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Koleje Dolnośląskie ogłosiły nowy rozkład jazdy. Wybierasz się 
z Karpacza do Wrocławia? Sprawdź połączenia na kolejedolnoslaskie.eu
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Spod Śnieżki na igrzyska

Od 1 stycznia 
nie ma już 
Bierutowic. 

Ta część miasta 
zmieniła urzędo-

wą nazwę na 
Karpacz Górny

Park i samorządy są po tej samej 
stronie – mówi dyrektor Karkonoskiego 
Parku Narodowego Andrzej Raj.

Komisje Rady Miejskiej podsumowały 
prace w 2017 r. W Biuletynie pełne 
sprawozdania z ich prac.

W Karpaczu stanęły parkomaty
Już wkrótce za postój będzie można 
płacić nie tylko bilonem, ale również 
kartą zbliżeniową

Karpacz pod opieką Św. Wawrzyńca 
Znamy harmonogram przygotowań 
do nadania patronatu
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Sześcioro sportowców związanych z Karpaczem reprezentowało Polskę na Zimowych 
Igrzyskach Olimpijskich w koreańskim Pjongczangu. Medalu nie udało się zdobyć, 
ale z niektórych występów możemy być dumni. Serdeczne gratulacje! Więcej na s. 5
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Ostatni rok kadencji obecnej rady
Ewa Walczak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,
To już ostatni rok obecnej kadencji. Warto zatem przybliżyć 

najważniejsze cele, jakie postawiła sobie Rada w planie pracy na 
bieżący rok. Głównym zadaniem będzie „Wspieranie inicjatyw  
w zakresie poprawy ochrony środowiska i działań ekologicznych”, 
realizowane poprzez doskonalenia systemu zbiórki odpadów  
(w tym segregacji), prawidłowe kształtowanie wydatków na cele 
ekologiczne oraz wspieranie działań edukacyjnych w zakresie 
ekologii. Będziemy również poruszać sprawę spalarni/elektrowni 
na terenie KCGO pod kątem szans/zagrożeń dla regionu. Oceni-
my też perspektywy budowy oczyszczalni ścieków w Karpaczu.

Bardzo ważnym dokumentem ostatniego roku kadencji bę-
dzie uchwała reklamowa, która określi zasady i warunki sytu-
owania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, reklam 
wielkopowierzchniowych i urządzeń reklamowych. W dokumen-
cie zapisane zostaną również zasady dotyczące ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Już teraz wiemy, że 
przepisy wzbudzą kontrowersje – dlatego trzeba będzie szukać 
kompromisów i porozumienia, aby w ogóle powstały. 

Rada Miejska oceni też wykonanie budżetu za 2017 r. oraz 
przygotuje projekt na 2019 r. Oceni go i zatwierdzi już nowa 
Rada, wybrana na lata 2018-2022. Utrzymanie dobrej sytuacji 
finansowej miasta będzie w najbliższych latach wielkim wyzwa-
niem – zmniejszy się bowiem jedno z ważnych źródeł finansowa-
nia, jakim są środki unijne. Na pewno trzeba będzie zastanowić 
się nad szukaniem nowych źródeł dochodów, umożliwiających 
prowadzenie inwestycji i wykonywanie zadań bieżących.

Ważnym wydarzeniem będzie ustanowienie Św. Wawrzyńca 
patronem Karpacza. Pierwszy krok w tej sprawie już wykonano:  
z inicjatywy grupy radnych, na wniosek ok. 400 mieszkańców 
Karpacza, przyjęto uchwałę intencyjną, upoważniającą burmi-
strza do podjęcia działań w celu uzyskania zgody właściwych 
władz kościelnych. Wszystko wskazuje na to, że prośba Karpa-
cza zostanie rozpatrzona pozytywnie i miasto zyska patrona.

Wchodząc w ostatni rok kadencji samorządowej mamy do 
zakończenia kilka ważnych spraw, wiele będziemy kontynuować, 
ale też zaczną się nowe zmierzające do poprawy jakości życia 
mieszkańców.                                            Z wyrazami szacunku,

Ewa Walczak

Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego przeznaczy blisko 34 mln zł  
na rozwój dolnośląskich szkół. Unijną dotację 
będzie można otrzymać m.in. na dodatkowe 
zajęcia z języków obcych, nauk matematycz-
no-przyrodniczych i informatyki, stypen-
dia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
szkolenia nauczycieli czy zakup wyposażenia 
pracowni. Nabór wniosków ruszył 1 marca, 
aplikacje mogą składać szkoły spoza obsza-
ru Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(Jelenia Góra, Wrocław, Wałbrzych).

