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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Szanowni Państwo,
 
ym razem przychodzi mi podsumować udany i bardzo in-

tensywny sezon wakacyjny – nie tylko pod względem tury-
stów odwiedzających nasze miasto, ale przede wszystkim 
po względem zrealizowanych inwestycji, projektów i zorganizo-
wanych wydarzeń. Było to możliwe dzięki wytężonej pracy wie-
lu osób, pracowników Urzędu Miasta oraz podległych jednostek 
i spółek, ale także dzięki zaangażowaniu i przychylności miesz-
kańców. Wszystkim za to serdecznie dziękuję. 

W ostatnim czasie zakończyliśmy i oddaliśmy do użytku 
dwie ważne inwestycje w mieście – willę „Czerwony Dwór”, któ-
ra jako Centrum Kultury Rodzimej stała się ważnym miejscem 
na kulturalnej mapie Zakopanego oraz Dolną Rówień Krupo-
wą, która po rewitalizacji jeszcze lepiej służyć będzie mieszkań-
com i turystom jako miejsce rekreacji i odpoczynku z pięknym 
widokiem na Giewont. Trwały także inwestycje związane m.in. 
z budynkami oświatowymi, infrastrukturą sportową, drogami, 
czy też wykończeniem budynku komunalnego przy ul. Kamie-
niec. W informatorze podsumowujemy także dotychczasowy roz-
wój komunikacji w mieście, dzieląc się pomysłami na dalsze dzia-
łania w tym zakresie.

Nie można także zapomnieć o największym zakopiańskim 
wydarzeniu tego lata – Międzynarodowym Festiwalu Folklo-
ru Ziem Górskich, który doczekał się pięknego złotego jubile-
uszu i był w szczególny sposób świętowany pod Giewontem. Ko-
lejna ważna rocznica przed nami. Gorąco zapraszam Państwa 
do udziału w obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległo-
ści oraz powstania Rzeczpospolitej Zakopiańskiej. To właśnie 
do nas wolność przyszła najwcześniej, bądźmy więc dumni z na-
szej historii i uczcijmy ją wspólnie zgodnie z hasłem „Niepodleg-
ła dla wszystkich!”.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

T
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 ZDARZYŁO SIĘ...Zdarzyło się...

LIPIEC
 1 lipca 

Otwarcie sezonu letniego  
„Lato folkloru i wrażeń”

 7 lipca – 11 sierpnia
18. Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Organowej i Kameralnej 
w Zakopanem

 14, 15 lipca 
Wierchowe Spotkania 2018

 21 lipca 
V Mistrzostwa Zakopanego 
w Biegu Pod Górę

 22 lipca – 29 lipca 
41. Dni Muzyki Karola 
Szymanowskiego

 22 lipca 
Uroczystości odpustowe 
na Olczy w 100-lecie 
odzyskania niepodległości, 
30-lecie konsekracji kościoła 
oraz 10-lecie ogłoszenia 
Sanktuarium

 29 lipca 
Święto Policji w Zakopanem
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ZDARZYŁO SIĘ...

SIERPIEŃ
 9 sierpnia 

Start VI etapu Tour de Pologne

 10 sierpnia – 23 września 
Wystawa – Artyści Zakopiańscy 
2018

 10–13 sierpnia 
Zakopiański Festiwal Literacki 2018

 12 sierpnia 
Święty z Wadowic – widowisko 
multimedialne o Janie Pawle II

 16 sierpnia 
Otwarcie willi „Czerwony Dwór”

 16–26 sierpnia 
50. Międzynarodowy Festiwal 
Folkloru Ziem Górskich

 18 sierpnia 
Zawody biegowe Red Bull 400 
na Wielkiej Krokwi

 30 sierpnia – 2 września 
14. Spotkania z Filmem Górskim

WRZESIEŃ
 1–2 września 

Święto ulicy Kościeliskiej

 1–8 września 
X Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Kameralnej „Muzyka na Szczytach”

 2 września 
III Bieg po Oddech

 5 września 
Wernisaż wystawy „Drogi 
do wolności – 100-lecie 
Niepodległości Polski”

 8 września 
Narodowe Czytanie 2018 

 15 września 
Puchar Tatr w skokach narciarskich

 16 września 
Trzeci Tatrzański Piknik Rodzinny

 16–17 września 
Uroczyste obchody 
Dnia Sybiraka

 18 września 
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
prof. dr. hab. Stanisława 
Sokołowskiego oraz Jubileusz 
„Polskich Tatr”

 21 września 
Początek kampanii Polskiej 
Spółki Gazownictwa oraz 
podpisanie listu intencyjnego 
o współpracy w zakresie dalszej 
gazyfikacji miasta 

 24–29 września 
XXII Jazz Camping Kalatówki

 28 września 
 Wernisaż wystawy 

„Moje Zakopane”
 Bieg sztafetowy „Wokół 

Niepodległej” organizowany 
przez Straż Graniczną z udziałem 
reprezentacji Urzędu Miasta 
Zakopane 

 30 września 
Charytatywny Bieg 
„Biegniemy z Nadzieją”
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 W SKRÓCIE...

Dzięki uzyskaniu dofinansowania  
ze środków unijnych w Zakopa-

nem powstanie Ośrodek Wsparcia 
Dziennego „Aktywny Senior Tatrzań-
ski.” Projekt, który powstał z inicjatywy 
Urzędu Miasta Zakopane, przy współ-
pracy z Polskim Związkiem Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów oddział 
Zakopane oraz Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Zakopanem, 
wystartuje w przyszłym roku. W uru-
chamianej placówce dzienną opiekę 
znajdzie 30 starszych niesamodziel-
nych osób.

Projekt zakłada aktywizację osób 
starszych, która ma stanowić istotne 

wsparcie w ich codziennym funkcjo-
nowaniu, a także funkcjonowaniu  
ich rodzin. Głównym jego celem jest  
zwiększenie dostępności usług spo-
łecznych poprzez utworzenie 30 no- 
wych miejsc świadczenia usług dzien-
nej opieki i aktywizacji osób niesamo-
dzielnych. Projekt, który trwać będzie  
do 2021 roku, skierowany jest do osób 
niesamodzielnych powyżej 60 r.ż.  
(ze szczególnym uwzględnieniem 
osób niepełnosprawnych i obarczo-
nych chorobami – w tym głównie 
podejrzeniem depresji, depresją i apa-
tią) oraz ich rodzin, zamieszkujących 
w Gminie Miasto Zakopane. 

Realizacja przedsięwzięcia roz-
pocznie się w III kwartale 2018 r. od 
prac projektowych mających na celu 
adaptację lokalu gminnego i wypo-
sażenie placówki pod kątem urucho-
mienia specjalistycznego wsparcia. 
Adaptacja lokalu zakończy się w II kw. 
2019 r. Od 2019 r. rozpocznie się pro-
ces rekrutacji potencjalnych uczestni-
ków, który prowadzony będzie przez 
zakopiański MOPS i pracowników Wy-
działu Spraw Społecznych i Zdrowia 
Urzędu Miasta Zakopane. Uczestnicy 

18 września w ramach jubileuszu 25-lecia spółki 
POLSKIE TATRY SA nastąpiło odsłonięcie tablicy 

upamiętniającej prof. dr. hab. Stanisława Sokołowskiego, 
odkrywcę wód termalnych na Podhalu, w tym stosowa-
nych w basenach cieplicowych na Antałówce, klasyka 
geologii tatrzańskiej, przez całe życie związanego 
z Zakopanem, zasłużonego dla rozwoju geologii, hy-
drogeologii i geologii inżynierskiej w Polsce. Burmistrz 
Miasta Zakopane Leszek Dorula oraz Prezes Zarządu 
Spółki POLSKIE TATRY SA Piotr Włosiński wraz z współ-
pomysłodawcami tablicy pamiątkowej prof. Beatą Kę-
pińską i prof. Józefem Chowańcem, przy udziale Witolda 
Sokołowskiego, syna prof. Stanisława Sokołowskiego 
i w obecności innych członków Rodziny Profesora oraz 
zaproszonych gości, dokonali uroczystego odsłonięcia 
tablicy przed głównym wejściem do Aqua Parku Zako-
pane. 

W uroczystości wzięli udział także Zastępca Burmi-
strza Agnieszka Nowak-Gąsienica, Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska Paweł Ciećko oraz osoby związa-
ne ze spółką Polskie Tatry w ciągu 25 lat jej istnienia, 
a także liczni przedstawiciele współpracujących z nią in-
stytucji. Tablicę poświęcił ks. infułat Stanisław Olszówka.

Tablica profesora Sokołowskiego 
i jubileusz „Polskich Tatr”

zakwalifikowani do udziału w projek-
cie oraz ich opiekunowie będą mogli 
skorzystać z oferowanego im wsparcia 
od III kwartału 2019 r. 

W ramach funkcjonowania pla-
cówki, uczestnikom programu zapew- 
nione zostaną usługi opiekuńczo-pie-
lęgnacyjne oraz aktywizująco-uspraw-
niające, usługi zdrowotne (fizjotera-
pia) oraz usługi wspomagające dla 
opiekunów.

Utworzenie placówki i wdrożenie 
usług pozwoli na aktywizację społecz-
ną seniorów, utrzymanie ich kondycji 
psychofizycznej na optymalnym po-
ziomie, zagwarantuje fachową opiekę 
i lepszą jakość spędzanego dotąd  
czasu. Tym samym ich opiekunowie 
odciążeni zostaną od codziennego 
trudu związanego ze sprawowaną 
opieką, co przywróci im możliwość 
większej aktywności społecznej i za-
wodowej. 

Projekt dofinansowany został 
w ramach 9 osi priorytetowej Region 
Spójny Społecznie – Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Małopolskiego – Działanie 9.2.3 
Usługi Opiekuńcze. 

Aktywny Senior 
Tatrzański
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W SKRÓCIE...

W dniach 30 sierpnia – 2 września w Zakopanem od-
bywała się 14 edycja festiwalu Spotkania z Filmem 

Górskim. Jednym z głównych punktów programu była 
Gala rozdania nagród Konkursu Filmowego 14. SZFG, która 
miała miejsce 2 września w kinie Sokół. O główną nagrodę, 
czyli statuetkę Wielkiej Drewnianej Góry, walczyli twórcy 
24 filmów z różnych krajów świata. Jednym z wyróżnień 
była Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane za film najlepiej 
ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia 
społeczności górskich. Drewnianą Górę oraz nagrodę pie-
niężną w wysokości 2000 zł w tej kategorii otrzymał film 
„Ostatni Górale” w reżyserii Filipa Lufta. Nagrodę wręczył 
Zastępca Burmistrza – Wiktor Łukaszczyk. Łącznie przyzna-
no dziesięć nagród w kilku kategoriach (Grand Prix  
14. SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM, Nagroda dla Najlep-
szego Filmu Polskiego, Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego 
Parku Narodowego, Nagroda Burmistrza Miasta Zakopane, 
Nagroda Polskiego Związku Alpinizmu, Nagroda Publiczno-
ści, Nagroda Młodzieżowego Jury oraz trzy Nagrody Spe-

Gminny Program Opieki nad Zabyt-
kami, sporządzony dla Zakopane-

go po raz pierwszy w historii miasta, 
został opracowany przez Biuro Miej-
skiego Konserwatora Zabytków przy 
współudziale Muzeum Tatrzańskiego 
w porozumieniu z Zespołem ds. Opra-
cowania Gminnego Programu Opieki 

skiej Zakopane na lata 2018–2021 
uzyskał pozytywną opinię Małopol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków i został przyjęty uchwałą 
Rady Miasta Zakopane z 12 września 
2018. 

Podstawą do sporządzenia Gmin-
nego Programu Opieki nad Zabytkami 
jest właściwe rozpoznanie dziedzic-
twa poprzez zaktualizowanie i zwery-
fikowanie zasobów gminnej ewidencji 
zabytków, zawierającej w swoim 
katalogu wszystkie obiekty oraz ob-
szary uznane za zabytkowe, zlokali-
zowanie na terenie miasta Zakopane. 
Przyjęty przez Radę Miasta Program 
Opieki nad Zabytkami służyć będzie 
podejmowaniu planowych działań 
dotyczących inicjowania, wspierania, 
koordynowania badań i prac z dzie-
dziny ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i krajobrazu kulturowego oraz 
upowszechniania i promowania dóbr 
kultury znajdujących się na terenie 
Zakopanego. Celem strategicznym 
Gminnego Programu Opieki nad Za-
bytkami Gminy Miejskiej Zakopane 
na lata 2018–2021 jest ochrona i za-
chowanie zasobów dziedzictwa, bu-
dujących tożsamość mieszkańców 
oraz miejsca. 

cjalne). Filmy oceniało Jury w składzie: Krzysztof Zanussi, 
Kinga Baranowska, Piotr Pustelnik i Peter Horký oraz mło-
dzieżowe jury, czyli Marta Grzesiak, Helena Rząsa, Karolina 
Możdżeń, Paweł Chilecki i Franciszek Rząsa z Zespołu Szkół 
Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem. Oprócz 
nagród pieniężnych wyłonione filmy otrzymały statuetkę 
Drewnianej Góry, których autorem jest Marcina Rząsa.

nad Zabytkami dla Miasta Zakopane 
na lata 2018–2021. 

Obowiązek jego przygotowania 
wynika z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece  
nad zabytkami. Program ten sporzą-
dza się na okres czterech lat. Program 
Opieki nad Zabytkami Gminy Miej-

14. Spotkania z Filmem 
Górskim już za nami!

Gminny Program Opieki nad Zabytkami uchwalony
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 W SKRÓCIE...

Podczas LIV Sesji Rady Miasta Zakopane miało miejsce 
szczególne wydarzenie – uhonorowano dwie postacie 

ważne dla Zakopanego. 
Józef Łuszczek otrzymał nagrodę z okazji 40-lecia zdo-

bycia złotego medalu Mistrzostw Świata w biegach narciar-
skich w Lahti w 1978 r. Burmistrz Leszek Dorula przekazał 
byłemu mistrzowi świata replikę gwiazdy z Alei Gwiazd 
w Cetniewie. Wraz z nim nagrody odebrali  ci, którzy rów-
nież stoją za sukcesem z Lahti, czyli Antoni Marmol – trener 
biegów, który odkrył talent Łuszczka, a także Edward Bud-
ny – trener, który doszlifował jego talent i opiekował się 
nim, gdy ten zdobywał tytuł mistrza świata. 

Działania Zespołu ds. Zarzą-
dzania Parkiem Kulturowym 

Krupówki w okresie od lipca  
2016 do dnia dzisiejszego dały 
wymierny efekt, co można stwier-
dzić analizując zestawienie ilo-
ściowe. Ponad 480 nośników,  
które stanowią blisko 50% wszyst-
kich reklam, zostało zmienionych 
lub usuniętych, co biorąc pod 
uwagę czas obowiązywania 
Parku jest ogromnym sukcesem. 
Przy wielu adresach zmieniono 
lub usunięto połowę, a nawet 
wszystkie reklamy – np. przy 
posesji Krupówki 38 z 12 reklam 
zmieniono 2, usunięto 10, a przy 
Krupówkach 28 z 17 zmieniono 6, 
usunięto 9. Nie bez znaczenia  
dla oceny działalności Zespołu 
oraz funkcjonowania prawa 
miejscowego, jakim jest Park 

Zmiany nośników reklamowych 
po utworzeniu parku kulturowego

Kulturowy, jest fakt uzyskania 
przez miasto pozytywnej oceny 
po kontroli przeprowadzonej 
w Urzędzie Miasta w Zakopanem 
w okresie od grudnia 2016 do 
maja 2017 przez Najwyższą Izbę 
Kontroli w temacie Kształtowanie 
krajobrazu i przestrzeni publicznej 
w miastach. 

W tym miejscu warto zazna-
czyć, że ponad 80% uwag zawar-
tych w protokole NIK zostało  
już usuniętych. Pozostałe 20% 
jeszcze niedopełnionych zaleceń 
pokontrolnych dotyczy przedsię-
biorców hand lujących na terenie 
Parku i automatów do gry. 

W najbliższym czasie wspól- 
nie ze Strażą Miejską musimy  
położyć szczególny nacisk  
na ten obszar działalności,  
by jak pokazały lata ubiegłe,  
konsekwencja działania była  
najlepszym sposobem na prze-
strzeganie prawa przez osoby 
prowadzące działalność gospo-
darczą na terenie Parku Kulturo-
wego.

Natomiast Józef Pitoń został uhonorowany za wielo-
letnią działalność na rzecz Międzynarodowego Festi- 
walu Folkloru Ziem Górskich jako tancerz, śpiewak,  
gawę dziarz, popularyzator folkloru góralskiego. Laureat  
Nagrody Kolberga w 2004 roku. Od wczesnej młodości 
Józef Pitoń zafascynowany jest tradycją i folklorem góral-
skim – tańcem, muzyką, śpiewem i gwarą. Swoją artystycz-
ną wrażliwość, umiłowanie i przywiązanie do podhalań- 
skiej kultury, przyrody, ludzi przekazuje młodym pokole-
niom. 

Niestety nie mógł odebrać nagrody podczas Festiwalu, 
dlatego otrzymał ją teraz.  

