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Informacja

Burmistrz Miasta Zakopane
Komitet Organizacyjny byłych Żołnierzy 12 pp AK
III bat. 9 Kompania Dywersyjno-Sabotażowa
Oddział Partyzancki „Chełm”
Obwód Tatrzański Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
serdecznie zapraszają

na uroczystość 69. rocznicy uwolnienia 42 więźniów
z więzienia gestapo
przy ul. Nowotarskiej 37 w Zakopanem,
która odbędzie się w niedzielę 26 stycznia 2014 r.
Program Uroczystości
godz. 11.00 Msza Święta w kościele Świętej Rodziny
godz.12.15 uroczystości pod gmachem byłego więzienia
przy ul. Nowotarskiej 37

Nowe życie hotelu „Bristol”
Legendarny hotel w Zakopanem
będzie miał nowego właściciela.
Samorząd miasta wystawia budynek
na sprzedaż.
„Bristol” był najbardziej reprezentacyjnym hotelem Zakopanego.
W okresie międzywojennym gościł
niemal wszystkie wycieczki zagraniczne, przybywające pod Giewont, a także
gwiazdy filmowe, znanych polityków
i wojskowych. To tu koncentrowało się
niegdyś życie przyjeżdżających na wypoczynek elit. Słynął ze swojej kuchni,
wystaw sztuki, a także dancingów odbywających się na świeżym powietrzu.
Dzisiaj hotel „Bristol”, będąc własnością miasta Zakopane, oczekuje na nowego właściciela, który przywróci mu
dawną świetność.
Po II wojnie światowej obiekt stał
się własnością Funduszu Wczasów Pracowniczych, następnie przeszedł w ręce
starosty tatrzańskiego, a w listopadzie
2008 r. został przekazany gminie Zakopane. - Obecnie miasta nie stać na utrzymywanie obiektu, a dalszych w niego inwestycji budżet Zakopanego na pewno nie udźwignie - mówi burmistrz Zakopanego Janusz Majcher.
Dlatego też hotel postanowiono sprzedać wraz z dwiema działkami przy ulicy Bulwary Słowackiego 9
o powierzchni 0,5 ha. To ciche i spokojne miejsce w okolicy Antałówki,
nad potokiem Bystra. Mimo że „Bristol” ulokowany jest z dala od zgiełku
miasta i rzek turystów, to tylko krótki
spacer dzieli go od centrum Zakopanego i wszystkich atrakcji Krupówek. Od
dworców PKP i PKS jest oddalony jedynie o mniej więcej 1,5 km.
- Hotel ma 130 miejsc w pokojach 1- 23- i 4-osobowych. Jest wpisany do ewidencji
zabytków, ma wiele elementów o cechach zabytkowych, a więc posiada swoją duszę. Budynek ma rozłożystą i symetryczną formę, z lekką fasadą, przeprutą w części środkowej dwoma piętrami arkad, co nawiązuje do renesansowych rezydencji królewskich - opisuje walory architektoniczne „Bristolu” Tamara Rzucidło, miejski konserwator zabytków. - Liczymy na to, że nowy właściciel podniesie jego standard. To doskonałe miejsce na
wypoczynek. Z jego okien rozciąga się piękny widok na Giewont i panoramę Tatr, a spokojne i ciche otoczenie sprzyja relaksowi. Jesteśmy przekonani, że taki obiekt to nie lada
gratka dla inwestorów.
Według Lidii Długołęckiej i Macieja Pinkwarta, autorów książki „Zakopane. Przewodnik historyczny”, budowę obiektu według projektu architekta Zygmunta Ostafina rozpoczęto najprawdopodobniej w 1923 r. staraniem
spółki akcyjnej „Towarzystwo Hoteli i Pensjonatów Bristol”. Jej inicjatorami byli: Adam Laudyn-Chrzanowski i jego żona Stefania, Marta Paryska
oraz Marian Jamontt - znany zakopiański działacz społeczny. Budowę zakończono w 1927 roku.
- W okresie międzywojennym nazwa
hotelu „Bristol” silnie związała się z rozwo-

37

Urząd Miasta Zakopane

www.zakopane.eu

Gmina Miasto Zakopane realizuje projekt pod nazwą „Budowa hali sportowej
oraz boiska wielofunkcyjnego
przy Gimnazjum nr 1 w Zakopanem”. Inwestycja jest dofinansowana przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu
Rozwoju Bazy Sportowej.
Wartość
projektu:
11.875.715,00. Wartość dofinansowania: 2.571.000,00

płatna

jem narciarstwa w Tatrach. Tu bowiem organizowane były liczne zawody, którym patronował prezydent Rzeczypospolitej czy marszałek Józef Piłsudski. Rozwijała się wówczas
infrastruktura narciarska. Hotel w naturalny sposób stał się zapleczem mieszkalnym
i gastronomicznym dla miłośników sportów
zimowych - opowiada burmistrz Zakopanego.
Pierwotnie podjęto decyzję o tym,
aby sprzedać „Bristol” za 16 mln zł, ale
wiele osób przekonywało, że transakcji opiewającej na taką kwotę nie uda
się sfinalizować. Rzeczoznawca wycenił
obiekt na 8,736 mln zł i tę kwotę, jako
cenę wywoławczą, ostatecznie zaakceptowała Rada Miasta Zakopane.

- Sprzedając budynek, chcemy przywrócić „Bristolowi” dawny blask. W ręce inwestora oddamy ważny element dziedzictwa Podhala - wyjątkowy budynek stylowego domu wypoczynkowego z bogatą historią, która nierozerwalnie łączy się z historią Zakopanego,
międzywojennej Polski - okresem dynamicznego rozwoju sportów zimowych, do którego obecnie powraca Podhale - mówi burmistrz Majcher.
- W prasie lokalnej i ogólnopolskiej pojawiły się ogłoszenia, zawierające szczegóły naszej oferty. Jest ona dostępna także na
stronie internetowej Urzędu.
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