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
przyjął tzw. uchwały antysmogowe. Od 
1 lipca 2018 r. zakazane będzie stosowa-
nie najgorszej jakości paliw stałych: węgla 
brunatnego oraz paliw stałych produkowa-
nych z wykorzystaniem tego węgla, węgla 
kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 
poniżej 3 mm, mułów i flotokoncentratów 
węglowych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, a także bioma-
sy stałej o wilgotności w stanie roboczym 

powyżej 20 proc. Zgodnie z nowymi prze-
pisami na Dolnym Śląsku stopniowo będą 
likwidowane piece na węgiel. Zakaz ich 
montowania obowiązywałby od lipca 2018 
r. Uchwała umożliwia korzystanie z ko-
minków, pod warunkiem, że spełniają one 
standardy określone w dyrektywie UE (tzw. 
dyrektywie ekoprojektu) oraz nie stanowią 
podstawowego źródła ciepła w lokalu. Moż-
liwe jest wyposażenie instalacji w urządze-
nia zapewniające redukcję emisji pyłu (elek-
trofiltry).

1,332 mld zł to kwota wydatków zaplano-
wanych w budżecie Dolnego Śląska na 
2018 rok. Na projekty drogowe i kolejowe  
– m.in. modernizację dróg wojewódzkich 
i kontynuację budowy obwodnic – zarząd 
województwa chce przeznaczyć aż 703,5 
mln złotych. To niemal 110 mln złotych wię-
cej niż w ubiegłym roku. Na ochronę zdro-
wia  przewidziano 65 mln zł, czyli o blisko 
23 mln więcej, a na edukację i naukę 98 mln 
zł, czyli 2,7 mln więcej niż w 2017 r. 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego rozstrzy-
gnął konkursy na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, a także na realizację zadań 
z zakresu: turystyki i krajoznawstwa oraz 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
Dofinansowanie uzyska w sumie 19 wyda-
rzeń i przedsięwzięć. Największą kwotę – 
52 tys. zł – otrzyma Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy na organizację imprez 
sportowych szkół powiatu jeleniogórskiego.  
24 tys. zł dostanie Powiatowe Zrzeszenie 
Ludowe Zespoły Sportowe.

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza 
mieszkańców Karpacza na spotkania infor-
macyjne dotyczące warunków uzyskania  
pomocy na podejmowanie i rozwój 
działalności gospodarczej. Spotkanie  
w Karpaczu odbędzie się 21 marca 2018 r. 
o godz. 14:00 w Urzędzie Miasta. Termi-
ny pozostałych spotkań w gminach oraz 
szczegółowe informacje na temat konkur-
sów: www.duchgor.org, e-mail: sekreta-
riat@duchgor.org, tel.: 75 644 21 65.

Miasto, powiat, województwo
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42,8 miliona złotych wynieść mają tegoroczne dochody budżetu Karpacza.  
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej podjętą na grudniowej sesji, 
wydatki sięgną 56,7 mln zł, a deficyt wyniesie 13,9 mln zł

Jesteśmy po jednej stronie
– Nowy Plan Ochrony KPN nie ograniczy mieszkańcom Karpacza możliwości korzystania 
z Parku – zapewnia Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego

Od ubiegłego roku trwają prace nad nowym 
Planem Ochrony KPN. Czy ten dokument 
coś zmieni dla mieszkańców Karpacza?
Plan Ochrony precyzuje, jakie działania 
mogą być realizowane na terenie Parku,  
a jakie nie powinny; wyznacza też zadania 
ochronne na najbliższe 20 lat. Z punktu 
widzenia gminy Karpacz – w projekcie Pla-
nu nie przewidziano żadnych znaczących 
zmian, jeśli chodzi o udostępnianie parku 
do celów turystycznych, rekreacyjnych  
czy sportowych. Powiem więcej: nowy 
dokument uporządkuje wiele zagadnień. 
Mam nadzieję, że w tym roku, po ostat-
nich poprawkach, Plan zostanie oficjalnie –  
w drodze rozporządzenia – nadany KPN 
przez Ministra Środowiska.

