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Karpacz
Biuletyn Rady Miejskiej Karpacza

Nowości na stronie internetowej Karpacza! Zapraszamy 
do korzystania z interaktywnej mapy miasta! www.karpacz.pl

W Ratuszu nagrodzono 
twórców sportowych 
sukcesów - czytaj s. 9

Odszedł 
Janusz Cich

Andrzej Duda na Kopie Prezydent wziął 
udział w narciarskich mistrzostwach 
parlamentarzystów

Gmina Karpacz 
przekaże GOPR 
działkę pod 
budowę nowej 
stacji ratowniczej 
pod Kopą 

Umowa ws. stadionu podpisana
Budowa obiektu może ruszyć za rok. 
Inicjatywa ma wsparcie PZLA
Wstępny projekt przewiduje budowę nowoczesnego 
stadionu lekkoatletycznego z widownią na 300 osób. 
W nowym budynku przy stadionie powstaną m.in. 
gabinety odnowy i centrum konferencyjne. strona 6

Pismo bezpłatne, ISSN 1428-8206

Dolnośląska majówka w Karpaczu – 
miejskim deptakiem przejdzie 
wielobarwna parada

strona 5
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Honory dla najlepszych
  Członkowie kadry narodowej w saneczkarstwie – Artur Petyniak (z lewej) i Adam Wanielista (z prawej) – w towarzystwie burmistrza

strona 9
W Karpaczu i Jeleniej Górze nagrodzono najlepszych zawodników i trenerów sportów zimowych
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Sezon zimowy za nami
Ewa Walczak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Witam serdecznie,

Mam przyjemność przedstawić Państwu kolejny, szósty już 
numer biuletynu, który – jak myślę – jest rzetelnym i obiektyw-
nym narzędziem służącym prezentowaniu wydarzeń ważnych  
z punktu widzenia naszej lokalnej społeczności.

Ostatni okres przyniósł nam sporo ciekawych i ważnych wy-
darzeń, w większości związanych ze sportem. Na uwagę zasłu-
gują wyróżnienia dla sportowców i trenerów sportów zimowych 
oraz profesjonalnie przygotowane imprezy dla dzieci i młodzie-
ży organizowane przez kluby sportowe, organizacje i osoby 
prywatne. Szczególne znaczenie miały odbywające się po raz 
pierwszy zawody samorządowców z udziałem Prezydenta RP, 
które mogą zaowocować rozbudową infrastruktury narciarskiej. 
Miasto ma szansę pozyskać też środki na budowę stadionu. 
Szczegóły znajdziecie Państwo w tym wydaniu Biuletynu. 

Jak zwykle – serdecznie zachęcam do współredagowania na-
szego pisma. Staramy się je cały czas modyfikować i ulepszać.  
W tym numerze wprowadziliśmy m.in. rubrykę: „Ludzie z pasją”,  

w której będziemy prezentować mieszkańców Karpacza, mają-
cych wyjątkowe zainteresowania. Zaprosiliśmy też do współ-
pracy Młodzieżowe Koło Reporterskie działające przy Zespo-
le Szkół. Młodzi reporterzy będą przeprowadzać wywiady  
z twórcami kultury oraz sondy z mieszkańcami i turystami.

Chciałabym też pokazać w Biuletynie historię miasta widzia-
ną oczami jego mieszkańców, dlatego zachęcam do podzielenia 
się swoimi wspomnieniami, archiwalnymi zdjęciami czy inny-
mi pamiątkami. Mogłaby powstać ciekawa kronika! Czekam na 
Państwa w każdy poniedziałek w biurze Rady Miejskiej Karpacza  
w godz. od 10.00-11.00 lub też pod nr. 75 761 96 48.

Często pytacie Państwo o dostępność Biuletynu. W bieżącym 
roku wydajemy go co dwa miesiące. Można go tradycyjnie zna-
leźć w: Urzędzie Miasta, Bibliotece, Informacji Turystycznej i na 
stronie www. Radni zanoszą też Biuletyn do sklepów, przychod-
ni lub wrzucają do skrzynek pocztowych. Mam nadzieję, że ten 
egzemplarz Biuletynu dotrze do wszystkich zainteresowanych.

Życzę Państwu ciepłego i udanego weekendu majowego.
 Z wyrazami szacunku – Ewa Walczak

Tymoteusz Myrda zastąpił Andrzeja Ko-
sióra na stanowisku wicemarszałka 
województwa dolnośląskiego. Zmiana 
związana jest z powstaniem nowej koalicji  
w Sejmiku. W jej skład weszli radni z klu-
bu  Bezpartyjni Samorządowcy, do opozycji 
przeszła natomiast część działaczy Plat-
formy Obywatelskiej. Tymoteusz Myrda 
jest radcą prawnym, ma 38 lat, urodził się  
w Żarach. W przeszłości ubiegał się m.in.  
o fotel prezydenta Legnicy. W Urzędzie 
Marszałkowskim będzie nadzorował Depar-
tament Rozwoju Regionalnego, Dolnośląski 
Wojewódzki Urząd Pracy oraz Instytut Roz-
woju Terytorialnego.

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
zmienił skład Rady Społecznej w Woje-
wódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny 
Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Miejsce 
Rafała Mazura zajęła posłanka PiS Marze-
na Machałek. 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
rozdzielił też dotacje na prace konserwator-

skie, restauratorskie oraz roboty budowlane 
przy zabytkach. Wśród 150 dofinansowa-
nych inwestycji znalazły się m.in. konser-
wacja świeczników i obrazów z Krzeszowa, 
należących do Diecezji Legnickiej, Opactwa 
Sióstr Benedyktynek i parafii pw. Wniebo-
wzięcia NMP (w sumie 76 tys. zł), ratowanie 
murów zamku ks. Henryka w Marczycach 
(20 tys. zł) oraz konserwacja elewacji ko-
ścioła św. Jadwigi w Miłkowie (40 tys.). 

Krystian Ulbin został nowym pełnomocni-
kiem marszałka województwa dolnośląskie-
go ds. współpracy ze środowiskami aka-
demickimi i młodzieżowymi. Do zadań 
pełnomocnika należeć będzie m.in. organi-
zowanie spotkań młodzieży z marszałkiem 
i koordynacja działań w zakresie polityki 
młodzieżowej. Krystian Ulbin to były poseł 
na Sejm Dzieci i Młodzieży oraz asystent wi-
cemarszałka Andrzeja Kosióra.

Rok 2016 jest na Dolnym Śląsku Rokiem 
Turystyki Rowerowej. Taką uchwałę podjął 
w lutym Sejmik Województwa.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przyjął 
roczne sprawozdanie z wykonania budże-
tu za 2015 r. Dochody powiatu wyniosły  
68 165 736 zł,  co  stanowi  99,56 proc.  pla-
nu  po  zmianach, a wydatki – 66 078 948  zł, 
tj. 96,5 proc. planu po zmianach. Budżet   
powiatu zamknął się nadwyżką w kwocie  
2 086 788 zł. Pierwotnie nadwyżka miała 
wynosić 327 157 zł.

Podsumowując zeszłoroczny budżet 
zarząd powiatu dokonał również wyceny 
nieruchomości należących do starostwa. 
Jak wynika z dokumentu, w sumie wartość 
wszystkich budynków i działek wynosi 
14,1 mln złotych.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przy-
znał dodatkową dotację na realizację zadań 
publicznych z zakresu kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Kwotę 6 tys. 
zł otrzymała Fundacja Doliny Pałaców  
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej na 
realizację  zadania pn. „Festival dell’Arte 
w Dolinie Pałaców i Ogrodów”.        (red.)

Miasto, powiat, województwo
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10 dni spędzą na Mazurach uczniowie z Karpacza w ramach 
tegorocznej edycji akcji „Zamień góry na Mazury”. 
Wyjazd dofinansowuje Urząd Miejski w Karpaczu

Wciąż mam plany!
– Nigdy nie kusiły mnie wielkie ośrodki. Na końcu Polski też można robić karierę, być 
zadowolonym z życia i pracy – mówi prof. Tadeusz Latoś, legenda lokalnej służby zdrowia

Pana działalność znają wszyscy, ale po-
czątki w Karpaczu pamięta niewielu.

