys. mieszkańców  
(w 2017 roku zajęliśmy miejsce II). 

W kategorii powiatów zwycię-
żył Powiat Tatrzański. 

Najwyżej sklasyfikowanym  klu-
bem z naszego miasta został  AZS 
Zakopane  –  III miejsce w kategorii 
klubów w gminach  do 50 tys. 
mieszkańców oraz V miejsce w ka-
tegorii powiatów do 80 tys. miesz-
kańców. KS F2 Dawidek Team 
Zakopane, który jest najlepszym 
snowboardowym  klubem w Pol-
sce, w kategorii klubów w miastach 
i gminach do 80 tys. mieszkańców 
został sklasyfikowany na VII miejscu. 

6 czerwca podczas Uro- 
czystej Sesji Rady Mia-

sta, która odbyła się w ra-
mach XVI Dni Zakopanego, 
wręczone zostały doroczne 

Franciszek Bachleda-Księ-
dzularz oraz Stanisław 
Cukier.  

Laureatów dorocznej  
Nagrody Burmistrza wyło- 

niła kapituła pod przewod-
nictwem Jolanty Iwanickiej  
w składzie: ks. Infułat Sta ni-
sław Olszówka, Jerzy Zachar -
ko, Szymon Ziobrowski, Ma-
ria Mateja Torbiarz, Marcin 
Zubek, Ireneusz Kubin, Anna 
Waloch, Helena Brzozowska, 
Maria Łukaszczyk. Auto rem 
statuetki jest zakopiański 
artysta Marcin Rząsa. Na-
groda Burmistrza przyzna-
wana jest zakopiań czykom, 
którzy swój czas i serce od -
dają na rzecz na szej społecz-
ności, z zapałem anga żując 
się w działalność spo łeczną, 
kulturalną i sportową.  

Nagrody Laureatom 
wręczył Burmistrz Miasta 
Zakopane Leszek Dorula 
wraz z Wiceburmistrzem 
Tomaszem Filarem, a do 
gratulacji i podziękowań 
dołączyli Radni na czele 
z Przewodniczącym Janem 
Glucem.

Doroczne Nagrody Burmistrza przyznane 
Nagrody Burmistrza za za-
sługi i wybitne osiągnięcia 
w działalności na rzecz mia-
sta. Jej laureatami zostali: 
Małgorzata Tlałka-Długosz, 

Remont dworca na półmetku Zakopane 
Mistrzem Sportu 
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W SKRÓCIE...

 wolontariat podczas 
Światowego Dnia Śniegu,

 organizacja konkur-
su wiedzy o samorządzie 
lokalnym dla uczniów zako-
piańskich szkół,

 współpraca z Miej-
ską Biblioteką Publiczną 
przy organizacji i prowa-
dzeniu warsztatów kompu-
terowych dla seniorów,

 udział w akcji sadze-
nia drzewek przy skwerze 
Josepha Conrada,

 udział w Ogólnopol-
skim Kongresie Młodzieżo-
wych Rad w Krakowie,

 organizacja koncertu 
talentów w parku miejskim 
1 czerwca,

 turniej piłki nożnej 
pod patronatem MRM,

 spotkania w ramach 
Erasmus+ z młodzieżą 
z Ukrainy, Węgier, Czech 
i Słowacji,

 świąteczna paczka 
dla dzieci przebywających 
na oddziale pediatrycznym 
Szpitala Powiatowego  
im. dra Tytusa Chałubiń-
skiego.

Swoim następcom 
życzyli oni równie dużo 
pomysłów, serca i zaanga-
żowania w pracę na rzecz 
miasta.

14 czerwca odbyła się 
VI Sesja Młodzieżo-

wej Rady Miasta Zakopane 
wieńcząca dwuletnią 
kadencję. Wśród zaproszo-
nych gości byli burmistrz 
Leszek Dorula oraz radni: 
Lucyna Galica-Jurecka, 
Krzysztof Wiśniowski, Zbi-
gniew Szczerba, Maciej 
Walczak i Tymoteusz Mróz, 

Za nami pierwsze EkoPatrole. Sprawdzana była 
m.in. prawidłowość deklaracji wywozu śmieci 

oraz czystość na parkingach miejskich, które w więk-
szości okazały się zadbane – udzielono kilku upo-
mnień w tym zakresie. 

Informacje uzyskane podczas interwencji EkoPa-
trolu trafiają do odpowiednich służb i instytucji, które 
podejmują konieczne działania. 

Patrol został powołany ze względu na troskę 
o środowisko oraz realizację zadań związanych 
z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, prawem ochrony środowiska, ustawą o odpa-
dach oraz przepisami związanymi z nadzorem  
nad zasobem komunalnym gminy i przestrzeganiem 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

Eko Patrol będzie działał przez całe wakacje. 

Ostatnia sesja Młodzieżowej Rady 
Miasta w tej kadencji

który wygłosił wykład „Czy 
warto być samorządow-
cem”, a także przedstawi-
ciele zakopiańskich szkół 
i młodzieżowi radni minio-
nych kadencji.

Jednym z punktów sesji 
było wręczenie zaświad-
czeń wolontariuszom po-
magającym w organizacji 
Narodowych Dni Badmin-

tona 2018, którego doko-
nali prezes UKS Orły Janusz 
Świerk i radni Krzysztof 
Wiśniowski i Zbigniew 
Szczerba.

Warto przypomnieć 
wydarzenia, które współ-
organizowali lub w których 
uczestniczyli młodzieżowi 
radni pod wodzą Szymona 
Bobrowskiego: 

Eko Patrol już działa 
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 INWESTYCJE

 Inną nową realizacją, która ma słu-
żyć nie tylko turystom, ale przede 

wszystkim mieszkańcom miasta jest 
otwarta niedawno w Aqua Parku Zako-
pane grota solna z tężniami solankowy-
mi, zapewniająca dobrodziejstwo mor-
skiego klimatu wraz z całym katalogiem 
innych zdrowotnych właściwości. To 
kolejny ukłon w stronę mieszkańców, 
którzy niejednokrotnie nie mogą z wy-
starczającą częstotliwością wyjeżdżać 
nad morze, a w Aqua Parku Zakopa-
ne będą teraz mogli całorocznie i regu-
larnie uzupełniać niedobory składni-
ków potrzebnych dla organizmu, w tym 
m.in. jodu. Może to być również dosko-
nałe uzupełnienie uprzedniego poby-
tu na basenach, saunach lub treningu 

w znajdującej się tu największej siłow-
ni w Zakopanem Gym&Fitness Aqua 
Park Zakopane.

Grota solna ma taki mikroklimat 
jak ten, który jest nad morzem. Podob-
nie też działa na nasz organizm. Czy-
ste powietrze, zjonizowane dzięki soli,  
odpręża i wspomaga leczenie wielu cho-
rób – astmy, nieżytów górnych dróg od - 
dechowych, zapalenia zatok, niedoczyn-
ności tarczycy, łuszczycy, nerwicy.

Grota solna jest najnowszą, orygi-
nalną metodą zastosowania soli w ce-
lach leczniczych i rekreacyjnych, we-
dług opatentowanych technologii. Jest 
to miejsce o baśniowym wnętrzu i zba-
wiennym działaniu na ciało i psychikę. 
Zawiera odpowiedni mikroklimat, któ-
ry wzmacnia odporność i pobudza siły 
witalne organizmu, korzystnie wpływa 
na samopoczucie i działa relaksująco. 

Grota 
solna

Komory solne produkują i utrzymują 
powietrze bogate w drogocenne pier-
wiastki, takie jak:

 jod  – jest niezbędny dla pra-
widłowego funkcjonowania tarczycy 
odpowiadającej za przemianą materii 
i normalizację wagi, wykazuje działa-
nie bakteriobójcze;

 magnez – wpływa na układ ser-
cowo-naczyniowy;

 żelazo – niezbędny składnik he-
moglobiny w krwi;

 wapń – przyczynia się do wzmac-
niania odporności organizmu i działa 
łagodząco na podrażnienia;

 miedź – zapobiega pojawieniu 
się grzybicy;

 selen – spowalnia procesy starze-
nia się skóry;

 sód, potas, chlorki – korzystnie 
wpływają na pracę serca;

 krzem – poprawia wygląd skóry 
i włosów oraz wzmacnia kości.

Balneologia
 Nową inwestycją zakończoną w roku 2018 w Aqua Parku 
Zakopane jest niecka balneologiczna.
Woda przelewowa zasilająca nieckę balneologiczną po-

chodzi bezpośrednio z odwiertu Zakopane IG-1 z głębokości 
3073 m i jest powrotem do „starej Antałówki”, a więc miejsca 
znanego i wspominanego z nostalgią przez starszych mieszkań-
ców Zakopanego i gości odwiedzających stolicę Tatr.

W basenie znajduje się aż 40 masujących dysz oraz dwa gej-
zery denne. Wyjątkowy skład chemiczny wody (siarka, wapń, 
sód, magnez, potas i krzem) oraz jej wysoka temperatura de-
cydują o jej prozdrowotnych właściwościach. 

Kąpiele mają pozytywny wpływ między innymi na dolegli-
wości reumatyczne, narządów ruchu, skóry, a ponadto popra-
wiają ukrwienie i obniżają ciśnienie krwi. 

Temperatura: 36–38°C
Głębokość: 90 cm

 Grota solna z tężniami solankowymi

 Do Groty Solnej chętnie przychodzą 
także dzieci

 Niecka balneologiczna z siarczkową woda termalną
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INWESTYCJE

 Urząd Miasta Zakopane 
informuje, że od 2 lip-

ca do 31 sierpnia 2019 r. 
wjazd na skrzyżowanie 
na Bystrem przy budynku  
Imperial z ulic Droga 
na Bystre i Droga na Anta-
łówkę będzie zamknięty.  
Do października 2019 r. 
przewidywane są w tym re-
jonie utrudnienia w ruchu 
drogowym w związku z bu-
dową ronda. 

Realizację zadania pro-
wadzi firma Podhalańskie 
Przedsiębiorstwo Drogowo-
-Mostowe z Nowego Tar-
gu. Jego celem jest popra-
wa bezpieczeństwa w ruchu 
pieszym i samochodowym 
oraz poprawa płynności ru-
chu poprzez utworzenie 
ronda oraz przebudowę in-
frastruktury podziemnej. 

Wartość robót budowla-
nych wynosi 5.522.000,00 zł  
brutto. Na ich wykonanie  
uzyskano dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 
50%. Termin rozpoczęcia 
oraz zakończenia prac ściśle 
związany jest z procedurą 
otrzymania oraz rozliczenia 
dofinansowania. 

Budowa ronda będzie 
prowadzona wraz z przebu-
dową istniejących sieci: wo -

dociągowej, kanalizacji sani-
tarnej, gazowej, telekomu-
nikacyjnej, elektroenerge-
tycznej, kanalizacji deszczo-
wej i oświetlenia ulicznego 
wraz z montażem lamp.

W trakcie prac rozbu-
dowane zostanie skrzyżo-
wanie dróg gminnych: Dro-
ga na Bystre, Droga na An- 
tałówkę, Droga do Olczy,  
Mieczysława Karłowicza  
oraz drogi powiatowej 
Oswalda Balzera, wybudo-
 wane zostaną również chod-
niki wokół ronda oraz przy 
remontowanych drogach. 

Wybudowane pięcio wlo-
towe rondo będzie składa ło 
się z dwóch połączonych  
okręgów o średnicy zew-
nętrznej 28m i 40 m. W ra - 
mach inwestycji przepro-
wadzona zostanie również 
wycinka drzew oraz roz-
biórka istniejących budyn-
ków, schodów i ogrodzeń. 

OBJAZDY:
 Aby uniknąć korków 

spowodowanych dużym  
natężeniem ruchu w połud-
niowej części miasta, kie-
rowcom chcącym dojechać 
w kierunku Bukowiny Ta-
trzańskiej i Morskiego Oka 
zalecamy korzystanie z ob-
jazdu przez Poronin. 

Budowa ronda na Bystrem
 Zalecany objazd  

w kierunku Cyrhli i Jasz- 
czurówki:

– ul. Koziniec (obok 
stacji Shell)

– ul. Bulwary Słowac-
kiego

– ul. Władysława Bro-
niewskiego

– ul. Droga do Olczy
– ul. Oswalda Balzera 
Informujemy o możli-

wości tworzenia się korków 
w przypadku dużego natę-
żenia ruchu. 

Informujemy,  
że komunikacja miejska  
będzie funkcjonować  
bez zmian.  

Organizacja ruchu do-
stosowywana będzie do po-
stępu prac. O wszelkich 
zmianach informować bę-

Nowoczesne oświetlenie

dziemy w osobnych komu-
nikatach. 

 Aby ograniczyć 
niedo godności spowodo-
wane inwestycją podjęta 
została decyzja o umożli-
wieniu mieszkańcom i tu-
rystom bezpłatnego postoju 
na parkingach wzdłuż uli-
cy Bronisława Czecha oraz 
Droga na Bystre.

Mieszkańców i użytkow -
ników ruchu drogowego 
przepraszamy za wszelkie 
utrudnienia. Jednocześnie 
prosimy o wyrozumiałość 
i cierpliwość, a także dosto- 
sowanie się do wprowadzo-
nych zmian i zachowanie 
szczególnej ostrożności w re-
jonie wykonywanych robót. 

 Lampa hybrydowa

 Budowa Ronda na Bystrem

 Miasto Zakopane od kilku lat w oświe-
tleniu drogowym stosuje nowe tech-

nologie, starając się dotrzeć do miejsc, 
w których nie jest opłacalne podłączenie 
sieci elektrycznej. 

W ostatnich miesiącach, na wniosek 
mieszkańców na ulicach Króle, Furmano-
wa oraz Droga do Olczy Boczna zainstalo-
wane zostały lampy hybrydowe. Nowocze-
sne LEDowe lampy całkowicie opierają się 

na energii słonecznej oraz energii wiatro-
wej, co jest bezpieczne i przyjazne dla śro-
dowiska.

Wciąż rozwijana jest również sieć trady-
cyjnego oświetlenia drogowego. W 2018 ro-
ku wykonane zostało w sumie 657 metrów 
oświetlenia na ulicach Chłabówka Dolna, 
Droga na Buńdówki oraz Gładkie. 

W bieżącym roku planowane jest wyko-
nanie aż 3700 m sieci na ulicach: Kotelnica, 
Rybkówka, Oberconiówka, Gawlaki, Mrow-
ce oraz Balzera i Chłabówka Górna.
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 TRANSPORT

Rowerem po kulturowym 
i przyrodniczym 
dziedzictwie pogranicza

W ramach projektu 
od stycznia 2017 r. do paź-
dziernika 2018 r. polscy 
i słowaccy partnerzy wyko-
nali 21,32 km nowych tras 
rowerowych nawiązujących 
do Szlaku wokół Tatr  
(19,78 km po stronie pol-
skiej i 1,54 km po słowac-
kiej). Na szlaku została 
także uzupełniona infra-
struktura towarzysząca 
m.in. miejsca odpoczynku 
i tablice informacyjne. In-
westycja w ramach projektu 
była elementem łączącym 
Dolny Kubin z Czarnym 
Dunajcem i Zakopanem, 
a polegała na budowie tra-
sy rowerowej prowadzącej 
poprzez atrakcyjne tereny 

Ścieżki rowerowe w Zakopanem 
w ramach współpracy polsko-słowackiej

Rok 2018 to dla Gminy Miasto Zakopane czas realizacji du-
żych projektów transgranicznych, dzięki którym ulepszona 
została komunikacja rowerowa po obu stronach granicy. 
Realizacja dwóch przedsięwzięć, współfinansowanych przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 
2014–2020, to także promocja miejsc dziedzictwa kulturo-
wego w regionie przygranicznym. Oba projekty nawiązu-
ją do strategicznego projektu Euroregionu „Tatry”, jakim 
jest „Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr”.

związane z dziedzictwem 
kulturowym na pograniczu 
polsko-słowackim. W ra-
mach projektu na terenie 
Zakopanego wykonano re-
monty dróg na odcinku  
3,5 km (ul. Zubka, Droga  
przez Gubałówkę oraz ul. 
Furmanowa) wraz z ich 
oznakowaniem i przezna-
czeniem na szlak rowerowy.  
25 października 2018 r. 

w ramach projektu zorga-
nizowano w Zakopanem 
konferencję podsumowują-
cą projekt.

Partnerzy projek-
tu: Miasto Dolný Kubín 
(Partner wiodący), Mia-
sto Trstená, Gmina Liesek, 
Gmina Hladovka, Gmina 
Suchá Hora i Rzymskoka-
tolicka Cerkiew w Trstenie 
po stronie słowackiej oraz 
Miasto Zakopane, Gmi-
na Czarny Dunajec, Gmina 
Kościelisko i Gmina Poro-
nin po stronie polskiej.

Całkowita wartość pro-
jektu: 1 862 029,27 €

Wartość dofinansowa-
nia z EFRR dla Gminy Mia-
sto Zakopane: 480 291,40 €

Zakopane – Miasto 
Wysokie Tatry tatrzańskie 
ścieżki rowerowe 

Liderem projektu jest 
Gmina Miasto Zakopane, 
a partnerem Miasto Wyso-

kie Tatry. Projekt realizo-
wany jest w okresie 1 kwiet-
nia 2018 r. do 31 stycznia 
2020 r., a jego założeniem 
jest rozwój infrastruktury 
rekreacyjnej w zakresie bu-
dowy nowych tras rowe-
rowych. Powstająca ofer-
ta umożliwia turystom 

i mieszkańcom rowero-
wy dojazd do popularnych 
szlaków turystycznych 
w Tatrach oraz atrakcji obu 
miast partnerskich – w Za-
kopanem do kolejki linowej 
w Kuźnicach i skoczni nar-
ciarskiej Wielka Krokiew, 
a po stronie słowackiej 
do Jaskini Bielskiej oraz ko-
lejki linowej na Łomnicę. 

Projekt zakłada budo-
wę dwóch odcinków ścież-
ki rowerowej o łącznej dłu-
gości ponad 9,5 km po obu 
stronach granicy mających 
dać połączenie z istniejący-
mi szlakami rowerowymi 
(Velo Dunajec oraz Szlak 
wokół Tatr). W Zakopanem 
w ramach przedsięwzięcia 

 Szlak rowerowy 
na Gubałówce

 Ścieżka rowerowa 
na ul. Bronisława Czecha

wybudowano i oznakowa-
no dwukierunkową ścież-
kę rowerową w pasie drogo-
wym ul. Bronisława Czecha 
na odcinku od skoczni 
do ronda Jana Pawła II. 

W ramach projek-
tu zaplanowane są jesz-
cze działania promocyjne, 
w tym m.in. stworzenie ta-
blic informujących o naj-
większych atrakcjach tu-
rystycznych na trasie 
transgranicznych ścieżek.

Całkowita wartość pro-
jektu: 1 904 176,82 €

Wartość dofinansowa-
nia z EFRR dla Gminy Mia-
sto Zakopane: 281 645,74 €

 Oznakowanie zakopiańskiej 
części szlaku rowerowego
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TRANSPORT

 Tegoroczna zima była w Za-
kopanem najcięższa od kilku 

lat. W okresie od 1 listopada do 30 
kwietnia ponadprzeciętne opady 
śniegu występowały łącznie przez 
41 dni. Miesiące z najbardziej in-
tensywnymi opadami, trwającymi 
ponad 24 godziny – to grudzień 
2018 roku oraz styczeń 2019 roku. 
Styczeń charakteryzował się ciągły-
mi opadami o wysokim natężeniu, 
powodującymi przyrost pokrywy 
śnieżnej od 20 cm do 30 cm na do-
bę. W związku z tym wystąpiła ko-
nieczność wywozu śniegu z ulic 
na terenie miasta. 30 tys. m3 śniegu 
odwirowane zostało przez specjal-
ne pługi, a następnie wywiezione.

Zimowe utrzymanie miasta, po-
dobnie jak w poprzednich latach, 
powierzone zostało spółce TESKO, 
która utrzymuje drogi w pięciu 
standardach, dbając o 489729 m2  

jezdni, 213 przejść dla pieszych, 21 
wiat przystankowych o powierzchni 
741 m2 oraz 97 przystanków. W cią-
gu jednego dnia w zimowych mie-
siącach w Zakopanem odśnieżane 
jest aż 557944 m2 powierzchni. 

Spółka realizuje zadanie przy  
uży ciu pługopiaskarek, pługów, cią-
gników z pługiem, spychacza, ko - 
parko-ładowarek i odśnieżarek. Spo - 
rą część pracy pracownicy spółki wy- 
konują ręcznie. W sezonie 2018/ 
2019 spół ka TESKO do zimowego 
utrzymania miasta zużyła w sumie 
ponad 2,5 tys. ton grysu, soli dro-
gowej oraz piasku. 

