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 2–6.02  XXVIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Zimowych

 4.02  Wernisaż wystawy „Góry – Morze –
Morze – Góry” w Miejskiej Galerii Sztuki

 19.02  Finał Pucharu 
Zakopanego w Narciarstwie 
Alpejskim

 26.02  37. Urodziny Teatru 
Witkacego oraz 137. rocznica urodzin 
Patrona – Stanisława Ignacego Witkiewicza

 28.02  Otwarcie XLV Mistrzostw Świata 
Juniorów w narciarstwie klasycznym

 6.01  Orszak Trzech Króli

 9.01  Inauguracja VIII Pucharu Zakopanego 
Amatorów w Narciarstwie Alpejskim

 13.01  Przedpremierowy pokaz 
filmu „Marusarz. Tatrzański Orzeł” 

w zakopiańskim Kinie Sokół

 15–16.01  XI edycja 
Światowego Dnia Śniegu – FIS 

World Snow Day

 26.01  Premiera filmu dokumentalnego 
„WALOCH” w Miejskiej Galerii Sztuki  

im. Wł. hr. Zamoyskiego

 1.03  Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych

 14.03  Otwarcie Agendy Zamiejscowej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego w Zakopanem

 15.03  Reportaż 
o twórczości Jana Fudali w willi 

Czerwony Dwór

 20.03  Koncert „Gorzkie Żale” 
zespołu Harmony Trejo

 26.03  Szósta odsłona Salonu Marcowego – 
Plakat

STYCZEŃ

LUTY

MARZEC
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Rok 2022 
bez podwyżki 
podatków

 W dawnej placówce Gestapo w Zakopanem powstaje Muzeum Palace upa-
miętniające ofiarną walkę mieszkańców Podtatrza o wolność ojczyzny 

w czasie II wojny światowej. Dzięki zaangażowaniu i współpracy szeregu pod-
miotów już w przyszłym roku zostanie otwarty nowy oddział Muzeum Tatrzań-
skiego. 

Muzeum Palace powstaje przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, Województwa Małopolskiego oraz Miasta Zakopane. Dzięki 
dotacji przekazanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w grud-
niu 2021 r. Muzeum Tatrzańskie odkupiło od Miasta Zakopane budynek Palace. 
Część budynku została przekazana przez Miasto Zakopane w formie darowizny. 

Przypomnijmy – Willa Palace została zakupiona przez Miasto Zakopane 
w 2017 r. To działanie było możliwe dzięki pozyskaniu przez burmistrza Leszka 
Dorulę dotacji rządowej w kwocie 9 mln zł. Stało się to po 20 latach bezskutecz-
nych prób uregulowania tej kwestii i zmagań z wieloma problemami związa-
nymi z prowadzeniem w tym miejscu muzeum przez Stowarzyszenie Muzeum 
Walki i Męczeństwa „Palace”.   

Przy okazji tworzenia Muzeum Palace, Muzeum Tatrzańskie prowadzi pra-
ce badawcze na temat okresu II wojny światowej na Podtatrzu. Powstające do-
kumentacje są nadzorowane przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków. 

Wszystkie miejsca, w których przesłuchiwani i katowani byli ludzie, zosta-
ną należycie uszanowane. Muzeum Tatrzańskie będzie kontynuowało pracę 
i opiekę nad zbiorami dotychczasowego Muzeum Walk i Męczeństwa, prowa-
dzonego przez Stowarzyszenie Muzeum Walki i Męczeństwa „Palace” – Katow-
nia Podhala. 

Muzeum Tatrzańskie zaprasza do włączenia się w tworzenie Muzeum  
Palace poprzez udział w zbiórce pamiątek oraz udzielanie wywiadów  
na temat II wojny światowej na Podtatrzu. Wszelkie osoby mające wiedzę  
o losach więźniów oraz budynku Palace proszone są o kontakt z Muzeum  
Tatrzańskim, adres: Droga na Koziniec 8, 34-500 Zakopane, tel. 535 602 444,  
palace@muzeumtatrzanskie.pl. 

Również w tym roku Bur-
mistrz Miasta Zakopane  
Leszek Dorula ma dobrą  
wiadomość dla mieszkańców. 
Stawki podatków od nie-
ruchomości oraz środków 
transportu ponownie nie 
uleg ną zmianie. Podkreślić 
trzeba, że wysokość stawek 
podatku od nieruchomości  
została ostatnio zmieniona  
w grudniu 2018 r. i obowią- 
zuje od 2019 r., a podatku  
od środków transportu – 
w grudniu 2016 r. i obowią-
zuje od 2017 r. Podatki te  
nie wzrosły więc odpowied-
nio od 4 i 6 lat.

 Były one w tym okresie 
utrzymywane na niższym 

poziomie niż maksimum wyzna-
czane przez ministerstwo. Także 
teraz nie wzrosną mimo podnie-
sienia przez Ministerstwo Finan-
sów górnych granic stawek kwo- 
towych podatków i opłat lokal-
nych na rok 2022. Zgodnie z prze-
pisami, decyzje o ewentualnych 
zmianach wysokości stawek  
podatków i opłat lokalnych pozo-
stają bowiem w rękach samorzą-
dów. 

Tym samym, mimo wzrostu 
inflacji i sytuacji trudnej także dla 
samorządów, zachowana zostanie 
równowaga w finansach miasta. 
Budżet na rok 2022 został bowiem 
tak skonstruowany, by nie wiązał 
się z żadnymi dodatkowymi  
obciążeniami dla podatników,  
a z drugiej strony zapewniał roz-
wój oraz realizację wszystkich za-
dań i najważniejszych inwestycji 
w mieście. Zaplanowane zostały 
więc m.in. remonty dróg i konty-
nuacja budowy Centrum Komuni-
kacyjnego, a dzięki pozyskanym 
środkom z programów rządowych 
i unijnych oraz złożonym wnio-
skom o dofinansowanie, przy-
gotowywane są kolejne ważne 
przedsięwzięcia. 

Muzeum Tatrzańskie 
przywraca pamięć 

o Palace 
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 22 lutego w Urzędzie Miasta 
odbyło się spotkanie doty-
czące rozpoczęcia moderni-

zacji linii kolejowej tzw. „Zakopian-
ki” w granicach administracyjnych 
miasta Zakopane wraz z komplekso-
wym remontem stacji kolejowej  
Zakopane. 

W ramach tej inwestycji poziom 
stacji kolejowej zostanie obniżony, 
co pozwoli na bezpieczne i kom-
fortowe wsiadanie oraz wysiadanie 
z pociągów. Dodatkowo zostaną 
wydłużone perony, co umożliwi 
obsługę długich składów pociągów, 
zostaną również przebudowane 
wiaty peronowe. Prace mają zwią-
zek z modernizacją całej linii kole-
jowej Zakopianka, która umożliwi 
skrócenie czasu podróży pomiędzy 
stacjami Kraków–Zakopane, dzięki 
czemu podróż koleją stanie się bar-
dziej konkurencyjna w stosunku  
do jazdy samochodem. 

Inwestycja ta, planowana przez 
PKP PLK S.A., powiązana jest z pro-
wadzoną już przez Miasto Zakopane 
inwestycją budowy Centrum Ko-
munikacyjnego i wpisuje się w sze-
rokie działania Miasta związane 
z utworzeniem nowoczesnej prze-
strzeni do kompleksowej obsługi 
ruchu pasażerskiego, co znacznie 
przyczyni się do zmniejszenia natę-
żenia ruchu samochodowego w Za-
kopanem. 

Prace przygotowawcze roz-
poczęły się w marcu, co wiąże 
się z całkowitym zawieszeniem 
połączeń kolejowych do Zakopa-
nego. Wiedząc jednak, jak wielką 
popularnością cieszą się połączenia 
kolejowe do Zakopanego, zwłaszcza 
w sezonie letnim, PKP Intercity 
wraz z PKP PLK przygotują stację 
tymczasową, umożliwiającą w cza-
sie wakacji 2022 oraz ferii zimowych 
2023 ruch pociągów na tej trasie. 
Stacja tymczasowa powstanie do 
czerwca na zajezdni kolejowej zlo-
kalizowanej na Spyrkówce. 

Inwestycje kolejowe 
i tymczasowy dworzec na Spyrkówce – 

spotkanie z przedstawicielami PKP

W spotkaniu wziął udział bur-
mistrz Leszek Dorula wraz z zastępcą 
Tomaszem Filarem i naczelnikiem 
Wydziału Strategii i Rozwoju Andrze-
jem Haładyną, a także przedstawiciele 
PKP Intercity S.A. członek zarządu  
Pan Adam Laskowski wraz z dyrekto- 
rami oraz przedstawiciel PKP PLK S.A.  
dyrektor Regionu Południowego Cen-
trum Realizacji Inwestycji Mateusz 
Wanat. 

Wspólnie podjęto ustalenia, mają-
ce na celu zagospodarowanie zlokali-
zowanego przy linii kolejowej terenu 
miejskiego na Spyrkówce na tym-
czasową stację kolejową m.in. z do-
stosowanymi do obsługi pasażerów 
dojściami, oznakowaniem, schodami, 
rampą dla osób niepełnosprawnych, 
pero nami, punktem informacji, miej- 
scami postoju dla taksówek i transpor-
tu zbiorowego. Zaplanowany został 
także dojazd komunikacją miejską  
do tymczasowego dworca. 

Inwestycja prowadzona na torowi-
sku oraz samej stacji kolejowej jest du-
żym przedsięwzięciem logistycznym 
i wiążą się z nim różne inne działania 
okołoinwestycyjne, w związku z czym 
omówione zostały również najważ - 

niejsze kwestie dojazdu do terenu 
prac, tak by w jak najmniejszym 
stopniu utrudniały one komunikację 
w mieście. 

Zarówno przedstawiciele PKP 
Intercity, PLK, jak również burmistrz 
Leszek Dorula podkreślali wspólnie  
konieczność utrzymania mimo trwa- 
jących remontów połączenia kolejo-
wego z Zakopanem w czasie zimowe-
go i letniego sezonu turystycznego, 
a także zapewnienia pasażerom odpo-
wiednich warunków na Spyrkówce. 

Dzięki wdrożonym rozwiązaniom 
w newralgicznych terminach dojazd 
pod Tatry koleją będzie nadal możliwy.
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 Urząd Miasta Zakopane, przyłącza-
jąc się do szerokiej akcji na Podhalu 

i w całej Polsce, zorganizował w weekend 
18–19 lutego 2022 r. zbiórkę dla 7-mie-
sięcznej mieszkanki Kościeliska – Matyl-
dy, która urodziła się z ciężką wadą serca 
i pilnie musi przejść ratującą życie ope-
rację w USA. 

Do akcji włączyli się pracownicy 
urzędu na czele z burmistrzem Leszkiem  
Dorulą oraz zastępcami Agnieszką No-
wak-Gąsienicą i Tomaszem Filarem. Wo-
lontariuszki prowadziły zbiórkę do puszek 
podczas finału Pucharu Zakopanego Ama-
torów w narciarstwie alpejskim. Łącznie 
udało się uzbierać ponad 5 tys. zł.

Przez dwa dni zbiórkę wspierał wyjąt-
kowy miś Air Teddy Bear Staszek – Naj-
dzielniejszy Miś Na Świecie, który 18 lu-
tego odwiedził Urząd Miasta, wybrał się 
na wycieczkę po Zakopanem, a w sobotę, 
19 lutego, towarzyszył wolontariuszkom 
na stacji narciarskiej Szymoszkowa. Miś 
pomaga chorym dzieciom, wykonując 
loty po całym świecie, odwiedzając 
rzesze miejsc i spotykając wspaniałych 
ludzi. Staszek pomógł już zebrać ponad 
milion złotych dla wielu dzieci. 

 W tym roku zima w Zakopanem i w całym regionie 
Podhala była wyjątkowo piękna, ale także uciążliwa. 

Rekordowe i częste opady śniegu towarzyszyły nam już 
od grudnia. W wielu miejscowościach wiązały się one na-
wet z przejściowymi utrudnieniami w ruchu drogowym. 
W Zakopanem, w tym trudnym okresie, nasze służby 
miejskie ze spółki TESKO dokładały wszelkich starań,  

by drogi w mieście były cały czas przejezdne i dobrze 
utrzymane. Problem zaczęła jednak stanowić ogromna 
ilość odgarnianego przez sprzęt śniegu, który kumulował 
się na poboczach i chodnikach. Zmagali się z nim zarów-
no mieszkańcy, jak również miejskie służby.

Wywóz śniegu z terenu miasta rozpoczął się w grud-
niu i łącznie wywieziono ok. 22 tys. m3 śniegu, czyli  
ok. 1100 pełnych ciężarówek. Akcja wywozu śniegu pro-
wadzona była głównie w nocy, w celu zapewnienia bez-
pieczeństwa i zapobieżenia tworzeniu korków na drodze. 
Z parkingów oraz niektórych ulic śnieg wywożony był 
również w ciągu dnia. Przy wywozie śniegu pracował na-
stępujący sprzęt: 10 pojazdów ciężarowych o pojemno-
ści 15–20 m3, 3 pługi wirowe, 2–3 ładowarki w zależności 
od potrzeb.  Skalę tej wyjątkowej akcji odśnieżania Miasta 
obrazuje fakt, że miejsca przeznaczone do składowania 
śniegu zostały już prawie całkowicie zapełnione, a bur-
mistrz Leszek Dorula podjął decyzję o zwiększeniu środ-
ków przeznaczonych na zimowe utrzymanie miasta.

Miejskie służby przez całą zimę reagowały na bieżąco, 
a akcja wywożenia śniegu była systematycznie kontynuo-
wana. Natomiast po najbardziej intensywnych opadach 
wywóz śniegu nie był możliwy w ciągu kilku dni, lecz wy-
magał większych i rozłożonych w czasie działań.  

Zakopiańska 
akcja dla Matyldy

Wyjątkowo śnieżna zima
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  Już dwa dni po rozpoczęciu 
działań wojennych, 26 lutego 
z inicjatywy burmistrza Mia-

sta Zakopane Leszka Doruli i Rady 
Miasta Zakopane, przy Al. 3 Maja 8  
uruchomiona została zbiórka da-
rów dla Miasta Partnerskiego Stryj 
w Ukrainie. Odzew mieszkańców był 
natychmiastowy, a skala przynoszo-
nych darów przerosła wszystkie ocze-
kiwania. Zakopiańczycy bardzo hoj-
nie włączyli się w akcję, przynosząc 
do punktu długoterminową żywność, 
środki czystości i artykuły higienicz-
ne, a także leki i środki odkażające, 
chcąc w ten sposób okazać swoją so-
lidarność z Ukrainą. 

28 marca odbyła się Nadzwyczaj-
na Sesja Rady Miasta Zakopane zwo-
łana w celu wyrażenia solidarności 
z naszym partnerskim miastem Stryj 
w Ukrainie i całym narodem ukraiń-
skim z powodu agresji Federacji Ro-
syjskiej na suwerenność i niepodle-
głość Ukrainy. W wygłoszonym przez 
Jana Gluca oświadczeniu, Rada Mia-
sta zapewniła swoją gotowość do włą-
czenia się we wszelkie inicjatywy po-
mocy Ukrainie.

Rada Miasta Zakopane, w obliczu 
brutalnego ataku Rosji na naszych są-
siadów za wschodnią granicą i trwa-
jącej wojny, w której cierpią niewin-
ni mieszkańcy Ukrainy, także kobiety 
i dzieci, pragnie wyrazić pełną solidar-
ność z partnerskim miastem Stryj i ca-
łym narodem ukraińskim. 

Jesteśmy wstrząśnięci naruszeniem 
państwowych granic, zamachem na wol-
ność i niezależność, naruszeniem praw 
międzynarodowych, skalą działań wo-
jennych i ich strasznymi skutkami. Ser-
cem, myślami i modlitwą jesteśmy z na-
szymi przyjaciółmi w Stryju, z którymi 

często współpracowaliśmy i wymieniali-
śmy się doświadczeniami. W tych trud-
nych chwilach także jesteśmy z Wami. 

Polska popierała niepodległościowe 
dążenia Ukrainy, a następnie jej uczest-
nictwo w organizacjach międzynarodo-
wych. To wsparcie płynęło nie tylko  
od władz państwowych, ale także 
od wszystkich Polaków. Tak samo dzi-
siaj chcemy zapewnić mieszkańców 
Stryja nie tylko o naszej solidarności, 
ale także o zaangażowaniu się całej za-
kopiańskiej społeczności we wszelką 
możliwą pomoc. Czujemy się do niej zo-
bowiązani na mocy naszych partner-
skich deklaracji, ale przede wszystkim 
działamy z potrzeby serca. 

Zakopane solidarne ze Stryjem! 
Niech żyje wolna Ukraina!

Na Nadzwyczajnej Sesji Rady Mia-
sta burmistrz Leszek Dorula zapew-
nił o przekazanej niezwłocznie do 
Stryja chęci wsparcia, a także podzię-
kował za pełną serca i zaangażowania 
odpowiedź zakopiańczyków, którzy  
od momentu rozpoczęcia zbiórki 
w sobotę, 26 lutego, pośpieszyli z po-

ZAKOPANE Z POMOCĄ   DLA UKRAINY
Zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, 
która rozpoczęła się 24 lutego 2022 r., nie mogła pozostać 
bez echa zakopiańskiej społeczności. Wojna wymusiła 
nie tylko szereg działań administracji państwowej 
i samorządowej, ale zaaktywizowała także Mieszkańców 
Zakopanego, którzy z potrzeby serca podjęli oddolne 
inicjatywy pomocy uchodźcom z Ukrainy napływającym 
do naszego miasta. 

mocą.  Zgromadzeni na spotka niu 
obywatele Ukrainy, którzy mieszkają 
w Zakopanem, dziękowali za okazane 
ukraińskim obywatelom wsparcie. 

