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Karpacz
Biuletyn Rady Miejskiej Karpacza

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

O malarstwie Teresy Kępowicz czytaj na str. 15

Miasto zdobyło aż cztery 
główne nagrody na prestiżowym  
festiwalu filmowym FilmAT

Move Week w Karpaczu 
Gmina zdobyła wyróżnienie za 
imprezę promującą aktywność

Rada Miejska Karpacza 
jednogłośnie udzieliła burmi-
strzowi absolutorium za 2015 r.
Radni zaakceptowali też sprawozdanie fi-
nansowe Gminy wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu. Ubiegłoroczne finan-
se miasta zamknęły się nadwyżką w wyso-
kości 1,45 mln złotych.

strona 7

Pismo bezpłatne, ISSN 1428-8206

Miasto inspiracji

strona 4
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strona 8

Lato imprez  Miasto odwiedzili 
już biegacze, drifterzy i kolarze, 
teraz czekamy na harleyowców

strony 8, 10-11

Rozmowa z Barbarą Włodygą, 
wychowawczynią kilku pokoleń 
mieszkańców Karpacza
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„Zaproszenie” Teresy Kępowicz - olej na płótnie, 2013
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Korzystajcie z letniej oferty
Ewa Walczak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Witam serdecznie,

Dla wielu mieszkańców naszego miasta, szczególnie dzieci  
i młodzieży, rozpoczął się oczekiwany okres letniego wypoczyn-
ku – w a k a c j e. Jest to czas radości, zabawy, poznawania 
nowych osób i miejsc, beztroskiego spędzania wolnego czasu. 
Należy jednak pamiętać o zachowaniu wszelkiej ostrożności  
i zadbaniu o bezpieczeństwo swoje i swoich pociech. Często 
właśnie podczas wakacji dzieci i młodzież nawiązują kontakty 
niekoniecznie dla nich korzystne. Rodzice głowią się, jak zorga-
nizować czas swoim pociechom, aby były bezpieczne.

Nasze miasto wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 
co roku proponuje wyjazdy na obozy, kolonie bądź organizuje 

tzw. półkolonie na miejscu. Dzieci mają zapewnione: opiekę 
wykwalifikowanej kadry, ciepły posiłek i wiele atrakcji. Bogatą 
ofertę obozów mają też kluby sportowe. Duże dofinansowa-
nie ze strony Urzędu Miasta i klubów sportowych sprawia, że 
chętnych nie brakuje. 

Dla jednych wakacje to czas wspólnych wyjazdów i wycie-
czek, dla innych czas pracy od rana do wieczora, łącznie z week-
endami. Tym, dla których rozpoczyna się okres nasilonej pracy, 
życzę siły i nadziei na odpoczynek w innym czasie.

Wszystkim mieszkańcom Karpacza i odwiedzającym nas 
turystom życzę udanych, słonecznych, bezpiecznych, a przede 
wszystkim pełnych wrażeń wakacji. 

 Z wyrazami szacunku – Ewa Walczak

Kamila Cyganek zo-
stała zastępcą bur-
mistrza Karpacza. 
Na stanowisku tym 
był wakat od jesieni. 
Do tej pory Kamila 
Cyganek była kierow-
nikiem referatu pro-
mocji i rozwoju.

Rząd zamierza dokończyć budowę trasy 
S3 – zadeklarował minister infrastruktury 
i budownictwa Andrzej Adamczyk. Docią-
gnięcie ekspresówki – budowanej obecnie 
na odcinku do Bolkowa – aż do Lubawki ma 
być jednym z priorytetów gabinetu Beaty 
Szydło. Zdaniem Adamczyka, trasa S3 musi 
powstać w całości, by południe Europy 
miało łatwiejszy dostęp do polskich portów  
w Szczecinie i Świnoujściu.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
wyraził gotowość przejęcia prawie 370 km 
linii kolejowych w regionie. Na liście znala-
zły się niemal wszystkie odcinki zagrożo- 
ne likwidacją, m.in. Mysłakowice-Kar-
pacz, Jelenia Góra – Lwówek Śląski, Kłodz-
ko Nowe – Stronie Śląskie i Srebrna Góra 
– Bielawa Zachodnia. Na części tych linii 
województwo chce przeprowadzić inwesty-
cje zmierzające do reaktywacji ruchu pasa- 

żerskiego. Rewitalizacja linii do Kowar i Kar-
pacza została ujęta w programie zagospoda-
rowania funduszy unijnych do roku 2022. 
Obecnie województwo – poprzez Dolnoślą-
ską Służbę Dróg i Kolei – organizuje już prze-
wozy na trasach Wrocław Zakrzów – Trzeb-
nica oraz Szklarska Poręba – Harrachov.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przyjął 
uchwałę w sprawie przekazania organowi 
stanowiącemu sprawozdania finansowego  
za rok 2015. Dokument obejmuje m.in. ra-
chunek zysków i strat, z którego wynika, że 
w 2015 r. na wynagrodzenia Powiat prze-
znaczył 28,8 mln zł, na materiały i energię 
5,3 mln zł, a na usługi obce 5,1 mln zł. Na 
koniec 2015 r. grunty należące do Powia-
tu warte były 8,2 mln zł, a budynki, lokale  
i obiekty inżynieryjne – 50,7 mln zł. 

Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych wyremontuje prawie 3-kilome-
trowy odcinek drogi między Wojanowem  
a Trzcińskiem. Uchwałę w tej sprawie – po 
zakończeniu postępowania przetargowego 
– przyjął Zarząd Powiatu Jeleniogóskiego. 
Inwestycja kosztować będzie 1,294 mln zł.

GUS opublikował dane na temat średniej 
długości życia. Na Dolnym Śląsku panie 
żyją przeciętnie 81 lat, panowie 73 lata.

Karkonoski Park Narodowy ograniczył licz-
bę imprez odbywających się na Śnieżce 
i w tzw. I zonie KPN. W tym roku zorgani-
zowanych zostanie tylko osiem imprez bie-
gowych i jedna rowerowa. Podobne decy-
zje podjęli szefowie parku narodowego po 
czeskiej stronie Karkonoszy – tam imprez 
będzie tylko osiem. Jak tłumaczą przedsta-
wiciele parków, ograniczenia mają służyć 
ochronie ekosystemów  w szczytowych par-
tiach gór. Decyzja wzbudziła niezadowolenie 
części samorządowców.
 

Miasto, powiat, województwo

Fo
t. 

M
an

ue
l L

au
er

 B
/fl

ic
kr

.c
om



Karpacz informator samorządowy   3

13.5 km liczyła trasa XXVI wyścigu Uphill Race, zorganizowane-
go 26 czerwca 2016 r. w Karpaczu. Najszybszy zawodnik 
–  Bartłomiej Iwański – dojechał na Śnieżkę w 54 min.

Lwowianka pod Śnieżką
– Nauczyciel najpierw musi przekonać ucznia do siebie, żeby potem przekonać go do 
przedmiotu – mówi Barbara Włodyga, wychowawczyni kilku pokoleń mieszkańców Karpacza

Przepracowała Pani w szkołach Karpacza 
i Kowar kilkadziesiąt lat. Idąc ulicą, musi 
Pani bez przerwy spotykać swoich 
uczniów.
Tak, mnóstwo! Pamiętają o mnie, a ja  
o nich, pozdrawiamy się, składamy sobie 
życzenia. Miałam w życiu wielu wspania-
łych wychowanków: uczyłam np. pisarza 
Eustachego Rylskiego, prof. dra Michała 
Jelenia – prorektora Akademii Medycznej, 
pisarkę Marylę Nienartowicz...