 W kontekście sygnalizowanych 
przez wiele osób oraz media lokalne 

nieprawidłowości w obsłudze parkingu 
na ul. Bronisława Czecha przez dzierżaw-
cę wyjaśniamy, że Urząd Miasta Zako-
pane nie tolerował działań dzierżawcy 
niezgodnych z prawem i podjął zdecydo-
wane działania, które jednak ze względu 
na obowiązujące procedury i konieczność 
udokumentowania nieprawidłowości wy-
magały czasu. W ich efekcie sprawa zosta-
ła zgłoszona Policji, a umowa z dzierżaw-
cą rozwiązana. 

Pierwsze skargi wpłynęły do urzędu 
na przełomie 2018 i 2019 roku. Dzierżaw-
ca został wówczas wezwany do złożenia 
wyjaśnień i pouczony, że opłaty mogą 
być przez niego pobierane jedynie za po-
średnictwem parkometru. Jednocześnie 
wszelkie docierające do urzędu infor-
macje o pobieranych przez dzierżawcę 
opłatach dodatkowych były zgłaszane 
jako oszustwa na Policję. Poinformowa-
no także Urząd Skarbowy o wystawia-
nych niefiskalnych paragonach. Ostatecz-
nie naliczono dzierżawcy karę umowną 
w wysokości blisko 20 tys. zł. Gdy prze-
prowadzane kontrole ponownie wy-
kazały stosowanie przez dzierżawcę 
nieuczciwych praktyk, umowa została wy-
powiedziana w trybie natychmiastowym.

Podkreślić trzeba także, że nie ma 
żadnego związku tej sprawy z obec-
nym bezpłatnym udostępnianiem par-
kingu i nie jest to forma „rekompensaty”, 
co sugerowały niektóre media. Jak zosta-
ło to wyjaśnione podczas sesji Rady Mia-
sta w maju br. – decyzja o udostępnieniu 
bezpłatnych parkingów zlokalizowa-
nych przy ul. Bronisława Czecha oraz Dro-
ga na Bystre została podjęta, aby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
i turystów, którzy zmuszeni są dostoso-
wać się do zmiany organizacji ruchu spo-
wodowanej przebudową ronda przy bu-
dynku „Imperial” na Bystrem. Możliwość 
bezpłatnego pozostawienia samocho-
du na wskazanych parkingach, bez ko-
nieczności objeżdżania ronda, ma także  
wpłynąć na ograniczenie ruchu na ul. Prze- 
wodników Tatrzańskich oraz ul. Karłowi-
cza w czasie trwania inwestycji. 

Ciężka zima przełożyła się na  
dużą liczbę uszkodzeń w zakopiań-
skich drogach. Przez całą wiosnę 
trwała akcja pozimowego łatania 
ulic: B. Czecha, Kościuszki, Piłsud-
skiego, Chramcówki, Olcza, Kru-
pówki, Walkosze, Jagiellońska, Cha-
łubińskiego, Tetmajera, Szymony, 
Droga do Olczy, Kamieniec, Hu-
ty, Kaszelewskiego, Krzeptowskie-
go, Krzeptówki, Walowa Góra, Za 
Strugiem, A. Struga, Droga do Bia-
łego, Grunwaldzka, Droga na By-
stre, Zamoyskiego, Aleje 3 Maja, 
Or kana oraz Rondo Armii Krajo-
wej. Ze względu na trudne warunki  
pogodowe prace rozpoczęły się 
w tym roku z dużym opóźnieniem. 
Wystartowały jednak pełną parą, 
najszybciej jak tylko było to możli-
we. Ich koszt do tej pory wyniósł po-
nad 864 tys. zł, a prace wciąż trwa-
ją. Na ich wykonanie zaplanowano 
jeszcze dodatkowe 300 tys. zł. 

Walka z ciężką zimą 
i remonty dróg

 Aleje 3 Maja – remont ubytków 
w jezdni

 Droga na Bystre – remont ubytków w jezdni

Bezpłatny parking – 
ul. Bronisława 
Czecha oraz 
Droga na Bystre
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 OCHRONA ŚRODOWISKA

 Zieleń miejska jest 
niezwykle ważnym 
elementem zrówno-

ważonego rozwoju. Pełni  
funkcje ekologiczne, tech-
niczne oraz zdrowotne.  
Dbanie o nią jest istotne  
dla realizacji planów prze- 
strzenno-kompozycyjnych  
oraz społecznych – dla  
wzmacniania świadomości 
mieszkańców oraz respek-
towania ich potrzeb.

W trzecim kwartale  
2018 roku w ramach usług 
ogrodniczych na terenie 
Zakopanego dokonywano 
pielęgnacji drzew, z których 
113 nadawało się do usu-
nięcia. Dosadzono jednak 
mnóstwo roślin, dzięki cze-
mu nasze miasto ciągle po-
kryte jest zielenią. Wśród 
nowych nasadzeń znalazło 
się 60 drzew różnych ga-
tunków, w tym lipa, klon, 

Zielone i ukwiecone 
Zakopane

buk, czy dąb, 1,6 tys. drzew 
żywopłotowych, niemal 
5 tys. krzewów. Dodatko-
wo piękne kwiaty może-
my podziwiać w donicach, 
skrzynkach, kwietnikach 
i murkach znajdujących się 
na terenie całego miasta. 
Przybyło także 112 m2 po-

 (1–6) Rabaty i donice 
kwiatowe w Zakopanem

Zakopiański system zieleni miejskiej wyróżnia się na tle in-
nych wielkich miast w Polsce ze względu na swoją specy-
ficzną strukturę. Ciągłość przestrzenna, wewnętrzne zróżni-
cowanie i powiązanie z otaczającymi miasto ekosystemami 
naturalnymi wraz z akcentami regionalnymi tworzy pięk-
ną całość.

1

3

2

5

4
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OCHRONA ŚRODOWISKA

GEOTERMIA W LICZBACH

wierzchni rabat z roślina-
mi wrzosowatymi, a także 
ponad 12 tys. cebul kwia-
tów wiosennych.

W maju 2019 roku  
w ramach akcji sadzenia  
drzew i krzewów rozdano  
mieszkańcom w zamian 
za kupony odpadowe 849 szt. 
drzew i 727 szt. krzewów. 
Od początku roku w mie-
ście dosadzono już 103 drze-
wa – jodły, lipy, świerki, bu-
ki i klony. W rabatach, mur-
kach i kwietnikach wykona-
no nasadzenia z bratków.

Na początku czerwca 
rozstawiono również wieże 
kwiatowe i kwietniki na la-
tarniach na Placu Niepod-
ległości, przy ul. Kasprowi- 
cza i ul. Krupówki. Posa-
dzono letnie rośliny jed-
noroczne – begonie, pelar-

gonie, petunie, niecierpki, 
wilce, sanwitalie rozesłane. 
Nowością są trzy rabaty na-
turalistyczne z bylin, traw 
i turzyc na ul. Kościuszki. 

Zieleń w przestrzeni 
miasta stanowi ważny ele-
ment jego funkcjonowania, 
wpływa na podniesienie ja-
kości przestrzeni miejskich, 
które są miejscem aktywne-
go wypoczynku dla miesz-
kańców i turystów.

Mimo, iż specyfika śro-
dowiska miejskiego stwa-
rza trudne warunki wzro-
stu i rozwoju roślinności, 
staramy się sprostać posta-
wionemu nam zadaniu za-
zieleniania miasta, co ma 
wpływ nie tylko na walory 
estetyczne, ale także na po-
prawę zdrowia i jakości ży-
cia mieszkańców.

6
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 EDUKACJA

 Gmina Miasto Zakopane przy-
stąpiła do projektu „VULCAN 

kompetencji w MAŁOPOLSKICH sa-
morządach” realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edu-
kacja, Rozwój Priorytet II Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, go-
spodarki i edukacji, działanie 2.1 Wy-
soka jakość systemu oświaty.

W ramach projektu powstał „Plan 
wspomagania szkół w Gminie Miasto 
Zakopane w zakresie kształtowania 
kompetencji kluczowych”, który obec-
nie jest wdrażany w trzech szkołach 
podstawowych prowadzonych przez 
Gminę w ramach procesowego wspo-
magania szkół: w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. B. Czecha, w Szkole Podsta-
wowej nr 3 im. Gen. M. Zaruskiego 
oraz w Szkole Podstawowej nr 4 im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Celem strategicznym planu jest 
wdrożenie systemu wspomagania 
szkół w zakresie doskonalenia jakości 
pracy.  Zaplanowane zadania odbywa-
ją się etapowo. 

Celami operacyjnymi planu są:
 Wprowadzenie w trzech szko-

łach doskonalenia nauczycieli oparte-
go o model procesowego wspomaga-
nia do czerwca 2020 r.

 Powołanie i funkcjonowanie 
m.in. trzech sieci współpracy w termi-
nie od 01.10.2018 r. do końca czerw-
ca 2020 r.

 Realizacja miejskiego projektu 
„Cool_turalny człowiek” w terminie 
od września 2018 r. do czerwca 2019 r.

 Wprowadzenie zajęć dodat-
kowych (2 godziny w miesiącu) z za-
kresu „Edukacji regionalnej” w każ-
dej z siedmiu szkół podstawowych 
w terminie od października 2018 r. 
do czerwca 2020 r. 

 Organizacja czterech otwartych 
miejskich imprez edukacyjno-rozwo-
jowych o charakterze społeczno-oby-
watelskim do czerwca 2019 r.

 Zagospodarowanie terenu wo-
kół Szkoły Podstawowej nr 2 i Szko-
ły Podstawowej nr 5 – budowa dwóch 
boisk i toru narto-rolkowego w termi-
nie do 31.08.2020 r.

 Termomodernizacja budynku  
Szkoły Podstawowej nr 4 i dostoso-
wanie budynku byłego gimnazjum  
do potrzeb uczniów klas I–III i od - 
działu przedszkolnego w terminie do  
31.12.2018 r.

 Doposażenie m.in. dwóch kla-
so-pracowni w pomoce wspomagają-
ce proces rozwijania kompetencji klu-
czowych w terminie od 01.10.2018 r. 
do 31.12.2019 r.

WAKACJE 
W MIEŚCIE 
PO RAZ 
CZWARTY

Projekt „VULCAN kompetencji 
w MAŁOPOLSKICH samorządach”

 Wakacje w mieście nie muszą 
oznaczać nudy. To niepowtarzal-

na okazja do pogłębiania wiedzy z in-
teresujących nas dziedzin, próbowania 
nowych rzeczy i rozwijania umiejęt-
ności. Wiedzą o tym mali zakopiań-
czycy, dla których z rozporządzenia 
Burmistrza Miasta Zakopane po raz 
czwarty przeprowadzany jest pro-
gram „Wakacje w mieście”. Inicjatywa 
ma na celu zachęcenie dzieci w wie-
ku od 6 do 13 lat do aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. Dzięki bogatej 
i różnorodnej ofercie mali odkrywcy 
codziennie mogą uczestniczyć w cie-
kawych warsztatach i zajęciach. Wyda-
rzenie będzie trwało niemal przez ca-
łe wakacje, w dwóch turach. Pierwsza 
potrwa od 1 lipca do 26 lipca, a dru-
ga od 29 lipca 2019 do 16 sierpnia. 

 W czasach, gdy coraz częściej 
wolne chwile spędzamy przed ekra-
nami telewizorów i komputerów, nie-
zwykle istotne jest, aby umiejętnie 
wskazywać dzieciom alternatywne 
sposoby spędzania czasu. Jest to o tyle 
istotne, że poprzez kształtowanie wzo-
rów zachowań dzieci, pośrednio wpły-
wamy na ich postawę i system warto-
ści, co w przyszłości może przynieść 
maluchom wiele korzyści. Jednak 
w pędzącym świecie wielu rodzicom 
trudno jest znaleźć czas na poświęce-
nie pociechom odpowiedniej ilości 
uwagi, a dobranie wymarzonej aktyw-
ności może okazać się bardzo skom-
plikowane. Aby wspomóc rodziców 

 Debata Oświatowa

 Wiceburmistrz Agnieszka Nowak- 
-Gąsienica zainaugurowała tegoroczne 
Wakacje w Mieście
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EDUKACJA

 Klasa VI b ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka wzięła udział 
w projekcie edukacyjnym ogłoszonym przez Fundację Uniwersytet Dzieci. 

Uczniowie w trakcie lekcji wychowawczych opracowali plan kampanii społecznej 
dotyczącej śladu węglowego. Ich pomysły i ulotka zostały nagrodzone w konkur-
sie, a dzieci reprezentowały szkołę na konferencji prasowej towarzyszącej Szczy-
towi Klimatycznemu w Katowicach. 

W ramach działań zaplanowanych w kampanii m.in. rozwieszono plakaty do-
tyczące śladu węglowego na terenie szkoły, zamieszczono informacje o śladzie 
węglowym, działaniach i postulatach na portalach informacyjnych, przygotowa-
no gazetkę dotyczącą śladu węglowego, emisji gazów cieplarnianych do atmos-
fery, skutków ocieplania klimatu oraz promującą ekologiczne zachowania, prze-
prowadzono sondę uliczną dot. znajomości pojęcia śladu węglowego i obliczania 
śladu węglowego dla poszczególnych osób, zorganizowano konkurs „Ekologicz-
ne rymowanki” oraz happening „Jaki ślad – taki świat”. 

w realizacji dziecięcych potrzeb, z ini-
cjatywy Burmistrza Miasta Zakopane 
podczas wakacji dzieci mogą uczest-
niczyć w cyklu zajęć sportowych, ję-
zykowych, naukowych i muzycznych, 
co daje im szansę na połączenie ak-
tywnego wypoczynku z dobrą zabawą. 

 W programie wydarzenia znajdu-
ją się: artystyczne poniedziałki, pod-
czas których dzieci zgłębiają świat 
sztuki, malując, rzeźbiąc i rysując, 
doświadczalne wtorki, które umożli-
wiają młodym odkrywcom wkrocze-
nie do świata nauk przyrodniczych 
i spróbowania swoich sił w przepro-
wadzaniu eksperymentów, a także 
turystyczne środy, podczas których 
organizowane są wycieczki krajo-
znawcze. Dla miłośników aktywno-
ści fizycznej przygotowano sportowe 
czwartki, podczas których dzieci mo-
gą sprawdzić się w różnych dyscypli-
nach sportu. Każdy tydzień wakacji 
zamykają językowe piątki poświęco-
ne na naukę języków obcych i zgłę-
bianie zagranicznych kultur za pomo-
cą materii języka. 

 Wszystkie zajęcia odbywają się 
w Zakopiańskim Centrum Edukacji 
przy ulicy Kasprusie 35a w godzinach 
od 9.00 do 15.00. Udział w programie 
jest nieodpłatny i finansowany przez 
Miasto Zakopane, a rodzice ponoszą 
jedynie koszty obiadów dziecka oraz 
opłatę tytułem składki na ubezpiecze-
nie. Już teraz zachęcamy mieszkań-
ców do uczestnictwa również w przy-
szłym roku!

Władze miasta pomyślały także 
o najmłodszych mieszkańcach. Do 
23 sierpnia dyżury pełnią dwa przed-
szkola: nr 3 w Zakopiańskim Centrum 
Edukacji i nr 7 z siedzibą przy ul. No-
wotarskiej. Dzieci mogą tam intere-
sująco i wesoło spędzić czas w godzi-
nach od 7.00 do 17.00. 

 Wakacje w mieście

Kampania społeczna 
,,Jaki ślad, taki świat” 
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 KULTURA

Podsumowanie aktywności 
Miasta Zakopane 
w pierwszej połowie roku 2019

Miasto Zakopane wraz z Zakopiańskim Cen-
trum Kultury wspólnie podejmuje szerokie 
działania związane z edukacją i ukształto-
waniem aktywnego odbiorcy kultury i sztu-
ki. Działalność ta dąży nie tylko do aktywiza-
cji życia kulturalnego w mieście, ale również 
promocji walorów turystycznych, kulturowych 
i przyrodniczych całego Regionu, wraz z budo-
waniem pozytywnego wizerunku i silnej mar-
ki Zakopanego.

 Wspólnie podejmowane inicjatywy sta-
rają się w pełni odpowiedzieć na różno-
rodne potrzeby zarówno mieszkańców, 

jak i gości przyjeżdżających do naszego Miasta. 
Rzetelny podział kompetencji i szeroko zakro-
jona elastyczna współpraca tworzy udane i war-
tościowe projekty, które z powodzeniem wpro-
wadziły szereg nowych cyklicznych wydarzeń. 
Kontynuacja tych wspólnych aktywności przy-
niosła miesiące zapełnione licznymi wydarzenia-
mi, spotkaniami, koncertami oraz wystawami.

Na początku grudnia, z uczestnictwem Bur-
mistrza Leszka Doruli oraz Prezydenta Sopo-
tu Jacka Karnowskiego, zainicjowaliśmy Otwar-
cie Sezonu Zimowego Sopot – Zakopane. 
Pod koniec grudnia rozpoczął się 10. Festi-
wal Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bożonarodze-
niowych, podczas którego rozbrzmiewały naj-
piękniejsze polskie kolędy, góralskie pastorałki, 

a także współczesne kompozycje w najlepszym 
wykonaniu. Natomiast początek roku minął 
tradycyjnie już z hucznym Sylwestrem Marzeń 
z Dwójką. To wydarzenie o ogólnopolskiej re-
nomie, dobrze znane gościom oraz mieszkań-
com Miasta, od lat sprowadza na Rówień Kru-
pową największe gwiazdy muzyki rozrywkowej. 
Tym razem zanotowano rekordową oglądalność 
6,5 miliona widzów. Miasto pokazane zostało nie 
tylko jako miejsce dobrej zabawy, ale także osto-
ja folkloru, kultury i regionalnego piękna. Sama 
impreza wypełniła Rówień niemal w pełni. Na 
potrzeby wydarzenia o takiej skali zaplanowano 
zmiany w ruchu ulicznym, ułatwiając komunika-
cję i redukując problem korków. Sylwester Ma-
rzeń otworzył Zakopane na niezrównaną ilość 
przyjezdnych, mobilizując lokalny rynek i przy-
nosząc zyski dla przedsiębiorców.

Podczas trwania zimowego sezonu nie za-
pomniano o równie ważnych wydarzeniach 
z dziedziny sportu i rekreacji. W drugiej poło-
wie stycznia zaprosiliśmy kibiców na Transmi-

 Sylwester Marzeń 
z Dwójką

 Nowy portal Miasta 
Zakopane

 Zwycięzcy jednej 
z edycji zawodów  
VI Pucharu Zakopanego 
na Harendzie
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KULTURA

sje Pucharu Świata w Skokach Narciarskich 
na Placu Niepodległości. Jednocześnie wspól-
nie podejmowaliśmy działania przy organizacji, 
promocji oraz z zakresu pozyskania partnerów 
i sponsorów 6. Pucharu Zakopanego w narciar-
stwie alpejskim, cyklicznych zawodów kiero-
wanych w stronę sportowców-amatorów oraz 
byłych profesjonalistów. Cztery edycje tegorocz-
nego Pucharu odbyły się na trzech największych 
stokach Zakopanego: w Ośrodku Narciarko Re-
kreacyjnym Harenda, Kasprowym Wierchu oraz 
Polanie Szymoszkowej. Zawodom towarzyszyły 
rozgrywki Dziecięcego Pucharu Zakopanego, 
organizowanego w ramach Szkolnej Ligi Spor-
tów Zimowych. Oprócz Pucharu największy-
mi imprezami sportowymi Miasta były 5. edy-
cja 12H Slalom Maraton oraz 8. World Snow 
Day/Światowy Dzień Śniegu.   Slalom Maraton 
to charytatywne wydarzenie, którego uczestni-
kami są wybitni Zakopiańscy narciarze, Mistrzo-
wie Polski w narciarstwie alpejskim oraz goście 
honorowi, na których czele od kilku lat staje Pre-
zydent RP Andrzej Duda.