Zbiórka zgromadzonych dla Stry-
ja darów zakończyła się 4 marca, 
a dwa dni później transport ponad  
10 ton produktów wyruszył na pol-
sko-ukraińską granicę. Wraz z trans-
portem darów do Przemyśla udała 
się delegacja na czele z wiceburmi-
strzem Tomaszem Filarem oraz prze-
wodniczącym Rady Miasta Zakopane 
Janem Glucem. Przeładunku kolejne-
go dnia wraz z kierowcą dokonali  
radny Gminy Kościelisko Maciej 
Krzeptowski oraz pracownicy Urzędu 
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Miasta Zakopane – Marek Kurek  
i Michał Rachwał. 

Jak relacjonował Michał Rachwał – 
Z przekazaniem transportu darów 
na stronę ukraińską związane były duże 
problemy logistyczne. TIR-y bardzo dłu-
go stały po stronie ukraińskiej, firmom 
transportowym brakowało też kierow-
ców. Gdy my czekaliśmy na przeładu-
nek, po długim czasie przyjechały tyl-

ko cztery samochody ciężarowe, a miało 
być znacznie więcej. Byliśmy też na gra-
nicy zobaczyć, jak wygląda sytuacja 
i dostarczyć drobniejszą pomoc. Widok  
był przerażający. Na przekroczenie gra-
nicy w długiej kolejce oczekiwały matki  
z małymi dziećmi, osoby starsze, nie-
pełnosprawne. Wszyscy marzli i choro-
wali. Dopiero po przekroczeniu granicy  
dostawali pomoc medyczną i trafiali 
do punktu w Przemyślu. To, co zobaczy-
łem, uzmysłowiło nam, jak bardzo po-
trzebna tym ludziom jest nasza pomoc. 

Zakopiańska pomoc dla partner-
skiego miasta Stryj nie byłaby możli-
wa, gdyby nie włączenie się w akcję 
wielu osób, instytucji, sklepów, ap-
tek, szkół podstawowych, parafii oraz 
gmin powiatu tatrzańskiego, zwłasz-
cza Kościeliska.  

Wobec napływu do Zakopane-
go coraz większej grupy uchodźców 
wojennych z Ukrainy, władze mia-
sta zdecydowały o przedłużeniu dzia-
łalności Miejskiego punktu z darami 
od mieszkańców, który przy Alejach 
3 Maja 8 był otwarty aż do 24 marca 
2022 r. Zmieniła się jednak forma po-
mocy – skupiono się na udzielaniu 
bezpośredniego wsparcia rzeczowe-
go tym uchodźcom wojennym, którzy 
zgłaszali się punktu. Jak duże było  
zapotrzebowanie świadczą liczby –  
tylko w ciągu trzech tygodni, dzięki 
zaangażowaniu i hojności zakopiań-

skiej społeczności, w punkcie udzie-
lono pomocy około dwóm tysiącom 
uchodźców. Do 1 kwietnia pomoc by-
ła kontynuowana w Powiatowym Ma-
gazynie Pomocy dla Ukrainy znajdu-
jącym się na ul. Chyców Potok 8. 

Wraz ze wzrostem liczby uchodź-
ców, wzrosła potrzeba uzyskiwania 
informacji. Wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom, 28 lutego UM Za-

kopane uruchomił specjalną info- 
linię +48 504 920 482. Obsługujący  
ją pracownicy Urzędu Miasta udzie- 
lają dzwoniącym wszelkich infor-
macji dot. akcji pomocy dla Ukrainy 
prowadzonych na terenie Zakopa- 
nego oraz procedur związanych z po-
bytem Ukraińców w Zakopanem. 
Kontakt możliwy jest także za po-
średnictwem adresu mailowego:  
pomocukrainie@zakopane.eu. 

Zapraszamy na stronę  
https://www.zakopane.pl/pomoc-
-dla-ukrainy, gdzie można zapoznać 
się ze stale aktualizowanymi infor-
macjami dotyczącymi organizowanej 
w Zakopanem pomocy dla Ukrainy, 
jak również dla osób narodowości 
ukraińskiej przybywających do Zako-
panego jako uchodźcy. Informujemy 
także, w jaki sposób mieszkańcy mo-
gą włączyć się w pomoc potrzebują-
cym. Przygotowane zostały także pla-
katy i ulotki informacyjne.

7 marca w Urzędzie Miasta Zako-
pane uruchomiony został stacjonar-

ny punkt informacji dla obywateli 
Ukrainy oraz dla mieszkańców Za-
kopanego, którzy chcą im pomagać. 
Punkt cały czas działa – jest czynny 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 9.00 do 15.00.  Początkowo 
zbierano tam informacje o mieszkań-
cach Zakopanego, którzy byli zainte-
resowani chęcią pomocy uchodźcom 
poprzez udostępnienie bazy nocle-
gowej. Wraz ze wzrostem potrzeb, 
oprócz bieżącego informowania o ak-
tualnej ofercie pomocy uchodźcom 
i przyjmowania potwierdzeń pobytu, 
zaczęto prowadzić w punkcie także 
zapisy do rejestracji w celu nadania 
numeru PESEL. Charakter działania 
punktu informacyjnego oraz infoli-
nii będzie rozwijał się w odpowiedzi 
na potrzeby uchodźców i mieszkań-
ców oraz wdrażane regulacje prawne. 

W pomoc obywatelom Ukrainy 
włączyli się zakopiańscy Radni, którzy 
wyszli z inicjatywą zbiórki pieniężnej. 
Przedstawicieli powołanego Komi-
tetu społecznego zbiórki publicznej 

ZAKOPANE Z POMOCĄ   DLA UKRAINY
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dla Ukrainy i miasta Stryj z identy-
fikatorami zbiórki i specjalnie ozna-
kowanymi puszkami można by-
ło spotkać przy wielu zakopiańskich 
szkołach, kościołach czy sklepach. 

Bardzo ważnym tematem było 
umożliwienie kontynuowania eduka-
cji ukraińskim dzieciom, które w wy-
niku konfliktu przerwały kształcenie 
na Ukrainie. Większość z nich zosta-
ła dołączona do istniejących klas i ma 
zapewnioną dodatkową naukę języka 
polskiego. W Szkole Podstawowej 
nr 5 im. Janusza Korczaka powstały 
również oddziały przygotowawcze 
dedykowane uczniom klas I–III, IV–VI 
oraz VII–VIII. W oddziałach tych 
uczniowie uczą się przede wszystkim 
języka polskiego oraz w miarę swoich 
możliwości realizują pozostałe zaję-
cia edukacyjne. Również przedszko-
la i oddziały przedszkolne przyjmują 
dzieci w miarę posiadanych miejsc, 
a gdy potrzeby wzrosną przewidywa-

ne jest utworzenie dodatkowego od-
działu przedszkolnego. Na dzień  
31 marca zakopiańskie szkoły przy-
jęły 323 uczniów z Ukrainy. 

Niezwykle istotną potrzebą oka-
zała się integracja przybyłych oby-
wateli Ukrainy z mieszkańcami. 
Przestrzeń do spotkań udostępniła 

Parafia Tatrzańska Świętego Krzyża, 
która przy wsparciu Urzędu Miasta 
Zakopane, organizuje Mszę Świętą 
oraz polsko-ukraińskie spotkania in-
tegracyjne. Wszystko w duchu eku-
menizmu oraz z chęci pomocy i spo-
tkania się z tymi, którzy po ucieczce 
z ogarniętej wojną Ukrainy potrzebu-
ją rozmowy, bliskości oraz stworze-
nia więzi z drugim człowiekiem. 

Na uchodźców otworzyły się tak-
że zakopiańskie instytucje kultury. 
Miejska Biblioteka Publiczna zapra-
sza obywateli Ukrainy do korzystania 
z oferty głównej siedziby Biblioteki 
mieszczącej się na os. Łukaszówki 4a 
oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, 
znajdującego się przy ul. Zborowskie-
go 1. Można w niej skorzystać ze sta-
nowisk komputerowych, bezpłatnego 
dostępu do Internetu, a także z bieżą-
cej prasy oraz książek. W oddziale  
dla dzieci co czwartek o godz. 15.00 
odbywają się integracyjne warsztaty 
dla dzieci z Polski i Ukrainy. Oprócz 

prowadzonych przez pracowników 
animacji, dzieci mogą korzystać tam 
z dostępnych zabawek, ścianki wspi-
naczkowej oraz gier planszowych. 

Zakopiańskie Centrum Kultury, 
Muzeum Tatrzańskie oraz Tatrzański 
Park Narodowy proponują natomiast 
szereg wydarzeń kulturalnych, z któ-
rych korzystać mogą zarówno zako-
piańczycy jak i obywatele Ukrainy.

Nie sposób podsumować wszyst-
kich inicjatyw, które w ostatnich ty-
godniach podjęte zostały w odpowie-
dzi na wybuch wojny na Ukrainie 
i podziękować wszystkim tym, któ-
rzy bezinteresownie i z potrzeby ser-
ca zaangażowali się w pomoc!

Serdecznie dziękujemy Mieszkań-
com, którzy wspierali akcję pomocy  
organizowanej przez Urząd Miasta 
Zakopane – uczniom zakopiańskich 
szkół, harcerzom, przedsiębiorcom 
i osobom prywatnym. Wszystkim, 
którzy pod swój dach przyjęli ukraiń-
skie rodziny, a także inicjatorom 
i uczestnikom oddolnej pomocy – 
rzeczowej, finansowej, żywnościowej 
i transportowej, która podjęta została 
na terenie naszego miasta. Skala za-
angażowania i podejmowanych ini-
cjatyw jest ogromna, a nasze wspar-
cie dla Ukrainy i jej mieszkańców jest 
cały czas bardzo po trzebne. 
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 Od 26 lutego, po wybuchu kon-
fliktu zbrojnego na Ukrainie, 

nastąpił nagły wzrost liczby zgłasza-
nych do szkół/przedszkoli uczniów –  
uchodźców z Ukrainy, którzy otrzy-
mali schronienie w Zakopanem.  
Od paru lat obserwowaliśmy napływ 
dzieci z Ukrainy. Średnio w naszych 
placówkach było ich 14, natomiast 
według stanu na dzień 31.03.2022 r. 
mamy ich 323. 

Zanim zorganizowaliśmy syste-
matyczną naukę dla tych uczniów, 
w szkołach rozpoczęliśmy działa- 
nia adaptacyjne. W godzinach  
popołudniowych prowadzone  

Innowacja 
pedagogiczna 
dla ukraińskich 
dzieci

były zajęcia wprowadzające w sy- 
stem polskiej szkoły oraz pomoc  
psychologiczno-pedagogiczna, której 
celem było rozładowanie napięć  
psychicznych, rozmowy wzmacnia- 
jące niwelujące traumy po przeży-
ciach związanych z wojną, psycho-
edukacja dotycząca samokontroli 
emocji i niebezpiecznych stanów  
psychicznych.

Dla uczniów, którzy nie znają ję-
zyka polskiego, prowadzone były de-
dykowane zajęcia, podczas których 
mogli dodatkowo rozwijać swoje 
umiejętności językowe. W ramach 
działalności wolontariackiej reali-
zowane były również zajęcia sporto-
we na sali gimnastycznej i ściance 
wspinaczkowej, zajęcia z filmoterapii 
w sali kinowej oraz lekcje wprowa-
dzające z języka polskiego, matema-
tyki, plastyki, chemii, geografii i in-
formatyki.

Rozwiązaniem dla pojawiających 
się problemów organizacyjnych i kul-

turowych na rzecz podniesienia efek-
tywności kształcenia dzieci, które nie 
znają języka polskiego, zostały pod-
jęte działania innowacyjne w zakre-
sie utworzenia oddziałów przygoto-
wawczych. 

W Szkole Podstawowej nr 5  
im. J. Korczaka z dniem 23 marca 
otwarto 4 oddziały przygoto wawcze  
dla dzieci z Ukrainy: od 7. do 15. ro- 
ku życia oraz jeden oddział do- 
datkowy działający w godzinach  
popołudniowych dla uczniów klas 
7–8.

We wszystkich szkołach pod-
stawowych, gdzie dzieci przybyłe 
z Ukrainy uczęszczają do oddziałów 
ogólnodostępnych, uruchomiliśmy 
dodatkowe zajęcia z języka polskiego, 
ponadto w szkołach dzieci mają  
możliwość korzystania ze stołówki 
szkolnej, a dla uczniów potrzebują-
cych wsparcia realizowana jest  
pomoc psychologiczno-pedago-
giczna.

 Do naszych domów z każdym dniem przybywają rodziny z Ukrainy chro-
niące się przed konfliktem zbrojnym w ich Ojczyźnie. Miejska Biblioteka  

Publiczna w Zakopanem, pragnąc choć na chwilę dać możliwość oderwania 
się od trudnych przeżyć, przygotowała szereg propozycji. W Oddziale  
dla Dzieci i Młodzieży organizuje spotkania integracyjne w ramach  
Czwartków Literackich dla dzieci z Polski i Ukrainy. 

Pierwsze zajęcia integracyjne rozpoczęły się wspólnym czytaniem „Ręka-
wiczki. Ukraińskiej bajki ludowej” w wersji polskiej i ukraińskiej. Na pod-
stawie opowiadania każdy uczestnik wykonał własną pacynkę do teatrzyku. 
Dzieci wzięły również udział w zabawach chustą animacyjną oraz zabawach 
ruchowych. Natomiast młodzież korzystała z gier planszowych i interneto-
wych.

Podczas kolejnych zajęć pt. „Wiosna w bibliotece” dzieci wysłuchały bajki  
„Wesoły Ryjek i Wiosna” w języku polskim i ukraińskim, a następnie na pod-
stawie tekstu wykonały kwiaty z kolorowej bibuły. 

Przypominamy, że Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem w Oddzia-
le dla Dzieci i Młodzieży (ul. Zborowskiego 1) od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 9.30–17.00 udostępnia rodzicom z dziećmi swoją przestrzeń, w której 
mogą skorzystać ze zbiorów bibliotecznych, komputerów, internetu,  zabawek, 
ścianki wspinaczkowej, gier planszowych itp. Na stronie internetowej biblio-
teki znajduje się również zakładka z materiałami edukacyjnymi do pobrania 
i wydrukowania w języku ukraińskim.

W Czytelni MBP (os. Łukaszówki 4a)  od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 10:00–15:30 można  skorzystać z komputerów oraz internetu. Obywatele 
Ukrainy mogą uzyskać także wsparcie psychologiczne.  Ponadto w bibliotece 
dostępne są książki w języku ukraińskim (również dla dzieci) oraz samouczki 
języka polskiego ułatwiające przygotowanie językowe obcokrajowców do pod-
jęcia pracy w Polsce.  W bibliotece istnieje możliwość porozumiewania się 
w języku ukraińskim.

Polsko-ukraińskie zajęcia integracyjne
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 W marcu br. Miasto Zako-
pane otrzymało informację 

o objęciu wsparciem finansowym 
w wysokości 6 786 124,57 zł inwe-
stycji polegającej na budowie bu-
dynku mieszkalnego wielorodzin-
nego z lokalami mieszkalnymi 
na wynajem przy ul. Kamieniec 
w Zakopanem z programu bez-
zwrotnego wsparcia budownictwa 
z Funduszu Dopłat. 

W ramach prowadzonego 
przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego naboru wniosków o fi-
nansowe wsparcie ze środków 
budżetu państwa, w ubiegłym ro-
ku został złożony wniosek apli-
kacyjny na dofinansowanie pla-
nowanej do realizacji inwestycji. 
Inwestorem przedsięwzięcia bę-
dzie „Zakopiańskie TBS”, które 
wraz z Miastem Zakopane złoży-
ło wniosek w ramach programu. 
Miasto Zakopane jako beneficjent 
programu, aktualnie przygoto-
wuje niezbędną dokumentację 
do zawarcia umowy z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego. Rozpo-
częcie realizacji przedsięwzięcia 
planowane jest jeszcze w tym ro-
ku. Otrzymane w ramach nabo-
ru wsparcie pozwoli zrealizować 
ważną dla lokalnej społeczności 
inwestycję mieszkaniową w Zako-
panem. 

Celem rządowego progra-
mu bezzwrotnego finansowego 
wsparcia budownictwa jest zwięk-
szenie zasobu lokali mieszkal-
nych oraz lokali i pomieszczeń 
z zakresu pomocy społecznej, słu-
żących zaspokajaniu potrzeb osób 
o niskich i przeciętnych docho-
dach.

 W lutym 2022 r. zostały złożone 
wnioski o dofinansowanie w ra-

mach dwóch edycji Rządowego Fun-
duszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. 

Wśród złożonych projektów zna-
lazły się takie projekty jak:

 rozbudowa oczyszczalni ście-
ków Łęgi w Zakopanem – etap I,

 modernizacja infrastruktury 
drogowej w Zakopanem na cele przy-
gotowań do Igrzysk Europejskich 
w 2023 r.

 zagospodarowanie terenu 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Za-
kopanem,

 zakup taboru niskoemisyjne- 
go dla mieszkańców miasta Zako-
pane,

 wyposażenie Centrum Wspar-
cia Rodzin w Chorobie „Nasz Dom” 
oraz dostosowanie Urzędu Miasta 
Zakopane do potrzeb mieszkańców 
w zakresie dostępności cyfrowej.

Łączna wartość wnioskowanych 
środków to ponad 59 mln zł.

 Wojewoda małopolski Łukasz Kmita 24 marca 2022 r. podpisał z przedsta-
wicielami samorządów z południa Małopolski 33 umowy potwierdzające 

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakopane reprezento-
wali zastępca burmistrza Tomasz Filar i skarbnik Helena Mamcarz. 

– Przekazane wsparcie jest przykładem na to, że razem jesteśmy silniejsi.  
Dzięki przykładnej współpracy administracji rządowej z samorządową, Małopola-
nom będzie żyło się lepiej – powiedział wojewoda Łukasz Kmita. 

Podpisane umowy opiewają na kwotę łącznie 66 382 905,16 zł, w tym do-
finansowanie dla gminy miasta Zakopane – 3 008 621,00 zł na przebudowę 
dwóch dróg gminnych (skrzyżowania z drogami gminnymi) w Zakopanem. 

Umocnienie skarpy Mrowce
 Na prośbę mieszkańców umocniliśmy skarpę przy przystanku autobuso-
wym Mrowce, co zapobiegnie osypywaniu się ziemi. Dodatkowo wykona-

no odwodnienie skarpy. Koszt robót to 53 468,10 zł brutto.