Nagrody dla Józefa Łuszczka i Józefa Pitonia
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Podczas IV Dni Kurierów Ta trzań-
skich 5 września w Zespole 

Szkół Plastycznych im. Antoniego 
Kenara odbył się werni saż wysta-
wy „Drogi do wolności – 100-lecie 
Niepodległości Polski”. Organiza-
torem wydarzeń w ramach IV Dni 
Kurierów Tatrzańskich jest Towa-
rzystwo Inicjatyw Społecznych im. 
Kurierów Tatrzańskich. Wystawa 
ma za zadanie upamiętnić wy-
czyn Kurierów, którzy w czasie 
okupacji niemieckiej przez Tatry 
przeprowadzali emisariuszy, 
przenosili dokumenty, pieniądze, 
broń oraz utrzymywali łączność 
Polskiego Państwa Podziemnego 
z rządem RP na uchodźstwie. 
Żołnierze podziemia przenosili 
przesyłkę z Warszawy na Podhale, 

Zakopane z nagrodą 
im. Jerzego Regulskiego

Kapituła Nagrody im. Jerzego Regulskiego, obradująca w dniu 6 września 2018, do-
konała wyboru laureatów w tegorocznej edycji konkursu. Nagrodę, która jest przy-

znawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego i rozwoju samo-
rządności terytorialnej, Urząd Miasta Zakopane otrzymał w kategorii „Realizacja dzieła” 
za Park Kulturowy obszaru ulicy Krupówki. 

Skąd się wzięły 
budynki 
wielkokubaturowe 
w Zakopanem?

W latach 2014–2018 wydano 71 po-
zytywnych decyzji o warunkach 

zabudowy, które dotyczyły głównie bu-
dynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i pensjonatowych, których gabaryty były 
określane na podstawie analizy zabu-
dowy w sąsiedztwie. W tym okresie nie 
zostały wydane żadne decyzje o warun-
kach zabudowy dla obiektów o dużych 
gabarytach, wyróżniających się na tle 
istniejącej zabudowy. 

W ok. 96% Gmina (poza TPN) pokryta 
jest obowiązującymi miejscowymi plana-
mi zagospodarowania przestrzennego, 
które były uchwalane w czasie poprzed-
nich kadencji. Kontrowersyjne inwesty-
cje, takie jak: budowa w górnej części  
ul. Jagiellońskiej, przy ul. Tetmajera, 
przy ul. Chramcówki, przy ul. Sabały, Gale -
ria przy ul. Nowotarskiej, przy ul. Bog-
dańskiego, przy ul. Sienkiewicza  
czy ul. Do Daniela są realizowane na pod-
stawie zapisów obowiązujących planów 
zagospodarowania, które były wynikiem 
ustaleń między zamawiającym, czyli 
przedstawicielami Gminy Miasto Zakopa-
ne, autorem planów oraz radnymi, którzy 
podejmowali poszczególne uchwały. 

Należy podkreślić, że inwestycje  
na terenie miasta wywołujące największe 
kontrowersje nie są wynikiem decyzji 
podjętych w obecnej kadencji.

Ponadto, w sprawach, w których Gmi-
na jest stroną, podejmowane są wszelkie 
działania mogące wstrzymać inwestycje, 
jak stało się w przypadku realizacji du-
żego hotelu w rejonie ul. Mieczysława 
Karłowicza. 

następnie przez Tatry, do granicy 
węgierskiej, przechodzili Kurierzy 
Tatrzańscy. Stąd podejmował ją 
jeszcze inny kurier. Z Budapesztu 
przesyłki były przekazywane dalej 
do Londynu. W ramach IV Dni 
Kurierów Tatrzańskich zorganizo-
wano również IV Bieg „Kurierów 
Tatrzańskich” oraz I Bieg Służb 
Mundurowych „Kurierów Tatrzań-
skich”. Oba odbyły się 1 września 
w Parku Miejskim. Dzięki tym 
wydarzeniom możemy pielęgno-
wać pamięć o bohaterskiej dzia-
łalności i niezłomności Kurierów 
Tatrzańskich.

IV Dni Kurierów 
Tatrzańskich
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 TEMAT NUMERU – ZAKOPIAŃSKIE SPÓŁKI I JEDNOSTKI

Dzięki działaniom  
na terenie Zakopa-
nego Spółki SEWIK  

Tatrzańskiej Komunalnej 
Grupie Kapitałowej Sp. z o.o. 
w zakresie utrzymania 
i rozwoju infrastruktury  
wodno-kanalizacyjnej 
na terenie miasta osiągnię-
to ok. 98% poziom „zwo-
dociągowania” i blisko 
94% poziom „skanalizowa-
nia”. Obecnie trwają prace 
przy budowie sieci wodo-
ciągowej i kanalizacji sani-
tarnej w rejonach zakopiań-
skich osiedli Gubałówka 
i Topory. 

W ramach inwestycji  
na terenie Gubałówki wy -
konywana jest sieć kanaliza-
cji sanitarnej z przyłącza mi 
do 85 budynków i 3 pom-

powniami ścieków, o ogól-
nej długości rurociągów 
8782,0 mb oraz sieć wodo-
ciągowa o ogólnej długości 
rurociągów 3882,0 mb. 

W ramach inwestycji 
na terenie os. Topory wyko-
nywana jest sieć kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami do 
16 budynków, o ogólnej dłu-
gości rurociągów 514,0 mb 

Inwestycje Spółki SEWiK 
oraz sieć wodociągowa  
z przyłączami do 16 bu dyn - 
ków o ogólnej długości 
rurociągów 738,05mb wraz 
z hydrofornią sieciową.

W celu zapewnienia 
odpowiedniego ciśnienia 
wody wykonywane są dwie 
hydrofornie sieciowe  
przy ul. Bogdańskiego oraz 
ul. Bachledzki Wierch.

W latach kolejnych 
zrea lizowana zostanie m.in. 
sieć wod-kan w rejonie  
ul. Gawlaki, wodociąg 
na os. Choćkowskie  
i ul. Ciągłówka oraz zakoń-
czenie wodociągu  
na os. Furmanowa.

Inwestycje współfi-
nansowane są ze środków 
Unii Europejskiej.

SEWiK w celu ograni-
czenia strat wody, poprawy 
przepływów oraz ciśnień 
na terenie aglomeracji 
Zakopane opracował plan 
modernizacji sieci wodo-
ciągowej na lata 2017–2020.

Włazy pływające
W 2017 roku przepro-

wadzono remont zwieńczeń

studni kanalizacji sanitarnej 
w rejonie ulicy Al. 3 Maja. 
Wymieniono 23 włazy ka - 
nalizacyjne na nowoczesne  
włazy pływające. Wykona-
no niezbędne roboty zwią-
zane z odnowieniem na -
wierzchni wokół studzienek.  
W 2018 roku Spółka SEWIK 
planuje zainstalować jesz-
cze ok. 40 zwieńczeń studni 
na terenie miasta.

Najlepsza woda  
prosto z kranu

Zakopane ma jedną z naj-
lepszych i najsmaczniejszych 
wód w Polsce. Od września  
uczniowie czterech zako-
piańskich szkół mogą gasić  
nią pragnienie dzięki 
poidełkom zainstalowanym 
przez SEWiK we współpra-
cy z Urzędem Miasta. 

Nowy projekt 
współfinansowany 
z Funduszy 
Europejskich

 W dniu 21 kwietnia 
2017 roku Spółka SEWiK 
podpisała umowę o dofi-
nansowanie z Funduszu  

Spójności projektu pod  
nazwą „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ścieko-
wej na terenie aglomera-
cji Zakopane – etap I”. Cał-
kowity koszt realizacji pro-
jektu zamyka się w kwocie 
15 716 182,39 PLN, a wyso-
kość dofinansowania 
ze środków Unii Europej-
skiej to 8 208 199,50 PLN.

Projekt zakłada wyko-
nanie 13 zadań inwestycyj-
nych. Łącznie w ramach 
projektu powstanie ponad 
11 kilometrów nowej sie-
ci kanalizacyjnej i wodocią-
gowej, a prawie 4 kilometry 
będzie gruntownie zmoder-
nizowane. Zostanie wdro-
żony komputerowy model 
sieci wodociągowej nie-
zbędny do jej efektywne-
go zarządzania oraz ogra-
niczania strat wody. Ponad-
to na terenie oczyszczalni 
ścieków Łęgi powstanie far-
ma fotowoltaiczna o mocy 
200 kW, której działanie 
wpłynie na zmniejszenie 
kosztów oraz zwiększy nie-
zawodność procesu oczysz-
czania ścieków. 

 1. Budowa wodociągu 
na Gubałówce 

 2. Hydrofornia  
przy ul. Bogdańskiego

 3. Budowa kanalizacji 
na Gubałówce

 4. Budowa kanalizacji 
na Toporach

 5. Hydrofornia na Bachledzkim 
Wierchu

1

2

3

4

5
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TEMAT NUMERU

Najważniejsze działania 
spółki TESKO

Rekultywacja II kwatery 
składowania odpadów

W związku z uchwałą Rady Miasta 
z 13 czerwca 2013 r. zakazującą eksplo-
atacji Zakładu Unieszkodliwiania Od-
padów Komunalnych Zoniówka oraz 
decyzją właścicielską od dnia 3 stycznia 
2014r. Zakład zaprzestał swojej działal-
ności, a Spółka jako zarządzający skła-
dowiskiem uzyskała decyzję dotyczącą 
zamknięcia składowiska. 

W ramach zgromadzonego fundu-
szu rekultywacyjnego w latach 2014–
2017 poniesiono koszty związane 
z opracowaniem dokumentacji projek-
towej oraz pierwszymi etapami rekulty-
wacji obejmującymi wykonanie studni 
odgazowujących, jak również uformo-
wanie czaszy oraz jej przykrycie drena-
żową warstwą żwirową.

W maju br. Spółka podpisała umowę 
z Wykonawcą na ostatni etap zada nia.  
Na jego realizację pozyskano dofi nan-
sowanie w formie pożyczki preferen cyj-
nej ze środków Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Krakowie 
na kwotę 2 000 000,00 zł.  Planowa-
ny termin zakończenia rekultywacji 
30.11.2018.

Akcje zbiórki odpadów
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta 

Zakopane Spółka rokrocznie przepro-
wadza zbiórki odpadów wielkogaba-
rytowych, zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego oraz odpadów 
niebezpiecznych. W ramach akcji ze-
brano w poszczególnych latach następu-
jące ilości odpadów: 2014 – 103,90 Mg,  
2015 – 155,48 Mg, 2016 – 240,70 Mg, 
2017  – 359,26 Mg, I połowa 2018  – 
253,54 Mg.

Wniosek o dofinansowanie 
rozbudowy PSZOK

W związku z aktualnymi oraz pla-
nowanymi zmianami prawa w zakresie 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi, a także koniecznością dostoso-
wania do potrzeb odbiorców, Spółka 
złożyła wniosek o dotację dla zadania 

wraz z ważną polisą ubezpieczeniową, 
co z kolei bezpośrednio przekłada się 
na zmniejszenie ilości pojazdów poru-
szających się po ulicach Miasta. 

Wniosek o dofinansowanie 
komunikacji miejskiej

W związku z dużą popularnością 
autobusowych linii miejskich oraz zapi-
sami zawartymi w przyjętym przez Ra-
dę Miasta planie transportowym Spół-
ka złożyła wniosek o dofinansowanie 
dla zadania pn. Utworzenie Komunika-
cji Miejskiej w Zakopanem z uwzględ-
nieniem uzupełnienia infrastruktury, 
ze środków RPO Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014–2020 (RPO 
WM). Przewiduje on zakup taboru au-
tobusowego oraz realizację niezbędnej 
do jego utrzymania TESKO infrastruk-
tury technicznej. Wnioskowana wartość 
dotacji 6 735 820,56 zł. Wniosek został 
pozytywnie oceniony, aktualnie znaj-
duje się na pierwszym miejscu listy re-
zerwowej.

Utrzymanie tras biegowych 
i górek śnieżnych 
W listopadzie 2016 roku Spółka za-
warła z Gminą Miasto Zakopane umo-
wę na naśnieżanie i  utrzymanie na  
Górnej Równi Krupowej „gó  rek śnież-
nych” oraz tras biegowych. Do tego  
celu został zakupiony specjalistyczny  
sprzęt w postaci armatki śnieżnej oraz 
frezarki do ciągnika z  przystawką do  
tyczenia tras biegowych.

Bieżące utrzymanie miasta
Spółka stale wykonuje zadania wła-

sne Gminy obejmujące w szczególności 
letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic 
i placów, utrzymanie zieleni miejskiej, 
naprawy i konserwację oświetlenia 
ulicznego, oznakowanie poziome i pio-
nowe, remonty bieżące dróg, udrażnia-
nie i utrzymanie systemu kanalizacji 
opadowej oraz rowów odwadniających, 
odbiór odpadów komunalnych. W ce-
lu właściwej realizacji powierzonych 
zadań Spółka systematycznie dokonu- 
je zakupu niezbędnego sprzętu, w po-
staci pojazdów i maszyn specjalistycz-
nych.

Łącznie zainwestowane przez TE-
SKO środki wraz z  wartościami lea-
singów spłaconych w latach 2015  – 
I poł. 2018 – 4 968 632,00 zł netto, bez  
kosztów rekultywacji składowiska od-
padów.

pn.: Uporządkowanie istniejącego za-
plecza technicznego na terenie bazy 
„TESKO” TKGK Sp. z o.o. poprzez li-
kwidację starej zabudowy technicznej 
i rozbudowę obiektu poprzez wyko-
nanie trwałych boksów umożliwiają-
cych magazynowanie niektórych od-
padów – PSZOK, w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko na lata 2014–2020. Wniosek do-
tyczy Punktu Selektywnej Zbiórki Od-

padów Komunalnych, zlokalizowanego 
na Olczy – Wojdyłach, do którego wła-
ściciele nieruchomości mogą przez ca-
ły rok, nie odpłatnie dostarczać odpady 
wielkogabarytowe, odpady segregowa-
ne, niewielkie ilości odpadów budowla-
nych z samodzielnie wykonywanych re-
montów, zużyty sprzęt RTV i AGD oraz 
niektóre rodzaje odpadów niebezpiecz-
nych powstające w gospodarstwach 
domowych. Koszt całkowity projektu 
3 342 970,76 netto, wnioskowana wy-
sokość dotacji 2 841 525,14 zł. Wnio-
sek jest aktualnie na etapie oceny me-
rytorycznej.

Komunikacja miejska
11 kwietnia 2016 r. po raz pierw-

szy w historii uruchomiona została Ko-
munikacja Miejska w Zakopanem. Była 
to linia – okrężna – nr 14 prowadząca 
z Rejonu Dworca przez Olczę i Haren-
dę. Dnia 1 września 2016 r. uruchomio-
na została druga linia autobusowa – 
nr 11, łącząca Krzeptówki z Cyrhlą. 
Usługi te zostały powierzone Spółce 
przez Gminę Miasto Zakopane.

W 2017 roku uzyskano pokrycie 
kosztów utrzymania linii komunikacji 
miejskiej ze sprzedaży biletów na pozio-
mie 40%, co w skali kraju jest dobrym 
wynikiem, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
rodzaje i ilości zniżek obowiązujących 
w Zakopanem. Wśród nich na podkre-
ślenie zasługuje możliwość skorzystania 
z bezpłatnego przejazdu dla posiadaczy 
dowodów rejestracyjnych samochodów 
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 TEMAT NUMERU – ZAKOPIAŃSKIE SPÓŁKI I JEDNOSTKI

 Przez te wszystkie lata 
Spółka funkcjonowa-
ła nieprzerwanie od-

nosząc w tym czasie mniejsze 
lub większe sukcesy, radząc 
sobie przy tym z wieloma 
trudnościami. Dziś Spółka  
jest bezpieczna, ma solidną  
i stabilną pozycję rynkową, 

dodatkowo, działa w dziedzinie, która ofiarowuje 
klientom sporą dawkę przyjemności i niezapomnia-
nych wspomnień. To może napawać dumą.

Niewątpliwie najistotniejsze decyzje w historii 
Spółki, za którymi szły działania, zapadały na prze-
strzeni ostatnich kilku lat. Od niespełna dwóch lat, 
tj. od grudnia 2016 roku, dzięki determinacji Burmi-
strza Miasta Leszka Doruli oraz wielu zaangażowanym 
przyjaciołom Spółki, 100% udziałów właścicielskich 
należy do miasta Zakopane. To niebywały sukces, któ-

standard oferowanych usług, ale wprowadzają nowe 
możliwości dla naszych gości i mieszkańców. 

