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3Za nami kolejne miesiące walki z pandemią.
To czas dla nas wszystkich pełen niepewności, 

troski o najbliższych, troski o przyszłość. 
Najważniejsze,  że w tym trudnym czasie jesteśmy razem.  

Wspólnie podejmujemy działania, aby nasze życie, życie naszego miasta, 
jego przyszłość po zakończeniu pandemii była dla wszystkich łatwiejsza.

Podejmowane uchwały, zarządzenia czy przyjmowane programy  
mają jeden cel – pomoc dla naszych mieszkańców, przedsiębiorców.  

Dotyczą one wszystkich obszarów życia, pracujemy z pełnym zaangażowaniem,  
aby wszystkie zadania były  realizowane. 

Dokładamy wszelkich starań, aby turyści przyjeżdżający do Zakopanego,  
nasi i Państwa goście, czuli się u nas bezpiecznie i mogli skorzystać 

z przygotowanej oferty turystycznej, sportowej,  kulturalnej czy kulinarnej, 
z poszanowaniem wszelkich obowiązujących nakazów sanitarnych.

Wiosna i okres Wielkanocy to czas, w którym na nowo budzi się życie  
i napełnia nas nadzieją na lepsze dziś i piękniejsze jutro.  

Oby tak było i tym razem. Wierzymy, że wspólnie uda nam się przezwyciężyć 
pandemię i jej negatywne skutki.

Życzymy Państwu – drodzy Mieszkańcy, by Zmartwychwstały Chrystus obdarzył 
Państwa błogosławieństwem i siłą, a Jego łaska wspierała w walce o dobro. 

Zdrowia, sił i wiary w lepszą przyszłość dla każdego z Państwa,  
Waszych Rodzin i Przyjaciół!

Leszek Dorula 
Burmistrz Miasta Zakopane 

wraz z Zastępcami

Jan Gluc
Przewodniczący Rady Miasta Zakopane

wraz z Radnymi

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy! 
Autor: Maria Gąsienica-Gładczan
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Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy!

 W poszukiwaniu jak najlepszych rozwią-
zań, zmieniających życie w naszym mie-
ście na lepsze, sięgamy po nowoczesne pro-

jekty, realizujemy duże inwestycje we wszystkich 
obszarach funkcjonowania naszego miasta.  
Wprowadzanie zmian jest trudne dla wszystkich.  
Nie każdy chce się z nimi zmierzyć, nie każdy je 
akceptuje. Bardzo potrzebujemy w mieście nowo-
czesnych rozwiązań komunikacyjnych i transpor-
towych, dlatego podejmujemy te trudne wyzwa-
nia, czyli inwestycje drogowe. Budowa Centrum 
Komunikacyjnego na Dworcu PKP i w Kuźnicach 
czy budowa drogi na os. Szymony to duże projekty 
wymagające ogromnych nakładów finansowych, 
na które miasto pozyskało środki zewnętrzne. Pro-
ponowane rozwiązania przebudowy placu w Kuź-
nicach, mające usprawnić komunikację oraz uatrak-
cyjnić to miejsce, są wynikiem zorganizowanego 
spotkania konsultacyjnego z udziałem mieszkań-
ców, przedsiębiorców, architektów, przewoźników, 
przedstawicieli organizacji pozarzą dowych,  
którzy postulowali o poprawę istniejącej sytuacji.

Zgadzamy się z opinią, że miasto od dawna 
potrzebowało nowych rozwiązań i usprawnień, 
dlatego my zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwa-
nie, żeby wyjść naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców, sygnalizujących swoje problemy i nieza-
dowolenie. Niczego nie chcemy robić i nie robimy 
wbrew mieszkańcom, zawsze pytamy o opinie, 
o zdanie i prosimy o podpowiedzi w rozwiąza niach. 
Inwestycje w zabudowanym terenie są trudne,

zawsze ktoś czuje się poszkodowany, ktoś czuje się 
pominięty, czasem dla dobra ogółu, dla dobra nas 
wszystkich ktoś bardziej ucierpi, będzie się czuł po-
krzywdzony, będzie z proponowanych rozwiązań 
niezadowolony. Wymiary jezdni i pasów drogo-
wych są szczegółowo określone w ustawach i roz-
porządzeniach dotyczących budowy dróg, których 
celem jest zabezpieczenie uczestników ruchu dro-
gowego i nieruchomości przyległych.

Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich  
starań, aby uzgodnienia własnościowe odbyły się 
z jak najmniejszym uszczerbkiem dla najbardziej 
zaangażowanych w Plan inwestycji i jej przebieg. 
Poszukujemy rozwiązań kompromisowych, aby 
nikt uregulowaniami nie poczuł się skrzywdzony. 
Proponowane rozwiązania są naprawdę konieczne, 
sami Państwo wiecie co dzieje się w godzinach 
szczytu i w sezonie turystycznym na ulicach  
wlotowych do naszego miasta. Jak trudne jest 
wówczas przemieszczanie się po mieście.

Bardzo prosimy Państwa o zrozumienie i przy-
chylność dla zaproponowanych rozwiązań komu-
nikacyjnych, potrzebujemy Państwa wsparcia, 
gdyż dla nas również są to bardzo trudne decyzje 
i działania. Nasze miasto potrzebuje rozwoju, po-
trzebujemy nowoczesnej infrastruktury do budo-
wania atrakcyjnej oferty turystycznej. Po ustaniu 
pandemii musimy być konkurencyjni, jeżeli cho-
dzi o proponowane udogodnienia. Przyjeżdżają-
cy do nas turyści i goście oczekują nowoczesnych 
rozwiązań komunikacyjnych, infrastruktury dro-
gowej, parkingów, bezpiecznych ścieżek spacero-
wych. Szybki przejazd przez miasto to mniej spa-
lin, to czystsze powietrze dla nas wszystkich. 

Należy przy tym pamiętać, że wprowadzenie 
nowoczesnych rozwiązań to przede wszystkim po-
prawa komfortu życia mieszkańców, nas wszyst-
kich. Na początku będzie nam trudno, ponieważ 
realizacja tych inwestycji spowoduje utrudnienia  
w ruchu drogowym i jest uciążliwe dla miesz-
kańców. Jednak po ich zakończeniu będzie nam 
wszystkim łatwiej i wygodniej tak, jak było 
w przypadku tak udanej inwestycji jak rondo  
Brata Alberta na Bystrem.

Wierzymy, że Państwo dokonają jeszcze raz 
oceny naszych działań bez negatywnych emocji 
i ze zrozumieniem konieczności realizacji tych  
inwestycji w naszym mieście. Zapewniamy,  
że poszukujemy kompromisowych rozwiązań,  
aby te inwestycje dały nam wszystkim zadowo-
lenie i przyniosły oczekiwane rozwiązania. 

Leszek Dorula 
Burmistrz Miasta Zakopane
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TemaT numeru

Budżet 2021

Planowane dochody 
187 mln 867 tys. 528 zł

Z tego podatek dochodowy 
od osób fizycznych (PIT) stanowi 
17% sumy wszystkich dochodów.
PIT 32 mln 615 tys. 808 zł

DOTACJE : 47 mln 262 tys. 266 zł
w tym:

dotacje unijne: 13 mln 420 tys. 400 zł

subwencje: 15 mln 685 tys. 44 zł

Dochody ze sprzedaży mienia 
i przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności: 
12 mln 900 tys. zł

TRANSPORT 
I ŁĄCZNOŚĆ: 
13 mln 420 tys. 400 zł,
w tym: transport 
zbiorowy, drogi 
publiczne krajowe, 
wojewódzkie i gminne

GOSPODARKA 
MIESZKANIOWA: 

34 mln 482 tys. 500 zł

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE 
I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA:
2 mln 500 tys. 280 zł,
w tym: ochotnicza 
straż pożarna  
i straż miejska OŚWIATA 

I WYCHOWANIE: 
40 mln 186 tys. 23 zł,

w tym: szkoły 
podstawowe, 

przedszkola OCHRONA ZDROWIA:
2 mln 235 tys. 170 zł,
w tym: programy 
polityki zdrowotnej, 
zwalczanie 
narkomanii, 
przeciwdziałanie 
alkoholizmowi

PLANOWANE WYDATKI:
206 mln 467 tys. 528 zł

POMOC SPOŁECZNA: 
8 mln 691 tys. 697 zł,

w tym: domy 
pomocy społecznej, 

przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie, 

zasiłki, usługi 
opiekuńcze 

i specjalistyczne EDUKACYJNA 
OPIEKA 
WYCHOWAWCZA:
1 mln 791 tys. 881 zł,
w tym: Świetlice 
szkolne, stypendia 
socjalne dla uczniów

RODZINA: 
30 mln 106 tys. 633 zł,

w tym: świadczenia 
wychowawcze, 

świadczenia rodzinne, 
alimentacyjne, 

rodziny zastępcze, 
działalność placówek  

opiek.-wychow.

KULTURA I OCHRONA 
DZIEDZICTWA

NARODOWEGO:
5 mln 839 tys. 400 zł,

w tym: instytucje kultury, 
biblioteki, muzea

KULTURA FIZYCZNA: 
5 mln 24 tys. 300 zł,
w tym: obiekty 
sportowe, zadania 
w zakresie kultury fiz.

GOSPODARKA 
KOMUNALNA 
I OCHRONA 
ŚRODOWISKA: 
33 mln 598 tys. 331 zł,
w tym: gospodarka 
ściekowa i ochrona 
wód, gospodarka 
odpadami 
komunalnymi, 
oczyszczanie miasta, 
utrzymanie zieleni, 
schroniska dla zwierząt, 
oświetlenie ulic,  
placów i dróg
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TemaT numeru

portu pomiędzy dworcami a Kuźni-
cami, gdzie stworzone zostanie zinte-
growane centrum przesiadkowe  
przy Dolnej Stacji Kolei Linowej 
na Kasprowy Wierch. 

Budowa Centrum 
Komunikacyjnego

Budowa Centrum Komunikacyj-
nego to kompleksowa inwestycja,  
której celem jest poprawa bezpie-
czeństwa i komfortu podróżnych, 
a także ukierunkowanie na zwiększe-
nie niskoemisyjności i zrównoważo-
nej mobilności w Zakopanem. Przed-

miotem inwestycji jest modernizacja 
placu przy Dworcu PKP w celu roz-
budowy węzła przesiadkowego, który 
integrować będzie komunikację ko-
lejową i autobusową, a także przebu-
dowa dróg dojazdowych i wdrożenie 
inteligentnego systemu transporto-
wego. Zakres inwestycji obejmie za-
równo uporządkowanie przestrzeni 
placu, poszerzenie liczby stanowisk 
odjazdu/przyjazdu komunikacji  
lokalnej i dalekobieżnej (busów  
i autobusów), wykonanie wiat  
zadaszonych i innych usprawnień, 
jak również budowę wielopoziomo-
wego parkingu i bramy wejściowej 
na perony. W celu efektywniejszej 
organizacji transportu i usprawnie-
nia dostępu do Centrum Komunika-
cyjnego zostanie także przebudowa-

ne rondo Armii Krajowej w zakresie 
przebudowy korpusu drogi wraz 
z podbudową i nawierzchnią oraz 
reorganizacją przejść dla pieszych. 
Przebudowana zostanie również ul. 
Szymony, będąca alternatywą dostę-
pową dla autobusów dalekobieżnych, 
regionalnych i lokalnych, umożliwia-
jącą ominięcie zakorkowanych  
odcinków. Wdrożony system ITS 
zoptymalizuje kompleksowe zarzą-
dzanie ruchem w zakresie kontroli  
dostępu przewoźników do węzła 
przesiadkowego, a także nowocze-
snej informacji pasażerskiej oraz mo-
nitorowania i usprawniania ruchu 
na terenie miasta.

Częścią ww. inwestycji jest budo-
wa obiektu wielkokubaturowego – 
3-poziomowego parkingu z miejsca-
mi dla 144 samochodów osobowych,
68 miejscami dla rowerów, miejscami 
ładowania samochodów elektrycz-
nych oraz stacjami napraw rowerów
i stacjami ładowania rowerów elek-
trycznych. Parking P&R zlokalizo-
wany będzie pomiędzy peronami
dworca kolejowego a ul. Smrekową.
Wjazd na parking odbywał się
będzie z ul. Smrekowej. Na poziomie
chodnika przy ul. Jagiellońskiej
zlokalizowane będzie wyjście dla pie-
szych. Obiekt będzie miał 3 kondyg-
nacje. Ponadto w budynku na wy-
sokości środkowej kondygnacji
parkingu P&R, od strony ul. Jagiel-
lońskiej, zostaną zlokalizowane
2 lokale usługowe.

W sąsiedztwie parkingu P&R po-
wstanie nowa brama stanowiąca za-
daszenie o konstrukcji stalowej, wy-
dzielające wizualnie teren dworca. 
Na bramie zrekonstruowany zostanie 
historyczny neon „PKP Zakopane”.

W ramach realizacji zadania 
przewiduje się rozbiórkę istnieją - 
cych pawilonów usługowych wzdłuż 
ronda Armii Krajowej i ul. Chram-
cówki.

Kolejny rok trwającej pandemii 
wprawdzie utrudnił, ale nie za-
trzymał prac inwestycyjnych  

i remontowych w naszym mieście. 

Dworzec kolejowy
Zakończyliśmy pierwszy etap tak 

ważnej dla naszego miasta inwesty-
cji, jaką jest modernizacja zabytko-
wych budynków dworca kolejowego  
na cele gospodarcze i kulturalne. 
Koszt dotychczasowej inwestycji 
to prawie 21 mln zł, z czego  
dofinansowanie wynosi ponad  
7,7 mln zł z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014–2020. Obec-
nie trwa etap aranżacji pomieszczeń, 

w których znajdą się w pierwszej ko-
lejności Centrum Informacji Tury-
stycznej, a następnie mediateka czyli 
nowoczesna biblioteka z wygodnymi 
miejscami do pracy, pomieszczenia 
wystawiennicze i sala klubowa. 

Odrestaurowane budynki dwor-
ca są pierwszym elementem plano-
wanego Centrum Komunikacyjnego, 
które pozwoli na usprawnienie trans-

Inwestycje
PLANOWANE WYDATKI NA INWESTYCJE: 
41 mln 721 tys. zł

ZADANIA inwestycyjne 
w zakresie oświetlenia miasta:
500 tys. zł

REMONTY 
bieżące: 

2 mln 100 tys. zł 
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TemaT numeru

Centrum Komunikacyjne pozwoli  
zintegrować wszystkie środki trans-
portu, dzięki czemu przesiadka z po-
ciągu lub autobusu dalekobieżnego, 
na komunikację miejską i regional-
ną będzie wygodna i intuicyjna. Koło 
przystanków autobusowych pojawią 
się zadaszone wiaty z oświetleniem, 
na każdym będzie też tablica z aktu-
alizowanymi godzinami odjazdów. 
Aby usprawnić dojazd autobusów 
na dworzec, przebudowana zosta-
nie górna część ul. Szymony, łączą-
ca dworzec z ul. Kasprowicza. Nieco 
przesunięte w kierunku ul. Kościusz-
ki zostanie też Rondo Armii Krajo-
wej, dzięki czemu poszerzy się prze-
strzeń dla pieszych i rowerzystów.

Budowa Centrum Komunikacyj-
nego oraz rewitalizacja budynków 
dworca PKP jest współfinansowana 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020 z trzech 
projektów: 

 nr RPMP.06.01.01-12-0109/16 
pn. „Modernizacja zabytkowych bu-
dynków dworca PKP w Zakopanem 
na cele gospodarcze i kulturalne”, 

 nr RPMP.07.02.04-12-0373/17 
pn. „Przebudowa budynków dworca 
PKP wraz z budową parkingu w celu 
dostosowania do nowych funkcji zwią-
zanych z obsługą ruchu pasażerskiego”, 

 nr RPMP.04.05.02-12-0382/17 
pn. „Budowa zintegrowanego cen-
trum komunikacji kolejowej i auto-
busowej w Zakopanem.

Łączna wartość dofinansowania 
dla obu inwestycji wynosi ponad  
25 mln zł.

W obecnej chwili trwają prace  
projektowe na trzech równoleg łych 
etapach:

 ul. Szymony w procedurze 
ZRID (zgody na realizację inwestycji 
drogowej) – plac budowy został prze-
kazany Wykonawcy – w najbliższym 
czasie zostaną rozpoczęte prace bu-
dowlane,

 Rondo Armii Krajowej – pro-
jektant złożył wniosek o wydanie de-
cyzji ZRID,

 place dworcowe i parking wie-
lopoziomowy – dokumentacja pro-
jektowa jest na końcowym etapie 
uzgodnień, wykonawca złoży do-
kumenty w Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie celem uzyskania decyzji 
pozwolenia na budowę.

Kuźnice
Kolejną ważną inwestycją na te-

renie miasta jest przebudowa placu 
w Kuźnicach. 

Pomysł przebudowy placu jest 
konsekwencją potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców i turystów w wy-
niku czego zorganizowano spotkanie 
konsultacyjne z udziałem przedsta-
wicieli przedsiębiorców, architektów, 
przewoźników i reprezentantów  
organizacji pozarządowych, zainte-
resowanych poprawą istniejącej sy-
tuacji. 

Wnioski z przeprowadzonych ba-
dań i konsultacji wyznaczyły cel, ja-
ki ma zostać zrealizowany w ramach 
inwestycji tj. zwiększenie atrakcyjno-
ści Kuźnic poprzez budowę dwupo-
ziomowego węzła przesiadkowego, 
zarządzanego przy użyciu inteligent-
nego systemu transportowego oraz 
utworzenie połączenia rowerowego 
na trasie dworzec kolejowy – Kuźni-
ce. Zakres rzeczowy inwestycji obej-
muje:

 przebudowę placu w Kuźni-
cach wraz z uporządkowaniem prze-
strzeni, utworzeniem pętli komu-
nikacyjnej i parkingu dla rowerów 
Bike&Ride,

 przebudowę ul. Przewodni-
ków Tatrzańskich obejmującą odci-
nek od placu w Kuźnicach do skrzy-
żowania z ul. Karłowicza, 

 budowę ścieżki rowerowej 
prowadzącej z Kuźnic do Dworca PKP, 

 zainstalowanie i uruchomie-
nie inteligentnego systemu trans-
portowego, który usprawni kontro-
lę dostępu do węzła przesiadkowego 
w Kuźnicach i zarządzanie ruchem 
lokalnym na tym terenie oraz popra-
wi poziom bezpieczeństwa użytkow-
ników zmodernizowanej przestrzeni. 

Gmina Miasta Zakopane otrzyma-
ła na ten cel dofinansowanie ze środ-

ków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020 w wysokości 9 mln 
716 tys. 896,53 zł w ramach projektu  
nr RPMP.04.05.02-12-0380/17 
pn. „Usprawnienie transportu między 
Dworcem PKP a Kuźnicami w Zako-
panem wraz ze stworzeniem zinte-
growanego centrum przesiadkowe-
go przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej 
na Kasprowy Wierch” oraz środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji  
Lokalnych w kwocie 5,5 mln zł. 

Ważnym aspektem inwestycji 
w Kuźnicach jest kompleksowość te-
go projektu z wspomnianymi wyżej 
inwestycjami rewitalizacji budynków 
dworca oraz Centrum Komunikacyj-
nego, dzięki czemu poprawi się komu -
nikacja zbiorowa w mieście oraz po-
wstanie trasa rowerowa łącząca dwo-
rzec kolejowy z nowoczesnym cen-
trum komunikacyjnym w Kuźnicach. 
Przyczyni się to do usprawnienia 
transportu zbiorowego i zwiększenia  
wykorzystania alternatywnych form 
komunikacji, w tym komunikacji  
rowerowej, czego skutkiem będzie 
zmniejszenie ruchu samochodowego 
na tej trasie, a tym samym zmniejsze-
nie emisji szkodliwych dla zdrowia 

i środowiska substancji na terenie  
Zakopanego. Zwiększy się także bez-
pieczeństwo i komfort osób korzy sta-
jących z objętej projektem infrastruk -
tury oraz poprawi się wizerunek Za-
kopanego jako nowoczesnego miasta. 