Bezzwrotne 
wsparcie 
budownictwa 
z Funduszu 
Dopłat – 
inwestycje 
mieszkaniowe 
w Zakopanem

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. 
Ogromne wsparcie dla samorządów 
z Południowej Małopolski 

Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych
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 Podobnie jak w poprzednich 
latach Urząd Miasta systema-

tycznie wykonuje prace remontowe 
na zakopiańskich drogach. W trosce 
o komfort poruszania się mieszkań-
ców i turystów w 2022 r. prowadzone 
lub planowane są inwestycje na kil-
kunastu ulicach. W zależności od po-
trzeb realizowane będą także remon-
ty dróg i chodników wymagających 
naprawy po dobiegającej końca  
zimie – jeden z przetargów na te pra-
ce, już rozstrzygnięty, na kwotę  
462 975,23 zł wygrała firma „TESKO” 
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapi-
tałowa Sp. z o.o., drugi przetarg zo-
stał ogłoszony. 

Ulica Zakres prac Termin zakończenia Koszty

Choćkowskie Remont nawierzchni czerwiec 2022 r. 221 287,09 zł 

Fragment ulic  
Ciągłówka i Furmanowa

Odwodnienie drogi z odtworzeniem 
istniejącej nawierzchni listopad 2022 r. ok. 2 mln zł

Droga do Białego

Wymiana nawierzchni i masztów 
oświetleniowych
Dostosowanie przejść dla pieszych 
dla osób niepełnosprawnych

15 maja 2022 r. ok. 650 tys. zł

Krzeptówki Potok Wykonanie nowej nawierzchni sierpień 2022 r. ok. 320 tys. zł

Ks. Józefa Stolarczyka

Wykonanie podbudowy i nowej 
nawierzchni
Przebudowa sieci: kanalizacji deszczowej, 
sanitarnej, elektrycznej
Budowa nowego oświetlenia i nowego 
chodnika

sierpień 2022 r. ok. 1 470 tys. zł

Piszczory, Gawlaki, Szymony,  
Do Samków, Chramcówki,  
Tadeusza Kościuszki

Planowana modernizacja dróg ogłoszono przetarg 

Prowadzone i planowane remonty dróg

Cyfrowa Gmina 
 8 marca 2022 r. został zaakceptowany wniosek o do-
finansowanie złożony przez Gminę Miasto Zakopane 

w ramach programu Cyfrowa Gmina. Wartość dofinanso-
wania wynosi 100 000 zł.

Przedmiotem projektu jest: 
 Zakup 15 nowych komputerów dla pracowników 

Urzędu Miasta Zakopane wraz z oprogramowaniem, sta-
nowiących niezbędny element informatyzacji Urzędu 

Miasta Zakopane. Sprzęt komputerowy wraz z oprogra-
mowaniem będzie służył m.in. do pracy zdalnej, bez-
piecznej komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, 
obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumen-
tacją (EZD) wraz z e-usługami.

 Przeprowadzenie diagnozy stanu cyberbezpieczeń-
stwa w formie dedykowanego audytu, stanowiącego nie-
zbędny element podniesienia poziomu cyberbezpieczeń-
stwa Urzędu Miasta Zakopane.

Aktualnie Gmina oczekuje na podpisanie umowy 
o dofinansowanie.
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DWORZEC KOLEJOWY
Zakończyliśmy pierwszy etap tak 

ważnej dla naszego miasta inwesty-
cji, jaką jest modernizacja zabytko-
wych budynków dworca kolejowe-
go na cele gospodarcze i kulturalne. 
Koszt dotychczasowej inwestycji 
to prawie 21 mln zł, z czego dofinan-
sowanie wynosi ponad 7,7 mln zł 
z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020. Zakończony został 
również jeden z etapów aranżacji po-
mieszczeń – Centrum Informacji Tu-
rystycznej, w którym znalazło swoją 
nową siedzibę Zakopiańskie Cen-
trum Kultury i Straż Miejska. Obec-
nie trwa etap przygotowania aran-
żacji pomieszczeń mediateki, czyli 
nowoczesnej biblioteki z wygodny-
mi miejscami do pracy, pomieszczeń 
wystawienniczych i sali klubowej. 

Odrestaurowane budynki dwor-
ca są pierwszym elementem plano-
wanego Centrum Komunikacyjne-
go, które pozwoli na usprawnienie 
transportu pomiędzy dworcem kole-
jowym i autobusowym a Kuźnicami, 

gdzie stworzone zostanie zintegrowa-
ne centrum przesiadkowe przy Dol-
nej Stacji Kolei Linowej na Kaspro-
wy Wierch. 

Rewitalizacja budynków dworca 
PKP jest współfinansowana w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014–2020 z trzech projektów: 

 nr RPMP.06.01.01-12-0109/16 
pn. „Modernizacja zabytkowych  
budynków dworca PKP w Zakopa-
nem na cele gospodarcze i kultu-
ralne”, 

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

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

BUDOWA CENTRUM 
KOMUNIKACYJNEGO

Budowa Centrum Komunika-
cyjnego to kompleksowa inwesty-
cja, której celem jest poprawa bez-
pieczeństwa 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-

Nowe komunikacyjne 
oblicze Zakopanego

równo uporządkowanie przestrzeni 
placu, poszerzenie liczby stanowisk 
odjazdu/przyjazdu komunikacji lo-
kalnej i dalekobieżnej (busów i auto-
busów), wykonania wiat zadaszonych 
i innych usprawnień, jak również bu-
dowę wielopoziomowego parkingu 
i bramy wejściowej na perony. W celu 
efektywniejszej organizacji transpor-
tu i usprawnienia dostępu do Cen-
trum Komunikacyjnego przebudowy-
wane jest także rondo im. Armii  
Krajowej w zakresie przebudowy  
korpu su drogi wraz z podbudową  
i nawierzchnią, reorganizacją przejść 
dla pieszych. Obecnie przebudowy-
wana jest również ul. Szymony,  
będąca alternatywą dostępową 

dla autobusów dalekobieżnych, re-
gionalnych i lokal nych, umożliwia-
jącą ominięcie zakorkowanych od-
cinków dróg. 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 budowa 
obiektu kubaturowego – 3-poziomo-
wego parkingu z miejscami dla 146 sa-
mochodów osobowych, 68 miejsca-
mi dla rowerów, miejscami ładowa-
nia samochodów elektrycznych oraz 
stacjami napraw rowerów i stacjami 
ładowania rowerów elektrycznych. 
Parking P&R zlokalizowany będzie 
pomiędzy peronami dworca kolejo- 
wego a ulicą Smrekową. Wjazd 
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na parking odbywał się będzie  
z ul. Smrekowej. Na poziomie chod-
nika przy ul. Jagiellońskiej zlokali-
zowane będzie wyjście dla pieszych. 
Ponadto w budynku na wysokości 
środkowej kondygnacji parkingu P&R, 
od strony ul. Jagiellońskiej, zostaną 
zlokalizowane dwa lokale usługowe.

W sąsiedztwie parkingu P&R po-
wstanie nowa brama o konstrukcji 
stalowej stanowiąca zadaszenie, wy-
dzielająca wizualnie teren dworca. 
Na bramie pozostanie zrekonstruo wa-
ny historyczny neon „PKP Zakopane”.

W ramach realizacji zadania prze-
widziana została rozbiórka istnieją-
cych pawilonów usługowych wzdłuż 
ronda Armii Krajowej i ul. Chram-
cówki.

Centrum Komunikacyjne pozwoli 
zintegrować wszystkie środki trans-
portu, dzięki czemu przesiadka z po-
ciągu lub autobusu dalekobieżnego, 
na komunikację miejską i regionalną 
będzie wygodna i intuicyjna.  

 przebudowa Ronda Armii Kra-
jowej w procedurze ZRID (zgody 
na realizację inwestycji drogowej);

 place dworcowe i parking  
wielopoziomowy przy ulicy Smre-
kowej.

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 
związanych z obsługą ruchu pasażer-
skiego”,

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

KUŹNICE
Kolejną ważną, drugą co do wiel-

kości inwestycją na terenie miasta, 
jest przebudowa placu w Kuźnicach. 

Pomysł przebudowy placu był 
konsekwencją potrzeb zgłaszanych 
przez mieszkańców i turystów, w wy-
niku czego zorganizowano spotkanie 
konsultacyjne z udziałem przedsta-
wicieli przedsiębiorców, architektów, 
przewoźników i reprezentantów  

Koło przystanków autobusowych po-
jawią się zadaszone wiaty z oświetle-
niem, na każdym będzie też tablica  
z aktualizowanymi godzinami odjaz-
dów. Aby usprawnić dojazd autobu-
sów na dworzec, przebudowana  
zostanie górna część ul. Szymony,  
łącząca dworzec z ul. Kasprowicza.  
Nieco przesunięte w kierunku ul. Ko-
ściuszki zostanie też Rondo Armii 
Krajowej, dzięki czemu poszerzy się 
przestrzeń dla pieszych i rowerzy-
stów.

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

W obecnej chwili trwają robo-
ty budowlane na trzech równole-
głych etapach:

 przebudowa ul. Szymony 
w procedurze ZRID (zgody na realiza-
cję inwestycji drogowej);
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organizacji pozarządowych, zaintere-
sowanych poprawą istniejącej sytuacji. 

Wnioski z przeprowadzonych ba-
dań i konsultacji wyznaczyły cel, jaki  
ma zostać zrealizowany w ramach in-
westycji tj. zwiększenie atrakcyjności 
Kuźnic poprzez budowę dwupoziomo-
wego węzła przesiadkowego, zarzą-
dzanego przy użyciu inteligentnego  
systemu transportowego oraz utwo-
rzenie połączenia rowerowego na tra-
sie dworzec kolejowy – Kuźnice. Za-
kres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 przebudowę placu w Kuźni-
cach wraz z uporządkowaniem prze-

strzeni, utworzeniem pętli komu-
nikacyjnej i parkingu dla rowerów 
Bike&Ride,

 przebudowę ul. Przewodników 
Tatrzańskich obejmującą odcinek 
od placu w Kuźnicach do skrzyżowa-
nia z ul. Karłowicza, 

 budowę i organizację w ruchu 
drogowym ścieżki rowerowej prowa-
dzącej 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 Miasto Zakopane otrzy-
mała na ten cel dofinansowanie 
ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mało-
polskiego na lata 2014–2020 w wyso-
kości 9 716 896,53 zł w ramach pro-
jektu nr RPMP.04.05.02-12-0380/17 
pn. „Usprawnienie transportu mię-
dzy Dworcem PKP a Kuźnicami w Za-
kopanem wraz ze stworzeniem zinte-
growanego centrum przesiadkowego 
przy Dolnej Stacji Kolejki Liniowej 
na Kasprowy Wierch” oraz środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych 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 ko-
munikacja zbiorowa w mieście oraz 
powstanie trasa rowerowa łącząca 
dworzec kolejowy z nowoczesnym 
centrum komunikacyjnym w Kuźni-
cach. Przyczyni się to do usprawnie-
nia transportu zbiorowego i zwięk-
szenia wykorzystania alternatywnych 
form komunikacji, w tym komunika-
cji 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-
stających z objętej projektem infra-
struktury oraz poprawi się wizerunek 
Zakopanego jako nowoczesnego  
miasta. 

Powyższe argumenty oraz całko-
wite dofinansowanie na kwotę ponad 
15 mln zł spowodowały, że przepro-
wadzono postępowanie przetargowe 
o udzielenie zamówienia publiczne-
go pod nazwą „Wykonanie w proce-
durze zaprojektuj i wybuduj robót 
budowlanych dla zadania inwestycyj-
nego nr 2016/17 o nazwie: „Budowa, 
przebudowa placu w Kuźnicach  
w Zakopanem”, w wyniku którego 
został wybrany Wykonawca robót: 
KIERNIA Sp. z o.o., Ratułów 208,  
34-407 Ciche. Obecnie Wykonawca  
finalizuje etap projektowy i ocze kuje 
na wydanie przez organy architekto-
niczno-budowlane stosownych po-
zwoleń niezbędnych do rozpoczę- 
cia i realizacji przedmiotowej inwe-
stycji. 

W zakresie Inteligentnego Sys-
temu Transportowego, który będzie 
obsługiwał zarówno Centrum Komu-
nikacyjne, jak i Kuźnice, Gmina jest 
w trakcie przygotowania dokumen-
tów niezbędnych dla przeprowadza-
nia postępowania przetargowego, 
po rozstrzygnięciu którego nastąpi 
podpisanie umowy z wybranym Wy-
konawcą.
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 W marcu 2022 zakończono realizowaną od 2020 r. inwesty-
cję rozbudowy węzła przeróbki osadu na oczyszczalni ście-

ków Łęgi w Zakopanem. Efektem prac jest zwiększona sprawność 
urządzeń technologicznych służących do przeróbki osadu powo-
dująca lepszą wydajność pracy i niezawodność funkcjonowania 
oczyszczalni na stopniu gospodarki osadowej. W ramach inwesty-
cji w maksymalnym stopniu wykorzystano oraz dostosowano ist-
niejące obiekty pod zabudowę nowych instalacji technologicznych 
zagęszczania i odwadniania osadu, realizując równolegle nowe 
obiekty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przeprojek-
towanego układu. Dodatkowo, w celu zniwelowania zapachów po-
wstających w obiektach gospodarki osadowej, wykonano instalację 
neutralizacji powietrza złowonnego.

Wymiana wyeksploatowanych instalacji i urządzeń służących 
do zagęszczania i odwadniania osadów przyczyniła się do większe-
go stopnia odwadniania osadów, przez co zmniejszy się faktyczna 
ilość objętości osadu odnowionego. Przełoży się to także na zmniej-
szenie intensywności wywożenia osadu z terenu oczyszczalni.

 Końcem 2021 r. została zakończona inwestycja bu-
dowy zbiornika wody czystej wraz z hydrofornią 

na osiedlu Gubałówka w Zakopanem. Umożliwi ona za-
opatrzenie w wodę dzielnic Furmanowa oraz Gubałówka 
poprzez magazynowanie wody w okresie zmniejszonego 
zapotrzebowania i uzupełnianie dostawy wody w czasie, 

Zakończenie inwestycji 
rozbudowy węzła 
przeróbki osadu 
na oczyszczalni ścieków 
Łęgi w Zakopanem

gdy zapotrzebowanie wzrasta. Hydrofornia zasili zaś sieć 
wodociągową, zapewniając jej odpowiednie ciśnienie. 

W skład zbiornika wchodzą: dwie komory wodne,  
każda o pojemności czynnej 100 m3; pomieszczenie ko-
munikacji, hydrofornia wraz z komorą armatury i agrega-
torownia.

Zakończenie inwestycji budowy zbiornika
wody czystej wraz z hydrofornią  

na osiedlu Gubałówka w Zakopanem
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 W trosce o stan jakości powie-
trza w naszym mieście Urząd 
Miasta Zakopane prowadzi 

między innymi programy dotacyjne 
w ramach których można otrzymać 
dofinansowanie do 14 000 zł na wy-
mianę starego pieca na nowoczesne 
i ekologiczne źródło ogrzewania.

 W 2022 r. realizowana jest dalsza 
wymiana w ramach dwóch projektów: 
„Rozwój sieci ciepłowniczej w Zako-
panem poprzez inwestycje w podłą-
czenie do sieci geotermalnej oraz  
wymianę starych kotłów na nowe  
instalacje urządzeń na paliwa gazo- 
we i biomasę” i „Wymiana starych 
pieców węglowych na nowe instala-
cje oparte o paliwa stałe w Zakopa-
nem”.

Projekty współfinansowane 
są ze środków Regionalnego progra-

mu operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego 2014–2020 w ramach 
działania 4.4 poddziałanie 4.4.2 oraz 
poddziałanie 4.4.3.

W ramach powyższych projektów 
z dofinansowania skorzystało już po-
nad 500 osób. 

W sumie od początku trwania 
projektów Mieszkańcy zlikwidowali 
630 palenisk. Na ich miejsce zamon-
towane zostały wymienniki geoter-
malne, pompy ciepła, nowoczesne 
kotły gazowe, oraz kotły na ekogro-
szek i pelet, które spełniają wymaga-
nia emisyjne potwierdzone certyfika-
tem Ekoprojektu. 

Przypominamy, że na terenie wo-
jewództwa małopolskiego obowiązu-
je uchwała antysmogowa, zgodnie  
z którą wszystkie piece, które nie 
spełniają wymogów emisyjnych  

co najmniej 3 klasy muszą zostać 
wymienione najpóźniej do końca 
2022 r.!

Jeśli Państwa dom jest ogrzewa- 
ny starym kopciuchem (piec kaflo-
wy, węglowy, ekogroszek) zapra- 
szamy do skorzystania z dofinan-
sowania które może wynosić  
do 14 000 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. 

Dodatkowe informacje na temat 
dotacji uzyskać można w Wydziale 
Ochrony Środowiska Urzędu  
Miasta Zakopane pod numerem  
tel. 18 20-20-497 lub na stronie inter-
netowej www.zakopane.pl/piece.

Wymiana pieców 
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 Od 1.07.2021 r. w Urzędzie Mia-
sta Zakopane działa punkt kon-

sultacyjno-informacyjny ogólnopol-
skiego programu „Czyste Powietrze”, 
w którym Eko-doradca pomaga 
mieszkańcom miasta w wypełnie-
niu wniosków.

„Czyste Powietrze” to komplek-
sowy program, którego celem jest 
poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplar-
nianych poprzez wymianę źródeł cie-
pła i poprawę efektywności energe-

tycznej budynków. Jego celem jest 
dofinansowanie przedsięwzięć re-
alizowanych przez beneficjentów 
uprawnionych do podstawowego 
jak i podwyższonego poziomu dofi-
nansowania. Zapraszamy wszystkich 
mieszkańców, którzy spełniają poniż-
sze warunki:

 są właścicielami budynku  
mieszkalnego,

 których budynek powstał 
przed 2014 r.,

 których działalność gospodar-
cza nie przewyższa 30% powierzchni 
budynku mieszkalnego,

 których dochód nie przekracza 
100 000 zł rocznie,

 Więcej informacji mogą Państwo 
otrzymać pod numerem telefonu  
18 20-20-497.