Wszystko zaczęło się w 1957 r. Po studiach 
i uzyskaniu specjalizacji z pediatrii, zupełnie  
przypadkowo znalazłem się w Karpaczu. Od 
razu mi się spodobał i powiedziałem: tutaj 
zostaję. Pracę dostałem w sanatarium prze-
ciwgruźliczym. W tym czasie gruźlica była 
epidemią, nie dawaliśmy sobie z nią rady. 
Pracowałem też jako lekarz w ośrodku zdro-
wia. Pacjentów odwiedzałem pieszo, co 
miało dobre strony

Ale wkrótce potem zaczęły się awanse. 
To prawda. Zostałem dyrektorem sanato-
rium „Zarzecze”, a po kilku latach zapropo-
nowano mi kierowanie połączonymi sanato-
riami w Karpaczu. Zdobyłem też kolejną 
specjalizację – pulmonologa. W końcu po-
wstał jeden duży ośrodek leczenia gruźlicy  
i chorób płuc, w skład którego weszły sana-
toria i prewentoria, także w Szklarskiej Po-
rębie. Mieliśmy wówczas 500 łóżek!

Ale wkrótce gruźlicę opanowano.
Tak, i wtedy zacząłem się rozglądać za no-
wymi wyzwaniami. W Karpaczu zajęliśmy 
się leczeniem chorób o podłożu alergicz-
nym i rehabilitacją.

Nigdy nie miał Pan ochoty wyjechać?
Nie, absolutnie. Na końcu Polski, cztery ki-
lometry od granicy, też można robić karierę, 
być zadowolonym z życia i dobrze leczyć 
chorych. Tutaj zdobyłem specjalizacje, 
stopnie naukowe, mogłem realizować pasję 
badawcze i udzielać się społecznie. Nie 
wszyscy wiedzą, że w Karpaczu udało się 
stworzyć Zakład Rehabilitacji, będący od-
działem warszawskiego Instytutu Matki  
i Dziecka. Prowadzimy badania, których wy-
niki prezentujemy na całym świecie. Współ-
praca międzynarodowa zawsze zresztą była 
dla nas ważna. Przed laty, po wizycie w Nor-
wegii, byłem pierwszym lekarzem w Polsce, 
który przekonywał, że chorzy na astmę nie 

tylko mogą, ale też powinni być aktywni ru-
chowo. Teraz to coś oczywistego. Z kolei 
inna wizyta, w Niemczech, zainspirowała 
mnie do budowy oddziału rehabilitacji.

Jak udało się zdobyć na to środki?
Podczas jednego ze spotkań przedstawiono 
mnie żonie ówczesnego prezydenta Nie-
miec Romana Herzoga. Przekazałem jej list 
z prośbą o poparcie starań o sfinansowanie 
zamierzenia. Zarzekała się, że niewiele 
może. Ale ostatecznie uzyskaliśmy 7 mln zł 
na rozbudowę. Pomógł argument o tym, że 
dzieci chorują m.in. przez pyły niesione  
z zachodu. Po prostu trzeba było trochę ak-
tywności i optymizmu. Tego optymizmu nie 
zabrakło nam też w 2003 r. Udało się wów-
czas – dzięki inicjatywie pracowniczej – 
utworzyć spółkę i wykupić majątek szpitala 
w Karpaczu od Urzędu Marszałkowskiego. 
Dziś jesteśmy prywatną, specjalistyczną 
placówką, cenioną w całej Polsce.

Ma Pan pasje poza medycyną?
Oczywiście, przez lata byłem członkiem za-
rządu KS „Śnieżka” i prezesem Polskiego 
Związku Sportów Saneczkowych. Byłem też 
lekarzem kadry narodowej i olimpijskiej. To 
mi dawało dużo radości – wówczas w klubie 
trenowało ok. 200 młodych ludzi.

strony 4-9
Aktualności z życia Urzędu 
Miejskiego i Rady Miejskiej

strony 10-14
Aktualności z życia miasta, 
sport, kultura, edukacja

strona 15
Sprawozdanie z prac 
Komisji Rewizyjnej w 2015 r. 

Spis treści

Ma Pan jeszcze marzenia?
Ciągle uczę się angielskiego, a z Marylą, 
moją żoną, codziennie jesteśmy aktywni ru-
chowo: nordic walking i rowery. Bardzo 
chciałbym przekonać władze miasta do bu-
dowy ścieżki rowerowej, łączącej Karpacz  
z Jelenią Górą. A zawodowo – w CM będzie-
my rozwijać rehalibitację osób z chorobami 
płuc, serca i narządów ruchu, u osób star-
szych i niemowląt. Jak się spotkamy za kilka 
lat, zobaczymy, co udało się zrobić.       (red.)         

Prof. Tadeusz Latoś jest obecnie wiceprezesem Centrum Medycznego Karpacz
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Z życia miasta

Przedszkolaki i uczniowie 
szkół podstawowych  
z Karpacza uczestniczyli 
w bezpłatnych zajęciach 
nauki jazdy na nartach. 
Zorganizowano je w ra- 
mach pierwszej w Pol- 
sce akcji „WF na śniegu”. 
Dzieciom udostępniono 
stoki i zapewniono sprzęt 
oraz opiekę licencjono-
wanych instruktorów. 
Akcję wsparli właściciele 
wyciągów (Kolorowa, Lo- 
dowiec, Pod Wangiem, 
Panorama, Winterpol  
i Relaks) oraz działają-
cych przy nich szkół nar-
ciarskich i wypożyczalni.

Ostatnia w tym sezonie 
lekcja WF na śniegu od-

była się 3 marca br. Dzie-
ci zaprezentowały zdoby-
te umiejętności i poże- 

gnały się z instruktorami 
z nadzieją na spotkanie za 
rok. Pomysłodawcą i ko-
ordynatorem akcji „WF 
na śniegu” był radny 
Rady Miejskiej Karpacza 
Tomasz Stanek.      (red.)

13 marca 2016 r. na stoku Winterpol Karpacz 
Biały Jar zorganizowano I Mistrzostwa Skrzatów 
Karkonoskich o Laur Klubu Sportowego Grań 
Zawodnicy rywalizowali w slalomie gigancie  
w trzech kategoriach: dzieci, dzieci i rodzice, 
dzieci i dziadkowie. Sportowe zmagania dopin-
gowała autorka bajek o Skrzatach Karkonoskich 
– Maria Nienartowicz.                                  (red.)

Zakończenie Sudeckiej Ligi Narciarskiej
„Śnieżka” Karpacz jest 
trzecim najlepszym 
klubem narcarskim na 
Dolnym Śląsku. 13 
marca br. przedstawi-
ciele klubu odebrali 
puchar i dyplom za za-
jęcie III miejsca w ran-
kingu drużynowym 
Sudeckiej Ligi Narcar-
skiej. To olbrzymi suk-
ces karpaczan, biorąc 
pod uwagę, że w całej 
Lidze startowało aż 19 
klubów.

W finałowych zawo-
dach Ligi, zorganizo-
wanych na stoku Euro 
wzięło udział 176 za-
wodników. W bardzo 
trudnych warunkach 
pogodowych rywalizo-
wali oni w pięciu kate-
goriach wiekowych, z 
podziałem na dziew-

Po raz pierwszy w Karpaczu:  
akcja „WF na śniegu”

Popularyzacja narciarstwa zjazdowego oraz aktywne-
go spędzania czasu wolnego wśród najmłodszych 
była celem II edycji Kolorowanek, czyli rodzinnej im-
prezy na stoku Kolorowa. Dzieci z przedszkoli i pierw-
szych klas rywalizowały w slalomie gigancie,a ich 
rodzice widowiskowo zjeżdżali na... plastikowych 
jabłuszkach. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy i medale, a dla najlepszych w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych organizatorzy przy-
gotowali liczne nagrody.                 (net.)

