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Ogłoszenie o LIII Sesji Rady Miasta
Uprzejmie informuję, że 17 kwietnia 2014 r.
(czwartek) o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 - sala obrad, odbędzie się
LIII Sesja Rady Miasta Zakopane.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, powitanie gości, stwierdzenie
quorum, przyjęcie porządku obrad
2. Przyjęcie protokołu z LII Sesji Rady Miasta Zakopane
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Zakopane
4. Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Miasta
5. Interpelacje i wnioski radnych
6. Sprawozdanie z oceny bezpieczeństwa publicznego i porządku na terenie Miasta Zakopane
za rok 2013
7. Podjęcie uchwały w sprawie: utworzenia
parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy
Krupówki”
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do
zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście-Wschód” w Zakopanem
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
do zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Szkolna - Kamieniec - Szpitalna”
w Zakopanem
10. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy miejskiej nieruchomości gruntowej
11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane oraz obciążenia nieruchomości służebnością
gruntową.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasto Zakopane na zadania służące ochronie powietrza, polegające na zmianie ogrzewania węglowego
na ekologiczne, planowane do realizacji na terenie
Gminy Miasto Zakopane
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia

Gminnego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na rok 2014
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dydaktycznych
dla dyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogów, psychologów,
logopedów oraz określenia zasad obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia
przez Gminę Miasto Zakopane spółce „TESKO”
Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka
z o.o. realizacji zadania polegającego na udrożnieniu studni kanalizacji opadowej w drogach publicznych oraz czyszczeniu rowów odwadniających drogi
publiczne oraz drogi, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia
przez Miasto Zakopane spółce „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. realizacji zadania polegającego na konserwacji i bieżących naprawach systemu oświetlenia ulicznego
oraz sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta Zakopane
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Zakopane na rok 2014
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zakopane na
lata 2014-2025
19. Wolne wnioski mieszkańców
20. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje
i wnioski radnych
21. Oświadczenia i komunikaty
22. Zamknięcie obrad
Przewodniczący Rady Jerzy Zacharko

Czym jest hostel dla osób uzależnionych
i dlaczego jest tak bardzo ważnym miejscem
pomocnym w kompleksowym procesie terapeutycznym
Hostel, czyli stacjonarna opieka postrehabilitacyjna nad osobą uzależnioną, jest przeznaczony
dla uzależnionych, którzy ukończyli podstawowy program terapeutyczny w oddziałach stacjonarnych
i podjęli decyzję o dalszym trzeźwieniu. Są zmotywowani do dalszego uczestnictwa w terapii, powrót do macierzystego środowiska stwarzałby dla nich zagrożenie powrotu do nadużywania alkoholu.
Hostel może być szczególnie ważnym miejscem w terapii ludzi młodych, których rodziny borykają się z pokoleniowym problemem uzależnienia.
Z tego powodu powrót do środowiska wiąże się ze stałą obecnością w życiu codziennym alkoholu lub kontaktem z osobami będącymi pod jego wpływem. W środowiskach tych sztywne schematy radzenia sobie ze stresem,
problemami, wzajemne uwikłania członków rodziny utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowy proces trzeźwienia.
Trzeźwienie jest procesem
długoterminowym. Na zmiany w tym zakresie mają zasadniczy wpływ czynniki środowiBURMISTRZ MIASTA
ZAKOPANE

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane
w dniach 9-30.04 2014 r. podane są do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy.
Dotyczą one następujących
nieruchomości:
- część działki ewid. nr 737/37
obr. 5
- część działki ewid. nr 102/6
obr. 5.
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skowe. Osoba uzależniona, szczególnie gdy jest samotna, powinna nieustannie budować wokół
siebie sieć wsparcia, ale być także czynnym elementem tej wytworzonej przez siebie struktury
- także dawać wsparcie, co skutkuje poczuciem bycia potrzebnym. W pierwszych fazach trzeźwienia są to czynniki niezwykle
ważne dla trzeźwiejącego uzależnionego. Pobyt w hostelu w tym
okresie zabezpiecza te potrzeby.
Jednocześnie uzależniony, trzeźwiejąc, bierze odpowiedzialność za swoje życie - podejmuje działania w celu usamodzielnienia się, uczestniczy w dalszej
terapii, uczy się nowych wzorców zachowań - radzenia sobie

ze stresem, problemami, buduje bezpieczne środowisko wokół
siebie, a przede wszystkim doświadcza wsparcia, zrozumienia
- nie jest sam.
W województwie małopolskim dotąd nie ma takiego miejsca, gdzie uzależnieni od alkoholu mogliby usamodzielniać się
np. przez zdobycie pracy w bezpiecznym, wolnym od alkoholu
środowisku. Najbliższy znajduje się w województwie świętokrzyskim.
Obecnie pojawiają się plany
utworzenia takiego miejsca na terenie Podhala.
mgr Katarzyna Stefaniuk
Specjalista psychoterapii
uzależnień

BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane
w dniach od 11.04 do 5.05.2014 r. podany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Dotyczy on następujących nieruchomości:
- część działki ewid. nr 317/7 obr. 6.
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu przy ul.
Kościuszki 13 został wywieszony 7 kwietnia na okres 21 dni
wykaz nieruchomości do oddania w najem (dotyczy lokalu
użytkowego).

