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Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie uczestni-

czyć mogą wszyscy piszący 
w języku literackim lub w gwa-
rze góralskiej. Rozpatrywane 
będą utwory nigdzie dotych-
czas nie publikowane.

2. Każdy Autor może prze-
słać maksymalnie trzy wiersze. 
Każdy z wierszy winien być 
podpisany wyłącznie godłem. 
Imię i nazwisko oraz dokład-
ny adres Autora należy podać 
w osobnej zaklejonej kopercie 
opatrzonej godłem i włożonej 
do koperty zawierającej wiersze. 
Jeden Autor może występować 
pod jednym godłem. W prze-
ciwnym wypadku Autor nie bę-
dzie uczestniczył w konkursie.

3. Każdy z utworów wi-
nien być przesłany w czterech 
egzemplarzach (oryginał i trzy 
kopie) pisanych na maszynie. 
Rękopisy dopuszczalne są jedy-
nie w przypadku bardzo czytel-
nego pisma (pismo drukowane).

4. Wiersze oceniane są 
przez Jury składające się ze spe-
cjalistów w dwóch kategoriach:

- poezji pisanej gwarą gó-
ralską

- poezji pisanej językiem li-
terackim.

5. Termin nadsyłania utwo-
rów upływa 31 maja 2014 roku.

Utwory prosimy przesyłać 
na adres:

Urząd Miasta Zakopane 
Wydział Kultury i Popula-

ryzacji Zakopanego
34-500 Zakopane, ul. Ko-

ściuszki 13
z dopiskiem: KONKURS 

LITERACKI IM. TADEUSZA 
STAICHA

6. Wyniki konkursu zostaną 
ogłoszone w czasie Uroczystych 
Posiadów Pisarzy Podhalań-
skich, rozpoczynających Mię-
dzynarodowy Festiwal Folklo-
ru Ziem Górskich w sierpniu br. 
w Zakopanem.

Organizatorzy nie zwracają 

przesłanych prac oraz nie wysy-
łają do Autorów prac werdyktu 
Jury (poza pracami nagrodzony-
mi). Ponadto organizatorzy za-
strzegają sobie prawo nieod-
płatnego publikowania nagro-
dzonych i wyróżnionych utwo-
rów w wydawnictwach Urzędu 
Miasta Zakopane.

7. Nie przewidujemy au-
toryzacji prac przed ich publi-
kacją.

8. Wysokość nagród pie-
niężnych zostanie ustalona 
przez Organizatorów Konkur-
su po jego rozstrzygnięciu.

9. Nagrodzone utwory zo-
staną opublikowane w okolicz-
nościowym wydawnictwie oraz 
na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Zakopane.

10. Autorzy, przystępując 
do konkursu, wyrażają zgodę 
na publikowanie i przetwarza-
nie swoich danych osobowych 
w publikacjach i ogłoszeniu wy-
ników.

XLIII Ogólnopolski Konkurs Literacki  
im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej AD 2014

ogłoszenie o przetargU
BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza ustny nieograniczony przetarg w formie li-

cytacji na dzierżawę kiosku nr 5 o pow. użytkowej 30 m kw., usytuowanego w ciągu kiosków 
w rejonie ul. Na Gubałówkę w Zakopanem, położonych na działkach ewid. nr 379/4 i 379/8 
obr. 4 na okres od 15.05.2014 r. do 30.09.2016 r. 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto wynosi: 1.200,- PLN
(słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100).
Do wylicytowanego czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w for-

mie gotówki w wysokości 200,- PLN (słownie: dwieście złotych 00/100) w kasie lub na kon-
to Urzędu Miasta PEKAO SA nr 85 1240 4748 1111 0000 4871 8666 nie później, niż do 10 
kwietnia 2014 r.

Termin wniesienia wadium uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej 10 kwietnia 2014 r. 
kwota stanowiąca wadium znajdzie się na ww. koncie Urzędu.

 Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.
Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później, niż przed upływem 3 dni od dnia odwo-

łania lub zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet 

czynszu dzierżawnego za maj 2014 r.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie zawrze 

z Gminą Miasto Zakopane umowy w wyznaczonym terminie.
Informacje dotyczące regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Zakopane,
pokój nr 228, II piętro, tel. 18 20 20 427.
Otwarcie przetargu ustnego (licytacji) nastąpi 16 kwietnia 2014 r. o godz. 
9 w siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13, sala nr 1. 
Burmistrzowi Miasta przysługuje prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, jak 

również unieważnienia przetargu.
zs

Informujemy, iż zmianie ulega przebieg szla-
ku im. Jana Kasprowicza w Zakopanem. Odcinek 
prowadzący żółtym szlakiem od ul. Jagielloń-
skiej, ul. Wierchową, przez Antałówkę, do ul. 
Antałówka na Wierch zostaje zamknięty. Nowy 
przebieg szlaku poprowadzony został od ul. Ja-
giellońskiej, Bulwarami Słowackiego do hotelu 
„Bristol”, następnie odcinkiem Bulwarów Sło-
wackiego biegnącym nad potokiem Bystra do 

Drogi na Bystre. Tutaj skręca on w lewo i bie-
gnie wzdłuż Drogi na Bystre do Drogi na An-
tałówkę, a następnie prosto Drogą na Antałów-
kę, do starego przebiegu szlaku. Ta trasa obo-
wiązywać będzie do końca 2014 r. Od stycz-
nia 2015 r. szlak przebiegał będzie od ul. Jagiel-
lońskiej Bulwarami Słowackiego do hotelu „Bri-
stol”, a następnie w lewo, ul. Broniewskiego, do 
Drogi na Antałówkę.

Zmiana przebiegu szlaku  
im. Jana Kasprowicza

inForMaCJa
 Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zakopane 

w dniach od 20.03 do 11.04 2014 r. podane są do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy. 

Dotyczą one następujących nieruchomości: 
- część działki ewid. nr 317/9 obr. 6;

Burmistrz Miasta Zakopa-
ne ogłasza przeprowadzenie 
konsultacji społecznych do-
tyczących zasad pilotażowe-
go budżetu obywatelskiego 
w Mieście Zakopane 

„Regulamin pilotażowe-
go budżetu obywatelskiego 
w Gminie Miasto Zakopane 
na rok 2014”

Konsultacje społeczne 
prowadzone będą w dniach 
1-16 kwietnia 2014 r. do godz. 
15.00 w formie:

1. publikacji projektu do-
kumentu - „Regulamin pi-
lotażowego budżetu obywa-
telskiego Miasta Zakopa-
ne na rok 2014”, na stronie 
internetowej pod adresem  
www.zakopane.eu oraz www.
konsultacje.zakopane.eu - 
przez przyjmowanie opinii 
i uwag za pośrednictwem for-
mularza dostępnego na stro-
nie internetowej pod adre-
sem www.zakopane.eu oraz 
www.konsultacje.zakopane.
eu utworzonego według wzo-
ru załącznika nr 3 do zarzą-
dzenia; 

2. innej formie pisemnej 
bądź elektronicznej, tj. przyj-
mowania opinii i uwag na pi-
śmie, w tym drogą elektro-
niczną, z wykorzystaniem 
formularza konsultacyjnego 
stanowiącego załącznik nr 3 
do zarządzenia, i przekaza-

nych na adres Urzędu Mia-
sta Zakopane drogą elektro-
niczną - konsultacje@zako-
pane.eu lub tradycyjną na ad-
res: Urząd Miasta Zakopane,  
ul. Kościuszki 13, 34-500 Za-
kopane. 

Wypełnione formularze 
konsultacyjne można przeka-
zać:  - bezpośrednio do Urzę-

du Miasta Zakopane, ul. Ko-
ściuszki 13, 34-500 Zakopa-
ne „Dziennik Podawczy” dro-
gą elektroniczną na adres kon-
sultacje@zakopane.eu - wy-
pełnić formularz na stronie in-
ternetowej  www.zakopane.eu 
lub www.konsultacje.zakopane.
eu i przesłać do Urzędu Mia-
sta Zakopane.