W kwietniu natomiast czekały nas festiwa-
le: 22. Przegląd Filmów o Sztuce – legendar-
ny, jedyny taki w Polsce festiwal filmowy sięga-
jący swoją historią końcówki lat 60. XX wieku. 
Na długo zapamiętamy pięć festiwalowych dni 
z fantastyczną twórczością: kinem, wystawa-
mi, warsztatami oraz niepowtarzalnym koncer-
tem duetu Marek Napiórkowski i Artur Lesicki, 
10. Tatrzański Festiwal Zespołów Góralskich 
„Złote Kierpce” – przegląd grup regionalnych 
w barwach podhalańskiego folkloru, którego 
zwycięzcy zaprezentują się podczas tegorocz-
nego Międzynarodowego Festiwalu Folkloru 
Ziem Górskich oraz 16. Wiosna Jazzowa Za-
kopane z szerszym projektem jakim jest Jazzo-
we Zakopane – współtworzącym wspaniałą at-
mosferę w przestrzeni Zakopanego, obfitującym 
w ciekawe propozycje oraz łączącym i wspiera-
jącym lokalnych przedsiębiorców. Festiwal Wio-
sna Jazzowa sprowadził jak co roku do Zakopa-
nego największe gwiazdy jazzu, koncertujące aż 
do pierwszych dni maja. Wtedy też w naszym 
Mieście odbywały się huczne, pełne tak waż-
nych dla nas regionalnych i patriotycznych od-
wołań, obchody z okazji uchwalenia Konstytu-
cji 3-go Maja.

Zaraz przed rozpoczęciem sezonu letniego 
zorganizowano 14. Festiwal Twórczości Chrze-
ścijańskiej „Szukałem Was” oraz Dni Zako-

 (1–2) X Tatrzański 
Festiwal Zespołów 
Góralskich „Złote Kierpce”

 (3) World Snow Day 
2019

 Przegląd Filmów 
o Sztuce. Jury 
przewodniczyła reżyser 
Kinga Dębska

2 3

1
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panego. Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej, 
jako święto młodości i kultury, upamiętnia wi-
zytę Ojca Świętego Jana Pawła II w Zakopanem 
w roku 1997. Szczególne podziękowania po te-
gorocznej edycji należą się Halinie Frąckowiak 
za niezapomniany występ oraz lokalnym para-
fiom za współpracę przy organizacji. W trakcie 
tegorocznych Dni Zakopanego uhonorowano 
laureatów Nagrody Burmistrza – Małgorzatę 
Tlałkę-Długosz, Stanisława Cukra, Franciszka 
Bachledę-Księdzulorza oraz obchodzono potrój-
ny jubileusz – 115-lecia Związku Górali, 100-le-
cia Związku Podhalan i 130-lecia Muzeum Ta-
trzańskiego. 

Pierwszy dzień czerwca to oczywiście Za-
kopiański Dzień Dziecka, czyli święto pełne 
zabawy i humoru, które odbyło się na zrewita-
lizowanej Dolnej Równi Krupowej. Oficjalne 
rozpoczęcie sezonu letniego w Zakopanem od-
było się w ramach Festiwalu Lato z Radiem, or-
ganizowanego we współpracy z Polskim Radiem. 
W ciągu dwóch dni koncertowych całe miasto 

wypełniło się studiami plenerowymi, strefami fe-
stiwalowymi oraz oczywiście muzyką najwięk-
szych gwiazd polskiej sceny. 

Pierwsze półrocze 2019 roku to też liczne 
wydarzenia w instytucjach należących do Za-
kopiańskiego Centrum Kultury: Miejskiej Ga-
lerii Sztuki, Centrum Kultury Rodzimej Willi 
Czerwony Dwór. Wspomnieć należy tu również 
o kameralnej przestrzeni Kina Miejsce, prowa-
dzącego działalność z zakresu upowszechnia-
nia sztuki filmowej. Zakopiańskie kino studyj-
ne nierozerwalnie łączymy z dobrymi filmami, 
spotkaniami, koncertami i wydarzeniami tema-
tycznymi. Repertuar kina jest imponującym po-
łączeniem zarówno historii, jak i teraźniejszości 
polskiego oraz światowego filmu.

Działalność instytucji miejskich nie ogra-
nicza się tylko do bezpośredniej organizacji 
poszczególnych wydarzeń. Promocja Miasta 
oparta jest na stałej współpracy z mediami, po-
legającej na budowaniu wizerunku przez infor-
macje, relacje, produkcje programów i materia-
łów prasowych oraz rozbudowaną aktywność 
w mediach społecznościowych. Aby ocenić sku-
teczność Miasta Zakopane, Instytut Monitoro-
wania Mediów dostarcza dzienne i miesięcz-
ne raporty oraz analizy medialne. Od grudnia 
2018 roku do czerwca 2019 roku raport medial-
ny to przeszło 7 tys. publikacji dot. wydarzeń 

 Złożenie wiązanki 
kwiatów pod Drzewem 
Wolności podczas 
uroczystości 
228. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja

 (1–2) 16. Wiosna 
Jazzowa Zakopane

 Kino Miejsce, 
ul. Orkana 2
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w Zakopanem. Liczba kontaktów, czyli dotar-
cie do określonej liczby osób to ponad 402 mln, 
wartość mediowa publikacji /bez reklam/ to po-
nad 49 mln zł. Główny profil mediów to infor-
macja i kultura.

Bardzo ważną kwestią jest też poprawa jako-
ści i informacji o Mieście. Podejmując tę kwestię 
instytucje miejskie z sukcesem od trzech lat wy-
dają znany doskonale informator Zakopane.pl, 
dedykowany wyłącznie upowszechnieniu infor-
macji o wydarzeniach w mieście oraz wznowiły 
wydany w latach ubiegłych, cieszący się niesłab-
nącą popularnością Przewodnik po Zakopanem. 
Publikacja, odpowiadając na potrzeby ciągle ro-

snącej liczby turystów zagranicznych, została 
wzbogacona o cztery dodatkowe, prócz wydane-
go już wcześniej tłumaczenia na język angielski, 
wersje językowe – francuską, niemiecką, hisz-
pańską i rosyjski. Punkty Informacji Turystycz-
nej służą wsparciem, kompleksowym i profesjo-
nalnym doradztwem. Sezon  zimowy i wiosenny 
w Zakopanem należał do udanych pod wzglę-
dem ilości odwiedzających turystów. Nasze Mia-
sto utrzymało drugą pozycję pod względem 
popularności po Krakowie, wśród miejsc naj-
częściej odwiedzanych w Małopolsce (badania 
MOT dla UMWM). Niesłabnącą popularność 
potwierdzają też wyszukiwarki miejsc noclego-
wych – wg Noclegowo.pl Zakopane wybrało 44% 
poszukujących noclegów na ferie zimowe 2019. 

Podobnie było w okresie wiosennym od marca 
do czerwca. Szacujemy, że oba punkty informa-
cji MSIT i CIT obsłużyły ok. 15–20 tys. turystów 
w ciągu całego pierwszego półrocza 2019 roku. 

Zakończyły się kolejne etapy wdrażania no-
wej zintegrowanej strony internetowej zako-
pane.pl. Wsłuchując się w potrzeby miesz-
kańców i turystów, na bieżąco uwzględniane 
są zmiany, mające poprawić jej funkcjonalność. 
Priorytetem było tutaj umocnienie pozytyw-
nego wizerunku Miasta oraz promocja wyda-
rzeń i inicjatyw budujących markę Zakopane-
go. Obecność nowej funkcji użytkowej, jaką jest 
Baza Noclegowa – usprawniająca wyszukiwanie 
legalnie działających na terenie Miasta obiektów 
noclegowych – dodatkowo je promuje. Stworzo-
na w nowej szacie graficznej struktura strony, 
łączy funkcję miejską i turystyczną z elemen-
tami regionalnego wzornictwa. Jest też w pełni 
dostosowaną do urządzeń mobilnych. W poło-
wie czerwca premierę miała wersja anglojęzycz-
na strony.

Kolejne miesiące roku 2019 Miasta Zakopa-
ne zapowiadają się nadal jako czas pełen różno-
rodnych wydarzeń, festiwali, pokazów i wystaw. 
Po inauguracji sezonu letniego, wraz z którym 
uaktywniły się popularne i znane oraz te całkiem 
nowe i zaskakujące projekty kulturalne – Mia-
sto pod Giewontem otwiera się na liczne ini-
cjatywy wzbogacające szeroko rozumianą ofer-
tę kulturalną.

 (1–3) Koncert 
Laureatów  
XIV Festiwalu Twórczości 
Chrześcijańskiej 
„Szukałem Was”

 Zakopiański Dzień 
Dziecka. Spektakl „Pani 
Twardowska” Adama 
Mickiewicza w wykonaniu 
dzieci z Państwowej 
Szkoły Artystycznej 
w Zakopanem

 Zakopiański Dzień 
Dziecka. Warsztaty 
artystyczne

1
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 Działalność wystawienniczą w 2019 roku MGS 
rozpoczęła kontynuacją projektu wystawien-
niczego Rzeźba w drewnie w twórczości pol

skich artystów 1918–2018, zrealizowanego w setną 
rocznice odzyskania niepodległości. Wystawa stała  
się okazją do przeglądu dokonań kilku pokoleń pol-
skich rzeźbiarzy. Prezentowane były prace m.in. 
 W. Brzegi, X. Dunikowskiego, W. Hasiora, A. Kena-
ra, G. Klamana, S. Kulona, K. Laszczki, H. Morela,  
A. Myjaka, S. Ostrowskiego, A. Rząsy, A. Smolany,  
K. Stryjeńskiego, M. Szańkowskiego.

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem był Sa
lon Marcowy 2019 – Pomiędzy inspiracją a improwi
zacją. Józef Gielniak, Tadeusz Kulisiewicz, Władysław 
Skoczylas. Wystawa prezentowała twórczość wybit-
nych artystów, których sztuka graficzna odcisnęła wy-
jątkowe piętno na wizerunku i poziomie polskiej gra-
fiki ostatniego półwiecza. W czasie trwania wystawy 
odbyły się warsztaty graficzne dla dzieci, które wyko-
nały serię prac w technice monotypii. 

Od maja do lipca w przestrzeni galerii prezento-
wana była wystawa Zakopiańska Kolekcja Sztuki Ga
lerii Pegaz i Miejskiej Galerii Sztuki. Po raz pierwszy 
jednocześnie zaprezentowano dzieła z dwóch zako-
piańskich kolekcji: Miejskiej Galerii Sztuki i Galerii 
Pegaz (własność Urzędu Miasta Zakopane). W kolek-
cjach znajdują się prace wybitnych polskich artystów, 
m.in.: A. Pietscha, B. Gawdzik-Brzozowskiej, A. Kena-
ra, A. Gałka, W. Hasiora, J. Panka, J. Nowosielskiego, 
Z. Pokrywczyńskiego, S. Rodzińskiego, A. Walocha, 
J. Jędrysiaka, J. Waltosia, A. Smolany, U. Kołaczkow-
skiej, J. Hajnosa, G. Bednarskiego, Z. Lutomskiego,  
J. Wnukowej, J. Walusiaka. Dzień po wernisażu pod- 
czas zakopiańskiej Nocy Muzeów, w Miejskiej Gale-
rii Sztuki odbyły się warsztaty kaligrafii prowadzone 
przez Annę Hebdę. Uczestnicy ćwiczyli kreślenie liter 

i podstawowych znaków na przygotowanych wzorni-
kach oraz próbowali swoich sił w tworzeniu napisów 
w oparciu o pismo kaligraficzne. 

Miesiące wakacyjne to wystawa Góry–Morze–
Morze–Góry. Druga edycja autorskiego projektu 
Lidii Rosińskiej-Podleśny jest zestawieniem twór-
czości artystów – mężczyzn ze środowiska trójmiej-
skiego i zakopiańskiego. Ekspozycja prezentuje róż-
norodność postaw i estetyk poprzez prace M. Burdka,  
S. Lipnickiego, T. Skórki, D. Syrkowskiego, M. Tar-
gońskiego (Morze), J. Jędrysiaka, S. Kośmińskiego, 
M. Rząsy, B. Tobera (Góry). 

We wrześniu zapraszamy na wystawę pokonkur-
sową 2. Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego 
„Moje Zakopane”. Otwarta formuła konkursu po raz 
kolejny pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj 
Zakopane postrzegane jest przez współczesnych arty-
stów i czy nadal stanowi inspirację dla twórców.
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 Warsztaty kaligrafii podczas Nocy Muzeów

 „Rzeźba w drewnie w twórczości polskich artystów 1918–2018”

 „Salon Marcowy 2019”, drzeworyty Tadeusza Kulisiewicza 

 „Góry–Morze –Morze – Góry”
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Miło nam poinfor-
mować, że willa Czer-
wony Dwór wzbogaciła 

się o ponad stuletni obraz przedstawia-
jący Klimka Bachledę oraz zabytkową, 
drewnianą ramę góralską. Obraz i rama 
zostały podarowane przez zakopiańską 
Rodzinę, która pragnie pozostać anoni-
mowa. Zostały one poddane konserwa-
cji. Wykonała ją Anna Joniak z Krako-
wa. Czerwony Dwór wzbogacił się także 
o dwa obrazy na szkle autorstwa Hele-
ny Roj-Ciaptakowej.

Dużym powodzeniem cieszy się Ga-
leria Sztuki Ludowej oferująca dzieła 
naszych twórców i rzemieślników. Za-
kupić można m.in. malarstwo na szkle, 
wyroby ze skóry, elementy stroju góral-
skiego, rzeźby z drewna, metaloplasty-
kę czy też wyroby świąteczne.

Czerwony Dwór przyciąga stale swą 
piękną architekturą, historią i działal-
nością promującą twórczość rodzi-
mą. Zapraszamy na wystawę „Dzwo-
ny, dzwonki, turliki….” Ludwisarstwo 
Władysława Kulawiaka, a od 9 sierpnia 
na wystawę pokonkursową malarstwa 
na szkle oraz rzeźby w drewnie „Ma-
donny Podhalańskie”. 

 Minęło już ponad pół roku 
od momentu otwarcia Czer-
wonego Dworu. Choć to nowe 

miejsce na kulturalnej mapie Zakopa-
nego, to wpisało się już na stałe w kra-
jobraz naszego miasta i nie tylko. 

Od początku roku do końca czerw-
ca 2019 r. odwiedziło nas 7046 osób. 
Przybywają do nas zakopiańczycy i tu-
ryści. Goście podziwiają stałą kolekcję 
malarstwa na szkle zakopiańskich twór-
ców oraz wystawy czasowe. W roku bie-
żącym to wystawa gobelinów i minia-
tur „Utkany świat. 45 lat w twórczym 
świecie Bożeny Gąsienicy-Byrcyn” oraz  
wystawa „Przyjaciele w życiu i sztuce. 
Bronisław Kłosowski i Władysław Trze- 
bunia” prezentująca obrazy olejne Bro-
nisława Kłosowskiego w ramach zapro-
jektowanych i wykonanych przez rzeź-
biarza Władysława Trzebunię. Dzieła 
z kolekcji prywatnej synów Władysława 
Trzebuni nie były dotąd nigdy prezen-
towane, stąd unikalny charakter wysta-
wy. Wystawie towarzyszy katalog. 

Wielu Zakopiańczyków do swoje-
go kalendarza wpisało pierwsze ponie-
działki każdego miesiąca, kiedy organi-
zowane były Wieczory w Czerwonym 
Dworze: 

 „Śpiewojmy i grojmy Mu, Dzie-
ciątku Małemu – Godni cas pod Gie-
wontem z góralami”  – kolędowanie 
z Zespołem Giewont i Młode Podhale 

 „Na trasach alpejskich i scenach 
operowych” – W 10. rocznicę śmierci 
Andrzeja Bachledę-Curusia wspominał 
syn Andrzej Bachleda-Curuś jr.

 Promocja Ilustrowanego leksyko
nu gwary i kultury podhalańskiej. Spot - 
kanie z autorem – prof. dr hab. Józe-
fem Kąsiem, prowadzenie dr hab. An-
na Mlekodaj.

 W pierwszą rocznicę śmierci dra 
Leszka Allerhanda wspominał Maciej 
Wojak. 

   Tadeusz Gąsienica-Giewont. 
W 20. rocznicę śmierci wspominał Jó-
zef Pitoń. 

 Z okazji Dni Zakopanego odbyła 
się prelekcja Wojciecha Szatkowskiego 
„Wielka Krokiew. Od regla do sacrum”.

 Duża frekwencja podczas tych spot - 
kań i zainteresowanie mieszkańców na-
szego miasta świadczą o zapotrzebowa-
niu na te tematy. Wieczory w Czerwo-

nym Dworze uzupełniają pewną 
lukę w jakże bogatym życiu kul-
turalnym Zakopanego.

Drugi rok trwają warsztaty sztu-
ki i rękodzieła podhalańskiego zatytu-
łowane Popularyzacja zakopiańskiego 
dziedzictwa kulturowego. W warszta-
tach uczestniczyło do końca kwietnia 
ok. 830 osób ucząc się haftu kolorowe-
go, białego, haftu koralikami, wytwa-
rzając kwiaty z bibuły, próbując swych 
sił w malarstwie na szkle, wytwarzaniu 
torebek i pasków ze skóry oraz w two-
rzeniu dud podhalańskich czy wreszcie 
wytwarzając czapki i rękawiczki ze skó-
ry i dziergając na drutach. Wszystko 
to pod okiem najlepszych twórców, któ-
rzy umiejętnie przekazują swoją wiedzę 
nowym adeptom góralskiego rękodzieła 
i tradycyjnej twórczości ludowej. 

Czerwony Dwór udostępnia swe 
podwoje na inne wydarzenia. Tu odbył 
się koncert kolęd „Noc na syckie świa
ta strony” Tatrzańskiego Chóru Szum-
ny i koncert pieśni maryjnych Ave Ma-
ria, Dudaskie ostatki organizowane 
przez Wydział Kultury UM Zakopane, 
koncert Andrzeja Bachledy-Curusia II, 
czy projekcja filmu „Pożegnanie jesie-
ni”. Także tutaj nagra-
ny został przez telewizję 
Trwam program o Czer-
wonym Dworze. Gościn-
nie pokazana została wy-
stawa rzeźby Henryka 
Burzca realizowana przez 
Miejską Galerię Sztuki 
im. Wł. hr. Zamoyskiego 
w Zakopanem. 

Czerwony Dwór 2019 

 (1–5) Warsztaty 
w ramach projektu 
„Popularyzacja 
zakopiańskiego 
dziedzictwa kulturowego”

5432
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 – Tegoroczny sezon letni otwo
rzyliśmy w wyjątkowym stylu – 
mówi wiceburmistrz Zakopane-

go Agnieszka Nowak Gąsienica. – Nie 
tylko dlatego, że to my gościliśmy fanta
styczny festiwal Lata z Radiem, ale także 
dlatego, że inaugurując go właśnie w na
szym mieście, Polskie Radio ugościło Za
kopane na wszystkich swoich 
antenach! Jeszcze nigdy o Zako
panem tyle w radiu się nie mó
wiło – i o historii, i o kulturze, 
o atrakcjach turystycznych, lu
dziach gór, twórcach związanych 
z Podhalem. W kilkunastu au-
dycjach nadawanych na żywo 
z Krupówek, Parku Miejskiego 
oraz Dolnej Równi Krupowej 
gościli artyści, przedstawiciele 
Urzędu Miasta i Zakopiańskie-
go Centrum Kultury. 

Lato z Radiem Festiwal 2019 
rozpoczął się w Zakopanem  
28 i 29 czerwca. Kilka dni po wydarze-
niu, wciąż było o nim głośno. Nic dziw-
nego, skoro wspaniałe koncerty, studia 
plenerowe, strefy festiwalowe w róż-
nych punktach miasta, animacje, po-
kazy, audycje na żywo, spotkania z ar-
tystami i dziennikarzami wszystkich 
programów Polskiego Radia przycią-
gnęły wielotysięczną publiczność. 

Przypomnijmy więc, co się dzia-
ło. W piątek 28 czerwca na plenerowej 
scenie przy Willi Czerwony Dwór za-
brzmiały pieśni i arie Stanisława Mo-
niuszki w brawurowym wykonaniu 
Włodek Pawlik Trio. – Trudno by mi było 
wymarzyć sobie lepszą scenerię do utwo
ru „Szumią jodły na gór szczycie” – mó-
wił Pawlik. – Jestem wręcz wzruszony, 
że muzyką Moniuszki w jazzowych in
terpretacjach inaugurujemy w plene
rze tegoroczny Festiwal. Płyta „Pawlik/
Moniuszko – polish jazz” jest już best-

sellerem, nic więc dziwnego, że Willa 
Czerwony Dwór przeżyła małe oblęże- 
nie fanów laureata nagrody Grammy. 

Również w piątek, tyle że w Amfite-
atrze w Parku Miejskim wystąpiły Ka-
pela ze Wsi Warszawa – jeden z naj-
bardziej znanych na świecie zespołów 
folkowych, od lat koncertujący zresz-

SEZON OTWARTY 
z medialnym rozmachem

tą głównie za granicą oraz Warszaw-
skie Combo Taneczne, które zachwyciło 
wykonaniem szlagierów przedwojennej 
Warszawy. 