Zrosła się Pani z tym miastem, choć po-
chodzi przecież z daleka.
To prawda – urodziłam się we Lwowie  
i czuję się Lwowianką. To piękne miasto, 
które kocham do dziś, opuściliśmy niemal 
dokładnie 70 lat temu. 15 czerwca 1946 r. 
wsiedliśmy do pociągu, a ja wciąż pamię-
tam słowa mojej mamy z tamtej chwili.  
„Jeszcze widać wieże kościoła św. Elżbie-
ty!” – powiedziała. Potem na krótko trafi-
liśmy do Nowego Sącza, do pięknego 
domu naszego dziadka. Musieliśmy jed-
nak jechać dalej, bo tata bał się prześlado-
wań NKWD. 15 sierpnia 1946 r. – jako 
jedna  z pierwszych rodzin – znaleźliśmy 
się w Karpaczu. Ja miałam wtedy 8 lat...

...ale wszystko Pani doskonale pamię-
ta.Tak, Lwów pamiętam. Tam ukończy-
łam II klasę rosyjskiej szkoły podstawo-
wej, choć w domu mówiliśmy po polsku 
– mój ojciec był doktorem chemii farma-
ceutycznej i dyrektorem wodociągów,  
a matka polonistką po Uniwersytecie we 
Lwowie. Typowa przedwojenna inteligen-
cja. Mieszkaliśmy w dużej kamienicy przy 
ul. Unii Lubelskiej 17, która zresztą stoi 
do dziś.

Jak się czuła 8-letnia dziewczynka wy-
rwana ze swojego środowiska?
Źle się czułam! Karpacz był mi obcy, z du-
żego miasta trafiłam do leśnej wioski. Poza 
tym, repatriantów zza Buga nie traktowano 

wówczas dobrze – koleżanki i koledzy wo-
łali na mnie „Ruska”. Przyłapali mnie na 
tym, że nie znałam po polsku modlitwy 
przed i po lekcji – i się zaczęło. Cóż, ze 
Wschodu byłam jedyna.

Ale nie przeszkodziło to pani w nauce.
Tak, uczyłam się bardzo dobrze. Pomogła 
mi moja wychowawczyni Helena Piasec-
ka, którą ciepło wspominam. Po szkole 
podstawowej było liceum i studia filolo-
giczne we Wrocławiu. Od zawsze chcia-
łam być nauczycielką języka polskiego. 
Gdy okazało się, że akurat w Karpaczu jest 
etat w liceum, wróciłam.

strony 4-5
Aktualności z życia Rady 
Miejskiej i Urzędu Miejskiego

strony 6-9
Aktualności z życia miasta, 
sport, kultura, edukacja

strony 10-15
Sport, kultura, edukacja 
– relacje i zapowiedzi
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W szkole wołali na mnie „Ruska”. Tuż po wojnie 
repatriantów zza Buga nie traktowano dobrze
Był rok 1960. Jaka była wtedy młodzież?
Bardzo dobra! Zainteresowana przed-
miotem, otaczającym światem... Ważne 
było  podejście do młodzieży. Zawsze 
powtarzałam, że nauczyciel zawsze naj-
pierw musi  uczniów przekonać do sie-
bie, a potem dopiero może przekonać do 
przedmiotu.  Mnie się udawało. Prowadzi-
łam z młodymi  ludźmi teatr poezji, moi 
uczniowie wygrywali powiatowe konkur-
sy recytatorskie, a jedna z uczennic, Mira 
Skoczylas, wygrała konkurs ogólnopolski.  
Potem byłam dyrektorem liceum w Kowa-
rach i inspektorem oświaty i wychowa-
nia w Karpaczu. Po 1989 r. pracowałam  
z dziećmi chorymi na gruźlicę w Świetlanej 
Górze, a następnie w podstawówce, gim-
nazjum społecznym i szkole 707.
 
Teraz przyszedł czas na emeryturę.
Od 50 lat działam w Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, teraz jestem szefową Sek-
cji Emerytów i Rencistów ZNP w Karpaczu 
– jednej z największych w województwie. 

No i żyję cały czas Lwowem. Działam w To-
warzystwie Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich. Jak widać, tę-
skonota nie minęła. 

Dziękuję za rozmowę.
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Burmistrz z absolutorium,
wykonanie budżetu przyjęte

Radni Karpacza przyjęli na 
czerwcowej sesji sprawozdanie 
finansowe Gminy Karpacz wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu w roku 2015. Jedno-
głośnie (po raz pierwszy od lat) 
udzielili też burmistrzowi Rado-
sławowi Jęckowi absolutorium. 
Podstawą do tych decyzji była 
pozytywna opinia wydana przez 
Regionalną Izbę Obrachunko-
wą. RIO stwierdziła zgodność  
z przepisami przygotowanych  
w Urzędzie sprawozdań.

W 2015 r. dochody budżeto-
we ogółem wyniosły 33,164 
mln zł – to 95 proc. zaplanowa-
nych. Dochody bieżące sięgnęły 
29,4 mln zł (97,9 proc. planu),  
a majątkowe 3,76 mln zł (77 
proc. planu). Dochody ze sprze-
daży majątku wyliczono na 842 
tys. zł (48,4 kwoty planowanej).

Na podobnym poziomie zre-
alizowano ubiegłoroczne wy-
datki. Wyniosły one 31,7 mln zł 
(94,9 proc. planu), z czego wy-
datki bieżące sięgnęły 23,4 mln 
zł (96,4 proc. planu), a mająt-
kowe 8,26 mln zł (90,9 proc. 
planu).

lokali w 89 budynkach  
posiada Gmina Karpacz. 
Zarządza nimi Miejski 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej

148
wynosiły wierzytelności 
Gminy Karpacz 
na dzień 
31 grudnia 2015 r.

163
hektary gruntów  
należały do Gminy 
Karpacz na koniec 
2015 roku

24,3
warte były udziały 
w spółkach posiadane 
przez Gminę Karpacz 
na dzień 31 grudnia 2015 r.

Za udzieleniem absolutorium burmistrzowi głosowało 14 radnych (jeden był nieobecny)
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Z życia Rady

„

„
Bardzo się cie-
szę z absoluto-

rium i dziękuję 
radnym 

 za zaufanie. 
W sprawie celo-
wości wydawa-

nia miejskich 
pieniędzy 

jestem zawsze 
gotów 

 do rozmów

Radosław Jęcek 
burmistrz Karpacza

TYS. ZŁ

MLN ZŁ

33,5476
hektarów dzierżawi 
Gmina od KPN

W wyniku realizacji docho-
dów i wydatków budżetu za 
2015 r. w miejskiej kasie po-
wstała nadwyżka w wysokości 
1,46 mln zł (plan zakładał 1,48 
mln zł).

Gmina w 2015 r. nie zacią-
gnęła żadnych pożyczek i kredy-
tów długoterminowych. Na rok 
2016 przeniesiono spłatę raty 
kapitałowej w kwocie 380,3 tys. 
zł (wraz z odsetkami wynikają-
cymi z umowy w sprawie spłaty 
zadłużenia wynikającego z wy-
kupionych przez bank wierzytel-
ności, których dłużnikiem jest 
Gmina Karpacz). Na koniec 
2015 r. zobowiązania z tytułu 
zaciągniętych kredytów i poży-
czek długoterminowych stano-
wiły kwotę 12,142 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunko-
wa w swojej uchwale podkreśli-
ła, że do jej obowiązków należy 
wyłącznie ocena wykonania bu-
dżetu pod względem formalno-
-prawnym. Ocena celowości  
i gospodarności wydatkowania 
gminnych pieniędzy  należy do 
kompetencji Rady Miejskiej. 