Czyste 
Powietrze

 Na Dolnej Równi Krupowej – 
w okolicy placu zabaw oraz w Par-

ku Miejskim im. J. Piłsudskiego zostały 
zamontowane dwa z trzech planowa-
nych do montażu EkoSłupków. 

EkoSłupek AirSensor jest zaawan-
sowanym urządzeniem do pomia-
ru i sygnalizowania jakości powietrza 
za pomocą koloru światła na terenach 
otwartych oraz w miejscu pracy. Został 
wyposażony w oświetlenie ledowe, któ-
re na podstawie wyników bieżących po-
miarów stężenia pyłów zawieszonych, 
jak również innych zanieczyszczeń, 
przybiera barwę zgodną z Polskim  
Indeksem Jakości Powietrza.

Rozwiązanie służy zwiększaniu świa-
domości społecznej jakości powietrza, 
a także ostrzega kolorem światła przed 
szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszcze-
niami na terenach otwartych. 

EkoSłupek AirSensor posiada dodat-
kowe moduły: 

WiFi, umożliwiający użycie bez-
przewodowej sieci LAN do łączenia 
się z platformą AirSensor, pozwalają-
cą na dostęp do szczegółowych danych 
z pomiarów zainstalowanych w urządze-
niu czujników,

Bluetooth® umożliwiający 
komunikację pomiędzy słupkiem 
a aplikacją mobilną AirSensor, za po-
średnictwem której można sterować pa-
rametrami urządzenia i odczytywać 
status aktualnych pomiarów zainstalo-
wanych czujników,

GSM umożliwiający użycie sieci ko-
mórkowej GSM do łączenia się z platfor-
mą AirSensor pozwalającą na dostęp 
do szczegółowych danych z pomiarów 
zainstalowanych w urządzeniu czujników. 

Przeznaczenie: Pomiar stężenia 
zanieczyszczeń w powietrzu: dwutlenku 
siarki (SO2), ozonu (O3), dwutlenku azotu 
(NO2), dwutlenku węgla (CO2), pyłów za-
wieszonych PM 2.5, PM 10. 

Indeks jakości 
powietrza

PM 10
[µ/m3]

PM 2.5
[µ/m3]

Bardzo dobry 0–20 0–13

Dobry 20.1–50 13.1–35

Umiarkowany 50.1–80 35.1–55

Dostateczny 80.1–110 55.1–75

Zły 110.1–150 75.1–110

Bardzo zły >150 >110

EkoSłupki 
w Zakopanem
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 Burmistrz Miasta Zakopane Le-
szek Dorula podpisał umowę 

na zakup trzech autobusów Urbino 
12 electric od firmy Solaris, którą re-
prezentował dyrektor sprzedaży re-
gionu południowego Rafał Zajas. No- 
woczesne autobusy, w pełni napędza-
ne energią elektryczną, trafią do sto-
licy Tatr w ciągu roku od podpisania 
umowy. Kontrakt obejmuje także do-
stawę dwóch ładowarek zajezdnio-
wych, dwóch stacji pantogra fowych 
oraz ładowarki mobilnej. Wartość 
kontraktu wynosi blisko 12 mln zł. 
W podpisaniu umowy wzięli udział 
także zastępca burmistrza Tomasz Fi-
lar i radny Jacek Kalata.

Trzy autobusy Solaris Urbino 12 
electric trafią do Gminy Miasto Zako-
pane na drodze postępowania prze-
targowego. To nowoczesne elektro-
busy, w pełni bezemisyjne w miejscu 
użytkowania. Doskonale sprawdzają 
się w centrach metropolii, ale także 
w mniejszych miejscowościach. Wy-
brane przez Zakopane pojazdy to jed-
ne z najpopularniejszych modeli  
w portfolio Solarisa. O ich zaletach 
przekonali się już pasażerowie kilku-
dziesięciu europejskich miast. 

Jednym z działań mających na ce-
lu poprawę jakości życia lokalnej spo-
łeczności są inwestycje w komunikację 
miejską, mające dać alternatywę dla po-
dróżnych, zachęcić do pozostawiania 
samochodów na obrzeżach Zakopanego 
i korzystania z szerokiej oferty przewo-
zowej – zaznaczył Leszek Dorula, bur-
mistrz Miasta Zakopane. 

Dodał również, że decyzja doty-
cząca wprowadzenia pojazdów elek-
trycznych do floty komunikacji miej-
skiej w Zakopanem została podjęta 
w oparciu o kryteria finansowo-eko-
nomiczne, środowiskowe i społecz-
no-ekonomiczne z uwzględnieniem 
możliwości współfinansowania  
zakupu autobusów i ładowarek 
ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Pozostała część inwestycji  
finansowana będzie ze środków wła-
snych Miasta. 

Burmistrz Leszek Dorula podzię-
kował wszystkim zaangażowanym 
w przeprowadzenie postępowania, 
a w szczególności ministrowi Edwar-
dowi Siarce, od początku wspierają-
cemu proekologiczne działania Za-
kopanego, w tym zakup autobusów 

 Trwają wstępne prace nad wdrożeniem w Zako- 
panem Inteligentnego Systemu Transportowego,  

który pozwoli na podniesienie atrakcyjności transportu 
publicznego, poprawę stanu środowiska naturalne- 
go, wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do- 
starczenie narzędzi do zarządzania ruchem na tere-
nie miasta.

Wraz z rozpoczęciem działania ITS najwięcej pozy-
tywnych zmian dotyczyć będzie podróżnych. Wzrośnie 
komfort przemieszczania się po mieście, a mieszkań-
cy i turyści uzyskają dostęp do tablic informacji pasażer-
skiej zlokalizowanych na wybranych przystankach oraz 
w specjalnej aplikacji mobilnej. Poziom bezpieczeństwa 
w trakcie podróżowania podniesie natomiast rozbudowa 

i integracja monitoringu miejskiego na terenie Centrum 
Komunikacyjnego oraz Kuźnic. 

W ramach prac drogowych przebudowana ma zostać 
sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach Al. 3 Maja z ul. Ko-
ściuszki oraz ul. Krupówki z ul. Witkiewicza i ul. Tetmajera, 
a także przy ul. Chramcówki. Zamontowany zostanie także sy-
stem kontroli wjazdu i wyjazdu pojazdów, wyświetlacze in-
formacyjne w formie infokiosków oraz system rozgłoszeniowy. 

Miejskie autobusy wyposażone zaś zostaną w urządze-
nia i aplikacje pokładowe umożliwiające ich lokalizację, 
które obsługiwać będzie oprogramowanie odpowiedzial-
ne za zarządzanie pojazdami transportu zbiorowego. 

Planowany czas realizacji zadania to 9–10 miesięcy 
od daty podpisania umowy. 

elektrycznych i pozyskanie środków 
na ten cel. 

Nowy tabor autobusowy bę-
dzie konstrukcyjnie przystosowany 
do przewozu osób niepełnospraw-
nych oraz osób starszych, co zapewni 
klientom komfort i bezpieczeństwo 
przejazdu. Autobusy elektryczne bę-
dą obsługiwać nową linie użytecz-
ności publicznej Spyrkówka – Re-
jon Dworca – Kuźnice – Spyrkówka 
oraz zastąpią istniejący tabor na linii 
nr 11: Zakopane Cyrhla – Zakopane 
Krzeptówki przez Rejon Dworca. 

Historia współpracy Solarisa  
ze stolicą Tatr sięga 2013 r., kiedy 
to w Zakopanem testowany był elek-
tryczny Urbino. Pojazd kursował 
m.in. na trasie do Morskiego Oka 
i do Kuźnic. 

W 2016 r., w ramach umowy z fir-
mą TESKO, Solaris dostarczył do Za-
kopanego cztery Urbino 8,9 LE.  
Te najkrótsze spośród niskoemisyj-
nych Solarisów przeznaczone zostały 
do obsługi pierwszych w historii mia-
sta regularnych linii miejskich. 

Zakopane rozwija ekologiczny 
transport miejski z bezemisyjnymi 

Urbino 12 electric

Ruszyły konsultacje w sprawie budowy 
Inteligentnego Systemu Transportowego (ITS) w Zakopanem
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SYLWESTER Z „SZAMPAŃSKIM 
KOKTAJLEM MUZYCZNYM”

Zakopane po raz kolejny powita-
ło Nowy Rok w klasycznym wydaniu. 
Znane i lubiane przeboje filmowe 
i musicalowe, piosenki międzywo-
jenne oraz latynoskie hity usłyszeli  
na tradycyjnym corocznym kon-
cercie muzyki poważnej słuchacze 
„Szampańskiego koktajlu muzyczne-
go”. Na galowy koncert w wykonaniu 
Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej 
zaprosił burmistrz Miasta Zakopane. 

Gwiazdami minionego sylwestra 
byli: Barbara Gąsienica-Giewont, So-
listka Teatru Muzycznego „Roma” 
w Warszawie oraz Andrzej Lichosyt, 
Solista Teatru Rozrywki w Chorzo-
wie. Muzycy zagrali pod kierownic-
twem Agnieszki Kreiner, dyrygentki 
i szefowej artystycznej Tatrzańskiej 
Orkiestry Klimatycznej. Zwieńcze-
niem wydarzenia były noworoczne 
życzenia oraz podziękowania dla ar-
tystów złożone przez burmistrzów 
Leszka Dorulę, Agnieszkę Nowak-Gą-
sienicę i Tomasza Filara oraz Prze-
wodniczącego Rady Miasta Zakopane 
Jana Gluca. 

NAJWIĘKSZE MUZYCZNE 
WYDARZENIE ROKU PONOWNIE 
W ZAKOPANEM

Po rocznej przerwie do Zakopa-
nego powrócił najpopularniejszy syl-
wester w Polsce. Realizowany przez 
Telewizję Polską „Sylwester Marzeń” 
cieszył się, podobnie jak poprzednie 
edycje, niesłabnącym zainteresowa-
niem Mieszkańców, Turystów i Tele-
widzów, gromadząc kilkadziesiąt ty-
sięcy osób pod sceną i aż 8 milionów 
widzów przed telewizorami. Na Gór-
nej Równi Krupowej wystąpiło po-
nad 30 znanych i lubianych artystów 
z Polski i zagranicy, którzy zapewnili  
słuchaczom szampańską zabawę, 
a samemu wydarzeniu wielki sukces!

Gwiazdą zakopiańskiego „Sylwe-
stra Marzeń” z TVP był amerykański 
wokalista Jason Derulo. Na zakopiań-
skiej scenie wystąpili m.in.: Julio Igle-

sias Junior, Maryla Rodowicz, Roxie 
Węgiel, Thomas Anders, Daria, Ra-
fał Brzozowski, Karolina Stanisław-
czyk, The Music From ABBA – Arrival 
From Sweden, Mig, Kuba Szmajkow-
ski, Francesco Monte, Baciary.

Dzięki różnorodności wykonaw-
ców oraz prezentowanych przez nich 
styli muzycznych, widowisko trafiło 
w upodobania fanów różnych gatun-
ków. Słuchacze mieli niepowtarzalną 
okazję do zabawy w rytmie najwięk-
szych polskich i zagranicznych hitów. 
Widowisko uświetniły ponadto spek-
takularne pokazy pirotechniczne, 
specjalnie przygotowane na tę noc 
choreografie najlepszych tancerzy 
w kraju oraz wyjątkowa scenografia 
wzbogacona setkami świateł i laserów. 

Plenerowy koncert prowadzili  
najpopularniejsi prowadzący telewi-
zyjnej Dwójki – Małgorzata Toma-
szewska, Izabella Krzan, Ida Nowa-
 kowska, Tomasz Kammel, Rafał Brzo-
zowski oraz Norbi. Razem z nimi 
i zgromadzonymi na scenie gwiazda-
mi Nowy Rok witał burmistrz Zakopa-
nego Leszek Dorula, który o północy 
złożył noworoczne życzenia miesz-
kańcom Podhala oraz całej Polski. 

Sylwester po raz kolejny zakończył 
się medialnym i promocyjnym suk-

cesem. Przeprowadzone przez Press
Service w okresie od 10 grudnia 2021 r. 
do 9 stycznia 2022 r. analizy pokazały,  
że we wskazanym okresie ekwiwa-
lent reklamowy wyniósł 37,3 mln zł. 
W mediach pojawiło się niemal 19 tys. 
publikacji na temat wydarzenia, 
a materiały te dotarły za pośrednic-
twem mediów tradycyjnych i społecz-
nościowych do 320 mln odbiorców. 

Sylwester został zgłoszony przez 
Telewizję Polską jako impreza maso-
wa dla 30 tys. osób. W związku z obo-
wiązującym wówczas reżimem sani-
tarnym, w strefie imprezy przebywać 
mogły osoby, które okazały paszport 
covidowy, a pula osób niezaszczepio-
nych wynosiła tylko 250 osób. Podob-
nie jak w poprzednich latach Miasto, 
służby porządkowe oraz Organiza-
torzy dołożyli wszelkich starań, aby 
wypracować i wdrożyć procedury za-
pewniające bezpieczeństwo uczestni-
kom wydarzenia. Nad spokojnym po-
witaniem Nowego Roku pod Tatrami 
czuwało 300 policjantów z woj. ma-
łopolskiego, a także funkcjonariusze 
Straży Granicznej, Straży Ochrony 
Kolei, Straży Miejskiej i Straży Pożar-
nej. Podczas wydarzenia nie odnoto-
wano żadnych poważnych zdarzeń.

Nowy Rok 
z muzyką klasyczną 
i gwiazdami estrady



22

 KULTURA
Z

A
K

O
P

A
N

E
.P

L
IN

FO
R

M
A

TO
R

 D
LA

 M
IE

SZ
K

A
Ń

C
Ó

W
 M

IA
ST

A
 N

R
 1

/2
0

22
 (

15
)  

 Tradycja kolędowania sięga 
XV wieku. Przez kolejne stu-
lecia powstawały nowe utwo-

ry, które wypełniały polskie kościoły 
w okresie bożonarodzeniowym. Ich 
autorami byli poeci, osoby duchow-
ne – księża i zakonnicy oraz twórcy 
ludowi. Kolędy opowiadały o przyj-
ściu Jezusa na świat, miłości Matki 
do Syna, trzech Królach wędrujących 
za gwiazdą do żłóbka. W XIX wieku 
dzięki pracy Księdza Zgromadzenia 
Misjonarzy Michała Marcina Miodu-
szewskiego został wydany pierwszy 
śpiewnik kościelny z zapisanymi ko-
lędami i pastorałkami. On pierwszy 
podzielił w ten sposób utwory, wska-
zując na kolędy jako utwory do wyko-
nywania w kościele i pastorałki, jako 
piosenki pełne motywów świeckich 
i odniesień do współczesnego życia.

Obecnie tradycja kolędowania 
kultywowana jest w polskich kościo-
łach, ale także w domach. Szczegól nie 
na Podhalu można usłyszeć utwory 
bożonarodzeniowe śpiewane w gro-
nie rodzinnym, z wykorzystaniem 
akompaniamentu rodzimych instru-
mentów, takich jak: gęśle, skrzypce, 
basy. Niejednokrotnie kolędy śpiewa-
ne są przy akompaniamencie coraz 
bardziej powszechnego akordeonu. 

Trzynaście lat temu Miasto Zako-
pane rozpoczęło organizację Festi-
walu Kolęd, Pastorałek i Pieśni Bo-
żonarodzeniowych, aby przybliżyć 
odpoczywającym gościom góralskie 
obyczaje wspólnego kolędowania. 
Co roku, w okresie bożonarodzenio-
wym rozbrzmiewają w zakopiańskich 
świątyniach piękne utwory, wspomi-
nające dzień przyjścia Boga na świat.

 W tegorocznej edycji można było 
usłyszeć góralskie pastorałki w wyko-
naniu: Parafialnego Regionalnego  
Zespołu „Giewont”, Zespołu im. Klim-
ka Bachledy, Podhalańskiego Stowa-
rzyszenia Śpiewaczego „Turliki”,  
9 Siył, Zyngry, Hanki Rybki, Harnych, 
Małego Hop Cup. Kolędy we wła-
snych aranżacjach przygotowali: Pań-
stwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca 

„Mazowsze”, Natalia Kukulska, Łukasz 
Zagrobelny, Kapela Hanki Wójciak, 
Chór Canticum Iubilaeum z Limano -
wej, Uczniowie Zespołu Państwowych 
Szkół Artystycznych w Zakopanem.

Pierwszy raz góralskich kolęd 
w wykonaniu Parafialnego Regional-
nego Zespołu „Giewont” mogli wysłu-
chać słuchacze programu pierwszego 
Polskiego Radia. Natomiast prze-
piękny koncert prezentujący utwory 
z różnych stron świata w wykonaniu 
Państwowego Zespołu Ludowego Pie-
śni i Tańca „Mazowsze” mogli obej-
rzeć widzowie Telewizji Polskiej. 

Podczas tegorocznej edycji wy-
darzenia zakopiańskie kościoły zgro-
madziły dużą ilość słuchających. Wi-
dzowie z przyjemnością włączali się 
także we wspólne kolędowanie. Naj-
chętniej śpiewaną pastorałką była  
„Ej Malućki, Malućki…”, która w roku 
Jubileuszu 25-lecie wizyty Jana  
Pawła II w Zakopanem brzmiała wy-
jątkowo wzruszająco. 

Pragniemy podziękować miesz-
kańcom i gościom za uczestnictwo 
w koncertach, a zakopiańskim Księ-
żom i Parafianom: Sanktuarium MB 
Objawiającej Cudowny Medalik w Za-
kopanem-Olczy, Kościoła Jezuitów 
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, 
Sanktuarium Najświętszej Rodziny, 
Parafii Tatrzańskiej św. Krzyża, Ko-

ścioła św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
na Harendzie, Sanktuarium Narodo -
wego Matki Bożej Fatimskiej na Krzep-
tówkach, Kościoła Rektoralnego Mat-
ki Bożej Królowej Świata, Kościoła 
i klasztoru pw. św. Antoniego z Pad-
wy, Parafii Najświętszej Maryi Panny  
Matki Zbawiciela na Antałówce, 
Kościoła pw. Miłosierdzia Bożego 
na Cyrhli, Kościoła pw. Miłosierdzia 
Bożego na Chramcówkach oraz Part-
nerom: Zakopiańskiemu Centrum 
Kultury oraz Centrum Formacyjno-
-Szkoleniowemu Księżówka, za życz-
liwość, gościnność i nieocenioną po-
moc przy organizacji wydarzenia.