W sobotę wszyscy wykonawcy grali 
na scenie głównej. Dolna Rówień Kru-
powa pomieściła fanów tak różnych ar-
tystów jak Hanka Rybka i Sławek Unia-

Inauguracja tegorocznego Festiwalu Lata z Radiem zbiegła się z otwarciem se-
zonu w Zakopanem. Były dwa dni koncertów, kilkadziesiąt godzin audycji na ży-
wo z udziałem gości z Podhala w radiowej Jedynce, Dwójce, Trójce, Czwórce 
i Polskim Radiu Dzieciom, kilkanaście relacji telewizyjnych i na portalach in-
ternetowych. Jeszcze nigdy sezon wakacyjny w stolicy Tatr nie został otwarty 
z takim medialnym rozmachem. Miasto Zakopane oraz Zakopiańskie Centrum 
Kultury było współorganizatorem wydarzenia.

 Sezon letni w Zakopanem 
oficjalnie otworzyła wiceburmistrz 
Agnieszka Nowak-Gąsienica 
wraz z Prezesem Polskiego Radia 
Andrzejem Rogoyskim

 Włodek Pawlik w Czerwonym 
Dworze
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towski, Krzysztof Zalewski z rockowym 
pazurem i Chopin University Big Band 
pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. – Przy 
szedłem na Sławka Uniatowskiego i Krzy 
śka Zalewskiego, ale dzięki tak ułożone
mu programowi mogłem usłyszeć ten ge
nialny Big Band – cieszył się jeden z fe-
stiwalowych gości. – Sam nigdy bym się 
na nich nie wybrał, nie wiedziałbym, ja
ki show robi ich dyrygent! 

Finał soboty należał do KAYAH – 
artystka została entuzjastycznie przyję-
ta, zachwyciła jak zawsze oprawą kon-
certu, repertuarem i swoją otwartością. 
Tuż przed koncertem udzieliła wywia-
du w audycji „Lista osobista” nadawa-
nej na żywo z Dolnej Równi Krupo-
wej, gdzie Piotrowi Metzowi wyznała: 
„Mam już pomysł na nową płytę. Nie 
chcę zdradzać szczegółów, żeby ktoś mi 
go nie skradł. Pragnę, aby moja muzyka 
poruszała ludzi, komentowała to czym 
żyjemy i skłaniała do zmiany. Wierzę, 

że właśnie muzyka to potrafi”. Ma-
rek Niedźwiecki, zapowiadając występ 
Kayah w sobotni wieczór powiedział: 
„Dla mnie zapowiedź nowej płyty Kai 
to news dnia!” 

Festiwalowych atrakcji – poza kon-
certami – w Zakopanem było tak dużo, 
że nie sposób było ze wszystkich skorzy - 
stać. Spotkania z Markiem Niedźwiec-
kim, Piotrem Metzem, Kubą Strzycz-
kowskim z radiowej Trójki groma-
dziły tłumy fanów i na Dolnej Równi 
Krupowej, i wokół studia plenerowe-
go na Krupówkach, skąd prowadzili 
audycje na żywo z udziałem publicz-
ności. Oblegani byli Roman Czejarek 
i Marta Januszewska prowadzący au-
dycję „Lato z Radiem” w Programie 1 
Polskiego Radia, Marcin Kusy i Ula Ka-
czyńska – „Muzyczną Jedynkę” z Kru-
pówek, publiczność dopisała na Placu 
Niepodległości, skąd radiowa Dwójka 

nadała kilkugodzinną audycję „Dwój-
ka na miejscu”, wiele atrakcji przygoto-
wali dziennikarze Czwórki, a w Strefie 
Familijnej dziennikarze Polskiego Radia 
Dzieciom oblegani byli przez dwa fe-
stiwalowe dni – i kiedy zapraszali dzie-
ci do audycji, i kiedy prowadzili warsz-
taty reporterskie, uczyli czytać bajki 
z lektorem, czy zapraszali do wspólnych 
gier i konkursów. Spotkania z artysta-
mi w Strefie Muzycznej gromadziły fa-
nów, pragnących po wywiadach zrobić 
sobie z nimi zdjęcia i zamienić dwa sło-
wa. Niespodziankę sprawiła Marta Za-
lewska, laureatka konkursu „Wydaj pły-
tę z Będzie głośno!” radiowej Czwórki, 
która w sobotnie popołudnie po wywia-
dzie w Strefie Muzycznej dała niezapo-
wiedziany krótki akustyczny koncert. 

Ochraniający imprezę zaskoczeni 
byli jej przebiegiem. – Nie spodziewali
śmy się, że festiwal przybierze tak rodzin
ny, piknikowy charakter – komentował 

po wydarzeniu rzecznik zakopiańskiej 
policji asp. sztab. Roman Wieczorek. – 
Nie odnotowaliśmy żadnych burd ani in
cydentów. Pierwszy raz zdarzyło nam się 
widzieć tak zdyscyplinowaną, ale i pozy
tywnie nastawioną publiczność. 

Organizatorzy również byli miło 
zaskoczeni: tysiące ludzi – często całe 
rodziny z małymi dziećmi – śpiewają-
cych wraz ze swoimi idolami, żywioło-
wo reagujących na ich słowa, wchodzą-
cych w dialog, a wszystko w znakomitej, 
pełnej radości atmosferze. – Fantastycz
na publiczność – komentowali zgodnie 
Kayah, Krzysztof Zalewski, Piotr Ko-
strzewa, Sławek Uniatowski, Włodek 
Pawlik, Janek Młynarski i członkowie 
Kapeli ze Wsi Warszawa. 

Tylko w piątek i sobotę dziesiątki ty-
sięcy gości odwiedziło strefy festiwalo-
we, studia plenerowe, bawiło się na kon-
certach. 

 Promocja wydarzenia Lato z Radiem Fe-
stiwal rozpoczęła się 17 czerwca od kon-

ferencji prasowej w Studiu im. Agnieszki 
Osieckiej w Warszawie. Zakopane przygo - 
towało dla dziennikarzy materiały prezentują- 
ce Miasto oraz wydarzenia. Konferencja cie - 
szyła się dużym zainteresowaniem. W cią - 
gu tygod nia w mediach zewnętrznych uka-
zało się 86 publikacji na łączną kwotę pra-
wie 300 tys. zł.

Dwa dni festiwalowe w Zakopanem za-
owocowały wspaniałymi wynikami – kontekst 
wizerunkowy, tzw. mapa benchmarkowa zo-
stał wyceniony na 78 mln 704 tys. zł, nato-
miast wartość publikacji to 7 mln 300 tys. zł.  
Na antenach Jedynki, Dwójki, Trójki oraz 
Czwórki Polskiego Radia informacje o starcie 
Lato z Radiem Festiwal w Zakopanem obecne 
były od 17 czerwca. Tylko od 24 do 30 czerw-
ca Polskie Radio wyemitowało na swoich ante-
nach oraz stronach internetowych 86 materia-
łów promocyjnych, a 228 płatnych na łączną 
kwotę 805 760 zł. 

W ciągu dwóch dni festiwalowych ekipy 
dziennikarzy Polskiego Radia przygotowa-
ły ponad sto materiałów z Zakopanego. Na 
30 czerwca – sama tylko Informacyjna Agen-
cja Radiowa przygotowała ponad 30 materia-
łów podsumowujących wydarzenia w Zako-
panem. Na bieżąco o wydarzeniu informacje 
pojawiały się na stronie latozradiem.pl, por-
talu polskieradio.pl oraz na profilach face-
bookowych wszystkich anten.

W czasie wydarzenia 28 i 29 czerwca z Za-
kopanego na żywo emitowane były audycje 
we wszystkich stacjach Polskiego Radia – w su-
mie 24 godziny transmisji.

Miasto Zakopane obecne jest w całej ogól-
nopolskiej komunikacji billboardowej, in-
nych formach reklamy zewnętrznej oraz re-
klamach prasowych Festiwalu „Lata z Radiem” 
do końca jego trwania.

Umowa zawarta z Polskim Radiem na or-
ganizację Festiwalu Lato z Radiem zagwaran-
towała nam również opiekę redakcyjną i pa-
tronacką nad najważniejszymi wydarzeniami 
kulturalnymi w Zakopanem. Istotną kwestią 
są tu uzyskane dodatkowe korzyści marke-
tingowe i planowana współpraca. Możemy 
wiarygodnie stwierdzić, iż marka Zakopa-
ne to wartość, którą potrafimy skutecznie 
i efektywnie zarządzać.
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 DOKŁADNIE 100 LAT 
TEMU został powo- 

łany do życia Związek 
Podhalan, organizacja ma-
jąca na celu pielęgnowa-
nie odrębności kulturo-
wej górali rejonu Podtatrza. 
Wszystko zaczęło się 
w XIX wieku, gdy Zako-
pane zostało na nowo od-
kryte przez resztę Polski. 
Przybywali tutaj m.in. Ty-
tus Chałubiński, Stani-
sław Witkiewicz, Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer, Włady-
sław Orkan i inne osobo-
wości Młodej Polski. Zafa-
scynowani folklorem,  
ci ludzie stali się wiernymi 

propagatorami kultury gó-
ralskiej. Dzięki ich zabie-
gom wśród górali zaczęło 
budzić się poczucie własnej 
wartości i duma ze swojego 
pochodzenia. 

 W 1904 roku to wła-
śnie w Zakopanem powoła-
no do życia Związek Górali 
pod wezwaniem błogosła-
wionego Andrzeja Boboli, 
czyniąc nasze miasto biją-
cym sercem lokalnej kultu-
ry. Stowarzyszenie przyjęło 
nazwę Związek Podha- 
lan na IV Zjeździe w No-
wym Targu (4.08.1919 r.). 
Do celów statutowych wpi-
sano m.in. „utrzymywa-
nie towarzyskiej i ducho-
wej łączności Podhalan, 
wszechstronne popiera-
nie się wzajemne i podnie-
sienie ludu podhalańskiego 
pod względem etycznym, 
umysłowym i gospodar-
czym”. Również dzisiaj  
organizacja spełnia te za-
dania, aktywnie prowadząc 
działalność eduka cyjną 
i oświatową, dokumentu- 
jąc, pielęgnując i kultywu - 
jąc regionalną kulturę. 
O tym jak szerokie jest  
oddziaływanie tych idei 
może świadczyć fakt, 
że w chwili obecnej 
do związku należy kilka  
tysięcy członków, ponad-

2019 rokiem Związku Podhalan, 
Muzeum Tatrzańskiego i Antoniego Rząsy 

 

to w kraju istnieje prawie 
80 czynnych oddziałów 
i ognisk związkowych. 

 TRZYDZIEŚCI LAT 
przed Związkiem 

Podhalan (w 1889 r.) po-
wołano do życia Muzeum 
Tatrzańskie. Do grupy je-
go założycieli należeli m.in. 
Adolf Scholtze, dr Igna-
cy Baranowski, dr Włady-
sław Florkiewicz. Muzeum 
powstało jako inicjatywa 
społeczna, nie mogło więc 
liczyć na subwencje lokal-
nych władz Królestwa Ga-
licji i Lodomerii. Utrzy-
mywało się z przekazów, 
darowizn, datków i wpły-
wów z biletów. Pierwsze ko-
lekcje na rzecz Muzeum 
przekazał dr Tytus Chału-
biński, były to zbiory skał 
i zielnik mchów (ponad 
2700 okazów). Za pośred-
nictwem dra Chałubińskie-
go do Muzeum trafiły też 
pierwsze okazy fauny ta-

 Gmach główny Muzeum 
Tatrzańskiego

Trwający rok jest dla naszego miasta rokiem szczegól-
nym, nie tylko ze względu na mnogość wydarzeń kultu-
ralnych i rozrywkowych. W 2019 obchodzimy aż trzy nie-
zwykle ważne jubileusze, dlatego zgodnie z uchwałą Rady 
Miasta te dwanaście miesięcy będzie nosiło aż trzy różne 
miana: Rok Muzeum Tatrzańskiego, Rok Związku Podhalan 
i Rok Antoniego Rząsy. Z tej okazji warto odświeżyć pamięć 
o dwóch instytucjach, których powołanie wywarło znaczą-
cy wpływ na funkcjonowanie i rozwój Zakopanego. To tak-
że okazja, aby uczcić pamięć jednego z najwybitniejszych 
zakopiańskich artystów. Cofnijmy się w czasie i przywołaj-
my historie, które uczyniły stolicę Podhala miejscem o ta-
kim charakterze, jaki znamy dzisiaj.
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trzańskiej (ok. 400 sztuk) 
z kolekcji Antoniego Ko-
cyana. Dzisiaj znajdzie-
my tam także dzieła sztuki 
znanych artystów związa-
nych z Zakopanem (nale-
żą do nich m.in. Stanisława 
Witkiewicz, Witkacy, Zo-
fia Stryjeńska i Rafał Mal-
czewski). Ponadto muzeum 
gromadzi literaturę tatro-
znawczą. 

 26 LUTEGO 1919 R. 
w Futomie na Pod-

karpaciu urodził się An-
toni Rząsa, wybitny arty-
sta rzeźbiarz, wykładowca 
Państwowego Liceum 
Technik Plastycznych 
w Zakopanem, przyjaciel 
Antoniego Kenara. Twór-
czość rzeźbiarska Antonie-
go Rząsy jest jednym z naj-
ważniejszych zjawisk sztuki 
polskiej drugiej połowy  
XX wieku. Rozpięta mię-
dzy drzewem a niebem by-
ła zawsze kontrowersyjna, 
wtedy gdy eksperymento-
wał z materią i gdy medio-
wał z Bogiem. Jego prace 

 Wystawa „Schronisko 
dla wiedzy o Tatrach 
i Podhalu”

 (1) Antoni Rząsa

 (2–5) Rzeźby Antoniego 
Rząsy ze zbiorów  
Galerii Antoniego Rząsy 
w Zakopanem

sy, płaczące Marie do dziś 
zniewalają kunsztem i wie-
lością znaczeń. Artysta 
zmarł w 1980 roku, a jego 
zakopiański dom na ulicy 
Bogdańskiego mieści dziś 
Galerię, w której możemy 
podziwiać kolekcję prac ar-
tysty. 

* * *

 Te trzy wydarzenia, któ-
re świętujemy w 2019 

roku, są okazją do przypo-
mnienia sobie o ludziach, 
dzięki którym nasze mia-
sto rozkwitło, ale jedno-
cześnie do dostrzeżenia, 
że to właśnie niezwykły 
charakter Zakopanego za-
inspirował wybitne jednost-
ki do nowych poszukiwań 
artystycznych, kulturalnych 
i naukowych. Zachęcamy 
wszystkich do odwiedze-
nia Muzeum Tatrzańskie-
go, Galerii Antoniego Rząsy 
i zagłębienia się w fascynu-
jącej historii kultury nasze-
go regionu.

odwiedzały świat, zaskaki-
wały innym niż powszech-
nie przyjęte rozumieniem 
cierpienia, wiary i humo-
ru. Ukrzyżowane Chrystu-

1

2 3

4

5
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 Zakopane wzbogaciło się o nową 
atrakcję, która nie tylko zdobi mia-
sto, ale także przypomina jego boga-

tą historię i znane postacie z nim związane. 
Rzeźbione kamienne granitowe ławeczki po-
święcone są pisarzom – Janowi Kasprowiczo-
wi, Witkacemu, Kornelowi Makuszyńskiemu, 
Janowi Sztaudyngerowi, kompozytorom  – 
Mieczysławowi Karłowiczowi, Karolowi Szy-
manowskiemu i Wacławowi Geigerowi oraz 
znanemu muzykantowi i przewodnikowi ta-
trzańskiemu Bartusiowi Obrochcie, a także 
muzyce góralskiej Parafialnego Regionalne-
go Zespołu „Giewont”.

Ławeczki wykonano na zlecenie Urzędu 
Miasta na podstawie projektów artysty rzeź-
biarza Marka Szali, znanego chociażby ja-
ko autora i wykonawcę ołtarza papieskiego 
pod Wielką Krokwią w 1997 r. Ich realizacja 
w 75% sfinansowana została ze środków unij-
nych w ramach projektu „Popularyzacja zako-
piańskiego dziedzictwa kulturowego*”, obej-
mującego m.in. warsztaty sztuki i rękodzieła 
w willi „Czerwony Dwór” oraz wydawnictwa 
z okazji jubileuszowego 50. Międzynarodowe-
go Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. 

Wszystkie ławeczki są multimedialne. 
Rzeźbienia na ich oparciu nawiązują do pre-
zentowanych tematów i postaci, a po naciśnię-
ciu przycisku można wysłuchać utworów li-
terackich i muzycznych. Tekstom czytanym 
towarzyszy muzyka skomponowana przez Je-
rzego Chruścińskiego z Teatru Witkacego. 
Z kolei kod QR odsyła do strony, na której 
można zapoznać się z ciekawymi biografiami 
opracowanymi przez dr Agnieszkę Jurczyń-
ską-Kłosok. Ławeczki podpisane są także pi-
smem Braille’a. 

Pierwsza ławeczka zlokalizowana przy ul. 
Piłsudskiego została oddana do użytku 10 ma-
ja podczas uroczystości związanych z prze-
kazaniem do Muzeum Tatrzańskiego przez 
rodzinę pisarza Orderu Orła Białego przy-
znanego pośmiertnie Kornelowi Makuszyń-
skiemu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
Pozostałe osiem ławeczek zostanie oficjalnie 
otwartych w sierpniu podczas Zakopiańskie-
go Festiwalu Literackiego. Z tej okazji przygo-

Multimedialne ławeczki 
ozdobiły Zakopane

 Ławeczka 
Muzyka Górali 
Podhalańskich

 Bartłomiej 
Obrochta

 Jan Sztaudynger
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towany zostanie także „Literacki przewodnik 
po Zakopanem” wraz z mapką prezentującą 
lokalizacje ławeczek oraz inne ciekawe miej-
sca związane z literaturą. 

Już teraz warto jednak wędrować po Zako-
panem muzyczno-literackim szlakiem wyty-
czonym przez multimedialne ławeczki. Pierw-
sza z nich stanęła tuż przy Urzędzie Miasta 
Zakopane przy ul. Kościuszki i jest poświę-
cona Bartusiowi Obrochcie. Prezentuje uni-
katowe nagrania wykonane przez Juliusza 
Zborowskiego i zapisane na wałkach fono-
graficznych Edisona w latach 1913–1914 
w Nowym Targu, które zostały udostępnio-
ne przez Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytu-
sa Chałubińskie go w Zakopanem. Na pobli-
skiej Górnej Równi Krupowej dostrzeżemy 
ławecz kę z tradycyjną góralską muzyką we  
współczesnym wykonaniu zespołu Giewont. 
W Parku Miejskim odnajdziemy z kolei ła-
weczkę poświęconą Stanisławowi Ignacemu 
Witkiewiczowi z nagraniami zespołu Palfy 
Gróf oraz kompozycjami samego Witkacego. 
Zapis nutowy udostępniła Biblioteka Kórnic-
ka, a wykonania podjęła się nauczycielka za-
kopiańskiej Szkoły Muzycznej Sabina Zwijacz 
Kozica. Wędrując ulicą Piłsudskiego w stronę 
Wielkiej Krokwi znajdziemy ławeczkę Kornela  
Makuszyńskiego, gdzie wysłuchamy frag-
mentów „Koziołka Matołka” oraz dwóch fe-
lietonów czytanych przez aktora Teatru im. 
St. I. Witkiewicza Andrzeja Bieniasa. Nato-
miast już przy końcu tej ulicy, obok pięknej 
drewnianej willi „Koszysta”, natkniemy się 
na ławeczkę ze znanymi i lubianymi fraszka-
mi Jana Sztaudyngera. Następnie kroki warto 
skierować do willi „Czerwony Dwór” przy ul. 
Kasprusie, by siedząc na ławeczce posłuchać 
utworów wielkiego kompozytora Karola Szy-
manowskiego. Przy okazji wędrówki do Kuź-
nic odnajdziemy kolejną muzyczną ławeczkę 
Mieczysława Karłowicza. Natomiast na Skwe-
rze Rotmistrza Pileckiego, tuż przy Placu Nie-
podległości, dzięki ławeczce na stałe zagościła 
muzyka Wacława Geigera. Nagrań wybranych 
dzieł tych trzech wybitnych kompozytorów 
użyczyła Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna 
pod dyrekcją Agnieszki Kreiner. Na koniec 
miłośnicy twórczości Jana Kasprowicza po-
winni jeszcze odwiedzić Skwer Franciszka 
Pawlicy na Ustupie, by usłyszeć „Krzak dzikiej 
róży w ciemnych smreczynach” i kilka innych 
pięknych utworów tego niezwykłego poety. 

*Projekt współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014–2020. Działanie 6.1.3 
Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego”. 

