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l Informator Miejski l Najnowsze informacje urzędowe i miejskie  l Jak załatwić sprawy w Urzędzie Miasta Zakopane?  l Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych l Formularze i druki do pobrania 
l Przetargi i konkursy – na stronie internetowej Urzędu Miasta znajdują się szczegółowe informacje na temat przetargów i konkursów, ogłaszanych przez Urząd Miasta Zakopane

17 października/piątek 
l godz. 16.00
- Impreza towarzysząca: 
Jubileusz 120-lecia towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” 
Gniazdo w Zakopanem
- Otwarcie plenerowej wystawy 
Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół” - 120 lat pod Tatrami
park Miejski im. Józefa 
piłsudskiego
l godz. 18.00
- W górach jest wszystko, 
co kocham - koncert w 60. 
urodziny Maćka Berbeki
W programie utwory w wykona-
niu pauliny Martini oraz aktorów 
teatru im. S.I. Witkiewicza
teatr im. S.I. Witkiewicza w Zako-
panem, ul. Chramcówki 15
Wstęp tylko z zaproszeniami (do 
pobrania od 13 października na 
stronie zaproszenia.zakopane.eu)

18 października/sobota
l godz. 18.00
- Wernisaż wystaw: 
Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze 
ma zapach Tatr. Zdjęcia: adam 
Brzoza, Edward Lichota i Bar-
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BUrMistrz	Miasta	zakopane

zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane w dniach 25.09-17.10.2014 r. po-
dany jest do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Dotyczy następujących nieruchomości: 
- część działki ewid. nr 317/9 obr. 6;
- działka ewid. nr 39 obr. 29.

uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu przy ul. Kościuszki 13 został 
wywieszony 26 września br. na okres 21 dni wykaz nieruchomości do oddania w najem (doty-
czy lokali użytkowych położonych przy al. 3 Maja 5 oraz ks. Stolarczyka 12).

 informuje, że w dniach 30.09-20.10.2014 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta podany jest do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprze-
targowej.

Dotyczy nieruchomości położonych w Zakopanem, przy ulicy Podhalańskiej - dz. ewid. nr 
250/1, 243/23 obr. 123, przy ul. Zamoyskiego - dz. ewid. 513/8 obr. 12 oraz przy ul. Kościelnej 
- dz. ewid. 263/20 obr. 8.

BUrMistrz	Miasta	zakopane

informuje, że w dniach 3-23.10.2014 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta podany jest do publicz-
nej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:

- dot. udziału 2/3 części nieruchomości położonej w Zakopanem, przy ulicy Kościuszki 4 - 
dz. ewid. nr 134 obr. 5 zabudowana budynkiem.

tek Solik, instalacje - Jakub Brzo-
sko. aranżacja - Ewa Dyakowska-
Berbeka
Pachnące jarzębiną. Zdjęcia 
- Barbara Caillot-Dubus 
promocja książki autorstwa Urszuli 
Janickiej-Krzywdy i Katarzyny Ce-
klarz Góralskie Czary. Słownik ma-
gii Podtatrza i okolic, wydawnictwa 
tatrzańskiego parku narodowego, 
Zakopane 2014
Miejska Galeria Sztuki 
im. Władysława hr. Zamoyskiego, 
ul. Krupówki 41

19 października/niedziela
l godz. 16.30 
- pokaz filmu Czarodziejska góra. 

Ekranizacja powieści tomasza 
Manna. Scenariusz i reżyseria 
Hans W. Geissendörfer
Kino Sokół, ul. Orkana 2
l godz. 19.00
- Impreza towarzysząca: 
Jubileusz 120-lecia towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” 
Gniazdo w Zakopanem 
Koncert Zespołu 
Tango Conspiration (Mikołaj Gru-
szecki - fortepian, Bartłomiej Choj-
nacki - kontrabas, Jakub Hubicki - 
akordeon, Maciej Cisło - gitara). 
Jazzowa aranżacja klasycznego 
tanga, oparta na utworach asto-
ra piazzoli
Kino Sokół, ul. Orkana 2