Powyższe argumenty oraz całko-
wite dofinansowanie na kwotę ponad 
15 mln zł spowodowały, że w wyni-
ku przeprowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia pod nazwą
„Wykonanie w procedurze zaprojek-
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tuj i wybuduj robót budowlanych dla 
zadania inwestycyjnego nr 2016/17 
o nazwie: „Budowa, przebudowa pla-
cu w Kuźnicach w Zakopanem” został
wybrany wykonawca robót: KIERNIA
Sp. z o.o., Ratułów 208, 34-407 Ciche.
W dniu 05.02.2021 r. z wykonawcą
została podpisana umowa.

W zakresie Inteligentnego Sys-
temu Transportowego, który bę-
dzie obsługiwał zarówno Centrum 
Komunika cyjne, jak i Kuźnice, Gmi-
na jest w trakcie kompletowania do-
kumentacji.

kowity koszt prac inwestycyjnych wy-
nosi 2 mln 378 tys. 164,54 zł.

Przebudowa ul. Za Strugiem
W II kwartale tego roku rozpocz-

nie się długo oczekiwana przebu-
dowa ul. Za Strugiem. Realizowana  
inwestycja będzie dużym wyzwa-
niem dla Mieszkańców ulicy, ale rów-
nież firmy, która zostanie wyłoniona 
w przetargu. Zakres prac obejmuje  
wymianę infrastruktury teletech-
nicznej, sieci kanalizacyjnej, wodo-
ciągowej, powstanie nowe oświetle-
nie uliczne typu LED, wybudowana 
zostanie również kanalizacja desz-
czowa. Wzdłuż jezdni powstanie 
chodnik, który umożliwi pieszym 
bezpieczną komunikację. Podobnie 
jak przy modernizacji ul. Józefa  
Krzeptowskiego, realizowane będą 
również prace przy budowie sieci ga-
zowej, która umożliwi wymianę źró-
deł ciepła na ekologiczne. Jednym 
z ważniejszych elementów tej inwe-
stycji jest budowa kanalizacji desz-
czowej, której brak tak bardzo od-
czuwają Mieszkańcy – kanalizacja 
znajdzie swoje ujście bezpośrednio 
w potoku „Cicha Woda”, dzięki czemu 
nie dojdzie już do sytuacji sprzed lat 
tj. zalania m.in. Szkoły Plastycznej 
im. Antoniego Kenara. Szacowany 
koszt inwestycji to ponad 6 mln zł.

Modernizacja ul. Ks. Stolarczyka
Przygotowywana jest również 

przebudowa odcinka ul. Ks. Stolar-
czyka od części skrzyżowania  
z ul. Kasprusie. Inwestycja będzie po-
legać na przebudowie jezdni, kanali-
zacji deszczowej, budowie chodnika 
oraz nowego oświetlenia typu LED. 
Dzięki realizacji tej inwestycji naresz-
cie powstanie chodnik, który umożli-

wi bezpieczną komunikację pieszym 
na tym odcinku drogi. Szacowany 
koszt inwestycji to 900 tys. zł.

Gmina stara się również o pozy-
skanie środków z Funduszu Dróg Sa-
morządowych – obecnie Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg – na remont 
dróg publicznych: ul. Partyzantów 
oraz ul. Droga do Białego. Wnioski 
o dofinansowanie remontów
obu dróg zostały złożone w 2020 ro-
ku i czekają na rozpatrzenie, jeżeli
zostaną wybrane do dofinansowania
to jeszcze w tym roku drogi te zosta-
ną zmodernizowane. Na obu drogach
zostanie wykonana regulacja studzie-
nek, nowe oświetlenie uliczne typu
LED. Warto zaznaczyć, iż na ul. Par- 
tyzantów zostanie przebudowany
chodnik, tak bardzo potrzebny
dla pacjentów przychodni i innych
użytkowników, w tym użytkowników
Parku Miejskiego oraz Zespołu Szkół
Hotelarsko-Turystycznych.

Ronda
Mając na uwadze zwiększenie 

przepustowości sieci dróg na terenie 
miasta oraz poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ruchu drogowego za-
planowano budowę rond w strategicz-
nych dla Zakopanego lokalizacjach:

Wojdyły i Ustup – zakres in-
westycji przewiduje budowę dwóch 
rond trzywlotowych na skrzyżowaniu 
DK47 z ul. Wojdyły (rondo turbinowe)  
i ul. Ustup. Na odcinku pomiędzy 
rondami powstanie pas rozdziału. 
W ramach zadania przebudowane 
zostaną zatoki autobusowe, wybudo-

Przebudowa dróg
Przebudowa ul. Józefa 
Krzeptowskiego

Trwa kontynuacja przebudowy 
ul. Józefa Krzeptowskiego, która roz-
poczęła się jesienią 2020 roku. Obec-
nie wykonywana jest budowa kana-
lizacji deszczowej, której dotychczas 
nie było, co zwłaszcza w czasie ulew-
nych deszczy było widoczne i bardzo 
uciążliwe, zarówno dla Mieszkańców 
jak i kierowców. Wzdłuż drogi będą 
wykonywane nowe chodniki i infra-
struktura techniczna, zostanie także 
wymienione oraz uzupełnione oświe-
tlenie uliczne typu LED. Zgodnie 
z przyjętą zasadą, wraz z przebudową 
drogi trwają jednocześnie prace w za-
kresie wybudowania sieci gazowej 
wraz z przyłączami. Dzięki temu sieć 
gazowa będzie doprowadzona w rejon 
Krzeptówek, co pozwoli Mieszkań-
com tej części miasta na przyłączanie 
się do ekologicznego źródła ciepła. 

Gmina Miasta Zakopane otrzy-
mała dofinansowanie na realizację 
przedmiotowego zadania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych – obecnie 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 
w kwocie 1 mln 131 tys. 604 zł. Cał-
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 budowa oświetlenia uliczne-
go wzdłuż ul. Wojdyły – oświetlenie 
przejścia pod wiaduktem,

 budowa oświetlenia uliczne-
go wzdłuż ul. Balzera – połączenie 
dwóch istniejących odcinków sieci 
oświetlenia od Jaszczurówki do Chła-
bówki Górnej,

 budowa oświetlenia ulicznego 
wzdłuż ul. Piaseckiego oraz oświetle-
nie przejścia do ul. Sienkiewicza,

 zakup i montaż lamp hybry-
dowych na obszarze Miasta Zako-
pane, które pozwolą na oświetlenie 
trudno dostępnych miejsc, w których 
nie ma podłączenia do sieci energe-
tycznej.

Remonty bieżące:
Planowane wydatki: 2 mln 100 tys. zł 

W ramach corocznych zadań, 
oprócz remontów będzie miało rów-
nież miejsce bieżące utrzymanie 
dróg i obiektów mostowych. Przewi-
dziano m.in. jak ma to miejsce każ-
dego roku, uzupełnienie ubytków 
w nawierzchni jezdni, regulację wła-
zów studni, wymianę uszkodzonych 
słupków i barier, naprawę poboczy 
dróg gminnych, mostów i przepu-
stów wzdłuż dróg publicznych.  
Na zadania te zabezpieczono kwotę 
2,1 mln zł. Podobnie jak w poprzed-
nich latach, kontynuowana będzie 
modernizacja i budowa oświetlenia 
ulicznego. Wymianie będą podlegać 
stare źródła światła na nowoczesne 
energooszczędne typu LED, dzięki 
czemu nie tylko uzyskamy oszczęd-
ność na energii elektrycznej ale osią-
gniemy również efekty ekologicz-
ne. Duże znaczenie ma również dużo 
większa żywotność tego typu źródeł 
oświetlenia. 

wane chodniki, zamontowane oświe-
tlenie, odwodnienie i przebudowana 
infrastruktura techniczna. Obecnie 
trwają prace projektowe w zakresie 
uzyskania decyzji ZRID na budowę 
rond, które planowane są do czerw-
ca 2021,

 Spyrkówka – obecnie trwa-
ją prace projektowe w zakresie uzy-
skania decyzji ZRID na budowę ron-
da, których realizacja planowana 
jest do czerwca 2021. Inwestycja ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego, a także poprawę do-
stępności miasta, przyczyniając się 
do stworzenia spójnego i zintegrowa-
nego systemu transportowego.

W miejscu istniejącego kolizyj - 
 nego skrzyżowania ulic Chałubiń-
skiego, Zamoyskiego, Koziniec, 
Zwierzyniecka (przy pomniku Cha-
łubińskiego) – realizacja budowy 
ronda wynika z wysokiej kolizyj- 
ności obecnego skrzyżowania.  
Warto podkreślić, iż przez rzeczone 
skrzyżo wanie przebiega główny ciąg 
komu nikacyjny z centrum miasta, 
zarówno pieszy, jak i kołowy. Plano-
wana inwestycja zapewni płynność 
jazdy dla Mieszkańców i turystów. 
W ramach zadania wybudowane  
zostaną chodniki i wyniesione przej-
ścia, które poprawią bezpieczeń- 
 stwo pieszych, zapewnione zostanie 
energooszczędne oświetlenie  
typu LED. 

Drogownictwo
Zadania inwestycyjne w zakresie 
oświetlenia miasta:

 budowa oświetlenia uliczne-
go wzdłuż ul. Guty, przy wjeździe 
do Parku Pawlicy,

Planujemy w roku 2021 budowę  
oświetlenia ulicznego wzdłuż  
ul. Guty, Balzera poprzez połączenie 
dwóch istniejących odcinków oświe-
tlenia od Jaszczurówki do Chłabówki  
Górnej. Również Mieszkańcy ul. Pia-
seckiego będą mieli nowe oświetle-
nie, które zostanie przedłużone  
na przejście do ul. Sienkiewicza. 
W dalszym ciągu będą zakupywane  
i montowane lampy hybrydowe 
na tych obszarach miasta, gdzie 
w chwili obecnej nie ma możliwości  
lokalizacji oświetlenia zasilanego 
z sieci energetycznej.

W tym roku również chcemy 
opracować dokumentację przebu-
dowy dwóch mostów w ciągu dróg 
publicznych tj. Walowa Góra i Ka-
szelewskiego. Na podstawie doku-
mentacji i uzyskanych decyzji admi-
nistracyjnych chcemy aplikować 
o środki z dostępnych źródeł finan-
sowania i przeprowadzić w 2022 roku
ich remonty.

Realizując również politykę roz-
woju komunikacji zbiorowej, chcemy 
w 2021 roku stworzyć nowe przystan-
ki w ciągu Alei 3 Maja zlokalizowane 
w dalszej części pomiędzy rondem 
Solidarności a ul. Zborowskiego  
oraz w górnej części Alei u zbiegu  
z ul. Krupówki. W efekcie Miesz-

kańcy dużych skupisk takich jak Łu-
kaszówki oraz turyści będą mogli 
zaplanować podróż miejską komuni-
kacją pozostawiając swój samochód 
w miejscu zamieszkania, zakwa-
terowania co pozytywnie wpłynie 
na ruch kołowy zwłaszcza w sezo-
nach turystycznych.



ZA
K

O
PA

N
E

.P
L

IN
FO

R
M

A
T

O
R

 D
LA

 M
IE

SZ
K

A
Ń

C
Ó

W
 M

IA
ST

A
 N

R
 1

/2
02

1 
(1

1)
  

11

TemaT numeru

Ochrona środowiska 
PLANOWANE WYDATKI NA OCHRONĘ 
ŚRODOWISKA: 5 mln 615 tys. zł

REALIZACJA gminnego 
programu unieszkodliwiania 
odpadów zawierających 
azbest (odbiór i utylizacja  
azbestowych pokryć  
dachowych z budynków  
prywatnych):
60 tys. zł  

Wymiana pieców 
W trosce o stan jakości powietrza 

w naszym mieście Urząd Miasta  
Zakopane prowadzi m.in. programy 
dotacyjne, w ramach których można 
otrzymać dofinansowanie do 14 tys. zł 
na wymianę starego pieca na nowo-

łączenie do sieci geotermalnej oraz 
wymianę starych kotłów na nowe in-
stalacje urządzeń na paliwa gazowe 
i biomasę.”

„Wymiana starych pieców węglo-
wych na nowe instalacje oparte o pa-
liwa stałe w Zakopanem”

Projekty współfinansowane 
są ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014–2020 w ra-
mach działania 4.4 poddziałanie 4.4.2 
oraz poddziałanie 4.4.3.

W ramach powyższych projektów 
z dofinansowania skorzystało już po-
nad 400 osób. 

Dzięki temu w samym 2020 roku  
mieszkańcy zlikwidowali 211 starych  
urządzeń grzewczych (w sumie 
od początku trwania projektów zli-
kwidowano 509 palenisk). Dla porów-
nania w roku 2013 i 2014 zlikwidowa-
no jedynie po 6 palenisk. Na ich 
miejsce zamontowane zostały wymien-
niki geotermalne, pompy ciepła, 
nowoczesne kotły gazowe oraz kotły 
na ekogroszek i pelet, które spełniają 
wymagania emisyjne potwierdzone 
certyfikatem Ekoprojektu. 

Przypominamy, że na terenie wo-
jewództwa małopolskiego obowią-
zuje uchwała antysmogowa, zgodnie 
z którą wszystkie piece, które  
nie spełniają wymogów emisyjnych  
co najmniej 3 klasy muszą zostać 
wymienione najpóźniej do końca 
2022 roku!

Jeśli Państwa dom jest ogrze-
wany starym kopciuchem (piec 
kaflowy, węglowy, ekogroszek) 
zapraszamy do skorzystania z dofi-
nansowania, które może wynosić 
do 14 tys. zł. 

Regulamin oraz druki niezbędne 
do otrzymania dofinansowania do-
stępne są w siedzibie Urzędu Miasta 
Zakopane oraz na stronie interneto-
wej Urzędu.

Komplet dokumentów należy zło-
żyć na dzienniku podawczym w sie-
dzibie Urzędu Miasta Zakopane lub 
przesłać pocztą tradycyjną. Dodat - 
 ko we informacje na temat dotacji 

DOFINANSOWANIE 
dla mieszkańców do wymiany 
tradycyjnych źródeł ogrzewania 
na ekologiczne niskoemisyjne

ZWALCZANIE  
barszczu Sosnowskiego 
na terenie gminy: 
45 tys. zł 

PIELĘGNACJA 
drzewostanu 

gminnego,  
nowe nasadzenia 

i tworzenie 
i utrzymywanie 

tzw. łąk kwietnych. 
Zadanie istotne 

z punktu widzenia 
poprawy jakości 

powietrza 
i zwiększenia 

bioróżnorodności 
gatunkowej 

i ochrony siedlisk 
owadów

OPIEKA 
nad zwierzętami 

bezdomnymi 
i dzikimi 

(w tym gatunkami 
chronionymi): 

150 tys. zł 

czesne i ekologiczne źródło ogrze-
wania.

 W 2021 roku planowana jest dal-
sza realizacja wymian w ramach 
dwóch projektów: 

„Rozwój sieci ciepłowniczej w Za-
kopanem poprzez inwestycje w pod-
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uzyskać można od Wydziału Ochro- 
ny Środowiska Urzędu Miasta Za-
kopane pod numerem telefonu:  
tel. 18 202 04 97 lub na stronie inter-
netowej https://www.zakopane.pl/
piece. 

Zadrzewienie na terenie 
Gminy Miasta Zakopane

W ramach utrzymywania zadrze-
wienia gminnego w terminie do koń-
ca lutego 2021 roku przeprowadzono  
prace polegające na pielęgnacji  
26 drzew, w tym zakładaniu wiązań 
linowych w ramach mechanicznego 
wzmocnienia koron drzew i usunię-
ciu 35 drzew stanowiących zagroże-
nie dla bezpieczeństwa osób i mienia 
zgodnie z wynikami ekspertyzy den-
drologicznej wykonanej w 2020 roku. 

Na zdjęciu przykładowy wynik 
z ekspertyzy dendrologicznej drzewa 

rosnącego przy ul. Zamoyskiego.  
Na podstawie analizy uzyskanego to-
mogramu stwierdzono, że pień drze-
wa odznacza się zaawansowanym 
ubytkiem w centralnej strefie pnia 
oraz rozproszonym osłabieniem 
struktury drewna na dużej części je-
go przekroju. Obszar koloru zielone-
go wskazuje kierunki rozprzestrze-
niania się zgnilizny. Barwy niebieska 
i fioletowa wskazują obszar ubytku 
i zaawansowanej zgnilizny.

W ramach kompensacji przy-
rodniczej za usunięte drzewa gmin-
ne w terminie do końca czerwca br. 
Gmina Miasta Zakopane planuje wy-
konać nasadzenia zastępcze zgodnie 
z decyzjami Starosty Tatrzańskiego 
i pozwoleniami Małopolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków 
zezwalającymi na usunięcie drzew 
z nieruchomości gminnych. Przy 
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głównych ciągach komunikacyjnych 
zostanie nasadzone ok. 30 drzew ale-
jowych z gatunków drzew dobrze 
radzących sobie z zasoleniem i za-
nieczyszczeniem powietrza oraz wy-
twarzających niewielkie korony  
tj. m.in. lipa drobnolistna ‘Rancho’, 
wiśnia osobliwa ‘Umbraculifera’, 
grab pospolity ‘Fans Fontaine’, klon 
zwyczajny ‘Cleveland’ i ‘Royal Red’,  
jabłoń ozdobna ‘Royality’. Natomiast 
w Parku Miejskim i na Równi Kru-
powej oraz na osiedlu Słoneczna za-
planowano nasadzenia ok. 45 drzew 
z gatunków rodzimych tj. buk po-
spolity, klon jawor, jarząb pospolity 
i brzoza brodawkowata.

W okresie marzec–czerwiec br. 
planowane są dodatkowe prace w ob-
rębie zadrzewienia gminnego pole-
gające na pielęgnacji koron młodych 
nasadzeń drzew i przeprowadze-
niu szczegółowych badań – eksper-
tyzy dendrologicznej (prześwietlenie 
wnętrza pnia przy użyciu tomografu  

komputerowego i wykonanie testu 
obciążeniowego) 56 drzew, w tym  
15 pomników przyrody rosnących 
na terenie Gminy Miasta Zakopane. 
Prace te mają na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa użytkownikom  
ruchu drogowego, parków, skwerów 
i osiedli oraz pomogą przy aktualiza-
cji aktów prawnych ustanawiających 
formy ochrony przyrody zlokalizowa-
ne na terenie naszej gminy.

Zieleń miejska
W ramach utrzymania zieleni 

miejskiej w okresie zimowym prowa-
dzone są prace polegające na odśnie-
żaniu chodników i schodów oraz ła-
wek miejskich zlokalizowanych  
przy głównych ciągach komunikacyj-
nych na osiedlach, skwerach i w par-
kach miejskich. W zakresie działań 
ekologicznych w br. planuje się zało-
żyć dodatkowe łąki kwietne na osied-
lach, które wprowadzą sielski na - 
strój, a ponadto dostarczą pożywie-
nia różnym owadom oraz zapewnią  
różnorodność gatunków kwiatów 
i traw w obrębie istniejących rabat 
ziemnych, przyczynią się do popra-
wy jakości powietrza w tym miej-
scu i zwiększenia bioróżnorodności. 
Mieszkańcy osiedli Słoneczna, Zbo-
rowskiego, Piaseckiego, Jana Paw-
ła II, Weteranów Wojny, Kościelna 
nadal będą mogli adoptować doni-
ce miejskie celem stworzenia w nich 
swoich ulubionych kompozycji ro-
ślinnych. Wraz ze zmianą formy za-
kładanych kompozycji roślinnych 
zmieniono dobór stosowanych gatun-
ków roślin takich jak: kosmos pierza-
sty, nasturcja ogrodowa, rudbekia,  
lawenda, niecierpek, heliotrop,  
aster żółty, gaillardia. Rośliny jedno-
roczne połączono z gatunkami wie-
loletnimi. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do zakłada- 
nia łąk kwietnych na swoich pose-
sjach – chętnie służymy pomocą  
i radą w tym zakresie – kontakt:  
rmarusarz@zakopane.eu, k.paw-
likowska@zakopane.eu. Podobnie 
jak w roku ubiegłym w trosce o po-
prawę czystego powietrza i zaso-
by przyrody Gmina Miasta Zakopa-
ne planuje kontynuować pilotażowy 
program polegający na ograniczeniu 
koszenia i grabienia jesiennego traw-
ników na nieruchomościach gmin-
nych o powierzchni ok. 17 512 m2.  