 Jan Kasprowicz

 Karol 
Szymanowski

 Witkacy

 Mieczysław 
Karłowicz
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 KULTURA

 Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Stefana Że-

romskiego wzięła udział 
w Ogólnopolskim Projekcie  
„Mała Książka – Wielki Czło-
wiek” organizowanym przez 
Instytut Książki. Każde dziec-
ko urodzone w 2015 roku,  
które odwiedziło bibliotekę,  
otrzymało w prezencie Wy-
prawkę Czytelniczą, a w niej:  
książkę „Pierwsze wiersze  
dla…” oraz Kartę Małego  
Czytelnika. Za każdą wizytę  
w bibliotece zakończoną wy-
pożyczeniem minimum jed-
nej książki z księgozbioru 
dziecięcego Mały Czytelnik 

 Od marca do czerwca 2019 ro- 
ku w Oddziale dla Dzieci i Mło-

dzieży Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej odbyły się spotkania i warszta-
ty literacko-plastyczne. Cykl zajęć 
rozpoczęły warsztaty rysunkowe 
z grafikiem, ilustratorem książek, 
Łukaszem Zabdyrem. Następnie w ra - 
mach 18. edycji Małopolskich Dni 
Książki „Książka i Róża” odbyło się  
spotkanie autorskie  z Wiesławem 
Drabikiem. W maju w ramach Tygod - 
nia Bibliotek podczas zajęć literac-
ko-plastycznych dzieci poznały „Ta-
jemnice Biblioteki” na podstawie 
książki Martina Widmarka. Cykl spot - 
kań zakończył się zajęciami literac-
ko-plastycznymi na podstawie frag-
mentów książki „Lato Toli” autor-
stwa Anny Włodarkiewicz. 

Biblioteka stara się wyjść naprze-
ciw oczekiwaniom Młodych Czy-
telników, organizując szereg zajęć 
w trakcie roku szkolnego oraz w cza-
sie ferii i wakacji. Wstęp na wszyst-
kie wydarzenia organizowane przez 
bibliotekę jest bezpłatny. 

Mała Książka – Wielki Człowiek 

Zajęcia dla dzieci w Bibliotece

otrzymywał naklejkę. Wy-
prawka zawierała również 
broszurę „Książką połączeni,  
czyli o roli czytania w życiu 
dziecka”, która  przypominała 
o korzyściach wynikających 
z czytania dzieciom oraz da-
wała wskazówki skąd czerpać 
nowe inspiracje czytelnicze. 
Dzięki tej akcji dziecko po-
znało ważne miejsce na czy-
telniczej mapie dzieciństwa 
(bibliotekę) i zostało pełno-
prawnym uczestnikiem życia 
kulturalnego. W czerwcu, 
podczas Zakopiańskiego Dnia 
Dziecka odbyło się rozdanie 
dyplomów dla dzieci, które 
zebrały 10 naklejek na Karcie 
Małego Czytelnika. Biblioteka 
zgłosiła chęć udziału w kolej-
nej edycji projektu, która roz-
pocznie się we wrześniu  
2019 r. i obejmie nie tylko 
trzylatków , ale wszystkie dzie-
ci w wieku przedszkolnym.  Wyprawka Czytelnicza sprawia dużą radość najmłodszym

 Czwartki Literackie dla dzieci
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KULTURA

 21 kwietnia 1989 roku zosta-
ła podpisana umowa o part-
nerstwie miast Zakopanego 

i Siegen. Umowę podpisali ówczesny 
burmistrz Hans Reinhard wraz z dyrek-
torem miasta dr. Otto-Wernerem Rap-
poldem oraz Naczelnik Miasta Marek 
Kozioł wraz z Przewodniczącym Rady 
Narodowej Kazimierzem Moździerzem. 

Podpisana umowa była wynikiem 
wcześniejszych kontaktów oraz sponta-
nicznej pomocy wielu obywateli miasta 
Siegen po stanie wojennym.

Dla obu stron było ważne, aby part-
nerstwo nie polegało li tylko na spotka-
niach władz obu miast, ale realizowane 
było w jak najszerszych kontaktach po-
między mieszkańcami. Tak też posta-
nowiono, aby co roku odbywała się wy-
miana młodzieży, raz w Zakopanem, raz  
w Siegen. Wymiana młodzieży jest naj-
trwalszym elementem partnerstwa miast 
i trwa nieprzerwanie od roku 1992. Po 
raz pierwszy do Siegen wyjechała grupa 
młodzieży z Domu Kultury „Jutrzenka”, 
potem do Siegen jeździła młodzież z Li-
ceum Ogólnokształcącego, a od kilku lat 
młodzież z Gimnazjum nr 1 (obecnie 
SP 5). Do tej pory już ponad 300 dzie-
ci było goszczonych przez władze mia-
sta Siegen oraz tyle samo młodych lu-
dzi z Siegen odwiedziło nasze miasto.

Wiele inicjatyw zainspirowanych 
przez władze miast rozwija się samo-
dzielnie. Już w 1990 roku Technikum 
Tkactwa Artystycznego zorganizowało 
wymianę młodzieży ze Szkołą im. Berty 
von Suttner. Była to pierwsza na terenie 
miasta wymiana szkolna, prowadzona 
przez wiele lat z wielkim powodze-
niem. W Siegen były organizowane 
wystawy i kiermasze prac uczniów tej 
szkoły, które cieszyły się wielkim zain-
teresowaniem. Po likwidacji TTA wy-
mianę młodzieży przejęło Technikum 
Budowlane. Co roku w zimie uczniowie 
z Siegen przyjeżdżają do Zakopanego,  
a w okresie letnim uczniowie zakopiań-
scy odwiedzają Siegen.

Od 1993 roku uczniowie szkół hote-
larskich mają możliwość odbycia trzy-
miesięcznej praktyki w hotelach i zakła-
dach gastronomicznych miasta Siegen.

Ważnym elementem partnerstwa 
jest wymiana kulturalna. W Miejskiej 
Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskie-
go prezentowana była zbiorowa wysta-
wa artystów z Siegen. Częstymi gośćmi 
w Siegen były nasze zespoły regional-
ne, prezentowana była też sztuka ludo-
wa i wyroby regionalne.

Delegacje miast partnerskich biorą 
udział w ważnych wydarzeniach w ży-
ciu miasta. W Zakopanem delegacje 
z Siegen uczestniczyły w obchodach 
Dni Zakopanego, Międzynarodowym 
Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, Uni-

wersjadzie, zawodach Pucharu Świata 
w skokach narciarskich.

Delegacje z Zakopanego uczest-
niczyły w Dniach Rubensowskich 
i Dniach Nadrenii Westfalii w Siegen.

Szczególnie w pierwszych latach 
naszego partnerstwa delegacje nasze-
go miasta poznawały organizacje pracy 
urzędów niemieckich, korzystały z do-
świadczeń np. w gospodarowaniu odpa-
dami, pracy oczyszczalni ścieków, pracy 
oddziałów ratunkowych i wielu innych.

W roku 2014 minęło 25 lat współ-
pracy miedzy naszymi miastami. Z tej 
okazji w Miejskiej Galerii Sztuki po raz 
pierwszy można było zobaczyć 81 grafik 
z warsztatu Petera Paula Rubensa. Przez 
dwa wakacyjne miesiące wystawę obej-
rzało ponad 14 tysięcy zwiedzających. 

W 2017 i 2019 roku zespół SI Fo-
ur występował w Zakopanem w ramach 
Wiosny Jazzowej. 

Przypadający w roku 2019 jubileusz 
30-lecia partnerstwa jest kolejną okazją 
do spotkań, które na pewno będą no-
wym impulsem dalszego rozwoju mię-
dzymiastowej współpracy.

30 lat współpracy z Siegen

Po pierwszych wolnych wyborach 
do Rady Miasta kontakty zostały zinten-
syfikowane. Początkowo była to pomoc 
dla instytucji naszego miasta. Wspo-
magano darami szpital, Dom Dziec-
ka, Straż Pożarną, Zakład Oczyszczania 
Miasta, Zakład Opieki Społecznej i inne. 
Miasto Siegen sfinansowało plac zabaw 
dla dzieci w miejskim parku.

Największą pomoc otrzymał Dom 
Dziecka. Za obustronnym porozumie-
niem z pieniędzy otrzymanych od mia-
sta Siegen wyremontowano i wyposażo-
no obiekt. Ponadto ważnym elementem 
współpracy było objecie patronatem 
wielu dzieci z Domu Dziecka przez in-
dywidualnych obywateli miasta Siegen. 
Dzieci te wyjeżdżały na wakacje do ro-
dzin patronackich, były też wspierane 
materialnie przez poszczególne rodziny. 
Do roku 2003 istniał w Siegen Związek 
„Domy Dziecka Zakopane”, ale po jego 
rozwiązaniu kontakty indywidualne na-
dal są pielęgnowane.

 Spotkanie burmistrzów Leszka Doruli 
i Steffena Muesa

 Wymiana młodzieży

 Wystawa grafik Rubensa w Miejskiej 
Galerii Sztuki

SIEGEN
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 TURYSTYKA

 Z przyjemnością pragniemy poin-
formować, że w ramach nowocze-

snej strony internetowej Urzędu Miasta 
Zakopane www.zakopane.pl stworzona 
została również nowa zakładka dotyczą-
ca bazy noclegowej, w której umieszczo-
ne są informacje o wszystkich za re - 
jestrowanych obiektach świadczących 
usługi hotelarskie na terenie Gminy Mia - 
sta Zakopane, będących w ewidencji 
Burmistrza Miasta Zakopane. Aplikacja  
noclegowa Zakopane.pl pełni rolę pełnej  
ewidencji tzw. innych obiektów w Za-
kopanem i jest jedynym kompletnym 
rejestrem legalnie działających obiek-
tów niekategoryzowanych (czyli pokoi 
gościnnych, apartamentów, willi itp.). 
W zakładce noclegowej dodatkowo 
umieściliśmy również obiekty katego-
ryzowane będące w ewidencji Urzędu 
Marszałkowskiego w Krakowie (hotele, 
pensjonaty, motele, schroniska, schroni-
ska młodzieżowe itp.) 

Baza wydarzeń
 Bezpłatna baza wydarzeń dostępna 
jest na oficjalnej stronie www.zako-

pane.pl. Każdy ma możliwość zamieszcze-
nia informacji o organizowanych przez 
siebie aktywnościach kulturalnych, sportowych, rozrywko-
wych i edukacyjnych. Wystarczy wypełnić krótki formularz 
i następnie przesłać go do zweryfikowania.

Baza wydarzeń, dzięki swojej przejrzy stości i łatwej obsłu-
dze, jest skierowana do wszystkich – zarówno mieszkańców 
i turystów, jak i organizatorów wydarzeń. Pozwala też na zgro-
madzenie w jednym miejscu ciekawych propozycji spędzania 
wolnego czasu, których nie brakuje w Zakopanem. Dodatko-

Obecnie każdy taki obiekt ma utwo-
rzoną wizytówkę zawierającą podstawo-
we dane takie jak:

 informacje określające przedsię-
biorcę – NIP, REGON,

 informacje o obiekcie – nazwę 
oraz adres,

 nr ewidencyjny nadany przez 
Urząd Miasta Zakopane (nr tabliczki) 
bądź przez Małopolski Urząd Marszał-
kowski (nr decyzji),

 liczba miejsc noclegowych. 
Dodatkowo, każdy z przedsiębior-

ców ma możliwość edycji swoich da-
nych i szczegółowego ich uzupełnienia 
w zakresie: 

 danych kontaktowych – nr te
lefonu, adres email, strona www, oso
ba kontaktowa,

 rodzaju obiektu – styl góralski, 
styl górski, styl nowoczesny, styl agrotu
rystyczny, styl standardowy,

 struktury miejsc noclegowych – 
struktury pokoi,

 krótkiego opisu obiektu, 
 możliwości dodania 5 zdjęć 

w formacie JPG, 
 zaznaczenia dodatkowych usług/

atrakcji. 
Edycja danych w wizytówce przez 

przedsiębiorcę nie będzie umożliwiała 
zmiany kluczowych informacji takich 
jak dane przedsiębiorcy, nazwa i adres 
obiektu czy liczba miejsc noclegowych. 
Te informacje muszą być zaktualizowa-
ne bezpośrednio w Urzędzie Miasta Za-
kopane, w Wydziale Turystyki, Sportu 
i Rekreacji (na pisemny wniosek). Po-
zostałe informacje, o których mowa po-
wyżej, będą mogły być zmieniane przez 
przedsiębiorcę po otrzymaniu wygene-
rowanych przez pracownika Urzędu da

wym ułatwieniem jest możliwość wyszu-
kania wydarzeń według katego rii – kultu-
ra, sport, festiwale, dla dzieci, biletowane, 
plenerowe i pozostałe. Jest też opcja wy-
szukiwania zaawansowanego.

Zachęcamy wszystkich do korzystania 
z bazy wydarzeń. Narzędzie to ułatwi dotar-

cie do dużej liczby odbiorców i pozwoli rozpropagować wyda-
rzenie. Pozwoli też cieszyć się obecnością na oficjalnej stronie 
Miasta Zakopane, a także w wersji drukowanej miesięcznika 
„Zakopane.pl”. I chociaż zamieszczenie wydarzenia na stronie 
nie jest jednoznaczne z jego publikacją w wersji drukowanej 
„Zakopane.pl”, niemniej jest warunkiem koniecznym. Baza wy-
darzeń jest też dostępna w formie news lettera. Zapisy pod ad-
resem: www.zakopane.pl/newsletter.

Nowa baza 
obiektów 
noclegowych 

nych dostępowych (login oraz hasło). Za 
pomocą tych danych petent będzie mógł 
się logować do systemu w celu edycji 
swojej wizytówki. Każda zmiana danych, 
zanim pojawi się online, będzie wyma-
gała zatwierdzenia przez pracownika 
Wydziału Turystyki, Sportu i Rekreacji. 

Bardzo prosimy o uważną weryfi-
kację danych umieszczonych w wizy-
tówkach, gdyż wizytówki zostały utwo-
rzone na podstawie informacji, które 
zostały podane w momencie dokona-
nia wpisu do Ewidencji obiektów świad
czących usługi hotelarskie prowadzonej  
przez Burmistrza Miasta Zakopane. 
Przypominamy, że przedsiębiorca skła-
dając wniosek o wpis do ww. ewiden-
cji zobowiązywał się także do wszelkiej 
aktualizacji danych związanych z obiek-
tem, w którym świadczone są usługi 
hotelarskie (zakończenie świadczenia 
usług, zmiana osoby prowadzącej obiekt, 
zmiana ilości miejsc noclegowych, ilości 
pokoi itp.). Jeśli aktualizacja ta nie zo-
stała zgłoszona w Wydziale Turystyki, 
Sportu i Rekreacji, w wizytówce poja-
wiać się będą nieaktualne dane, co mo-
że wprowadzać w błąd osobę zaintere-
sowaną rezerwacją w Państwa obiekcie. 

Przedsiębiorcy, którzy są zaintere-
sowani elektroniczną modyfikacją i za-
rządzaniem wizytówką swojego obiek-
tu, proszeni są o osobiste zgłoszenie 
się w godzinach przyjmowania stron 
do Wydziału Turystyki, Sportu i Rekrea-
cji, Urząd Miasta Zakopane, II p. po - 
kój 207 w celu pobrania loginu i hasła 
do zarządzania wizytówką. 

 Adres strony internetowej: 
www.zakopane.pl

 Strefa: Dla turystów/Dla mieszkańców 
 Sekcja: Baza noclegowa
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TURYSTYKA

 W naszym mieście od-
były się już dwie edy-

cje festiwalu najlepszych re-
stauracji Restaurant Week, 
objęte Patronatem Hono-
rowym Burmistrza Miasta 
Zakopane. Jest to najwięk-
sze i najpopularniejsze wy-
darzenie kulinarne w Pol-
sce. Jego ambasadorką 
pod Tatrami została wice-
burmistrz Agnieszka No-
wak-Gąsienica. 

 Czy Dworzec Tatrzański ma coś wspólnego z koleją? Co 
jadano na dworze Zygmunta II Augusta? Skąd pocho-

dzi nazwa Morskie Oko? Te i inne historie już wkrótce będzie 
można odkryć przemierzając szlak kulinarny Zakopanego.  
W ramach programu Polskie Skarby Kulinarne w wybranych 
lokalach mieszkańcy i turyści będą mogli rozsmakować się 
w tradycji i poznać polską historię od kuchni. 

Do współtworzenia historii kulinarnych w ramach szla-
ku kulinarnego MAKRO Polska zaprosiło 7 szefów kuchni 
i restauratorów z Zakopanego. Podczas warsztatów wspólnie 
odtworzyli dawne receptury, które pojawią się w kartach dań 
ich lokali. Mieszkańcy i turyści będą mogli wybrać się na wę-
drówkę po bardziej i mniej znanych smakach lokalnej kuchni. 
Podhalański szlak kulinarny to wyprawa śladami Karola Szy-
manowskiego, Wojciecha Roja czy dra Tytusa Chałubińskiego, 
którzy raczyli swoich gości zarówno świeżą żętycą na górskim 
szlaku, jak i wymyślnymi zakąskami w restauracji „Przełęcz”.

Mecenasem programu jest sieć hurtowni MAKRO Pol-
ska. Partnerem historii kulinarnych jest Miasto Zakopane.

Celem programu Polskie Skarby Kulinarne, prowadzone-
go przez MAKRO Polska, jest zwiększenie świadomości Po-
laków na temat kulinarnej tradycji naszego kraju oraz spra-
wienie, by bardziej docenili oni kuchnię polską i dostrzegli, 
że rodzime dania również mogą być prestiżowe i pełne zaska-
kujących doznań smakowych.

– Ideą Restaurant Week  
jest możliwość odkrywania 
niezwykłych kulinarnych 
miejsc, których istnienia na
wet się nie spodziewamy 
i promocja sztuki kulinarnej 
na najwyższym poziomie. 
Bardzo się cieszę, że mogę 
włączyć się w tę akację i go
rąco zachęcam do uczest
nictwa w Festiwalu, głoso
wania na najsmaczniejsze 
dania i najlepsze restau

racje, a także na co dzień 
do korzystania z ich niezwy
kłej oferty – dzieliła się wra-
żeniami po udziale w wy-
darzeniu wiceburmistrz 
Agnieszka Nowak-Gąsie-
nica. 

Zakopane jest napraw-
dę wyjątkowy miejscem, 
w którym tradycyjna kuch-
nia regionalna łączy się 
z wpływami kuchni z całego 
świata, a wybór różnych re-
stauracji i menu jest bardzo 
szeroki. Warto więc wędro-
wać kulinarnym zakopiań-
skim szlakiem, do czego 

Restaurant Week 
pod Tatrami wspaniałą zachętą, zarówno 

dla mieszkańców, jak i tu-
rystów, jest właśnie Restau-
rant Week.  

W wiosennej edycji Fe-
stiwalu udział wzięło 14 re-
stauracji z Podhala, w tym 
aż 7 z Zakopanego. Odby-
ła się ona pod hasłem #Sza-
nujJedzenie i promowała fi-
lozofię zero-waste. 

Zapraszamy do udziału 
w kolejnej edycji zaplano-
wanej na październik i ży-
czymy smacznego! 

Poznaj historię 
Zakopanego 
i Podhala od kuchni

 Dania serwowane podczas 
wiosennej edycji Restaurant 
Week

 Na uczestników akcji czekają 
wyjątkowe smakołyki

 Wizyta ambasadorska 
w restauracji Casa Mia
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 ZABYTKI I PLANOWANIE

 Realizując Gminny  
Program Opieki  
nad Zbytkami dla  

Gminy Miasto Zakopa ne, 
Burmistrz Leszek Dorula 
podjął decyzję o zwiększeniu 
puli środków na dotacje 
na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytku wpi-
sanym do rejestru zabytków. 
Kwotę z dotychczas przezna-
czonych 100 tys. złotych  
zwiększono do 300 tys. zło -
tych, co umożliwiło podjęcie 
pilnych prac naprawczych 
w obrębie zabytko wych willi. 
Wsparcie finansowe otrzy-
mały: willa „Koszysta” przy 
ul. Piłsudskiego oraz willa 
„Jadwiniówka” przy ul. Za-
moyskiego, a także chału-
pa Gąsieniców-Walczaków 
przy ul. Kościeliskiej.

W willi „Koszystej”, nie-
rozerwalnie związanej z po-

Ochrona Zabytków
etą Janem Sztaudyngerem, 
dzięki udzielonemu wspar-
ciu finansowemu kontynu-
owane są prace naprawcze 
w obrębie połaci dachowych, 
gdzie prócz naprawy znisz-
czonych elementów kon-
strukcyjnych, całkowitej wy-
mianie podlega pokrycie  
dachowe, szczęśliwie dla 
obiektu oraz krajobrazu kul-
turowego – z gontu na gont.