Zespół Pensjonatów DOLINA BIAŁEGO, w skład, 
którego wchodzą pensjonaty BIAŁY POTOK***, TE-
LIMENA*** i zabytkowa willa PAN TADEUSZ, sta-
ły się jeszcze bardziej prorodzinne. BIAŁY POTOK 
to dzisiaj pensjonat z nowym obliczem – wykonana zo-
stała nowa elewacji wraz ociepleniem i wymianą okien 
oraz iluminacją frontu budynku. Podkreślenie jego  
architektury sprawia, iż wielu turystów idących do  
Doliny Białego zatrzymuje się, by zrobić sobie przed  
nim zdjęcie. W holu pensjonatu wykonano pokój za- 
baw, co umożliwia obecnie dzieciom zarówno rozwój 
ruchowy, jak i intelektualny i stwarza możliwość ro-
dzinnych pobytów połączonych z pracą. Natomiast 
dodatkowa infrastruktura, w tym jedyna na terenie 
powiatu tatrzańskiego kryta hala tenisowa oraz wpro-
wadzona od niedawna cała gama zajęć sportowo-ru-
chowych, dały możliwość aktywnego wypełnienia 
czasu w trakcie pobytu dla naszych gości, ale również 
korzystania z tego obiektu przez mieszkańców Zako-
panego. 

Zmienił się też zlokalizowany bezpośrednio 
przy AQUA PARK ZAKOPANE, konferencyjny w cią-
gu roku i rodzinny wakacyjnie Zespół Pensjonatów 
ANTAŁÓWKA***, który zyskał dodatkowo najlep-
szą ofertę możliwości korzystania z dobrodziejstw 
wód termalnych. Obiekt może pochwalić się dużym 
i pięknym zewnętrznym placem zabaw, wykonano tak-
że m.in. remont jadalni, zmodernizowano sale konfe-
rencyjne oraz stworzono zadaszone miejsce do orga-
nizacji imprez plenerowych. 

Zajazd Górski KUŹNICE  – zapewniający wy- 
godne pobyty dla wszystkich chcących rozpoczynać 
wycieczki górskie bez marnowania czasu na dojazdy 
do szlaków, wpisał się, jako znaczące miejsce w central-
nym punkcie placu Kuźnickiego (placu, który czeka  Sp
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ry pozwala samodzielnie wytyczać kierunki rozwoju 
Spółki, by pielęgnować wartości historyczne i kultu-
rowe Zakopanego, którego syntezą, bezsprzecznie, jest 
właśnie Spółka POLSKIE TATRY SA.

W ostatnich latach Spółka przeżywa swój kolejny 
rozkwit. Przychody ze sprzedaży rosną w dynamicz-
nym tempie – trudno nie wspomnieć, że tylko w ciągu  
pierwszych ośmiu miesięcy 2018 roku Spółka osiąg nęła 
przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 18  mln zł,  
co w porównaniu do analogicznego okresu roku 2015 
oznacza wzrost o ponad 38%. 

Dzięki ustabilizowaniu sytuacji finansowej Spółki 
Zarząd mógł powrócić do działań inwestycyjnych, któ-
re stają się kołem zamachowym dla kolejnych planów 
rozwojowych. W ciągu ostatnich 2,5 lat tj. od począt-
ku 2016 r. na cele inwestycyjne oraz modernizacyjno-
-remontowe Zarząd Spółki POLSKIE TATRY SA prze-
znaczył ponad 5 mln złotych – to jest tyle, ile przez  
10 wcześniejszych łącznie lat.

Warto wspomnieć o kilku znaczących inwestycjach, 
które mają służyć dobru nie tylko naszych klientów, ale 
także wszystkim mieszkańcom Zakopanego i okolic.

Praktycznie w każdym z obiektów można pochwa-
lić się wieloma zmianami, które podnoszą nie tylko 

 Aqua Park Zakopane

 Hotel Tatry na Polanie Zgorzelisko



Z
A

K
O

PA
N

E.
PL

IN
FO

R
M

A
TO

R
 D

LA
 M

IE
SZ

K
A

Ń
C

Ó
W

 M
IA

ST
A

 N
R

 2
/2

01
8 

(6
)  

13

TEMAT NUMERU

 PEC Geotermia Podhalańska kontynuuje prace związane z rozbudową 
sieci ciepłowniczej na terenie Zakopanego. W rejonie osiedla Krzep-
tówki zostało podłączonych do sieci ponad 50 budynków, głownie 

budynków jednorodzinnych. Spółka prowadzi starania w celu przyłączenia 
do sieci kolejnych 30 budynków zlokalizowanych w różnych częściach mia-
sta, będących w zasięgi istniejącej sieci ciepłowniczej. Na lata następne pla-
nowane są kolejne przyłącza. Wszystkie te działania przyczyniają się do po-
prawy jakości powietrza i życia mieszkańców Zakopanego.

W kwietniu br. Spółka zorganizowała po raz kolejny obchody Dnia Ziemi 
w Ciepłowni Geotermalnej w Bańskiej Niżnej, w których udział wzięły m.in. 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4. Przeprowa-

dzone gry, zabawy, konkursy i pogadanki 
przyczyniły się zapewne do wzrostu świa-
domości ekologicznej wśród naszych naj-
młodszych.

PEC Geotermia 
Podhalańska

geotermalnych, świata saun i rozrywki w strefie wodnej, ale również 
podczas zabawy i relaksu na „Poziomie 3”, na którym połączenie krę-
gielni, restauracji i salki zabaw dla dzieci stworzyło możliwości orga-
nizowania imprez typu spotkania integracyjne lub imprezy okolicz-
nościowe (np. urodziny). Zmodernizowano również zaplecze socjalne 
przeznaczone dla strefy Fitness Club. Otwarta została także duża gro-
ta solna z tężniami solankowymi, z której korzystanie ma ogromne 
zalety nie tylko relaksacyjne, ale przede wszystkim prozdrowotne. 
Obecnie dobiega końca realizacja prac związanych z montażem ba-
senów do zabiegów balneologicznych z wykorzystaniem wód siarcz-
kowych (kwota przewidziana na ten cel to ponad 600 tys. zł). Prowa-
dzone są tam również kolejne inwestycje, które pozwolą zapewnić 
większy i kompleksowy zakres usług, a także większą wygodę ko-
rzystania z obiektu, także a może przede wszystkim dla wszystkich 
mieszkańców Zakopanego

To wszystko potwierdza, że Spółka POLSKIE TATRY SA, prócz 
tego, że jest „Marką z tradycją”, to również rozwija się, by móc być 
postrzegana, jako spółka nowoczesna, która swoją działalnością co-
raz mocniej wpisuje się w założenia bycia potrzebną nie tylko dla go-
ści i turystów, ale także dla mieszkańców Zakopanego.

na swój nowy wy gląd i podwójną funkcję). Tu nale- 
ży też wspomnieć o zrealizowanej w 2017 r. kosztem 
1065 tys. zł inwestycji – nowym budynku JAWO-
RZYNKA na placu w Kuźni cach, który stał się ozdobą 
całej dzielnicy, a przede wszystkim posiadając również 
funkcję toalet publicznych wreszcie zapewnił właściwe 
warunki socjalnej obsługi ruchu turystycznego w tym 
rejonie miasta. 

Z kolei nabierająca coraz większego rozgłosu pe-
rełka zlokali zo wana 16 km od Zakopanego, na wyso-
kości 1100 m n.p.m., czyli Hotel TATRY*** na Polanie 
Zgorzelisko, skąd rozpościera się pewnie jedna z naj-
piękniejszych panoram na Tatry, coraz mocniej poka-
zuje się, jako obiekt z historią, który warto odwiedzić, 
by przeżyć nieza pomniane chwile. Ten zaniedbywa-
ny przez lata hotel dzięki wysiłkom obecnego Zarzą-
du, staje się na nowo chętnie odwiedzanym punktem 
w ciągu całego roku. Wpływ na to miały także niewąt-
pliwie zadania inwestycyjne i remontowe wykona - 
ne w ostatnich 2,5 lat (przeznaczono ponad 500 tys. zł),  
co podniosło standard i jakość oferowanych usług.

AQUA PARK ZAKOPANE, który dziś stał się miej-
scem, w którym całe rodziny mogą spędzać czas za-
równo korzystając z dobroczynnych właściwości wód 

 Sala zabaw w pensjonacie Biały Potok
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Zakopiańskie 
Centrum Kultury

 Zakopiańskie Centrum Kul-
tury realizuje zadania w opar-
ciu o Statut ZCK i strategicz-

ne cele długoterminowe. Pierwszym 
założonym zadaniem jest dbałość 
o wizerunek współczesnego Miasta, 
z ofertą turystyczną, rekreacyjną, 
kulturalną, rozrywkową, silnie opar
tego w tradycji.

Rozwój działań promujących 
sezony i konkretne wydarzenia

Jednym z pierwszych zadań w tym 
obszarze było zaprojektowanie znaku 
Miasta Zakopane.pl, który wraz  
z hasłem Zakopane – jedno miasto, 
pełnia wrażeń jest konsekwentnie  
wykorzystywany w identyfikacji ma-
teriałów promocyjnych, gadżetów 
czy komunikacji PR i stał się już sil-
ną marką. Każdy sezon zapowiadany 
jest z wyprzedzeniem, w materiałach 
i na nośnikach o ogólnopolskim za-
sięgu.

W oparciu o badania turystycz-
ne i analizę grup turystów, oferta mia-
sta kierowana jest w czterech sezonach 
do odbiorców zgodnie z ich prefe-
rencjami. W efekcie Miasto Zakopa-
ne już kolejny raz otrzymało nomi-
nację do najczęściej odwiedzanych 
miast w Polsce, a nawet w sezonie let-
nim zdeklasowało miejscowości nad-
morskie. 

Centra Informacji Turystycznej, 
prowadzone przez ZCK, rokrocznie 
obsługują coraz większą liczbę Gości 
(ok. 80–100 tys. turystów każdego ro-
ku, z czego ok. 45–50 tys. w ciągu tyl-
ko sezonu letniego – lipiec, sierpień). 

W przeważającej większości są to tu-
ryści polscy – wśród nich najwięk-
sza grupa jest ze Śląska, ale widać rów-
nież zdecydowany przyrost turystów 
zagranicznych. Tu dominujące nacje 
to przede wszystkim Niemcy, Francu-
zi, Brytyjczycy, Hiszpanie, mieszkańcy 
Beneluxu i Skandynawii, ale też Cze-
si, Słowacy oraz turyści zza wschod-
niej granicy (z Rosji, Białorusi, Litwy, 
Ukrainy), których do tej pory częściej 
widać było wyłącznie w okresie zimo-

wym. Spoza Europy docierają turyści 
z USA, Australii i Japonii.

Poszerzenie aktywności PR 
i współpracy z dziennikarzami

To zadanie wymagało opracowania 
strategii kontaktów i stałej aktualizacji 
artykułów PR, prezentujących Miasto 
i jego ofertę, cyklicznych audycji w ra-
dio i telewizji – przybliżających w wia-
rygodny sposób bogactwo tego regio-
nu Polski (na stałe na ogólnopolską 
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antenę wszedł autorski format Na za
kopiańskim szlaku wydarzeń –  
nagrodzony w konkursie telewizyj-
nym). W efekcie niezależne bada-
nia instytutów monitorujących me-
dia zwiększają udział tzw. ekwiwalentu 
reklamowego dla nazwy Zakopane 
(obecnie jest to kilkaset mln zł,  
bez wydatków reklamowych). Naj-
większe imprezy i wydarzenia organi-
zowane przez ZCK dotarły do wielu 
milionów osób np. Puchar Zakopane-
go ponad 6 mln, Wiosna Jazzowa  
7 mln, MFFZG przeszło 23 mln. Każda 
z wystaw w MGS dotarła do 1 mln od-
biorców. Promując wydarzenia miej-
skie współpracujemy stale z mediami 
klasycznymi (media drukowane, prasa, 
radio, telewizja) oraz portalami inter-
netowymi i socialmediami (Facebook, 
Twitter, blogi, serwisy foto, serwisy wi-
deo, w tym YouTube).

Kreowanie nowych ofert 
dla portfela produktów 
turystycznych

W tym obszarze prowadzimy ba-
dania oczekiwań odbiorców i wspie-
ramy nowe inicjatywy jak np. Szlak 
Znakomitych Zakopiańczyków, tury-
stykę dedykowaną konkretnemu od-
biorcy i projektowanie atrakcji miejsc, 
jak np. w projekcie z TPN „Gotowi 
w góry”. ZCK wspiera w partnerstwie 
kilkadziesiąt imprez rocznie, w tym 
m.in. Festiwal „Muzyka na szczy
tach”, Wierchowe Spotkania, Spot
kania z Filmem Górskim, ZPA „Pę
pek Świata”.

1

2

3 4

5

 1. Kino Letnie na Placu 
Niepodległości

 2. Strefa Kibica

 3 i 5. Kulturalny Plac 
Niepodległości

 4. Puchar Zakopanego 
w Narciarstwie Alpejskim
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Podjęcie nowych inicjatyw 
wspierających promocję, 
jak patronaty i sponsoring 

ZCK od początku swojej dzia-
łalności skupiło się promocji Miasta 
i jego atrakcji dla głównej grupy od-
biorców, czyli Turystów i Gości, wy-
chodząc poza przestrzenie Zakopane-
go. W Polsce pojawiły się billboardy 
i citylighty zapowiadające wydarze-
nia w Zakopanem, tzw. kalendaria im-
prez były publikowane w wydawnic-
twach pokładowych m.in. PKP i LOT. 
Współpraca z Organizacjami Tury-
stycznymi i Instytucjami Kultury po-
zwoliła nam skutecznie i efektyw-
nie finansowo promować Zakopane 
za granicami naszego kraju. Obecność 
Zakopanego w przekazach dzienni-
karskich znacząco zwiększyła wartość 
marki Zakopane i zapewnia zaintere-
sowanie nowych grup Gości.

Tworzenie warunków 
dla rozwoju kultury w nowych 
obiektach

ZCK w ciągu dwóch i pół roku 
działalności uruchomiło nowe prze-
strzenie kulturalne, instytucje i wyda-
rzenia. W 2016 roku w strukturze ZCK 
znalazła się Miejska Galeria Sztuki 
im. Wł. hr. Zamoyskiego, która dzięki 
nowej polityce wystawienniczej i pro-
mocyjnej stała ważnym miejscem pre-
zentacji sztuki wybitnych Polskich 
Artystów i nowych projektów, dedy-
kowanych lokalnym Twórcom. Jedno-
cześnie, znacząco zwiększając liczbę 

ja, Bałki, Bereźnickiego, Ciecierskiego, 
Cześnika, Dwurnika, Dyrzyńskiego, 
Eidrigeviciusa, Eysymont, Falender, 
Fałata, Filonika, Fobera. Od roku 2016 
odbywa się wystawa „Artyści Zako
piańscy”, prezentująca dorobek twór-
czy całego współczesnego środowiska 
zakopiańskich plastyków. Tegoroczna 
wystawa „Artyści Zakopiańscy 2018” 
posiadała dodatkowy, bogaty i kul-
turowy kontekst historyczny, gdyż 
prezentowane prace w dużej części 
w warstwie treściowej i estetycznej  
nawiązywały do 50-lecia MFFZG. 

Reaktywowany został również  
Salon Marcowy, wraz z Przeglądem 
Filmów o Sztuce. W ramach tej reak-
tywacji w 2017 roku odbyła się duża 
wystawa rzeźby i rysunku prof. Ada-
ma Myjaka, natomiast „Salon Mar-

cowy 2018” był przypomnieniem 
po 60-ciu latach, czym dla Zakopa-
nego i całej kultury polskiej było wy-
darzenie o tej nazwie. I tak powsta-
ła wystawa z udziałem prac wybitnych 
polskich artystów, którzy swoje prace 
pokazywali podczas pierwszych edy-
cji Salonów Marcowych (1958, 1959, 
1967, 1968). 

W 2017 roku Zakopane święto-
wało 20. rocznicę Wizyty Świętego Ja-
na Pawła II. Z tej okazji w przestrzeni 
Miejskiej Galerii Sztuki zorganizowa-
na została znakomita wystawa: „Duch 
i materia” Marka Szali (autora ołtarza 
papieskiego w 1998 pod Wielką Kro-

widzów i aktywnych odbiorców wyda-
rzeń w Galerii, prezentuje ona przede 
wszystkim współczesną sztukę polską. 
W jej przestrzeniach organizowane 
są również spotkania autorskie, opro-
wadzania kuratorskie, warsztaty pla-
styczne, koncerty kameralne, spotka-
nia literackie i promocje książek.

Wraz z powstaniem Zakopiańskie-
go Centrum Kultury w Galerii zaini-
cjowano kilka bardzo ważnych projek-
tów wystawienniczych, m.in. „Alfabet 
Sztuki”, którego kuratorska koncep-
cja zakłada alfabetyczną prezentację 
znaczących osobowości artystycznych, 
kształtujących współczesny wizerunek 
polskiej sztuki. W dwóch pierwszych 
edycjach prezentowane były prace 
m.in. Abakanowicz, Althamera, Ba-

 Pierwsze zakopiańskie kino studyjne 
„Kino Miejsce”

 Citylight promujący w Warszawie  
Centrum Kultury Rodzimej 
„Czerwony Dwór”

 Miejska Galeria Sztuki  
im. Wł. hr. Zamoyskiego
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kwią), natomiast w Centrum Forma-
cyjno-Szkoleniowym „Księżówka”, 
multimedialna wystawa „Urodziłem 
się w Wadowicach”. Również w 2017 
roku ogłoszony został 1. Ogólnopolski 
Konkurs Malarski „Moje Zakopane”. 
Laureaci tego konkursu: Małgorza-
ta Andrzejewska i Marcin Krawczyk 
w miesiącu październiku br. mają 
swoją wystawę indywidualną w du-
żej sali Galerii. Natomiast w miesiącu 
listopadzie, włączając się w obchody 
setnej rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości, w MGS zostanie 
uroczyście otwarta wystawa „Rzeźba 
w drewnie w twórczości polskich arty-
stów 1918–2018”. W okresie Świąt Bo-
żego Narodzenia i ferii zimowych Ga-
leria co roku organizuje Zakopiańskie 
Targi Sztuki.