Powyższe działania pomogą prze-
trwać zimę ptakom, jeżom i owadom,  
a materia organiczna z liści dostarczy  
glebie cennych składników orga nicz-
nych utrzymując wilgotność i ochro-
ni korzenie krzewów i bylin przed 
przemarzaniem. Informujemy, 
że w roku bieżącym na terenie mia-
sta Zakopane w dalszym ciągu będą 
prowadzone prace mające na celu  
likwidację groźnej rośliny jaką jest 
barszcz Sosnowskiego. W chwili 
obecnej zbierane są zgody właściciel-
skie na wejście w teren. 

Opieka nad zwierzętami
Miesiące zimowe to trudny czas 

dla zwierząt. Zwłaszcza tych bezdom-
nych, które w tym okresie często mo-
gą liczyć tylko na pomoc człowieka. 
Wydział Ochrony Środowiska od wie-
lu lat koordynuje szereg działań ma-
jących na celu zapewnienie opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami. Co-
rocznie są one określane Gminnym 
Programem opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt. Podstawowym 
celem podejmowanych działań jest 
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zapewnienie opieki zwierzętom  
bezdomnym i ograniczenie ich po-
pulacji. 

W mieście bezdomność zwierząt 
dotyczy przede wszystkim psów i ko-
tów. To w odniesieniu do tych zwie-
rząt koncentrują się działania Gminy. 
Dzięki ofiarności kilku społecznych 
opiekunów zwierząt bezdomnych 
(głównie kotów) możliwe jest dotar-
cie z pomocą tam, gdzie jest szcze-
gólnie potrzebna. Opiekunowie ci 
mają stale pod swoją opieką po kil-
ka/kilkanaście kotów wolno żyją-
cych w rejonie ulic Krupówki, Wete-
ranów Wojny, Al. 3 Maja, Szymony, 
czy Cyrhli. Bez zaangażowania tych 
osób problem z wolno żyjącymi kota-
mi oraz nadmiernym zwiększaniem 
się ich populacji byłby bardzo utrud-
niony.

Należy pamiętać, że koty wolno 
żyjące są elementem każdego ekosy-
stemu miejskiego, również zakopiań-
skiego. Ich obecność zapobiega roz-
przestrzenianiu się gryzoni, dlatego 
nie należy ich wyłapywać, lecz stwa-
rzać warunki bytowania w miejscach 
ich dotychczasowego schronienia.  
Jeżeli tylko stan kota nie wymaga 
inter wencji weterynaryjnej winien 
on pozostać w swoim środowisku, 
a w okresie zimowym w miejscach 
przebywania wolno żyjących kotów 
można pozostawiać dla nich suchą 
karmę, którą w miarę potrzeb wyda-
je Urząd Miasta. W miesiącach gru-
dzień–marzec opiekunowie bezdom-
nym kotom wykładają 345 kg suchej 
karmy przekazanej przez Urząd  
Miasta.

W ramach opieki nad bezdomny-
mi kotami oraz zapobiegania ich bez-
domności nasza Gmina zapewnia ich 
dokarmianie, leczenie, odrobacza-
nie, szczepienie, sterylizację albo ka-
strację, usypianie ślepych miotów 
i poszukiwanie właścicieli. W celu 
ograniczenia populacji bezdomnych 
kotów Gmina pokrywa również kosz-
ty sterylizacji kotek, których właści-
ciele zamieszkują na terenie Zakopa-
nego. W minionym roku sterylizacji 
i kastracji poddano 256 bezdomnych 
kotów (198 kotek i 58 kotów) oraz  
8 właścicielskich. 

Choć z roku na rok widać popra-
wę, to jednak wciąż na terenie na-
szego miasta mamy problem z bez-
domnymi psami. Opieka nad nimi 

oraz zapobieganie ich bezdomności 
realizowane jest przez przekazywa-
nie bezdomnych psów do schroniska 
dla zwierząt, w którym mają zapew-
nione właściwe warunki bytowania, 
odnajdowanie dla nich właścicieli, 
promocję adopcji. Psy, które są prze-
kazywane do schroniska z naszego 
miasta są poddawane sterylizacji al-
bo kastracji, a także znakowane elek-
tronicznie. Obecnie w schronisku 
przebywa 16 psów z terenu nasze-
go miasta. Wszystkie osoby pragnące 
zyskać nowego towarzysza życia za-
chęcamy do rozważenia adopcji psa 
ze schroniska.

Niestety, w mieście często docho-
dzi do zdarzeń drogowych z udziałem 
psów i kotów, które w ich wyniku  
doznają urazów. W ubiegłym roku  
takich zdarzeń było 14. Stanowi 
to niecałe 40% liczby zdarzeń, któ-
re miały miejsce w ubiegłym roku, 
na co bez wątpienia miało wpływ 
zdecydowane ograniczenie ruchu sa-
mochodowego w czasie tzw. pierw-
szego lock downu. Na szczęście 
większość poszkodowanych zwie-
rząt udało się uratować, przywrócić 
do zdrowia i oddać nowym opieku-
nom. Jeżeli zwierzę takie jest bez-
domne, opiekę nad nim w imieniu 
Gminy sprawuje Funda cja Zwie-
rzęta Podhala. W przypad ku udzia-
łu w takim zdarzeniu lub bycia jego 
świadkiem należy skon taktować się 
ze Strażą Miejską lub Policją  
z prośbą o wezwanie inspektora  

Fundacji, który podejmie niezbędne 
działania dla zapewnienia zwierzęciu 
właściwej opieki weterynaryjnej.

W ubiegłym roku Gmina podjęła 
również systematyczną współpracę 
z Leśnym Pogotowiem w Mikołowie, 
które świadczy pomoc poszkodowa-
nym zwierzętom dzikim. Z terenu na-
szego miasta trafiło tam w ubiegłym 
roku 7 zwierząt (wiewiórki, jeże, lis, 
drozd i krogulec). 

Wszystkim osobom, które anga-
żują się w opiekę nad zwierzętami, 
szczególnie tym nie mającym wła-
ścicieli, należą się słowa wdzięczno-
ści za wrażliwość i poświęcony czas, 
to dzięki nim w naszym mieście two-
rzymy zwierzętom bezpieczne i wła-
ściwe warunki życia.

Segregacja odpadów
Z dniem 1 sierpnia 2020 roku zo-

stał wprowadzony ustawowy obowią-
zek prowadzenia segregacji odpadów  
komunalnych, na wszystkich 
nierucho mościach, wprowadzono 
nowe za sady naliczania opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunal-
nymi, nowy wzór deklaracji o wyso-
kości opłaty jak również nowe stawki 
opłaty. Właściciele nieruchomości 
zobowią zani byli złożyć nowe dekla-
racje o wy sokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi. 
Właściciele, którzy do tej pory nie 
złożyli nowych deklaracji, proszeni 
są o ich niezwłoczne złożenie w Filii 
Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Szy-
mony 17A.

Wprowadzane są zmiany w Re-
gulaminie utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Miasta 
Zakopane. Uszczegółowione zosta-
ną zasady dotyczące sposobu groma-
dzenia odpadów komunalnych,  
sposób przygotowywania ich do  
odbioru, zasady funkcjonowania 
punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, zasady prowadzenia 
akcji zbiórki odpadów wielkogabary-
towych. 

Wzór deklaracji, regulamin utrzy-
mania czystości i porządku na te-
renie Gminy Miasta Zakopane oraz 
wszelkie informacje dotyczące za-
sad gospodarowania odpadami ko-
munalnymi na terenie Gminy Miasta 
Zakopane dostępne są na stronie in-
ternetowej www.zakopane.pl/segre-
gacja-odpadow.
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Każdego roku Gmina Miasta  
Zakopane wspiera mieszkań-
ców miasta, finansując pro-

gramy zdrowotne z zakresu profi lak-
tyki i wczesnego wykrywania raka 
płuc, profilaktyki cukrzycy raz opieki 
długoterminowej i paliatywnej.

W roku 2021 Wydział Spraw Spo-
łecznych i Zdrowia zorganizował 
otwarte konkursy ofert dla zadań 
z zakresu pomocy społecznej oraz 
promocji i ochrony zdrowia, które 
rozstrzygnięte zostały w lutym 2021 
roku Takie delegowanie wykonaw-
stwa zadań odbywa się z powodze-
niem od wielu lat i zapewnia miesz-
kańcom Gminy Miasta Zakopane 
możliwość korzystania z usług wy-
specjalizowanych podmiotów w szer-
szym zakresie. Do końca pierwszego 
kwartału bieżącego roku planuje się 
także uruchomienie procedur wyło-
nienia realizatorów programów poli-
tyki zdrowotnej: kontynuacja badań 
profilaktycznych chorób płuc, a tak-
że wdrożenie programu profilakty-
ki i wczesnego wykrywania cukrzycy 
typu II dla mieszkańców Gminy Mia-
sta Zakopane.

W związku z wytycznymi Woje-
wody Małopolskiego uruchomiono 
infolinię dotyczącą dowozu do punk-
tu szczepień dla osób niepełnospraw-
nych, tj. posiadających aktualne  
orzeczenie o niepełnosprawności  
w stopniu znacznym o kodzie R  
lub N lub odpowiednio I grupę  
z w/w schorzeniami oraz osób ma-
jących obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym  
zakresie trudności w samodzielnym  
dotarciu do najbliższego punktu 
szczepień. Zainteresowani miesz-
kańcy po otrzymaniu zapisu na kon-
kretny termin szczepienia, mają-
cy trudności w dostępie do punktu 
szczepień na terenie Gminy Zakopa-
ne, mogą zadzwonić pod numer tele-
fonu 504 920 482 w celu zorganizowa-
nia transportu. Wojewoda Małopolski 
planuje prowadzenie akcji przez ca-
ły czas trwania Narodowego Progra-
mu Szczepień.

Przeciwdziałanie narkomanii 
i alkoholizmowi

Gmina Miasta Zakopane w 2021 
roku przewiduje konkurs ofert na re-
alizację zadań publicznych, będących  
zadaniami własnymi Miasta Zako-
pane z zakresu zdrowia publicznego 
dotyczących przeciwdziałaniu alko-
holizmowi i przeciwdziałaniu narko-
manii na które zabezpieczono środki 
finansowe w łącznej wysokości  

Zdrowie 
PLANOWANE WYDATKI NA OCHRONĘ ZDROWIA 
I POMOC SPOŁECZNĄ: 860 tys. zł

160 tys. zł na realizację następują-
cych zadań:

 Zadanie 1 – Organizowanie 
poradnictwa, pomocy specjalistycz-
nej osobom uzależnionym, naduży-
wającym substancji psychoaktyw- 
nych (alkohol, narkotyki, nowe sub-
stancje psychoaktywne), ofiarom 
przemocy w rodzinie oraz ich rodzi-
nom – prowadzenie całorocz nego 
punktu konsultacyjnego dla osób 
uzależnionych oraz członków rodzin 
osób z problemami wynikającymi 
z używania substancji psychoaktyw-
nych – Punkt Pierwszy Kontakt 

 Zadanie 2 – Działania na rzecz 
profilaktyki selektywnej uzależnień, 
rozwiązywania problemów alkoholo-
wych, przeciwdziałania narkomanii 
oraz przemocy w rodzinie

 Zadanie 3 – Organizacja im-
prez prozdrowotnych wraz z promo-
cją aktywności fizycznej 

 Zadanie 4 – Wspieranie dzia-
łalności środowisk abstynenckich – 
stowarzyszeń i klubów trzeźwości, 
w szczególności prowadzenie zgru-
powań terapeutycznych, zajęć  
i imprez skierowanych dla członków 

 Zadanie 5 – Organizowanie 
dla dzieci i młodzieży kolonii, obo-
zów terapeutycznych, wyjazdów  
z realizacją programów profilaktycz-
nych i ograniczeniem nierówności 
w zdrowiu

 Zadanie 6 – Szkolenie przed-
stawicieli grup zawodowych styka-
jących się w środowisku pracy  
z problemami alkoholowymi  
(np. policjantów, strażników miej-
skich, pracowników opieki spo-
łecznej, kuratorów sądowych,  
nauczycieli, pedagogów szkolnych, 
pielęgniarek i pracowników służby  
zdrowia)

 Zadanie 7 – Prowadzenie  
edukacji publicznej w obszarze pro-
filaktyki zachowań ryzykownych, 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie oraz promocji zdrowego trybu  
życia.

PROGRAMY zdrowotne 
dla mieszkańców:  
250 tys. zł

DOTACJE dla organizacji 
w ramach otwartego 
konkursu ofert: 
250 tys. zł

DOFINANSOWANIE 
hospicjum: 

360 tys. zł

ZADANIA z zakresu 
przeciwdziałania 

alkoholizmowi 
i narkomanii: 

160 tys. zł
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Wydział Kultury w roku 2021 
zorganizował już XII Festi-
wal Kolęd, Pastorałek Pie-

śni Bożonarodzeniowych „Dobrze  
ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył”. 
Od 24 grudnia 2020 roku do 2 lutego 
2021 roku podczas 13 koncertów wy-
stąpili artyści, którzy zaprezentowali  
kolędy i pastorałki z całego świata.  
Szczególne uznanie publiczności 
zgromadzonej w zakopiańskich ko-
ściołach, jak również online przynio-
sły góralskie pastorałki. W ciągu roku 
Wydział Kultury planuje jeszcze zor-
ganizować: Tatrzański Festiwal Ze-
społów Góralskich „Złote Kierpce”, 
Dni Zakopanego, Festiwal „Inspiro-
wane Górami im. Ewy i Macieja Ber-
beków” oraz koncert sylwestrowy 
w wykonaniu orkiestry kameralnej. 
Ponadto przygotowane zostaną ob-
chody rocznic patriotycznych: Świę-
ta Konstytucji 3 Maja, Dzień Sybiraka 
oraz Święto Niepodległości. Jak co  
roku Wydział prowadzi program 
Cool-turalny Człowiek dla zakopiań-
skich dzieci i młodzieży (od przed-
szkolaka do maturzysty). Ogłoszony 
został również Konkurs poetycki  
im. Tadeusza Stai cha na wiersz o te-
matyce górskiej. 31 stycznia upłynął 
termin nadsyłania zgłoszeń do Na-
grody Literackiej Zakopanego. 

Ponadto w ciągu roku Wydział 
Kultury jest współorganizatorem na-
stępujących wydarzeń: World Snow 
Day – zajęcia artystyczne, Noc  
Muzeów, Dzień Papieski, Czytanie  
Josepha Conrada, Dzień Dziecka, 
Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
Ziem Górskich, otwarcie sezonu let-
niego i zimowego, Mikołajki Miej-
skie, ofiarowanie choinki do Do-
mu Karola Wojtyły w Wadowicach, 
otwarcie szopki Bożonarodzeniowej, 
spektakli teatralnych dla zakopiań-
skich dzieci.

Kultura 
PLANOWANE WYDATKI NA DZIAŁANIA 
Z ZAKRESU KULTURY: 1 mln 400 tys. zł

Dotacje
W dniu 19 lutego 2021 roku roz-

strzygnięty został otwarty konkurs 
ofert na realizację zadań z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultu-
ry i tradycji na rok 2021. Na konkurs 
wpłynęło 46 ofert, z tego 10 ofert  
nie spełniło wymagań formalnych, 
natomiast z powodu z braku środ- 
ków nie przyznano dotacji na 3 za-
dania.

Wysokość środków w kwocie  
450 tys. zł przeznaczonych w budże-
cie miasta na konkurs przyznano 
na realizację następujących zadań:

1. Organizacja festiwali, koncer-
tów, konkursów, przeglądów, plene-
rów, warsztatów, konferencji, wy - 
staw artystycznych i historycznych 
oraz spektakli teatralnych – 45%,  
tj. 202 tys. 500 zł – 11 zadań realizo-
wanych przez 10 podmiotów

2. Wydawanie niekomercyjnych, 
niskonakładowych książek i czaso-
pism – 10%, tj. 45 tys. zł – 5 zadań  
realizowanych przez 5 podmiotów

3. Organizacja i prowadzenie ama-
torskiego ruchu artystycznego i twór-
czości ludowej – 8%, tj. 36 tys. zł – 
4 zadania realizowane przez 2 pod-
mioty

4. Upowszechnianie, promocja
i popularyzacja kultury i sztuki – 
27%, tj. 121 tys. 500 zł – 10 zadań  
realizowanych przez 5 podmiotów

DOTACJE dla organizacji na realizację 
zadań w zakresie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji: 
450 tys. zł

5. Edukacja kulturalna – 10%, 
tj. 45 tys. zł – 3 zadania realizowane 
przez 3 podmioty

Szczegółowe rozstrzygnięcie na: 
https://bip.zakopane.eu/zarzadzenie-
-nr-43-2021#cnt.
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Wprawdzie pandemia nie od-
puszcza i w związku z tym 
poluzowanie obostrzeń  

następuje bardzo powoli, ale mimo 
to początek roku w Wydziale Kultury 
Fizycznej i Komunikacji Społecznej 
to czas przeznaczony na wdrażanie 
planów w życie. Pamiętając, że „sport 
jest częścią dziedzictwa każdego czło-
wieka i nic nigdy go nie zastąpi” (Pierre  
de Coubertin) dokładamy wszelkich 
starań, by umożliwić mieszkańcom 
naszego miasta uprawianie aktywno-
ści przez cały rok.

Prowadzenie ewidencji innych 
obiektów świadczących usługi 
hotelarskie i rejestr bazy 
noclegowej

W związku z uruchomieniem rzą-
dowego programu pn. Polski Bon 
Turystyczny, będącego wsparciem 
zarówno dla krajowej branży tury-
stycznej, jak i polskich rodzin z dzieć-
mi, nie słabnie zainteresowanie 
przedsiębiorców partycypacją  
w tym programie. Od początku stycz-
nia br. zarejestrowane zostały 1352 
nowe miejsca noclegowe w 382 poko-
jach (stan na 28.02.2021). Stanowi  
to znaczący wzrost w porównaniu 
z analogicznym okresem w latach  
ubiegłych.

Otwarty konkurs ofert 
na wsparcie realizacji zadań 
gminy w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury 
fizycznej i rekreacji w roku 2021

W oparciu o Roczny Program 
współpracy Miasta Zakopane z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami, o których mowa w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 roku o działalności pożytku  
publicznego i wolontariacie, przepro-
wadzono procedurę Otwartego Kon-

kursu Ofert na wsparcie realizacji za-
dań Gminy w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej 
i rekreacji w roku 2021. 

Na realizację ww. zadań w bu-
dżecie Miasta zabezpieczono kwotę 
500 tys. zł. Zgodnie z wynikami kon-
kursu, na realizację zadań przyznano 
kwotę w łącznej wysokości 478 tys. 
952 zł, w tym na: 

Organizację całorocznego szkole-
nia dzieci i młodzieży uzdolnionych 
sportowo oraz sportowców niepełno-
sprawnych, w tym zgrupowań i obo-
zów sportowych – 240 tys. 267 zł.

Organizację i uczestnictwo w lo-
kalnych, regionalnych, ogólnopol-
skich i międzynarodowych impre-
zach sportowych, rekreacyjnych 
i turystycznych, w tym organizacja 
zawodów, turniejów, dni otwartych, 
festiwali sportowych i turystycz- 
nych, pikników rodzinnych –  
147 tys. 258 zł.

Upowszechnienie aktywności 
fizycznej dorosłych i seniorów –  
91 tys. 427 zł.

Organizacja i współorganizacja 
imprez sportowych

Cieszy nas fakt, że środki finanso-
we, przekazywane z budżetu miasta 
Zakopane w ramach dotacji, stypen-
diów i nagród, wspierają wszech-
stronny rozwój psychomotoryczny 
dzieci i młodzieży, dzięki czemu zna-
cząco poprawia się ich kondycja psy-
chiczna i fizyczna oraz osiągają coraz 
lepsze wyniki sportowe.