Jak będzie wyglądał ruch turystyczny 
w Parku, po tym, jak Plan wejdzie w życie?
Plan nie zabrania żadnych form turysty-
ki: dopuszczamy pieszą, narciarską, ro-
werową i konną – ale wolelibyśmy, żeby 
priorytet miała piesza. I najlepiej, gdyby 
była odpowiednio zorganizowana – np.  
z udziałem przeszkolonych przez nas Prze-
wodników KPN. Zależy nam na promowa-
niu turystyki nieco lepszej jakości – takiej, 
dzięki której turysta wynosi pewne war-
tości – np. szerszą wiedzę. W projekcie 
Planu nie zamknęliśmy żadnych szlaków, 
choć nie otwieramy też nowych – i tak KPN 
ma największą gęstość szlaków ze wszyst-
kich parków narodowych w Polsce. Plan 
nie blokuje też żadnych nowych inwestycji 
narciarskich, po prostu będą one musiały 
spełniać określone standardy.

Plan ograniczy jednak np. liczbę imprez 
masowych organizowanych w KPN.
Tak, to prawda. Te imprezy są oczywiście 
magnesem przyciągającym ludzi, ale jed-
nak zwykle mają charakter komercyjny.  
W Planie zapisaliśmy, ile wydarzeń o takim 
charakterze może się na terenie KPN od-
być, i myślę, że to jest faktycznie maksy-

malny dopuszczalny limit. Komuś może się 
to nie podobać, ale warto też zauważyć, że 
dzięki temu, iż będą obowiązywać limity – 
te imprezy staną się elitarne.

Modernizacja wyciągu na Kopę da się po-
godzić z ochroną przyrody?
Inwestycja ta przeszła wszystkie procesy 
związane z oceną oddziaływania na środo-
wisko – uzyskaliśmy kompromis. Wszyscy 
byliśmy zgodni, że infrastruktura wymaga 
modernizacji, ale musieliśmy określić za-
sady dotyczące przepustowości. Nie mo-
gliśmy sobie pozwolić na to, by w krótkim 
czasie tysiące ludzi zostało wywiezionych 
na Kopę – bo co my tam z nimi na tych 
wąskich ścieżkach zrobimy? 

No tak, zbieranie grzybów i jagód odpada.
Tak, to będzie zabronione. Zakaz wynika 
wprost z art. 15 ustawy o ochronie przy-
rody. Ale możliwe jest wyznaczenie stref, 
w których będzie można runo pozyskiwać.

I Park wyznaczy takie strefy?
Przymierzamy się do tego – np. wokół Zam-
ku Chojnik, czyli na terenach, które niedaw-

strony 4-5
Aktualności z życia miasta: 
wydarzenia, imprezy, zapowiedzi

strony 6-9
Z życia Rady – sprawozdania 
komisji Rady za rok 2017

strony 10-11
Św. Wawrzyniec patronem miasta 
– harmonogram przygotowań

Spis treści
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no przejęliśmy od Lasów Państwowych. 
Ale z pirackim zbieractwem w szczególnie 
wrażliwych obszarach będziemy walczyć, to 
jest nasz obowiązek. Gdybyśmy nie chronili 
odpowiednio przyrody, nie wróciłby do nas 
wilk, ryś czy dzięcioł trójpalczasty – bo nie 
miałby gdzie. I miasto Karpacz nie miałoby 
wtedy maskotki!

Nie tęskni Pan za Karpaczem? Na począt-
ku lat 90. był Pan miejskim radnym.
Tak, nawet wiceprzewodniczącym Rady! 
Wspominam tamte czasy z wielkim sen-
tymentem, Karpacz jest mi bardzo bliski. 
Mieliśmy wtedy piękną ideę przekształce-
nia tego miasta w prawdziwą turystyczną 
perełkę, na wzór austriackich czy szwajcar-
skich. Czy się udało – trudno powiedzieć. 
Udało się na pewno np. schować sieć ener-
getyczną czy zbudować sieć gazową. My-
ślę też, że doświadczenie z pracy w samo-
rządzie pozwala mi teraz lepiej zrozumieć 
interesy gmin. One nie są sprzeczne z in-
teresami KPN. Uważam, że jesteśmy po tej 
samej stronie.     Dziękujemy za rozmowę.