Pełnych radości,
ciepła rodzinnego
i odrodzonej nadziei
ŚWIĄT
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
życzą Zakopiańczykom
i naszym Gościom
Burmistrzowie i Pracownicy
Urzędu Miasta

Program obchodów
kanonizacji Jana Pawła II
23 kwietnia
godz. 10.00
Otwarcie wystawy fotografii Pawła
Murzyna „Jan Paweł II wśród nas”
Centrum Formacyjno-Szkoleniowe
Księżówka,
al. Przewodników Tatrzańskich 2
23 kwietnia - 2 maja
Pokaz gobelinu pt. „Werset” z 1983
roku, wykonanego przez
Ewę Fortunę i Ewę Januszkowską
z tekstem modlitwy do Matki Boskiej Częstochowskiej
wg Kazimiery Iłłakowiczówny
Czytelnia Miejskiej Biblioteki
Publicznej, os. Łukaszówki 4
24 kwietnia
godz. 17.00
Dr hab. Jerzy Roszkowski „Karol Wojtyła
- Ojciec św. Jan Paweł II i jego związki z Tatrami i góralami” - prelekcja wraz z pokazem multimedialnym z okazji kanonizacji Jana Pawła II
Gmach Główny Muzeum Tatrzańskiego,
ul. Krupówki 10
25 kwietnia
godz. 14.00
Otwarcie wystawy uczniów i nauczycieli
„Ojciec Święty Jan Paweł II - rysunek,
malarstwo, rzeźba”
Szkolna Galeria Zespołu Szkół Plastycznych
im. Antoniego Kenara „Strug”, ul. Kościeliska 35
26 kwietnia
godz. 10.00-17.00
Dzień Otwarty „Księżówki” - możliwość nawiedzenia kaplicy i apartamentu Jana Pawła II
Centrum Formacyjno-Szkoleniowe Księżówka,
al. Przewodników Tatrzańskich 2
godz. 20.00
„Tryptyk Rzymski”
Recytują: Ewa Czamańska, Jacek Zięba Jasiński
Oprawa muzyczna: Tatrzański Chór „Szumny”
pod dyrekcją Mirosławy Lubowicz,
Andrzej Guziak - organy
Przedsięwzięcie realizowane przy wsparciu
finansowym Starostwa Powiatowego
w Zakopanem
Kościół Świętej Rodziny, ul. Krupówki 1
godz. 24.00
Msza św. przed kanonizacją Jana Pawła II
Kościół Świętej Rodziny, ul. Krupówki 1
26/27 kwietnia
Nocne czuwanie w kościołach zakopiańskich
27 kwietnia
Uroczystości w sanktuarium Matki Bożej
Fatimskiej, ul. Krzeptówki 14
godz. 9.30
Program poetycko-muzyczny w wykonaniu
kapeli góralskich - Park Fatimski przy ołtarzu
spod Wielkiej Krokwi
Przyjazd banderii konnej
godz. 10.00
Transmisja Mszy św. kanonizacyjnej z Rzymu Park Fatimski przy ołtarzu spod Wielkiej Krokwi
godz. 17.00
Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji
pod przew. JE Ks. Bp. Damiana Muskusa

godz. 20.00
Dziękczynny Koncert Maryjny
„W przededniu Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej”. Wystąpią: Witold Zalewski
- organy, Jolanta Kowalska-Pawlikowska
- sopran, Krzysztof Najbor - czytanie
Uroczystości w sanktuarium Matki Bożej
Objawiającej Cudowny Medalik, Olcza,
os. Piszczory 13
godz. 18.30
Uroczysta Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II i za 100 lat istnienia parafii
Procesja Różańcowa Światła
VII Spotkanie Przyjaciół Kasprowego
Wierchu
godz. 10.00 Transmisja Mszy św. kanonizacyjnej z Rzymu
godz. 13.00 Msza św.
Po Mszy św. pamiątkowe zdjęcie i poczęstunek
Kasprowy Wierch
29 kwietnia
godz. 19.00
„Z Janem Pawłem II dookoła świata”
Koncert dla dzieci w wykonaniu Podhalańskiego Stowarzyszenia Śpiewaczego „Turliki”
Kościół św. Krzyża, ul. Chałubińskiego 30
3 maja
godz. 11.00
Eucharystia dziękczynna za dar kanonizacji Jana
Pawła II, rocznica Konstytucji 3 Maja
Plac Niepodległości
godz. 13.00
Koncert Eleni
Muszla koncertowa w Parku Miejskim
im. J. Piłsudskiego
13 maja
godz. 19.00
Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem JE
ks. Kardynała Stanisława Dziwisza
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej,
ul. Krzeptówki 14
24-25 maja
Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej
„Szukałem Was”