Wprawdzie ze względu na panują-
ce obostrzenia wielu wydarzeń spor-
towych, które już na stałe wpisały się 
do zimowego kalendarza imprez,  
nie udało się zrealizować – jednakże  
bardzo dobra postawa naszych  
zawodników i trenerów oraz ich  
pracowitość w ostatnich miesiącach 

zaowocowały wieloma sukcesami 
sportowymi. 

W dn. 22–24 stycznia br. odbyły  
się w Zakopanem Mistrzostwa Polski 
seniorów i młodzieżowców w bie - 
gach narciarskich, połączone z Pu- 
charem Grupy Azoty. Wśród startu-
jących znaleźli się uczniowie zako-
piańskiej szkoły mistrzostwa sporto-
wego.

Wirtualnie mogliśmy kibicować 
zawodnikom biorącym udział w Pu-
charze Polski w Łyżwiarstwie Szyb-
kim na torze lodowym zakopiań-
skiego COS-u (16–17.01.2021).  
Wielu wzruszeń dostarczyli nam  
również uczniowie zakopiańskiej 
szkoły mistrzostwa sportowego,  
będący jednocześnie zawodnikami 
różnych zakopiańskich klubów  
sportowych, przywożąc końcem 
stycznia br. 24 medale Mistrzostw 
Polski Juniorów, w tym 8 złotych.  
Kolejnych emocji dostarczyły nam 
Mistrzostwa Polski Młodzików, 
odbywa jące się w Zakopanem  
w dn. 6–7 lutego br.

Siedząc przed telewizorem,  
mogliśmy również dwukrotnie kibi-
cować naszym skoczkom podczas 
Pucharu Świata FIS w skokach nar-
ciarskich, który odbył się na Wiel-
kiej Krokwi bez udziału publiczności 

Turystyka, sport i rekreacja 
PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU 
TURYSTYKI, SPORTU I REKREACJI: 5  mln 24 tys. 300 zł 

DOTACJE dla organizacji 
na zadania w zakresie wpierania 
i upowszechniania kultury fizycznej:
478 tys. 952 zł
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w dniach 15–17 stycznia i 12–14 lute-
go br.

7 marca natomiast trzymaliśmy 
kciuki za pobicie kolejnego rekordu 
przejechanych kilometrów podczas 
12h Slalom Maraton Zakopane.

Z kolei Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, będący jednostką budże-
tową miasta Zakopane, jest przygo to- 
wany do organizacji Sportowej Ry-
walizacji Szkół Powiatu Tatrzańskie-
go – jak tylko rywalizacja sportowa 
dzieci i młodzieży będzie możliwa. 

W związku z wprowadzonymi 
ograniczeniami wiele działań MOSIR-u 
zostało przeniesionych do Internetu. 
Wirtualny Zakopiański Bieg Nowo-
roczny zapoczątkował Zakopiańską 
Ligę Biegową 2021. W ramach tego-
rocznej ZLB zaplanowano również:

 Run Forrest od Morza 
do Tatr – wydarzenie całoroczne, 
do 21.12.2021 r.

XXXVII Bieg Gąsieniców
 Trójbieg MOSiR-u na Polanie 

Szymoszkowej
VII Zakopiański Duathlon 

Zimowy
 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklę-

tych – Tropem Wilczym
VII Zakopiański Bieg Wagaro-

wicza
 V Zakopiańska Mila Konsty-

tucyjna
 Zakopiański Test Coopera – 

edycja wiosenna
Zakopane Biega
Bieg Hasiora
VIII Mistrzostwa Zakopanego 

w Biegu Pod Górę – 17.07.2021 r.
Bieg po Oddech
Biegniemy z Nadzieją
Zakopiański Test Coopera – 

edycja jesienna
 Sztafetowy Bieg Niepodległo-

ści 103 x 103

 VII Zakopiański Bieg Niepod-
ległości – 11.11.2021 r.

 VII Zakopiański Bieg Sylwe-
strowy – 31.12.2021 r.

Run Forrest od Morza do Tatr 
to wyzwanie, polegające na prze-
biegnięciu lub przemaszerowaniu 
jak najdłuższej odległości (pomiędzy 
100 a 1000 km) wyznaczonej symbo-
licznie trasy z Władysławowa do Za-
kopanego. Organizatorzy zachęcają:  
„Bądź jak Forrest Gump – wyrusz 
w swoją drogę marzeń z północy  
na południe i spróbuj dotrzeć aż 
na zjawiskowy szczyt polskich Tatr – 
Kasprowy Wierch!”. Ograniczeniem 
jest tylko czas – należy tego dokonać 
przed pierwszym dniem kalendarzo-
wej zimy tj. 21 grudnia 2021 roku.  
Do końca lutego w projekcie zareje-
strowało się 962 zawodników, w tym 
aż 31 z Zakopanego. Trasę ukończyło 
już 35 zawodników, w trakcie jest 784, 
a 178 zbiera siły na pierwszy krok. 
Rejestracja trwa do 12 września br. 
Zapraszamy do udziału!

X FIS World Snow Day – Światowy 
Dzień Śniegu – 17 stycznia 2021.  
Hasło „Bawmy się razem mimo  
wszystko!” przyświecało nam pod-
czas przygotowań do tegorocznej 
edycji Światowego Dnia Śniegu w Za-
kopanem. Ostatecznie bawiliśmy 
się razem – co więcej, bawiliśmy się 
świetnie, a pozytywne emocje towa-
rzyszyły nam przez cały dzień.

Ze względu na obowiązujące obo-
strzenia, związane z pandemią, a za-
kazujące organizacji zawodów spor-
towych, wiele działań przenieśliśmy 
do Internetu. Przypominamy, że jesz-
cze do 30 kwietnia br. można skła-
dać prace w konkursie plastycznym 
na projekt koszulki „T-shirt”, szcze-
góły na https://www.zakopane.pl/ 
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inne/strefa-miejska/aktualnosci/ak-
tualnosci-biezace/styczen-2021/prze-
dluzamy-konkurs-plastyczny-wsd.

Natomiast tradycyjnie już na Gór-
nej Równi Krupowej przygotowali-
śmy narciarską trasę biegową, dwa 
równoległe tory przeszkód (dla nar-
ciarzy i pozostałych uczestników za-
bawy) oraz górkę śnieżną – doskona-
łą do jazdy na sankach i jabłuszkach. 
Zgodnie z hasłem POMAGAJ Regio-
nalna Stacja Krwiodawstwa w Zako-
panem uruchomiła mobilny punkt 
poboru krwi. Zainteresowanie wspól-
ną zabawą podczas tego wyjątko-
wego dnia przeszło nasze najśmiel-
sze oczekiwania.

Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym 
odbiorem. Wielu uczestników wy-
darzenia wyraziło nadzieję na nie 
mniej dobrą zabawę podczas przy-
szłorocznego Światowego Dnia Śnie-
gu w niedzielę, 16 stycznia 2022 roku! 
My ze swojej strony dołożymy wszel-
kich starań, aby nadchodzący Świa-
towy Dzień Śniegu wynagrodził nam 
wszystkie niedogodności, z którymi  
musieliśmy się z powodu pandemii  
zmierzyć.

VIII Puchar Zakopanego Amato-
rów w Narciarstwie Alpejskim. Nie-
stety, rozwój pandemii i wprowadzo-
ne z tego powodu obostrzenia mocno 
zweryfikowały nasze plany i w rezul-
tacie zmuszeni zostaliśmy do odwo-
łania tegorocznej edycji Pucharu Za-
kopanego Amatorów w narciarstwie 
alpejskim. 

Najważniejsze jest życie i zdrowie 
naszych mieszkańców, stąd decyzja 
Burmistrza Zakopanego o przenie-
sieniu wszelkich możliwych środków 
na działania pozwalające zniwelować 
skutki pandemii.

Dziękując naszym partnerom: 
stacjom narciarskim Harenda, PKL 
Kasprowy Wierch, Szymoszkowa 
oraz Zakopiańskiemu Centrum Kul-
tury i sponsorom za poczynione przy-
gotowania i serce, które rokrocznie 
wkładają w organizację tego wyjątko-
wego narciarskiego święta, zaprasza-
my do współpracy w 2022 roku.

Rozwój i utrzymanie 
infrastruktury sportowo- 
-rekreacyjnej

Przy sprzyjających warunkach 
pogodowych, dzięki przygotowa- 
niu i utrzymaniu tras biegowych  

Pod Reglami oraz w centrum miasta, 
jak również naśnieżeniu i utrzyma-
niu górek śnieżnych, można było ko-
rzystać z tras biegowych na Równi 
Krupowej i w rejonie Białego Potoku 
i Spadowca. Dzieci licznie korzystały 
z możliwości saneczkowania. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się rów-
nież narciarstwo skiturowe i zimowe 
wycieczki w Tatry.

Zachęcamy Mieszkańców i Gości  
do aktywności fizycznej i spędzania  
jak najczęściej wolnego czasu 
na świeżym powietrzu. Siłownie 
na wolnym powietrzu, trasy spacero-
we i rowerowe, szlaki w Tatrzańskim 
Parku Narodowym – wszystko to po-
zostaje do Państwa dyspozycji. 

Plany na kolejne kwartały 
2021 roku

Wierzymy, że dotychczasowa, 
ciężka praca zawodników i trene-
rów oraz łut szczęścia podczas za-
wodów przyniosą reprezentantom 
Zakopa nego dalsze sukcesy sporto-
we, po prawę życiowych rekordów 
i upragnione medale. Burmistrz Mia-
sta Zakopane, doceniając ich wysiłki 
i osiągnięcia, wzorem lat ubiegłych 
planuje w ramach Dni Zakopanego 
zorganizować Galę Sportu, podczas 
której Najlepszym zostaną wręczo-
ne w pełni zasłużone nagrody i wy-
różnienia. Natomiast najmłodszym, 
a zarazem najbardziej obiecującym 
zostaną przyznane stypendia spor-
towe. 

Licząc na dalsze poluzowanie, 
a w końcu zniesienie ograniczeń 
związanych z pandemią, przygoto-
wujemy się do realizacji:

 imprez sportowych, rekreacyj-
nych i turystycznych, których jeste-
śmy organizatorem, współorganiza-
torem lub partnerem oraz

 programów sportowych, skie-
rowanych do uczniów zakopiańskich 
szkół podstawowych. Natychmiast 
po powrocie do szkół podstawowych 
uczniów klas III wznowiono realiza-
cję dodatkowych dwóch godzin lekcji 
w-f w ramach Poszerzonego Progra-
mu w-f im. Stanisława Marusarza.
Jak tylko klasy IV–VIII wrócą do nau-
czania stacjonarnego, kolejni ucznio-
wie zostaną objęci ww. programem.

Aplikowaliśmy w konkursie Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa  
Małopolskiego wnioskiem na reali za -
cję programu „Jeżdżę z głową” i otrzy-
maliśmy dofinansowanie w wyso-
kości 30 tys. zł. Złożyliśmy również 
wniosek do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na realizację zajęć nauki jaz-
dy na nartach biegowych w ramach 
programu upowszechniania spor-
tów zimowych. Przygotowujemy się 
również do kontynuacji programu 
„Już pływam”. W każdej chwili jeste-
śmy gotowi, by wznowić realizację 
wszystkich zaplanowanych działań.
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Z końcem roku 2020 zakończyły   
się prace remontowe, konser-
watorskie i restauratorskie 

przy dwóch kapliczkach domko-
wych – na Spyrkówce i na Bachle-
dach oraz przy dwóch krzyżach 
przydrożnych zlokalizowanych 
przy Rondzie Dmowskiego oraz 
przy Rondzie Solidarności. Pieczo-
łowite prace konserwatorskie, prze-
prowadzone przez dyplomowaną 
konserwator Panią Reginę Mrowcę-
-Kenar, przyniosły ciekawe odkrycia
w zakresie historii oraz oryginalnej,
pierwotnej kolorystki obiektów.

Również w roku 2021 komisja 
ds. renowacji zabytkowych kapliczek 
i krzyży przydrożnych zlokalizowa-
nych na terenie miasta Zakopane roz-
poczyna pracę nad wytypowaniem 
kolejnych obiektów sakralnych małej 
architektury przeznaczonych do re-
nowacji. Czekamy na Państwa pro-
pozycje, jak również zamieszczamy 
kilka ciekawych obiektów wymagają-
cych prac remontowych. Wszelkie  
osoby dysponujące historyczną iko-
nografią, archiwaliami bądź wiedzą  
w przedmiocie kapliczek proszone są  
o kontakt z Biurem Miejskiego Kon-

serwatora Zabytków UM Zakopane, 
ul. Kościuszki 13, tel. 18 20 20 473, 
e-mail: mkz@zakopane.eu.

Wytyczne konserwatorskie 
do remontów obiektów 
drewnianych z okresu 
międzywojennego

W związku ze zwiększoną licz-
bą prac remontowo-budowlanych 
w obrębie dzielnicy miasta Zakopa-
ne zwanej Parcelami Urzędniczymi, 
przypominamy, że obszar ten został 
decyzją Małopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków z dnia 
17.05.2019 r. prawomocnie wpisany  
do rejestru zabytków województwa  
małopolskiego po numerem 
A-1504/M pn. Układ urbanistyczny
oraz zespół budowlany willowej za-
budowy na obszarze „Parcele Urzęd-
nicze”. Granice obszaru chronionego
układu urbanistycznego wyznaczają
ulice: od północy ul. Sabały, od po-
łudnia ul. Zwierzyniecka, od wscho-
du naturalna granica Foluszowy Po-
tok, od zachodu ul. Szymanowskiego
i ul. Żeromskiego. Otoczenie zabyt-
kowego układu urbanistycznego wy-
znaczają: od północy ul. Sabały,

od południa ul. Czecha, od wschodu 
naturalna granica Foluszowy Potok,  
od zachodu ul. Piłsudskiego. 
W związku z powyższym wszelkie 
prace remontowo-budowlane pro-
wadzone na terenie chronionego  
obszaru uzgadniane są w Delega - 
tu rze Wojewódzkiego Urzędu  
Ochrony Zabytków w Nowym Targu  
(za wyjątkiem pozwoleń na wycinkę 
drzew, gdzie organem właściwym  
jest Burmistrz Miasta Zakopane). 
Dzielni ca Parcele Urzędnicze  
została wytyczona oraz rozplanowa-
na przez archi tekta Karola Stryjeń-
skiego w 1924 roku i posiada właści-
wie jednorodne oblicze stylowe – styl 
zakopiański drugi/ art déco/styl 
kryształkowy. 

W trosce o zachowanie cennej,  
jednorodnej stylistyki obiektów 
drewnianych z tego okresu oraz ana-
logicznych innych budynków wzno-
szonych w tym czasie na terenie mia-
sta, Miejski Konserwator Zabytków 
zwraca uwagę na właściwy dobór  
materiałów oraz repertuaru form 
detalu architektonicznego. Przed 
przystąpieniem do prac projekto-
wych należy dokładnie odczytać cha-
rakter oraz stylistykę obiektu, które  
podlegają bezwzględnej ochronie 
konserwatorskiej. Obiekty wznoszone 

Ochrona zabytków 
PLANOWANE WYDATKI NA OCHRONĘ ZABYTKÓW:
340 tys. zł

RENOWACJA kapliczek
i krzyży przydrożnych: 
40 tys. zł

1. Kapliczka Matki Bożej Szkaplerznej,
ul. Nowotarska 45a

2. Kapliczka Najświętszego Serca Pana
Jezusa na Gładkim

3. Krzyż przydrożny na Krzeptówkach

1 32
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w stylu zakopiańskim drugim charak-
teryzują się przed wszystkim: 

rysie o schodkowym profilu

 pryzmatycznie/geometrycznie 
cięte ostatki/podrostki oraz węgły

 szalowanie szczytów oraz pod-
siubitki w jodełkę bądź w układzie 
romboidalnym

 stolarka drzwiowa o szpro-
sach w dekoracyjnym geometrycz-
nym układzie 

 zwarta bryła założona na rzu-
cie zbliżonym do kwadratu oraz po-
krycie dachowe z blachy płaskiej łą-
czonej na felc/rąbek

Podczas prowadzania remontów 
obiektów charakteryzujących się wy-
mienionymi powyżej cechami należy 
dążyć do utrzymania ich w oryginal-
nej substancji, a w razie ich zniszcze-
nia wprowadzać analogiczne w for- 
mie oraz materiale nowe. Obowią-
zuje bezwzględny zakaz docieplania 
obiektów drewnianych od zewnątrz 
styropianem. W razie konieczności  
zaleca się wprowadzanie stolarek 
okiennych i drzwiowych drewnia-
nych, przy zachowaniu zasady  
odtworzenia historycznych podzia-
łów kwater.

Jednocześnie przypominamy,  
że wszelkie prace prowadzone 
przy zabytku wymagają akceptacji 
organów ochrony konserwatorskiej. 
Służymy Państwu pomocą na każdym 
etapie inwestycji.
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Dowóz uczniów do szkół
Odległość pomiędzy miejscem  

zamieszkania a szkołą często stanowi 
poważne utrudnienie dla dziecka  
i jego rodziców. Duży problem z do-
tarciem do szkoły mają również 
uczniowie niepełnosprawni. Dlatego 
Burmistrz Miasta Zakopane zapewnia 
nie tylko bezpłatny dowóz i opiekę 
uczniom zgodnie z ustawowymi od-
ległościami, ale również tym, którzy 
mają trudności z dotarciem do pla-
cówki, czy to ze względu na brak  
odpowiedniego środka lokomocji  
czy też z powodów materialnych. 

Jedną z form zapewnienia dowo-
zu jest wyłonienie przewoźnika, któ-
ry świadczy usługi polegające na do-
wozie i opiece uczniów na terenie 
Gminy Miasta Zakopane. Uczniowie 
dojeżdżają z rejonu Gubałówki do Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. B. Czecha 
oraz do Szkoły Podstawowej nr 5  
im. J. Korczaka. Tą formą dowozu  
objętych jest 44 uczniów. 

W przypadku uczniów niepeł-
nosprawnych Burmistrz zwraca 
koszty ich dowozu oraz opiekunów 
samo chodem osobowym z miejsca 
zamieszkania do szkół specjalnych 

Oświata 
PLANOWANE WYDATKI NA OŚWIATĘ: 
42 mln 86 tys. 574 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE, 
dla których organem 
prowadzącym jest gmina:
26 mln 842 tys. 321 zł 

ZADANIA realizowane  
przez Wydział Oświaty:
– dotacje dla jednostek 

oświatowych
– dowóz uczniów do szkół
– stypendia motywacyjne 

dla uczniów:
9 mln 346 tys. 400 zł

PRZEDSZKOLA, 
dla których 

organem 
prowadzącym 

jest gmina:
5 mln 717 tys. 853 zł

INWESTYCJE:
416 tys. zł

i ośrodków, w których realizują obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki. 
Uczniowie ci objęci są kształceniem 
specjalnym, wymagającym stosowa-
nia odpowiedniej dla nich organizacji 
nauki i metod pracy.

Ponadto uczniowie niepełno-
sprawni dowożeni są do Zespołu  
Placówek Szkolno-Wychowawczo- 
-Opiekuńczych w Nowym Targu,
Niepublicznego Przedszkola Tera-
peutycznego i Niepublicznej Szkoły
Spec jalnej w Nowym Targu oraz

do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością Intelek-
tualną Koło w Zakopanem. 

Sprzęt komputerowy 
dla uczniów 

Niewątpliwie bardzo istotnym 
czynnikiem wspomagającym proces 
nauczania jest dbałość o ciągłe wzbo-
gacanie placówek w nowy sprzęt,  
pomoce dydaktyczne czy też nowo-
czesne technologie, co znacząco  
poprawia jakość kształcenia. 
Uwzględniając ten fakt placówki 
są na bieżąco doposażane w nowo-
czesny sprzęt i materiały dydaktycz-
ne. Z roku na rok w coraz szerszym 
stopniu wykorzystuje się w procesie  
kształcenia sprzęt elektroniczny, 
dzięki czemu staje się on ciekawszy 
i łatwiej przyswajalny dla ucznia.