Bardzo serdecznie dziękujemy 
także mediom bez których Festiwal 
nie miałby tak szerokiego odbioru. 
Patronat medialny nad tegoroczną 
imprezą sprawowały: Jedynka – Pro-
gram 1 Polskiego Radia, Radio Kraków, 
TVP3 Kraków, Polska Press Grupa, 
Gość Niedzielny, Tygodnik Katolicki 
Niedziela, Gazeta Krakowska, Tygod- 
nik Podhalański, MalopolskaOnline.pl, 
Podhale24.pl, Podhalański Serwis In-
formacyjny WATRA, podhaleregion.pl, 
TVP Podhale, Góral Info.

Pragniemy także podziękować 
za życzliwość i pomoc wszystkim 
Osobom, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do organizacji wyda-
rzenia.

Za nami XIII Festiwal Kolęd, Pastorałek 
i Pieśni Bożonarodzeniowych 
„Dobrze ześ sie Jezu pod Giewontem zrodziył…”



23

KULTURA

Z
A

K
O

P
A

N
E

.P
L

IN
FO

R
M

A
TO

R
 D

LA
 M

IE
SZ

K
A

Ń
C

Ó
W

 M
IA

ST
A

 N
R

 1
/2

0
22

 (
15

)  

 W okresie Wielkiego Postu Mia-
sto Zakopane przygotowało dwa 

koncerty o tematyce pasyjnej. Pierw-
szy z nich odbył się 20 marca 2022 r. 
W kościele pw. NMP Nieustającej Po-
mocy na Górce odbyła się premiera  
płyty „Gorzkie żale” w wykonaniu ze-

społu „Harmony Trejo”. Jak piszą 
artyści „Projekt jest próbą przenie-
sienia barokowych melodii nabożeń-
stwa Gorzkich Żali na grunt muzyki 
improwizowanej. Muzyka łączy  
w sobie szacunek do mistycznego  
klimatu pieśni oraz świeże podejście 
do improwizacji. Efektem jest  
album „Gorzkie Żale”, który jest 
zwieńczeniem pracy nad tym wyjąt-
kowym dla kultury polskiej nabożeń-
stwem”.

 13 stycznia 2022 r. odbyła się premiera kinowa filmu 
„Marusarz. Tatrzański Orzeł”. Miasto Zakopane go-

ściło głównych aktorów grających w filmie, Prezesa Tele-
wizji Polskiej Jacka Kurskiego oraz rodzinę Stanisława Ma-
rusarza. Telewizja Polska, będąca producentem, pokazała 
film kilka dni później dla szerokiego grona odbiorców.

Obecnie Film „Marusarz. Tatrzański Orzeł” można 
oglądać bezpłatnie na platformie VOD. 

27 marca 2022 r. w Kinie Miejsce odbyła się premie-
ra filmu „Droga Krzyżowa Jánosa Esterházyego”. Współor-
ganizatorami spotkania byli Burmistrz Miasta Zakopane 
i Konsul Generalny Węgier w Krakowie. Biografię wiel-

kiego człowieka, którego matką była Polka – Elżbieta Tar-
nowska, pochodząca z Krakowa, a Ojcem Janos Mihaly 
Esterhazy, przedstawiciel arystokratycznego rodu gałęzi 
de Galanta, przedstawił dr Imre Molnar. Mówił, iż Janos  
Esterhazy był wielkim patriotą, oddanym ludziom spo-
łecznikiem, który otwarcie i bez zakłamywania, wyrażał  
swoje opinie. Za życia poniżany, wielokrotnie więziony,  
skazany na śmierć. Bez prawa do miejsca wiecznego spo-
czynku. To Człowiek, którego publicznie wypowiadane  
zdanie „Naszym znakiem jest Krzyż” stało się jego ży-
ciową drogą. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się  
12 grudnia 2018 r. w Archidiecezji Krakowskiej. Uczest-
nikami spotkania byli także Pan Artur Janicki reżyser  
filmu, Pani Agnieszka Sznajder-Leśniak producentka  
filmu. 

Drugi z koncertów z repertuarem 
tradycyjnych pieśni chóralnych o te-
matyce Męki Pańskiej oraz pieśniami 
postnymi własnego autorstwa opraco-
wywanymi do melodii ludowych, wy-
konywanymi acapella oraz z towarzy-
szeniem instrumentów: skrzypce, al-
tówka, kontrabas, cymbały, pianino, 
przygotowany i wykonany został przez 
zespół „Harni”. Odbył się w kościele 
pw. Miłosierdzia Bożego na Chram-
cówkach w dniu 9 kwietnia 2022 r. 

Premiery filmowe

Koncerty 
pasyjne
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 W obecnym roku Kościół w Polsce przeżywać  
będzie 25. rocznicę VI pielgrzymki świętego  
Jana Pawła II Wielkiego do Ojczyzny. Trwająca  

od 31 maja do 10 czerwca 1997 r. podróż apostolska  
Ojca Świętego utkana była z wielu wydarzeń – od 46. Mię-
dzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocła-
wiu przez europejskie obchody tysiąclecia męczeńskiej 
śmierci świętego Wojciecha, mające miejsce 
w Gnieźnie, po krakowskie uroczystości jubi-
leuszowe 600-lecia utworzenia w Polsce Wy-
działu Teologicznego. 

Niezapomnianym elementem Pielgrzymki 
był także pobyt Papieża na Podhalu. Hołd złożo-
ny przez polskich górali licznie zgromadzonych 
pod zakopiańską Wielką Krokwią, poświęce-
nie kościoła na pobliskich Krzeptówkach, wizy-
ta w kościele Najświętszej Rodziny i spotkanie 
z dziećmi pierwszokomunijnymi oraz modlitwa 
różańcowa na ludźmierskich błoniach – głęboko zapisały 
się w sercach i świadomości mieszkańców górskich tere-
nów naszej Ojczyzny.

 Na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Miasta 
Zakopane ogłosiła Uchwałą nr XXXIV/468/2021 rok 2022 
„Rokiem Jubileuszu 25-lecia wizyty Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Zakopanem”. Archidiecezja Krakowska, Deka-
nat Zakopiański, Miasto Zakopane oraz Powiat Tatrzański 
wspólnie przygotowują program obchodów, który obej-
muje wydarzenia kościelne i świeckie. Cykl imprez, które 
upamiętnią tę szczególną wizytę, otworzyły: wystawa wy-
bitnego zakopiańskiego papieskiego portrecisty Arkadiu-
sza Walocha, a także Festiwal Kolęd, Pastorałek i Pieśni 
Bożonarodzeniowych „Dobrze ześ sie Jezu pod Giewon-
tem zrodziył”. 

Główne obchody Jubileuszu rozpoczną się już w maju, 
podczas 102. rocznicy urodzin Karola Wojtyły, a zakończą 
się Mszą Świętą plenerową, dokładnie 25 lat po wydarze-

niu, kiedy Największy z rodu Polaków sprawował Eucha-
rystię u stóp Giewontu. 

W programie zaplanowano liczne koncerty, wystawy 
oraz konferencję popularno-naukową w ramach XIV Mię-
dzynarodowego Forum Górskiego pt. „25 rocznica wizyty 
Jana Pawła II na Podhalu i Hołdu Górali Polskich w Zako-
panem”. Nie zabraknie również modlitewnego czuwania 

oraz corocznej pielgrzymki z Zakopanego do Ludź-
mierza. Podhalańskie Stowarzyszenie Śpiewacze 
„Turliki”, które zawiązało się po wizycie Jana 
Pawła II, świętując także jubileusz, wykona kon-
cert w 25-lecie powstania. Zakopiański Dzień 
Dziecka, dedykowany w tym roku rodzinie, odbę-
dzie się na Dolnej Równi Krupowej w dniu  
5 czerwca. Podczas Jubileuszu nie zabraknie 
koncertów, warsztatów, spotkań z najmłodszymi  
mieszkańcami Zakopanego, ale również z Przy-
ja ciółmi z Ukrainy. Miejska Galeria Sztuki im. Wła-

dysława hr. Zamoyskiego przygotuje aukcję dzieł sztuki 
Artystów Zakopiańskich, z której dochód będzie przezna-
czony na budowę hospicjum dziennego w Zakopanem. 

Nawiązując do wydarzeń z 1997 r., Konferencja Epi-
skopatu Polski, której 392. Zebranie Plenarne odbędzie 
się w dniach od 6 do 7 czerwca br. w zakopiańskim Cen-
trum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka”, będzie 
świętować jubileusz wizyty Ojca Świętego w czasie uro-
czystej Eucharystii sprawowanej w poniedziałek 6 czerw-
ca o godz. 17.00 przy ołtarzu, który ponownie zostanie 
zbudowany pod Wielka Krokwią. 

Szczegółowy program wydarzeń dostępny jest pod lin-
kiem: https://www.zakopane.pl/strefa-miejska/25-roczni-
ca-wizyty-ojca-swietego-jana-pawla-ii-w-zakopanem

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Zakopanego,  
gości, przyjaciół z całego świata, a zwłaszcza tych, którzy  
25 lat temu mieli możliwość modlić się z Ojcem Świętym 
Janem Pawłem II pod Wielką Krokwią.

25. rocznica wizyty Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Zakopanem
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 Podczas tegorocznego cyklu 
„Ferie w bibliotece” odbyły 
się między innymi: warsztaty 

literacko-plastyczne, warsztaty filmu 
animowanego oraz teatrzyk. Zajęcia 
nawiązywały do tradycji i wydarzeń 
zimowych obchodzonych na całym 
świecie. Pierwsze spotkanie wprowa- 
dziło uczestników w czas karnawału, 
podczas niego obowiązywały stroje 
balowe. Dzieci obejrzały prezentację 
multimedialną przedstawiającą zwy-
czaje i tradycje karnawałowe w róż-
nych krajach. Następnie wykonały  
maski według własnego pomysłu. 
Warsztaty zakończyła wspólna zabawa.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 
to z kolei warsztaty nawiązujące 
do Olimpiady w Pekinie. Z przygoto- 
wanej prezentacji, dzieci dowiedziały  
się o historii Igrzysk Olimpijskich, 
w jakich dyscyplinach startują spor-
towcy i o jakie nagrody walczą. 
Uczestnicy wykonali medale z ma-
sy papierowej, które później pomalo-
wali na kolor złoty, srebrny lub 
brązowy. Na koniec grupa została po-
dzielona na dwie drużyny, które ry-
walizowały ze sobą pokonując tor 
przeszkód na czas.

W ramach Ferii w bibliotece po-
wstał również film animowany „Ta-
jemnica Biblioteki” pod kierunkiem 
Anny Jagody Mrożek ze Studia filmo-
wego Effata Anima. Animację two-
rzyli nasi najmłodsi czytelnicy, jej bo-
haterami były figurki ulepione przez 
dzieci z plasteliny.

 W Oddziale dla Dzieci i Młodzie-
ży wystąpił również Teatr „Bajdurka” 
ze spektaklem „Powrót do domu,  
czyli prawdziwych przyjaciół pozna-
jemy w biedzie”, który zwracał uwagę 
na znaczenie prawdziwej przyjaźni.

Spotkania organizowane podczas 
ferii zimowych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej miały na celu rozbudzić 
zainteresowania plastyczne, teatralne 
u dzieci, nauczyć współpracy w grupie, 
zainspirować do własnych poszu-
kiwań w świecie literatury, teatru 
i sztuki. Pozwoliły miło spędzić czas 
w przyjaznej, serdecznej atmosferze. 

„PLANTCROSSING  – 
BĄDŹ EKO Z BIBLIOTEKĄ”

W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Zakopanem od marca każdy miło-
śnik roślin może wziąć udział w ak-
cji Plantcrossing.

Plantcrossing to zyskująca co-
raz większą popularność aktywność, 
która polega na wymianie lub adop-
cji roślin doniczkowych bez żadnych 
opłat i zbędnych formalności.

Jako biblioteka pragniemy wspie-
rać ekologiczne działania. Głównym 
celem, jaki przyświeca naszej akcji 
jest zachęcenie czytelników do eko-
logicznego stylu życia w duchu ‚less 
waste’. Każdy przedmiot, który moż-
na wykorzystać powtórnie, jest bar-
dziej przyjazny środowisku niż ten 
przeznaczony do jednorazowego uży-
cia. Nie inaczej jest z roślinami – jeśli 
ktoś nie chce kolejnej sansewierii, 
a ma kilka jej szczepów, może przyjść 
do biblioteki, zostawić swój egzem-
plarz i wziąć inny lub nie.

Pamiętajmy, że zieleń w naszym 
mieszkaniu nie tylko jest ozdobą. 
Wpływa też na zdrowy sen, wzmac-
nianie sił i odprężenie. Dzięki rośli-
nom możemy lepiej oddychać, kon-
centrować się, a nawet pozbyć się 
krążących po domu szkodliwych 
dla zdrowia toksycznych związków. 

Równocześnie z akcją plantcros-
sing zapraszamy do dobrze znanej 
akcji bookcrossing – wymiany książek.

Rośliny i książki można wymie-
niać w Bibliotece Głównej (os. Łuka-
szówki 4a) od poniedziałku do piątku 
w godzinach pracy biblioteki (10.00–
18.00). 

Przyjdź, wypożycz książkę i zako-
chaj się w zieleni!

Ferie zimowe w bibliotece 
Biblioteka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Młodych  
Czytelników, organizuje szereg zajęć, zarówno w trakcie 
roku szkolnego, jak i zimowych ferii czy letnich wakacji.  
Najpopularniejsze wydarzenia to Czwartki Literackie 
dla Dzieci, w ramach których odbywają się warsztaty 
literacko-plastyczne oraz spotkania autorskie 
rozbudzające zamiłowanie do czytania,  
rozwijające uzdolnienia i zainteresowania artystyczne, 
uczące kreatywności i rozszerzające wyobraźnię. 
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 Zakopane pozostaje jednym 
z najbardziej atrakcyjnych 
miejsc zimowego wypoczynku 

w Polsce. To oczywiste, że pod tym 
względem potencjał miasta jest ogrom-
ny. Niezmiennie od lat decyduje o tym 
naturalne piękno gór, nowoczesna 
infrastruktura turystyczna, baza noc-
legowa oferująca miejsca w hotelach 
i pensjonatach o różnorodnym stan-
dardzie i w szerokim zakresie ceno-
wym, bogata oferta gastronomiczna.

NA SUKCES TRZEBA ZAPRACOWAĆ 
W turystyce nic jednak „samo 

się nie dzieje”. O gości trzeba zabie-
gać i dbać niezależnie od koniunk-
tury. To branża gospodarki bardzo 
wrażliwa na różnego rodzaju wstrzą-
sy i okoliczności zewnętrzne, moc-
no doświadczona w czasie pandemii. 
Turyści po dwóch latach ograniczeń 
związanych z zagrożeniem korona-
wirusem są spragnieni wypoczynku, 
ale oczekują bardzo dobrej oferty,  
by niejako „nadrobić zaległości”. 

Zakopiańskie Centrum Kultury  
odpowiedzialne m.in. za promocję 
miasta ma tego świadomość. Ofer-
tę i kampanię promocyjną sezonu 
zimowego oparliśmy na trzech fi-
larach: rekreacja i aktywny wypoczy-
nek na świeżym powietrzu, wyjąt-
kowy klimat miasta oraz unikatowa 
zakopiańska oferta kulturalna.

TRADYCYJNE SKOJARZENIA
W przygotowanym przez nas spo-

cie promocyjnym odwołaliśmy się 
do tego, co jest sednem zimowego 
wypoczynku pod Tatrami. Białe sza-
leństwo na stokach, zabawa, nieskrę-
powana wolność – taki przekaz sku-
tecznie działa na wyobraźnię odbiorcy.

W kampanii reklamowej użyliśmy 
spójnego layoutu, w którym w postaci 
górala w zimowej scenerii na szczycie 
Kasprowego Wierchu odwołaliśmy się 
do tradycyjnych skojarzeń. Było to no-
woczesne połączenie dwóch wydawać 
by się mogło odrębnych światów – 
zimy i jej aktywności oraz kultury. 

MOCNY POCZĄTEK
Zawsze wykorzystujemy w działa-

niach promocyjnych stałe punkty zi-
mowego kalendarza. 

Zakopiańskie Mikołajki to oczy-
wiście okazja do zabawy. Były wystę py 
muzyczne, taneczne, konkursy dla  
dzieci i kiermasz z pamiątkami bożo-
narodzeniowymi przygotowanymi –
przez uczniów, rodziców i nauczycieli 
zakopiańskich szkół i przedszkoli 
oraz innych zakopiańskich instytucji. 

Uroczyście sezon zimowy zainau-
gurowaliśmy 17 grudnia przy Oczku 
Wodnym na Krupówkach i zrobiliśmy 
to wspólnie z naszym partnerskim So-
potem. Współpraca z najbardziej zna-
nym, bałtyckim kurortem to również 
element naszej strategii promocyjnej.  

Spektakularnie witano w Zakopa-
nem Nowy Rok. Kameralny Koncert 
Sylwestrowy Tatrzańskiej Orkiestry 
Klimatycznej pod dyrekcją Agnieszki 
Kreiner wprawił widzów w prawdzi-
wie szampański nastrój. Natomiast 
kilkadziesiąt tysięcy osób bawiło się 
na plenerowym koncercie „Sylwe-
strze Marzeń z Dwójka” zorganizowa-
nym na Górnej Równi Krupowej.

ZORGANIZOWANA ZABAWA, 
RODZINNA ATMOSFERA

Jednocześnie zadbaliśmy o to, 
by narciarzom zaoferować coś wię-
cej niż tyko możliwość szusowania 

na stoku. Puchar Zakopanego w Nar-
ciarstwie Alpejskim to najważniejsza 
w kraju impreza dla narciarzy – ama-
torów i najlepsza promocja zakopiań-
skich stacji narciarskich. 