(red).
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Podsumowanie prac Rady Miejskiej 
Karpacza w I półroczu 2016 r.
W I półroczu 2016 r. odbyło się 
7 sesji Rady Miejskiej, na któ-
rych radni podjęli uchwały 
w sprawie:
• przyjęcia „Wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowych i moder-
nizacji urządzeń kanalizacyj-
nych na lata 2016-2021”;

• taryfy za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odpro-
wadzanie ścieków;

• przyjęcia „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, ener-
gię elektryczną i paliwa gazo-
we Gminy Karpacz na lata 
2015-2030”;

• przyjęcia „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej zawierające-
go elementy Planu Mobilno-
ści Miejskiej na lata 2016-
2020”;

• Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków;

• zmiany uchwały dotyczącej 
wprowadzenia oraz ustalenia 
dziennych stawek opłaty tar-
gowej na terenie miasta;

• programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy

• wprowadzenia zmian w wielo-
letniej prognozie finansowej;

• rozpatrzenia skargi na działal-
ność kierownika MOPS;

• zmiany uchwały dot. „Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
zawierającego elementy Planu 
Mobilności Miejskiej dla Gmi-
ny Karpacz na l. 2016-2020”;

• aktualności Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego 
miasta oraz aktualności miej-
scowych planów zagospo- 
darowania przestrzennego 
obowiązujących w Karpaczu;

• zmiany uchwały ws. budżetu 

partycypacyjnego Karpacza.   
• zmiany miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzen-
nego jednostki D – Płóczki, 
obejmującej obszar ograniczo-
ny ul. Wielkopolską i potokiem 
Łomnica w Karpaczu. 

• rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu za 2015 rok.

• absolutorium dla burmistrza 
Miasta Karpacza

oraz uchwały w sprawie zawar-
cia z tą samą stroną kolejnej 
umowy dzierżawy lub sprzedaży 
nieruchomości przyległej na po-

prawę zagospodarowania. Wy-
mienione uchwały są dostępne 
w BIP Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z planem pracy rad-
ni na sesjach dyskutowali na 
temat: zasad  i warunków sytu-
owania reklam, małej architek-
tury, ogrodzeń, działalności 
MZGK, funkcjonowania gmin-
nego systemu gospodarowa-
nia odpadami, bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, reali-
zacji zadań gminy w zakresie 
opieki społecznej, planów in-
westycyjnych z udziałem środ-
ków UE na lata 2016-2020, 
Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych za 2015 r.oraz Pro-
gramu Przeciwdziałania Narko- 
manii za 2015 r., realizacji Pro-
gramu Współpracy Gminy  
z Organizacjami Pozarządowy-
mi za 2015 r., planowania 
przestrzennego, planowanych 
działań promocyjnych i kalen-
darza imprez na 2016 r., stanu 
sportu i wykorzystania obiek-
tów sportowych w gminie  
(w 2015 i plan na 2016 r.).

przewodnicząca RM
                         Ewa Walczak
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Poprawa zaopatrzenia w wodę to jeden z priorytetów Rady

 
Gmina wpisze dłużników do Krajowego Rejestru Długów
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W związku z utrzymującymi się 
znacznymi zaległościami po-
datników wobec budżetu Gmi-
ny, 25 kwietnia 2016 r. Gmina 
Karpacz zawarła umowę 
współpracy z Krajowym Reje-
strem Długów Biurem Infor-
macji Gospodarczej S.A.

Informacje o zobowiąza-
niach dłużników z tytułu m.in. 
czynszów najmu lokali komu-
nalnych, użytkowania wieczy-
stego nieruchomości, dzierża-
wy gruntów, wykupu nieru- 
chomości itp., zamieszczane 
będą w KRD BIG, co skutko-

wać będzie ograniczeniem 
możliwości swobodnego funk-
cjonowania na rynku konsu-
menckim lub prowadzenia  

działalności gospodarczej do 
10 lat. Dłużnicy notowani  
w KRD BIG mogą napotykać 
znaczne utrudnienia w korzy-

staniu z usług finansowych 
(kredyty zakupy  ratalne, le-
asing), telekomunikacyjnych 
(możliwość kupna telefonu  
w abonamencie),  multimedial-
nych (telewizja  kablowa, dostęp 
do internetu), wynajmu lokali 
(mieszkania, biura itp.)

Banki, firmy leasingowe  
i pośrednictwa ratalnego, ope-
ratorzy telefoniczni, telewizje 
kablowe i wiele innych firm 
mogą w takim przypadku od-
mówić współpracy albo zaofe-
rować ją na gorszych warun-
kach.                                (net.)

Warto terminowo regulować należności, by uniknąć konsekwencji
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Z życia miasta

Miłośnicy narciarstwa al-
pejskiego nie próżnują 
nawet latem. 11 i 12 
czerwca rywalizowali 
w Karpaczu w Otwartych 
Mistrzostwach Polski oraz 
Mistrzostwach Europy 
Wschodniej. Na deptaku 
jeździli jednak nie na nar-
tach, ale na rolkach (inli-
ne alpine). Zawodnicy 
mieli do pokonania trasę 
ustawioną z tyczek przy-
twierdzonych do asfaltu 
za pomocą ciężkich pod-
staw. W zawodach, orga-
nizowanych przez Polski 
Związek Sportów  Wrot-
karskich, wzięło udział 86 
zawodników z sześciu 
państw. W kategorii se-

nior open triumfowali 
Czesi – Gabriela Kudela-
skova oraz Jan Möller.  
W organizacji zawodów 
pomogli działacze i wo-
lontariusze z klubu Śnież-
ka Karpacz.            (red.)

Muzea w Karpaczu wzięły udział w kolejnej edycji 
akcji „Noc Muzeów”. 14 maja w Muzeum Zabawek 
bajki z celuloidowych klisz prezentowała kolekcjo-
nerka Marysia Wieczorek, zainteresowani mogli 
też obejrzeć ekspozycję kolejową. Natomiast Mu-
zeum Sportu i Turystyki zaprosiło na spotkanie  
z Japonią. Głównym wydarzeniem była multime-
dialna prelekcja Józefa Piotrowskiego.        (red.)

Dolnośląska Majówka w Karpaczu
Najpierw ulicami mia-
sta przeszła wielobarw-
na Parada Majowa  
z udziałem Orkiestry 
Rozrywkowej oraz ma-
żoretek, aktorów i szczu- 
dlarzy, a po niej Teatr 
Avatar wystawił „Leśne 
Psoty i Kłopoty”. Tak  
w niedzielę 1 maja roz-
poczęła się Dolnoślą-
ska Majówka w Karpa-
czu. Atrakcji było 
jednak dużo więcej: na 
placu przy Zespole 
Szkół w Karpaczu ani-
matorzy prowadzili za-
bawy i konkursy z na-
grodami, a po deptaku 
przechadzali się boha-
terowie z ulubionych 
bajek, którzy chętnie 
pozowali do zdjęcia. 
Dużą popularnością 
cieszyła się fotobudka, 

Inline Alpine w Karpaczu 
– rolki na deptaku

14 maja, w ramach akcji Polska Biega, odbyła się ko-
lejna edycja Biegu do Kotła Łomniczki – sportowo-re-
kreacyjnej imprezy, której uczestnicy mogą pokonać 
3-kilometrowy dystans biegnąc, maszerując, a nawet 
idąc w spacerowym tempie. W tym roku na starcie 
stanęło ponad 50 uczestników. Na metę najszybciej 
dotarł Bartek Jekiel z Miłkowa, po nim wbiegli Woj-
ciech Kościelniak i Michał Rubiś. Na wszystkich na 
mecie czekały dyplomy i zestawy upominków. Uczest-
nikom serdecznie gratulujemy!   (net.)

Każdy w swoim tempie, czyli  
Bieg do Kotła Łomniczki 2016

Zwyciężył każdy, kto wystartował

Noc Muzeów w Karpaczu:
Fiki Miki, Kleks i Japonia

Teatr Avatar w trakcie przedstawienia
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w której powstawały za-
bawne zdjęcia z pozdro-
wieniami z Karpacza.