Do 2016 roku znajdowało się tu-
taj przedszkole, a następnie – decyzją 
Burmistrza Miasta Zakopane Leszka 
Doruli – obiekt przeznaczony został 
na Centrum Kultury Rodzimej, pro
mujące sztukę ludową.

Pod egidą Czerwonego Dworu od-
bywają się warsztaty z popularyzacji za-
kopiańskiego dziedzictwa kulturowego, 
wykłady, wieczory autorskie, wystawy. 

Niezwykle ważną rolę Czerwo-
nego Dworu w historii i kulturze Za-
kopanego podkreśla Burmistrz Mia-
sta Zakopane Leszek Dorula. Twórcy 
ludowi pracujący dotychczas w zaci-
szu domowym zyskali miejsce, w któ-
rym mogą teraz zaprezentować swój 
dorobek: „Jestem przekonany, że bę-
dzie on służył ludziom, którzy mają ta-
lent. Najważniejsze, żeby górale, którzy 

Nowo powołaną do życia i prowa-
dzoną przez ZCK instytucją jest  
Centrum Kultury Rodzimej w willi  
Czerwony Dwór, unikalne miejsce 
dedykowane Twórcom i Artystom 
podhalańskim. Czerwony Dwór – za
bytkowa willa w stylu zakopiańskim, 
w której mieszkali m.in. Artur Ru
binstein, Stefan Żeromski i Karol 
Szymanowski – zaprasza mieszkań
ców Zakopanego i turystów do zwie
dzania. Od 16 sierpnia dla zwie
dzających dostępnych jest kilka 
wyjątkowych wystaw. To właśnie tu
taj, po wielu latach, znów bije serce 
dawnego Zakopanego.

cenią tradycję, znaleźli tu swoje miej-
sce.” – mówi Burmistrz Zakopanego. 

ZCK nadzoruje działalność pro-
gramową nowego kina studyjnego Ki
no Miejsce, które jest miejscem upo-
wszechniania szeroko pojętej wiedzy 
o kulturze i sztuce filmowej, miejscem 
łączenia kinofilskiej przyjemności 
z kulturą, edukacją filmową i sztuką 
nowych mediów. Osoby przychodzące 
do Kina Miejsce mają okazję uczestni-
czyć w wydarzeniach filmowych oraz 
obcować z różnorodną sztuką. Kino 
daje możliwość spotkania z ciekawymi 
ludźmi, uczy myślenia i tworzy histo-
rię, dlatego celem nowego Kina Miej-
sce będzie budowanie mocnej pozycji 
na rynku instytucji kultury w Zakopa-
nem, poprzez kreatywność, pomysło-
wość i zaangażowanie ludzi.

Lista instytucji, z którymi kino po-
dejmuje współpracę w celu promocji, 
budowania wizerunku, rozwoju, reali-
zacji edukacji filmowej, tworzenia archi-
wum, otrzymywania dotacji, ale i rów-
nież w celach rozrywkowych (tj. eventy): 
MKDIN, PISF, Sieć Kin Studyjnych 
i Lokalnych, Krakowski Festiwal Fil-
mowy (Krakowska Fundacja Filmo-
wa), Festiwal Animacji Kraków Etiu-
da & Anima, zakopiańskie fe stiwale 
np. Spotkania z Filmem Górskim, za-
kopiańskie instytucje, Cyrk Edisona, 
Europa Cinemas, Filmoteka Narodo-
wa, Kino Szkoła, Muzeum Polskiego 
Plakatu, Uniwersytet III Wieku, Cri- 
coteka, Grupa ETC, KinAds, Bilety24, 
Dystrybucja Sztuki, Stowarzyszenia, 

 Festiwal „Wiosna Jazzowa” – koncert 
Eljazz Big-Band

 21. Przegląd Filmów o Sztuce

 50. Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
Ziem Górskich na billboardzie
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projekt „Kino, którego szukasz”, Kino  
„Sokół”, „VISA Kino Letnie” i wiele  
innych. 

Kino Miejsce osiągnęło jedno 
ze swoich ważniejszych założeń –  
zostało wpisane do Sieci Kin Studyj-
nych i Lokalnych, kolejne to Euro-
pa Cinemas. Ponadto bierze udział 
w ogólnopolskim projekcie Święto  
Kina. Został w nim uruchomiany pro-
jekt „KinoSzkoła” – edukacja poprzez 
film – w kwietniu odbyły się pierwsze 
zajęcia. Odbywają się też pokazy spe-
cjalne, pokazy dla szkól, retransmisje, 
a ponadto: poRANKI dla dzieci, po-
kazy przedpremierowe, filmy zrekon-
struowane cyfrowo i dni tematyczne 
oraz działa Dyskusyjny Klub Filmowy.

Kolejny filmowy projekt ze wspar-
ciem sponsorskim to nowa odsłona 
Kina Letniego na Placu Niepodległo
ści, dostępnego przez 62 dni w roku, 
bezpłatnego projektu, z wielkimi dzie-
łami filmowymi.

Otwartą przestrzenią, tak oczeki-
waną przez zakopiańską młodzież, de-
dykowaną jej aktywności i ambicjom 
jest Kulturalny Plac Niepodległo
ści, który zaprasza wszystkich gości 
i mieszkańców Zakopanego do wspól-
nej aktywności i relaksu. Kulturalny 
Plac Niepodległości to stały program 
warsztatów, treningów i twórczych ini-
cjatyw, ale także występy artystycz-
ne oraz moc niespodzianek i dodatko-
wych atrakcji. Młodzież koordynująca 
wydarzenia otrzymała od ZCK wspar-
cie rzeczowe, finansowe i promocyjne. 
Projekt stał się już zadaniem stałym, 
oczekiwanym rokrocznie przez Jego 
Twórców. To wspólna przestrzeń miej-
ska, oddana młodym ludziom – miesz-
kańcom i turystom.

Kolejny ważny cel 
długoterminowy, realizowany 
przez ZCK, to poprawa jakości 
informacji o mieście

Zakopane to miasto dostępne 
dla różnych grup Gości i Turystów 
oraz otwarte na potrzeby Mieszkań
ców. Tutaj bardzo ważna była po - 
prawa jakości informacji o mieście.  
ZCK już w drugim miesiącu działal-
ności wprowadziło na rynek nowe wy-
dawnictwo – miesięcznik (informa
tor „Zakopane.pl”), dedykowane 
wyłącznie upowszechnianiu informa-
cji o wydarzeniach w mieście, dostęp-
ne bezpłatnie dla zleceniodawców 

i odbiorców. Wprowadzono na rynek 
autorski „Przewodnik po Zakopa
nem”, opracowany przez Pracowni-
ków ZCK, zgodnie z oczekiwaniami 
odbiorców, podobnie jak mapy z infor-
matorami w formie wygodnej karty Z. 
Przez kilkanaście miesięcy Pracownicy 
ZCK, we współpracy z Urzędem Mia-

sta, opracowywali koncepcję nowe-
go, połączonego Portalu Zakopane.pl. 
Stworzono, w nowej szacie graficznej, 
strukturę strony, łączącą funkcję miej-
ską i turystyczną z elementami regio-
nalnego wzornictwa, w pełni dostoso-
waną do urządzeń mobilnych. Wśród 
funkcji użytkowych wyszczególnić 
warto m.in. bazę wydarzeń, do któ-

rej każdy organizator może dodać swo-
je wydarzenie, informacje o Urzędzie 
Miasta Zakopane, a także informacje 
turystyczne, dedykowane konkretnym 
grupom odbiorców. Portal zawiera 
również bazę noclegową i usprawnio-
ną wyszukiwarkę legalnie działających 
na terenie miasta obiektów noclego-
wych, pozwalającą na ich weryfika-
cję. Każdy legalnie działający na tere-
nie naszej gminy kwaterodawca może 
dodać i promować za pośrednictwem 
serwisu swoją kwaterę. Portal zawie-
ra dużą ilość informacji turystycznych, 
przygotowanych w oparciu o współ-
pracę m.in. z punktami Informacji Tu-
rystycznej. Znalazły się również w nim 
udogodnienia dla osób niepełno-
sprawnych. Zaproponowana konstruk-
cja nowego portalu zakłada jego ciągły 
rozwój i usprawnianie, wraz ze zmie-
niającymi się trendami turystycznymi 
i potrzebami odwiedzających stronę.

Poszerzenie współpracy 
ze stowarzyszeniami, 
jednostkami miejskimi, 
biznesem to bardzo ważna 
część działalności ZCK

Oferujemy wparcie finansowe, 
rzeczowe, organizacyjne i promocyj-
ne oraz współpracę z lokalnymi przed-
siębiorcami przy organizacji wydarzeń 
dla Miasta.

Również nowa promocja miasta 
w oparciu o współpracę z mieszkańca-
mi to bardzo ważny aspekt naszej pra-
cy, stale rozwijany w aktywnych for-
mach. Przykładem jest tegoroczna 
Wiosna Jazzowa, poszerzona o Jazzo
we Zakopane, czyli koncerty w pry-
watnych zakopiańskich lokalach.

Marka Zakopane to konkuren
cyjne inicjatywy i wydarzenia two
rzone w partnerstwie podmiotów.

Wspólne projekty i działania, 
zintegrowane w obszarze 
przestrzeni miejskich 

Sukcesem okazał się organizowany 
od 2 lat Sylwester. Na antenie TVP 2  
i TVP Polonia Zakopane jest obecne  
z widowiskiem muzycznym, zaś rów-
nolegle na antenie TVP 3 Zakopane  
w noc sylwestrową prezentuje, dla in-
nej grupy odbiorców, miasto z jego  
tradycjami, kulturą i rekreacją. Za-
pewnia to wraz promocją tego wyda-
rzenia ekwiwalent reklamowy na po-
ziomie kilkunastu milionów złotych 
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i dotarcie do wielu milionów widzów 
w kraju i za granicą.

Nowe propozycje idei i wydarzeń
To także nawiązanie do tradycji 

artystycznych i kulturalnych miasta, 
skierowanych do wymagającej gru-
py odbiorców. Tutaj wpisują się reak-
tywowany po 30 latach Przegląd Fil
mów o Sztuce i Salon Marcowy. Oba 
te wydarzenia stały się dla środowisk 
filmowych i artystycznych przykła-
dem nowego wizerunku Miasta i mają 
już swoją markę m.in. dzięki wsparciu 
Stowarzyszenia Filmowców Polskich 
i Państwowego Instytutu Sztuki filmo-
wej. ZCK jest odpowiedzialne za mar-
keting i promocję Targów Książki 
„Pod Tatry tylko z książką” i Festiwa
lu Literackiego – nowych wydarzeń 
na letniej mapie Zakopanego o ogól-
nopolskim zasięgu.

Tworzenie warunków 
dla nowych inicjatyw 
sportowych 

ZCK organizowało i wspierało  
m.in. Puchar Zakopanego w narciar-
stwie alpejskim oraz inne wydarzenia 
sportowe, a także imprezy towarzy-
szące, takie jak Strefa Kibica, zorga-

nizowana po raz pierwszy w trakcie 
zimowych skoków narciarskich w cen-
trum Miasta.

Poprawa potencjału 
organizacyjnego 

To zadanie realizowane konse-
kwentnie m.in. przez rozwój syste-
mu producenckiego, czyli utrzymanie 
założonych kosztów i etatów, mimo 
zwiększenia obszaru działań ZCK. 
ZCK prowadzi działalność komercyj-
ną, m.in. sprzedaż dzieł sztuki, wy-
dawnictw, udostępnianie przestrzeni 
handlowych, sponsoring i pozyski-
wanie grantów m.in. przez sprzedaż 
usług reklamowych, dzięki której re-
alizuje szereg zadań. Współpracujemy 
z wieloma innymi instytucjami, wspie-
ra nas Rada Programowa ZCK oraz 
grono życzliwych nam Osób.

Na różne sposoby realizowaliśmy 
w tym krótkim czasie tzw. marketing 
miejsca, skupiając się na procesach 
tworzenia rozpoznawalnej tożsamo-
ści Miasta, głównie przez aktywności 
w obszarze kultury i rozrywki, rekre-
acji i sportu. Uzyskane efekty wpły-
wają na procesy finansowe i społeczne 
i budują tzw. kapitał społeczny Miasta 
Zakopane na przyszłość.

 Projekt Kocham Zakopane 2018 – 
widowisko multimedialne „Symphonica”

 Festiwal „Wiosna Jazzowa” – 
saksofonistka i wokalistka  
Camille Thurman
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 Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Ste-
fana Żeromskiego 

jest instytucją kultury pro-
wadzoną przez Urząd Mia-
sta Zakopane.

Główna siedziba biblio-
teki mieści się przy os. Łu-
kaszówki 4a. Po moderni-
zacji w latach 2015–2016 
to obecnie nowoczesna czy-
telnia i wypożyczalnia, ofe-
rująca swoim czytelnikom 
szeroką gamę usług. Księ-
gozbiór liczy ponad 146 tys.  
woluminów i jest stale  
uzupełniany o nowości wy-
dawnicze. Oprócz książek  
w formie tradycyjnej gro- 
madzone są zbiory spe-
cjalne, wśród nich audiobo-
oki, e-booki, multimedial- 
ne kursy do kompleksowej 
nauki języków obcych,  
muzyka czy filmy. Osoby 
niewidome i słabowidzą-
ce mogą korzystać z urzą-
dzenia Czytak Plus-Usłysz 
Książkę. 

Na terenie miasta dzia-
łają również trzy filie: 
na Harendzie, Olczy, Ski-
bówkach oraz Oddział 
dla Dzieci i Młodzieży,  
ul. Zborowskiego 1. 

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Zakopanem ofe-
ruje swoim czytelnikom 
szeroki zakres e-usług: do-
stęp on-line do katalo-
gów bibliotecznych, dostęp 
do konta czytelnika, zama-
wianie i rezerwacja książek 
przez Internet, powiada-
mianie za pomocą pocz-
ty elektronicznej o zbliżają-
cym się terminie zwrotu  
książek, dostęp do portalu  
w.bibliotece.pl, do Biblio- 
grafii Małopolski, do Cy-
frowej Wypożyczalni Publi-
kacji Naukowych ACADE-
MICA, dostęp do darmowej 

bazy ponad 2100 e-booków 
oferowanych przez Wydaw-
nictwo Naukowe PWN SA. 
Czytelnicy mogą korzystać 
z bezpłatnego Wi-Fi, skane-
ra, drukarki, kserokopiarki, 
jak również mają do dyspo-
zycji kilkanaście stanowisk 
komputerowych z dostę-
pem do internetu.

Biblioteka organizu-
je szereg wydarzeń kul-
turalnych i edukacyjnych 
m.in.: Czwartki Literackie 
dla dzieci i dorosłych, lekcje 
biblioteczne, warsztaty lite-
rackie i plastyczne, spotka-
nia autorskie z pisarzami, 
promocje książek, werni-
saże wystaw artystycznych, 

kursy komputerowe dla se-
niorów, konkursy plastycz-
ne dla dzieci i młodzieży, 
prowadzi zajęcia z języka 
angielskiego dla dzieci i in-
ne. Od 2016 roku biblioteka 
jest również współorgani-
zatorem największej impre-
zy literackiej pod Tatrami – 
Zakopiańskiego Festiwalu 
Literackiego. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna

1

2

3
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 Jest zakładem budże-
towym zarządzającym 
budynkiem głów- 

nym przy ul. Kasprusie 35a,  
w którym mieszczą się: Ze-
spół Szkół Społecznych (Li-
ceum Ogólnokształcące oraz 
Gimnazjum), Zasadnicza Szkoła Za-
wodowa Cechu Rzemiosł Różnych i Przed-
siębiorczości, największa w Zakopanem  
hala sportowa, która udostępniana jest  
na zajęcia sportowe dzieciom i młodzieży, 
klubom oraz osobom indywidualnym  
i sala widowiskowa na 200 osób, w której 
odbywają się koncerty, wernisaże i cyklicz-
ne imprezy kulturalne, jak „Dudaski Tłusty 
Czwartek” czy Festiwal Twórczości Chrześci-
jańskiej.

ZCE posiada także bazę noclegową – 
ośrodek „Szpulki”, gdzie do dyspozycji  
gości jest 70 pokoi z balkonami i widokiem 
na góry.

Wśród najważniejszych inwestycji nale-
ży wymienić:

 Modernizację kuchni wraz z dostoso-
waniem do cateringowej obsługi Przedszko-
la nr 3 przy budynku głównym i Szkoły Pod-
stawowej nr 2.