Przystępując do dwóch programów 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej pozyskaliśmy ze środków 
Unii Europejskiej z Programu Polska  
Cyfrowa na lata 2014–2020 łączną 
kwotę 184 tys. 805 zł na zakup  
59 sztuk sprzętu komputerowego 
umożliwiającego realizację zdalnych 
lekcji uczniom.

Mając świadomość, iż przekazany 
szkołom sprzęt zaspokaja niewielką 
część potrzeb, przystąpiliśmy do ko-
lejnego projektu pn. „Małopolska 
Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edu-
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kacyjny. Cyfryzacja Szkół i Placówek 
Oświatowych” w ramach 10 Osi Prio-
rytetowej – Wiedza I Kompetencje – 
Działanie 10.1 – Rozwój Kształcenia 
ogólnego – Poddziałanie 10.1.6 Cy-
fryzacja Szkół Prowadzących Kształ-
cenie Ogólne Typ A. Granty na zakup 
sprzętu do nauki zdalnej – Małopol-
ska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet 
Edukacyjny w ramach Regionalnego  
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

Złożony wniosek przeszedł ocenę 
formalną, następnie ocenę porów-
nawczą zgodnie z przyjętymi kryte-
riami, co zaowocowało przyznaniem 
dofinansowania. 

Biorąc pod uwagę maksymalną 
wartość grantu przekazaną dla da-
nego wnioskodawcy 75 tys. zł oraz 
maksymalną kwotę przypadającą 
na jedną placówkę 25 tys. zł, mając 

na względzie zapotrzebowanie złożo-
ne przez dyrektorów, postanowiliśmy 
wesprzeć cztery nasze szkoły. Z uwa-
gi na obowiązek utrzymania 5-let-
niego okresu trwałości projektu zde-
cydowaliśmy się na zakup nowego 
sprzętu, objętego 36-miesięczną gwa-
rancją producenta. Wkrótce kolejne 
laptopy trafią do szkół. 

Pomoc materialna 
o charakterze socjalnym
oraz zasiłki szkolne

W każdym roku szkolnym Bur-
mistrz Miasta Zakopane pomaga 
uczniom w wyrównywaniu szans 
w nauce. W tym celu przyznaje sty-
pendia szkolne. Jest to świadczenie 
o charakterze socjalnym dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie.

Dzięki wcześniej zabezpieczonym 
i zapla nowanym środkom stypendia 
już od kilku lat przyznawane są  
na 10 miesięcy roku szkolnego 
(od września do czerwca). Na ich  
realizację gmina otrzymuje również 
dofinansowanie z budżetu państwa. 
Stypendia wypłacane są w dwóch 
transzach. 

Warto pamiętać, że termin skła-
dania wniosków o stypendium szkol-
ne upływa 15 września każdego roku.

Ponadto Burmistrz przyznaje za-
siłki szkolne uczniom zamieszkałym 
na terenie Gminy Miasta Zakopane 
znajdującym się w przejściowo trud-
nej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego. O zasiłek szkol-
ny można się ubiegać w terminie nie 
dłuższym niż 2 miesiące od wystąpie-
nia zdarzenia uzasadniającego przy-
znanie zasiłku.
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Burmistrz Miasta Zakopane 
dokłada wszelkich starań,  
by zminimalizować skutki  

pandemii, która od roku mocno  
ogranicza życie w naszym mieście. 
Ograniczenia dotknęły nie tylko 
przedsiębiorców szeroko rozumianej 
branży turystycznej, ale także dzieci 
i młodzież pozbawione kontaktu 
z rówieśnikami w szkołach, osoby 
chore, niepełnosprawne czy samotne. 

Pomoc społeczna
 wsparcie finansowe na zakup 

żywności dla rodzin 
 pomoc osobom chorym,  

niepełnosprawnym i samotnym  
w ramach akcji „Seniorze Zostań 
w Domu” wraz z harcerzami ZHR 

 dostarczanie żywności do osób 
objętych kwarantanną

Zakopiański pakiet wsparcia 
dla przedsiębiorców 
i mieszkańców

 uchwała Rady Miasta Zako-
pane w sprawie przedłużenia termi-
nów płatności rat podatku od nieru-
chomości

 udzielenie ulg podatkowych 
w postaci umorzenia, odroczenia lub 
rozłożenia na raty 

 udzielenie umorzeń należno-
ści cywilnoprawnych 

 uchwała Rady Miasta Zakopa-
ne w sprawie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości gruntów, budyn-
ków lub ich części oraz budowli zwią-
zanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej.

Gmina Miasta Zakopane jako 
pierwsza wśród gmin powiatu  
tatrzańskiego wystąpiła z pakietem 
wsparcia dla mieszkańców już w ma-
ju 2020 roku. Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią w celu realizacji wspar-
cia dla mieszkańców działających 
w branży turystycznej i wszystkich 
usług z nią związanych, przygotowa-
ne przez Burmistrza wraz z Radnymi 
uchwały  dotyczące zwolnienia z czę-

ści podatku od nieruchomości oraz 
częściowego wydłużenia płatności 
za miesiąc styczeń 2021 roku zostały 
przyjęte podczas Sesji Rady Miasta  
30 grudnia 2020 roku. Wówczas  
nieznane były plany rządu w sprawie  
dalszych działań wspierających 
przedsiębiorców w branży turystycz-
nej. 

Po ogłoszeniu rządowych decy-
zji w sprawie dalszych działań pomo-
cowych, Burmistrz wraz z Radnymi 
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców przygotował projekt 
uchwały, proponując dalsze wspar-
cie dla przedsiębiorców i mieszkań-
ców. Podczas  Sesji Rady Miasta Za-
kopane 4 lutego 2021 zaproponowany 
przez Burmistrza projekt uchwały zo-
stał przyjęty jednogłośnie. Uchwała, 
ta wprowadza kolejne formy pomo-
cy i tak; za okres luty i marzec 2021 
roku zwolnienia z podatku od nieru-
chomości: gruntów, budynków lub 
ich części oraz budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz za miesiąc styczeń 2021 
roku, zwolnienie z podatku od nie-
ruchomości: budynków lub ich czę-
ści powyżej 1000 m2 ich powierzchni 
użytkowej oraz budowli związanych 
z prowadzeniem działalności gospo-
darczej przedsiębiorcom, których 
płynność finansowa uległa pogorsze-
niu w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu COVID-19, będących 
podatnikami podatku od nierucho-
mości, świadczących: 

1) usługi hotelarskie w rozumie-
niu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 roku o usługach ho-
telarskich oraz usługach pilotów wy-
cieczek i przewodników turystycz-
nych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2211); 

2) usługi ujęte w Polskiej Kla-
syfikacji Działalności w podklasie 
49.39.Z – działalność kolejek lino-
wych naziemnych, kolejek linowych, 
wyciągów orczykowych i wyciągów 
narciarskich, pod warunkiem,  

że nie są częścią miejskiego lub pod-
miejskiego systemu komunikacji. 

Dodatkowo w uchwale  
Nr XXVI/339/2020 (uchwała grud-
niowa) w sprawie zwolnień z podat-
ku od nieruchomości związanych 
z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, wskazanym grupom  
przedsiębiorców, których płynność  
finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatyw-
nych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19 przedłuża się 
termin złożenia dokumentów upraw-
niających do zwolnienia do 31 marca  
2021. 

Oczywistym jest, że udzielenie  
pomocy naszym mieszkańcom, 
przedsiębiorcom dotkniętym przez 
skutki pandemii jest dla nas dzia-
łaniem priorytetowym, dlatego też 
na bieżąco monitorujemy sytuację 
i opracowujemy dalszą strategię dzia-
łań pomocowych w ramach Zako-
piańskiego Pakietu Wsparcia.

Płyny do dezynfekcji  
i środki ochrony osobistej

 wsparcie zakopiańskich służb, 
publicznych i niepublicznych przed-
szkoli i żłobków poprzez przekaza- 
nie środków ochrony osobistej.  
Do końca 2020 roku przekazano  
ponad 10 tys. szt. maseczek wielo-
razowych.

 kontynuacja akcji wydawania 
płynów do dezynfekcji dla mieszkań-
ców. W 2020 roku Burmistrz pozy - 
skał środki w wysokości 300 tys. zł  
na zakup płynów do dezynfekcji. 
Łącznie wydano ponad 6 tys. butelek.

Zakup laptopów dla uczniów
 kontynuacja zakupu sprzę-

tu komputerowego, który ma ułatwić 
dzieciom i młodzieży szkolnej  
udział w zajęciach prowadzonych 
w ramach zdalnego nauczania.  
W roku 2020 zakupiono 59 sztuk  
laptopów na łączną kwotę  
184 tys. 805 zł.

Walka z COVID-19

WYDATKI NA WALKĘ Z PANDEMIĄ w 2020 i 2021 roku: 
ok. 10 mln zł
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W skrócie...

Komunikat dot. deklaracji 
o wysokości opłaty
za odpady komunalne

Burmistrz Miasta Zakopane przypomina, że na podsta-
wie art. 6m. ust 1 ustawy o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć do burmistrza miasta deklarację o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie  
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości  
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nierucho-
mości odpadów komunalnych (dotyczy nieruchomości  
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – 
np., działalność gospodarcza wynajem pokoi, pensjonaty 
i inne). 

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustale-
nia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów 
komunalnych powstających na danej nieruchomości, wła-
ściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklara-
cję w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesią-
cu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się 
za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana (art. 6m. ust 2). 

Dopłaty do czynszu 
W dniu 4 stycznia 2021 roku została opubli-
kowana ustawa, wprowadzająca dopłaty  

do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe. 
Od dnia 5 stycznia 2021 roku do dnia 31 marca 

2021 roku najemcy i podnajemcy lokali mieszkal-
nych, którzy utracili dochody z powodu pandemii  
COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększo-
nego o dopłatę do czynszu. Warunki przyznania do-
płaty do czynszu powiększającej dodatek mieszka-
niowy szczegółowo określają przepisy ww. ustawy.

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony 
o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie
najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego
(nie jest przyznawany osobom zamieszkującym
własne mieszkanie).

Po ogłoszeniu rządowych 
decyzji w sprawie dalszych 

działań pomocowych, Burmistrz 
wraz z Radnymi, wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom miesz-
kańców przygotował projekt 
uchwały, proponując dalsze 
wsparcie dla przedsiębiorców 
i mieszkańców. 

Uchwała, ta wprowadza  
kolejne formy pomocy i tak;  
za okres luty i marzec 2021 roku 
zwolnienia z podatku od nieru-
chomości: gruntów, budynków 
lub ich części oraz budowli 
związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej  
oraz za miesiąc styczeń 2021 
roku, zwolnienie z podatku od 
nieruchomości: budynków lub 
ich części powyżej 1000 m2 ich 
powierzchni użytkowej oraz bu-
dowli związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej 

Kolejne dotacje 
dla Zakopanego 

Gmina Zakopane otrzymała dziś czek 
potwierdzający przyznanie środków 

w wysokości 5 mln 500 tys. zł z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakopane 
otrzymało dofinansowanie na budowę wę-
zła przesiadkowego w Kuźnicach zarządza-
nego przy użyciu Inteligentnego Systemu 
Transportowego oraz przebudowę ul. Prze-
wodników Tatrzańskich wraz ze ścieżką 
rowerową, chodnikiem oraz infrastrukturą 
towarzyszącą. 

Wśród dofinansowanych projektów 
są modernizacje dróg lokalnych, mostów, 
budynków użyteczności publicznych (ta-
kich jak szkoły, przedszkola, przychodnie, 
DPS-y), budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
wodociągów czy oczyszczalni ścieków. 
Każda z tych inwestycji zyskuje szczególny 
wymiar w dobie pandemii. „Podajemy 
samorządom i lokalnym przedsiębiorcom 
pomocną dłoń, głęboko wierząc, że właśnie 
taka konstruktywna współpraca rządu i sa-
morządu przynosi owoce najkorzystniejsze 
dla lokalnych społeczności” – powiedział 
wicewojewoda Józef Leśniak.

przedsiębiorcom, których płyn-
ność finansowa uległa pogorsze-
niu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji  
ekonomicznych z powodu  
COVID-19, będących podatnika-
mi podatku od nieruchomości, 
świadczących: 

1) usługi hotelarskie w rozu-
mieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o usługach hotelarskich oraz
usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2211);

2) usługi ujęte w Polskiej Kla-
syfikacji Działalności w podkla-
sie 49.39.Z – działalność kolejek 
linowych naziemnych, kolejek 
linowych, wyciągów orczyko-
wych i wyciągów narciarskich, 
pod warunkiem, że nie są czę-
ścią miejskiego lub podmiejskie-
go systemu komunikacji. 

Nadal wspieramy 
mieszkańców
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W skrócie...

Światowy Dzień Śniegu – 
dziękujemy, że byliście z nami! 

Dobiegł końca Światowy Dzień Śniegu 2021, tym razem 
zorganizowany pod hasłem „Bawmy się razem mimo 

wszystko”. I bawiliśmy się świetnie, za co serdecznie dziękujemy.
Wielkim powodzeniem cieszył się tor przeszkód, który moż-

na było pokonać biegnąc pieszo lub na nartach, a także górka 
śnieżna, przy której o zasadach bezpieczeństwa przypominali 
dzieciom zakopiańscy policjanci. 

Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny „Mój wymarzony Świa-
towy Dzień Śniegu”, swoje nagrody odebrały także dzieci biorące 
udział w Mikołajkowej grze miejskiej. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się quiz sportowo – ekologiczny i wspomnienia z minio-
nych edycji World Snow Day – odbywające się on-line.  

Wymarzony 
Dzień Śniegu 

Już wiemy jak powinien 
wyglądać „Wymarzony Świato-

wy Dzień Śniegu” według dzieci,  
a to za sprawą ogłoszonego przez 
Burmistrza Miasta Zakopane konkur-
su plastycznego, na który wpłynęło  
113 prac. Jury przyznało trzy równo-
rzędne nagrody, które otrzymali:  
Jan Grząślewicz, Zofia Pęksa i Zofia 
Zagata oraz 35 wyróżnień. Wyróż-
nienia zostały przyznane za pomy-
słowość, oddanie ducha World Snow 
Day, indywidual ną interpretację 
tematu konkursu oraz komiksowe 
ukazanie tematu konkursu.

Trasy do 
narciarstwa 
biegowego

Mroźna aura 
i regularne opady 

śniegu pozwoliły w tym 
roku na doskonałe 
przygotowanie miej-
skich tras do narciar-
stwa biegowego.  
Na amatorów tego 
sportu oczekiwały trasy 
zarówno na Białym 
Potoku jak i na Górnej 
Równi Krupowej.
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W skrócie...

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza kolejną, jubileuszową 
edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeu-

sza Staicha na wiersz o tematyce górskiej. Konkurs jest imprezą 
towarzyszącą Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Gór-
skich. Uczestniczyć w nim mogą wszyscy piszący w języku lite-
rackim lub w gwarze góralskiej.  

Termin nadsyłania utworów upływa 1 czerwca 2021 roku. Wy-
niki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów 
Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających 52. Międzynarodowy 
Festiwal Folkloru Ziem Górskich w sierpniu br. w Zakopanem. 

fot. archiwum Zofii Staich

Muzeum Karola Szymanowskiego 
w willi „Atma” otwarte 
dla zwiedzających 

Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma” w Zakopa-
nem, Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, mieszczące 

się przy ul. Kasprusie 19, zostało ponownie otwarte dla zwiedzają-
cych. Zapraszamy do zwiedzania stałej wystawy biograficznej po-
święconej polskiemu kompozytorowi Karolowi Szymanowskiemu 
oraz obejrzenia czasowego pokazu obrazów pt. „Leon Wyczółkow-
ski – z Tatrami w tle”. 

Wystawa Litera – 
idea i forma

Dzięki temu unikatowemu 
projektowi wystawienniczemu 

mogliście Państwo poznać fragment 
historii Zakopanego, które z małego 
uzdrowiska pod Giewontem w roku 
1933 zostało wpisane do rzędu pol-
skich miast.  Poprzez sztukę piękne-
go pisania, fascynację formą litery 
i bogactwo piśmiennicze, zabraliśmy 
Państwa w podróż opowiadającą 
o życiu mieszkańców i gości Zakopa-
nego.

Na wystawie prezentowane były 
prace Ewy Dyakowskiej-Berbeki  
ze zbiorów i archiwum rodzinnego, 
Urzędu Miasta Zakopane, Teatru  
im. St. I. Witkiewicza w Zakopanem 
oraz eksponaty i archiwa Tatrzań-
skiego Parku Narodowego, Miejskiej 

Jubileuszowy 50. Ogólnopolski 
Konkurs Literacki 
im. Tadeusza Staicha na wiersz 
o tematyce górskiej AD 2021

Biblioteki Publicznej im. S. Żerom-
skiego w Zakopanem, Muzeum Ta-
trzańskiego im. dra T. Chałubińskiego 
w Zakopanem, Państwowej Szkoły 
Muzycznej I stopnia im. M. Karłowi-
cza w Zakopanem, Muzeum Walki 
i Męczeństwa „Palace” w Zakopa-
nem, Centrum Edukacji i Kultury 

„Szklany Dom” – dworek Stefana 
Żeromskiego w Ciekotach oraz licz-
nych kolekcji prywatnych, w tym: 
archiwum rodzinnego Antoniny Gą-
sienicy-Giewont i Macieja Gąsienicy, 
Anny Waloch, Marii Mateji-Torbiarz, 
Zofii Ziach, Bożeny Gąsienicy, Marka 
Sochy i Kamili Słobodzińskiej.
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 inWesTycje

 Jest pan osobą, która 
kojarzona jest z rozwojem 
sieci  gazowej w naszym 
mieście. Skąd wziął się  
pomysł, żeby zająć się 
tym tematem?

– Wszystko rozpoczęło 
się od rozmów z mieszkań-
cami. Okazało się, że zain-
teresowanie jest bardzo 
duże, a jednocześnie bra -
kowało dobrej kampanii 
marketingowej i spraw-
nego pozyskiwania wnio-
sków od osób chętnych. 
O tym jak bardzo było  
to potrzebne, najlepiej 
świadczy liczba przepro-
wadzanych zadań – w ca-
łym powiecie jest ich obec-
nie ponad siedemset.

 Wszystko zaczęło się 
od inwestycji w pana  
okolicy.

– Wszystko zaczęło się
konkretnie od Kotelnicy –  
na jednym ze spotkań 
z przedstawicielami firmy 
gazowej okazało się, 
że przed remontem Kotel-
nicy projektant miał duże  

problemy z pozyskaniem 
jakichkolwiek zgód na wej-
ście w teren. Gaz był  
wówczas doprowadzony 
do budynku DPS-u i stam-
tąd można było kontynuo-
wać inwestycję w górę,  
w stronę Gubałówki. 
Z uwagi na fakt, że miesz-
kam w tym rejonie włączy-
łem się w proces i wszyst-
ko wystartowało. Drugim 
etapem było właśnie wy-
prowadzenie sieci gazo - 
wej z Kotelnicy na Guba-
łówkę. 

 Ilu użytkowników udało 
się przyłączyć do sieci  
gazowej w początkowej 
części inwestycji?

– Nie prowadzę szcze-
gółowych statystyk, jednak 
z tego co wiem, na Kotelni-
cy obecnie zostały już tylko 
trzy lub cztery obiekty zlo-
kalizowane wzdłuż prze-
biegu sieci, które nie zo-
stały podpięte.

 Na jakim obecnie etapie 
znajduje się inwestycja?

– Udało się wybudować
sieć wzdłuż Gubałówki, 
obecnie jest gotowy projekt 
w stronę Zębu do pomnika 
papieskiego. Doprowadze-
nie gazu na Gubałówkę  
otworzyło drogę do gazyfi- 
kacji Kościeliska i dojścia 
od tamtej strony do zachod-
niej części Zakopanego. 
W ubiegłym roku została za-
kończona inwestycja na Sa-
lamandrze oraz ul. Nędzy 
Kubica w Kościelisku w stro-
nę szkoły, rury ułożone zo-
stały również na Karpielów-
ce, a teraz rusza układanie 
gazociągu na ul. Przewodni-
ka Józefa Krzeptowskiego. 