Kolorowanki na Kolorowej, czyli 
szaleństwo nie tylko na nartach

Zwycięzcy na pudle

I Mistrzostwa Skrzatów 
o laur klubu „Grań”

Dyplom dla klubu „Śnieżka” Karpacz
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częta i chłopców. Zawo-
dy przebiegły bardzo 
sprawnie, a nad bezpie-
czeństwem startujących 
czuwali ratownicy Grupy 
Karkonoskiej GOPR.

Wyniki zawodów  
w Karpaczu dostępne 
są na stronie: www.
sudeckaliganarciar-
ska.pl w zakładce ran-
kingi-wyniki.     (red.)

44,9
tys. zł wydała Gmina 
– decyzją miesz-
kańców – na zakup 
sprzętu sportowego 
dla klubu „Śnieżka”

149
tysięcy zł zapłaci 
Gmina za dokumen-
-tację remontów 
zdegradowanych 
budynków w mieście
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Nowy stadion w Karpaczu: 
PZLA wesprze starania miasta

Gmina Karpacz podpisała  
z biurem projektowym 
„Pamar - Projekt” umowę 
na opracowanie doku-
mentacji budowlanej i wy- 
konawczej (wraz koszto-
rysem) nowego stadionu 
lekkoatletycznego. Sym-
boliczna wymiana doku-
mentów w tej sprawie 
odbyła się 23 marca br. 
podczas konferencji  
w hotelu Artus. Gośćmi 
specjalnymi wydarzenia 
byli członkowie zarządu 
Polskiego Związku Lek-
kiej Atletyki (z prezesem 
Jerzym Skuchą na czele), 
którzy mogli zapoznać się  
z pomysłami gminy i ra-
zem z samorządowcami 

zastanowić się nad spo-
sobami sfinansowania 
przedsięwzięcia. Jak pod-
kreślił burmistrz Karpa-
cza Radosław Jęcek, ze-
wnętrzne dofinansowanie 
jest niezbędne, bo samo 
miasto tak dużej inwesty-
cji nie udźwignie. Na razie 
wiadomo, że możliwe jest 
pozyskanie dofinansowa-
nia w wysokości 1,5 mln 
zł z programu lekkoatle-
tycznego PZLA lub nieco 
większych środków z Mi-
nisterstwa Sportu. Szefo-
wie związku zapowiedzie-
li, że wystawią karpackiej 
inwestycji pozytywną re-
komendację, bo projekt 
jest „cenny i ambitny”.

strefy będzie miał 
nowy budynek, 
który stanie na sta-
dionie. Zmieszczą 
się w nim m.in. 
sala konferencyjna 
i centrum wellness

1083
metry kw.
powierzchni 
będzie miał 
budynek na 
nowym stadionie

300
widzów zmieści 
się na zadaszonej 
trybunie nowego 
stadionu
lekkoatletycznego 
w Karpaczu

200
tysięcy złotych 
mogą wynieść
roczne przychody 
stadionu z tytułu 
wynajmu płyty 
boiska, gabinetów 
odnowy i sali 
konferencyjnej.

Wstępny projekt zagospodarowania przewiduje wjazd na stadion od ul. Nad Łomnicą Fo
t. 

U
M

Zgodnie z założeniami, 
nowy stadion ma speł- 
niać wymagania katego-
rii Va PZLA. Oprócz bież-
ni lekkoatletycznej, rzutni  
i skoczni na obiekcie po-
wstaną tor rowerowy  
z włókna szklanego 
(pump-track), korty teni-
sowe oraz ścieżka biego-
wa po koronie stadionu 
dla rolkarzy i biegaczy. 
Obok stadionu powsta-
nie budynek z trybuną 
dla widzów, materiałowo 

nawiązujący do lokalnej 
architektury i linii grzbie-
tów górskich. W budyn-
ku znajdą się m.in. szat-
nie, gabinety odnowy 
biologicznej i sala konfe-
rencyjna.

Burmistrz Karpacza 
ma nadzieję, że inwesty-
cja ruszy w przyszłym 
roku, a pierwsi zawodni-
cy skorzystają z obiektu 
w roku 2018. Dokładny 
koszt budowy nie jest 
jeszcze znany.        (red).

Podpisanie umowy z „Pamar-Projekt”

Zarząd PZLA na inwestycję patrzy z entuzjazmem
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Z życia miasta

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma od miasta działkę pod budowę stacji 
ratowniczej. Decyzję w tej sprawie radni podjęli podczas lutowej sesji. W ręce GOPR trafił 
teren o pow. 0,1772 ha przy ul. Olimpijskiej (nieopodal skoczni Orlinek). Obecnie w tym 
miejscu znajduje się parking.

W uzasadnieniu do uchwały przypomniano, że na Karkonoskiej Grupie GOPR spoczy-
wa obowiązek zabezpieczenia bezpieczeństwa w górach i na zorganizowanych terenach 
narciarskich, tymczasem stacja ratunkowa zlokalizowana przy dolnej stacji wyciągu jest 
w złym stanie technicznym, nie spełnia wymaganych warunków medycznych oraz sani-
tarnych. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, gminy mogą przeznaczać 
darowizny na cele publiczne – takim 
celem w rozumieniu ustawy 
jest zapewnienie bez-
pieczeństwa 
turystom.

GOPR jednak z działką

Nowe wystawy 
w muzeach

Do 30 czerwca w Miejskim Muzeum 
Zabawek ze zbiorów Henryka Toma-
szewskiego prezentowana będzie wy-
stawa „Zabawki z dymkiem, czyli oko-
lice komiksu”. Goście placówki mogą 
oglądać postaci znane z komiksów, 
pochodzące ze zbiorów Wojciecha 
Jamy – pomysłodawcy i twórcy rze-
szowskiego Muzeum Dobranocek.

Z kolei w Muzeum Sportu i Turysty-
ki prezentowane są prace Waldemara 
Grzelaka, cenionego artysty fotografi-
ka z Jeleniej Góry.                      (red.)

14,76
kosztować będzie wykonanie
analiz możliwości poboru wody 
z potoku Łomnica w Karpaczu

73
kosztowała 
budowa 
oświetlenia 
na ulicach 
Wielkopolskiej 
i Przemysłowej

22
wyda miasto 
na zakup 
soli drogowej 
na sezon 
zimowy 2016 r.

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

650
zapłacą uczniowie 
z Karpacza za 
10-dniowy pobyt 
na Mazurach. 
Wyjazd dofinan-
sował magistrat

1,3
przeznaczył rząd 
na program 500+ 
w Karpaczu. Nie 
pokryje to pełnych 
kosztów zadania

100
mieszkańców trzeba zebrać, by 
złożyć w Radzie Miejskiej projekt 

inicjatywy uchwałodawczej

ZŁOTYCH

MLN ZŁ

PODPISÓW

Przekazanie działki było tematem specjalnej sesji RM zorganizowanej 17 marca br.
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Policja apeluje: pomóźcie nam wyznaczyć niebezpieczne miejsca
10 tysięcy spotkań z udziałem 
180 tys. osób – tak przebiega-
ły zakończone 22 kwietnia 
ogólnopolskie konsultacje  
w sprawie stworzenia krajowej 
mapy zagrożeń. To jeden z po-
mysłów Komendy Głównej 
Policji na poprawę bezpie-
czeństwa Polaków. Niestety,  
zainteresowanie obywateli ak-
cją było niewielkie – jak łatwo 
policzyć, w każdym spotkaniu 
brało udział średnio 18 osób. 
W Karpaczu frekwencja była 
jeszcze niższa, na rozmowy  
z policjantami przychodziło po 

kilku mieszkańców. Komendant 
komisariatu policji w Karpaczu 
kom. Piotr Jurczyk zachęca jed-
nak wszystkie osoby i instytucje, 

które chciałyby włączyć się 
w prace nad kompleksową mapą 
zagrożeń o kontakt – pod nume-
rem telefonu 75 761 92 45.