Andrzej Raj
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Po wielomiesięcznej dyskusji Rada Miejska Karpa-
cza przyjęła uchwałę ws. przystąpienia do sporzą-
dzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta Karpacz.

W uzasadnieniu uchwały napisano, że obecnie 
obowiązujące Studium, uchwalone w 1999 r. i no-
welizowane w latach 2012 i 2017, wymaga ponow-
nej aktualizacji, „celem dostosowania jego postano-
wień do obowiązujących wymogów prawnych,  
a także potrzeb rozwojowych miasta.” Nowe stu-
dium ma być przedmiotem pogłębionych konsulta-
cji z mieszkańcami miasta.                                 (KS)

W Karpaczu stanęły parkomaty

Od 1 marca za parkowanie na miej-
skich parkingach trzeba płacić  
w parkomatach. Urządzenia zainsta-
lowano w pięciu miejscach: przy ul. 
Olimpijskiej, Świętokrzyskiej, Łącz-
nej, Parkowej i Konstytucji 3 Maja. 
– Zdecydowaliśmy się na zamianę 
inkasentów na parkomaty z przy-
czyn oszczędnościowych –tłumaczy 
burmistrz miasta Radosław Jęcek. 
– Utrzymanie urządzeń jest tańsze 
niż zapewnienie wynagrodzenia po-

bierającym opłaty – dodaje. – W tej 
chwili parkomaty przyjmują jedynie 
bilon, ale lada dzień to się zmieni – 
podpiszemy umowę na obsługę 
systemu płatności kartami.

Kto nie zwykł nosić przy sobie 
bilonu, może skorzystać z możliwo-
ści uiszczenia opłaty parkingowej za 
pomocą aplikacji na smartfona. 
Dzięki niej można zapłacić dokład-
nie za czas parkowania, a nie za całą 
godzinę czy dwie.                      (KS)

Będzie nowe studium 
zagospodarowania miasta

W tym roku po raz trzeci w Karpaczu zorganizowano 
akcję „WF na śniegu”, czyli bezpłatne zajęcia nauki 
jazdy na nartach. Od 29 stycznia do 10 marca dzieci  
z przedszkoli i szkół podstawowych z Karpacza.  mo-
gło korzystać ze stoków narciarskich: „Relaks”, „Pod 
Wangiem”, „Lodowiec”, „Kolorowa”, „Winterpol Bia-
ły Jar” i „Panorama”. Akcja jest wspólną inicjatywą 
właścicieli wyciągów oraz Urzędu Miejskiego w Kar-
paczu. Z budżetu gminy wydano na przedsięwzięcie 
ponad 30 tys. złotych. Organizatorzy mają nadzieję, 
że treningi pomogą rozwinąć talenty.                        (net)

WF na Śniegu w Karpaczu: 
ponad 150 dzieci na stokach

50
pokonali uczestnicy 
Zimowego 
Ultramaratonu 
Karkonoskiego. 
Impreza odbyła się 
10 marca 2018 r.

KILOMETRÓW
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Ponad stu zawodników – dzieci, pań i panów 
– stanęło na starcie Mistrzostw Karkonoszy  
w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie o Pu-
char Burmistrza Karpacza. Zawody rozegrano 
24 lutego na stoku Euro. Mimo mrozu i śnieży-
cy zabawa była doskonała, najlepsi zawodnicy 
uzyskiwali czasy poniżej 27 sekund. Partnerami 
imprezy byli: Kompleks Narciarski Śnieżka, Hotel 
Gołębiewski i sklep ski24.pl. Oficjalne wyniki za-
wodów na stronie karpacz.pl.                       (KS)

Za parkowanie wkrótce będzie można płacić kartą zbliżeniową
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Olimpijskie emocje były wielkie, 
choć medali niestety zabrakło