 Rozpoczęcie budowy pełnowymiaro-
wego boiska ze sztuczną murawą typu  
Orlik. 

4

6

 1. Narodowe Czytanie

 2. Zakopiański Festiwal Literacki 2018 – Nagroda Literacka Zakopanego 
ex aequo dla Mariusza Urbanka (reprezentowanego na gali przez dyrektor 
Muzeum Tatrzańskiego Annę Wende-Surmiak) oraz dla Macieja Pinkwarta

 3. Zajęcia artystyczne dla dzieci

 4. Pierwszy laureat reaktywowanej Nagrody Literackiej Zakopanego 
prof. Jacek Kolbuszewski odbiera statuetkę z rąk wiceburmistrz Agnieszki 
Nowak-Gąsienicy

 5. Targi Książki

 6. Zakopiański Festiwal Literacki

Zakopiańskie 
Centrum Edukacji 
im. Heleny 
Modrzejewskiej

5

 Budynek główny Zakopiańskiego Centrum  
Edukacji
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 MOSiR prowadzi sportową rywalizację szkół na szcze-
blu Gminy Zakopane i Powiatu Tatrzańskiego w na-
stępujących dyscyplinach sportowych: biegi przełajo-

we, kolarstwo górskie, lekkoatletyka, pływanie, tenis stołowy, 
szachy, badminton, koszykówka, piłka siatkowa, piłka nożna,  
piłka ręczna, halowa piłka nożna, narciarstwo alpejskie, snow-
board, sztafety narciarskie, sztafety łyżwiarskie. Prowadzone 
są również rywalizacje w dyscyplinach: narciarstwo alpejskie, 
łyżwiarstwo, narciarstwo biegowe, skoki i kombinacja norwe-
ska oraz biegi przełajowe zaliczane do ligi międzyszkolnej. Sys-
temem sportowej rywalizacji szkół zostały objęte dzieci od kla-
sy 0 Szkoły Podstawowej do ostatniej klasy Szkoły Średniej.  

Odbywające się od 2014 roku Mistrzostwa Zakopanego 
w Biegu Pod Górę zaliczane do pucharu Polski w Skyrunnin-
gu zdobyły w 2016 „Srebrną Kozicę”, a w 2017 „Złotą Kozicę” 
za najlepszy bieg górski w Polsce.

W ramach akcji Zakopane Biega rok rocznie na starcie 
staje ok pół tysiąca uczestników w wieku od 6 do 75 lat.

Zakopane jako jedno z nielicznych miast od początku uczest-
niczy w koordynowanym przez Fundację Wolność i Demo-
kracja Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.

Młodzież i dorośli witają pierwszy dzień wiosny wyjątko-
wym w skali kraju Biegiem Wagarowicza.

Ciekawą inicjatywą dla mieszkańców Podhala i turystów 
przebywających w naszym mieście są: Zako-
piański Duathlon Zimowy, Bieg Sylwestrowy, 
Bieg Noworoczny, Trójbieg MOSiR-u i inne 
organizowane przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji.

Co tydzień organizowane są ogólnodo-
stępne, bezpłatne zajęcia rekreacyjne z nor-
dic walking.

Od czterech lat na kortach w Parku Miej-
skim rozgrywany jest cykl turniejów w teni-
sie ziemnym o Puchar Burmistrza Miasta Za-
kopane.

Oprócz działalności rekreacyjno-spor-
towej MOSiR zarządza: Parkiem Miejskim  

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji

We wszystkich tych zawodach zanotowaliś my  
w latach 2015–2018 38 400 osobostartów. 
Wspólnie ze Słowackimi partnerami realizu-
jemy zawody sportowe w ramach Tatrzańskiej 
Euroligi Dzieci w narciarstwie alpejskim, nar-
ciarstwie biegowym i biegach przełajowych. 
MOSiR był prekursorem wprowadzenia 
w rywalizacji szkolnej metody pomiaru czasu 
za pomocą profesjonalnych czipów zwrotnych. 

Od roku 2015 organizowana jest Zako-
piańska Liga Biegowa, będąca jedynym tego 
rodzaju przedsięwzięciem w Polsce. Dotych-
czas wzięło w niej udział 8506 osób, w większości mieszkań-
ców Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego.

Organizowany od 2014 roku Zakopiański Bieg Niepodleg-
łości cieszy się bardzo dużą popularnością nie tylko wśród Za-
kopiańczyków, ale także zawodników z całej Polski. Wśród 
uczestników biegu rok rocznie na listach startowych są za-
wodnicy zagraniczni m.in. z Czech, Słowacji, Niemiec, Moł-
dawii, Ukrainy, Wlk. Brytanii, Kenii, Austrii. 

 Test Coopera na stadionie COS

 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Centrum Aktywno- 
ści Dzieci i Młodzieży na Dolnej Równi Krupowej, Placem 
Zabaw na osiedlu Szymony, Boiskiem Wielofunkcyjnym 
na ulicy Kościelnej, Siłownią zewnętrzną na ulicy Przewod-
ników Tatrzańskich oraz Skwerem im. Franciszka Pawlicy 
na Ustupie. 
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 Spółka Zakopiańskie TBS Tatrzańska Komunalna 
Grupa Kapitałowa sp. z o.o. zajmuje się wynajmem 
mieszkań będących własnością spółki, a także wyko-

nuje usługi dla mieszkańców oraz instytucji w zakresie za-
rządzania budynkami i lokalami. Prowadzi także działalność 
inwestycyjną w zakresie budowania domów mieszkalnych.

Spółka w ostatnich latach osiągała w każdym roku zysk 
ze swojej działalności:

 2015 – 121 091,00 zł netto,  2016 – 278 657,97 zł netto
 2017 – 248 648,48 zł netto

Spółka wynajmowała lokale w budynkach własnych:
 Janosówka 15 (8 mieszkań), 
 Cichej Wody A (19 mieszkań) 
 Cichej Wody B (22 mieszkania+ 10 garaży)
 Bór 13 w Nowym Targu (58 mieszkań)
 Nowotarska 10 B (37 mieszkań)
 Stroma 15 (24 mieszkania + 13 miejsc parkingowych)
 Nowotarska 10C (70 mieszkań + 2 lokale użytkowe + 

10 miejsc garażowych + 32 miejsca postojowe)
 Kamieniec 25

Liczba zarządzanych Wspólnot Mieszkaniowych zwięk-
szyła się z 71 do 78 wspólnot. Spółka zarządza również nieru-
chomościami Powiatu i Skarbu Państwa, obsługuje nierucho-
mości w zakresie konserwacji i utrzymania porządku. Na dzień 
31.08.2018 powierzchnia zarządzana wynosiła 61 714,00 m2. 

Nowa inwestycja – budynek wielorodzinny 
przy ul. Kamieniec

Zakopiańskie TBS przygotowuje do realizacji 
inwestycję polegającą na budowie budynku miesz-
kalnego wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 25. 

Wykonano ekspertyzę technicz ną budynku, 
która była podstawą wniosku do Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków o zgodę na rozbiórkę. Ko-
nieczne było również wykonanie inwentaryzacji architekto-
nicznej budynku w części wpisanej jako chroniona. W dniu 
23.12.2013 uzgodniony został zamiar rozbiórki części budynku 
ujętej w gminnej Ewidencji Zabytków. Wykonano plan funk-
cjonalno-użytkowy, wg którego możliwe będzie wykonanie bu-
dynku mieszkalnego z 66 lokalami mieszkalnymi oraz z lokala-
mi użytkowymi na poziomie parteru. Wszczęto postępowanie 
w trybie przetargu nieograniczonego na projekt budynku.

W dniu 26 września 2017 roku uzyskano Decyzję o po-
zwoleniu na budowę, która z dniem 20.10.2017 roku sta-
ła się decyzją prawomocną. Pozwoliło to na złożenie przez 
Zakopiańskie TBS w dniu 28 września 2017 roku „Wniosku  
o udzielenie finansowania zwrotnego w ramach realizacji 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego progra-
mu popierania budownictwa mieszkaniowego”. Wniosek  
został przyjęty i przeszedł do etapu weryfikacji. 

Przeprowadzono kwalifikację osób chętnych do zamiesz-
kania w planowanej inwestycji na zasadach partycypacji 
w kosztach budowy. 

Po uzyskaniu decyzji kredytowej Zakopiańskie TBS ogło-
si przetarg na wyłonienie Wykonawcy inwestycji. 

 Celem działania Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
jest rozpoznawanie i zaspaka-

janie niezbędnych potrzeb życiowych 
osób i rodzin, które własnym staraniem 
nie są w stanie pokonać trudności ży-
ciowych oraz pomoc w umożliwieniu 
im bytowania w warunkach odpowia-
dających godności człowieka.

Ośrodek powinien w miarę możli-
wości doprowadzić do życiowego usa-
modzielniania się osób i rodzin oraz ich 
integracji ze środowiskiem, jak również 
zapobiegać powstawaniu nowych pro-
blemów społecznych.

Do Ośrodka Pomocy Społecznej 
mogą zgłaszać się osoby, które znaj-
dują się w trudnej sytuacji życiowej, 
w szczególności z powodu: ubóstwa, 
sieroctwa, bezdomności, bezrobocia,  
niepełnosprawności, długotrwałej lub 
ciężkiej choroby, przemocy w rodzi-
nie, potrzeby ochrony macierzyńst wa  
lub wielodzietności, bezradności w spra- 
wach opiekuńczo-wychowawczych i pro- 
wadzenia gospodarstwa domowego 
zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wie- 
lodzietnych, braku umiejętności w przy- 

stosowaniu do życia młodzieży opusz - 
czającej placówki opiekuń czo-wy cho-
wawcze, trudności w integracji osób, któ-
re otrzymały status uchodźcy, trudności 
w przystosowaniu do życia po zwolnie-
niu z zakładu karnego, alkoholizmu lub 
narkomanii, zdarzenia losowego i sytu-
acji kryzysowej. Nasi pracownicy so-
cjalni mają na celu pomoc osobom i ro - 
dzinom we wzmacnianiu lub odzyski-
waniu zdolności do funkcjonowania. 

Ośrodek oferuje szereg form pomo-
cy w zależności od sytuacji, w jakiej znaj-
duje się osoba potrzebująca. Są to świad-
czenia pieniężne przyznane w celu 
zaspokojenia podstawowych potrzeb tj. 

kosztów zakupu żywności, leków i lecze-
nia, opału, odzieży, niezbędnych przed-
miotów użytku domowego, jak również 
przyznana na okoliczność zdarzenia 
losowego. Oferujemy również pomoc 
w postaci gorącego posiłku, ubezpie-
czenia, schronienia w noclegowni, usług 
opiekuńczych obejmujących pomoc 
w zaspokajaniu codziennych potrzeb 
życiowych, opiekę higieniczną, zaleco-
ną przez lekarza pielęgnację oraz w mia-
rę możliwości, zapewnienie kontaktu 
z otoczeniem. Dla osób wymagających 
całodobowej opieki niemogących samo-
dzielnie funkcjonować w codziennym 
życiu, przysługuje prawo do umiesz-
czenia w domu pomocy społecznej.

Ponadto w Miejskim Ośrodku Po-
mocy Społecznej składać można wnioski 
na świadczenie „Dobry Start” (300+), 
świadczenia wychowawcze (500+), 
świadczenia rodzinne, świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego.

W dziale Dodatków Mieszkanio-
wych w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej uzyskać można wsparcie fi-
nansowe w regulowaniu opłat za zajmo-
wany lokal mieszkalny.

Zakopiańskie TBS

MOPS 
Zakopane
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 Poprawa sytuacji komunikacyj-
nej w mieście to jedno z najważ-
niejszych wyzwań na najbliż-

sze lata. Budowa nowej „zakopianki” 
otworzy nowe możliwości dojazdu Za-
kopanego większej liczby samochodów, 
których kierowcy powinni sprawnie po-
ruszać się po mieście. Nie możemy rów-
nież zapominać o mieszkańcach, dla  
których większa liczba turystów to więk- 
sze problemy komunikacyjne.

Rozwiązanie tego problemu nie jest  
jednak sprawą łatwą. Pierwszym eta- 
pem do stworzenia nowej strategii ko-
munikacyjnej była diagnoza, na którą 
składały się kompleksowe badania ru- 
chu w Zakopanem, konsultacje społecz- 
ne z mieszkańcami oraz opracowanie 
dwóch ważnych dokumentów: Planu 
Zrównoważonego Rozwoju Pu bliczne- 
go Transportu Zbiorowego dla Zako-
panego na lata 2017–2025 z kierunkiem  
do 2030 r. oraz Studium Transporto-
wego.

Plan Transportowy to dokument, 
który określić miał sposoby na zwięk-
szenie dostępności komunikacyjnej 
miasta oraz uspokojenie i ograniczenie 
uciążliwości ruchu.

Zapisy uchwalonego Planu mają po-
móc w usprawnieniu dostępu do mia-
sta (głównie od północy) zintegrowaną 
siecią kolejową, autobusową i samocho-
dową, a także w stworzeniu sprawne-
go układu komunikacyjnego miasta, 
dla którego niezbędnym jest wyzna-
czenie poza częścią śródmiejską dróg 
i skrzyżowań do modernizacji lub bu-
dowy, a także wprowadzeniem różnych 
instrumentów organizacji ruchu. Plan 
zakłada dostosowanie polityki parkin-
gowej do wymogów zrównoważonego 
transportu oraz strefowanie parkowa-
nia w warunkach największych fal przy-
byszów. Poddaje również pod rozwagę 
ograniczenie ruchu samochodowego 
w strefie śródmiejskiej i ustalenie w cen-
trum miasta strefy, której udostępnienie 
możliwe będzie poprzez komunikację 
zbiorową, rowerową i pieszą, bez szkody 
dla ogólnej dostępności tej części miasta,

Aby wykonać założone cele, po-
trzebne są długofalowe działania, po-
wodujące znaczący rozwój transportu 
zbiorowego, w tym publicznego, któ-
ry umożliwi ograniczenie ruchu samo-
chodowego. Najważniejszym zadaniem 
jest rozwój komunalnego operatora 
transportu publicznego, wyposażenie 
go w tabor i usprawnienie jego dzia-
łania, z uwzględnieniem roli niezależ-
nych i koncesjonowanych przewoźni-
ków transportu zbiorowego. Potrzebne 

jest podniesienie poziomu usług ofero-
wanych przez prywatnych przewoźni-
ków autobusowych i mikrobusowych. 
Nie można zapominać także o potrze-
bie ciągłej modernizacji układu drogo-
wego i organizacji ruchu dla nadania 
priorytetów transportowi zbiorowemu 
oraz stworzenia zintegrowanego cen-
trum komunikacyjnego warunkującego 
zwiększenie dostępności Zakopanego. 
Miejska sieć transportowa zintegrowa-
na musi zostać z układem subregional-
nym, z wykorzystaniem linii kolejowej 
Nowy Targ – Zakopane do odciążenia 
od ruchu samochodowego.

W ciągu ostatnich lat Burmistrz 
Miasta Zakopane podjął już szereg dzia- 

łań zmierzających do realizacji założo nej 
koncepcji rozwoju komunikacji w na- 
szym mieście.

Dzięki pozyskaniu środków z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
rozpoczęła się budowa Centrum Komu-
nikacyjnego, a w nim: placów dla komu-
nikacji zbiorowej lokalnej i dalekobież-
nej z nowym dworcem autobusowym, 
wraz z połączeniem drogowym z uli-
cą Szymony, przebudową ronda Armii 
Krajowej i budową parkingu P&R. Bu-

Rozwój komunikacji 
w mieście

dynki dworca są w trakcie moderniza-
cji – trwają prace budowlane. Obecnie 
przygotowywane są przetargi na inwe - 
stora zastępczego na pozostały zakres 
prac. Całość wykonana zostanie do  
2021 roku.

Dużo zmieniło się w temacie komu-
nikacji zbiorowej. Od dwóch lat w Za-
kopanem działa komunikacja miejska, 
która w najbliższych latach rozbudo-
wana będzie między innymi o połą-
czenie z nowo projektowanym węzłem 
na Spyrkówce oraz z Kuźnicami. Pla-
nowane jest stopniowe podnoszenie 
jakości komunikacji zbiorowej w Za-

 Autobus Komunikacji Miejskiej
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 W budynku Przed-
szkola nr 7 na ul. No-
wotarskiej oraz w bu-

dynkach Szkoły Podstawowej 
nr 4 i Gimnazjum nr 3 na Ol-
czy została przeprowadzona 
gruntowna termomoderniza-
cja. W budynkach zajmowa-
nych przez szkołę podstawową 
i gimnazjum docieplone zosta-
ły ściany zewnętrzne, podda-
sze oraz dach. Dotychczasowe 
ogrzewanie węglowe zostało za-
stąpione ekologicznym ogrze-
waniem gazowym oraz wyre-
montowana została instalacja 
wodno-kanalizacyjna. Całkowi-
cie przebudowano też instala-
cję oświetleniową w budynkach, 
wymieniona została stolarka 
okienna i drzwiowa. Zastoso-
wanie nowoczesnych techno-
logii pozwoli zmniejszyć straty 
ciepła, co jednocześnie poprawi 
komfort nauki w szkołach.