Generalny remont kon-
serwatorski przechodzi wil-
la „Jadwiniówka”. Jedyny, 
ocalały w stanie pierwot-
nym dom „odkrywcy Tatr”, 
doktora Tytusa Chałubiń-
skiego. Wielkim zaszczy-
tem dla miasta Zakopane 
jest możliwość partycypacji 
w remoncie willi, będącej 
nie tylko wyjątkowo cen-
nym zabytkiem świeckiej 
architektury drewnianej, 
ale także domem budowa-

nym rękoma Wojciecha Ro-
ja dla córki Chałubińskie-
go – Jadwigi, od imienia, 
której do dnia dzisiejsze-
go willa nosi nazwę „Jadwi-
niówka”. W ramach udzie-
lonej dotacji trwają prace 
remontowe w obrębie wej-
ścia głównego do willi oraz 
ganku, zlokalizowanych 
od strony ul. Zamoyskie-
go. Jak również, na skutek 
silnej korozji elementów 
więźby dachowej oraz bar-
dzo zniszczonego gontu na-
turalnego, w ramach prac 
interwencyjnych sfinanso-
wano wymianę wyeksplo-
atowanego pokrycia dacho-
wego wraz z wypaczonymi 
elementami więźby da-
chowej, które ze względu 
na zużycie, stwarzały zagro-
żenie dla stanu zachowa-
nia zabytku.

Wielki remont również 
przed chałupą Gąsieniców 
Walczaków przy ul. Koście-
liskiej. Zabytkowa, klasycz-
na, dwuizbowa chałupa, bę-
dąca cennym zabytkiem 
architektury regionalnej, 
otrzymała dotację na spo-
rządzenie fachowej do ku- 
mentacji konserwatorskiej 
oraz projektu budowlane-
go, na podstawie którego 
będzie można rozpocząć 
prace konserwatorskie, re-
stauratorskie i roboty bu-
dowlane przy zabytku.  
Również i na tym zabytku  
mamy nadzieję już za rok 
podziwiać oryginalny 
podhalański dach kryty 
gontem naturalnym.

Od stycznia 2019 ro-
ku w każdym punkcie kol-
portującym prasę w kraju 
można było zakupić kwar-
talnik „Renowacje i Zabyt-
ki” nr4/2018, po raz pierw-

szy w całości poświęcony 
zabytkom Zakopanego. Bo-
gato ilustrowane wydawnic-
two, opatrzone interesują-
cymi artykułami, prezentuje 
wybrane zabytki architektu-
ry oraz dziedzictwo niema-
terialne Podhala, którego 
w pełni świadomi pragnie-
my chronić, aby przekazać 
przyszłym pokoleniom. Po-
nadto, w ramach współpra-
cy z Wydawcą, elementem 
promującym miasto Zako-
pane oraz unaoczniającym 
aktualne problemy zwią-
zane z ochroną zabytków 
na terenie miasta, był refe-
rat Miejskiego Konserwato-
ra Zabytków, podsumowu-
jący zebrane w kwartalniku 
artykuły, pt. „Zakopane – 
problematyka konserwator-
ska”, wygłoszony podczas 
XVIII Europejskiego Kon-
gresu Informacji Renowa-
cyjnej w kwietniu 2019 ro-
ku w Sali Obrad Urzędu 
Miasta w Krakowie.

Wydawnictwo można 
jeszcze zakupić w Zakopa-
nem, w Centrum Kultury 
Rodzimej „Czerwony 
Dwór” przy ul. Kasprusie 27 
oraz w Miejskiej Galerii 
Sztuki przy ul. Krupówki 41.

Tematyce zabytków po-
święcona jest także naj-
nowsza wspólna czterood-
cinkowa produkcja TVP3 
i Miasta Zakopane – pro-
gram „W zakopiańskim sty-
lu”. Kolejne emisje 5, 12 i 19 
sierpnia o godz. 10:10.

 Willa „Jadwiniówka”

 Willa „Koszysta”

1

2
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ZABYTKI I PLANOWANIE

 Obszar Zakopanego, z wyłączeniem terenów Ta-
trzańskiego Parku Narodowego, jest objęty obowią-
zującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego na ponad 95% powierzchni. Terenami bez 
obowiązujących planów miejscowych, poza TPN, są obsza-
ry urbanistyczne nazwane „Kościeliska” (plan unieważniony 
wyrokiem sądu administracyjnego, ponowna procedura pla-
nistyczna w toku) i „Zakopianka” (w toku). Ogółem na obsza-
rze Zakopanego obowiązuje 29 planów miejscowych.

Obowiązujące plany miejscowe, uchwalane w latach 
2007–2014, są odzwierciedleniem polityki przestrzennej pro-
wadzonej przez ówczesne władze miasta. Przewidują rozwój 
Zakopanego oparty na zmianie jego wizerunku, z miasta z za-
budową willową o niskiej intensywności, na miasto o inten-
sywnej zabudowie usługowej i mieszkalnej. Ideą była próba 
połączenia wielkomiejskich aspiracji Zakopanego z jego pod-
górskim i historycznym charakterem.

Po wejściu w życie planu miejscowego właściciel nierucho-
mości nabywa określone prawa do zagospodarowania swojej 
własności. Próba cofnięcia, zmniejszenia czy ograniczenia tych 
praw na drodze zmiany obowiązującego planu miejscowego, 
może nieść za sobą poważne roszczenia odszkodowawcze.

Dlatego, mimo świadomości obecnych władz mia-
sta, że przyjęte wcześniej kierunki jego rozwoju nie zawsze 
są korzystne, zmiana obowiązującego prawa miejscowego 
jest niezwykle trudna. Wymaga głębokiej i wielowymiarowej 
analizy wielu zagadnień, nie tylko z zakresu planowania prze-
strzennego czy architektury, lecz również z pogranicza pra-
wa i finansów. Musi uwzględniać zarówno interes publiczny, 
jak i prywatny, w tym prawo własności, i starać się je pogodzić. 
Władztwo planistyczne gminy nie jest nieograniczone i nie-
sie konsekwencje, zarówno dla jej przestrzeni, jak i finansów.

Od początku 2019 r. rozpoczęto procedury planistyczne 
kompleksowych zmian pięciu obowiązujących miejscowych 
planów. Prowadzone są prace nad kilkunastoma zmianami 
„punktowymi”, do których przystąpiono w latach wcześniej-
szych. W trakcie jest zmiana studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego, przy czym, zgodnie 
z wykonanym bilansem terenów pod zabudowę, możliwości 
wprowadzania nowych terenów budowlanych są bardzo ogra-
niczone. Wszystkie te działania mają na celu uporządkowa-
nie ustaleń opracowań planistycznych oraz dostosowanie ich 
do aktualnych przepisów. Korekty wymagają niejednoznacz-
ne przepisy, budzące wątpliwości interpretacyjne. W trakcie 
sporządzenia jest również projekt uchwały „krajobrazowej” 
dla dalszej poprawy stanu przestrzeni i jej percepcji w mieście.

Burmistrz Miasta Zakopane, ani Rada Miasta, nie wyda-
ją decyzji o pozwoleniu na budowę. Organami administra-
cji architektoniczno-budowlanej w tej dziedzinie są Starosta 
Powiatowy i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
W trakcie postępowania poprzedzającego wydanie decyzji 
Starosta sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustale-
niami miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go oraz zgodność projektu zagospodarowania 
działki lub terenu z przepisami, w tym np. moż-
liwość połączenia planowanej inwestycji z dro-
gą publiczną.

Burmistrz na etapie postępowania dotyczącego 
wydania pozwolenia na budowę lub legalizacji samowoli 
budowlanej w kontrowersyjnych sprawach zajmuje sta-
nowisko odnosząc się do ustaleń miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego oraz in-
nych przepisów.

Podkreślić należy, że Burmistrz jako or-
gan uzgadniający projekt budowlany zawsze 
bardzo szczegółowo analizuje poszczególne 
rozwiązania proponowane przez inwestorów, 
w wyniku czego podejmowane są działania ma-
jące na celu poszanowanie praw sąsiadów oraz 
ochronę charakteru otoczenia.

Duże inwestycje na terenie miasta (jak hotel Ra-
disson, zabudowa usługowa przy ul. Tetmajera, galerie 
handlowe przy ul. Krupówki i Nowotarskiej) powstały 
na podstawie obowiązujących planów miejscowych 
lub decyzji o warunkach zabudowy (wydanych 
przed wejściem w życie tych planów miejsco-
wych). Podkreślić należy, że dzięki wspól-
nym działaniom Burmistrza i  Starosty nie 
doszło do realizacji wielu dużych inwestycji, 
w tym w otulinie lub na przedpolu TPN (ho-
tel przy ul. Karłowicza, duży obiekt hotelowy 
w okolicach ul. Do Białego) oraz przy Równi 
Krupowej czy ul. Droga do Daniela.

O ile działania Burmistrza i Starosty są zgodne, 
a organy te reprezentują jednolity pogląd na politykę 
przestrzenną miasta, o tyle decyzje organów II instancji 
(w tym Wojewody Małopolskiego) nie wskazują na podob-
ną troskę o wspólną przestrzeń, na pierwszym miejscu sta-
wiając oczekiwania inwestorów.

Śledząc informacje pojawiające się np. w internecie, często 
błędne lub zafałszowane, mogłoby się wydawać, że działania 
władz miasta przynoszą niewielki efekt. Jednak, przy obec-
nym parciu na tereny inwestycyjne, wykorzystywaniu prze-
pisów prawa do maksimum, braku wyraźnego wsparcia or-
ganów II instancji, częstej niemożności pogodzenia interesu 
publicznego z prywatnym – są to działania niezwykle trud-
ne. Dodatkowo najczęściej niewidoczne – wszak nie widać 
dziesiątek inwestycji wielkokubaturowych, które nie powstały 
dzięki przepisom obowiązującego prawa miejscowego, ogra-
niczającym możliwości zabudowy wielkokubaturowej. Nato-
miast widać tych kilka powstających, stanowiących przecież 
pokłosie polityki przestrzennej i wizji rozwoju Zakopanego 
jego dawnych władz, na który obecne władze mają ograniczo-
ny wpływ. Należy przy tym pamiętać, że była to polityka i wi-
zja realizowana z demokratycznego wyboru większości miesz-
kańców, a więc odzwierciedlająca ówczesne oczekiwania.

Planowanie przestrzenne 
a realizacja inwestycji



Z
A

K
O

PA
N

E.
PL

IN
FO

R
M

A
TO

R
 D

LA
 M

IE
SZ

K
A

Ń
C

Ó
W

 M
IA

ST
A

 N
R

 1
/2

01
9 

(7
)  

36

 SPRAWY SPOŁECZNE

 Rodzinę trzeba wspierać, a nie ją niszczyć 
poprzez nieuzasadnioną ingerencję. Musi-

my przeciwdziałać tym problemom na poziomie 
samorządowym i stąd propozycja Samorządo-
wej Karty Praw Rodzin. Stanowi ona pozytyw-
ną odpowiedź na ideologiczną koncepcję karty 
LGBT, która została przed kilkoma miesiącami 
podpisana przez prezydenta Warszawy Rafała 
Trzaskowskiego i zgodnie z którą do warszaw-
skich szkół we wrześniu wejdą edukatorzy pro-
wadzący szkodliwe dla dzieci zajęcia permisyw-
nej edukacji seksualnej (…).

Propozycja jest przedstawiana nie tylko 
przez Instytut Ordo Iuris, ale też przez koalicję 
największych organizacji społecznych chronią-
cych rodziny w naszym kraju, takich jak Citi-

 27 marca w Urzędzie Miasta Zakopane odbyło się spotkanie „Ko-
operacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wspar-

cia osób i rodzin”, w którym wzięli udział Wiceminister Sprawiedli-
wości Patryk Jaki, Poseł Edward Siarka oraz Burmistrz Leszek Dorula. 
Konferencja poświęcona była tworzeniu skutecznej sieci współpracy 
w dziedzinie pomocy społecznej. Związana była także z otwarciem 
Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w Zakopanem. 

– W każdym z nas tkwi współczucie dla drugiego człowieka. Tak 
byliśmy wychowywani, by pomagać i wspierać innych. Dziś trochę 
się to zmienia, zmieniają się też problemy, ale w pomoc włączają się 
za to wyspecjalizowane instytucje. Cieszę się, że te istniejące w Zakopa
nem są dobrze przygotowane do działania, a także że powstają nowe – 
takie jak Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestęp
stwem – powiedział Burmistrz Leszek Dorula rozpoczynając spotkanie. 
Deklarował także pomoc i zaangażowanie ze strony Miasta. 

– Dzisiaj oficjalnie otwieramy w Zakopanem Punkt Pomocy Oso
bom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Mam nadzieję, że będzie on jed
ną z ważnych części polityki miasta w tej dziedzinie, a także efektyw
nym narzędziem komunikacji z Ministerstwem Sprawiedliwości.  
Do tego punktu będzie mogła zgłosić się każda osoba i otrzymać tam 
pomoc. Wiem, że o to bardzo starał się burmistrz Leszek Dorula – mó-
wił Minister Patryk Jaki, gratulując podjętego trudu wypracowania 
efektywniejszej i lepszej współpracy na rzecz osób objętych pomo-
cą społeczną. 

Spotkanie zainaugurowało także długofalowy projekt, który po-
trwa 18 miesięcy. Ten czas pozwoli dopracować przy udziale wykwa-
lifikowanych trenerów właściwy model kooperacji organów samorzą-
dowych, instytucji oraz ich pracowników w naszym mieście i powiecie. 
Założenia projektu zaproszonym pracownikom społecznym i przed-
stawicielom współpracujących instytucji prezentowali: Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem Włodzimierz Słom-
czyński, koordynator regionalny projektu z Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Krakowie Justyna Mańka oraz ekspert ds. opra-
cowania modelu Józefa Grodecka. Następnie odbyła się część warsz-
tatowa poświęcona praktycznym aspektom projektu. 

FRAGMENT REFERATU: 

„Samorządowa 
Karta Praw Rodzin: 
jak w samorządzie 
terytorialnym 
skutecznie chronić 
rodzinę, małżeństwo 
i dobro dzieci?” 

Konferencja „Kooperacje 3D” 

 Wiceminister Patryk Jaki otworzył w Zakopanem Punkt Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem i wziął udział w konferencji

 7 czerwca w Zakopanem odbyła się kon-
ferencja „Rodzina w społeczeństwie i pań-

stwie – aspekty filozoficzne, kulturowe, spo-
łeczne i prawne” zorganizowana w ramach XVI 
Dni Zakopanego przez Klub im. Władysława Za-
moyskiego oraz Związek Podhalan. Wydarze-
nie patronatem objął oraz swoim wystąpieniem 
o rodzinie w nauczaniu Św. Jana Pawła II roz-
począł JE Arcybiskup Metropolita prof. dr hab. 
Marek Jędraszewski. 

Patronat nad konferencją objęli także: Rzecz-
nik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Marszałek 
Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski, 
Starosta Tatrzański Piotr Bąk, Burmistrz Mia-
sta Zakopane Leszek Dorula, Wójt Gminy Bia-
ły Dunajec Andrzej Nowak, Wójt Gminy Buko-
wina Tatrzańska Andrzej Pietrzyk, Wójt Gminy 
Kościelisko Roman Krupa i Wójt Gminy Poro-
nin Anita Żegleń. 

Uczestników konferencji przywitali organiza-
torzy – starosta tatrzański i prezes Klubu im. Wła-
dysława Zamoyskiego Piotr Bąk, prezes Zarządu 
Głównego Związku Podhalan Andrzej Skupień 
oraz gospodarz miasta – burmistrz Leszek Dorula. 

W trosce o rodzinę 
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SPRAWY SPOŁECZNE

zenGO, Ruch Czwartego Marca, Fundacja Ma-
my i Taty, Instytut Ona i On i szereg innych (…). 
To jest propozycja, która nie tworzy ideologicz-
nej odpowiedzi na zapędy ideologów gender 
czy zwolenników doktryny politycznej LGBT. 
To jest propozycja, o której możemy powiedzieć 
tyle – ona tylko i wyłącznie potwierdza i afir-
muje te prawa konstytucyjne i te normy, które 
od 1997 roku niezmiennie w naszej ustawie za-
sadniczej są obecne. To jest propozycja adreso-
wana do wszystkich szczebli samorządu teryto-
rialnego. Propozycja, która już w kilku miejscach 
w Polsce została przyjęta (…). 

Szanowni Państwo, my chcemy afirmacji 
praw rodziców. Chcemy, żeby te szkoły, które 
przestrzegają praw rodziców, były nagradzane, 
żeby samorządy przyjazne rodzinie przyjmowały 
dla takich szkół kodeksy dobrych praktyk, żeby 
przypominały rodzicom i dyrektorom szkół, któ-
rzy często są tego po prostu nieświadomi, o ich 
prawach. Pierwszy komponent to szkolnictwo – 
szkoły i przedszkola. 

Drugi komponent to polityka społeczna 
gminy, powiatu i województwa. Polityka spo-
łeczna nie może być przestrzenią ingerencji ide-
ologicznej w rodzinę, polityka społeczna powin-
na być przestrzenią wsparcia rodziny. Dlatego 
do programów profilaktycznych i do progra-
mów współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi należy wpisać takie normy, które będą 
dawały preferencje właśnie wsparciu rodziny 

i wzmacnianiu więzi rodzinnych. Urzędnicy 
i nauczyciele, którzy często nie zdają sobie spra-
wy ze stanu prawnego czy ze złożoności pew-
nych problemów związanych ze wspieraniem 
rodziny, mogą wziąć udział w ramach progra-
mu Samorządowej Karty Praw Rodzin w szko-
leniach pokazujących, że wzmacniając rodzinę 
przeciwdziała się zjawiskom patologicznym i zja-
wiskom o charakterze dysfunkcyjnym. Współ-
praca z przedsiębiorcami nie może się opierać 
na ideologii i preferowaniu przedsiębiorców 
ze względu na ich poglądy, ale nie ma żadnych 
przeszkód, żeby samorząd wspierał i nagradzał 
tych przedsiębiorców, którzy tworzą rozwiązania 
sprzyjające rodzinie, która przecież jest warto-
ścią konstytucyjną – sprzyjające rodzinom pra-
cowników i tworzące udogodnienia dla rodzin 
klientów. Inny postulat to powołanie pełnomoc-
nika do spraw praw rodziny – może to nastąpić 
na poziomie gminy, powiatu, województwa (…)

Chciałbym Państwa zachęcić do wsparcia te-
go cywilizacyjnego projektu sprzeciwu wobec 
ideologii, sprzeciwu wobec inżynierii społecz-
nej. Słyszymy o nieodwracalnych procesach (…). 
Tak długo, jak my, czyli osoby, którym bliska jest 
rodzina, ludzkie życie, dobro dziecka i prawa ro-
dziców, sami mamy przekonanie, że pewne pro-
cesy są nieodwracalne, tak długo one będą nie-
zmiennie następowały. Zachęcam więc Państwa 
gorąco do włączenia się w pracę.

dr TYMOTEUSZ ZYCH – ORDO IURIS

– Trwają Dni Zakopanego upamiętniają
ce wizytę Ojca Świętego w Zakopanem. Wczoraj 
odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta, na której 
przywoływaliśmy słowa, które tu powiedział: Na 
was zawsze można liczyć... Staramy się, ale teraz 
jest szczególny czas, w którym te słowa są dla nas 
wyzwaniem i obowiązkiem, a może nawet pró
bą, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie to udowod
nić. To jest czas, kiedy na nasze wartości, wiarę 
i na wszystko to, co jest nam bliskie, odbywa się 
atak. I mamy nadzieję, że właśnie tu w Zakopa
nem, na Podhalu pokażemy, że my tych wartości 
zniszczyć nie damy. Podejmiemy działanie i nie 
pozwolimy wyprzeć Boga z naszych sumień, z na
szych serc, z naszych rodzin. Jeśli my szanujemy 
innych, to chcemy, by również nas i nasze poglą
dy tak samo szanowano – w nawiązaniu do te-
matu konferencji w imieniu samorządu, radnych 
i większości mieszkańców deklarował burmistrz. 

Konferencję poprowadzili prof. Beata Kępiń-
ska i Krzysztof Owczarek. 

W wystąpieniach wszystkich prelegentów 
podkreślana była troska o dobro rodziny oraz 
zapewnienie prawa rodzicom do wychowywania 
dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, war-
tościami i religią. Zdiagnozowane zostały także 
różne zagrożenia i będące odpowiedzią na nie 

konkretne działania, wśród których znalazła się 
Samorządowa Karta Praw Rodzin. Na pozio-
mie samorządowym ma ona zapewnić dzieciom 
zdrową i bezpieczną edukację oraz poszanowa-
nie praw rodziców przez samorządy. 