Zwieńczeniem impre-
zy były występy muzycz-
ne. Na rozgrzanie atmos-

fery zagrały dwa 
czeskie zespoły: So-
umrak i Koneckonců,  
a po nich na scenie za-
gościli Fairy Tale Show 
i Centrala 57.       (net) 

85
uczniów z Karpacza 
bierze udział 
w letnich półkolo-
niach współfinanso-
wych przez Gminę

50
złotych kosztuje 
udział dzieci w tygo-
dniowym turnusie 
półkolonii organizo-
wanych w Karpaczu
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Inspiracją do działań była idea zawarta 
w filmie promocyjnym „Karpacz zawsze 
górą”, zgodnie z którą to społeczność 
– czyli gościnni, aktywni i pełni pasji 
mieszkańcy – są największym poten-
cjałem miasta. Na polanie przy Kru-
czych Skałach do wspólnej aktywności 
przyłączyło się około 500 osób. Czekało 
na nich mnóstwo atrakcji m.in. trening 
fitness, wspólny spacer nordic walking, 
pokaz ćwiczeń stabilizacyjnych, wspi-
naczka skałkowa i wycieczka rowerowa. 

W ramach europejskiej akcji  
Move Week, Urząd Miejski 
w Karpaczu zorganizował 
rodzinną imprezę promują-
cą aktywny tryb życia oraz 
regularne uprawianie sportu.

Dla dzieci zabawy ruchowe przygotowały 
kluby sportowe Śnieżka i Grań. Swój na-
miot miał także paraolimpijczyk Jarosław 
Rola, który prezentował sprzęt sportowy dla 
niepełnosprawnych. 

Na zakończenie imprezy odbyło się 
wspólne ognisko z grochówką i kiełbaskami 
oraz losowanie nagród m.in. wejściówek na 
basen, plecaków i kubków z logo Karpacza. 
Wszyscy uczestnicy stanęli także do wspól-
nego zdjęcia (wyżej).

Festyn przy Kruczych Skałach został wy-
soko oceniony przez koordynatorów akcji 
Move Week w Polsce. Spośród blisko 180 
podobnych inicjatyw zorganizowanych 
w całym kraju imprezę w Karpaczu wybrano 
do grona trzech najlepszych. Organizatorów 
doceniono za „metaforyczne wdrapanie się 
na szczyt promocji aktywności fizycznej”.

Organizatorzy dziękują za pomoc: Ja-
kubowi Nakielskiemu, Bruno Beningowi, 
Piotrowi Kimbortowi, Ewie Pstrak, Monice 

180
injcjatyw sportowo- 

rekreacyjnych zorganizowano 
w całej Polsce w ramach 

akcji Move Week

Biskup-Adamczyk, Bartkowi Moskwie, 
Małgorzacie Marciniak, Mariuszo-
wi Pleśniarskiemu i firmom KS Grań 
Events oraz Nitro Events, Jarkowi 
Roli, klubom „Śnieżka” i „Grań”, OSP  
w Karpaczu, właścicielom: Baru Wrzos, 
Piekarni Żaneta, Ośrodka Wypoczynko-
wego „U Musa”, Hotelu Artus, Hotelu 
Karkonosze oraz Hotelu Gołębiewski.                                 

           (red.)
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Poradnia okulistyczna trafi na ul. Konstytucji 3 maja 71
Centrum Medyczne Karpacz 
jako pierwszy ośrodek w Pol-
sce kupiło system do zaawan-
sowanej diagnostyki i monito-
rowania chorób układu 
oddechowego. Urządzenie to 
pozwala wykryć nieprawidło-
wości już we wczesnych eta-
pach wielu schorzeń pulmono-
logicznych, a przede wszystkim 
umożliwia bezinwazyjną i za-
awansowaną diagnostykę naj-
młodszej grupy pacjentów.

Nowy sprzęt  diagnostyczny 
to nie jedyna inwestycja Cen-
trum. Z myślą o pacjentach 

wyremontowano dwie stołów-
ki, a przed budynkiem głów-
nym powstał atrakcyjny plac 
zabaw dla dzieci oraz siłownia 

na wolnym powietrzu. Z kolei 
pod koniec zeszłego roku oku-
listyka WZROK została wzbo-
gacona w urządzenie do lase-

rowego leczenia jaskry (SLT). 
W lipcu planowane jest prze-
niesienie Poradni Okulistycznej 
WZROK do budynku Przy-
chodni POZ Karpacz, przy ul. 
Konstytucji  3 Maja 71.

Dzięki temu pacjenci będą 
mieli łatwiejszy dostęp do pla-
cówki, która przeprowadza nie 
tylko diagnostykę i leczenie 
chorób oczu, ale także drobne 
zabiegi chirurgiczne na powie-
kach, spojówkach oraz plasty-
kę powiek. Numery telefonów 
do rejestracji i poradni pozo-
staną bez zmian.              (net.)

Numery telefonów do poradni WZROK nie zmienią się
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Z życia miasta

Karpacz zdobył aż cztery główne nagrody na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu 
Filmów Turystycznych, Ekologicznych i Artystycznych FilmAT 2016, organizowanym pod 
patronatem m.in. Ministerstwa Sportu i Turystyki. Film promocyjny „Karpacz zawsze górą” 
zdobył statuetkę Turysty za najlepszy film w kategorii Turystyka aktywna oraz nagrodę za 
najlepszy film w kategorii międzynarodowej (The Best Film in Outdoor Activities).

Nagrodę specjalną jury, a także nagrodę International Tourfilm za wartości edukacyjne 
zdobyło natomiast dzieło uczniów z Młodzieżowego Studia Reporterskiego poświęcone 
XX-leciu Miejskiego Muzeum Zabawek.

Podczas gali w Lublinie statuetki odebrali burmistrz Karpacza Radosław Jęcek oraz dy-
rektor Miejskiego Muzeum Zabawek Agnieszka Lemiszewska. Film „Karpacz zawsze górą” 
można obejrzeć w serwisie YouTube.

Grad nagród dla Karpacza

11,1
wyniosły dochody Gminy z tytułu 
podatku od nieruchomości 
w 2015 r. To 96,8 proc. planu

75
kosztować 
będzie w 2016 r. 
konserwacja 
nawierzchni 
dróg, ulic 
i placów

154
wpłynęło w ub.r. 
do kasy miasta 
z tytułu podatku 
dochodowego 
od osób prawnych

MLN ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

3,4
wyniosły 
dochody Gminy 
z tytułu podatku 
dochodowego-
od osób fizycz-
nych w 2015 r.

3
wyniosły w 2015 r. 
dochody 
z majątku Gminy. 
To 71,9 proc. pla-
nu w tym zakresie

1,996
wyniosły ubiegłoroczone 
wpływy Gminy Karpacz 

z tytułu opłaty miejscowej

MLN ZŁ.

MLN Zł

MLN ZŁ

Burmistrz Radosław Jęcek odbiera dyplom i statuetkę
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Niezwykle emocjonujące widowi-
skostworzyli w Karpaczu uczestnicy 
Międzynarodowych Mistrzostw Dri-
ftingu – pierwszej rundy cyklu King 
of Touge. Na malowiniczo położonej 
trasie (ulicy Olimpijskiej) miłośnicy 
„jazdy bokiem” mogli śledzić zma-
gania polskich i zagranicznych 

gwiazd tego sportu. Dwudniowe 
zmagania zdominował  Kuba Przy-
goński.  Dysponujący najmocniej-
szym autem kierowca – doskonale 
znany m.in. z udziału w rajdzie Da-
kar – wygrał zarówno eliminacje, jak 
i całe zawody, w finale pokonując 
Krzysztofa Romanowskiego.    (red.) 