 Czy sieć biegnąca  
z Salamandry zostanie  
przedłużona również 
w stronę Zakopanego? 

– Tak, jest na etapie
projektowania, mamy  
nadzieję, że realizacja  
będzie mogła również roz-
począć się w tym roku. 

 Jakie prace trwają 
obecnie w Zakopanem?

– Teraz trwa budowa
na ul. Przewodnika Józefa 
Krzeptowskiego. Jeszcze 
w tym roku będzie moż-
liwe rozpoczęcie prac 
na Krzeptówkach, projekt 
jest w toku. Pierwszy etap 
zaplanowany jest w stronę  
Gronika.

 Czy są jeszcze w cen
trum miasta miejsca,  
gdzie nie została doprowa
dzona instalacja gazowa?

Inwestycje gazowe w Zakopanem – 
rozmowa z radnym Jackiem Kalatą
Od początku kadencji priorytetem dla Burmistrza i Radnych są działania na rzecz czystego powietrza w naszym 
mieście. Jednym z efektów tych działań są wykonane nowe linie gazyfikacji w kolejnych dzielnicach Zakopanego. 
Z dużym zaangażowaniem do planów i projektów miasta włączają się Radni, którzy swoimi uwagami, propozycjami 
czy aktywnością w terenie wspierają realizację gazyfikacji.
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Inwestycje

– Zawsze znajdą się 
miejsca, gdzie sieć gazo-
wa z jakichś powodów jesz-
cze nie dotarła, ale wynika 
to w dużej mierze z braku 
wniosków zainteresowa-
nych osób. 

 Jakie są koszty przyłą
czenia do sieci gazowej?

– Jest to jednorazowa  
opłata, którą odbiorca  
płaci po zakończeniu inwe-
stycji i zasileniu sieci, 
na dzień dzisiejszy wynosi 
ona ok. 2 tys. 500 zł. 

 
 Co trzeba zrobić,  

aby zgłosić chęć podłą
czenia do sieci gazowej?

– Trzeba przede wszyst-
kim złożyć wniosek w celu 
określenia warunków przy-
łącza.  Gazownia na jego 
podstawie wydaje warunki 
przyłączenia do sieci gazo-
wej. Po podpisaniu umowy 
podwykonawcy otrzymują  
zlecenie na wykonanie 
prac. Na etapie projekto-
wym uzyskuje się wszelkie  
konieczne zgody, aby 
przejść z siecią. Obecnie 
najszybszą metodą projek-
towania sieci jest przejście 
w pasie drogowym dróg 
publicznych i tak staramy 
się robić. 

 Jakie warunki musi 
spełniać instalacja domowa, 
aby było możliwe przyłą
czenie się do sieci gazowej?

– Inwestycja kończy się 
założeniem skrzynki gazo-
wej. Przebieg od skrzynki  
do domu oraz instalację 
wewnętrzną musi zapro-
jektować wynajęta przez 
właściciela nieruchomości  
osoba posiadająca odpo-
wiednie uprawnienia. 
Inwestycja musi być 

zgłoszona w starostwie po-
wiatowym. Musi być rów-
nież zainstalowany nowy  
kocioł gazowy. Obecnie 
na zakup kotła oraz projekt 
instalacji można otrzymać 
dofinansowanie ze środ-
ków unijnych za pośred-
nictwem Urzędu Miasta 
Zakopane. Bardzo duże 

radny Wojciech Tatar:

Na początku pierwszej kadencji burmistrza Leszka Doruli namawiałem burmistrza, 
żeby budynki obecnej Szkoły Podstawowej nr 4 na Olczy przyłączyć do sieci  

gazowej, wiedząc, że na Pardałówce już jest gaz, a od strony Ustupu będzie jego druga  
nitka. Obecnie do szkoły dotarła już sieć gazowa, czekamy na drugą część inwestycji 
od szkoły w kierunku Ustupu. 

Uważam, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla mieszkańców, a także turystów 
odwiedzających Zakopane. Pokazujemy w ten sposób naszą troskę o środowisko i obni-
żenie stężenia w atmosferze pyłu PM10.

Przekonuję mieszkańców do wymiany starych kotłów na nowe i podpowiadam, 
jak dostać dofinansowanie z Urzędu Miasta, po pierwsze ze względów ekologicznych, 
ale także ekonomicznych, gdyż obecnie cena gazu jest równa tonie ekogroszku.

radny Paweł Strączek:

W spólne starania  z radnym Jackiem Kalatą o gazyfikację obrzeży Zakopanego 
przyniosły przede wszystkim efekt ekologiczny, ale również ekonomiczny. W mo-

jej dzielnicy – Harendzie, a ściślej mówiąc na niedawno remontowanej ul. Króle, do ga-
zu podłączyło się ponad 90% mieszkańców, pozostała część posiada nowe piece 5. gene-
racji na ekogroszek lub na pellet. Mogę powiedzieć, że ta ulica jako jedna z niewielu jest 
w większości podłączona do ekologicznego źródła ogrzewania. Rozmawiałem w ostat-
nim czasie z mieszkańcami jak wygląda kwestia ekonomiczna ogrzewaniem domu 
na gaz.  Większość mieszkańców jest mile zaskoczone faktem, że rachunki zmniejszyły 
się ok od 10% do 20%. Dodatkowo mają czysto w kotłowniach, które teraz mogą prze-
znaczyć na inną funkcję. W tym roku bardzo chciałbym razem z radnym Jackiem  
Kalatą dokończyć podłączenie do gazu dolnej części Harendy i ul. Ustup oraz przejść 
z gazem w stronę Olczy.

możliwości otworzyły się 
poprzez program Czyste 
Powietrze, gdzie na moder-
nizację kotłowni można 
uzyskać kwotę nawet  
30 tys. zł.  

 Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję i zapraszam 

do kontaktu.
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 kulTura

 Również w 2021 roku w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej od-
będzie się szereg spotkań de-

dykowanych dzieciom i młodzieży. 
Na marzec zaplanowane są wielka-
nocne warsztaty literacko-plastycz-
ne. W kwietniu, jak co roku, odbędą 
się zajęcia organizowane w ramach 
Światowego Dnia Książki i Praw Au-
torskich oraz w towarzyszącej mu ak-

Zajęcia dla dzieci 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej

cji Małopolskie Dni Książki „Książ-
ka i Róża”. Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich (Międzynarodowy  
Dzień Książki, Światowy Dzień  
Książki) jest dorocznym świętem  
organizowanym przez UNESCO  
w celu promocji czytelnictwa, edy-
torstwa i ochrony własności intelek-
tualnej za pomocą praw autorskich. 
Dzień ten po raz pierwszy obcho-
dzono w 1995 roku. Małopolskie Dni 
Książki „Książka i Róża” od 2002 roku 
są nawiązaniem do Światowego Dnia 

Książki, a ideą akcji jest rozwój czy-
telnictwa w Małopolsce. Projekt przy-
pomina również, że książka może 
być pięknym podarunkiem.  
Z kolei w maju bibliotekarze Miej-
skiej Biblioteki Publicznej zaproszą  
dzieci na warsztaty literacko-pla-
styczne, tym razem związane z ich 
własnym świętem – Tygodniem Bi-
bliotek oraz obchodzonym w trakcie 

Biblioteka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Młodych Czytelników organizuje szereg 
zajęć, zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i zimowych ferii oraz letnich wakacji. 
Najpopularniejsze wydarzenia to Czwartki Literackie dla Dzieci, w ramach których 
odbywają się warsztaty literacko-plastyczne oraz spotkania autorskie. Ze względu 
na panującą sytuację epidemiologiczną część aktywności przeniosła się do Internetu. 

Tygodnia Bibliotek, Dniem Bibliote-
karza. Akcja zainicjowana została  
przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich w 2004 roku. Program ma 
na celu podkreślenie roli czytania 
oraz wpływu bibliotek na poprawę ja-
kości życia przez dostęp do edukacji 
i kultury dla szerokich kręgów spo-
łeczeństwa. Tegoroczne hasło odby-
wającego się w dniach 8–15 maja  
Tygodnia Bibliotek brzmi „Znajdziesz 
mnie w bibliotece”. 

Na lipiec i sierpień biblioteka 
przygotuje coroczny cykl zajęć  
pn. „Wakacje w bibliotece”, podczas 
których odbędą się spotkania autor-
skie, warsztaty literacko-plastyczne 
oraz „Czytanie na trawie”. 

Z uwagi na panującą sytuację  
epidemiologiczną aktywności przy-
gotowane przez Miejską Bibliotekę  
Publiczną są połączeniem trady-
cyjnej oferty stacjonarnych zajęć  
z nową propozycją internetowych 
atrakcji dla młodszych i starszych.  
Wstęp na wszystkie spotkania 
jest bezpłatny.
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Kultura

 W Wyprawce Czytelniczej znaj-
dują się:

 książka „Pierwsze czytanki dla…” 
dostosowana pod względem formy  
i treści do potrzeb przedszkolaka.  
W gronie autorów znajdziemy m.in.:   
Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, 
Czesława Janczarskiego czy Hannę  
Januszewską. W  publikacji obecni 
są również Liliana Bardijewska,  
Zofia Stanecka, Anna Onichimow-
ska, Małgorzata Strzałkowska, 
Adam Bahdaj, Michał Rusinek, 
Agnieszka Frączek, Joanna Kul-
mowa, Marcin Brykczyński, Jan 
Twardowski i Grzegorz Kasdep-
ke – twórcy tak różni, jak różne  
są perspektywy spoglądania 
na świat.

 Karta Małego Czytelni-
ka – za każdą wizytę w biblio-
tece, zakończoną wypożycze-
niem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Ma-
ły Czytelnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu zosta-
nie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym je-
go czytelnicze zainteresowania. 
Oprócz dyplomu przedszkolak 

otrzyma także drobny czytelniczy upo-
minek

 broszura informacyjna dla rodzi-
ców „Książką połączeni, czyli przedszko-
lak idzie do biblioteki” – przypomina-
jąca o korzyściach wynikających z czy-
tania dzieciom oraz podpowiadająca, 
skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 

Dlaczego warto odwiedzić 
z dzieckiem bibliotekę?

Dziecko może poznać ważne miejsce  
na mapie dzieciństwa – biblio-
tekę – i dzięki temu w pełni stać 
się uczestnikiem życia kultu-
ralnego.

Biblioteki oferują nie tylko  
bezpłatny dostęp do książek, 
ale też szeroką ofertę kultu-
ralną, dzięki czemu tak dzieci, 
jak i rodzice mogą wziąć udział 
w rozmaitych zajęciach, warsz-
tatach i wydarzeniach przygoto-
wanych przez bibliotekarzy.

Wizyta w bibliotece uczy 
dziecko samodzielności, podej-
mowania własnych wyborów 
i odpowiedzialności za wypoży-
czoną książkę.

Miłość do czytania jest pre-
zentem na całe życie!

Bezpłatna 
Wyprawka Czytelnicza 

dla każdego 
przedszkolaka 

Zakopiański Festiwal Literacki

 VI edycja Zakopiańskiego Festiwalu Literackiego 
odbędzie się w dniach 9 do 11 lipca 2021 roku.  
Organizatorzy mają nadzieję, iż pomimo panującej 

sytuacji epidemiologicznej wszystkie wydarzenia  
festiwalowe – spotkania autorskie, promocje książek, 
koncerty, wystawy, warsztaty literacko-plastyczne i wie-
le innych aktywności znajdujących się w festiwalowym 
programie – przeprowadzone zostaną w znanej z lat 
uprzednich formie, przy zachowaniu narzuconego  
reżimu sanitarnego. 

Wydarzenie, które zadebiutowało na kulturalnej ma-
pie Polski w roku 2016, nawiązuje do bogatej tradycji lite-
rackiej Zakopanego. Stanowiło ono centrum życia kultu-
ralnego w latach 20-tych ubiegłego wieku, było miejscem 

wypoczynku i twórczej działalności wybitnych polskich 
pisarzy i artystów m.in.: St. I. Witkiewicza – Witkacego, 
Jana Kasprowicza, Karola Szymanowskiego, Zofii Stryjeń-
skiej, Kornela Makuszyńskiego. W ramach Festiwalu  
odbywają się spotkania autorskie, promocje książek,  
dyskusje językoznawcze, pokazy filmów, a także werni-
saże wystaw malarskich oraz koncerty. Przez cały czas 
trwania Festiwalu, na Placu Niepodległości, odbywają się 
warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci, głośne czytanie 
i inne wydarzenia, organizowane w Plenerowej Czytelni  
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nie brakuje również  
regionalnego akcentu – spotkania „Na tatrzańskim  
szlaku literatury”. Tę część festiwalu wieńczy przyznanie  
Nagrody Literackiej Zakopanego dla jednej z nomino-
wanych książek. Laureatami nagrody dotychczas zostali 
prof. Jacek Kolbuszewski, Mariusz Urbanek, dwukrotnie 
Maciej Pinkwart i Anna Kamińska.  

„Mała książka – wielki człowiek”
Miejska Biblioteka Publiczna również w 2021 roku kontynuuje akcję „Mała książka – wielki człowiek”. 

Projekt jest realizowany przez Instytut Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej 
czytelnictwo „Mała Książka – wielki człowiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi.  

Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które odwiedzi Oddział dla Dzieci i Młodzieży  
(ul. Zborowskiego 1), otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą.
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E-booki na platformach 
libra.ibuk.pl oraz legimi.pl

 Miejska Biblioteka Publiczna  
w Zakopanem proponuje  
czytelnikom bezpłatny dostęp  

do wybranych tytułów z najwięk-
szych w Polsce czytelni książek  
on-line libra.ibuk.pl oraz legimi.pl.

Dostęp do IBUK LIBRA – czytelni  
książek on-line możliwy jest dzięki  
udziałowi w Konsorcjum „Mało-
polskie Biblioteki Publiczne”, zako-
piańska biblioteka wykupiła po raz 
kolejny roczną subskrypcję elektro-
nicznych publikacji Wydawnictwa 
Naukowego PWN i innych wydaw-
nictw. W ofercie znajduje się prawie 
3000 tytułów, są to zarówno podręcz-
niki akademickie i publikacje nau-
kowe, jak również poradniki z róż-
nych dziedzin wiedzy oraz literatura 
piękna dla dorosłych, dzieci i mło-
dzieży.

Ibuk libra to całodobowy dostęp 
do książek z dowolnego miejsca. Ser-
wis zapewnia zaawansowane narzę-
dzia do pracy z tekstem – przygoto-
wane z myślą o uczniach, studentach, 
wykładowcach i czytelnikach. Z pu-

blikacji na stronie libra.ibuk.pl moż-
na korzystać na komputerach oraz 
na urządzeniach mobilnych.

Warunkiem uzyskania dostępu 
jest posiadanie karty bibliotecznej, 
dzięki której można otrzymać mailo-
wo (mbp@biblioteka.zakopane.eu) 
unikalny kod PIN oraz utworzyć  
indywidualne konto w serwisie Ibuk 
libra. 

Legimi to platforma, na której 
znajduje się ponad 60 tysięcy  
e-booków i audiobooków. Są to głów-
nie powieści obyczajowe, sensacyj-
ne, fantastyka, kryminały, reportaże,
biografie pochodzące m.in. z: Wy-
dawnictwa Albatros, Wydawnictwa 
Czarna Owca Sp. z o.o., Wydawnic-
twa Czarne, Wydawnictwa Prószyń-
ski Media, Grupy Wydawniczej Pu-
blicat, Wydawnictwa Fabryka Słów,
Wydawnictwa Świat Książki, Wydaw-
nictwa W.A.B. oraz Wydawnictwa 
Zysk i S-ka i wielu innych.

Znajdujące się na platformie 
e-książki można czytać po pobraniu
bezpłatnych aplikacji na e-czytni-

kach, smartfonach, tabletach, kom-
puterach stacjonarnych, laptopach.

Aby otrzymać dostęp do e-książek 
na platformie legimi, należy uzyskać 
mailowo (mbp@biblioteka.zakopane.eu) 
unikatowy kod, liczba kodów ograni-
czona, kod jest ważny przez 30 dni. 
Następnie należy zarejestrować się 
na stronie www.legimi.pl/rajska.  
Po zalogowaniu i wpisaniu kodu 
otrzymanego z biblioteki można  
pobrać bezpłatną aplikację Legimi 
dostępną na Android, iOS lub wybrane 
e-czytniki.

Projekt realizowany jest przez 
Wojewódzką Biblioteką Publiczną 
w Krakowie, a zakopiańska biblio-
teka jest jedną z 13 małopolskich  
bibliotek, które biorą w nim udział. 
W Miejskiej Bibliotece Publicznej ist-
nieje również możliwość wypoży-
czenia do domu czytnika e-booków 
PocketBook Touch Lux 3 za zwrotną 
kaucją (szczegółowe informacje doty-
czące wypożyczenia czytników znajdu-
ją się w regulaminie dostępnym na  
stronie www.biblioteka.zakopane.eu 
w zakładce regulaminy https://biblio-
teka.zakopane.eu/dla-czytelnikow/re-
gulaminy.html). 

Kody do obu platform wydawane  
są mailowo: mbp@biblioteka.zakopa-
ne.eu.
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 XII Festiwal Kolęd, Pastorałek 
i Pieśni Bożonarodzeniowych 
„Dobrze ześ sie Jezu pod Gie-

wontem zrodziył…” dobiegł końca.  
Wydarzenie pełni ważną rolę w za-
bieganej rzeczywistości każdego  
człowieka. Śpiewanie kolęd i podtrzy-
mywanie tej bożonarodzeniowej  
atmosfery radości to piękna tradycja. 
W czasie pandemii wydarzenie  
nie mogło zgromadzić tak licznej  
publiczności jak poprzednie edycje.  
Dziękujemy jednak, że byliście Pań-
stwo z nami, zarówno w zakopiań-
skich kościołach, jak i online.  
Dotarliśmy do 170 062 z Państwa. 
Zorganizowanie Festiwalu w reżimie 
sanitarnym, pomimo iż było trudne,  
stało się wydarzeniem, które przy-
niosło radość i nadzieję słuchającym. 
Nie byłoby to możliwe bez życzliwo-
ści, otwartości i gościnności Księ-
ży Proboszczów w zakopiańskich ko-
ściołach: Sanktuarium Matki  

Bożej Objawiającej Cudowny Meda-
lik na Olczy, Kościół Ojców Jezuitów 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
na Górce, Kościół Miłosierdzia Boże-
go, Sanktuarium Najświętszej Rodzi-
ny, Kaplica Najświętszej Marii Panny 
Matki Zbawiciela na Antałówce, Ko-
ściół Najświętszej Marii Panny Kró-
lowej Świata, Parafia Tatrzańska  
Św. Krzyża, Kościół Miłosierdzia Bo-
żego na Cyrhli, Sanktuarium Św. An-
toniego z Padwy, Kościół Św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty na Harendzie, 
Sanktuarium Narodowe Matki Bożej 
Fatimskiej oraz Centrum Formacyj-
no-Szkoleniowe „Księżówka”. 

Dziękujemy za dotychczasową  
współpracę i mamy nadzieję, że w ko-
lejnych latach będziemy mogli wspól-
nie przygotowywać to wydarzenie 
dla mieszkańców i gości odpoczywa-
jących w Zakopanem. 

Wyrazy wdzięczności przekazuje-
my Artystom, którzy swoją piękną  
grą i śpiewem podczas 13 koncertów  
wprowadzali świąteczny klimat:  
Parafialny Regionalny Zespół „Gie-
wont”, 9SIYŁ, Rodzina Lassaków  
„Heliosów”, Hanka Rybka, Anna Gą-
sienica-Byrcyn, Kapela Hanki Wój-
ciak, Zespół im. Klimka Bachledy, 
Megitza, Zyngry, Martyna Kasprzyc-
ka, Vechi Acum, Artyści Teatru Roz-
rywki RZT Szymaszkowa oraz Harni. 