Wszystkie trzy edycje: na Haren-
dzie, Kasprowym Wierchu i finał 
na Polanie Szymoszkowej były zorga-
nizowane perfekcyjnie. Oprawy za-
wodów z zabawą na stoku po fina-
łowej edycji nie powstydziłyby się 
najlepsze, alpejskie kurorty.

Wspólnym mianownikiem orga-
nizowanych imprez jest ich rodzin-
ny charakter. Najbardziej spektaku-
larnym przykładem były obchody 
Światowego Dnia Śniegu (Word Snow 
Day) na Stacji Nosal oraz na Górnej 
Równi Krupowej. To święto Między-
narodowej Federacji Narciarskiej FIS, 
w które od lat aktywnie włącza się 
miasto Zakopane. 

PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM
Zakopane to miasto ludzi gościn-

nych i wrażliwych, dlatego również 
podczas wypoczynku i rekreacji stara-
my się inspirować przyjeżdżających do 
nas gości, do niesienia pomocy innym. 

W czasie zawodów o Puchar Zako-
panego była więc okazja, by włączyć się 
do niezwykle istotnej akcji pomocy 
dla 7-miesiecznej Matyldy z Kościeliska. 

Podczas jego trwania rywalizowa-
ły również osoby niepełnosprawne, 
podopieczni Fundacji Handicap Za-
kopane, a w „12h Slalom Maratonie” 
organizowanym na rzecz wsparcia 
osób z niepełnosprawnościami wziął 
udział Prezydent RP Andrzej Duda. 
Przypomnijmy, to impreza, w której 
profesjonaliści jeżdżą po trasie slalo-
mu 12 godzin non stop. W tym czasie 
próbują bić kolejne drużynowe re-
kordy przejazdu, a jednocześnie zbie-
rają fundusze na sportową rehabi-
litację osób z niepełnosprawnością 
umysłową i fizyczną.

COŚ DLA DUCHA
Pamiętamy też, że goście doce-

niają klimat Zakopanego, który two-
rzy unikalna kultura miasta i regio-
nu. Do regionalnego dziedzictwa 
i tradycji zawsze odwołują się impre-
zy organizowane w okresie świątecz-
no-noworocznym. 

W tym roku w popularnym i ce-
nionym Festiwalu Kolęd, Pastorałek 
i Pieśni Bożonarodzeniowych „Do-

Dobra promocja, 
udany zimowy sezon
Za nami bardzo udany sezon zimowy w Zakopanem, 
choć jeszcze jesienią obaw i znaków zapytania nie brakowało. 
Na szczęście obyło się bez radykalnych obostrzeń 
epidemicznych. Uniknęliśmy twardego lockdownu, 
a naturalne atuty Zakopanego, dobrze przygotowana 
oferta turystyczna i skuteczna kampania promocyjna 
zapracowały na sukces.
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brze ześ sie Jezu pod Giewontem zro-
dziył…” mogli wziąć udział nie tylko 
mieszkańcy i turyści w Zakopanem, 
ale miłośnicy ludowej tradycji w całej 
Polsce. Było to możliwe dzięki trans-
misjom na antenie Polskiego Radia 
czy TVP3.

Duże zainteresowanie w całym 
kraju wzbudziły wystawy organi-
zowane w Miejskiej Galerii Sztuki. 
Projekt Góry–Morze–Morze–Góry 
to ciekawe zestawienie twórczości ar-
tystów Wybrzeża i Podhala pokazują-
ce jak na sztukę wpływa geograficz-
ny, społeczny i kulturowy kontekst.

Do najważniejszych wydarzeń ar-
tystycznych zaliczyć trzeba wystawę 

prac Arkadiusza Walocha „Spotkania 
z Janem Pawłem II”, której sporo miej-
sca poświęciły lokalne i ogólnopol-
skie media, w tym m.in. TVP Kultura. 
Był to pierwszy akcent obchodzonej  
w 2022 r. 25. rocznicy wizyty Jana 
Pawła II w Zakopanem. 

W Centrum Kultury Rodzinnej 
w willi Czerwony Dwór dużym zain-
teresowaniem cieszyła się wystawa 
malarstwa na szkle Jana Fudali, przed-
wcześnie zmarłego artysty, którego
twórczość wciąż wywołuje wiele emocji.

Natomiast popularność prowa-
dzonych w Czerwonym Dworze przez 
Joannę Łacek warsztatów sztuki i rę-
kodzieła podhalańskiego przerosło  

najśmielsze oczekiwania. Warsztaty 
towarzyszyły wystawie „Tradycja na-
szym skarbem” Joanny i Wojciecha  
Łacków.

SKUTECZNA PROMOCJA
Kluczem do sukcesu jest dobrze 

przemyślana promocja. Jak podkre-
ślają specjaliści, sztuką jest efektyw-
ne wykorzystanie środków przezna-
czanych na ten cel, odpowiednie wy-
branie mediów i środków przekazu.

Postawiliśmy na precyzyjnie 
stargetowaną reklamę w mediach 
społecznościowych (Facebook, Insta-
gram), współpracę z serwisami bran-
żowymi (Travelist.pl), najważniejszy-
mi gazetami w kraju z grupy Polska 
Presse i Gazetą Wyborczą, TVP 3, Pol-
skim Radiem, Radiem Kraków oraz 
lokalnymi mediami. Dodatkowym 
wsparciem była oficjalna strona mia-
sta: zakopane.pl. Ten serwis zanoto-
wał między grudniem 2021 r. a lutym 
2022 r. ponad pół miliona wizyt.

W kampanii wykorzystaliśmy po-
sty sponsorowane, banery reklamo-
we, artykuły płatne, spoty radiowe 
i telewizyjne. Współpraca redakcyj-
na ze wspomnianymi wyżej mediami 
zaowocowała również wieloma, nie-
płatnymi redakcyjnymi publikacjami 
i relacjami z Zakopanego.

Niezależny Monitoring Mediów 
Press Service przygotowując nam 
analizy dotyczące Sezonu Zimowego  
wyliczył ekwiwalent reklamowy 
na kwotę ponad 65 mln, z ilością  
22 263 publikacji i dotarciem infor-
macji na poziomi prawie 503,5 mln.

W samym mieście turystom 
utrwalał się przekaz kampanii poprzez 
reklamę outdoorową (citylighty, słupy, 
tablice, flagi latarniane), a Centrum 
Informacji Turystycznej było tłumnie 
odwiedzane przez gości. W jednym 
miejscu mogli dowiedzieć się wszyst-
kiego na temat zimowej oferty. Przy-
gotowane przez nas plakaty, mate-
riały drukowane, urządzenia multi-
medialne sprawdziły się idealnie.

Nadspodziewanie udany zimowy 
sezon w Zakopanem to z pewnością 
efekt bardzo wielu czynników. Nie 
na wszystkie mamy wpływ. Jednak 
konsekwentne i przemyślane prowa-
dzenie działań promocyjnych trud-
ne jest do przecenienia. Niewątpliwie 
poniesione koszty zwróciły się mia-
stu wielokrotnie.



28

 KULTURA
Z

A
K

O
P

A
N

E
.P

L
IN

FO
R

M
A

TO
R

 D
LA

 M
IE

SZ
K

A
Ń

C
Ó

W
 M

IA
ST

A
 N

R
 1

/2
0

22
 (

15
)  

 Działalność wystawienni-
czą w 2022 r. Miejska Galeria 
Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskie-

go w Zakopanem rozpoczęła konty-
nuacją wystawy malarstwa zakopiań-
skiego artysty Arkadiusza Walocha 
„Spotkania z Janem Pawłem II” 
(otwartą w grudniu 2021 r.). Ekspozy-
cja prezentowała prace artysty z Cy-
klu Papieskiego, tworzonego na prze-
strzeni kilkudziesięciu lat ukazujące 
wyjątkową wrażliwość przy użyciu 
charakterystycznej ekspresyjnej kre-
ski. Wystawa połączona była z pro-
mocją albumu pod tym samym tytu-
łem, wydanego końcem 2021 r. przez 
Miasto Zakopane i Zakopiańskie Cen-
trum Kultury. W ramach wystawy 
obył się także pokaz filmu dokumen-
talnego „WALOCH” w reżyserii Fran-
ciszka Berbeki i Stanisława Berbeki.

Początkiem lutego otwarta zosta-
ła kolejna, trzecia już, edycja autor-
skiego projektu wystawienniczego 
Lidii Rosińskiej-Podleśny „Góry–Mo-
rze–Morze–Góry”, który na stałe 
wpisał się w harmonogram ważnych 
wydarzeń galerii. Projekt zakłada ze-
stawienie twórczości artystek i arty-
stów ze środowiska trójmiejskiego 
oraz podhalańskiego i pozwala na ob-
cowanie ze sztuką tworzoną równo-
legle, w skrajnie odległych geogra-
ficznie środowiskach, podlegających 
odmiennym wpływom kulturowym, 
społecznym i intelektualnym. Posta-
wy twórcze poszczególnych artystów 
dzieli biografia, temperament, kod 
kulturowy i osobisty język ekspre-
sji. Do udziału w tegorocznej edycji 

zostali zaproszeni artyści z Trójmia-
sta: Grzegorz Radecki, Paweł Sasin, 
Jan Szczypka, Maciej Świeszewski, 
a z Podhala: Wiesław Kwak, Andrzej 
Mrowca, Mateusz Wójcik. 

Pod koniec marca Miejska Gale-
ria Sztuki zaprosiła na kolejną, szó-
stą już, odsłonę Salonu Marcowego. 
Na tegorocznym Salonie, tematycz-
nie związanym z plakatem, galeria 
prezentuje przeszło siedemdziesiąt 
prac. Ten niezwykły zbiór, obejmują-
cy plakat od lat 20. ubiegłego wieku 
aż do współczesności, pozwala prze-
śledzić drogę jaką przebyła ta forma 
sztuki użytkowej od postaci komu-
nikatu aż po wysublimowaną for-
mę ekspresji twórczej i jak zmieniał 
się na przestrzeni lat kreowany wi-
zerunek Zakopanego. Plakaty pre-
zentowane na wystawie pochodzą 

ze zbiorów: Muzeum Sportu i Tury-
styki w Warszawie, Muzeum Tatrzań-
skiego im. dra Tytusa Chałubińskiego 
w Zakopanem, Ośrodka Dokumenta-
cji Tatrzańskiej TPN w Zakopanem, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Za-
kopanem i zbiorów prywatnych.

Po wystawie Salon Marcowy 
2022 – PLAKAT” w MGS odbędzie się 
wystawa 3. Ogólnopolskiego Konkursu 
Malarskiego „Moje Zakopane”. Mamy 
nadzieję, iż kolejny raz otwarta for-
muła konkursu pozwoli odpowiedzieć 
na pytanie, jak dzisiaj Zakopane jest 
postrzegane przez współczesnych ar-
tystów i czy nadal miasto i jego otocze-
nie stanowi inspirację dla artystów. 
Pierwsza edycja konkursu odbyła się 
w roku 2017, a druga w roku 2019.

Kolejną ekspozycją będzie projekt 
wystawienniczy Artyści Zakopiańscy, 
który poprzez otwartą formułę pre-
zentuje artystów tworzących w sze-
roko pojętym „zakopiańskim” śro-
dowisku. Kolejna odsłona pozwoli 
na ukazanie całego spektrum dyscy-
plin, postaw, kierunków. 

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY

Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego
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artyście – jak przedstawia się na auto-
portrecie z rogami, z czasem zanika. 
Cykl obrazów sakralnych pozostaje 
w innej, zdecydowanie bardziej sto-
nowanej kolorystyce. Jego Madonny  
Podhalańskie zachwycają ciepłem
barw i łagodnością, kościoły malowa-
ne są delikatną kreską, podobnie jak 
szopki; i tylko Pieta przejmuje ostrym 
wyrazem i jaskrawymi barwami. Bo-
daj ostatni cykl obrazów Jana Fudali 
to obrazy poświęcone Janowi Paw-
łowi II. Ostre barwy wcześniejszych 
obrazów zanikają. Na ich miejsce po-
jawiają się błękity, delikatne zielenie, 
turkusy, a jasna twarz Ojca Świętego 
czuwa nad nami wyzierając niczym 
księżyc nad szczytem Giewontu.

Wystawa ukazuje jedynie niewiel-
ką część dorobku Jana Fudali, pre-
zentując bogactwo i wielostronność 
jakże twórczej duszy artysty, któ-
ry jest świadomy nadrzędnego celu 
swej twórczości.

Hej miyłować lo Polski
to nolepsa droga
miyłowaniem prasnąć
w samiućkiego Boga.

Fragment wiersza 
Jana Fudali Gazdo Janie

Kurator wystawy: Małgorzata Wnuk

Na wystawie wykorzystano obra-
zy z kolekcji prywatnych Katarzyny 
Fudali-Tęczy, Edwarda Budnego, Cze-
sława Jałowieckiego oraz Piotra Fu-
dakowskiego.

Wystawa czynna od 19 lutego 
2022 r. do 9 kwietnia 2022 r.

 Był postacią renesansową 
i bardzo, bardzo kochał życie.
Związany z Rabką i Zakopanem 

był przede wszystkim artystą mala-
rzem uprawiającym witrochromię, 
ale znany był także jako sportowiec, 
trener, kierownik zespołów, znakomi-
ty tancerz, animator kultury, muzeal-
nik, pisarz i poeta, satyryk, wychowaw-
ca młodzieży. Występował w kilku fil-
mach, by wymienić tylko „Legendę 
Tatr” czy „Ród Gąsieniców”. Jego pa-
sjami obdarzyć można kilka osób.

Na wystawie zatytułowanej „Kto 
się cieszy, ten nie grzeszy. Jan Fuda-
la.” prezentowanych jest kilkadzie-
siąt obrazów z kolekcji prywatnych. 
To wyjątkowa okazja, żeby znającym 
jego twórczość przypomnieć ją cho-
ciaż częściowo, a nieznającym przed-
stawić jego pełne fantazji i barwne, 
buchające emocjami obrazy na szkle, 
które nie pozostawią nikogo z odbior-
ców obojętnym. Bo też i sam Jan Fu-
dala był postacią nietuzinkową. Tytuł 
wystawy został zaczerpnięty z jego 
ostatniej opowieści o góralskim świe-
cie, stanowiącej zarazem credo arty-
styczne Artysty.

Jan Fudala odbiera świat bardzo 
emocjonalnie we wszystkich aspek-
tach góralskiego żywobycia, z którymi 
się utożsamia, a które znajdują od-
zwierciedlenie w jego sztuce, nie tylko
malarskiej. Wśród licznych cyklów 

malarskich znajdziemy tematykę  
sportową. Biegnąca czy skacząca  
na nartach postać pełna jest ruchu 
i dynamiki, często to sylwetka wąsa-
tego mężczyzny przywołującego po-
stać samego artysty – zdobywcy złote-
go i srebrnego medalu w biegach nar-
ciarskich w Akademickich Mistrzo-
stwach Świata w Szwajcarii w 1973 r. 

Zafascynowany końmi, we wcze-
snym etapie twórczości poświęcił 
im szereg obrazów. Różowe, zielone, 
błękitne, dynamiczne, zwożące drze-
wa i wiozące młodych do ślubu, ale 
zawsze zespolone z górami, stano-
wiące ich integralną część. Jednością 
z nimi jest sam artysta – stąd obraz 
jeźdźca na koniu (autoportret?) 
na tle Giewontu.

Bodaj najbardziej znane są  
obrazy ukazujące sceny rodza- 
jowe. Kotłujące się postaci zbój-
ników i frajerek, sceny w karcz-
mach czy na polanach przepo-
jone są humorem, ekspresją, 
barwą, ale i pewną refleksją ro-
dem z licznych dysput prowa-
dzonych z księdzem Józefem  
Tischnerem, który obecny jest 
zarówno na kartach zbioru opo-
wiadań „Kto się cieszy ten nie 
grzeszy” – jak i na obrazach na  
szkle. Pojawiająca się na tych 
obrazach postać diabła, kuszące-
go, tkwiącego także w samym 

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY 
CENTRUM KULTURY RODZIMEJ W WILLI CZERWONY DWÓR

Jan Fudala (1951–2008)
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nie od nowa projektowanych przez 
nią motywów.

Głębokie poczucie tożsamości  
regionalnej, rękodzielnicze tradycje  
domu rodzinnego i inspirująca at-
mosfera własnego domu sprawiają, 
że twórczość Joanny Łacek jest natu-
ralna i niewymuszona, wynikająca 
ze sposobu jej życia, miejsca na zie-
mi i wewnętrznej potrzeby tworze-
nia. Mimo, że artystka kilkakrotnie 
prezentowała już swoje prace szer-

szej publiczności, to wystawa niniej-
sza oraz towarzyszący jej katalog 
są pierwszymi prezentującymi w tak 
szerokim zakresie różnorodną i bo-
gatą twórczość Joanny Łacek.

Wojciech Łacek jest artystą wszech-
stronnym. Oprócz prac w drewnie 
i polichromii naściennych tworzy 
murale, rysunki, akwarele, obrazy 
na szkle i olejne na płótnie, nieobce 
mu są też ceramika, rzeźba w kamie-
niu, witraż czy odlewy w brązie.

Jako osoba świadoma swojego 
rozwoju artystycznego Wojciech Łacek 
nieustannie pracuje nad doskonale-
niem swojego warsztatu, poszukując 
przy tym ciągle własnego stylu. Doce-
nia swoją dojrzałość i doświadczenie, 
ale – mimo niemałego już uznania – 
cały czas uważa, że ma jeszcze wiele 
do zrobienia, zarówno w poszukiwa-
niach własnej specyfiki artystycznej, 
jak też możliwości twórczych. Artysta 
brał udział w wielu plenerach, wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych. 
Wystawa  prezentowana w Centrum 
Kultury Rodzimej w willi Czerwony 
Dwór była  zarówno podsumowaniem 
dotychczasowej działalności jak i prze-
glądem najnowszych dokonań.