Karpacz znów był stolicą polskiego driftu
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W biuletynie informacji publicznej na 
stronie www.karpacz.pl ogłoszono 
wykaz osób i jednostek, którym Gmi-
na Karpacz udzieliła ulg w zakresie 
podatków i opłat za rok 2015. Z ulg 
ustawowych skorzystały m.in. Karko-
noski Park Narodowy, Nadleśnictwo 
„Śnieżka” (na zdj.), Uniwersytet Wro-

cławski, parafie Wang i rzymsko-ka-
tolicka oraz IMGW i placówki eduka-
cyjne. Lista osób i firm, którym 
rozłożono na raty lub odroczono po-
datek od nieruchomości ze względu 
na trudną sytuację finansową liczy 
osiem pozycji. Łącznie rozłożono na 
raty lub odroczono należności wobec 
UM o wartości 151 tys. zł.         (red.)

Sprawdź, kto 
dostał ulgę 
w podatku 
od nieruchomości
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Nikt nie jest samowystarczalny. W róż-
nych obszarach życia niezbędne jest nam 
wsparcie z zewnątrz. Ta bardzo ludzka 
potrzeba wyraża się w praktyce przyjmo-
wania patronatu. Czynią to nie tylko osoby 
indywidualne, ale także całe społeczności: 
szkoły, organizacje, miasta czy państwa.

Świętym, który religijnie, kulturowo 
i historycznie związany jest ze Śnieżką, 
Karkonoszami i miejscem, gdzie żyje-
my – jest św. Wawrzyniec. W roku 1681 
została na szczycie Śnieżki wybudowana 
kaplica, którą poświęcono właśnie jemu. 

Wawrzyniec urodził się w III wieku  
w Hiszpanii. Podczas pielgrzymki do Rzy-
mu spotkał papieża Sykstusa II, który go 
wyświęcił, powierzył mu opiekę nad ubo-
gimi i chorymi oraz ustanowił administra-
torem dóbr kościelnych. Gdy za cesarza 
Waleriana chciano je odebrać, Wawrzy-
niec zwołał biednych mówiąc: „oto są 
skarby Kościoła”, za co zamęczono go na 
śmierć. W 1981 r. przewodnicy górscy 

obrali sobie św. Wawrzyńca za patrona – 
co roku 10 sierpnia odprawiana jest na 
Śnieżce msza. Ale św.  Wawrzyniec mógł-
by również objąć opieką administratorów 
hoteli i pensjonatów, patronować oso-
bom przygotowującym posiłki, szerzą-
cym edukację oraz ubogim.

Czy tak się stanie? To zależy od nas, 
mieszkańców Karpacza. Jeśli wyrazimy 
taką wolę, będziemy mogli poprosić sa-
morządowców o uchwałę: obieramy św. 
Wawrzyńca patronem miasta Karpacza. 
Uchwała zostałaby przekazana do bisku-
pa legickiego, a następnie do Watykanu.

To jest pierwszy krok. Resztę powie-
rzamy Bożej Opatrzności i św. Wawrzyń-
cowi.       ks. proboszcz Zenon Stoń

Wśród naturalnych potrzeb 
człowieka jest potrzeba 
opieki. Strażacy mają św. 
Floriana, lekarze św. Łukasza. 
Czy naszym patronem może 
zostać św. Wawrzyniec?
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Św. Wawrzyniec

Młodzieżowe Studio Reporterskie

Młodzieżowe Studio Reporter-
skie przy ZS Gimnazjum im. 
Ratowników Górskich w Kar-
paczu to nowi współpracowni-
cy biuletynu Rady Miejskiej 
„Karpacz”. Studio tworzy grupa 
młodych dziennikarzy, reporte-

rów i operatorów kształcą-
cych się w zakresie szeroko 
pojętego przekazu telewizyj-
nego. Pod okiem opiekunów 
– Marka Wosia i Beaty Osad-
cy gimnazjaliści nagrywają  
i montują własne materiały – 

reportaże filmowe i zajawki kul-
turalno-edukacyjne. Najaktyw-
niej w Młodzieżowym Studiu 
działają: Marcelina Lasota, Jo-
anna Gołdys, Natalia Geppert, 
Katarzyna Kasprzak, Błażej Do-
biecki i Emil Madeksza.

NASI AUTORZY Studio Reporterskie Karpacz 
powstało w ramach projektu 
„Życie regionu w obiektywie 
młodych“. Przedsięwzięcie współ- 
finansowane było przez UE ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyj-
nego Współpracy Transgranicz-
nej Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 2007-2013.

Projekt realizowany był we 
współpracy Gminy Karpacz ze 
Związkiem Gmin Jilemnicko. 
Miał na celu przybliżenie opinii 
publicznej tradycji regionu, wy-
darzeń kulturalnych i sporto-
wych oraz walorów przyrodni-
czych Karkonoszy w oparciu  
o współpracę uczniów i za po-
średnictwem nowych mediów. 

O sukcesach Studia czytaj też 
na stronie obok.           (MSR)

Święty Wawrzyniec patronem Karpacza?

Burmistrz Radosław Jęcek i opiekun Marek Woś (po lewej) oraz dyrektor Zespołu Szkół Maria Supeł (po prawej)
wraz z członkami studia – od lewej Joanną Gołdys, Marceliną Lasotą, Błażejem Dobieckim i Emilem Madekszą
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Sport, kultura, turystyka

Noc świętojańska nad Wodospadem

W czasie imprezy zorganizowano m.in. konkurs na najpiękniejszy wianek

Łomnicą popłynęły wianki, a ze sceny po-
płynęły dźwięki. Kolejna edycja tradycyj-
nych Janów – czyli Nocy Świętojańskiej 
nad Wodospadem, zgromadziła kilkuset 
mieszkańców Karpacza i turystów. Mimo 
trudnych warunków atmosferycznych 
(tuż przed imprezą mieliśmy oberwanie 
chmury), organizatorzy zdołali zapewnić 
wszystkie zapowiadane atrakcje. Na sce-
nie wystąpiły zespoły Złota Aura, Nie jest 

dobrze i Bandi oraz Piotr i Mikołaj Marci-
niakowie, Laura Gadomska, Kasia Ka-
sprzak i Paulina , a także zespół wokalno-
-instrumentalny prowadzony przez Mał- 
gorzatę Marciniak. Goście imprezy mogli 
zjeść darmowe kiełbaski i wziąć udział  
w warsztatach poprowadzonych przez 
muzeum Juna, KPN, Związek Gmin Kar-
konoskich i przedstawicieli Karkonoskiej 
Marki Lokalnej.            (red.)
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Wyjątkowy gość w miejskiej bibliotece
W ramach akcji „Cała Polska 
Czyta Dzieciom” w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej odbyło 
się spotkanie autorskie z Joan-
ną M. Chmielewską. Spod pió-
ra tej pisarki, mieszkającej na 
stałe w Szklarskiej Porębie, 
wyszły między innymi takie ty-
tuły jak: „Niebieska Niedźwie-
dzica”, „Ręcznikowiec”, „Mu-
szla” czy „Historia srebrnego 
talizmanu”. Na spotkanie przy-
szły dzieci z Zespołu Szkół  
w Karpaczu. Młodzi czytelnicy 
zadawali autorce dużo cieka-
wych pytań. Z uwagą słuchali 

czytanych przez nią fragmentów 
książek, a na koniec poprosili  
o autografy oraz wspólne zdję-
cie. Do kącika książek dla dzieci 

biblioteka otrzymała egzemplarz 
bajki pod tytułem „Ręczniko-
wiec” z autografem autorki.