„Dobrze ześ sie 
Jezu pod 
Giewontem 
zrodziył…” 

Bardzo serdecznie dziękujemy 
także mediom. Patronat nad tego-
roczną imprezą sprawowały: Polskie 
Radio, Telewizja Polska S.A. Oddział 
w Krakowie, Polska Press Grupa, 
Gość Niedzielny, Niedziela Tygodnik 
Katolicki, Gazeta Krakowska, Tygod -
nik Podhalański, Malopolskaonline.pl, 
Podhalański Portal Informacyjny 
podhale24.pl oraz Podhalański Ser-
wis Informacyjny WATRA. Bez Pań-
stwa informacji, zdjęć, wywiadów  
Festiwal byłby dostępny i znany  
tylko nielicznemu gronu odbiorców. 

Pragniemy także podziękować 
za życzliwość i pomoc wszystkim 
Osobom, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do organizacji wyda-
rzenia. 
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 Wielkanoc zbliża się wielkimi 
krokami. Po okresie trudów 
i zmartwień nadchodzi radość 

i nadzieja. Rozpromienia nasze ser-
ca i zagląda wraz z wiosennym słoń-
cem także do Galerii Sztuki Ludowej 
w Czerwonym Dworze. Rozkwitają  
krokusy malowane na szkle przez  
Bożenę Mickiewicz i te ze szkła wi-
trażowego Kingi Kułach. Znajdziemy 
je na miniaturach Barbary Malinow-
skiej i Konsueli Madejskiej-Turskiej 
oraz utkane na gobelinach Małgorza-
ty Skrzak. Do wielkanocnych koszy-
ków i na stoły czekają już białe ser-
wetki i obrusy haftowane przez Zofię 
Zarycką. 

Na wiosnę można się też „wypa-
radzić” – barwne chusty Zofii Łukasz-
czyk i Anny Michalik, ubrania, gor-
sety i spódnice szyte przez mistrza 
Andrzeja Siekierkę, serdaki Stanisła-
wa Gąsienicy-Wawrytki i piękne skó-
rzane torby Zdzisława Kramarza przy-
ciągają swym kunsztem. Na wiosnę 
nie brak też okazji, żeby obdarować 
najbliższych ręcznie wykonaną biżu-
terią góralską czy obrazem malowa-
nym na szkle. W Galerii znajdziecie 
Państwo obrazy wielu znamienitych 
artystów uprawiających witrochromię. 

Galeria Sztuki Ludowej w Cen-
trum Kultury Rodzimej w willi Czer-
wony Dwór działa już dwa i pół roku 
i cieszy się niesłabnącym powodze-

Wielkanoc tuż, tuż...

niem i zainteresowaniem nie tylko 
turystów, ale także mieszkańców Za-
kopanego i Podhala. Daje bowiem 
gwarancję zakupu wyrobów auten-
tycznych, wytwarzanych na Podhalu.  
To także wyraz troski o materialne 
i niematerialne dziedzictwo kulturo-
we Zakopanego i Podhala.

Warto podkreślić, że jest to je-
dyne miejsce w Zakopanem, gdzie 
zakupić można rękodzieło i sztukę 
Podhala. Jest to tym bardziej istot-
ne, że znacząca większość z twórców 

nie prowadzi działalności gospodar-
czej, swoje prace wykonuje w zaciszu 
swych domostw, są to prace jednost-
kowe, indywidualne, najczęściej  
niepowtarzalne.

Prezentowane przedmioty wzbu-
dzają duże zainteresowanie i dzięki 
objaśnieniom pracowników Centrum 
Kultury Rodzimej turyści zapoznają 
się ze specyfiką sztuki Podhala.  
W następstwie są także w stanie roz-
różnić lokalne rękodzieło od wyro-
bów produkowanych masowo.

Autor: Bożena Doleżuchowicz Mickiewicz

rwatycha
Podkreślenie
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 Poza najważniejszym zada-
niem Miejskiej Galerii Sztuki 
im. Wł. hr. Zamoyskiego  

w Zakopanem jakim jest organizacja  
wystaw i kolejnych edycji zapocząt-
kowanych już projektów wystawien-
niczych, galeria planuje wzbogacić  
swój program o liczne wykłady, 
warsztaty i spotkania, które były za-
planowane na rok 2020, a ich reali-
zacja była utrudniona ze względu 
na pandemię. Galeria planuje zor-
ganizowanie około siedmiu wystaw 
oraz wznowienie działalności  
Zakopiańskich Targów Sztuki, które 
są znakomitą okazją do nabycia dzieł, 
ukazujących różnorodne spektrum 
działalności twórczej artystów i twór-
ców ze środowiska zakopiańskich 
plastyków. 

W ramach wystaw oraz w nawią-
zaniu do kontynuowanego cyklu  
Bazar Sztuki MGS planuje organiza-
cję warsztatów, spotkań autorskich, 
oprowadzań kuratorskich, koncer-
tów kameralnych w przestrzeni ga-
lerii, jeśli oczywiście sytuacja pan-
demiczna na to pozwoli. Propozycje 
edukacyjne będą także dostępne  
online na stronie internetowej oraz 
w social mediach Miejskiej Galerii  
Sztuki, a także w mediach, które 
swym patronatem obejmują działa-
nia wystawienniczo-kulturalne.

Działalność wystawienniczą 
w 2021 roku Miejska Galeria Sztuki 
im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopa-
nem rozpoczęła kontynuacją wysta-
wy z roku 2020 pt. Litera – idea i for-
ma, prezentującą sztukę pięknego 
pisania, fascynację formą i pięknem 
litery, w kontekście historii bogactwa 
piśmienniczego i kulturotwórcze-
go Zakopanego. Wystawa zorganizo-
wana w ramach festiwalu „Inspiro-
wane górami” oraz w nawiązaniu  
do 87. rocznicy nadania Zakopanemu 
praw miejskich. Historia miasta  
i jego mieszkańców opowiedziana  
poprzez prace Ewy Dyakowskiej-

-Berbeki ze zbiorów i archiwum ro-
dzinnego, Urzędu Miasta Zakopane,
Teatru im. St. I. Witkiewicza w Zako-
panem oraz eksponaty i archiwa Ta-
trzańskiego Parku Narodowego,
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. S. Żeromskiego w Zakopanem,
Muzeum Tatrzańskiego im. dra T. Cha-
łubińskiego w Zakopanem, Państwo-
wej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. M. Karłowicza w Zakopanem,
Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” 
w Zakopanem, Centrum Edukacji
i Kultury „Szklany Dom” – dworek
Stefana Żeromskiego w Ciekotach
oraz licznych kolekcji prywatnych.

Jak co roku z nadejściem wio-
sny Miejska Galeria Sztuki zaprosi 
na nową odsłonę Salonu Marcowego, 
podczas którego, nawiązując do idei 
pierwszych Salonów Marcowych i ich 
artystycznego kontekstu, zaprezento-
wana zostanie ponownie sztuka pol-
ska na najwyższym poziomie. Tego-
rocznej wystawie towarzyszyć ma 
zorganizowany w przestrzeni Gale-
rii Pokaz Filmów o Sztuce. Oba pro-
jekty spajać będzie sylwetka jednego 
z najwybitniejszych artystów pol-
skich, Józefa Wilkonia – ilustratora, 
malarza, rzeźbiarza, twórcy plakatów 
i scenografii teatralnych. Artysta zi-
lustrował ponad 200 książek dla dzie-
ci i dorosłych w kraju i za granicą 
oraz sam napisał teksty do kilkuna-
stu książek dla dzieci. Otrzymał wiele 
nagród i wyróżnień. Ilustracje Józe-
fa Wilkonia stały się klasyką gatunku, 
a on sam ikoną tej dziedziny sztuki.

Wystawa w Miejskiej Galerii Sztu-
ki zaprezentuje imponującą drogę, 
jaką przebył artysta przez dziesię-
ciolecia od emocjonalnego linear-
nego gestu do kreacji form prze-
strzennych. Towarzyszący Salonowi 
Marcowemu Pokaz Filmów o Sztuce 
da natomiast publiczności niespoty-
kaną dotąd możliwość poszerzenia 
perspektywy wystawy poprzez głęb-
szy wgląd w osobowość twórcy.  

Dzięki uwiecznionym na kliszy pre-
zentowanych podczas pokazu filmów  
migawkom z pracowni artysty,  
komentarzom krytyków sztuki,  
a co najważniejsze bezpośrednim re-
fleksjom Józefa Wilkonia o jego dzie-
łach i inspiracjach, bogactwo świata  
tego wybitnego twórcy ukaże się 
w całej okazałości. Wśród wyświetla-
nych filmów zobaczyć można będzie  
m.in. dokumenty o J. Wilkoniu
w reżyserii Mariusza Malca i Jakuba
Tomasza Nowaka, „Za drzwiami
wyobraźni” w reż. Anny Jowity Cioł-
kiewicz, „Warsztaty ilustracji J. Wil-
konia” czy animację „Złota Rybka”
oraz film „Arka Józefa Wilkonia”
w reżyserii Grażyny Banaszkiewicz.

Seanse filmowe, prezentowa-
ne w codziennych cyklach tematycz-
nych, uatrakcyjnią również warsztaty 
edukacyjne skierowane do młodego  
widza.

W roku 2021 galeria planuje rów-
nież zorganizowanie projektu wysta-
wienniczego Góry–Morze–Morze– 
Góry. Będzie to już trzecia edycja au-
torskiego projektu Lidii Rosińskiej-
-Podleśny, prezentującego twórczość
artystów z dwóch krańców Polski.
Zawarta w tytule wystawy zbieżność
przeciwieństw, jest świadomą próbą
artystycznego przedstawienia równo-
czesności przeciwnych zdarzeń,
postaw i tendencji estetycznych.

Kolejną planowaną ekspozycją 
będzie powstały w 2016 roku projekt 
wystawienniczy Artyści Zakopiańscy, 
który poprzez otwartą formułę pre-
zentuje artystów tworzących w szero-
ko pojętym „zakopiańskim” środo - 
wisku. Kolejna odsłona pozwoli 
na ukazanie całego spektrum dyscy-
plin, postaw, kierunków. Wzorem  
poprzednich edycji do wystawy  
zostaną zaproszeni profesjonalni  
artyści zakopiańscy niezrzeszeni 
i zrzeszeni w ZPAP o/zakopiański. 

W tym roku Miejska Galeria 
Sztuki przewiduje także organizację 

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY

Miejska Galeria Sztuki 
im. Władysława hr. Zamoyskiego
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3. Ogólnopolskiego Konkursu Malar-skiego „Moje Zakopane”. Zakopane, miasto
leżące u stóp najpiękniejszych gór w Polsce, posiada swoją bogatą historię i żywą
tradycję. Mamy nadzieję, iż kolejny raz otwarta formuła konkursu pozwoli
odpowiedzieć na pytanie, jak dzisiaj Zakopane jest postrzegane przez
współczesnych artystów  i czy nadal miasto i jego otoczenie stanowi inspirację
dla artystów. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku 2017, a druga w roku
2019.

W planie wystaw na rok 2021 ga-leria założyła również ekspozycję au-
torskiego projektu Lidii Rosińskiej-Podleśny i trzecią już odsłonę Alfabetu Sztuki. 
Wzorem poprzed-nich, wystawa zakłada alfabetyczną  prezentację najbardziej 
znaczących osobowości artystycznych kształtujących współczesny wizerunek 
polskiej sztuki.
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 kulTura

 Wystawa „Ojciec i syn. Paweł Karasek i Krzysztof  
Karasek” to kolejna wystawa prezentowana  
przez Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony 

Dwór, która ukazuje sztukę przekazywaną z pokolenia  
na pokolenie. Zaplanowana została na rok 2020, gdyż 
przypadała w nim 10. rocznica śmierci Pawła Karaska,  
ale obiektywne przyczyny, które w marcu ubiegłego roku 
zmieniły życie nas wszystkich, zmusiły organizatorów 
do przełożenia wystawy. Wyczekiwana przez nas wszyst-
kich zostanie otwarta 26 marca i potrwa do 22 maja 2021. 

 Paweł Karasek (1930–2010) urodził się we wsi Rydułto-
wy na Górnym Śląsku. Był dzieckiem bardzo wrażliwym, 
delikatnym i chorowitym. Dlatego trafił na leczenie do Za-
kopanego. Zafascynowany górami, folklorem, uczył się 
w PLSP im. Kenara, a po jego ukończeniu rozpoczął studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wro-
cławiu. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Pawełki na wy-
dziale ceramiki. W 1953 roku ożenił się z Janiną Kosobuc-
ką i zamieszkał w jej rodzinnym domu przy ul. Orkana. 
Dom ten, w którym znajdowała się jego pracownia, stał 
się też miejscem spotkań zakopiańskich artystów, także 
muzyków. W atmosferze sztuki, dyskusji, muzyki dorastał 
syn, Krzysztof Karasek, którego pracownia do dziś znaj-
duje się w tym miejscu. 

 Na wystawie zobaczymy malarstwo olejne, malar-
stwo na szkle oraz niepowtarzalną, unikatową ceramikę, 
projektowaną specjalnie dla Fabryki Porcelany w Boguci-
cach. Paweł Karasek stosował bowiem różne techniki.  
Jego obrazy olejne odzwierciedlają zachwyt Tatrami,  
a w szczególności Morskim Okiem. Góry przedstawione  
w różnych porach roku, otulone mgłą, przyprószone śnie-

giem, przedstawione w ciepłych barwach jesieni, zachwy-
cały wielu. Pokazywał je na wystawach indywidualnych 
i zbiorowych, uczestniczył w wielu akcjach charytatyw-
nych, W roku 1978 został odznaczony Złotą Odznaką 
za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego i Złotą  
Odznaką za zasługi dla Zakopanego.

Krzysztof Karasek urodził się w 1954 roku w Zakopa-
nem. Zainteresowanie sztuką wyniósł z domu rodzinne-
go, zawsze pełnego artystów i dyskusji o sztuce. Ukończył 
Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie i malar-
stwem na szkle zajmuje się amatorsko od roku 1986,  
ale od dziecka rysował i malował pod okiem ojca. Maluje 
architekturę drewnianą Podhala, anioły, kwiaty, sceny ro-
dzajowe. Tworzenie sprawia mu wielką radość. Jego pra-
ce są rozpoznawalne dzięki wypracowanym środkom wy-
razu: niepowtarzalnej, ekspresyjnej kresce i kolorowej 
plamie. Starannie dobiera ramy, czasami to one stają się 
inspiracją dla powstającego obrazu. Ważną rolę w malar-
stwie Krzysztofa Karaska odgrywa architektura sakralna.

Autor zauroczony jest pięknem drewnianych kościo-
łów i kunsztem ich twórców, chętnie przenosi je na szkło. 
Tematem jego prac są też podhalańskie Madonny i zwiew-
ne anioły. Maluje farbami olejnymi i wodnymi. Jego pra-
ce prezentowane były na licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych.

Od kilku lat systematycznie prace malarza wpisują 
się w tematykę sakralną corocznych wystaw malarstwa 
na szkle w kaplicy Witkiewiczowskiej w Jaszczurówce.

Kurator wystawy: Małgorzata Wnuk

Centrum Kultury Rodzimej w 
willi Czerwony Dwór

Autor: Paweł Karasek 
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ZakopiańcZycy

 Jest absolwentką Technikum 
Tkactwa Artystycznego w Za-
kopanem oraz Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie na Wy-
dziale Zdrowia. Ponad 30 lat była pie-
lęgniarką w Zakopiańskim Szpitalu 
Powiatowym im. dr Tytusa Chału-
bińskiego, gdzie pełniła obowiązki 

Marta Walczak 
Stasiowska

pielęg niarki oddziałowej w oddziale 
neonatologicznym.

Malarstwem na szkle zajęła się 
stosunkowo późno. Pierwsza wysta-
wa odbyła się w 2004 roku w zako-
piańskiej karczmie „U Wnuka”.  
Obrazy na szkle artystki etnogra-
fowie uznają za jedne z najbardziej 
tradycyjnych spośród malowanych 
aktualnie na Podhalu. Malowane 
na czarnym tle, są przejrzyste, z do- 
pracowaną kreską, czytelną jed no- 
znaczną kolorystyką. Jej ulubionym 
motywem jest Matka Boża w zna-
nych, tradycyjnych przedstawieniach 
oraz wersjach, które ma larka sama 
wymyśla. Maluje też anioły i świę-
tych, czasem scenki rodzajowe. 

Marta Walczak Stasiowska jest 
członkinią Stowarzyszenia Twórców 
Ludowych. Jej prace prezentowane 
były na wystawach indywidualnych i 
zbiorowych. Znajdują się kolekcjach 
muzeów etnograficznych w Polsce 

oraz w zbiorach prywatnych w wielu 
krajach Europy i USA.

Spośród wielu nagród i wyróż-
nień warto wymienić:

 2011 roku Stypendium Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

 2014 roku Brązowy Medal 
Zasłużony Kulturze Gloria Artis,

 2017 roku Dyplom Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za szczególne zasługi w upowszech-
nianiu kultury ludowej,

 2018 roku Doroczną Nagrodę 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w dziedzinie twórczości  
ludowej,

 2020 roku Nagrodę Burmistrza 
Miasta Zakopane.

Przedstawiając sylwetkę Pani  
Marty Walczak Stasiowskiej dzięku-
jemy jednocześnie za możliwość  
wykorzystania obrazu na szkle o te-
matyce bożonarodzeniowej, którego 
zdjęcie zdobiło okładkę Informatora  
dla mieszkańców Zakopane.pl 
nr 2/2020.
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 uchWała krajobrazoWa

 Trwają prace nad ustaleniem 
zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury,  

tablic reklamowych i urządzeń rekla-
mowych oraz ogrodzeń, ich gabary-
tów, standardów jakościowych oraz 
rodzajów materiałów budowlanych, 
z jakich mogą być wykonane, na tere-
nie Gminy Miasta Zakopane. Projekt 
tzw. uchwały krajobrazowej, sporzą-
dzany zgodnie z ustawą z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, zostanie 
teraz nieznacznie zmieniony i skie-
rowany do ponownych uzgodnień, 
a później do ponownego wyłożenia 
do publicznego wglądu.

Jednym z głównych założeń opra-
cowania uchwały krajobrazowej 
jest uporządkowanie Zakopanego 
pod względem rozmieszczenia tablic 
i urządzeń reklamowych, które obec-
nie dominują w przestrzeni miej-
skiej, zakłócając wizualny odbiór  
terenów o najwyższych w skali kraju 
walorach krajobrazowych. Działania 
porządkujące podjęte zostały dla  
obszaru całej Gminy.

Projekt uchwały uzyskał pozy-
tywne opinie i uzgodnienia wszyst-
kich wymaganych przepisami orga-
nów, m.in. Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Krakowie 

Uchwała 
krajobrazowa

i Małopolskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Krakowie. 
Możliwe to było dzięki ustaleniu dale-
ko idących ograniczeń możliwości  
sytuowania tablic i urządzeń rekla-
mowych niestanowiących szyldów.  
Zgodnie z definicją ustawową, szyld 
to tablica reklamowa lub urządzenie 
reklamowe informujące o działalno-
ści prowadzonej na nieruchomości, 
na której ta tablica lub urządzenie się 
znajduje. 

Dla szyldów przewidziano znacz-
nie szersze możliwości, by umożli- 
wić lokalnym przedsiębiorcom do-
tarcie do usługobiorców. Ideą było  

uczynienie Zakopanego miastem 
wolnym od powszechnej „rekla-
mozy”. Niepowtarzalny charakter  
regionu, tradycje miejsca, cenne  
historycznie i kulturowo walory  
Zakopanego, jak również poszano-
wanie dobrego sąsiedztwa – uza-
sadniają radykalne ograniczenie 
sytuowania tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych.

Uchwała krajobrazowa, określa-
jąc precyzyjne zasady, na jakich mo-
gą funkcjonować reklamy w prze-
strzeni publicznej i ich standardy, 
powinna przynieść zdecydowane  
korzyści, przede wszystkim poprzez  
umożliwienie skutecznej walki 
z wszechobecnymi tzw. dzikimi  
reklamami. Te nośniki, które będą  
spełniały wymogi prawa miejsco-
wego, z cała pewnością będą lepiej 
wyeksponowane, a więc komunikaty 
reklamowe będą docierały do więk-
szej liczby odbiorców.