 
Biskup legnicki z katechezą pod Śnieżką

Burmistrz Karpacza przyznał do-
tacje na upowszechnianie kultu-
ry fizycznej połączone z profilak-
tyką uzależnień. W wyniku 
otwartych konkursów ofert dofi-
nansowanie otrzymały: KS Grań 
(18,75 tys. zł), Stowarzyszenie 
Akademia Piłki Ręcznej (10 tys. 
zł), Bokserski KS Red Fighters 
(6,2 tys. zł), KS Śnieżka Karpacz 
(18,75 tys. zł), KS Skivegas 
(18,75 tys. zł). „Mały grant”  
w wysokości 3 tys. zł został 
przyznany KS Grań na realizację 
III Mistrzostwa Skrzatów Karko-
noskich o Laur KS Grań.         (KS)

Pieniądze 
na sport

Organizujesz wydarzenia sportowe?
Napisz do nas: biuletynrm@karpacz.eu

21 lutego w auli Szkoły Pod-
stawowej im. Ratowników 
Górskich biskup legnicki 
prof. Zbigniew Kiernikowski 
poprowadził katechezę dla 
mieszkańców miasta zatytu-
łowaną „Święty Wawrzyniec 
przykładem człowieka prze-
mienionego przez ewange-
lię”. Był to jeden z elementów 
przygotowań Karpacza do 
ogłoszenia świętego Waw-
rzyńca patronem miasta.  
W spotkaniu wzięli udział m.
in. burmistrz Radosław Jęcek, 
przewodnicząca Rady Miej-

skiej Karpacza Ewa Walczak, 
jej zastępca Antoni Cyganek 
oraz radni powiatowi Jerzy 
Pokój i Andrzej Walczak.

Kolejne spotkania z bisku-
pem odbędą się 21 marca 
(„Św. Wawrzyniec inspiracją 
dla chrześcijańskiej wizji ży-
cia” – godz. 18) oraz 18 
kwietnia („Św. Wawrzyniec 
drogowskazem do prawdzi-
wych skarbów człowieka” – 
godz. 18). Pełen harmono-
gram przygotowań do przyjęcia 
przez Karpacz patronatu św. 
Wawrzyńca na s. 10-11.   (KS)

Polska bobslejowa czwórka na mecie była zadowolona

Bp. Z. Kiernikowski

W Pjongczangu wystartowali: 
mieszkaniec Karpacza, bob-
sleista Mateusz Luty oraz 
pięcioro saneczkarzy: absol-
wentów SMS w Karpaczu lub 
byłych (obecnych) zawodni-
ków klubu Śnieżka: Natalia 
Wojtuściszyn, Maciej Kurow-
ski, Jakub Kowalewski, Woj-
ciech Chmielewski i Mateusz 
Sochowicz.
Najwięcej szumu wywołał start 
M. Sochowicza – w swoim III 
przejeździe zawodnik postano-
wił popędzić w dół torem sa-
neczkowym bez ochrony twa-
rzy, czym wzbudził uwagę 
mediów na całym świecie.  
W swoich ślizgach zajmował 
29., 19. i 31. miejsce – nie za-
kwalifikował się do IV przejaz-
du i ostatecznie przypadła mu 
27. lokata. Lepiej radził sobie 
Maciej Kurowski – zajmował 
kolejno 19., 24., 22. i 16. miej-

sce – w sumie dało mu 19. po-
zycję. W saneczkowych dwój-
kach Wojciech Chmielewski  
i Jakub Kowalewski zajęli 12. 
miejsce (osiągnęli 13. czas  
I przejazdu i 14. czas II przejaz-
du). W jedynkach pań Natalia 
Wojtuściszyn w kolejnych prze-

jazdach była 29., 17. i 20. –  
i również nie zakwalifikowała się 
do IV przejazdu (ostatecznie 
sklasyfikowano ją na 25. miej-
scu). W sztafecie saneczkarzy 
(Ewa Kuls-Kusyk – M. Kurowski 
– W. Chmielewski – J. Kowa-
lewski) Polska zajęła 8. miejsce 

na 13 ekip. W bobslejowych 
dwójkach Mateusz Luty  
i Krzysztof Tylkowski zajęli 
miejsce 21, 23. i 24. (bez IV 
przejazdu, ostatecznie 24. 
miejsce), a w czwórkach 
(wraz z Arnoldem Zdebia-
kiem, Łukaszem Miedzikiem 
i Grzegorzem Kossakow-
skim) nasi bobsleiści zajmo-
wali kolejno: 7., 18., 12. i 17. 
miejsce, co dało im ostatecz-
nie 13. pozycję – najlepszą  
w historii startów polskich 
bobsleistów na igrzyskach.