Kurator wystawy: Małgorzata Wnuk

 Joanna i Wojciech Łackowie 
są niezwykłym, twórczym 
małżeństwem. Obydwoje po-

chodzą z rodzin o rękodzielniczych 
tradycjach i oboje swoją działalność 
zaczynali w bardzo wczesnym wieku. 
Są bardzo mocno przywiązani do tra-
dycyjnej kultury Podhala, w której 
wyrośli i najlepiej się czują pracując 
w kręgu góralskiego wzornictwa i es-
tetyki. Artyści podkreślają, że kocha-
ją to, co robią, ich twórczość wyni-
ka z ich sposobu życia, jest naturalna 
i niewymuszona. Do pracy podcho-
dzimy jak do przyjaciela, a nie wro-
ga – mówią. Z radością podchodzą 
do każdego nowego zlecenia. Żadne 
z nich nie uważa się za artystę kom-
pletnego. Przeciwnie, oboje czerpią 
przyjemność z odkrywania nowych 
możliwości i podnoszenia coraz wy-
żej artystycznej poprzeczki, ciągłego 
poszukiwania i autokreacji.  O swo-
ich planach mówią prosto:  spokoj-
nie dalej robić to co się lubi, czerpać 
radość ze swojej pracy, rozwijać się 
w tej robocie, podnosić poziom prac, 
dalej odwoływać się do tradycji i tra-
dycyjnych wzorców. A najbardziej 
im zależy na tym, żeby wiedzę 
i doświadczenie przekazać cór-
kom. Może któraś podejmie 
się tego hafciarskiego lub ar-
tystycznego działania w przy-
szłości. To są nasze 
wspólne plany –  
mówią zgodnie.

Joanna Łacek 
jest świadoma tren-

dów, mód i technik hafciarskich 
z innych rejonów świata, wielkich 
domów mody, mistrzowskich pra-
cowni hafciarskich i indywidual-
nych artystów, jednak te, choć przez 
nią doceniane, podziwiane i będą-
ce motywacją do rozwoju, raczej 
nie są znaczącym źródłem inspira-
cji w jej pracy.  Skupiona na swoim 
regionie i jego bogatej ornamenty-
ce komponuje własne podhalań-
skie wzory lub korzysta z pokaźne-

go archiwum babcinych 
wzorów, podpierając 
się czasem wykony-
wanymi specjalnie 
dla niej projektami 
męża. Nie czuje po-
trzeby wychodzenia 
poza regionalne rę-

kodzieło ani warsz-
tatowo ani estetycz-

nie, tym bardziej, 
że jak sama pod- 
kreśla, nie ma 
na to czasu.  
Artystka zna także  

najstarsze hafty 
podhalańskie zachowane na przy-
kład w zbiorach Muzeum Tatrzań-
skiego, które niezwykle ją wzruszają 
i ma do nich wielki szacunek, dlatego 
czasem wykonuje wzory inspirowane 
najstarszymi haftami Podhala, z uży-
ciem współcześnie dostępnych ma-
teriałów. Artystka jednak przeważnie 
konsekwentnie realizuje się w histo-
rycznym już pod pewnymi wzglę-
dami, ale jednak bardziej współ-
czesnym wzornictwie góralskim. 
Joanna Łacek ma łatwość rysowa-
nia i komponowania wzorów, dlatego 
w jej pracach nie brakuje też zupeł-

Wystawa Joanny i Wojciecha Łacków
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 Od wielu już lat Miasto  
Zakopane docenia i wspie-

ra sportowców oraz działaczy 
sportowych. Wyrazem uznania 
jest ustanowienie stypendiów 
dla wyróżniających się młodych 
sportowców, jak również nagród 
i wyróżnień nie tylko dla zawod-
ników, lecz także trenerów i wy-
chowawców, którzy każdego  
dnia szkolą, doskonalą i dbają 
o rozwój powierzonej sobie mło-
dzieży.

Zgodnie z Uchwałą Nr 
XXXV/446/2012 Rady Miasta Za-
kopane z dnia 28 grudnia 2012 r. 
/z późn. zm./ w sprawie ustano-
wienia stypendiów sportowych 
oraz nagród i wyróżnień Miasta 
Zakopane dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sporto-
we, ze strony www.zakopane.pl 
można pobrać wniosek o przy-
znanie stypendium lub nagrody. 

Termin składania wnio-
sków – do 29 kwietnia 2022 r.

PROGRAM „JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ!”
Zakończyła się kolejna edycja programu „Jeżdżę z głową” – nauki jazdy na nartach 

lub snowboardzie. Projekt został zainicjowany w 2012 r. i skierowany do uczniów III klas 
szkół podstawowych, niejeżdżących wcześniej na nartach/snowboar dzie. W tegorocz-
nej edycji „Jeżdżę z głową” wzięło udział 222 uczniów z klas III Szkół Podstawowych  
Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9. Kurs obejmował 18 godzin nauki jazdy na nartach pod okiem wy-
kwalifikowanych instruktorów. W ramach programu sfinansowano wynajem stoku, in-
struktorów, wypożyczenie sprzętu oraz transport dzieci ze szkół na wyciąg i z powrotem.

Całkowity koszt programu to kwota 109 900,00 zł.

PROGRAM „JUŻ PŁYWAM”
Również w bieżącym roku szkolnym Gmina Miasto Zakopane realizuje Program 

nauki pływania „Już pływam”, którym objęte zostały dzieci klas IV Szkół Podstawo-
wych Nr 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 9. Łącznie 219 uczniów doskonali swoje umiejętności pływania 
w AQUA Parku Zakopane. Zajęcia odbywają się od 28 lutego br. pod okiem wykwalifiko-
wanych instruktorów. Programu będzie realizowany do 17 czerwca br.

Całkowity koszt Programu to kwota 39 200,00 zł.

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – jednostka budżetowa miasta Za-
kopane, z sukcesem zorganizował zimową edycję Sportowej Rywaliza-

cji Szkół Powiatu Tatrzańskiego. Dzięki doskonałym warunkom śniegowym 
udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane aktywności. Młodzi zawod-
nicy rywalizowali w ramach:

 Pucharu Zakopanego Dzieci i Młodzieży, XLIV Szkolnej Ligi Sportów 
Zimowych w narciarstwie alpejskim (9 stycznia, 12 i 19 lutego)

 XLIV Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w biegach narciarskich  
(19 stycznia, 9 i 17 lutego)

 XLIV Szkolnej Ligi Sportów Zimowych w skokach narciarskich i kom-
binacji norweskiej (9 lutego)

 Mini Slalom Maratonu (16 stycznia)
 Małego Biegu Gąsieniców (9 lutego)
 Małopolskiej Szkolnej Ligi w biegach narciarskich (9 lutego)

Nie zabrakło też wydarzeń dla dorosłych zawodników. W sezonie zimo-
wym 2021/2022 odbyły się:

 Mistrzostwa Powiatu Tatrzańskiego w Snowboardzie (15 lutego)
 XXXVII Ogólnopolski Bieg Gąsieniców (20 lutego)
 Mistrzostwa Powiatu Tatrzańskiego w Narciarstwie Alpejskim  

(24 lutego)
 BGK Memoriał Józefa Oppenheima w narciarstwie skitourowym,  

biegowym, biegach i nordic walking (5 marca)
 I Memoriał Stanisława Marusarza w skokach narciarskich i kombina-

cji norweskiej (18 marca)

MOSIR przygotował również ofertę dla biegaczy. Zakopiański Bieg 
Nowo roczny zapoczątkował Zakopiańską Ligę Biegową 2022. W ramach ZLB 
odbyły się również:

 IX Zakopiański Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym 
(6 marca)

 IX Zakopiański Bieg Wagarowicza (21 marca)

Stypendia, 
nagrody 
i wyróżnienia 
sportowe

Wydarzenia organizowane, 
współorganizowane lub wspierane 
przez MOSIR w Zakopanem

Programy dla uczniów szkół podstawowych
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16 STYCZNIA 2022 R.
12H Slalom Maraton Zakopa-

ne jest cykliczną imprezą sportową, 
która od 2015 jest organizowana i fi-
nansowana przez Urząd Miasta Za-
kopane z inicjatywy i we współpracy 
z panią Małgorzatą Tlałką-Długosz – 
prezes i założycielką Fundacji Inte-
gracji przez Sport HANDICAP Zako-
pane. Celem sportowym zawodów 
jest pobicie Rekordu Polski w 12-go-
dzinnej drużynowej jeździe non-
-stop na nartach po ustawionym sla-
lomie. Celem charytatywnym zaś jest 

wsparcie finansowe działań Funda-
cji Integracji Przez Sport HANDICAP 
Zakopane, która włącza do sportu 
i rywalizacji sportowej osoby z nie-
pełnosprawnością z naszego regio-
nu. W bicie rekordu zaangażowana 
była 30-osobowa drużyna, składają-

ca się z profesjonalnych narciarzy, 
od lat związanych z narciarstwem al-
pejskim. Również tym razem zmaga-
niom Specjalnych Gości i Mistrzów 
towarzyszyły otwarte zawody – Mi-
ni Slalom Maraton Zakopane, w któ-
rych dzieci i młodzież, osoby z nie-
pełnosprawnością, ich rodzeństwo 
i sparing partnerzy jeździli po slalo-
mie na czas, aby ustanowić/pobić re-
kord trasy. 

712 kilometrów – taki dystans 
pokonali narciarze w 12H Slalom 
Maraton Zakopane 2022. Chociaż 
bardzo blisko rekordu, to jednak 
troszkę zabrakło – 8 km. Ale zaan-
gażowanie i walka była od początku 
do końca na 100%. Zawody, tradycyj-
nie już rozpoczął Prezydent RP An-
drzej Duda najpierw na trasie 12-go-
dzinnego slalomu, a chwilę później, 
otwartego MINI Slalomu. W tym ro-
ku bohaterami imprezy zostali mło-
dzi Narciarze z niepełnosprawno-

ścią, Sparing-partnerzy, Przyjaciele 
i Goście zawodów organizowanych 
przez Fundację HANDICAP Zakopane 
i Miasto Zakopane. W tegorocznym, 
otwartym MINI SLALOM MARATO-
NIE padł super rekord: 1210 prze-
jazdów wykonanych po trasie MINI 
slalomu integracyjnego, który towa-
rzyszy 12-godzinnej sztafecie. To bli-
sko 50% więcej przejazdów w po-
równaniu do poprzedniego rekordu. 
Najaktywniejsi narciarze pokonali 
trasę slalomu 25–30 razy!

Wszyscy zawodnicy „wyjeździli” 
bardzo solidne wsparcie sponsorskie, 
które daje naszym Sportowcom  
z niepełnosprawnością gwarancję 
na kontynuację profesjonalnych tre-
ningów sportowych oraz rehabilita-
cję i integrację poprzez sport przez 
kolejny rok, a dzięki temu na zna-
czące postępy w ich rozwoju spor-
towym, fizycznym, intelektualnym 
i społecznym.

9 STYCZNIA, 12 LUTEGO, 19 LUTEGO 2022 R.
Puchar Zakopanego Amatorów w narciarstwie alpej-

skim jest cykliczną imprezą dla miłośników narciarstwa 
z całej Polski. Tegoroczny Puchar składał się z trzech 
edycji, z czego pierwsza rozegrana została na terenie 
Ośrodka Narciarsko-Rekreacyjnego Harenda, kolejna 
na Kasprowym Wierchu, a finałowa na terenie Stacji 
Narciarskiej Polana Szymoszkowa. 

Impreza, organizowana po raz ósmy przez miasto 
Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury i stacje nar-
ciarskie: Ośrodek Narciarsko-Rekreacyjny Harenda, 

12H Slalom 
Maraton 
Zakopane

VIII Puchar Zakopanego 
w narciarstwie alpejskim
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28 LUTEGO  – 6 MARCA 2022 R.
W dniach 28.02–06.03.2022 r. 

na obiektach COS – OPO w Zakopa-
nem Międzynarodowa Federacja 
Narciarska (FIS) oraz Polski Związek 
Narciarski zorganizowały Mistrzo-
stwa Świata Juniorów. Zimowa stolica 
Polski stała się centrum narciarstwa 
klasycznego i ściągnęła do siebie eki-
py z całego świata. W trakcie Mi-
strzostw w Zakopanem rozgrywane 
były zawody w kombinacji norwe-
skiej oraz skokach narciarskich. 

Pierwszego dnia zawodów – 2 mar-
ca br. mogliśmy oglądać rywaliza-
cję w kombinacji norweskiej zarów-
no kobiet, jak i mężczyzn. Zawody 
przeprowadzone zostały na Średniej 
Krokwi oraz na trasach biegowych 
zakopiańskiego Centralnego Ośrod-
ka Sportu. Wśród kobiet złoty me-
dal wywalczyła Włoszka Annika Sieff. 
Tuż za nią na podium stanęła Haru-
ka Kasai z Japonii. Brązowy medal 
zdobyła natomiast Niemka, Natha-
lie Armbruster. Z kolei w rywaliza-
cji mężczyzn zwyciężył Stefan Rette-
negger z Austrii. Na miejscu drugim 
uplasował się Perttu Reponen z Fin-
landii, a na trzecim Niemiec, Tristan 
Sommerfeldt. 

Drugi dzień zmagań stał pod zna-
kiem skoków narciarskich, które od-
były się na Średniej Krokwi. Tu bez-
konkurencyjni okazali się Austriacy, 
którzy zajęli trzy pierwsze miejsca: 

Daniel Tschofenig złoto, David Ha-
agen srebro, a Markus Mueller brąz. 
Najlepszy z Polaków – Jan Habdas 
był 13. Wśród Pań triumfowały: Sło-
wenka Nica Prevc, zdobywając zło-
ty medal, Taja Bodlaj ze Słowenii 
ze srebrem oraz Alexandria Loutitt 
z Kanady z brązem.  

W piątek (4 marca) odbyły się za-
wody w kombinacji norweskiej dru-
żyn mieszanych. Tytuł Mistrzów 
Świata Juniorów otrzymała drużyna  
niemiecka, wicemistrzami zostali 
Włosi, a brązowy medal zdobyła dru-
żyna z Austrii. 

Weekend to zmagania w konkur-
sach drużynowych kobiet i męż-
czyzn. W sobotę mogliśmy oglądać 
rywalizację w skokach i kombina-
cji norweskiej, natomiast w niedzie-

PKL Kasprowy Wierch, Stacja Narciarska Szymoszkowa 
dostarczyła wszystkim uczestnikom mnóstwo pozytyw-
nych emocji i zabawę na najwyższym poziomie. 

Podczas finału była też okazja, by włączyć się do bar-
dzo ważnej akcji pomocy dla 7-miesiecznej Matyldy 
z Kościeliska, która urodziła się z ciężką wadą serca, 
a jedyną szansą dla niej jest niezwykle droga operacja 
w USA. 

W 2022 r. w Pucharze wzięło udział łącznie 124 za-
wodników z 40 miast Polski. Zwycięzcą tegorocznego 
FINAŁU została Magdalena Stoch-Kolasa z Zakopanego. 
30 najlepszych zawodników tegorocznej edycji Pucharu 
Zakopanego w Narciarstwie Alpejskim otrzymało nagro-
dy o łącznej wartości 30 tysięcy złotych, przygotowane 
przez partnera strategicznego PZA – Medical Art Clinic 
Podhale przygotował nagrody. Dodatkowo od Vola  

lę odbyły się zawody drużyn miesza-
nych. 

W konkursie zespołów mieszanych 
udział wzięło 12 drużyn. Najlepsi oka-
zali się Austriacy pokonując Słoweń-
ców i Norwegów. Austria nie pozo-
stawiła również szans konkurentom 
w sobotnim konkursie drużynowym  
i wywalczyła złoto. Na drugim miej-
scu uplasowali się Norwegowie, 
a na trzecim Niemcy. Polacy wylądo-
wali na piątej pozycji. Wśród pań 
to Słowenki zdobyły pierwsze miejsce. 
Drugie były Japonki, a trzecie Niemki. 
Polki uplasowały się na 8 pozycji. 

Zawody drużynowe mężczyzn 
w kombinacji norweskiej wygrali Fi-
nowie. Za nimi znaleźli się Norwego-
wie i Austriacy. 

Gratulujemy zwycięzcom. Mamy 
nadzieję, że uczestnicy zawodów wy-
wiozą spod Giewontu niezapomniane 
wspomnienia, a Zakopane stanie się 
dla nich miastem, do którego chęt-
nie powrócą.

Racing Malczewski Sport czterech najlepszych zawodni-
ków otrzymało vouchery o łącznej wartości 2 tysięcy  
złotych do zrealizowania w sklepach sportowych fun-
datorów. Na wszystkich czekały słodkie niespodzianki 
od firmy Wawel i napoje Grupy OSHEE. 

Po finałowych zawodach w strefie relaksu była okazja, 
by rozłożyć się na leżakach, podziwiać widoki i bawić  
na koncercie Ady Dijuk znanej z takich programów 
jak „Śpiewajmy razem – All Together now” „APLAUZ, 
APLAUZ!” czy „Must be the music – Tylko Muzyka”.

Również w tym roku zawodom dla dorosłych towa-
rzyszył Puchar Zakopanego Dzieci – XLIV Szkolna Liga  
Alpejska, w którym wystartowało 188 zawodników! 
Bardzo cieszy nas fakt powrotu dzieci do rywalizacji 
w Szkolnej Lidzie Alpejskiej, która ma tak długą i nie-
zwykłą tradycję w naszym mieście!

Mistrzostwa Świata Juniorów 
w narciarstwie klasycznym
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15–16 STYCZNIA 2022 R.
Światowy Dzień Śniegu – FIS 

World Snow Day to inicjatywa podję-
ta przez Międzynarodową Federację 
Narciarską, mająca na celu zachęce-
nie dzieci i młodzieży w wieku  
od 4 do 14 lat do uprawiania spor-
tów zimowych. Obchodzony jest 
od 2010 r., zawsze w trzecią niedzielę 
stycznia. Urząd Miasta Zakopane już 
po raz dwunasty był organizatorem 
zakopiańskiej, dwudniowej edycji te-
go wydarzenia. 