Swoje plany dotyczące bez-
pieczeństwa mają też radni. 
Rozważają oni zbieranie podpi-
sów pod wnioskiem o zwięk-
szenie liczby etatów na komi-
sariacie w Karpaczu oraz 
stworzenie stałej służby dyżur-
nej. Wniosek trafić ma do Ko-
mendy Głównej Policji.

Z najnowszych statystyk 
wynika, że w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa w Karpaczu 
wciąż jest wiele do zrobienia. 
Największym problemem są 
kradzieże samochodów – auta 
giną głównie turystom.  (red.)
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Na starcie zawodów w narciarstwie al-
pejskim stanęło kilkudziesięciu zawod-
ników z całej Polski, wśród których byli 
m.in. aktualni posłowie, burmistrzowie 
i radni. W Karpaczu pojawili się m.in. 
minister skarbu Dawid Jackiewicz, se-
kretarz stanu w Ministerstwie Sportu  
i Turystyki Jarosław Stawiarski, sekre-
tarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Adam Lipiński, wojewoda 
dolnośląski Paweł Hreniak oraz przed-

Prezydent Andrzej Duda  
wziął udział w mistrzo- 
stwach Polski parlamenta-
rzystów i samorządowców 
w Karpaczu. Miejscowi 
nie dali się jednak pokonać.

stawiciele sponsorów głównych: KGHM 
Polska Miedź S.A., TAURON oraz PZU. Na 
liście zgłoszonych był nawet szef MON An-
toni Macierewicz, który jednak ostatecznie 
nie zdołał dotrzeć do Karpacza.

Wszystkie oczy i tak były jednak zwróco-
ne na Andrzeja Dudę. Na stoku Kopy pre-
zydent pokazał, że na nartach jeździć umie, 
ale choć wykręcił bardzo dobry rezultat, nie 
chciał figurować w oficjalnym protokole za-
wodów. Cierpliwe wręczał za to nagrody dla 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Zmagania, zgodnie z przewidywaniami, 
zdominowali zawodnicy z Karpacza. W naj-
bardziej prestiżowej kategorii – mężczyzn 
po 40 r.ż. – zwyciężył burmistrz miasta Ra-
dosław Jęcek. Drugi na podium był miej-
ski radny Tomasz Dobiecki, a trzeci Artur 
Sarzyński, samorządowiec z Lubawki.  
W kategorii mężczyzn do 40. r.ż. triumfo-
wał zasiadający w RM Karpacza Tomasz 

70
dziennikarzy z całej Polski 
śledziło w Karpaczu zmagania 
parlamentarzystów i samo-
rządowców w narciarstwie

Stanek, który wyprzedził Bartłomieja 
Węglewskiego oraz Dominika Chodyrę.

Wśród pań najlepsze okazały się 
Joanna Kopała i Weronika Wakor, 
a w gronie dzieci trasę najszybciej po-
konali Malwina Wakor i Jan Rogacki.

Wszyscy uczestnicy zawodów pod-
kreślali jednak, że nie wynik na mecie 
jest najistotniejszy, ale dobra zabawa  
i zdrowie. Mówił o tym również Andrzej 
Duda, który apelował, by w trakcie 
zmagań na śniegu zapomnieć o poli-
tycznych kłótniach.

Mistrzostwa wzbudziły ogromne 
zainteresowanie mediów. Zmagania 
sportowe relacjonowało 70 akredy-
towanych dziennikarzy. Informacje  
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Prezydent Andrzej Duda w towarzystwie organizatorów i zawodników

o wydarzeniu pojawiły się m.in. w te-
lewizjach: TVN, Polsat, TVP, w Radiu 
Wrocław, Muzycznym Radiu, na por-
talach onet.pl i interia.pl oraz w serwi-
sach internetowych Gazety Wyborczej 
i Wprost. Dla Karpacza oznacza to ol-
brzymi zysk promocyjny – wykupienie 
reklam o podobnym efekcie kosztowa-
łoby setki tysięcy złotych.           (red.)

Na spotkaniach nie stawia się zbyt wielu mieszkańców
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MOPS w Karpaczu przypomina o wysokości 
kryteriów dochodowych w 2016 r.

Od 1 października ub.r. kryterium 
uprawniające do korzystania  
z opieki społecznej wynosi 634 
zł/mies. w przypadku osób sa-
motnie gospodarujących oraz 
514 zł/mies. – w przypadku 
osób pozostających w rodzinie.

W przypadku świadczeń ro-
dzinnych próg dochodów wyno-
si: 674 zł (na osobę w rodzinie), 
764 zł (na osobę w rodzinie, gdy 
członkiem tej rodziny jest osoba 
niepełnosprawna) oraz 1922 zł 
(do otrzymania „becikowego”). 
Kryterium uprawniające do 
otrzymywania zasiłku z fundu-

szu alimentacyjnego wynosi 
obecnie 725 zł.
 Osoby w trudnej sytuacji finan-
sowej mogą liczyć na dodatki 
mieszkaniowe i energetyczne, 
o ile ich miesięczny dochód nie 
przekracza 1540,78 zł (w go-
spodarstwie jednoosobowym) 
lub 1100,56 zł (w gospodar-
stwie wieloosobowym).

Na potwierdzenie uprawnień 
do świadczeń zdrowotnych 
mogą natomiast liczyć osoby 
o dochodach do 634 zł (w gosp. 
jednoosobowym) oraz 514 zł 
(na osobę w rodzinie).     (red.)

warunki pomocy

 

Pracowite miesiące Rady Miejskiej:  
nowe statuty, regulaminy i kryteria
Trzy razy obradowała w lutym  
i marcu Rada Miejska Karpacza 
– w tym czasie odbyły się XIX, 
XX i XXI sesja aktualnej kaden-
cji. Oprócz uchwał, które opi-
sujemy w osobnych tekstach 
(dotyczących działki dla GOPR, 
opłat targowych i bezdomnych 
zwierząt), radni przyjęli również 
przepisy dotyczące zmian 
w statucie Gminy Karpacz. 
Uwzględniając zastrzeżenia 
służb prawnych wojewody rad-
ni zdecydowali, że osoby skła-
dające podpisy poparcia pod 
inicjatywami uchwałodawczy-
mi nie będą już musiały poda-
wać numeru PESEL. 

W lutym i marcu Rada przy-
jęła również uchwały na temat:
 · wysokości wynagrodzeń 

nauczycieli mianowanych  

i dyplomowanych, zatrud-
nionych w placówkach, któ-
rych organem prowadzą-
cym jest Gmina Karpacz;

 · modyfikacji kryteriów re-
krutacyjnych do przedszko-

la, szkoły podstawowej 
i gimnazjum,  prowadzo-
nych przez Gminę Karpacz;

 · Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ście-
ków na terenia Karpacza;

 · nadania statutu Miejskiemu 
Muzeum Zabawek ze zbio-
rów Henryka Tomaszew-
skiego,

 · rozwiązania Karkonoskiego 
Przedsiębiorstwa Komunal-
nego sp. z o.o.;

 · zmian w budżecie Karpacza 
oraz Wieloletniej Prognozie 
Finansowej.

Radni zmienili też skład ko-
misji rewizyjnej – jej przewod-
niczącym został Wojciech We-
sołowski, który zastąpił 
Wiesława Czerniaka. Ze składu 
komisji odwołano też Grzego-
rza Kubika, w jego miejsce po-
wołano Mirosława Czubaka.

Z prac w Komisji Budżetu  
i Rozwoju Gospodarczego zre-
zygnowała przewodnicząca 
RM Ewa Walczak.          (red.)
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Z życia miasta

Muzeum Zabawek otrzymało nowy statut

RM uporządkowała opłaty targowe
Na lutowej sesji Rada Miej-
ska znowelizowała uchwałę 
w sprawie opłat targowych 
pobieranych na terenie Kar-
pacza. Zgodnie z dokumen-
tem, przy sprzedaży z przy-
czepy lub samochodu cięża- 
rowego obowiązywać będzie 
opłata w wysokości 110 zł.