W Karpaczu igrzyska 
można było oglądać nie tyl-
ko przed telewizorami, ale 
także w Strefie Kibica Euro-
sportu, rozstawionej przy ul. 
Obrońców Pokoju 4. Na 
mieszkańców i turystów cze-
kały m.in. strefa VR, lodowi-
sko i laserowa strzelnica 
biathlonowa.                 (KS)
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Z życia Rady
Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej Karpacza za 2017 r.

W  2017 r. Komisja odbyła  11 protoko-
łowanych posiedzeń, na których sformuło-
wano 67 wniosków. Zrealizowano zadania 
określone w rocznym planie pracy, zgod-
nie z harmonogramem.

Głównymi tematami, którymi zajmowa-
ła się Komisja były:
1. Gospodarowanie mieszkaniowym za-
sobem gminy oraz podejmowanie dzia-
łań w zakresie: gospodarowania mieniem 
komunalnym, stan zadłużenia najemców  
w zasobach komunalnych, perspektywy 

Komisja Gospodarki Komunalnej,
Pomocy Społecznej, Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego

Marzec – kwiecień
• Stan bezpieczeństwa i porządku w mieście.
• realizacja zadań z zakresu pomocy spo-
łecznej;
• podsumowanie sezonu zimowego (kosz-
ty, sprawozdanie z przebiegu „Akcji zima”, 
stan dróg);
• rozpatrzenie projektów uchwał.

Plany komisji 
na rok 2018

Maj – czerwiec
• Sprawozdanie z realizacji: Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
za rok 2017;
• współpraca z organizacjami pozarządowy-
mi i stowarzyszeniami Gminy Karpacz;
• sprawozdanie z wykonania budżetu  
za 2017 r.;
• rozpatrzenie projektów uchwał.
Lipiec – sierpień
• Przerwa  urlopowa;

• gospodarowanie mieszkaniowym zaso-
bem Gminy;
• realizacja zadań inwestycyjnych;
• rozpatrzenie projektów uchwał.
Wrzesień – październik
• Sprawozdanie z wykonania budżetu   
Gminy za I półrocze 2018 r.;
• praca nad uchwałami okołobudżetowymi  
na rok 2019;
• porządek w mieście, przygotowania  
do sezonu zimowego;
• sprawozdanie z pracy komisji w 2018 r.;
• rozpatrzenie projektów uchwał.

Przewodnicząca 
Komisji 

Irena Seweryn

budownictwa komunalnego, stan zasobów 
mieszkaniowych, zaspakajanie potrzeb  
w zakresie mieszkań socjalnych i komunal-
nych.
2.  Gospodarka  wodno-ściekowa (realiza-
cja inwestycji, plany).
3.  Stan bezpieczeństwa, porządku publicz-
nego oraz ochrony przeciwpożarowej.
4.  Ocena funkcjonowania pracy Straży 
Miejskiej.
5.  Realizacja zadań z zakresu obrony cy-
wilnej i zarządzania kryzysowego.

Tematem obrad Komisji był m.in. stan bezpieczeństwa i porządku publicznego

6.  Sprawozdanie z wykonania Budżetu 
Gminy za 2016 rok.
7. Realizacja Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Miejskiego Programu Przeciw-
działania Narkomanii w roku 2016.
8.  Ekologia i stan środowiska.
9.  Realizacja zadań inwestycyjnych i re-
montów dróg.
10. Analiza działalności Miejskiego Zakła-
du Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o.
11. Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy za I półrocze  2018  r.
12. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 
na realizację inwestycji miejskich.
13. Budżet gminy na 2018 rok.
14. Opiniowanie wniosków o zakup działek 
na poprawę zagospodarowania.