Katarzyna Madeksza
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Młodzi czytelnicy zadali pisarce mnóstwo ciekawych pytań

4,4
wyniosła średnia ocen uczniów 
klasie Ia Liceum w Karpaczu. 
To najlepszy wynik w szkole

6,2
wyniosły 
w 2015 r. 
wydatki Gminy 
na oświatę 
i wychowanie 
w KarpaczuMLN ZŁ

5,61 
taką średnią ocen uzyskał
na koniec gimnazjum uczeń 
Zespołu Szkół Szymon Gąszczyk 

5,75
to średnia ocen najlepszej 
uczennicy liceum Żanety Kaszuby

273
tysiące złotych 
wyniosła w ub.r. 
dotacja podmioto-
wa dla Miejskiej 
Biblioteki Publicz-
nej. Niewiele wyższą 
kwotę otrzymało 
Muzeum Zabawek.
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W sobotę 25 czerwca Karpacz był are-
ną wspaniałych sportowych emocji. Na 
starcie biegu w centrum miasta stanęło 
700 biegaczy, by stąd rozpocząć wal-
kę o najwyższy szczyt Karkonoszy. Do 
wyboru były dystanse MINI (17 km), 
ŚREDNI (33 km) i ULTRA (57 km) – 
suma przewyższeń w przypadku tego 
ostatniego wynosiła aż 3000 m. 

W maratonie uczestniczył m.in. Mar-
cin Świerc, najlepszy polski ultrama-
ratończyk oraz IV zawodnik pucharu 
świata, który był również ambasado-
rem sportowym biegu. Marcin pojawił 
się jako pierwszy na mecie w kategorii 

3xŚnieżka-1xMtBlanc 
Jakub Nakielski z Karpacza 
znów na pudle. W morder-
czym maratonie pokonał 
go tylko jeden zawodnik. 
Wśród pań zwyciężyła jak 
przed rokiem Aysen Solak.

MINI z czasem 1:34:19 (wśród ko-
biet najlepsza była Natalia Tomasiak 
z Krynicy – 01:53:01). Na dystansie 
ŚREDNIM najlepsi byli Adam Alker  
z Warszawy (04:03:56) oraz Anna Kur-
piewska z Wrocławia (04:48:50), nato-
miast w kategorii ULTRA pierwszy do 
mety dobiegł Paweł Kaszyca z Jankowic 
z czasem 5:45:40, a wśród kobiet – Ay-
sen Solak z Turcji z czasem 6:51:08.

W biegu uczestniczyli także miesz-
kańcy Karpacza – m.in. Jakub Nakiel-
ski, który zdobył drugie miejsce na dy-
stansie ULTRA z czasem 6:08:46. 14. 
miejsce na dystansie ŚREDNIM zajął 
Kamil Szczepaniak z Karpacza.

W trakcie maratonu na deptaku trwa-
ła wielka sportowa fiesta. Na biegaczy 
czekały rodziny, przyjaciele i mieszkań-
cy Karpacza. Był gorący doping, okrzyki 
radości i łzy wzruszenia. 

Za pomoc w przeprowadzeniu imprezy 
organizatorzy dziękują wolontariuszom, 
gestorom (którzy wsparli wolontariuszy  
i uczestników), OSP w Karpaczu oraz 
Grupie Karkonoskiej GOPR.           (red.)

Ostatni weekend lipca warto będzie spędzić w Karpaczu. W piątek  
i sobotę (29 i 30 lipca) znów będzie można posłuchać fantastycz-
nej muzyki w trakcie kolejnej edycji festiwalu „Gitarą i Piórem”. 
Listę zaproszonych artystów poznamy już wkrótce.

11 sierpnia znów zjadą do Karpacza miłośnicy wielkich jednośla-
dów. Przy restauracji Dwór Liczyrzepy odbędzie się trzydniowy 
Polish Bike Week czyli Piknik Entuzjastów Harley-Davidson. Jak 
zwykle będą koncerty oraz konkursy z fantastycznymi nagrodami.

22 maja do Karpacza zawitał wieloko-
lorowy, międzynarodowy peleton. Na 
deptaku finiszowali uczestnicy ostat-
niego, szóstego etapu wyścigu Bałtyk-
-Karkonosze Tour. Na mecie najszybszy 
był  Maciej Paterski, gorąco oklaskiwa-
ny przez widzów. Kolarz CCC Sprandi 
Polkowice dokonał niesamowitego wy-
czynu – plasował się w pierwszej szó-
stce na każdym z etapów. Cały wyścig 
wygrał jednak inny zawodnik – Mateusz 
Taciak, również reprezentujący klub  
z Polkowic.

Wyścig Bałtyk-Karnonosze Tour 
rozpoczął się 17 maja w Kołobrzegu. 
Wystartowało w nim 132 zawodników  
z 19 zespołów zawodowych i reprezen-
tacji narodowych. Etapy wyścigu wiodły  
z Kołobrzegu do Chociwela (193,9 km), 
z Kościana do Opalenicy (176,8 km), 
pętlą pod Zbąszynkiem (137,2 km), 
z Kożuchowa do Lubania (173,6 km),  
z Kowar na przełęcz Okraj (jazda na 
czas, 11,6 km) oraz z Piechowic do 
Karpacza z trzema rundami ulicznymi  
z lotnymi premiami (89,3 km).

Wśród sponsorów wyścigu był 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego, imprezę wspierał też 
Związek Gmin Karkonoskich. Organi-
zatorem wyścigu było Towarzystwo 
Kolarskie „Karkonosze Tour” w Jele-
niej Górze.          (red.)

Wyścig Bałtyk- 
-Karkonosze Tour
Emocjonujący 
finisz kolarzy 
u stóp Śnieżki

 NASZE PROPOZYCJE
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Trzykrotnie na Śnieżkę najszybciej wbiegł Paweł Kaszyca
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Edukacja w Karpaczu

szczególnych kategoriach okazały się 
drużyny „Szybkie pioruny” (klasa 1b, 
„FCIIIA” (klasa 3a) oraz „Czarna mam-
ba” (klasa 6). Rozgrywkom towarzyszy-
ła fantastyczna, pełna emocji zabawa  
i duch sportowej rywalizacji. Wszyscy 
świetnie się bawili!
W połowie czerwca uczniowie klas 
4 zdawali na Kartę Rowerową. Naj-
pierw rozwiązywali test komputerowy, 
a następnie wsiedli na rowery i zaliczali 
egzamin praktyczny (na zdjęciu), oce-
niany przez panów ze straży miejskiej  
w Karpaczu. Przygotowanie uczniów 
było doskonałe – wszyscy zdali bez 
problemu, dzięki czemu już wkrótce 
otrzymają Karty Rowerowe, czyli swoje 
pierwsze „prawo jazdy”. Gratulujemy!
Ostatnie w roku szkolnym 2015/2016 
wycieczki zorganizował działający 
przy Szkole 707 Klub Wędrowca. 11 

czerwca jego członkowie zwiedzili m.in. 
Wielką Kopę, mauzoleum w Raszowie  
i Kolorowe Jeziorka, a tydzień wcześniej 
przeszli z Przełęczy Kowarskiej żółtym  
i czerwonym szlakiem na Przełęcz pod 
Średnicą i do Szpitala Bukowiec. Dzieci 
oglądały leśne zwierzęta i przysłuchiwa-
ły się ptakom, znalazły też wiele cieka-
wych minerałów.             (net)

W czerwcu cała Europa żyła piłką 
nożną, więc i w szkole 707 nie mogło za-
braknąć piłkarskich zmagań. W turnieju 
Mini Euro o puchar walczyło 12 dru-
żyn w trzech kategoriach wiekowych. 
Mecz inaugurujący rozegrały panie  
z edukacji wczesnoszkolnej oraz na-
uczycielki uczące w klasach IV-VI. 
Pełne emocji spotkanie zakończyło się 
remisem. Ostatecznie najlepsze w po-

Szkoła 707
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Zespół Szkół

Fantastyczne sukcesy odnieśli 
uczniowie Zespołu Szkół z Karpacza  
w „Maratonie Matematycznym” zorga-
nizowanym 18 maja przez Liceum 
Ogólnokształcące im. C.K. Norwida  
w Jeleniej Górze. Konkurs wygrał Szy-
mon Gąszczyk z kl.3b, drugie miejsce 
zajął Grzegorz Krawiec z kl.3b, a siód-
me – Wiktor Lebioda z kl.3b. W kon-
kursie wzięło udział ponad czterdziestu 
uczniów z różnych gimnazjów. Szkołę 
z Karpacza w sumie reprezentowało 
pięciu uczestników.