Radni Karpacza sprecyzo-
wali, że terminem płatności 
opłaty jest dzień, w którym 
prowadzona jest sprzedaż. 
Do tej pory dokładnego zapi-
su w tej sprawie brakowało, 
na co zwracała uwagę Pro-
kuratura Apelacyjna we Wro-
cławiu.                         (red.)
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Po wyczerpującym sezonie przyszedł 
czas na miłe uroczystości. Najpierw 15 
marca w Jeleniej Górze, a potem 8 kwiet-
nia w Karpaczu najlepsi młodzi sportow-
cy odebrali stypendia i gratulacje.

Podczas spotkania w jeleniogórskim 
ratuszu uhonorowano przede wszyst-
kim Jakuba Kowalewskiego oraz Woj-
ciecha Chmielewskiego – mistrzów 
świata młodzieżowców w saneczkar-
stwie (do lat 23.). Podziękowania i gra-
tulacje odebrali również trenerzy 
Edward  Maziarz i Tomasz Koćmierow-
ski oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Karpaczu Bogusława 
Kozłowska (na zdj. z prawej).

Podobny przebieg miała uroczystość 
w Karpaczu. Burmistrz Radosław Jęcek  
wręczył nagrody i stypendia sportowe 
saneczkarzom, którzy stanęli na podium 
XXI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzie-
ży w Sportach Zimowych oraz Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w Saneczkar-

stwie Lodowym w 2015 r. W spotkaniu 
uczestniczyła również starosta Powiatu 
Jeleniogórskiego Anna Konieczyńska 
oraz dyrektor Wydziału Promocji, Kultu-
ry i Sportu starostwa Wiesław Dzierzba, 
którzy wręczyli zawodnikom i trenerom 
listy gratulacyjne oraz  upominki.

Podziękowania i nagrody za wielolet-
nią pracę trenerską i za tworzenie wa-
runków zapewniających rozwój kariery 
zawodników odebrali: Edward Maziarz, 
Andrzej Żyła, Kazimierz Mazur, Tomasz 
Koćmierowski i Stanisław Michoń. 

Przedstawiciele klubu „Śnieżka” 
dziękowali za współpracę dyrektorom 
szkół w Karpaczu, trenerom za cało-
kształt ich pracy, zawodnikom za pracę 
i wysiłek włożony w przygotowania do 
zawodów oraz wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do upowszechniania 
sportów zimowych w naszym mieście.

Trenerom i sportowcom życzymy 
dalszych sukcesów na torach i satys-
fakcji z pracy.                              (red.)

Rada Miejska Karpacza przyjęłą na 
marcowej sesji nowy program opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami. Zgod-
nie z dokumentem, mieszkańcy, któ-
rzy zauważą bezpańskie psy lub koty,  
powinni zawiadomić pracownika gmi-
ny, dzwoniąc pod numery 609 361 
099, 75 76 19 629 lub 75 76 19 662.

Jeśli bezpańskie zwierzę będzie po-
trzebować pomocy, urzędnik będzie 
mógł zdecydować o skorzystaniu  
z usług weterynarza (umowę zawarto 
z lecznicą OSTOJA, tel. 75 64 39 
510). Zwierzęta, po które nie zgłosi 
się właściciel, będą wyłapywane  
i umieszczane – jak dotąd – w schro-
nisku w Jeleniej Górze.             (red.)

Nowy miejski 
program opieki 
nad bezdomnymi 
zwierzętami

Mistrzowie, trenerzy i samorządowcy w jeleniogórskim ratuszu

Miasto Karpacz było jednym z wy-
stawców na targach turystycznych  
w Bydgoszczy. Była to okazja do 
przedstawienia mieszkańcom wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
atrakcji i oferty naszego miasta, a tak-
że do wymiany doświadczeń i zdoby-
cia cennych kontaktów.              (net)

Targi travel&taste: 
Karpacz w Bydgoszczy
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Zawodnicy, trenerzy i wychowawcy odebrali  
gratulacje od władz Karpacza i Jeleniej Góry
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Stypendia i nagrody 
dla mistrzów z Karpacza
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Sport, kultura, edukacja

XVI mistrzostwa w rzucie jajem

Uczestnicy rzucali jajkami m.in. w portret burmistrza

W Wielkanocny Poniedziałek na stoku 
Lodowiec w Karpaczu zorganizowano 
XVI Mistrzostwa Polski z Jajem. Najwięk-
szą popularnością cieszył się konkurs 
,,Rzut Jajem w portret Burmistrza”, który 
wygrał Paweł Łoźnicki. Wielkie emocje 
towarzyszyły także konkursowi „Stalowe 

Jajo”, w którym główną nagrodą był 
weekend w Hotelu Karkonosze.

Niestety, uczestnikom konkursu „Rzut 
jajem na odległość” nie udało się poko-
nać zeszłorocznego rekordu (63 m). 
Zwycięzca – Maksymilian Pszoniak – 
rzucił o metr bliżej.         (prom.)

Zimowy maraton
tylko dla orłów
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Bartosz Gorczyca ze Skołoszyna z cza-
sem 5 godzin 17 minut i jedna sekunda 
zwyciężył w III edycji Zimowego Ultra-
maratonu Karkonoskiego im. Tomka 
Kowalskiego. Warunki atmosferyczne 
sprawiły, że była to najbardziej ekstre-
malna edycja biegu grzbietem Karkono-
szy w jego krótkiej historii.

Uczestnicy zawodów mieli do poko-
nania ok. 53 km. Wystartowali z Polany 
Jakuszyckiej, a finiszowali na deptaku  
w Karpaczu. Drugi na mecie był Piotr 
Paszyński (Łódź), a trzeci Piotr Bętkow-
ski (Toruń). Najlepszy zawodnik z Kar-
pacza – Michał Klamut – był piąty.   (net)  
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 Dawid Kotwica z kl. I a wygrał Szkol-
ny Turniej Wiedzy Geograficznej „Ma-
ster Glob 2016”. II nagrodę zdobyła 
Iwona Piekarz z kl. I a, natomiast III 
miejsce zajęła Nikola Sieradzka z kl. I a. 
W tegorocznym konkursie wzięło udział 
13 uczniów. Na najlepszych w finale 
czekał quiz dotyczący ośmiu różnych 
zagadnień. Zwycięzcom gratulujemy!
Uczennica III klasy technikum hote-
larskiego Sarah Jensen zajęła II miej-
sce w konkursie dotyczącym wiedzy  
o Południowej Afryce „A Glimpse of 
South Africa”. Konkurs zorganizowała 
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyż-
sza, wydział Filologii Angielskiej. Sarah 
oraz jej dwie koleżanki – Aneta Pola-
czyk i Żaneta Kaszuba – nie tylko wzię-
ły udział w konkursie, ale też zwiedziły 
kampus KPSW i wzięły udział w zaję-
ciach tanecznych.                              (red.)