Trwa budowa nowe-
go budynku przedszkola 
przy Szkole Podstawowej nr 9 
na Harendzie. Nowy oddział 
przedszkolny mieścić będzie 
m.in. sale dydaktyczne, rów-
nież z możliwością wydziele-
nia sali do leżakowania, toa-
lety i pomieszczenia technicz-
ne. Przedszkole dysponować 
będzie 53 miejscami dla dzieci. 
Na modernizacji zyska również 
szkoła, która wzbogaci się o trzy 
klasy i salę wielofunkcyjną.

kopanem i jej dalszy rozwój w oparciu 
o przewoźników prywatnych, w tym 
również rozszerzenie transportu zbio-
rowego o połączenia międzygminne  
we współpracy ze Starostwem Tatrzań-
skim. Miasto będzie też działać w kie- 
runku wzmocnienia roli kolei aglome-
racyjnej Zakopane–Nowy Targ. Pla- 
nowana jest lepsza integracja z komu - 
ni kacją lokalną oraz stworzenie syste-
mów parkingowych P&R w celu zwięk-
szenia atrakcyjności tego środka trans-
portu.

Nieustannie usprawniany jest istnie-
jący układ komunikacyjny w Zakopa-
nem. Miasto wzięło na siebie opracowa-
nie projektów usprawnień drogowych 
na wjeździe do Zakopanego  – trwa-
ją prace projektowe dotyczące budowy 
ronda na Ustupie oraz ronda na Spyr-
kówce, które upłynnią ruch wjazdowy 
do miasta. Inwestycje te zgodnie z za-
wartym porozumieniem wykonywać 
ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Plan Transportowy 
miasta wskazuje na konieczność bu-
dowy w najbliższych latach parkin-
gu zaporowego na Spyrkówce, który 
w połączeniu z odpowiednią polityką 
parkingową dla parkingów miejskich 
ma szansę odciążyć centrum miasta 
z ruchu samochodowego. Strategicz-
ną inwestycją, o którą zabiegać będzie 
miasto, jest obwodnica Zakopanego 
wzdłuż potoku Cicha Woda. Obwod-
nica odciąży ulicę Nowotarską i Koście-
liską, gdyż przejmie ruch samochodowy 
w kierunku Krzeptówek i Kościeliska.

Wprowadzamy udogodnienia dla al- 
ternatywnych środków transportu. Bu - 
dujemy kolejne odcinki ścieżek rowe - 
rowych. Infrastruktura rowerowa ma za- 
chęcić mieszkańców i turystów do korzy- 
stania z tego środka transportu. Chcemy,  
aby w Zakopanem powstał wygodny 
system roweru miejskiego łączącego naj- 
bardziej popularne miejsca w mieście. 
Nowe inwestycje drogowe w mieście 
projektowane są również z myślą o pie-
szych – chodniki, przejścia dla pieszych, 
skrzyżowania, oświetlenie ulic i chod-
ników mają zapewnić wygodę i bezpie-
czeństwo.

Staramy się maksymalnie zintegro-
wać systemy transportowe. Różne środ-
ki transportowe (komunikacja miejska, 
autobusowa, kolej aglomeracyjna) na-
leży integrować, tak aby w miarę moż-
liwości dostępne były na „jednym bi-
lecie”, skoordynowane czasowo (bez 

konieczności długiego oczekiwania 
na przesiadkę) i objęte jednolitym sys-
temem informacyjnym (strona interne-
towa, aplikacja mobilna). 

Nowe inwestycje projektowane są  
z myślą o samochodach elektrycznych. 
W miejscu planowanych węzłów ko-
munikacyjnych  – dworzec, Kuźnice, 
Spyrkówka – zainstalowane zostaną miej- 
sca ładowania samochodów elektrycz-
nych.

Nie zapominamy również o popra-
wie dostępności zewnętrznej. Kluczowe 
dla rozwiązania problemów komuni-
kacyjnych Zakopanego jest polepsza-
nie dostępności zewnętrznej miasta, 
w szczególności dla komunikacji zbio-
rowej. Jest to kwestia wygodnych i szyb-

 Ciąg pieszo-rowerowy na Dolnej Równi 
Krupowej

kich środków komunikacji – transpor-
tu kolejowego i autobusowego. Nie 
są to zadania własne Miasta Zakopane, 
konieczne są jednak działania wspiera-
jące i współpraca z innymi instytucjami. 
Obecnie trwają prace związane z mo-
dernizacją „zakopianki” i modernizacją 
linii kolejowej Kraków–Zakopane. Jest 
szansa na realizację innej inwestycji, 
którą Miasto wspiera – budowa nowej 
linii kolejowej przez Podłęże-Piekiełko. 
Nowe inwestycje kolejowe spowodują, 
że dojazd z Krakowa do Zakopanego 
koleją będzie dużo szybszy od jazdy sa-
mochodem. 

 Rondo na Bystrem – koncepcja

Inwestycje 
w oświacie

 Przedszkole nr 7 
po termomodernizacji
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Zakopiańskie inwestycje 
w obiektywie

 1. Nowy budynek komunalny przy ul. Kamieniec

 2. Rekultywacja kwatery składowania odpadów na Zoniówce

 3. Boisko sportowe przy Zakopiańskim Centrum Edukacji

 4. Górna Rówień Krupowa w trakcie modernizacji

 5. Przebudowa drogi ul. Br. Czecha wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej 
o nawierzchni asfaltowej

 6. Park Lecha Kaczyńskiego – renowacja zieleni

 7. Remont zabytkowego budynku dworca kolejowego

 8. Ul. Małe Żywczańskie po przebudowie

 9. Ul. Tatary po remoncie

 10. Prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni na ul. Piszczory

1

2
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Nowa 
Rówień 

Krupowa
 We wrześniu zakończył się remont Dolnej Równi Krupo-

wej. Wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja jest 
częścią programu rewitalizacji terenów zielonych w Za-

kopanem, na który miasto otrzymało dotację z funduszy unijnych.
Oprócz rewitalizacji Równi Krupowej, projekt zakłada renowację zieleni w Parku 

Miejskiego im. Józefa Piłsudskiego, Parku im. Lecha Kaczyńskiego, na osiedlach Słonecz-
na i Zborowskiego oraz znajdującej się w pasach drogowych ulic: al. 3 Maja, Chramcówki, Ja-

giellońska, Kościuszki, Krupówki, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Zamoyskiego. 
W ramach realizacji projektu przeprowadzane są m.in. ekspertyzy dendrologiczne i pielęgnacja drzew 

oraz krzewów, renowacja trawników, nowe nasadzenia drzew i krzewów, czy zakładanie budek lęgowych 
dla ptaków.

Na Dolnej Równi Krupowej przeprowadzona została kompleksowa modernizacja, która obejmowała renowację ziele-
ni, wykonanie drenażu i utwardzenia terenu pod namiot festiwalowy, budowę ścieżek rowerowych oraz sześciu bike sto-

pów. Zmodernizowane zostały istniejące ścieżki piesze, natomiast w miejscach głównych przedeptów zbudowane zostały no-
we ciągi piesze. Wykonane zostało również energooszczędne oświetlenie. 

W dolnej części Równi wybudowana została podziemna toaleta z zielonym dachem, na poziomie parteru przystosowana dla osób niepeł-
nosprawnych. Teren zyskał również infrastrukturę wodną i elektryczną konieczną do przeprowadzenia imprez.  
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 W dniu 16 sierpnia br. zostało oficjalnie 
otwarte Centrum Kultury Rodzimej miesz-
czące się w zabytkowej willi Czerwony 

Dwór. Burmistrz Leszek Dorula otworzył obiekt, 
który po remoncie konserwatorskim przyciąga za-
równo turystów jak i Zakopiańczyków. 

Podczas uroczystości Burmistrz Leszek Doru-
la oraz rektor Podhalańskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Nowym Targu J. M. Rektor 
ks. prof. dr hab. Stanisław Gulak podpisali umowę 
o współpracy, a nowe centrum kultury poświęcił  
ks. dziekan Bogusław Filipiak. 

Działalność wystawienniczą rozpoczęła wysta-
wa Warsztat i kunszt. Lutnictwo i inne pasje rodziny 
Mardułów, która została objęta honorowym patro-
natem przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Wystawie 
towarzyszy katalog.

Równolegle została otwarta wystawa malarstwa 
na szkle zakopiańskich twórców, dająca początek stałej 
kolekcji witrochromii, jaką tworzy miasto Zakopane. 

W Roku Twórczości Rodzimej oraz w roku jubileuszowego 50. Mię-
dzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem nie 
mogło zabraknąć wystaw związanych z tym wydarzeniem. W Czer-
wonym Dworze zobaczyć można barwną wystawę 50 szali z kolekcji 
Rafaela Cardenasa Romero z Hiszpanii, wystawę 50 lat festiwalowych 
ciupag – pokazującą jak na przestrzeni lat zmieniały się trofea, o które 
walczą zespoły podczas festiwalu oraz wystawę plakatów festiwalowych. 

Na otwarcie Czerwonego Dworu została przygotowana publika-
cja opisująca historię zabytkowego budynku oraz planowaną działal-
ność. Książka została wydana w dwóch wersjach językowych: polskiej 
i angielskiej.

W ramach spotkań organizowanych w pierwsze poniedziałki mie-
siąca zatytułowanych „Wieczory w Czerwonym Dworze” odbyła się 
promocja albumu Zakopiańskie malarstwo na szkle. Zdzisław Walczak 
i Marta Walczak Stasiowska. Wydawnictwo to dofinansowane ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go jest pierwszym albumem z zaplanowanej serii 
dokumentującym malarstwo na szkle zakopiań-
skich artystów i zostało wydane w dwóch wer-
sjach: polsko-angielsko-niemieckiej oraz polsko-
-angielsko-rosyjskiej. 

W Czerwonym Dworze odbywają się warsz-
taty Popularyzacji Zakopiańskiego Dziedzictwa 
Kulturowego. Prowadzone przez podhalańskich 
artystów przyciągają chętnych do nauki malowa-
nia na szkle, haftowania haftem białym i kolo-
rowym. Nie brakuje też adeptów nauki wykony-
wania dud podhalańskich, czyli kozy. Warsztaty 
zostały dofinansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
łopolskiego na lata 2014–2020, działanie 6.1.3 
Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie 
dziedzictwa kulturowego.

Co się dzieje w „Czerwonym Dworze”? 

 Trwająca dwa lata kom-
pleksowa moderniza-
cja budynku obejmowa-

ła wzmocnienie fundamentów oraz 
konstrukcji dachu. Czerwoną blachę 
zastąpiła ciemnoczerwona blachoda-
chówka, nawiązująca do oryginalne-
go pokrycia. Wszystkie powierzchnie 
zostały odczyszczone,  zaimpregno-
wane i zabezpieczone. Zamontowany 
został system przeciwpożarowy, wy-
mienione zostały również wszystkie 
instalacje w budynku. 

Zmieniło się również otoczenie 
budynku. Teren wokół Czerwonego 
Dworu został wyrównany, odwodnio-
ny i utwardzony. Zbudowana zosta-
ła również scena plenerowa oraz no-
we ogrodzenie.
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1. Gmina Miasto Zakopane 
otrzymała wsparcie finansowe 
w ramach „Narodowego  
Programu Rozwoju Czytelnic-
twa”

Gmina Miasto Zakopane po raz 
kolejny otrzymała wsparcie finansowe 
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Na-
rodowego Programu Rozwoju Czytel-
nictwa” dotyczącego wspierania w la-
tach 2016–2020 organów prowadzących 
szkoły oraz biblioteki pedagogiczne 
w zakresie rozwijania zainteresowań 
uczniów przez promocję i wspierania 
czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym 
zakup nowości wydawniczych w wyso
kości 12 000 zł. 

Wsparciem finansowym w 2018 
roku została objęta Szkoła Podstawo-
wa nr 5 im. Janusza Korczaka w Zako-
panem. 

Organ prowadzący szkołę przekazał 
na realizację zadania środki finanso we 
w wysokości 3000 zł, co stanowi 20% 
wkładu własnego. 

Program rządowy będzie realizowa-
ny do 31 grudnia 2018 roku.

Głównym celem programu jest 
uatrakcyjnienie księgozbiorów biblio-
tek szkolnych i pedagogicznych oraz 
wzmocnienie potencjału i roli biblio- 
tek.

2. W ramach realizacji pro-
jektu zintegrowanego LIFE 
”Wdrażanie Programu ochro-
ny powietrza dla województwa 
małopolskiego” otrzymaliśmy 
od Marszałka Województwa  
Małopolskiego oczyszczacze  
powietrza dla wszystkich  
przedszkoli z terenu naszego 
miasta. 

 
3. Gmina Miasto Zakopane 
przystąpiła do projektu „VUL-
CAN kompetencji w małopol-
skich samorządach”, którego 
celem jest stworzenie jak naj-

Zakopiańska 
oświata lepszych warunków do roz - 

woju szkół oraz wspomaganie 
podejmowanych przez nie  
działań.

 
Pracownicy Wydziału Oświaty biorą 
udział w szkoleniach, opracowują plan 
podnoszenia jakości usług edukacyj-
nych, przeprowadzają ankiety i spot - 
kania w środowisku lokalnym, uczest - 
niczą w sieciach współpracy, a na dal-
szym etapie obejmą procesowym wspo-
maganiem szkoły. Wszystkie te dzia-
łania dostarczą wiedzy oraz przykładów 
dobrych praktyk w zakresie zarządza- 
nia oświatą, tworzenia planów strategicz-
nych i ich wdrażania oraz procesowego 
wspomagania szkół. Opracowanie pla-

nu podnoszenia jakości usług edukacyj-
nych zapoczątkuje proces świa domego 
i systematycznego rozwoju oświaty.

W dniu 28 czerwca 2018 odbyła 
się debata oświatowa poświęcona ba-
daniu oczekiwań środowiska lokalne-
go wobec szkół i placówek oświatowych 
w Gminie Miasto Zakopane. W deba- 
cie uczestniczyli dyrektorzy szkół, na-
uczyciele, rodzice, uczniowie oraz Dy-
rektor Delegatury Małopolskiego Ku-
ratorium Oświaty w Nowym Targu 
Bożena Bryl, a także  przedstawiciele 
firmy Vulcan. 

Debata przeprowadzona została 
metodą World Café, służącą wymianie 

informacji oraz pomysłów przez uczest-
ników podzielonych na grupy, pracują-
cych pod kierownictwem moderatora. 
Zespołowej analizie poddane zostały te-
maty dotyczące mocnych stron gmin-
nej oświaty, kierunku zmian dla kompe-
tencyjnego rozwoju ucznia XXI wieku 
w naszym regionie oraz działań instytu-
cji z terenu Gminy służących wsparciu 
rozwoju ucznia i szkoły.  Szukano rów-
nież odpowiedzi na pytania dotyczą-
ce określenia „dobra szkoła”, wizerun-
ku nauczyciela XXI wieku, oczekiwań 
rodziców wobec placówki oświatowej 
dziecka oraz cech i umiejętności, ja-
kie posiadać powinien absolwent szko-
ły podstawowej.

Wszystkie przekazane w czasie de-
baty opinie i spostrzeżenia zarówno 
uczniów, rodziców, jak i  nauczycieli  
umożliwią  podjęcie dalszych działań 
na rzecz rozwoju oświaty w Gminie 
Miasto Zakopane. 

 Debata na temat edukacji w ramach 
programu VULCAN

Projekt Firmy  VULCAN sp. z o.o.  
„VULCAN kompetencji w małopol-
skich samorządach” otrzymał dotację 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w ramach konkursu nr POWR.02.10.
00-IP.02-00-002/17 Szkolenie i doradz-
two dotyczące rozwijania kompeten-
cji kluczowych uczniów niezbędnych 
do poruszania się na rynku pracy 
dla przedstawicieli jednostek samorzą-
du terytorialnego. Wysokość dotacji   
1 644 586,50 zł.
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4. Stypendia Burmistrza Miasta 
Zakopane za osiągnięte wyniki 
w nauce

Burmistrz Miasta Zakopane corocz-
nie przyznaje stypendia za wyniki w na-
uce uzdolnionym uczniom. Uczniowie 
szkoły podstawowej otrzymują stypen-
dium w wysokości 100 zł miesięcznie, 
a uczniowie gimnazjum – 150 zł.

Po raz kolejny przyznano 30 ucz-
niom szkół podstawowych i gimnazjów 
Stypendium Burmistrza Miasta Zako-
pane za osiągnięte wyniki w nauce. Z tej 
okazji zorganizowano uroczystą galę, 
podczas której wręczono uczniom dy-
plomy wraz z upominkami, a rodzicom 
listy gratulacyjne. O oprawę artystycz-
ną wydarzenia zadbali uczniowie klas II 
i  III ze Szkoły Podstawowej z Oddziała-

7. Gmina Miasto Zakopane 
otrzymała wsparcie finansowe 
w ramach Rządowego programu 
„Bezpieczna+”

Wsparciem finansowym zostały ob-
jęte działania Szkoły Podstawowej nr 2 
im. B. Czecha dotyczące zapewnienia 
bezpiecznych warunków nauki, wycho-
wania i opieki w szkole. Gmina otrzy-
mała wsparcie w kwocie 7600 zł. Wkład 
własny wynosi 1900 zł, co stanowi 20% 
kosztów realizacji zadania. 