We wszystkich przedmiotach objętych 
egzaminem gimnazjalnym uczniowie z Kar-
pacza uzyskali wyniki lepsze od średniej  
w województwie i w kraju. Np. z jęz. angiel-
skiego uzyskali wynik na poziomie 83 proc. 
(przy średniej w województwie 64 proc.), 
a z polskiego – 74 proc. (średnia 67 proc.).
Uczniowie, szkoły podstawowej i gimna-
zjum w Karpaczu, uczestniczyli w środę (8 
czerwca 2016 r.) w niecodziennej lekcji wy-
chowania fizycznego. Zajęcia z piłki ręcznej 
poprowadziła bramkarka reprezentacji Pol-
ski – Ania Wysokińska. Uczestnicy spotka-

nia mieli okazję dowiedzieć się więcej 
m.in. na temat treningów i diety zawo-
dowych sportowców. Mogli również 
sprawdzić swoje umiejętności. Na za-
kończenie spotkania każdy miał okazję 
zrobić sobie selfie z Anią oraz otrzymać 
jej zdjęcie z autografem.
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Organizujesz imprezę? Chcesz ją nagłośnić!
Napisz do nas: biuletynrm@karpacz.eu

Czerwiec zaczął się od wycieczki 
do Banku Genów w Kostrzycy. Zwie-
dzanie połączone było ze wspólnym 
sadzeniem drzewek.
Dwa dni później w placówce zorga-
nizowano Dzień Mamy i Taty. Dzieci 
przedstawiły krótkie programy arty-
styczne, za które zaproszeni goście 
nagrodzili je brawami. Wzruszających 
momentów nie brakowało.

Przedszkole Publiczne

Piękna pogoda sprzyja aktywno-
ści na świeżym powietrzu. 6 czerwca 
dzieci wzięły udział w zawodach spor-
towych. Zjawił się na nich również nie-
codzienny gość – kuna. Dzięki pomocy 
pracowników Straży Miejskiej ciekaw-
skie zwierzątko udało się przetrans-
portować do lasu.
 Starszaki wybrały się też z wi-
zytą do siedziby Centrum Informacji 
Karkonoskiego Parku Narodowego, 
gdzie odbyły się warsztaty przyrod-
nicze podsumowujące cykl spotkań 
zatytułowanych „Przyroda Cię potrze-
buje”.  Dzieci poznawały m.in. rośliny 
występujące w Parku i oglądały nie-
zwykłe minerały. Obejrzały również 
film o ptakach i innych zwierzętach, 
które można spotkać, wędrując po gór-
skich szlakach. Spotkania z przyrodą 
będą kontynuowane.                     (net)

Uczeń ZSP Tomasz Preizner (na 
zdjęciu) zdobył Grand Prix w VI Ogól-
nopolskim Konkursie Informatycznym 
„Edukacja z panem T.I.K.-iem – eUmie-
jętności przepustką do…”. Samodziel-
nie wyreżyserował, nagrał i zmontował 
minutowy filmik. Na konkurs wpłynęło 
ponad 300 prac, z czego około 70 prze-
szło weryfikację, a 11 dostało się do 
ścisłego finału (w trzech kategoriach: 
szkoła podstawowa, gimnazjum i szko-
ła ponadgimnazjalna). Nagrody wrę-
czono 12 maja w Warszawie – Tomek 
otrzymał: drona 3D z kamerką HD, vou- 
cher na możliwość zrobienia podsta-
wowego certyfikatu ECDL (European 
Computer Driving Licence) i torbę ga-
dżetów od sponsorów. Gratulacje!

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

Co to jest mapa i jak powstaje, jak 
działa GPS, co to jest geocaching, jak 
rozpoznawać kierunki świata bez uży-
cia mapy, co to jest GIS, a także wiele 
innych, ciekawych informacji i umiejęt-
ności zdobyli uczniowie klas pierw-
szych Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych, którzy odwiedzili 13 maja 
Centrum Informacji Karkonoskiego 
Parku Narodowego w Karpaczu.
Trzecie miejsce i brązowy medal 
wywalczyła drużyna KPR SMS Karpacz  
w finałowych grach o Mistrzostwo 
Polski Juniorek Młodszych w piłce 
ręcznej rozgrywanych 20-21 maja  
w hali ZSP. W półfinale zespół z Karpa-
cza uległ wyżej notowanej drużynie  
z Kielc.                           (net)
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W maju przedszkolaki brały udział  
w akcji „Posprzątajmy Karpacz”. Wy-
posażone w rękawiczki i worki dzieci 
pozbierały wszystkie śmieci na przy-
dzielonym im odcinku.
Na zajęciach pt. „W góry” prowadzo- 
nych przez p. Żaklinę Antczak-Raj z KPN 
dzieci dowiedziały się, jak przygotować 
się na wycieczkę, jak przetrwać w gó-
rach burzę i jakie zabrać ze sobą sprzęty.
 Z okazji Dnia Dziecka dzieci poje-
chały do Teatru Animacji na przedsta-
wienie „Porwanie kaczątek”. 
 W Dniu Dziecka przedszkole zorga-
nizowało spotkanie ze strażakami z OSP 
Karpacz. Dzieci obejrzały wóz strażacki, 
strój i wyposażenie niezbędne do pracy 
strażaka. Złożyły też życzenia z okazji 
Dnia Strażaka.

Przedszkole
niepubliczne

 Przedszkolakom udzieliły się też 
emocje związane z piłkarskimi Mistrzo-
stwami Europy EURO2016. Poniżej 
najmłodsi kibice.                           (ew)
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Andrzej Wolicki

70 lat temu do Karpacza ciągnęły tłumy 
Polaków z całego, wytyczonego na nowo 
kraju. Pociągami, furmankami, pieszo, 
szukali miejsca, by zacząć nowe życie. 
Wśród nich był siedmoletni wówczas 
Andrzej Wolicki*. Oto jego opowieść.

Dlaczego trafiliśmy akurat tutaj? Bo  
z rodzinnych Siedlec musieliśmy 

uciekać. Nasza rodzina była silnie zwią-
zana z Armią Krajową i ruchem oporu. 
Mój wujek Stanisław Kujawiński, ps. 
Żonkil, był cichociemnym, dowodził od-
działem radiostacji. Gdy po wojnie za-
częło się polowanie na takich jak on, 
było jasne, że powinniśmy szukać szczę-
ścia gdzie indziej.

Tak się złożyło, że moja starsza siostra 
w kwietniu 1946 r. trafiła na obóz rehibi-
litacyjny do szpitla przeciwgruźliczego 
Zarzecze w Karpaczu. Mama przyjechała 
ją odwiedzić. Gdy tylko dowiedziała się, 
że na miejscu jest praca w szkole dla taty 
– zapadła decyzja o wyjeździe.

Z Siedlec wyruszyliśmy zapakowani  
w towarowy wagon. Na prawie tydzień 
zatrzymano nas na dworcu w Jeleniej 
Górze. Żeby coś zjeść, z ojcem i dwiema 
siostrami musieliśmy palić ogniska na 
bocznicach. W końcu 13 lub 14 sierpnia 
1946 r. wjechaliśmy do Karpacza –  
z meblaimi, kozami, dobytkiem całego 
życia. Babcia mówiła: „bierzcie wszystko, 
bo nie wiadomo, czy tam będzie co jeść”.