15 kwietnia 2016 r. podczas Gali 
Sportu podsumowano wydarzenia 
sportowe sezonu 2015/2016. Dyrektor 
placówki Bogusława Kozłowska powi-
tała gości wydarzenia, wśród których 
byli dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki 
Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Wię-
cławski oraz ośmiokrotny mistrz Polski 
w koszykówce, a obecnie pełnomocnik 
marszałka ds. rozwoju inicjatyw spor-

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

towych Maciej Zieliński. Nagrody 
otrzymali m.in. mistrzowie świata  
w saneczkarstwie do lat 23. Jakub Ko-
walewski i Wojciech Chmielewski (ab-
solwenci Zespołu) oraz narciarze i nar-
ciarki biegowe: Kamila Boczkowska, 
Magdalena Janiak, Iwona Piekarz, 
Róża Łyjak, Patrycja Traczyk i Justyna 
Kołodziej. Podziękowania otrzymali też 
trenerzy: Dorota Dziadkowiec-Michoń  
i Stanisław Michoń. 
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burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, 
dyrektor Zespołu Szkół Maria Supeł, ks. 
proboszcz Zenon Stoń oraz nauczycie-
le, poczty sztandarowe, uczniowie ZSP 
i ZS w Karpaczu, harcerze i mieszkańcy 
miasta. Przedstawiciele Towarzystwa 
Historycznego „Victoria” wystawili ho-
norową wartę przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza oraz odczytali Apel Poległych. 
Całą uroczystość uświetniły pieśni pa-
triotyczne w wykonaniu Zespołu Mło-
dzieżowego z ZSP w Karpaczu.     (net.)Sporym sukcesem zakończył się 

start Kamila Krawca – ucznia Zespołu 
Szkół – w finale V Mistrzostw Dolnego 
Śląska w Sudoku. Uczeń klasy I a zdo-
był w trzech rundach 58 pkt., co dało 
mu 18. miejsce w gronie 134 finalistów, 
wyłonionych spośród 1320 uczestni-
ków mistrzostw w tej kategorii.
 Laura Gadomska i Katarzyna Ka-
sprzak wraz z zespołem instrumental-

Zespół Szkół

nym zakwalifikowały się do etapu woje-
wódzkiego Konkursu Poezji Śpiewanej.  
Eliminacje odbyły się 14 kwietnia  
w Bolesławcu, wzięło w nich udział 26 

Organizujesz imprezę? Chcesz ją nagłośnić!
Napisz do nas: biuletynrm@karpacz.eu

uczestników. Dziewczyny z Karpacza 
przedstawiły piosenki „Ukradła Cygan-
ka kurę” oraz „Bieszczadzkie Anioły”.
W piątek 22 kwietnia na cmentarzu 
komunalnym w Karpaczu poświęcono 
krzyż upamiętniający Bohaterów Wol-
nej Polski. W uroczystości wzięli udział 

 

Pożegnaliśmy Janusza Cicha, 
trenera, ratownika, znawcę Karkonoszy
12 marca br. na cmentarzu  
pożegnaliśmy Janusza Cicha. 
Oto list kondolencyjny, odczy-
tany podczas uroczystości.

„Nie ma w Karpaczu osoby, 
która nie znałaby Pana Janusza 
Cicha, wybitnego pedagoga, 
trenera, ratownika karkonoskiej 
Grupy GOPR, przewodnika 
sudeckiego, inicjatora  i współ-
organizatora Pucharu Samotni, 
Pucharu Śnieżki, Slalomu Cze-
koladowego, narciarza z krwi  
i kości.  Zaangażowanego dzia-
łacza sportowego i społecznika, 
oddanego kolegi i przyjaciela. 
Człowieka pełnego serdeczno-
ści, życzliwości, optymizmu, 
posiadającego niezwykły dar 
przekonywania.

Każdy z nas tu obecnych ma 
z pewnością wiele wspomnień 

związanych z Panem Janu-
szem, czy to z czasów dzieciń-
stwa, pracy zawodowej, czy re-
lacji przyjacielskich. Takie 
wspomnienie, bardzo osobiste 
mam i ja. Jestem przekonany, 

że łączy nas refleksja, iż czło-
wiek ten dał nam wszystkim – 
trzem pokoleniom mieszkań-
ców Karpacza – pasję, wiarę we 
własne możliwości, niezłom-
ność w dążeniu do celu, otwar-

tość na drugiego człowieka. Był 
dla nas najprawdziwszym tre-
nerem, mentorem, autoryte-
tem, nie tylko w sporcie, ale 
i w życiu prywatnym. Osobą 
pomagającą przełamać lęk  
i własne ograniczenia.

W pamięci każdego z nas 
pozostawił trwały ślad, a jego 
praca i oddanie są wciąż żywe, 
dzięki aktywności ludzi, któ-
rym przekazał chęć działania, 
zaangażowanie w pracę spor-
tową i społeczną.

Ponad 40 lat temu na Sa-
motni z okazji ślubu Pani Alicji  
i Pana Janusza zabił dzwon. 
Dzisiaj ten dzwon bije w na-
szych sercach dla Pana, Tre-
nerze.

Burmistrz Karpacza
Radosław Jęcek
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Sport, kultura, edukacja

Jak mówi, jej najważniejszym osiągnię-
ciem jest to, że jej prace są rozpozna-
walne, i że ktoś chce je mieć w domu

Swoją przygodę ze sztuką Be-
ata Makutynowicz rozpoczęła 
już w latach wczesnej młodo-
ści. Jako dziecko chętnie ma-
lowała i rysowała. Wiedzę po-
głębiała w Liceum Plastycznym 
w Cieplicach. Sztuka pozwala 
pani Beacie  na odkrywanie 
nowego i nieznanego, dzięki 
sztuce w jej życiu nie ma miej-
sca na nudę ani poczucia 
zmarnowanego czasu. Twór-
czość sprawia, że jej życie jest 
bogatsze i ciekawsze.

Artystka tworzy obrazy olej-
ne i akrylowe, kompozycje ze 
starego drewna, między inny-
mi anioły, które cały czas prze-
chodzą metamorfozę. Powsta-
ła seria Karkonoskich Aniołów 
Staroskrzydłych i Bosych 
Aniołów z Karpacza. Jak mówi, 
jej najważniejszym osiągnię-

Beata
Makutynowicz

POCZET KARPACKICH TWÓRCÓW KULTURY

ciem jest to, że jej prace są 
rozpoznawalne i że ktoś chce 
je mieć u siebie w domu.

Na twórczość nigdy nie bra-
kuje jej energii, ponieważ jest 
ona „pasją stanowiącą część 
istnienia, zaspakaja ciekawość 
życia i pozwala na rozwój wła-
snej osobowości. Fascynują ją 
piękne pejzaże, uwielbia wy-
cieczki w Karkonosze i nar-
ciarstwo biegowe. Podziwia 
pomysłowość niektórych arty-
stów, ale lubi też prostotę 
dziecięcych rysunków.

Pod koniec roku będziemy 
mieli możliwość podziwiania 
prac Beaty Makutynowicz na 
wystawie w Muzeum Zaba-
wek w Karpaczu.

Błażej Dobiecki,
Młodzieżowe Studio  

Reporterskie w Karpaczu

i flecista. Swoje umiejętności pokazali 
karatecy, batman, miłośnik żonglowa-
nia piłką nożną i longboardu. Podziwia-
no też  umiejętności jeździeckie oraz ta-
lenty miłośników psów, koni i zagadek. 
A na koniec wystąpił zespół rockowy!
W szkole uczniowie gościli przed-
stawicieli policji. Mundurowi opowie-
dzieli nam o zasadach, jakich należy 
przestrzegać podczas jazdy rowerem  
i przy korzystaniu z internetu. Najmłod-
si uczniowie razem z policjantką zaśpie-
wali też piosenkę o przechodzeniu przez 
pasy (na zdjęciu)
Uczniowie szkoły rywalizowali  
w konkursie języka niemieckiego. Słow-
nictwo dotyczyło pogody, miesięcy  
i pór roku. Uczniowie zaprezentowa-
li się fanastycznie – wszystkie grupy 
pracowały sumiennie, więc nagrodę  
i dyplom dostał każdy uczeń.