Podczas posiedzeń komisja odbywała 
wizje lokalne w terenie. W posiedzeniach 
Komisji uczestniczyli m.in. burmistrz 
miasta, pracownicy Urzędu Miejskiego, 
mieszkańcy miasta, gestorzy turystyki,  
komendant SM, prezes spółki MZGK, pra-
cownicy MOPS.
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W 2017 r. komisja odbyła 7 protokołowa-
nych posiedzeń. Komisja pracowała zgod-
nie z planem zatwierdzonym uchwałą nr 
XXXII/291/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. 
Plan pracy komisji został zrealizowany. 

Komisja rewizyjna rozpatrzyła sprawozda-
nie finansowe Gminy Karpacz za 2016 r., spra-
wozdania z wykonania budżetu Gminy Kar-
pacz za 2016 rok oraz informacje o stanie 
mienia Gminy Karpacz, przedłożone przez 
burmistrza Karpacza, jak również zapoznała 
się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej

I kwartał: 
1. Opracowanie planu pracy komisji na 
2018 rok.
2.Kontrola gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy w 2017 roku.
3.Sprawy bieżące oraz skargi wpływające 
do komisji.

we Wrocławiu, zespół w Jeleniej Górze o spra-
wozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kar-
pacz za 2016 r. Komisja pozytywnie oceniła 
wykonanie budżetu. W głosowaniu za udziele-
niem absolutorium głosowało 5 radnych, 
przeciw było 0, wstrzymujących się 0.

Komisja przeanalizowała sprawozdanie  
z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 
2017 roku. Komisja rozpatrzyła dwie skargi:
1. Z dnia 6 czerwca 2017 r. na działania 
burmistrza. Przedmiotem skargi było biu-
rokratyczne załatwienie spraw na własną 

korzyść. Komisja uznała skargę za bezza-
sadną. Rada Miejska Karpacza podtrzyma-
ła stanowisko komisji podejmując uchwałę 
nr XLI/369/17 z dnia 8 września 2017 r.
 2. Z dnia 6 września 2017 roku w przed-
miocie nieprawidłowości w zarządzaniu 
majątkiem Gminy Karpacz. Komisja uznała 
skargę za bezzasadną. Rada Miejska Karpa-
cza podtrzymała stanowisko komisji podej-
mując uchwałę nr XLIII/398.17 z dnia 25 
października 2017 r.

W okresie sprawozdawczym, Komisja 
przeprowadziła trzy kontrole:
1. Kontrola sprzedaży działek na poprawę 
zagospodarowania nieruchomości przyle-
głych w latach 2015-2016.
- w kontrolowanym okresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.
2. Kontrola realizacji miejskich programów 
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkoma-
nii za pierwsze półrocze 2017 r.
- w kontrolowanym okresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.
3. Kontrola realizacji świadczeń rodzinnych, 
funduszu alimentacyjnego i programu 500+ 
za 2016 rok.

W żadnej z wyżej wymienionych kontroli 
nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przewodniczący 
Komisji 

Wojciech  
Wesołowski

Plany komisji 
na rok 2018

II kwartał:
1.Wypracowanie opinii i sporządzenie wnio-
sku o udzielenie absolutorium dla burmistrza 
Karpacza za 2017 rok.
2. Rozpatrywanie skarg wpływających do ko-
misji.

III kwartał:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu  
za pierwsze półrocze 2018 roku.
2. Kontrola wydawania zezwoleń na zajęcie 
pasa drogowego,  ruchu pojazdów nienor-
matywnych po drogach gminnych (partycy-

pacja w kosztach remontów dróg)
3. Zajęcie stanowiska lub wydanie opinii  
w sprawach bieżących i złożonych skarg 
do komisji.

IV kwartał: 
1. Omówienie budżetu gminy na 2019 rok.
2. Wykonanie sprawozdania z pracy komi-
sji za 2018 rok.
3. Rozpatrywanie skarg wpływających do 
komisji. Działalność istniejących instytucji 
oświaty i kultury, tworzenie miejskiego 
centrum kultury.