Konferencja odbyła się w hotelu Mercure 
Kasprowy. Wzięli w niej udział parlamentarzy-
ści, samorządowcy, nauczyciele, urzędnicy, pra-
cownicy socjalni, duchowni i rodzice. Zakończy-
ła ją krótka dyskusja. 

 (1–4) Konferencja „Rodzina 
w społeczeństwie i państwie”

Dr TYMOTEUSZ 
ZYCH – 
doktor prawa, adiunkt 
na Wydziale Prawa 
i Administracji Uni-
wersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Wice-
prezes Zarządu Insty-
tutu na rzecz Kultu-
ry prawnej Ordo Iuris. 
Wiceprezes Konfede-
racji Inicjatyw poza-
rządowych Polski –  
niezależnej organi-
zacji reprezentującej 
społeczeństwo  
obywatelskie. 
Jest autorem licznych  
ekspertyz, opinii 
prawnych i artyku- 
łów naukowych z za-
kresu ochrony praw  
człowieka, prawa  
rodzin nego, pra-
wa konstytucyjnego 
i międzynarodowe- 
go prawa publicz-
nego.
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 SPRAWY SPOŁECZNE

Czym jest Ogólnopolska Karta Seniora?
Każdy senior, który skończył 60 lat, może bezpłat nie 

wyrobić własną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, 
że przystąpi do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, 
wypełniając formularz zgłoszeniowy. W wybranych mia-
stach karty wydawane są na Uniwersytetach Trzeciego Wie-
ku, w Klubach Seniora, targach i wydarzeniach dla seniorów.

Formularz można wypełnić w Urzędzie Miasta Za-
kopane pok. 13 lub samodzielnie pobrać z strony pro-
gramu, wypełnić i wysłać na adres al. J. Słowackiego 
46/30, 30-018 Kraków, dołączając do wysyłki zaadre-
sowaną kopertę i znaczek pocztowy oraz plastikowe za-
krętki po butelkach. Zakrętki zostaną przekazane na ce-
le charytatywne.

Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozma-
itych punktach, instytucjach i ośrodkach zdrowia. Takich 
punktów jest już ponad 1500, a z każdym dniem ta licz-
ba rośnie. Pełna lista partnerów dostępna jest na stronie 
www.glosseniora.pl.

Współpracujemy również z prawie 80 Samorządami 
Przyjaznymi Seniorom, które pomagają dotrzeć z Ogólno-
polską Kartą Seniora do osób 60+ w środowisku lokalnym.

Seniorze!
Pamiętaj, że to Ty współtworzysz Program Ogól-

nopolskiej Karty Seniora – możesz zapraszać przed-
siębiorców do oferowania zniżek!

Przedsiębiorco!
Przystępując do projektu przedsiębiorca zostaje wpi-

sany na ogólnopolską listę partnerów, na którą, na dzień 
dzisiejszy, wpisanych jest ponad 1500 przedsiębiorców 
z całej Polski. Projekt cieszy się w całym kraju dużym za-
interesowaniem seniorów. Rodzaj i wysokość zniżki okre-
ślany jest według indywidualnych ustaleń przedsiębiorcy. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Zakopane (pokój 13,  
tel.: 182020467) lub można je znaleźć na stronie interne-
towej www.glosseniora.pl.

 Dzięki uzyska-
niu dofinan-

sowania ze środ-
ków unijnych 
w Zakopanem 
powstanie Ośro-
dek Wsparcia 
Dziennego „Ak-
tywny Senior Ta-
trzański.” Projekt, który 
powstał w wyniku współ-
pracy Urzędu Miasta Za-
kopane, Polskiego Związku 
Emerytów, Rencistów i In-
walidów oddział Zakopa-
ne oraz Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Zako-
panem, wystartuje w przy-
szłym roku. W uruchamia-
nej placówce dzienną opiekę 
znajdzie 30 starszych, niesa-
modzielnych osób.

Projekt zakłada aktywi-
zację osób starszych, która 
ma stanowić istotne wspar-
cie w ich codziennym funk-
cjonowaniu, a także funk-
cjonowaniu ich rodzin. 
Głównym jego celem jest 
zwiększenie dostępno-
ści usług społecznych po-
przez utworzenie 30 no-
wych miejsc świadczenia 
usług dziennej opieki i akty-
wizacji osób niesamodziel-
nych. Projekt, który trwać 
będzie do 2021 roku, skie-
rowany jest do osób niesa-
modzielnych powyżej 60 r.ż. 
(ze szczególnym uwzględ-
nieniem osób niepełno-
sprawnych i obarczonych 
chorobami – w tym głów - 
nie podejrzeniem depresji, 
depresją i apatią) oraz  
ich rodzin, zamieszkują - 
cych w Gminie Miasto Za-
kopane. 

Realizacja przedsięwzię-
cia rozpoczęła się w 2018 r. 
od prac projektowych, mają-
cych na celu adaptację loka-
lu gminnego i wyposażenie 
placówki pod kątem uru-

Aktywny Senior 
Tatrzański

chomienia spe-
cjalistycznego 

wsparcia. Obec-
nie trwa procedu-

ra uzyskania pozwole-
nia na budowę, koniecznego 
do rozpoczęcia prac budow-
lanych. W najbliższych mie-
siącach rozpocznie się pro-
ces rekrutacji potencjalnych 
uczestników, który prowa-
dzony będzie przez zako-
piański MOPS i pracow-
ników Wydziału Spraw 
Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Zakopane. 

W ramach funkcjono-
wania placówki uczestni-
kom programu zapewnione 
zostaną usługi opiekuńczo-
-pielęgnacyjne, aktywizują-
co-usprawniające, usługi  
zdrowotne (fizjoterapia) 
oraz usługi wspomagające 
dla opiekunów.

Utworzenie placówki 
i wdrożenie usług pozwoli  
na aktywizację społeczną 
seniorów, utrzymanie ich 
kondycji psychofizycznej 
na optymalnym poziomie, 
zagwarantuje fachową opie-
kę i lepszą jakość spędzane-
go dotąd czasu. Tym samym 
ich opiekunowie odciążeni 
zostaną od codziennego tru-
du związanego ze sprawo-
waną opieką, co przywróci 
im możliwość większej ak-
tywności społecznej i zawo-
dowej. 

Projekt dofinansowa-
ny został w ramach 9. osi 
priorytetowej Region Spój-
ny Społecznie-Regionalne-
go Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskie-
go – Działanie 9.2.3 Usługi 
Opiekuńcze. 

Ogólnopolska 
Karta Seniora 
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SPRAWY SPOŁECZNE

 Od 2003 roku, czyli od czasu, 
kiedy świadczenia rodzinne zo-
stały przekazane do realizacji 

gminom, a zazwyczaj właśnie ośrod-
kom pomocy społecznej, także i Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
kopanem przestał być instytucją, której 
jedynym zadaniem jest realizacja za-
dań na podstawie ustawy o pomocy 
społecznej. O ile do 2003 roku z usług 
MOPS korzystały tylko osoby i rodziny 
zagrożone wykluczeniem społecznym, 
to po 2003 roku z działalności MOPS ko-
rzystają także osoby i rodziny ubiegające 
się m.in. o świadczenia rodzinne, 
świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego czy np. świadczenia 
opiekuńcze. To systematyczne 
poszerzanie zakresu działalności 
MOPS wymagało zatrudnienia 
odpowiedniej kadry, a co za tym 
idzie – również zapewnienia nie-
zbędnych warunków lokalowych. 
Zakopiański MOPS swoją obecną 
siedzi bę przy ulicy Jagiellońskiej 
7 zajmuje od 1996 roku, jednak  
dopiero w 2010 roku zago spo-
darowano pomieszczenia na par - 
 terze o powierzchni 125 m2 (po  
Urzędzie Skarbowym). W tych 
pomieszczeniach zlokalizowa-
no obsługę świadczeń rodzin-
nych, świadczeń opiekuńczych, 
świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego, jak również obsłu-
gę dłużników alimentacyjnych. 
Przekazana do dyspozycji sala 
po Urzędzie Skarbowym nie by-
ła w sposób przystosowywana  
do nowych zadań MOPS. Cha-
rakterystycznym elementem sali  
obsługi była długa lada, przy któ-
rej obsługiwani byli mieszkań-
cy Zakopanego. Nie było to wy-
godne ani dla klientów MOPS, 
ani dla samych pracowników,  
ponieważ obsługa z uwagi na wy-
sokość lady odbywała się na stoją-
co. W sytuacji, kiedy obsługi wane  
były 2–3 osoby w tym sa mym 
czasie, nie było też warunków na  
zachowanie dyskrecji, zdarzało 
się też, że osoby, które przyszły 

załatwiać swoje sprawy – nawzajem so-
bie przeszkadzały. Z czasem do reali-
zacji przez MOPS trafiły świadcze-
nia wychowawcze (popularnie zwane 
„500+”) – których obsługa została po-
czątkowo zlokalizowana na III piętrze 
siedziby MOPS.

Ta sytuacja ulegnie radykalnej zmia-
nie najpóźniej w połowie sierpnia 2019 
roku. Dzięki przeprowadzonej moder-
nizacji w budynku MOPS przy ul. Ja-
giellońskiej 7 w pomieszczeniu na par-
terze zostanie zorganizowanych siedem 
stanowisk pracy. Nie będzie już jednej, 
długiej i wysokiej lady, która wymusza-
ła załatwianie spraw na stojąco. Nowe 
stanowiska pracy pozwolą na wygod-
ną obsługę zgodnie ze współczesnymi 
standardami. Poza dotychczas załatwia-
nymi świadczeniami rodzinnymi, opie-
kuńczymi i alimentacyjnymi, do sali  

na parterze trafi także obsłu-
ga świadczeń wychowawczych 
(tak zwane „500+”) oraz świad-
czeń w ramach programu Dobry 
Start (tak zwane „300+”). Pla-
nowane jest także przeniesienie 
na parter obsługi Karty Dużej 
Rodziny, która dotychczas jest 
zlokalizowana w pomieszcze-
niach na III piętrze. Zaplano-
wano również remont łazienki 
i przystosowanie jej do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Zo-
stanie zainstalowany system ko-
lejkowy, który pozwoli na skró-
cenie czasu oczekiwania, a tym 
samym zwiększone zadowolenie 
klienta. Dzięki temu systemowi 
interesant korzystając ze swo-
jego komputera stacjonarnego, 
tabletu lub telefonu komórko-
wego będzie mógł umówić (za-
rezerwować) wizytę w MOPS 
oraz będzie miał podgląd sytua-
cji w sali obsługi. Dzięki temu 
Klient będzie mógł na bieżąco 
monitorować postęp obsługi.  
Ta ostatnia funkcja pozwala 
Klientowi na lepsze zarządza-
nie swoim czasem. Analogiczne 
rozwiązania są stosowane np. 
w ZUS, na pocztach czy w przy-
chodniach. Oczywiści zainsta - 
lowane będą systemy: alarmowy, 
wideo monitoring i alarm ppoż. 
Przewiduje się, że w nowych  
warunkach będzie obsługiwa-
nych ok. 2500–3000 rodzin rocz-
nie.

Remont 
w siedzibie MOPS

 (1) Widok sali obsługi „odziedziczonej” 
po Urzędzie Skarbowym

 (2) Sala obsługi w trakcie remontu

 (3) Montaż mebli i wyposażenia (termin 
zakończenia prac – początek sierpnia 2019)

1
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 ZAKOPIAŃCZYCY DZIAŁAJĄ

 Panama, choć geo-
graficznie daleka, 
w tym roku wyjąt-

kowo zbliżyła się do serc  
Polaków. Stało się tak 
ze względu na Światowe 
Dni Młodzieży, które dwa 
lata temu gościły w Krako-
wie. I to właśnie Diecezja 
Krakowska okazała się naj-
liczniej reprezentowaną  
grupą młodych wiernych. 
Wśród nich nie mogło 
oczywiście zabraknąć re-
prezentantów Zakopanego.  

ży ze wszystkich konty-
nentów. Nie zabrakło tam 
oczywiście ambasadorów 
Zakopanego, którzy wyru-
szyli do Panamy pod opie-
ką księdza Michała Korbela. 
Z pomocą zakopiańczy-
kom przyszło Miasto Za-
kopane oraz Zakopiańskie 
Centrum Kultury. Dzięki 
tej współpracy, grupa czter-
dziestu podróżników wy-
ruszyła do Ameryki Środ-
kowej, gdzie swoją otwartą 
postawą kreowali pozytyw-
ny wizerunek naszego mia-
sta oraz promowali rodzi-
mą kulturę wśród młodych 
pielgrzymów i goszczących 
ich panamskich rodzin. 

Światowe Dni Młodzie-
ży to od lat radosna okazja 

i pozwalając na swobodne 
poznanie wzajemnych oby-
czajów. 

Pierwszym przystan-
kiem, gdzie skierowali się 
pielgrzymi było panamskie 
miasto Monagrillo. Tam 
przez prawie tydzień trwa-
ła integracja w oczekiwaniu 
na główne obchody wyda-
rzenia. Te natomiast mia-
ły miejsce w Panama Ci-
ty, które było następnym 

Zakopane w Panamie

dziliśmy nocując w szkole. 
Serdeczność i ciepło tam-
tejszych mieszkańców bar-
dzo pozytywnie mnie za-
skoczyła. Ciężko było nam 
się rozstać, gdy nadszedł 
dzień powrotu.

Rozpoczynaliśmy  
każdy dzień Mszą Świętą  
o 7:00 rano i ruszaliśmy 
w drogę zwiedzać wyjątko-
we miejsca, takie jak Ko-
ściół w Monagrillo, czy sa-

Światowe Dni Młodzie - 
ży, odbywające się w dniach 
22–27 stycznia, to ogólno - 
światowe wydarzenie 
z udziałem Papieża Fran-
ciszka i setek tysięcy mło-
dych ludzi. Pan Bóg, ra - 
dość, towarzystwo wspania-
łych ludzi, integracja oraz 
możliwość bezpośredniego 
spotkania Papieża to kwin-
tesencja spotkań młodzie-

do religijnego doświadcze-
nia połączonego z kontak-
tem międzykulturowym. 
Dialog i życzliwość towa-
rzyszyły również naszej 
podhalańskiej młodzieży, 
ubranej w koszulki z regio-
nalnymi motywami, cieszą-
cej się wspólnie z innymi 
uczestnikami wydarzenia. 
Podczas obcowania z miej-
scową kulturą wytworzyła 
się niezwykła, rodzinna at-
mosfera, niwelując różnice 

punktem podróży naszych 
zakopiańskich podróżni-
ków. Po uroczystym za-
kończeniu Światowych Dni 
Młodzieży, czekał ich po-
wrót do Zakopanego. 

„Po przyjeździe do Pa-
namy trafiliśmy pod opiekę 
wspaniałych rodzin, u któ-
rych mieszkaliśmy w pierw-
szym tygodniu naszego 
pobytu. Drugi tydzień spę-

 Zakopiańczycy w Panamie  Panama 2019 mo centrum Panamy.  
To niezwykłe, że mogli-
śmy poznać tylu młodych 
i otwartych ludzi, z którymi 
rozmawialiśmy i graliśmy 
w czasie wolnym w koszy-
kówkę. Czasami ciężko  
było nam się porozumieć 
w języku angielskim,  
ale wszyscy staraliśmy się 
dbać o dobrą atmosferę  
i pomagaliśmy sobie na-
wzajem.” – wspomina Kac-
per Lasiak.
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ZAKOPIAŃCZYCY DZIAŁAJĄ

 Od ponad trzech lat, w trakcie wakacyjnego 
sezonu letniego, w samym centrum Zakopa-
nego powstaje miejsce dedykowane miesz-

kańcom naszego miasta. Kontenerowa konstrukcja 
i jej otocznie stanowi wieloaspektową przestrzeń spo-
łecznego współdziałania. Kulturalny Plac Niepodle-
głości, którego organizatorzy, czyli Miasto Zakopane, 
Zakopiańskie Centrum Kultury wraz z organizacja-
mi pozarządowymi takimi jak Fundacja Otwarta, już 
od lat dostarczają w ten sposób mieszkańcom okazji 
do spot  kań i współpracy.

  Ile pomysłów można zmieścić w jednym konte-
nerze? Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest wska-
zanie jego funkcjonalności. Znajduje się tam miejsce 
spotkań i występów, animacji i warsztatów, relaksu 
i lektury oraz informacji, wiedzy i edukacji. Wolna 
kreacja artystyczna, swobodna wypowiedź publicz-
na i filozofia dialogu i szacunku – to są doktryny rzą-
dzące tą inicjatywą. Dzięki takim założeniom, zatarciu 
ulega granica pomiędzy nadawcą i odbiorcą, produ-
centem i konsumentem, gospodarzem i gościem. 
Wszyscy mogą wziąć czynny udział w życiu Kultu-
ralnego Placu Niepodległości.

Rok do roku mnożą się przykłady miejsko-oby-
watelskiej synergii. Obecnie w projekt Kulturalnego 
Placu Niepodległości zaangażowało się Społeczne Li-
ceum Ogólnokształcące z projektem „Wakacje w Mie-
ście”. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadził tam cykl 
warsztatów drewnianych i ceramicznych, a senior-
ki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku czytają dzieciom 
książki. Na Placu pojawiło się Muzeum Tatrzańskie, 
a Tatrzański Park Narodowy organizuje regularne 
spotkania w poniedziałki. Sami warsztatowcy opie-
kujący się kontenerem na Kulturalnym Placu Niepod-
ległości to uzdolnieni, młodzi zakopiańczycy, którzy 
realizują tu swoje autorskie projekty oferując wiedzę 
i talenty uczestnikom zajęć. 

Jak Kulturalny Plac Niepodległości działa w prak-
tyce? Wystarczy się pojawić. Liczne przybory pla - 
styczne dostępne są dla wszystkich codziennie w go-
dzinach funkcjonowania kontenera. Aby stworzyć 
jakieś dzieło, wystarczy przecież entuzjazm i iskra 
inwencji. Najciekawsza twórczość trafia do kontene-
rowej galerii.

Nie oznacza to oczywiście, że Kulturalny Plac 
Niepodległości nakierowany jest tylko i wyłącznie 
na młodzież. Wszelka inicjatywa ze strony fundacji, 
stowarzyszeń i indywidualnych jednostek jest tu mi-
le widziana. Kulturalny Plac Niepodległości zaprasza 
do współpracy przez ponad dwa miesiące, od 1 lip-
ca do 15 września.

 

KULTURALNY PLAC NIEPODLEGŁOŚCI – 
przestrzeń mieszkańców Zakopanego

 (1–5) Wydarzenia 
na Kulturalnym Placu 
Niepodległości

1

43
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 SPORT

 Zakopane, miasto turystyki, 
spor tu i rekreacji, swoją dłu-
goletnią tradycją sportową się-

ga 1910 roku, kiedy to na Polanie Ka-
latówki odbyły się pierwsze zawody 
w skokach narciarskich. Sport od zaw-
sze był ważnym elementem w rozwo-
ju naszego miasta, ale sport to nie tyl-
ko duże imprezy sportowe, to także, 
a właściwie przede wszystkim, zawod-
nicy, trenerzy i działacze, bez których 
żadne sportowe imprezy po prostu by 
się nie odbyły. Urząd Miasta Zakopa-
ne od lat wspiera młodych sportowców 
poprzez przyznawanie nagród finan-
sowych, stypendiów oraz wyróżnień, 

się na kategorie w zależności od rangi 
krajowych lub międzynarodowych za-
wodów sportowych, szczegółowa punk-
tacja zawarta jest w Regulaminie. Lau-
reaci wszystkich nagród i wyróżnień 
są zapraszani na uroczystą Zakopiań-
ską Galę Sportu. 

Gala Sportu odbywa się początkiem 
czerwca w ramach obchodów Dni Za-
kopanego. Tegoroczna Gala miała miej-
sce w dniu 5 czerwca 2019 r. i była nie 
tylko okazją do złożenia oficjalnych gra-
tulacji wszystkim nagrodzonym i wy-
różnionym, ale również do podzięko-
wania sportowcom, którzy zapisali się 
na kartach historii sportu. W tym roku 
zakończenie kariery sportowej ogłosiła 
Karolina Riemen-Żerebecka, zakopian-
ka, dwukrotna olimpijka (Vancouver 
2010 oraz Sochi 2014), laureatka dru-
giego oraz trzeciego miejsca w Pucha-
rze Świata, trzykrotna Mistrzyni Polski, 
reprezentująca nasz kraj w skicrossie. 
Burmistrz uroczyście podziękował Pa-
ni Karolinie za lata sportowej kariery, 
niezwykłe emocje, których nam wszyst-
kim dostarczyła podczas olimpijskich 
zmagań oraz za osiągnięte wysokie wy-
niki sportowe. Gościem specjalnym te-
gorocznego wydarzenia był natomiast 
Pan Józef Rysula, biegacz narciarski, 
trzykrotny olimpijczyk (Squaw Val-
ley 1960, Innsbruck 1964 oraz Greno-
ble 1968), dwudziestokrotny Mistrz 
Polski w biegach narciarskich, zawod-
nik SNPTT Zakopane, który podczas 
igrzysk olimpijskich w Squaw Valley 
wraz z Andrzejem Mateją, Józefem Gu-
tem Misiagą oraz Kazimierzem Zelkiem 
zajął 6. miejsce w sztafecie 4 × 10 km, 
co do tej pory jest najlepszym wynikiem 
w historii polskich biegów narciarskich 
mężczyzn! Od tego wydarzenia minęło 
prawie 60 lat i do tej pory wynik ten nie 
został pobity. 