W ramach programu uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele realizując różne zada-
nia podnosili swoją wiedzę praktyczną 
i teoretyczną dotyczącą bezpieczeństwa:

 brali udział w programie „Aka-
demia Bezpiecznego Puchatka” – pro-
wadzone były zajęcia dla uczniów klas I  
związane z bezpieczeństwem oraz z przy- 
datną dla dzieci tematyką efektywnego 
zapamiętywania, treningu koncentra-
cji, nauki selekcji informacji i rozwija-
nia kreatywności, 

 uczestniczyli w apelach profilak-
tycznych i spotkaniach z policją doty-
czących bezpiecznego poruszania się po  
drodze,

 uczyli się odpowiedniego zacho-
wania podczas sytuacji kryzysowych,

 brali udział w etapie szkolnym 
i powiatowym Turnieju Bezpieczeń-
stwa w Ruchu Drogowym, 

 uczestniczyli w warsztatach pro-
filaktycznych podnoszących umiejętno-
ści niezbędne do pokonywania trudno-
ści i zaspokajania potrzeb psychicznych 
bez uciekania się do przemocy lub po-
dejmowania zachowań ryzykownych, 

 dzieci, rodzice i nauczyciele brali 
udział w spotkaniach dotyczących pod-
noszenia kompetencji informatycznych 
oraz bezpieczeństwa w cyberświecie. 

8. Gmina Miasto Zakopane po-
zyskała dodatkowe środki z czę-
ści oświatowej subwencji ogól-
nej na rok 2018 przeznaczone 
na wyposażenie szkół podsta-
wowych w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podsta-
wy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych. Kwota przyzna-
na w 2018 roku to 11 805 zł,  
która została przekazana 
do Szkoły Podstawowej nr 7  
im. Kornela Makuszyńskiego 
na wyposażenie szkolnej pra-
cowni.

Poza zajęciami opiekuńczo-wycho-
wawczymi dzieci uczestniczyły w róż-
norodnych zajęciach plastycznych, za- 
jęciach muzycznych, rytmice oraz za-
bawach ruchowych na świeżym powie-
trzu. 

6. Burmistrz Miasta Zakopane  
zapewnia bezpłatny dowóz 
i opiekę uprawnionym uczniom 
z miejsca zamieszkania do szko-
ły i z powrotem

Jednym ze sposobów dofinanso wa - 
nia jest zwrot kosztów dowozu uczniów 
i ich opiekunów sa mochodem osobo-
wym z miejsca zamieszkania do szkół 
specjalnych i ośrodków, w których re-
alizują obowiązek szkolny i obo wiązek 
nauki. Uczniowie ci objęci są kształce-
niem specjalnym, wymagającym stoso-
wania odpowiedniej dla nich organiza-
cji nauki i metod pracy. 

Ponadto został wyłoniony przewoź-
nik, który świadczy usługi polegające 
na dowozie i opiece uczniów na tere-
nie Zakopanego. Uczniowie dojeżdża-
ją z rejonu Gubałówki do Szkoły Pod-
stawowej nr 2 i do Szkoły Podstawowej 
nr 5. Tą formą dowozu objętych jest  
53 uczniów. 

Dzięki uruchomionej komunikacji 
miejskiej uprawnieni uczniowie korzy-
stają z miejskich autobusów, aby doje-
chać do szkół i z powrotem. Taką moż-
liwość mają uczniowie dojeżdżający 
z okolic Krzeptówek do Szkoły Podsta-
wowej nr 5 oraz do Szkoły Podstawo-
wej Specjalnej. 

 Uroczyste przyznanie stypendiów

mi Integracyjnymi nr 1 im. Heleny Ma-
rusarzówny. 

5. Wakacyjne dyżury w przed-
szkolach

Od roku szkolnego 2015/2016 przez 
całe wakacje organizowane są dyżury 
w przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez Gminę Miasto Zakopane 
dla wszystkich dzieci uczęszczających 
do publicznych przedszkoli w Zakopa-
nem. Po raz pierwszy dyżur pełniły dwa 
przedszkola – Przedszkole nr 3 im. Ka-
rola Szymanowskiego i Przedszkole nr 9 
im. Kornela Makuszyńskiego. 
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Sportowe Zakopane
 Sport, turystyka 
i rekreacja to jed-
ne z ważniejszych 

sfer funkcjonowania Za-
kopanego, dlatego w latach 
2014–2018 realizowano 
wiele ważnych zadań tak-
że w tym kierunku. Przede 
wszystkim położono nacisk 
na rozwój w zakresie sportu 
dzieci i młodzieży. 

W czasie czterech lat 
przyznano stypendium 
sportowe 327 zawodnikom 
oraz udzielono wsparcia fi-
nansowego dla 28 klubów 
i stowarzyszeń sportowych 
na kwotę 1 660 000 zł. Na-
tomiast szkoły wzbogaci-
ły się o nowy sprzęt spor-
towy. Ważnym elementem 
były też prowadzone pro-
gramy w zakresie wychowa-
nia fizycznego oraz badań 
sprawności fizycznej i pro-
filaktyki zdrowotnej, tj. pro-
gram „Jeżdżę z głową” – 

nauka jazdy na nartach 
dla uczniów klas III, pro-
gram „Już pływam” – na-
uka pływania w ramach lek-
cji w-f dla uczniów klas IV, 
program upowszechniania 
sportów zimowych – szkół-
ki narciarskie i łyżwiarskie, 
program zajęć z elementa-
mi gimnastyki korekcyjno-
-kompensacyjnej w ramach 
poszerzonego programu 
w-f. Opracowano program 
i wykonano badania cu-
krzycowe uczniów wyod-
rębnionej grupy zagrożenia 
ryzykiem zespołu metabo-
licznego, a także poszerzono 
program Wychowania Fi-
zycznego im. St. Marusarza. 
Nie zapomniano również 
o trenerach i nauczycielach. 
Podczas czterech uroczy-
stych gali sportowych oraz 
czterech uroczystych spo-
tkań z nauczycielami wy-
chowania fizycznego uho-

o standardach FIS utrzymy-
wana mechanicznie w okre-
sie naturalnego opadu śnie-
gu oraz z zaśnieżanym 
kilometrowym odcinkiem 
przy skoczni na Wielkiej 
Krokwi. Przeprowadzono 
także renowację trasy bie-
gowej na Górnej Równi 
Krupowej, która w 1/3 dłu-
gości jest sztucznie naśnie-
żana, tam także śnieżono 
i utrzymywano mechanicz-

 Gala Olimpijska

norowano 95 terenów i 445 
zawodników. 

Podpisano umowy 
z 98 właścicielami dzia-
łek na dzierżawę gruntów 
pod trasy biegowe w rejo-
nie Wielkiej Krokwi, Białe-
go Potoku i Polany Spado-
wiec, w wyniku czego nadal 
funkcjonuje narciarska tra-
sa biegowa długości 5 km 

 World Snow Day
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nie górki saneczkowe w ra-
mach śnieżnego parku.

Czym byłoby Zakopa-
ne bez imprez sportowych? 
Co roku miasto organizuje 
„World Snow Day”, czyli  
Światowy Dzień Śniegu. 
W czterech edycjach impre-
zy udział wzięło łącznie po-
nad 10 000 osób. W 2017 
roku Międzynarodowa Fe-
deracja Narciarska FIS 
po raz pierwszy w historii 
przyznała międzynarodo-
wą nagrodę dla najlepsze-
go organizatora. Laureatem 
nagrody The Best World 
Snow Day zostało Mia-
sto Zakopane!

Igrzyska Zimowe Pyon-
gchang 2018 były dla pol-
skich skoczków narciar-
skich wyjątkowo udane, 
ale w Igrzyskach udział 
wzięli także inni sportow-
cy spod Tatr. W podzięko-
waniu za ich wysiłek, wolę 
walki oraz wielką promo-
cję zimowych dyscyplin 
sportowych, Polski oraz Za-
kopanego, zorganizowali-
śmy uroczyste spotkanie, 
podczas którego oficjalnie  
podziękowaliśmy najlep-
szym sportowcom związa-
nym z naszym miastem, 
a także przedstawicielom 
sztabów szkoleniowych, bez 
których te największe suk-
cesy nie byłyby możliwe. 

Każdego roku z oka-
zji Dnia Dziecka Miasto 
organizuje dużą rodzin-
ną imprezę na świeżym po-
wietrzu. W 2017 roku był 
to „Dzień Dziecka na spor-
towo”, podczas którego naj-
młodsi mogli spróbować 
swoich sił na profesjonal-
nych stacjach treningowych 
przygotowanych przez Ze-
spół Szkół Mistrzostwa 
Sportowego, ale co najważ-
niejsze dzieci mogły osobi-
ście spotkać się i trenować 
pod czujnym okiem Olim-
pijczyków spod Tatr! Dużą 
atrakcją były także zorgani-
zowane ekstremalne pokazy 
trialu motocyklowego. Na-

tomiast w 2018 roku z oka-
zji Dnia Dziecka zorgani-
zowaliśmy imprezę iście 
po rycersku, w dosłownym 
tego słowa znaczeniu. Pa-
tronat nad imprezą objęło 
Bractwo Rycerskie Św. Ja-
dwigi Królowej Polski z No-
wego Targu, dzięki któremu 
zakopiański Park Miejski 
zamienił się w prawdziwą 
wioskę rycerską. 

Zakopane, Stolica Pol-
skich Tatr, jest jednym 
z pierwszych miast w Pol-
sce, w którym w 1918 roku 
ogłoszono niepodległość, 
dlatego też w roku, w któ-
rym świętujemy 100-lecie 
odzyskania suwerenności, 
nie mogło zabraknąć eta-
pu Narodowego Wyścigu 
Niepodległości – 75. Tour 
de Pologne! Jesteśmy dum-
ni, że Miasto pod Giewon-
tem po raz kolejny gościło 
najlepszych kolarzy z Pol-
ski i zagranicy, rywalizu-
jących na najpiękniejszych 
i najtrudniejszych drogach 
Podhala oraz ich niezastą-
pionych kibiców. 

12H Slalom Mara-
ton jest cykliczną impre-
zą sportową, która od 2015 
jest organizowana i finan-
sowana przez Urząd Miasta 
w Zakopanem z inicjaty-
wy i we współpracy z Panią 
Małgorzatą Tlałką-Długosz, 
Prezesem i założycielem 
Fundacji HANDICAP Za-
kopane. Celem sporto-
wym charytatywnych zawo-
dów 12H Slalom Maraton 
jest pobicie Rekordu Polski 
w 12-godzinnej drużynowej 
jeździe non-stop na nar-
tach po ustawionym sla-
lomie. Celem charytatyw-
nym imprezy jest wsparcie 
finansowe działań Funda-
cji, która włącza do sportu 
i rywalizacji sportowej oso-
by z niepełnosprawnością 
z naszego regionu. W bicie 
rekordu zaangażowana jest 
30-osobowa drużyna skła-
dająca się z profesjonalnych 
narciarzy od lat związanych 

z narciarstwem alpejskim – 
Mistrzów i Reprezentan-
tów Polski oraz najlepszych 
trenerów i instruktorów 
narciarstwa od lat 70-tych 
do dziś. Od 2017 roku ho-
norowy patronat nad im-
prezą objął Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda, znany z za-
miłowania do narciarstwa 
alpejskiego, który również 

jest honorowym Kapitanem 
Drużyny. 

Od 2018 roku Wydział 
Sportu, Turystyki i Re-
kreacji przejął organiza-
cję Pucharu Zakopanego 
Amatorów w Narciarstwie 
Alpejskim. Wcześniej by-
ły on przygotowywany 
przez Zakopiańskie Cen-
trum Kultury. W tym roku 
odbyły się 4 edycje pucha-
ru, w których wzięło łącz-
nie udział 327 zawodników 

z 50 miast Polski oraz go-
ścinnie z Niemiec i Słowa-
cji. Impreza organizowa-
na jest na stokach Harendy, 
Polany Szymoszkowej  
oraz Kasprowego Wierchu  
i z roku na rok cieszy się co-
raz większym zainteresowa-
niem miłośników narciar-
stwa z kraju i zagranicy. 

Ponadto współorganizo-
waliśmy Zimowe Ogólno-

polskie Igrzyska Olimpiad 
Specjalnych, Mistrzostwa  
Świata Federacji INAS 
w narciarstwie alpejskim 
i klasycznym zawodników 
z niepełnosprawnością  
intelektualną oraz realizo-
waliśmy projekt aktywizacji 
ruchowej dla uczniów i ich 
rodzin „3x30x130”.

 Sportowe aktywności 
podczas Dnia Dziecka
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Szanowni Państwo,
W dniach 16–26 sierpnia świętowaliśmy 

Złote Gody największego festiwalu pod Gie-
wontem – Międzynarodowego Festiwalu Folk-
loru Ziem Górskich. Przez pół wieku skupiał 
on górali z całego świata, miłośników i znaw-
ców folkloru oraz mieszkańców i turystów wo-
kół jednej idei – pielęgnowania i kultywowa-
nia pięknego dziedzictwa, jakim jest kultura 
ludowa i dzielenia się bogactwem góralskiej 
tradycji, muzyki, śpiewu, tańca, strojów, rze-
miosła i kuchni. 

Chciałbym serdecznie podziękować 
Wszystkim, którzy przez 50 lat przyczynili się 
do organizacji Międzynarodowego Festiwa-
lu Folkloru Ziem Górskich. Bez Państwa za-
angażowania, serca i życzliwości wydarzenie 
to nie mogłoby się odbyć. Wyrazy wdzięczno-
ści pragnę przekazać również wspaniałej  
festiwalowej Publiczności. Przygotowywanie 
dla Państwa tego pięknego wydarzenia jest 
dla nas największym zaszczytem i przyjem-
nością. Państwa reakcje i ciepłe słowa doda-
ją nam sił do działania i ubogacania Festiwa-
lu wciąż na nowo.

Mam nadzieję, że nikogo z nas nie za-
braknie przy kolejnym Święcie Górali Świata.

Leszek Dorula
Burmistrz Miasta Zakopane

18.10. czwartek
 godz. 16.00 

Inspirowane Górami. 
Malarstwo Konsueli Madej-
skiej-Turskiej

 godz. 17.00 
„Górskie migawki”. Spot-

kanie i wykład Julity Chud-
ko i Adama Brzozy

Czerwony Dwór, ul. Ka-
sprusie 27

 godz. 19.00 
Otwarcie wystawy Ma-

rek Kalmus „Tybetem ma-
lowane” 

Krupówki obok oczka 
wodnego

 godz. 20.00 
„Dreamland”. Pokaz fil-

mu z udziałem twórcy Sta-
nisława Berbeki

Kino Miejsce, Orkana 2

19.10. piątek
 godz. 8.00 

Warsztaty plenerowe fo-
tografia artystyczna z udzia-
łem Julity Chudko i Adama 
Brzozy

 godz. 17.00 
Anna Maciejasz-Kamiń-

ska, Piotr Bąk: Prezentacja  
albumu „Kronika Miasta 
Zakopane w czasie kadencji 
Burmistrza Leopolda  
Winnickiego. Reprint z oka-
zji 85-lecia otrzymania  
praw miejskich przez Zako-
pane”

Kawiarnia Teatru 
im. St. I. Witkiewicza, Scena 
A. Bazakbala, ul. Chram-
cówki 15

 godz. 18.00 
Wystawa „Ewa w drodze” 
Ogłoszenie Patronów Fe-

stiwalu

7.
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 godz. 19.30 
Spektakl „Wanda” w re-

żyserii Marii Sadowskiej 
i Joanny Grabowieckiej 
w wykonaniu Teatru Pol-
skiego z Bielska-Białej

Bezpłatne zaproszenia 
do pobrania na stronie:  
zakopane.pl/zaproszenia

Teatr im. St. I. Witkie-
wicza, ul. Chramcówki 15

20.10. sobota
 godz. 16.00 

Podsumowanie projektu 
„Miasto Zakopane wczoraj, 
dziś i jutro” – Stowarzysze-
nie „Pura Vida”

 godz. 17.00 
Carrantuohill w progra-

mie muzyczno-tanecznym 
„W irlandzkim rytmie”

Bezpłatne zaprosze-
nia do pobrania od 1.10. 
na stronie: zakopane.pl/za-
proszenia

Kino „Sokół”, ul. Or-
kana 2

21.10. niedziela
 godz. 15.00 

Msza Święta w intencji 
Mieszkańców w 85-lecie na-
dania praw miejskich Zako-
panego

 godz. 16.00 
Recital Joanny Albrzy-

kowskiej-Clifford z akompa-
niamentem Andrzeja Gu-
ziaka

Sanktuarium Najświęt-
szej Rodziny, ul. Krupówki 1

Organizatorzy: Miasto  
Zakopane, Rodzina Ber-
beków

Partnerzy: Teatr  
im. St. I. Witkiewicza,  
Zakopiańskie Centrum 
Kultury, Centrum Kultury 
Rodzimej Czerwony Dwór, 
Towarzystwo Gimnastyczne  
„Sokół”. Gniazdo w Zako-
panem, Kino „Sokół”,  
Parafia pw. Najświętszej 
Rodziny w Zakopanem, 
Stowarzyszenie „Pura  
Vida”

Mecenasi: Wanda 
i Krzysztof Oleksowicz
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RADA MIASTA

Szanowni Państwo!