Franciszek, Jędrzej, Aleksander, Da-
wid, Borys, Benjamin, Michalina, Wikto-
ria, Szymon, Danuta, Malwina i Karolina 
– tak wygląda lista zwycięzców konkursu 
recytatorskiego pt. „Poezja to myślenie 
w obrazach”. Uczniowie klas 0-III prze-
nieśli widzów konkursu do cudownych, 
różnorodnych krain, prezentując się na 
scenie wyjątkowo pewnie.               (net)

Szkoła 707 jest pełna talentów! Moż-
na się było o tym przekonać podczas 
szkolnego Talent Show. Uczniowie – od 
zerówki po trzecioklasistów – prezento-
wali swoje umiejętności, o których czę-
sto nikt z widzów nie miał pojęcia. Na 
scenie pojawiła się piękna tancereczka, 
śpiewające duety i soliści, recytatorzy  
i lektorzy języka białoruskiego i kaszub-
skiego, a także pianistka, skrzypaczka 

Szkoła 707
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Organizujesz imprezę? Chcesz ją nagłośnić!
Napisz do nas: biuletynrm@karpacz.eu

Przedszkole dba też o zdolności ma-
nualne podpiecznych. W połowie mar-
ca przedszkolaki z grup III i IV wzięły 
udział w warsztatach plastyczno-rucho-
wych w Bibliotece Miejskiej w Karpaczu 
(na zdjęciu). Dla dzieci przygotowano 
gry i zabawy sprawnościowe oraz zada-
nia plastyczne. Wszyscy doskonale się 
bawili, zapominając o chłodnej pogo-
dzie za oknem.                              (net)

Placówkę regularnie odwiedzają 
goście... doskonale znani najmłod-
szym. To ich rodzice, którzy biorą 
udział w akcji „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Przychodzą do przedszkola 
z propozycjami lektur dla najmłod-
szych. Placówkę odwiedziła m.in. 
Joanna Klaga (na zdjęciu). Akcja po-
kazuje, że dobra literatura dla dzieci 
nigdy się nie starzeje.

Przedszkole Publiczne

Przedszkolaki nie tylko słuchają, ale  
i oglądają. W kwietniu grupa Herbi  
z Leszna zaprezentowała w placówce 
spektakl pt. „Jaś i zaczarowana faso-
la”. Wcześniej w marcu, dzieci mogły 
podziwiać koncert pt. „W Wielką noc 
dookoła świata” w wykonaniu muzy-
ków Filharmonii Dolnośląskiej z Jele-
niej Góry.
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1 maja o godz. 14:15 deptakiem ruszy wielobarwna Pa-
rada Majowa z udziałem mażoretek, szczudlarzy i akto-
rów. Zaplanowano też występy sceniczne: zaprezentują 
się Teatr Avatar, Soumrak, Koneckoncu, Centrala 57 
i Fairy Tale Show. Dla rodziców z dziećmi przygotowano 
miasteczko rodzinne i konkursy z nagrodami. Serdecz-
nie zapraszamy całe rodziny!

Majówka? 
Tylko w Karpaczu!

I Karkonoski Jarmark Lokalny Skarby Ducha Gór
W pierwszy weekend maja warto wybrać się również na 
I Karkonoski Jarmark Lokalny Skarby Ducha Gór. To 
wydarzenie promujące producentów i rękodzielników 
objętych Karkonoską Marką Lokalną oraz ich inicjatywę 
KARKONOSZE SLOW. Święto odbędzie się na placu 
przy O.W. U Musa (ul. Parkowa 1).

W trakcie jarmarku będzie można skosztować doskona-
łego lokalnego jedzenia (sery kozie, ekologiczna wołowi-
nia i baranina, ekologicznych jajach) oraz kupić rękodzieło 
wykonane przez lokalnych wytwórców.
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Kultura, edukacja, sport

To jeden z najciekawszych artystów 
działających obecnie w Karpaczu. Choć 
pochodzi z Głogowa, od sześciu lat 
mieszka i tworzy w mieście pod Śnieżką. 
Jednym z pierwszych jego zajęć było 
dekorowanie pensjonatów, ale Jerzy 
Szymon Gaj nie jest typowym architek-
tem wnętrz, ma bowiem mnóstwo róż-
nych pasji. Zajmuje się malarstwem, 
rzeźbą, performancem i arteterapią. 
Znany jest też z warsztatów plastycz-
nych prowadzonych z młodzieżą w Mił-
kowie. – Chodzi mi głównie o pobudza-
nie w młodych ludziach wrażliwości na 
piękno przyrody i szacunek do niej – 
mówi.

Zanim sprowadził się w Karkonosze, 
wiele podróżował, szukając inspiracji. 
Znalazły one swój wyraz w jego twórczo-
ści. Przyniesionym z wędrówek korze-
niom, kamieniom i innym elementom 
nadaje walory artystyczne, tworząc z nich  

biżuterię i laski, symbolizujące rożne 
idee i emocje. Do tej pory powstały 
m.in. Laska niewiedzy, Laska wiedzy 
czy Zdrowego Rozsądku, a także Laska 
Ronina, Destina, Natalli, Aga, Harlejów-
ka czy Literatka. – Jest nawet Laska 
Oświecona – dodaje z uśmiechem.

Jego prace do niedawna ekspono-
wane były w Pałacu w Bukowcu,  

Nasz nowy cykl: Ludzie z pasją
 Jerzy Szymon Gaj

a wcześniejsza twórczość wielu gale-
riach i muzeach m.in. w Kanadzie, na 
Florydzie, w Niemczech i w Szwecji,  
a w Polsce – w Muzeum w Głogowie, 
w Zamku Czerna koło Głogowa oraz na 
wystawach organizowanych przez 
Greenpeace (Save the Whales) i Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Jerzy Szymon Gaj obecnie pracuje 
nad zorganizowaniem wystawy po-
święconą wschodnim sztukom walki, 
które są jego kolejną pasją. Już dziś 
zapraszamy!                               (red.)
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Fascynują mnie 
 formy tworzone przez 

naturę: korzenie, 
 kamienie, minerały 

o dziwnych kształtach 
– mówi artysta. 

Marzec i kwiecień w niepublicznym 
przedszkolu w Karpaczu obfitowały  
w wydarzenia. Dopóki było można, dzie-
ci wykorzystywały uroki zimy (na zdję-
ciu), ale 21 marca z radością powitały 
wiosnę. Z tej okazji obejrzały spektakl  
pt. „O rybaku i złotej rybce” i pozowały 
do pamiątkowych zdjęć. Wcześniej – 
10 marca – placówkę odwiedzili muzy-
cy Filharmonii Dolnośląskiej, którzy za-
grali koncert pt. „Z Wielkanocą dookoła 

Przedszkole Niepubliczne

świata”. Występ filharmoników zrobił 
na dzieciach olbrzymie wrażenie.
Dla dzieci z grupy czterolatków na-
uczyciele przygotowali też zupełnie 
inne atrakcje. 9 marca przedszkolaki 
odwiedziły zakład fryzjerski „Marylin”  
w Karpaczu. Mogły tam przyjrzeć się 
pracy fachowców od układania fryzur  
i zadać im wszystkie trudne pytania, 
jakie przyszły im do głowy. Gorącym 
tematem okazały się trendy na sezon 
wiosna-lato 2016 :-).

W ramach działań edukacyjnych  
w przedszkolu zorganizowano kolejne 
spotkanie z pracownikami Karkono-
skiego Parku Narodowego. Tym ra-
zem p. Żaklina Antczak-Raj opowiadała  
o jaju, które okazało się mądrzejsze od 
kury. Czyli – o zwierzętach, które zno-
szą jaja. Dzieci słuchały tych opowieści 
z wielkim zaciekawieniem. Obiecały też, 
że chodząc na spacery do Karkono-
skiego Parku Narodowego będą dbać  
o jego czystość.                           (net.)Fo
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Z prac Rady Miejskiej

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r. 
zatwierdzono Uchwałą nr VII/46/15 Rady 
Miejskiej Karpacza z dnia 25 lutego 2015 r.

I.  Komisja odbyła 11 protokołowanych 
posiedzeń i wypracowała 18 wniosków.
II.  Komisja  rozpatrzyła  sprawozdanie 
Gminy Karpacz za 2014 r., sprawozdanie  
z wykonania budżetu Gminy Karpacz za 
2014 r. i zapoznała się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół 
w Jeleniej Górze oraz z informacją o stanie 
mienia Gminy Karpacz. 8 czerwca 2015 r. 
Komisja podjęła  uchwałę  w sprawie wnio-
sku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
Karpacza za 2014 r. Uchwała została prze-
kazana Radzie  Miejskiej i wysłana do Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej.
III. Komisja zaplanowała cztery kontrole. 
Wyznaczone zespoły przeprowadziły trzy 
kontrole i zostały sporządzone trzy protoko-
ły. Jedna  kontrola  zaplanowana na II  kwar-
tał,  dotycząca umowy dzierżawy  terenu  przy  
ul. Gimnazjalnej (byłe korty tenisowe) jest 
w trakcie postepowania. Opóźnienie spo-
wodowane jest brakiem odpowiedzi od Wo-
jewody Dolnośląskiego i Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

1. Kontrola problemowa w zakresie usta-
lenia przyczyny zaległości podatkowych 
za lata 2009-13 za użytkowanie gruntów  
w związku z dzierżawą nieruchomości sta-
nowiących własność gminy – sprawa doty-
czyła czterech lokali użytkowych i dziewię-
ciu garaży.