Wszystkim sportowcom, trenerom 
i działaczom sportowym raz jeszcze ser-
decznie dziękujemy i gratulujemy! 2019 
rok jest rokiem jubileuszu stulecia pol-
skiego polskiego narciarstwa, w którym 
obchodzimy stulecie utworzenia Pol-
skiego Związku Narciarskiego, Tatrzań-
skiego Związku Narciarskiego i Polskie-
go Ruchu Olimpijskiego, ale o tym już 
w następnym kwartalniku. Zapraszamy 
do czytania!

Doceniamy naszych sportowców!
nej w określonym czasie, ale Burmistrz  
Miasta Zakopane przyznaje także jedno-
razowe nagrody i wyróżnienia dla wy - 
bitnych zawodników, trenerów i dzia-
łaczy sportowych zasłużonych i osiąga-
jących wyniki sportowe. Nagroda jest 
jednorazowym świadczeniem pienięż-
nym w ustalonej przez komisję kwocie, 
wyróżnienie natomiast jest szczególnym 
podziękowaniem w formie medalu, pu-
charu, grawertonu czy dyplomu. W wy-
jątkowych przypadkach Burmistrz mo-
że również przyznać nagrodę finansową 
do kwoty 50 000 zł za zdobycie meda- 
lu na Zimowych Igrzyskach Olimpij-
skich, Mistrzostwach Świata czy zajęcie 

a ich trenerów poprzez wręczanie na-
gród i wyróżnień za szczególne osią-
gnięcia w dziedzinie sportu. Wysokość 
środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel jest każdego roku inna, w za-
leżności od tego jaką kwotę przegło-
suje Rada Miasta Zakopane podczas 
uchwalania budżetu na kolejny rok. 
W regulaminie Przyznawania stypen
diów sportowych, nagród i wyróżnień fi
nansowanych z budżetu Miasta Zakopa
ne są jasno określone kryteria, według 
których można wystąpić o przyznanie 
stypendium czy nagrody.

Stypendia mają charakter comie-
sięcznej pomocy finansowej wypłaca-

1–3 miejsca w generalnej klasyfikacji 
Pucharu Świata właściwej międzyna-
rodowej federacji sportu. W tym roku 
takie nagrody specjalne zostały przy-
znane Dawidowi Kubackiemu za zaję-
cie pierwszego miejsca w skokach nar-
ciarskich podczas Mistrzostw Świata 
w Seefeld oraz Kamilowi Stochowi 
za zajęcie drugiego miejsca w skokach 
narciarskich podczas tej samej impre-
zy sportowej. 

Wnioski o przyznanie nagrody lub 
wyróżnienia należy składać do dnia  
30 kwietnia danego roku, natomiast ko-
misja powołana przez Burmistrza Mia-
sta ma obowiązek rozpatrzenia wnio-
sków do dnia 31 maja tego samego 
roku. Nagrody dla zawodników dzieli 

 (1–4) Gala Sportu 2019

1

2 4
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RADA MIASTA

 Miasto Zakopane jest gminą  
miejską. Zgodnie z ustawą o sa- 

mo rzą dzie gmin nym oraz ze Statutem 
Miasta Zakopane organem stanowią-
cym i kontrol nym Miasta Zakopane 
jest Rada Miasta Zakopane, natomiast 
or ganem wykonawczym – Burmistrz 
Miasta Zakopane. Informacje na te-
mat Rady Miasta Zakopane oraz Bur-

 Podczas II sesji Rady Miasta Zakopane w grudniu 2018 roku, w myśl 
uregulowań ustawy o samorządzie gminnym, po raz pierwszy wpro-

wadzony został elektroniczny system głosowania. Każdy z radnych otrzymał 
tablet, na którym, za pomocą systemu eSesja, otrzymuje zarówno bieżące 
informacje na temat przebiegu sesji, jak i materiały konieczne do przepro-
wadzenia głosowań. 

System pozwala również Przewodniczącemu Rady Miasta na spra wne 
prowadzenie dyskusji – każdy z radnych, który chce zabrać głos, dokonu-
je zgłoszenia za pomocą tabletu. 

eSesja to również automatyczny 
system, który ułatwi mieszkańcom 
dostęp do materiałów z poszcze-
gólnych sesji Rady Miasta. Pod ad-
resem http://zakopane.esesja.pl/ 
znaleźć można zapis przebiegu se-
sji, imienne wyniki głosowań oraz 
rejestr uchwał. 

Zapis wideo sesji dostępny jest 
na kanale Urzędu Miasta Zakopane 
w portalu Youtube.

WYKAZ RADNYCH 
wg OKRĘGÓW WYBORCZYCH

Nr 
okręgu Radny

1 Strączek Paweł 

Majerczyk Stanisław 

Tatar Wojciech

Kalata Jacek

Bystrzycki Wawrzyniec

Łukaszczyk Maria

2 Bryjak Bartłomiej

Galica-Jurecka Lucyna

Konarski Kazimierz 

Donatowicz Marek

Solik Wojciech

3 Gluc Jan 

Gąsienica-Walczak Maciej

Jędrysiak Jerzy

Mróz Tymoteusz

Karp Stanisław

4 Figiel Józef

Jóźkiewicz Grzegorz

Wiśniowski Krzysztof

Sęk Marcin

Szczerba Zbigniew

System elektronicznego 
głosowania radnych

Rada Miasta Zakopane  Rada Miasta Zakopane 2018–2023

mistrza Miasta Zakopane znajdują się 
na stronie www.bip.zakopane.eu oraz 
www.zakopane.pl.

Rada Miasta Zakopane liczy  
21 radnych. Pracą Rady Miasta Zako-
pane kieruje Przewodniczący Rady 
Miasta Zakopane Jan Gluc przy po-
mocy Wiceprzewodniczących Józefa 
Figla i Wojciecha Tatara.
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 PORADNIK MIESZKAŃCA

 W Zakopanem od marca 2019 w ramach 
pomocy z Funduszu Sprawiedliwości uru-

chomiono Lokalny Punkt Pomocy Osobom Po-
krzywdzonym Przestępstwem.

Pomoc obejmuje tylko samych pokrzywdzo-
nych, ale także ich bliskich i świadków. 
Jeśli jesteś pokrzywdzony/pokrzywdzona:

 przemocą domową
 przemocą fizyczną i psychiczną
 wypadkiem drogowym
 przestępstwem seksualnym
 kradzieżą/oszustwem
 pozbawieniem alimentów
 innym przestępstwem
 jesteś świadkiem przestępstwa

pomoc uzyskasz na ul. Jagiellońskiej 7 pok. 40 pię-
tro IV (budynek MOPS) lub pod numerem  tel. 
724 222 700.

Wsparcie udzielane jest m.in. w zakresie po-
mocy prawnej, wsparcia psychologicznego, pokry-
cia kosztów świadczeń zdrowotnych, rehabilitacji 
oraz kosztów związanych z edukacją i aktywizacją 
zawodową, czy pomocy w finansowaniu przejścio-
wych problemów ze zobowiązaniami czynszowymi.

 Burmistrz Miasta Za-
kopane serdecznie za-

prasza mieszkańców Miasta 
Zakopane zameldowanych 
na pobyt stały na bezpłatne  
badania chorób tarczycy 
i raka płuc.

Badania będzie wykony-
wał Szpital Specjalistyczny 
Chorób płuc „Odrodzenie” 
im. Klary Jelskiej w Zakopa-
nem przy ul. Gładkie 1.

Program profilaktyki 
chorób płuc oraz raka płuc 
trwa od czerwca do listopada 
bieżącego roku.

Zainteresowanych obo-
wiązuje rejestracja:

 telefoniczna pod 
nr tel.: 18 20 15 045 wew. 133 

Punkt Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem

Bezpłatne badania chorób 
tarczycy i raka płuc

To dowód osobisty z warstwą elektroniczną. 
Zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas 

dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stro-
nie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany 
w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzeb-
ny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. 
Zabezpiecza też e-dowód przed odczytaniem danych zapisanych 
w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione. 

Tym, co sprawia, że dowody staną się „e-dowodami” jest war-
stwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz 
chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że wystarczy po-
łożyć go na czytniku. 

WAŻNE! Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowo-
du osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo 
oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, któ-
re uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warst - 
wie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-do-
wodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi pod-
miota mi. 

Wszystkie dowody wydawane na podstawie wniosków zło-
żonych po 4 marca 2019 r. mają już warstwę elektroniczną. Je-
śli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wy-
mieniać. 

Proces wymiany dowodów będzie rozłożony na 10 lat i po-
trwa do 2029 r. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego 
na e-dowód jest bezpłatna. 

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną można składać 
w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldo-
wania lub przez Internet (więcej informacji na: www.obywa-
tel.gov.pl).

E-dowód 

lub 603 084 846 w dniach  
poniedziałek–piątek w go-
dzinach 13:00–15:00

 osobiście w siedzi-
bie Szpitala Chorób Płuc 
„Odrodzenie” ul. Gładkie 1 
w sekretariacie Dyrektora 
w dniach: 

– poniedziałek–środa 
w godzinach 13:00–15:00, 

– czwartek w godzinach 
15:00–17:00, 

– piątek w godzinach 
13:00–15:00.

Zainteresowanych szcze-
gółami badań zapraszamy 
do kontaktu bezpośrednio 
ze szpitalem lub w siedzibie 
Urzędu Miasta Zakopane po-
kój 13 telefon: 18 20 20 415.
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PORADNIK MIESZKAŃCA

 Wciąż zwiększa się liczba miejsc, 
w których można kupić bilety ko-

munikacji miejskiej. Poza autobusami 
i punktami stacjonarnymi, dostępne 
są one również w biletomatach i aplika-
cji Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej. 

W biletomatach MKA dostępne 
są na razie bilety m.in. jednodniowe, 
trzydniowe i rodzinne. Można za nie 
płacić monetami, banknotami lub kar-
tą płatniczą. Wkrótce pojawi się moż-
liwość zakupu biletów miesięcznych. 

Wszystkie rodzaje biletów, w tym 
bilety miesięczne, dostępne są w apli-
kacji mobilnej iMKA, którą pobrać 
można na telefon z systemem Andro-
id lub iOS. 

Lokalizacja biletomatów iMKA:
1. Rejon Dworców st. nr 8
2. Aleje 3 Maja Górne 
3. Aleje 3 Maja Dolne
4. Watra (w kierunku w górę)
5. Rondo Jana Pawła II 

(przy punkcie informacji TPN) 

Lokalizacje stacjonarnych 
punktów sprzedaży: 

1. Biuro Obsługi Klienta w siedzibie
TESKO, ul. Szymony 17 a (bilety pod-
stawowe 3,00zł, 1,50zł i miesięczne)

2. Centrum Informacji Turystycz-
nej, ul. Kościuszki 17 

3. Centrum Informacji Turystycz-
nej, ul. Kościeliska 7 

4. Kiosk, ul. Cyrhla obok nr 25 
5. Sklep „U Darka”, ul. Janosów-

ka, obok nr 9 przy przystanku Olcza 
Kościół 

6. Sklep Spożywczo-Przemysło-
wy, ul. Krzeptówki 61 (obok restaura-
cji Siuchajsko)

7. Delikatesy Centrum, ul. Krzep-
tówki 99 

8. Aplikacja mobilna mPay (wszyst-
kie bilety)

9. Aplikacja mobilna iMKA
10. Delikatesy K&K, ul. Skibów-

ki 11A. 
Wszystkie punkty sprzedaży bile-

tów od stycznia 2019 sprzedają pod-

 W dniu 26 czerwca 2019 r. Rada Miasta Zakopane 
przyjęła uchwałę dotyczącą ustalenia strefy płatne-

go par kowania, opłat za parkowanie pojazdów na drogach 
publicznych Miasta Zakopane oraz określenia sposobu po-
bierania opłaty.

Uchwała na wszystkich parkin gach będących w posiada-
niu Gminy Miasto Zakopane ustala trzy strefy parkowania: 

1. podstrefa „A” – obejmuje ulice: Al. 3-go Maja koło ban-
ku PKO BP, Droga na Bystre, Gimnazjalna, Kasprusie, Karło-
wicza, Kościuszki obok UM, Kościuszki wraz z ul. Zaruskiego 
(od Al.3-go Maja do ul. Krupówki), Piłsudskiego – obok Hyr-
nego (od ul. Tetmajera do ul. Makuszyńskiego), Piłsudskiego 
obok ul Staszica (od ul. Staszica do DW. Daglezja) Sienkiewi-
cza, Staszica, Stolarczyka, Tetmajera, Witkiewicza, Zborow-
skiego, Nowotarska od Ronda Dmowskiego do skrzyżowania 
z ul. Kościeliską i ul. Krupówki, Kościuszki od skrzyżowania 
z ul. Brzozową do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza, Jagielloń-
ska, Al. 3-go Maja Dolne zatoka od przystanku do Ronda So-
lidarności, Grunwaldzka, Droga do Białego, Zamoyskiego, 
ul. Aleje 3-go Maja Dolne na odcinku od ul. Zborowskiego 
do ul. Nowotarskiej nr 12d, ul. Aleje 3-go Maja Górne na od-
cinku od ul. Kościuszki do ul. Weteranów Wojny, ul. Broni-
sława Czecha, 

2. podstrefa „B” – obejmuje ulice: ul. Bronisława Czecha 
oraz ul. Piłsudskiego od ul. Bronisława Czecha do ul. Szy-
manowskiego,

3. podstrefa „C” – obejmuje parking przeznaczony dla au-
tokarów zlokalizowany w ciągu ulicy Al.3-go Maja. 

Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie 
płatnego parkowania niestrzeżonego pobierana będzie w dni 
robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 

do 21.00. Zgodnie z zapisami uchwały, opłatę bezpośrednio 
po zaparkowaniu należy uiścić poprzez wykupienie biletu par-
kingowego w parkomacie. W przypadku kiedy parking nie 
jest wyposażony w parkomaty i jest obsługiwany przez oso-
bę parkingowego, opłaty dokonuje się po zakończeniu po-
stoju – na podstawie wystawionego dokumentu fiskalnego.

W przypadku parkingów obsługiwanych przez parkomaty 
rzeczywisty czas postoju naliczany będzie minutowo w opar-
ciu o kwotę pieniężną wniesioną do parkomatu z uwzględ-
nieniem opłaty minimalnej, która uprawniać będzie do po-
stoju przez 30 minut.

Nowością są abonamenty dla mieszkańców. Każda osoba 
zameldowana w Zakopanem będzie mogła wykupić abonent 
na postój w strefie płatnego parkowania dla jednego samo-
chodu. Kosz abonamentu wyniesie 100 zł miesięcznie.

Nowe zasady parkowania

Bilety komunikacji miejskiej dostępne 
w biletomatach MKA 

stawowe bilety o nominale 3,00 zł. 
oraz 1,50zł. 

Wszystkie bilety oprócz miesięcz-
nych, dostępne są również w bileto-
matach w autobusach. 

 Biletomat MKA
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46  Jak co roku zobaczymy wystę-
py zespołów prezentujących gó-
ralski folklor i rywalizujących 

o „Złote Ciupagi”. Wszyscy uczestnicy 
oceniani będą przez międzynarodowe 
jury pod przewodnictwem dr Bożeny 
Lewandowskiej. Nie zabraknie oczy-
wiście stałych punktów programu, ta-
kich jak: ogłoszenie wyników Ogól-
nopolskiego Konkursu Literackiego 
im. Tadeusza Staicha na wiersz o te-
matyce górskiej, Mistrzostwa Podhala 
w Powożeniu, koncerty „Muzyka Łuku 
Karpat” i „Na Folkową Nutę”, korowód 

ulicami Zakopanego, Wystawa Owczar-
ków Podhalańskich, Kiermasz Sztu-
ki Ludowej i Rzemiosła Artystyczne-
go, Konkurs Kapel, Instrumentalistów 
i Śpiewaków Ludowych im. Władysła-
wa Trebuni-Tutki, konkurs na dziecięcy 
plakat festiwalowy, konkurs fotograficz-
ny „Żywioł Folkloru”, Dni Narodowe, 
a także koncert „Mali Górale” oraz cie-
szące się wielkim zainteresowaniem 
animacje dla dzieci i warsztaty ręko-
dzieła ludowego dla dorosłych. 

Po raz drugi w wiosce festiwalowej 
zorganizowany zostanie Jarmark Świę-
tej Cecylii, podczas którego ciekawe re-
gionalne instrumenty z Polski i zagra-
nicy będzie można nie tylko podziwiać 
i kupować, ale także poznać ich ciekawą 
historię i sposób wytwarzania.

– Przed nami kolejne 50 lat naszego 
wyjątkowego zakopiańskiego festiwalu. 
Zeszłoroczna jubileuszowa edycja była 
bardzo bogata i po jej zakończeniu po
stanowiliśmy kontynuować najciekaw
sze nowe inicjatywy. Oprócz Jarmarku 
Świętej Cecylii na stałe w programie za
gości Klub Festiwalowy, w którym pu
bliczność może bawić się przy muzyce 
tych samych zespołów, które prezentują 
się na scenie. Będziemy także próbowali 
pobić zeszłoroczny rekord w tańcu zbój
nickim, przy okazji wspierając ponownie 
cel charytatywny – zapowiada Zastępca 
Burmistrza Miasta Zakopane Agnieszka  
Nowak-Gąsienica. – Festiwal tak napraw  
dę ma dwa oblicza, które nawzajem się 
uzupełniają. Z jednej strony to wspa
niałe widowisko i rozrywka, a z drugiej 
strony kładziemy duży nacisk na walory 
etnograficzne. Dbamy o zachowanie wy

pracowanej przez wiele lat formuły kon
kursowej, o wysoki poziom występów 
i profesjonalny skład jury. Festiwalowi 
towarzyszy także konferencja naukowa. 
Tym razem poświęcona zostanie obrzę
dowi wesela, który jednocześnie stał się 
motywem przewodnim całego wydarze
nia. Nie zabraknie więc także wspólnej 
weselnej zabawy – dodaje.

W roku 2019 mija 100 lat od po-
wołania Związku Podhalan oraz 115 lat 
od powstania Związku Górali. Zwią-
zek Podhalan to jedna z największych 
i najstarszych organizacji w Polsce, 
która chroniła i kultywowała regional-
ne dziedzictwo. Również akcenty tego 
pięknego jubileuszu znajdą swoje od-
zwierciedlenie w programie tegorocz-
nego Festiwalu. 

Nad przygotowaniem wydarzenia 
pracuje powołana przez Burmistrza Ra-
da Artystyczna, w skład której weszli in-
struktorzy zakopiańskich zespołów re-
gionalnych (Maria Frączysta, Katarzyna 
Stachoń Groblowy, Tomasz Galica – Ze-
spół Giewont, Zofia Kubiniec Stanuch – 
Zespół im. Klimka Bachledy, Szymon 
Bafia) wraz z Dyrektor Festiwalu Joan-
ną Staszak.

Festiwal otrzymał Honorowy Patro-
nat Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy oraz Małżonki Pre-
zydenta Pani Agaty Kornhauser-Dudy.

Więcej informacji na stronie:
www.festiwale.zakopane.pl/festiwal-
-folkloru oraz www.facebook.com/
MFFZG.Zakopane/

Ubogacające spotkanie 
z tradycją i radosna 
weselna zabawa
Tegorocznym Międzynarodowym Festiwalem Folkloru Ziem Górskich 
rozpoczynamy kolejne 50-lecie tego wyjątkowego wydarzenia, 
które z powodzeniem popularyzuje kulturę ludową górskich rejonów 
Polski i całego świata. Jest to okazja na fascynujące spotkanie 
z bogactwem góralskiej tradycji, muzyki, śpiewu, tańca, strojów, 
rzemiosła i kuchni. Rozpocznie się ono 16 sierpnia 
i potrwa aż dziewięć dni.

 Korowód festiwalowy
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