Chciałbym serdecznie podziękować za współpracę w mijającej kadencji 
Rady Miasta Zakopane 2014–2018. 

Dziękuję Panu Burmistrzowi i Jego Zastępcom, Naczelnikom wydziałów 
Urzędu Miasta, Prezesom i Dyrektorom spółek, szkół i przedszkoli  
oraz Przedstawicielom służb mundurowych i mediów za obecność  
na Sesjach Rady i Komisjach, słowa wsparcia, ale i konstruktywnej 
krytyki, które pozwoliły przeprowadzić wiele pozytywnych zmian  
w naszym mieście.

Za opiekę kapłańską i wsparcie dziękuję Duchowieństwu  
na czele z księdzem infułatem Stanisławem Olszówką –  
Honorowym Obywatelem Zakopanego.

Nieoceniony wkład w pracę Rady Miasta włożyli także Ludzie kultury  
i sportu, którzy przyczyniają się do rozsławienia naszego miasta w kraju 
i poza jego granicami. 

Szczególne słowa podziękowania kieruję do Mieszkańców,  
którzy swoim zaangażowaniem i cennymi uwagami mobilizowali nas  
do jeszcze lepszej i skuteczniejszej pracy na rzecz Zakopanego.

Raz jeszcze dziękując za współpracę, w imieniu Radnych Miasta 
Zakopane życzę naszym następcom determinacji i sił, a Państwu  
i sobie dalszego rozwoju naszego pięknego miasta.

Jan Gluc

Przewodniczący Rady Miasta Zakopane

Zakopane, październik 2018
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 PORADNIK MIESZKAŃCA

Program wymiany pie-
ców (RPO poddziałanie 
4.4.2 i 4.4.3)

Program wymiany pie-
ców (RPO poddziałanie  
4.4.2 i 4.4.3) idzie pełną pa-
rą. Wykonane zostały już 
wszystkie oceny energetycz-
ne, które są warunkiem ko-
niecznym ubiegania się 
o dotację. Obecnie podpisa-
no około 90 umów, a wnio-
sków przyjęto ponad 120. 
Zachęcamy do jak najwcze-
śniejszego udziału w pro - 
jekcie ze względu na ograni-
czone limity dofinansowa-
nia – chociaż program 
będzie działać do 2020 roku. 
W artykule „Dotacja w 5 kro-
kach” na stronie interneto-
wej www.zakopane.eu/piece 
zostały opisane wszystkie 
wymagane dokumenty, jakie 
należy złożyć, by móc pod-
pisać z urzędem umowę. 

Pierwszym krokiem 
w otrzymaniu dotacji jest 
ocena energetyczna. Miesz-
kaniec Zakopanego, który 
nie złożył wcześniej ankiety 
i nie był objęty darmową  
usługą wykonania oceny,  
może sam zlecić ocenę ener-
getyczną firmie i następnie 
przystąpić do programu (in-
formacja o wymogach for-
malnych, jakie musi speł-
niać taka ocena,  dostępne  
są w urzędzie). Koszt takiej  
oceny to ok. 350 do 500 zł 
w zależności od wielkości  
budynku.

Program dofinansowa-
nia instalacji OZE (RPO, 
podziałania 4.1.1.)

W obecnej chwili czeka-
my na przyznanie dofinan-
sowania do projektu OZE 
(dofinansowanie do kolek-
torów słonecznych, pomp 
ciepła i fotowoltaiki). Jeste-
śmy pierwsi na liście rezer-
wowej. 

Rządowy program 
Czyste Powietrze

Ruszył program rządo-
wy Czyste Powietrze – do-

 wymianę starych źró-
deł ciepła (pieców i kotłów 
na paliwa stałe) oraz zakup 
i montaż nowych źródeł 
ciepła, spełniających wyma-
gania programu,

 docieplenie prze-
gród budynku,

 wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej

 instalację odnawial-
nych źródeł energii (kolek-
torów słonecznych i instala-
cji fotowoltaicznej)

 montaż wentyla-
cji mechanicznej z odzy-
skiem ciepła.

Informacje na temat  
tego programu można  
uzyskać stronie: 
https://www.wfos.krakow.pl/
portalbeneficjenta/strona-
glowna-programu.

Uchwała 
antysmogowa

Przypominamy rów nież 
o zapisach uchwały anty-
smogowej, która zakazuje 
palenia węglem złej  
jakości (mułu flotokoncen-
traty) oraz mokrym drew-
nem. W najbliższym se-
zonie grzewczym  Straż 
Miejska rozpocznie kontro-
le palenia odpadami oraz 
będzie sprawdzać jakość 
węgla. 

Kontrole dotyczące ja-
kości paliw w tym roku 
skupią się na działaniach 
edukacyjno-informacyj-
nych. Natomiast palenie 
odpadów będzie surowo 
traktowane. 

Działania na rzecz 
poprawy powietrza
finansowanie do termo-
modernizacji. W Urzędzie 
Miasta Zakopane odbyło 
się spotkanie informacyjne 
przedstawicieli Programu 
Czyste Powietrze z miesz-
kańcami dnia 29 września 
2018 roku. Program sku-
pia się na termomoderni-

zacji oraz wymianie starych 
pieców i kotłów na paliwo 
stałe w budynkach jedno-
rodzinnych. Wysokość do-
finansowania w przypad-
ku dotacji wahać się będzie 
od 40 do 90 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji, 
w zależności od dochodu 
na osobę w gospodarstwie 

domowym. Maksymalna  
kwota dofi nansowania 
to 53 tys. zł a minimalna:  
7 tys. zł. Program skierowa-
ny jest do osób fizycznych 
będą cych właścicielami  
domów jednorodzinnych 
lub osób posiadających 
zgodę na rozpoczęcie  

budowy budynku jedno-
rodzinnego. Dotacje 
i pożyczki będą udziela-
ne za pośrednictwem Wo-
jewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Krako-
wie (WFOŚiGW). 

Program przewiduje 
dofinansowania m.in. na: 
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100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

100-lecie 
odzyskania Niepodległości –
 uroczystości w Zakopanem

UROCZYSTOŚCI GŁÓWNE:

31.10.2018 
 godz. 12.00

„RZECZPOSPOLITA ZAKOPIAŃSKA” – inscenizacja tea-
tralna 

 Rozpoczęcie obchodów 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. 

 Miejsce: Plac Niepodległości  
 Organizator: Burmistrz Miasta Zakopane, Zako

piańskie Centrum Kultury 
 Uczczenie Rzeczypospolitej Zakopiańskiej z udziałem 

5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu. 
 Scenariusz i reżyseria: Krzysztof Najbor 
 Opieka merytoryczna: mgr Lesław Dall 

09.11.2018 – 06.01.2019
Wystawa: „RZEŹBA W DREWNIE W TWÓRCZOŚCI 
POLSKICH ARTYSTÓW 1918–2018”

 Miejsce: Miejska Galeria Sztuki im. Hr. Wł. Zamoy-
skiego w Zakopanem 

 Organizator: Zakopiańskie Centrum Kultury, Miej
ska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego.

Włączając się w obchody setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości,  9 listopada w Miejskiej Ga-
lerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego, zostanie uroczyście 
otwarta wystawa  prezentująca prace wybitnych polskich 
rzeźbiarzy, tworzących na przestrzeni  stulecia. Zobaczymy 
m.in. prace K. Laszczki, K. Stryjeńskiego, W. Brzegi,  
A. Kenara, J. Beresia, H. Morela, G. Klamana, A. Myjaka, 
M.Szańkowskiego, A. Smolany,  S. Ostrowskiego,  
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 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

S. Sobczaka, K. Stryjeńskiego, E. Sitka. Rzeźba w drewnie 
to dziedzina sztuki wywodząca się z tradycji sztuki  
podhalańskiej, nierozerwalnie związana z Zakopanem,  
zakopiańską Szkołą Przemysłu Drzewnego – później- 
szym Państwowym Liceum Technik Plastycznych  
im. A. Kenara.

 Kurator wystawy: Lidia Rosińska-Podleśmy – z-ca dy - 
rektora ZCK ds. artystycznych.

10.11.2018 
KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH w wykonaniu  
aktorów Teatru im. St. I. Witkiewicza wraz z orkiestrą  
kameralną 

 Miejsce: Kino So-
kół, ul. Orkana 2

 Organizator: 
Burmistrz Miasta  
Zakopane, Zako
piańskie Centrum 
Kultury 

 Scenariusz i re-
żyseria: Andrzej Stani-
sław Dziuk  

11.11.2018 
 godz. 10.00  

MSZA ŚWIĘTA  
W INTENCJI  
OJCZYZNY 
Sanktuarium Narodo-
we Matki Bożej Fatim-
skiej, ul. Krzeptówki 14

 godz. 11.30 
ZŁOŻENIE URNY  
Z ZIEMIĄ 
POD KRZYŻEM – 
Miejscem Pamięci  
Narodowej Sanktua-
rium Naro dowe Matki 
Bożej Fatimskiej,  
ul. Krzeptówki 14
UROCZYSTY PRZE-
MARSZ Z BANDE-
RIĄ KONNĄ na Nowy 
Cmentarz, ul. Nowo-
tarska 37c

 godz. 13.00 
UROCZYSTOŚCI PRZY KWATERZE LEGIONOWEJ 
Nowy Cmentarz, ul. Nowotarska 37c

 Organizator: Burmistrz Miasta Zakopane, 
Sanktua rium Narodowe Matki Bożej Fatimskiej

31.10.18 – 31.01.2019
RZECZPOSPOLITA ZAKOPIAŃSKA 1918

 Miejsce: Muzeum Tatrzańskie, Galeria Sztuki  
XX wieku w willi Oksza

 Wernisaż: 31 października, godz. 18.00
 Organizator: Muzeum Tatrzańskie 

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

22.10.2018
 godz. 18.00 

SPOTKANIE Z WNUKIEM BRONISŁAWA PIŁSUD-
SKIEGO KAZUYASU KIMURA w ramach obchodów 
100-lecia odzyskania Niepodległości

 Miejsce: Gmach główny Muzeum Tatrzańskiego
 Organizator: Muzeum Tatrzańskie, partner wizy

ty – Hotel Aries

27.10.2018 
 godz. 9.00–17.00

100 KILOMETRÓW 
NA 100-LECIE ODZY- 
SKANIA NIEPODLEG-
ŁOŚCI – Bieg Sztafet – 
Pomoc to Moc 

 Miejsce: stadion  
lekkoatletyczny COS 
Zakopane

 Organizator:  
Fundacja HANDICAP 
Zakopane, MOSiR Za
kopane

08.11.2018
XXVI SZTAFETOWY 
BIEG NIEPODLEG-
ŁOŚCI 

 Organizator: 
Szkoła Podstawowa 
nr 4 im. Marszałka  
J. Piłsudskiego Zakopa
ne, MOSiR Zakopane

9.11.2018 
 godz. 19.00 

Uroczysty pokaz filmu  
dokumentalnego 
pt. „RZECZ POSPOLITA 
ZAKOPIAŃSKA” 

 Miejsce: Kino  
Sokół, ul. Orkana 2 

 Organizator: Tele
wizja Polska SA, Towa
rzystwo Gimnastyczne 

„ Sokół” Gniazdo w Zakopanem, Burmistrz Miasta Za
kopane

W programie: występ Tatrzańskiego Chóru Szumny  
w repertuarze pieśni patriotycznych, pokaz filmu, toast 
„Za Niepodległą”.

 Patronat medialny: TVP Historia, TV3 Kraków.

10.11.2018
 godz. 11.00 

GIEWONT CZY PIŁSUDSKI?
 Miejsce: Galeria Sztuki XX wieku w willi Oksza  

(filia Muzeum Tatrzańskiego)
 Organizator: Muzeum Tatrzańskie 
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100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W związku ze stuleciem niepodległości, Muzeum Tatrzań-
skie zaprasza na warsztaty „Giewont czy Piłsudski”, na któ-
rych młodsze dzieci (6–12 lat) dowiedzą się o symbolach 
narodowych oraz opowiemy o legendzie związanej z jed-
nym z najważniejszych tatrzańskich szczytów. Starsi uczest-
nicy (13–19 lat) także będą mieć możliwość poznania 
legendy oraz wziąć udziału w dyskusji dotyczącej niepod-
ległości. 

30.10.18 – 19.11.2018
 Wystawa IPN „OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI”  

w ramach tzw. Biało Czerwonego Szlaku
 Miejsce: Plac Niepodległości
 Organizator: IPN, Burmistrz Miasta Zakopane

11.11.2018
 godz. 10.00

V ZAKOPIAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI – dystanse: 
bieg 5 i 10 km oraz nordic walking 5 km

 Organizator: MOSiR 
Zakopane

MIĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ MUZYKI
W ZAKOPANEM 
„TRYPTYK 
NIEPODLEGŁO-
ŚCIOWY”

Obchody Międzyna-
rodowego Dnia Muzy-
ki w Zakopanem będą 
miały charakter edu-
kacyjno-patriotyczny 
i obejmą:

14–28.10.2018
WYSTAWA PRAC 
ARTYSTYCZNYCH 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Plastycznych im. Anto-
niego Kenara oraz Tatrzańskiego Centrum Kultury i Sportu 
„Jutrzenka” z okazji 40. rocznicy wyboru Ojca Świętego  
Jana Pawła II na Stolicę Piotrową.

 Miejsce: sala domu parafialnego Parafii pw. Najświętszej 
Rodziny w Zakopanem 

17.10.2018
 godz. 18.00

SPOTKANIE Z RODZINĄ PROF. STANISŁAWA BARA-
BASZA, pierwszego dyrektora Polaka zakopiańskich szkół 
„Kenara” i „Budowlanki” 

 Miejsce: „Jasny Pałac”, Sala Lustrzana Tatrzańskiej Agen-
cji Rozwoju, Promocji i Kultury ul. Tetmajera 24 w Zako-
panem 

26.10.2018
UROCZYSTY NIEPODLEGŁOŚCIOWY KONCERT  
LITERACKO-MUZYCZNY w wykonaniu uczniów  
i wychowanków Zespołu Państwowych Szkół Arty stycz- 

nych, Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Włady-
sława Zamoyskiego, Tatrzańskiego Centrum Kultury i Spor-
tu „Jutrzenka” oraz Zakopiańskiej Akademii Śpiewu.

 Miejsce: Kościół pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem 
 Patronat Honorowy: Piotr Bąk, Starosta Tatrzański, Le-

szek Dorula, Burmistrz Miasta Zakopane, Barbara Nowak, 
Małopolski Kurator Oświaty 

 Organizator: Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji 
i Kultury, Zespół Państwowych Szkół Artystycznych w Za-
kopanem, Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Wła-
dysława Zamoyskiego w Zakopanem, Zespół Szkół Pla-
stycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, Stowarzy -
szenie „Zakopiańska Budowlanka”, Tatrzańskie Centrum 
Kultury i Sportu „Jutrzenka” Zakopiańska Akademia 
Śpiewu, Parafia pw. Najświętszej Rodziny w Zakopanem

07.11.2018 – 11.11.2018 
OBCHODY POWIATOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEG
ŁOŚCI W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ.

 Organizator Powiat 
Tatrzański i Tatrzań-
ska Agencja Rozwoju, 
Promocji i Kultury 

7.11.2018 
 godz. 10.00–12.00 – 

KONKURS „PODHA-
LAŃSKIE I SPISKIE 
DROGI DO NIEPOD-
LEGŁOŚCI” w budyn-
ku szkoły w Bukowinie 
Tatrzańskiej 

8.11.2018 
GŁÓWNE UROCZY-
STOŚCI: 

 godz. 9.45 – zbiórka 
kompani WP, orkiestry 
wojskowej, pocztów 
sztandarowych przed 

tablicą upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskie-
go – Wierch Olczański; 

 godz. 10.00 – Hymn państwowy z jednoczesnym wcią-
gnięciem flagi na maszt; 

 godz. 10.00 – złożenie kwiatów; 
 godz. 10.25 – Przejście uczestników na cmentarz  

parafialny do grobów nieznanych oficerów i przewodnika 
rozstrzelanych przez Niemców w 1940 roku, symbolicznego 
grobu Bukowian, uczestników I wojny światowej; 

 godz. 11.00 – apel poległych, złożenie kwiatów przez  
delegacje, salwa honorowa kompani WP; 

 godz. 11.30 – Msza św. z asystą wojskową 
 godz. 12.30 – uroczysta akademia przygotowana  

przez uczniów i nauczycieli szkoły z Bukowiny Tatrzań skiej; 

11.11.2018 
GMINNE UROCZYSTOŚCI w Białce Tatrzańskiej z udzia-
łem orkiestry strażackiej