Pierwszego dnia, 15 stycznia, 
w Centrum Szkoleń Narciarskich NO-
SAL, tradycyjnie odbyły się zawody 
w narciarstwie alpejskim i snowbo-
ardzie dla dzieci. Tegoroczne zawody 
to rywalizacja rodzinnych duetów – 
dziecka zjeżdżającego na nartach lub 

snowboardzie i rodzica/opiekuna po-
konującego określony przez organi-
zatora dystans na rakietach śnież-
nych. Liczył się łączny czas zjazdu 
i biegu – emocje sięgały zenitu!

Po zakończeniu zawodów odbyła 
się dekoracja zwycięzców oraz wrę-
czenie nagród.

Drugi dzień imprezy, 16 stycznia,  
to atrakcje sportowo-edukacyjne zor-
ganizowane na Górnej Równi Kru-
powej, we współpracy z naszymi 
nieocenionymi Partnerami – Ta-
trzańskim Parkiem Narodowym, Ta-
trzańskim Ochotniczym Pogotowiem 

Ratunkowym, Nadleśnictwem No-
wy Targ, Komendą Powiatową Poli-
cji w Zakopanem, Komendą Woje-
wódzką Policji w Krakowie, Biurem 
Prewencji Komendy Głównej, Witów 
Extreme, Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Antoniego Kenara 
oraz Wydziałem Kultury i Wydziałem 
Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta Zakopane. Nasi Partnerzy z Poli-
cji prowadzili edukację dot. szeroko 
pojętego bezpieczeństwa dzieci zi-
mą, pracownicy Tatrzańskiego Parku 
Narodowego zorganizowali laborato-
rium śnieżne, a Nadleśnictwa Nowy 

Targ niezwykle ciekawie opowiadali  
dzieciom o zimowych zwyczajach 
zwierząt. Wydział Ochrony Środowi-
ska uczył dzieci jak dbać o środowi-
sko naturalne, a Wydział Kultury za-
pewniał rozrywkę małym artystom 
biorącym udział w imprezie. Witów 
Extreme przejażdżkami na skuterach 
śnieżnych zapewniło wszystkim chęt-
nym zastrzyk adrenaliny. Nauczycie-
le i uczniowie PLSP im. Antoniego 
Kenara stworzyli niesamowite rzeź-
by lodowe, które można było podzi-
wiać jeszcze wiele dni później. Te-
go dnia odbyły się również niezwykle 
emocjonujące zawody w biegach nar-
ciarskich dla dzieci w siedmiu kate-
goriach wiekowych. 

Rozstrzygnięty również został 
konkurs plastyczny pt.: „Zimowe po-
dróże – małe i duże”, a nagrodzone 
i wyróżnione prace można było  
oglądać na wystawie w Parku Miej-
skim im. Marszałka Józefa Piłsud-
skiego.

Fundatorami atrakcyjnych na-
gród w zawodach sportowych 
dla dzieci, rozegranych w ramach  
XI edycji Światowego Dnia Śniegu  
byli: Kopalnia Soli „Wieliczka”, Insty-
tut Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej – Państwowy Instytut Badawczy, 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, 
Kino „Sokół”, Aqua Park Zakopane 
oraz Witów Extreme. Fundatorem 
nagród w konkursie plastycznym był 
VisionCube SA z Krakowa. Słodki do-
datek do każdej nagrody zapewnił 
Wawel SA.

Światowy Dzień Śniegu – 
FIS World Snow Day
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 Edukacja sportowa to jeden z kierunków działalności 
naszych szkół. Doświadczenia zdobyte w rywalizacji 

sportowej sprzyjają głębszemu poznaniu siebie samego, 
a co za tym idzie, kształtowaniu charakteru.

Poprzez sport uczymy dzieci i młodzież systematycz-
ności i pracowitości, a także jak radzić sobie z porażką. 
Uprawianie sportu kształci nawyki czynnego wypoczynku 
i integruje środowisko szkolne.

Młodzież włączona w działalność sportową nie tyl-
ko uczy się życia w zespole, samodzielnego podejmowa-
nia zadań lecz także ponosi skutki własnych decyzji i do-
świadcza na sobie ich dobrodziejstw lub błędów. 

To m.in. dlatego w szkołach wpisane są już w tradycję 
memoriały, które oprócz zdrowej rywalizacji sportowej, 
przypominają naszym uczniom sylwetki patronów szkoły. 

W dniu 2.03.2022 r. w Szkole Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi nr 1 im. H. Marusarzówny w Zako-
panem odbył się VIII Memoriał im. Heleny Marusarzów-
ny na Polanie Szymoszkowej. Zawody rozgrywany były 
w kategoriach klasowych I–VIII z podziałem na chłopców 
i dziewczynki.

W dniu 22.02.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2  
im. B. Czecha rozpoczął się 45. Memoriał im. Bronisła-
wa Czecha. Uczniowie rywalizowali w kilku konkuren-
cjach, zjeżdżając ze stoku wyciągu narciarskiego Budzow-
ski Wierch. Dyscypliną, która przyciągnęła najwięcej 
chętnych, był zjazd na „jabłuszku”. Biegi narciarskie nato-
miast odbyły się na trasach w Kościelisku

W dniu 16.03.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. gen. 
Mariusza Zaruskiego w Zakopanem odbył się XI Memoriał 
im. gen. M. Zaruskiego w narciarstwie alpejskim i snow-
boardzie na stacji narciarskiej „Hajduk” w Murzasichlu. 

W dniu 9.03.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 5 im. Ja-
nusza Korczaka odbyła się Szkolna Spartakiada Zimowa. 
Zawody w kategoriach slalom gigant i zjazd na ślizgach 
odbyły się na Antałówce.

Edukację sportową w naszych szkołach realizujemy  
poprzez upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zajęć 
wychowania fizycznego w zwiększonym wymiarze godzin. 
Nasi nauczyciele z pięciu zakopiańskich szkół skierowali  
specjalną ofertę dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży 
poprzez realizację programu „Szkolny Klub Sportowy”. Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki poprzez operatora woje wódz-
kiego pokrywa koszty zatrudnienia nauczyciela, natomiast 
szkoły nieodpłatne udostępniają pomieszczenia i sprzęt
sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć dla uczestników 
programu. Zgodnie z założeniem programu zajęcia odby- 
wają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, 
dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15-osobowych.

 Wypoczynek zimowy po ciężko 
przepracowanym semestrze za-

jęć lekcyjnych jest bardzo oczekiwa-
ny przez uczniów. W czasie ferii zi-
mowych nie wszyscy uczniowie mają 
możliwość wyjazdu na wypoczynek 
zimowy. Dlatego wychodząc naprze-

Szkoły na sportowo 

Aktywne ferie
ciw oczekiwaniom rodziców i dzie-
ci nauczyciele postanowili zorganizo-
wać i przeprowadzić dla nich zajęcia.

SZKOŁA PODSTAWOWA 
NR 4 IM. M. J. PIŁSUDSKIEGO 
W ZAKOPANEM 

 zimowisko narciarsko-snow-
boardowe w Wiśle w ramach progra-
mu „Ferie bez nudy”

 w drugim tygodniu ferii zi-
mowych uczniowie byli na basenie, 
w kinie Sokół na filmie „Sing 2”  
i w Parku Trampolin Jump Planet 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5  
IM. J. KORCZAKA W ZAKOPANEM 

 zajęcia teatralne przygoto-
wujące do wystawienia spektaklu 

konkursowego „Miej serce i patrzaj 
w serce” dla uczniów klasy 5a

 korzystanie ze ścianki wspi-
naczkowej 

 zajęcia z żonglerki cyrkowej 
dla przedszkolaków i trzech uczniów 
z klas starszych. Zajęcia zakończyły 
się spektakularnym pokazem, na któ-
ry zostali zaproszenie rodzice. 
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 Biuro Miejskiego Konser-
watora Zabytków w Zako-

panem informuje, że w dniu 
10.02.2022 r. stała się prawomoc-
na decyzja Małopolskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków z dnia 30.12.2021 r. w sprawie 
wpisu do rejestru zabytków histo-
rycznego zespołu budowlanego za-
budowy letniskowo-wypoczynkowej 
w Zakopanem na obszarze ograni-
czonym ulicami: S. Witkiewicza, 
Jagiellońską, T. Kościuszki do gra-
nicy z Górną Równią Krupową 
wraz z dz. ew. nr 309/12 obr. 5.

 Od 1 stycznia 2022 r. weszły 
w życie nowe przepisy podatko-

we zmieniające zapisy Ustawy 
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych. 
Zgodnie z art. 26hb ustawy – ulga 
na zabytki dotyczy nieruchomo-
ści wpisanych do rejestru zabytków, 
jak i do gminnej ewidencji zabytków. 

Można odliczyć część kosztów po-
niesionych na zakup zabytku oraz 
część kosztów poniesionych na prace 

remontowe przy zabytkowych nieru-
chomościach.

Eksperci zwracają uwagę 
na szczegóły zapisów i warunki, ja-
kie muszą być spełnione starając się 
o ulgę, a mianowicie: 

 budynek w chwili poniesienia 
wydatków musi być wpisany do reje-

stru zabytków lub gminnej ewiden-
cji zabytków

 podatnik może odliczyć 
od podstawy obliczenia podatku wy-
datki poniesione w roku podatko-
wym na:

– wpłaty na fundusz remontowy 
wspólnoty mieszkaniowej lub spół-
dzielni mieszkaniowej utworzony, 
zgodnie z odrębnymi przepisami, 
dla zabytku wpisanego do rejestru 
lub znajdującego się w ewidencji,

– prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane  
dla zabytku wpisanego do rejestru 
lub znajdującego się w ewidencji,

– odpłatne nabycie zabytku nie-
ruchomego wpisanego do rejestru  
zabytków lub udziału w takim za-
bytku,

 odliczenie, o którym mowa 
przysługuje podatnikowi, jeżeli  
w momencie poniesienia wydatku 
jest właścicielem lub współwłaści-
cielem zabytku nieruchomego oraz 
w przypadku prac konserwator- 
skich, prac restauratorskich lub ro-
bót budowlanych posiada sporzą-
dzone na piśmie pozwolenie woje-
wódzkiego konserwatora zabytków 
(w przypadku zabytku wpisane-
go do rejestru), lub zalecenia kon-
serwatorskie (w przypadku zabyt-
ku nieruchomego znajdującego się 
w wojewódzkiej lub gminnej ewiden-
cji zabytków).

Polski Ład promuje zabytki

Nowy 
obszarowy 
wpis 
do rejestru 
zabytków 
województwa 
małopolskiego
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 Obszar gminy Zakopane 
w części położonej poza gra-
nicami Tatrzańskiego Parku  

Narodowego jest objęty 33 obowiązu- 
jącymi miejscowymi planami zago-
spodarowania przestrzennego, 
na około 96% powierzchni. W ciągu  
najbliższych lat planowana jest refor-
ma systemu planowania przestrzen-
nego w Polsce, obejmująca, na dzień 
dzisiejszy, m.in. Krajowy Plan Odbu-
dowy, w tym zmianę ustawy o plano -
waniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. Wprowadzenie reformy poskut-
kuje z pewnością koniecznością spo- 
rządzenia nowych opracowań pla-
nistycznych. Obecnie nadrzędnym 
celem dla Miasta jest ukończenie 
prac nad rozpoczętymi procedurami 
zmian planów miejscowych, których 
zakopiańskie Biuro Planowania Prze-
strzennego prowadzi kilkanaście.

Opracowanie wielu zmian jedno-
cześnie jest przedsięwzięciem trud-
nym, pracochłonnym i długotrwałym. 
Przygotowując akty prawa miejsco-
wego trzeba bowiem analizować wie-
le kwestii i zagadnień: wymagania 
ładu przestrzennego, w tym urbani-
styki i architektury, walory architek-
toniczne i krajobrazowe, wymagania 
ochrony środowiska, w tym gospoda-
rowania wodami i ochrony gruntów 
rolnych i leśnych, wymagania ochro-
ny dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej, 
prawo własności, potrzeby interesu 
publicznego, potrzebę zapewnienia 
odpowiedniej ilości i jakości wody, 
do celów zaopatrzenia ludności.

Na sesji w dniu 17 lutego 2022 r.  
zakopiańscy radni uchwalili dwa 
przygotowane przez Burmistrza Mia-
sta Zakopane miejscowe plany zago-
spodarowania przestrzennego.

Pierwszym jest zmiana MPZP  
Rówień Krupowa, obejmująca teren  
zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i usługowej MN/U-4. Przed-
miotem zmiany jest przede wszystkim 
wykreślenie możliwości lokalizacji 
hoteli oraz obniżenie wysokości za-
budowy na terenie położonym w naj-
bliższym sąsiedztwie Równi Krupo-

ko przeciwdziałanie degradacji prze-
strzeni publicznej. Jednym z głów-
nych założeń opracowania uchwały 
krajobrazowej jest uporządkowa-
nie Zakopanego pod względem roz-
mieszczenia tablic i urządzeń rekla-
mowych, które obecnie dominują 
w przestrzeni miejskiej, zakłócając  
wizualny odbiór terenów o najwyż-
szych w skali kraju walorach kra-
jobrazowych. Uchwała, określając 
precyzyjne zasady, na jakich mogą 
funkcjonować reklamy, powinna  
przynieść zdecydowane korzyści, 
przede wszystkim poprzez umożli-
wienie skutecznej walki z wszech-
obecnymi tzw. dzikimi reklamami. 

Procedura sporządzenia uchwały 
krajobrazowej jest prowadzona zgod-
nie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Po sporządzeniu pro-
jektu uchwały, został on zaopiniowa-
ny i uzgodniony przez właściwe, wy-
magane przepisami organy. Na prze-
łomie 2020 r. i 2021 r. został wyłożony 
do publicznego wglądu. Następnie, 
w wyniku analizy złożonych uwag, 
ewolucji interpretacji przepisów 
prawnych oraz pogłębionej analizy 
stanu istniejącego, projekt uchwały 
został znacząco zmieniony. W grud-
niu 2021 r. zmieniony projekt uchwa-
ły został zaopiniowany i uzgodniony, 
w dniach od 21 stycznia do 18 lutego  
2022 r. był wyłożony do publicznego  
wglądu, uwagi można było wnosić 
do dnia 4 marca 2022 r. Obecnie trwa 
analiza złożonych uwag.

wej, stanowiącej rejestrowy obszar 
zabytkowy. W ten sposób nowa pla-
nowana zabudowa lepiej wpisze się 
w otoczenie, a ład przestrzenny w tym 
tak ważnym dla tożsamości Zakopa-
nego miejscu zostanie zachowany.

Drugim jest MPZP Harenda – Wy-
ciągi, obejmujący tereny położone 
na grzbiecie i południowym stoku 
Rafaczańskiej Grapy. Przeznaczenie  
przedmiotowego terenu ustalone 
MPZP stanowią przede wszystkim 
usługi sportu i rekreacji, w tym kole-
je linowe, wyciągi narciarskie i trasy  
narciarskie. Miasto tworzy kolejne 
warunki formalno-prawne do rozwo-
ju narciarstwa zjazdowego na Haren-
dzie. Dalsze działania zależeć będą 
od porozumienia właścicieli gruntów  
i inwestorów, a my mamy nadzieję 
na rozwój infrastruktury narciar-
skiej.

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA
Trwają prace nad ustaleniem za-

sad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamo-
wych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standar-
dów jakościowych oraz rodzajów ma-
teriałów budowlanych, z jakich mo-
gą być wykonane, na terenie Gminy 
Miasto Zakopane.

Celem sporządzenia uchwały jest 
przede wszystkim ochrona krajobra-
zu, tradycji miejsca, cennych histo-
rycznie i kulturowo walorów Zako-
panego, jak również poszanowanie 
dobrego sąsiedztwa, rozumiane ja-

Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego
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Wydatki budżetu 
Miasta Zakopane (w mln zł)

 Od 1 lipca 2021 r. każdy obywa-
tel lub zarządca budynku ma 

obowiązek złożyć deklarację do Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności. Każdy 
budynek, który posiada źródło ciepła 
lub spalania paliw do 1 MW należy 
zgłosić wypełniając odpowiednią de-
klarację: 

 w formie elektronicznej przez 
Internet – jest to najszybszy i najwy-
godniejszy sposób. Deklaracje można 
składać za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego CEEB –  
https://zone.gunb.gov.pl/.

 w formie papierowej – wy-
pełnioną deklarację można wy-
słać listem, albo złożyć osobiście 

Złóż deklarację 
do Centralnej Ewidencji 

Emisyjności

Urząd Stanu Cywilnego
w Zakopanem 

(dane za okres 1.01.2022–10.03.2022 r.)

 liczba urodzeń: 24
 liczba małżeństw: 38
 liczba małżeństw z podziałem na śluby 

w USC/poza USC/konkordat: w USC – 17, 
poza USC – 2, konkordat – 9

 liczba zgonów: 125

 adres nieruchomości, w obrę-
bie, której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródło spalania paliw;

 opcjonalnie numer telefonu 
właściciela lub zarządcy;

 opcjonalnie adres e-mail.
Informacje o liczbie i rodzaju eks-

ploatowanych w obrębie nierucho-
mości źródeł ciepła i źródeł spalania 
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wy-
korzystywanych w nich paliwach. 

w Urzędzie Miasta 
w godzinach pracy 
urzędu. 

Deklarację 
należy złożyć 
do 30.06.2022 r., 
każdorazowo po zmianie źródła  
ciepła właściciel lub zarządca ma 
dwa tygodnie na aktualizację dekla-
racji. 

Zgodnie z ustawą o termomoder-
nizacji deklaracja zawiera takie infor-
macje jak: 

 imię i nazwisko albo nazwę 
właściciela lub zarządcy budynku lub 
lokalu oraz adres miejsca zamieszka-
nia lub siedziby;

71,03 

41,5 

21,15 45,83 

27,3 

33,1 

6,7 
3,8 

4,1 
13 7,8 

 transport i łączność

 gospodarka mieszkaniowa

 administracja publiczna

 oświata i wychowanie

 pomoc społeczna i rodzina
 gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska

 kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego

 bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa

 ochrona zdrowia
 kultura fizyczna
 pozostałe