W uchwale zostaną również usta-
lone zasady i warunki sytuowania  
obiektów małej architektury 
oraz ogrodzeń.

Projekt „uchwały krajobrazowej” 
wyłożony był do publicznego wglądu 
w dniach od 14 grudnia 2020 roku  
do 1 lutego 2021 roku, natomiast ter-
min składania uwag upłynął z dniem  
15 lutego 2021 roku. Obecnie trwa 
analiza złożonych uwag, w ciągu kil-
ku tygodni zostaną one rozpatrzone,  
a następnie projekt uchwały zmie-
niony i przekazany do ponownych  
uzgodnień.

 Tak zmieniał się krajobraz Krupówek 
po wprowadzeniu Parku Kulturowego
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zdrowie

skodawcy (może to być odcinek renty, emerytury, skan  
decyzji przyznającej świadczenie ewentualnie wydruk 
z konta bankowego potwierdzający wysokość wypłaca-
nego świadczenia lub w przypadku prowadzenia działal-
ności gospodarczej – inny dokument poświadczający  
wysokość osiąganego dochodu),

b) W trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem
socjalnym. W ślad za wnioskiem złożonym ustnie należy  
przesłać skan, fotografię dokumentu potwierdzającego 
miesięczny dochód wnioskodawcy (może to być odcinek 
renty, emerytury, skan decyzji przyznającej świadczenie 
ewentualnie wydruk z konta bankowego potwierdzają-
cy wysokość wypłacanego świadczenia lub w przypadku 
prowadzenia działalności gospodarczej – inny dokument 
poświadczający wysokość osiąganego dochodu). Taki do-
kument (skan) potwierdzający wysokość dochodu moż-
na przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekre-
tariat@mopszakopane.pl lub przesłać w formie czytelnej 
fotografii na numer telefonu MOPS wskazany przez pra-
cownika przyjmującego wniosek. Dokumenty dotyczące 
dochodu można też doręczyć do MOPS osobiście.

Po zweryfikowaniu wniosku pod kątem dochodu 
wnioskodawcy, Dyrektor MOPS wyda decyzję admini-
stracyjną w sprawie przyznania prawa do skierowania 
na nieodpłatne szczepienie przeciwko pneumokokom.

Informacja o osobach zakwalifikowanych do szczepie-
nia zostanie przez MOPS Zakopane przekazana do Wielo-
specjalistycznej Kliniki Medycznej ALLMEDICA w Zakopa-
nem, ul. Chyców Potok 26 (Centrum Handlowe Szymonek).

ALLMEDICA Zakopane telefonicznie skontaktuje się 
z osobami zakwalifikowanymi do szczepienia celem  
ustalenia terminu i godziny  
szczepienia.

Dane kontaktowe MOPS: 
 tel. 18 20 147 33, 

czynny w godzinach 
8.00–15.00
e-mail:
sekretariat@mopszakopane.pl

 Informujemy, że rusza program osłono wy pomocy 
rze czowej w formie szczepień przeciwko pneumo-
kokom dla mieszkańców Miasta Zakopane w roku 

2020/2021. Program jest realizowany z budżetu Miasta  
Zakopane na podstawie uchwały Rady Miasta Zakopane  
nr XXVI/334/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku. Program 
został opracowany i uchwalony na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz.U. z 2020 
poz. 1876) i jest realizowany przez Miejski Ośrodek  
Pomocy Społecznej w Zakopanem, ul. Jagiellońska 7.

Kto może skorzystać?
Z pomocy w formie nieodpłatnego szczepienia prze-

ciwko pneumokokom może skorzystać każdy mieszkaniec 
Zakopanego w wieku powyżej 65 roku życia, którego  
dochód miesięczny nie przekracza:

 w przypadku osoby samotnej kwoty 150%  
najniższej emerytury to znaczy kwoty 1800,00 zł brutto;

 w przypadku osoby w rodzinie (np. małżeństwo 
emerytów) dochód nie przekracza kwoty w wysokości  
100% najniższej emerytury to znaczy kwoty 1200,00 zł 
brutto/osobę.

Jak można skorzystać?
Żeby otrzymać skierowanie na nieodpłatne szcze-

pienie przeciwko pneumokokom należy:
 Zgłosić się do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej (MOPS) w Zakopanem i złożyć wniosek o przy-
znanie pomocy w formie skierowania na szczepienie 
(wzór wniosku do pobrania poniżej).

Wniosek można złożyć:
a) Osobiście w siedzibie MOPS ul. Jagiellońska 7, par-

ter sala obsługi. Do wniosku należy dołączyć kserokopię 
dokumentu potwierdzającego miesięczny dochód wnio-

 Burmistrz Miasta Zakopane 
Leszek Dorula przypomina, 
że w dniu 30 grudnia  

2020 roku Rada Miasta Zakopane 
przyjęła uchwałę w sprawie Lokalne-
go Programu Osłonowego. Gwarantu-
je on dotacje dla osób, które ponoszą 
zwiększone koszty grzewcze związa-
ne z używaniem ekologicznego syste-
mu ogrzewania.

Program skierowany jest do osób, 
które przeprowadziły trwałą zmia-
nę systemu ogrzewania z wykorzy-
staniem otrzymanej od Gminy  

Szczepienia przeciw 
pneumokokom

Miasta Zakopane dotacji celowej  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Małopol-
skiego. 

Warunki otrzymania dotacji:
 regulowanie opłat związanych 

z ogrzaniem nieruchomości, potwier-
dzone umową z dostawcą energii lub 
paliwa, a w przypadku ogrzewania 
ekogroszkiem lub peletem faktura-
mi z ostatniego roku kalendarzowe-
go potwierdzającymi poniesienie wy-
datków, 

Lokalny Program Osłonowy  faktyczne zamieszkiwanie  
nieruchomości potwierdzone aktem 
własności,

 uzyskiwanie dochodu nieprze-
kraczającego 1051,50 zł dla osoby  
samotnej oraz 792 zł dla osoby w ro-
dzinie. 

Program realizowany przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej w Za-
kopanem  stanowi realną pomoc 
dla wszystkich tych, którzy w trosce 
o siebie, swoje rodziny i czyste powie-
trze w Zakopanem zdecydowali się
na wymianę dotychczasowego ogrze-
wania na ekologiczne.

Szczegóły na www.mopszakopa-
ne.pl.
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GeoTermia Podhalańska
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INFORMACJA
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 Polskie TaTry

GROTA SOLNA
Doskonałym uzupełnie-

niem pobytu w wodach ter-
malnych w Aqua Park Za-
kopane jest możliwość sko-
rzystania z groty solnej 
z tężniami solankowymi, za-
pewnia jącej dobrodziejstwo 

Zadbaj o swoje zdrowie 
w wodach termalnych 
WODY TERMALNE

Niewątpliwe jest, iż wody termalne w Aqua Park Zako-
pane, ze względu na liczne walory zdrowotne, cieszą się 
coraz większą popularnością wśród społeczeństwa,  
zarówno turystów jak i mieszkańców Zakopanego. 

Termy to doskonały sposób na poprawę naszego zdro-
wia, wyglądu skóry, samopoczucia oraz kondycji fizycz-
nej. Wody termalne to źródła wód leczniczych, pochodzą  
z głębi ziemi i zawierają w sobie całe dobrodziejstwo,  
którym obdarza nas natura. To przede wszystkim wielość 
różnorodnych cennych pierwiastków i minerałów,  
w których skład wchodzą siarczki, krzemionka, potas, 
magnez, wapń czy żelazo – dzięki którym ludzki organizm  
funkcjonuje w sposób prawidłowy. Zawartości makro  
i mikroelementów ma działanie zarówno lecznicze 
jak i terapeutyczne. Warto podkreślić, że wody termalne 
mają również działanie profilaktyczne, zapobiegają  
schorzeniom chrząstek stawowych, poprawiają prze-
mianę materii oraz obniżają poziom cholesterolu, kwasu  
moczowego i glukozy. 

Lecznicze właściwości tych wód łagodzą bóle mięśni 
i stawów, regulują tętno, pomagają pokonać bezsenność 
i pozytywnie wpływają na układ nerwowy człowieka.  
Ponadto wody termalne mogą być stosowane jako ele-
ment codziennej pielęgnacji, dzięki czemu zmniejszymy 

obrzęki, przywrócimy odpowiednie pH skóry, zredukuje-
my zaczerwienienia oraz zapewnimy gładką i zdrową  
skórę. Kąpiele w wodach termalnych to nie tylko popra-
wia zdrowia ale i również naszego samopoczucia, dodają 
nam mnóstwo pozytywnej energii! Mogą z nich korzystać 
osoby w różnym wieku, szczególnie zalecane są w okresie  
rekonwalescencji po przebytych operacjach czy schorze-
niach. 

Jak zostało wyżej wspomniane, wody termalne 
w Aqua Park Zakopane posiadają charakterystyczne stęże-
nie ważnych dla zdrowia pierwiastków, dlatego też łatwo 
wywnioskować, że kąpiele w takich źródłach będą niosły 
pozytywne efekty dla funkcjonowania większości proce-
sów w naszym organizmie. Kąpiele w wodach termalnych 
w Aqua Park Zakopane to prawdziwa przyjemność oraz 
źródło zdrowia!

Buduj swoją 
odporność 
poprzez 
aktywność 
fizyczną 

PŁYWANIE
Nie od dziś wiadomo, że pływanie 

to doskonały trening dla naszego organiz-
mu, to przede wszystkim trening fizyczny, 
który aktywuje aż czterdzieści mięśni jed-
nocześnie. 

Kiedy pływamy angażujemy wszyst- 
kie partie naszego ciała, wzmacniając ich 
odporność i wy trzymałość. W trakcie  
aktywności fizycznej w wodzie może się 
nam wydawać, że nie kosztuje nas to  

żadnego wysiłku, ale nic bardziej myl-
nego. 

Woda stanowi naturalne obciążenie 
i stawia opór naszym mięśniom, dzięki  
temu właśnie rzeźbimy je bez obciążenia 
stawów i kości. Pływanie doskonale łago-
dzi stres, a także jest odpowiednie dla  
ludzi w każdym wieku, nawet dla tych, 
którzy mają problemy z mięśniami  
i kośćmi, ponieważ woda zapewnia  
uczucie lekkości.

Dobrodziejstwo morskiego klimatu w grocie solnej 
morskiego klimatu wraz 
z całym katalogiem innych 
zdrowotnych właściwości. 

To miejsce daje gwaran-
cję uzupełnienia niedobo-
rów składników potrzeb-
nych dla organizmu w tym 
m.in. jodu. Klimat groty  

morzem. Regularne sean-
se w grocie solnej w natu-
ralny sposób wzmacnia-
ją system odpornościowy, 
podnoszą zdolność kon-
centracji, redukują stres, 
wyciszają oraz pogłębiają 
procesy oddychania. 

solnej w Aqua Park Zako-
pane odbudowuje i wzmac-
nia mechanizmy obronne 
organizmu. 45-minutowy 
seans dostarcza do orga-
nizmu tyle zdrowo czyn-
nych pierwiastków ile 
jednodniowy pobyt nad 
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Sprawy Społeczne

 Zakopane to jedna z pierw-
szych miejscowości, której 
mieszkańcy mogą skorzystać 

z pełni możliwości aplikacji  
Moja Okolica. Wszystko dzięki temu, 
że miasto znalazło się w pierwszej 
trójce miast w Polsce, które przystą-
piły do programu umożliwiającego 
mieszkańcom wygodny i szybki do-
stęp do przydatnych, ciekawych,  
ale także ważnych informacji lokal-
nych. Od wyprzedaży garażowej  
w sąsiedztwie, przez informacje 

o nadchodzących wydarzeniach 
w życiu miasta, po lokalizację naj-
bliższego punktu usługowego – 
wszystko to, i wiele więcej, w jednej 
aplikacji na smartfonie.

Moja Okolica to aplikacja, w któ-
rej znajdziesz to, co powinieneś wie-
dzieć – a właściwie to, co chciałbyś 
wiedzieć – jako turysta i mieszkaniec 
Zakopanego. Gromadzi ona  
informacje o nadchodzących wyda-
rzeniach w Twojej okolicy, zmianie 

godziny otwarcia urzędów (szczegól-
nie ważne w dzisiejszych czasach), 
bibliotek, placówek kulturalnych, 
przerw w dostawie mediów czy zmia-
nie miejskich opłat. Oczywiście to Ty 
decydujesz, które z tych wiadomości  
interesują Cię najbardziej: możesz  
wskazać, czy i o jakich aktualno-
ściach aplikacja ma Cię powiada-
miać.

Moja Okolica to także narzędzie 
przydatne w sytuacjach awaryjnych. 
Bez problemu wyszukasz w niej lo-
kalne (i nie tylko) placówki ochrony 
zdrowia, sprawdzisz godziny otwar-
cia aptek, a nawet dowiesz się, gdzie 
znajduje się najbliższy punkt z do-
stępnym publicznie defibrylatorem.

I wszystko to w urządzeniu, któ-
re masz zawsze pod ręką – telefonie – 
i jednej, przyjaznej aplikacji.

Informacje z pewnego źródła
Co ważne, jej twórcy zadbali o to, 

by tego typu informacje pochodziły  
z najbardziej wiarygodnego źródła: 
od lokalnych władz. To właśnie Urząd 
Miasta, wykorzystując Moją Okolicę  
jako nowoczesny kanał kontaktu 
z mieszkańcami, będzie wprowadzać 
część informacji do aplikacji.

Część, ale nie wszystkie.
Moja Okolica będzie udostępnia-

ła także informacje z administracji cen-
tralnej, na przykład alerty pogodowe 
dla danej miejscowości czy ostrzeże-
nia o podwyższonym stanie rzek – tłu-
maczy Anna Sopala, prezes firmy 
S4C Operator, która stworzyła apli-
kację – Moja Okolica ma być jednak 
także aplikacją integrującą mieszkań-
ców i wspierającą lokalne biznesy, dla-
tego ważna jej część będzie bazowała 
również na informacjach pochodzących 
właśnie od nich.

Bądź na bieżąco z życiem miasta
I rzeczywiście, aplikacja poinfor-

muje nas także o tym, co do sprze-

dania mają nasi sąsiedzi – o ile 
oczywiście oni sami zechcą o tym 
powiedzieć! – a także pozwoli nam 
znaleźć lokalnych przedsiębiorców 
i przeglądać ich specjalne oferty.  
Lokalna cukiernia będzie mogła  
poinformować o specjalnej linii  
swoich wypieków. Mechanik samo-
chodowy – o niższych cenach na wy-
brane usługi. Właściciele aparta-
mentów – o promocyjnych ofertach 
najmu (bo z aplikacji Moja Okolica  
można przecież korzystać także 
na wyjeździe). 

Ważną z punktu widzenia lokal-
nej społeczności funkcją aplikacji będzie 
możliwość dodawania ogłoszeń przez 
lokalnych przedsiębiorców – mówi Le-
szek Dorula, burmistrz Miasta Zako-
pane. – To pozwoli im lepiej docierać 
z ich ofertą do mieszkańców, w dodatku  
tych, którzy faktycznie są nią zainte-
resowani. Jestem przekonany, że ten 
dodatkowy kanał promocji będzie 
przyczyniał się do wspierania zako-
piańskiego biznesu.

Siła doświadczenia
Przy tej okazji warto wspomnieć, 

że Moja Okolica nie jest dziełem de-
biutantów: firma ją oferująca należy  
do działającej od ponad trzech dekad 
grupy MCX, specjalizującej się w roz-
wiązaniach teleinformatycznych.  
Sama platforma Moja Okolica, mimo  
że powstała w 2020 roku, została już 
laureatem branżowego konkursu 
Smart City Poland Award w kategorii  
e-usługi. 

Jeśli więc chcesz być na bieżąco 
z tym, co dzieje się w Twoim mieście 
i być jednym z pierwszych, którzy bę-
dą współtworzyć społeczność Smart 
City w Zakopanem, zainstaluj aplika-
cję Moja Okolica już teraz:

 https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.mojaokolica&-
gl=PL

Nowa jakość 
dla mieszkańców 
Zakopanego
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 sPraWy sPołeczne

Trochę historii:
 w 1979 roku państwo Barbara 

i Andrzej Sekuradzcy rozpoczęli sta-
rania o utworzenie w Zakopanem  
Koła Rodziców Dzieci Specjalnej  
Troski,

 w 1980 roku Koło rozeznało 
ilość i potrzeby osób niepełnospraw-
nych intelektualnie zamieszkujących 
teren Podtatrza, nie objętych dotąd 
działaniem służb państwowych,

 w 1982 roku został opraco-
wany projekt Ośrodka Rehabilita-
cyjno-Wychowawczego w domu 
przekazanym przez pana Krauze 
na Kamieńcu, równocześnie urucho-
miono przedszkole dla sześciorga 
dzieci w prywatnym domu pani Wój-
cik na Tatarach,

 w 1984 roku rodzice z Koła 
przy wsparciu i pomocy pani Zairy 

Krauze rozpoczynają remont i rozbu-
dowę budynku,

 we wrześniu 1989 roku OR-W  
rozpoczyna oficjalnie swoją działal-
ność,

 w marcu 1993 roku zaczęły 
swoją działalność Warsztaty Terapii 
Zajęciowej dla dorosłych osób z nie-
pełnosprawnością intelektualną, któ-
re powstały dzięki nieocenionej po-
mocy pani Heleny Garcii z mężem 
i ich przyjaciół z Holandii.

Przeskakujemy do roku 2019. 
 6 kwietnia zostaje wybrany 

nowy zarząd Koła, rozpoczyna się 
żmudny, trudny, lecz konieczny pro-
ces zmian. Jak każda firma (ponad 
60-ciu pracowników i prawie 120-tu  
podopiecznych z rejonu powiatu) 
w ciągu prawie 40-tu lat działalności  
mieliśmy lepsze i trochę gorsze okre-

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną

Koło w Zakopanem
 

sy. Musimy nadążać za światem, 
wprowadzamy rozwiązania, które za-
pewnią nam nie tylko dalsze istnie-
nie, ale przede wszystkim rozwój. 
Znaleźć złoty środek na stabilną egzy-
stencję, niezależną od zawirowań  
politycznych, gospodarczych, czy jak  
ostatni rok – panującej pandemii. 

Unowocześniamy i wprowadzamy  
nowe metody pracy i rehabilitacji 
osób z niepełnosprawnościami.  
Nasza kadra się szkoli, kolejne kursy  
i specjalistyczne kierunki studiów.  
Nawiązaliśmy stałą współpracę  
ze specjalistami w całym kraju,  
co zaowocowało zorganizowaniem 
pierwszej naszej dużej konferencji 
na temat MPD. Wchodzimy szeroko 
w komunikację wspomagającą AAC.

Udało się nam, jeszcze przed  
lockdown’em urządzić I Bal Charyta-
tywny.

Ostatnio ruszyliśmy z popołud-
niowymi zajęciami tematycznymi, 
zaczęliśmy od sensoplastyki  
dla dzieci i młodzieży, zdrowych 
i niepełno sprawnych nie będących 
naszymi podopiecznymi.

W planach mamy kolejne warsz-
taty, m.in. zajęcia z neurorehabili-
tacji przy pomocy najnowszej wersji 
urządzenia C-eye, jedynego w Mało-
polsce południowej.

Czas jest teraz trudny dla wszyst-
kich, ale mamy nadzieję i wielkie  
plany.

Dziękujemy wszystkim, którzy nas 
wspierają, choćby dobrym słowem.

Z okazji zbliżających się Świąt  
Wielkanocnych w imieniu podopiecz-
nych, pracowników i zarządu życzę 
Państwu wszystkiego najlepszego,  
wielu łask Chrystusa Zmartwych-
wstałego i zapraszam na Kamieniec  
na kiermasz ozdób świątecznych wyko-
nanych przez naszych uczestników  
Warsztatów.

PL





MIASTO ZAKOPANE
ZAPRASZA NA WYDARZENIA ORGANIZOWANE W ROKU 2021  
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