Protokół Nr 1/2015
Zespół kontrolny:
W. Czerniak, G. Kubik i  W. Wesołowski.
a) Należny podatek za lata 2009/13 wynosił 
łącznie:
- za garaże 6.399,00 zł ,
- za lokale użytkowe 9.140,00 zł.
b) Nie udało się ustalić, dlaczego nie był 
pobierany należny podatek do 2013 r. Naj-
prawdopodobniej na skutek braku należytej 
kontroli przez główną ksiegową MZGKiM 
w Karpaczu oraz braku stosownych zapi-
sów w umowach dzierżawy. 

Wnioski:
1) Brak stosownego nadzoru spowodował, 
że dochody miasta zostały znacznie uszczu-
plone.
2) W sporządzanych umowach dzierżawy 
zaleca się umieszczanie informacji o zapła-
cie należnego podatku. 
Protokół podpisał burmistrz bez zastrzeżeń 
i wyjaśnień.

2. Kontrola problemowa w zakresie doty-
czącym trwałości projektu „Karpaczańskie-
go Centrum Kultury i Turystyki” w związku 
z pozyskanymi środkami z Unii Europej-
skiej.
Protokół Nr 2/2015
Zespół kontrolny:
- kierownik T. Frytz, członkowie: W. Czer-
niak, G. Kubik, W. Wesołowski, T. Stanek.

W dniu 31 sierpnia 2015 r. Zespół Kon-
trolny przeprowadził wizję pomieszczenia 
Informacji Turystycznej w KCKiT przy ul. 
Kolejowej i stwierdził szereg nieprawidło-
wości (wykazano w protokole). W dniu 19 
września nieprawidłowości zostały usunię-
te. Zespół kontrolny nie stwierdził zagro-
żenia trwałości projektu, z którego gmina 
Karpacz pozyskała środki z UE na adaptację 
dworca celem utworzenia KCKiT.
Wnioski:
1) Objęcie stałym dozorem pomieszczenia 
IT poprzez zastosowanie monitoringu.
2) Dołożenie wszelkich starań podczas 
trwania projektu (do 31 grudnia 2017 r.) , 
by punkt funkcjonował zgodnie z przyjętymi 
dla niego w projekcie zadaniami.
3) Zapewnienie na bieżąco dostępności do 
aktualnych informatorów, folderów, map 
oraz innych materiałów promujących mia-
sto i atrakcje turystyczne.
4) Prawidłowe funkcjonowanie stanowisk 
komputerowych z dostępem do internetu.

Protokół podpisał burmistrz bez zastrzeżeń 
i wyjaśnień.

3. Kontrola problemowa w zakresie wy-
datkowania środków na utrzymanie środ-
ków transportu za drugie półrocze 2014 r. 
i  pierwsze półrocze 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji 
Rewizyjnej Rady Miejskiej Karpacza za 2015 r.

Protokół Nr 3/ 2015
Zespół Kontrolny: kierownik G. Kubik, człon-
kowie: W. Czerniak, W. Wesołowski.

Podczas w/w kontroli przeprowadzono  
analizę  dwóch pojazdów służbowych.
1) Pojazd Straży Miejskiej marki Skoda Yeti 
o nr rej. DJE SF25.
Uwagi: Brak uwag do prowadzonej ewiden-
cji przebiegu pojazdu,
- różnica w liczbie przejechanych kilometrów 
pomiędzy II półroczem 2014 r. a I półroczem 
2015 r. Wg oświadczenia pani komendant 
jej powodem był intensywny ruch turystycz-
ny, który rozpoczyna się w lipcu i sierpniu.
2) Pojazd służbowy UM marki Skoda Octa-
via o nr rej. DJE2G12.
Drugie półrocze 2014 r.:
Koszty utrzymania 9.142,65 zł, w tym za-
kup paliwa 8.094,56 zł. Wg ewidencji Nr 2  
i 3 przejechano 18 670 km.
Uwagi:
- z ewidencji nie wynika, kto w danym dniu 
korzystał z samochodu służbowego,
- ewidencję wypełniała jedna osoba,
- w rubryce V kilometry zaokrąglano do zera,
- w rubryce VIII brak podpisu użytkownika 
pojazdu.
Pierwsze półrocze 2015 r.
Koszt utrzymania 6.329,86 zł, w tym zakup 
paliwa 4.298,89 zł. Wg ewidencji przejecha-
no 12140 km.
Brak uwag do ewidencji przebiegu pojazdu.

Wnioski:
1) Niedopuszczalnym i niezgodnym z Zarzą-
dzeniem Burmistrza w sprawie użytkowania 
pojazdu służbowego było jego parkowanie 
pod domem Burmistrza w drugim półroczu 
2014 r. (w okresie trwania kadencji Burmi-
strza Bogdana Malinowskiego).
2) Po analizie ewidencji przebiegu pojazdu 
i znacznej różnicy w przejechanych kilo-
metrach w okresie obejmującym kontro-
lę należy sądzić, że pojazd służbowy UM  
w Karpaczu w II półroczu 2014 r. nie był wy-
korzystywany tylko w celach służbowych.

Protokół podpisał burmistrz bez zastrze-
żeń i wyjaśnień.

IV. Komisja z powodu braku skarg na dzia-
łalność burmistrza i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych nie podejmowa-
ła stosownych działań.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Czerniak
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Kultura, historia
Ważne telefony:

Urząd Miejski         75 76 19 150
MOPS                    75 76 18 595
Biblioteka              75 76 19 883
Hala sportowa
(przy deptaku)            75 76 19 788 
GOPR                     75 75 24 734
Policja                   75 76 19 245
Pogotowie                        999
Straż pożarna                        998
Straż miejska        75 76 19 629 
Inf. turystyczna     75 76 19 716
Nadleśnictwo        75 71 82 212
Muzeum Zabawek 75 76 18 523
Muzeum Sportu
i Turystyki             75 76 19 652
Świątynia Wang    75 76 19 228
KPN                       75 700 00 08
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Karpacz na starej pocztówce

Reprodukcja ze zbiorów Marioli i Mieczysława Pajdzik

NASZA SONDA

Jak ocenia Pan/Pani biuletyn 
wydawany przez Radę 
Miejską w Karpaczu?

?
Pani Barbara (na zdjęciu): 
Jest to bardzo ciekawa gazeta, można uzyskać w niej dużo 
informacji i ciekawostek o mieszkańcach i o mieście.
Bardzo ciekawa rzecz!

Co Pani zdaniem powinno być umieszczane w biuletynie?
Moim zdaniem to, co do tej pory, bo wszystko jest 
w porządku. Te wiadomości, które się znajdują w biuletynie 
są wystarczające i na tym poziomie powinien być utrzymany.

Pan Leszek:
Jest to dosyć ciekawa gazeta, ale powinno być w niej więcej informacji.

Co Pana zdaniem powinno być umieszczane w biuletynie?
Powinno pojawiać się więcej starych zdjęć z ciekawych miejsc w Karpaczu, skompo-
nowanych z nowymi zdjęciami, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak dane miejsce wygląda-
ło kiedyś, a jak wygląda teraz. Powinny się w nim znajdować ciekawostki, informacje  
o wydarzeniach, które się odbyły i które się odbędą. Powinien być lepszy dostęp do biu-
letynu – mógłby on być dostarczany np. przez listonosza.

Sondę przeprowadzili Błażej Dobiecki i Natalia Geppert
z Młodzieżowego Studia Reporterskiego.