Historia i kultura
Nowy cykl    Moje wspomnienia

 Dzień później dostaliśmy meldunek.  Za-
mieszkaliśmy w domu przy ul. Piastowskiej, 
który wtedy miał adres Majówka 239. Zajęli-
śmy parter. Nad nami jeszcze przez kilka 
miesięcy mieszkała Niemka z dwójką dzieci, 
wdowa po oficerze Wehrmachtu.

Pamiętam, że dom robił na mnie wrażenie: 
dom większy od naszego mieszkania w Siedl-
cach, w dodatku było w nim nie tylko oświe-
tlenie elektryczne, ale i gazowe. Wcześniej 
należał do właściciela firmy, która stawiała  
w Świebodzicach zakłady produkcji junker-
sów. Ten człowiek miał auto i garaż. A my ten 
garaż zamieniliśmy na obórkę dla kóz. Gdy 
tata szedł do pracy, mama zajmowała się tro-
chę nami, a trochę zwierzętami. Po kozach 
trzymaliuśmy jeszcze krowy.

Jesienią 1946 r. poszedłem do szkoły, która 
znajdowała się tam, gdzie obecnie przedszko-
le. Po lekcjach biegaliśmy z kolegami po 

opuszczonych domach, szukając cze-
goś do zabawy – pamiętam, że naj-
większe wrażenie robiły na nas prze-
zrocza. W domu miałem swój pry- 
watny skarb – składane tory z nakrę-
caną kolejką odziedziczone po Niem-
cach. A zimą nad wodospadem oglą-
daliśmy pokazy kadry łyżwiarzy 
figurowych, wyścigi bobslejowe... 

A potem zacząłem grać na trąbce  
w orkiestrze dętej mojego taty, przy 
Domu Dziecka Znicz. Ale to już temat 
na zupełnie inną historię...            CDN

Andrzej Wolicki z siostrą i mamą. 
 Na pierwszym planie kozy 
 przywiezione z Siedlec.

Pierwsze dni 
w Karpaczu

Orkiestra dęta prowadzona 
przez ojca Andrzeja Wolickiego

Rodzinny dom Andrzeja Wolickiego 
przy obecnej ul. Piastowskiej

Mama Andrzeja Wolickiego 
przed bramą na wodospad

*Andrzej Wolicki – wieloletni mieszka-
niec Karpacza, nauczyciel, były kierow-
nik ośrodków Juventur i Orbis, pierwszy 
kierownik recepcji w hotelu Skalny.
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W Polsce jest kilkadziesiąt tysięcy ho-
dowców gołębi pocztowych. Swojej pa-
sji poświęcają ogrom czasu i pieniędzy, 
nagrodą bywają sukcesy sportowe pod-
opiecznych i radość, jaką daje widok 
powracającego do domu gołębia.

Jednym z zapalonych hodowców gołę-
bi jest Zbigniew Gasztych z Karpacza, któ-
ry na swoje hobby poświęcił 35 lat. Jego 
pasja wymagała punktualności i wielu 
wyrzeczeń. Czasem trudno jest pogodzić 
pracę zawodową z pasją hodowcy gołębi, 
ale prawdziwych pasjonatów – takich jak 
Zbigniew Gasztych to nie zraża.

Pan Zbigniew pochodzi z Wrocławia, 
ale już w 1976 roku zakochał się w Kar-

paczu i tu osiadł na stałe. Z zawodu jest 
technikiem samochodowym i specjalistą od 
transportu. Jest człowiekiem aktywnym  
i zaangażowanym w życie społeczne. Pra-
cując w zakładzie estetyki Karpacza przyczy-
nił się do zdobycia przez miasto tytułu „Mi-
strza Gospodarności”. Interesuje się 
sportem i przyrodą, ale to miłość do gołębi 
zdominowała jego życie.

Pasja rozpoczęła się od synogarlicy tu-
reckiej, którą dostał jako mały chłopiec. 
Następnie był gołąb pocztowy szwedzki  
i setki kolejnych. Pan Zbigniew osiągnął 
wiele spektakularnych sukcesów w rozma-
itych zawodach. Najbardziej znaczące to 
dwie nagrody w Ogólnopolskich Olimpia-

Ludzie z pasją 

Zbigniew Gasztych

dach w Katowicach oraz sukcesy w za-
wodach w Holandii i Francji. Pan Zbi-
gniew radzi młodym ludziom, żeby  
w życiu robili to, co lubią i zawsze dążyli 
do określonego celu.    Błażej Dobiecki,

Młodzieżowe Studio Reporterskie
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….spotkanie z jej malarstwem może stać się 
początkiem podróży w kierunku odkrywania 
natury i duchowej strony bytu”

 Joanna Mielech

Karpaczanka od urodzenia. Tutaj żyje  
i tworzy. W swoim rodzinnym mieście jest 
prawie  nieznana, gdyż jak sama o sobie 
mówi – nie uprawia autoreklamy i nie ma 
duszy marketingowca. Jej twórczość doce-
niana jest natomiast  we Wrocławiu, gdzie 
ukończyła Akademię Sztuk Pięknych. Tam 
zrodziła się idea życie w zgodzie z naturą – 
naturą, która stała się później  główną inspi-
racją jej twórczości. Po powrocie ze stu-
diów, zafascynowana budownictwem 
regionalnym Sudetów, sama zaprojektowa-
ła drewniany dom. Z pomocą rodziny po-

Teresa Kępowicz
POCZET KARPACKICH TWÓRCÓW KULTURY

wstał dom jej marzeń – z ogrodem i wido-
kiem na góry, który sprawia wrażenie, jakby 
stał tu od wieków. W tymże domu gościł 
m.in. Tadeusz Różewicz. Zauroczony  ma-
larstwem Teresy Kępowicz poeta napisał 
wiersz „Kobieta w oknie”, zadedykowany 
artystce. Znajomość z poetą zaowocowała 
powstaniem projektu „Zawsze fragment, 
Tadeuszowi Różewiczowi – Teresa Kępo-

wicz”, na który złożył się cykl obrazów inspi-
rowanych poezją mistrza. Powstał on pod 
patronatem Marszałka Województwa Dol-
nośląskiego. Jednak główną  tematyką ob-
razów artystki pozostały  Karkonosze – góry 
pełne uroku, mocy, magii i tajemnicy. Po-
przez  prezentacje swojej twórczości w kraju 
i zagranicą, artystka jest „ambasadorką” 
swojej małej ojczyzny.                         (aut.)
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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

Pytamy mieszkańców: 
Co warto zobaczyć w Karpaczu?

?
Pani Ela 
Karpacz jest fantastyczną okolicą dla rodzin z dziećmi. Można tu dużo chodzić i podzi-
wiać piękno przyrody i gór. Jest tu mnóstwo miejsc, które można obejrzeć i się nimi 
zachwycić. Należą do nich: Świątynia Wang, Muzeum Zabawek, Tajemnice Karkonoskie, 
Muzeum Turystyki i Sportu, dużo pięknych szlaków na Śnieżkę. W ciągu ostatnich lat 
Karpacz się mocno rozwinął i powstało wiele atrakcji, które długo można by wymieniać.

Pan Andrzej (na zdjęciu)
Najbardziej polecam Świątynię Wang, Dziki Potok i szlaki 
turystyczne na Śnieżkę.

Pani Monika
Jeśli chodzi o zwiedzanie Karpacza, poleciłbym Świątynię 
Wang, Dziki Wodospad przy Kopie, Zaporę nad Łomnicą 
i Muzeum Zabawek.

Pani Katarzyna
Przede wszystkim Śnieżkę, Świątynię Wang, Samotnię, 
Łomniczkę oraz przepiękne walory przyrody,1 np. Krucze 
Skały.

Sondę przeprowadzili Błażej Dobiecki i Katarzyna Kasprzak
z Młodzieżowego Studia Reporterskiego.