Komisja rewizyjna rozpatrywała m.in. sprawozdania dotyczące miejskich inwestycji

Masz pomysł, czym powinna zająć się Rada?
Napisz do nas: rada.miejska@karpacz.eu
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Z życia Rady

Marzec – kwiecień:
• Stan bezpieczeństwa i porządku w mie-
ście;
• sprawozdanie z działalności Straży Miej-
skiej za 2017 r.;
• podsumowanie sezonu zimowego;
• rozpatrzenie projektów uchwał.
Maj – czerwiec:
• Ocena funkcjonowania MZGK;
• wykorzystanie przez Gminę Karpacz fun-
duszy z Unii Europejskiej;

Przewodniczący 
Komisji 

Mirosław Czubak

Plany komisji 
na rok 2018

• sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy 
za 2017 rok;
• analiza wydatkowania środków na  realiza-
cję Gminnych Programów Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii  w 2017r.
Realizacja współpracy z Organizacjami Poza-
rządowymi;
• rozpatrzenie projektów uchwał.
Lipiec – sierpień:
• Przerwa urlopowa;
• promocja miasta – realizacja, plany;
• realizacja inwestycji miejskich;
• rozpatrzenie projektów uchwał.
Wrzesień – październik:
• Analiza sprawozdania z wykonania budżetu 
na I półrocze 2018 r;

• sprawozdanie finansowe  Biblioteki  Miej-
skiej za I półrocze 2018 r.;
• sprawozdanie finansowego Miejskiego 
Muzeum Zabawek za I półrocze 2018 
roku;
• określenie wysokości stawek  podatku od  
nieruchomości, od środków  transporto-
wych, opłaty targowej i opłaty miejscowej  
na rok 2019;
• rozpatrzenie projektów uchwał.
Listopad – grudzień:
• Prace nad budżetem na rok 2019;
• analiza działalności Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej;
• sprawozdanie z pracy komisji;
• rozpatrzenie projektów uchwał.

Komisja w roku 2017 odbyła 11 protoko-
łowanych  posiedzeń,  na  których  sfor-
mułowała 28 wniosków. W omawianym 
okresie Komisja pracowała według przyję-
tego wcześniej planu pracy. W działalności 
przypadającej na ten okres zrealizowała 
wszystkie zaplanowane zagadnienia. 

Na swoich posiedzeniach komisja prze-
analizowała stawki za wodę i odprowa-
dzanie ścieków oraz realizację inwestycji 
wodno-kanalizacyjnych. Przeprowadziła 
analizę wydatków na bezpieczeństwo  
i porządek w gminie. Zbadała kondycję fi-
nansową Gminy Karpacz i dokonała ana-
lizy zadłużenia miasta oraz prawidłowości 
spłaty zadłużenia. Komisja  zapoznała się 
z finansowym podsumowaniem sezonu 
zimowego. Przeprowadziła analizę finan-
sową promocji miasta za 2016 rok oraz  
zapoznała się z propozycjami na rok 2017. 

Rozpatrzyła przedłożone przez burmi-
strza Karpacza sprawozdanie finansowe 
Gminy za 2016 rok i  sprawozdanie z wy-
konania budżetu Gminy Karpacz za 2016 
rok oraz zapoznała się z uchwałą Komi-
sji Rewizyjnej Rady Miejskiej Karpacza  
z dnia 5 czerwca 2017 r.  w sprawie wniosku  
o udzielenie absolutorium burmistrzowi 
Karpacza za 2016 r. 

Komisja Budżetu 
i Rozwoju Gospodarczego

Zapoznała się ze stanem miejskich 
placówek kulturalnych oraz z informa-
cją dotyczącą przygotowania placówek 
oświatowych do nowego roku szkolnego 
2017/2018. Dokonała  analizy działalności 
spółki MZGK. Zapoznała się z realizacją  in-
westycji  miejskich. Przeprowadziła analizę 

wykorzystania przez gminę pozyskanych 
środków pozabudżetowych.

Rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz 
zapoznała się z informacją o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej miasta.

Przeanalizowla wydatkowanie środków  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  
Dokonała  również analizy kosztów funk-
cjonowania Straży Miejskiej.  

Komisja przeanalizowała wydatkowanie 
środków na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii i przebiegu 
współpracy miasta z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi  działalność  pożytku  publicz-
nego za 2016 r.

Po przeanalizowaniu wieloletniej pro-
gnozy finansowej miasta i projektu budże-
tu gminy na rok 2018 i po zapoznaniu się z 
opiniami o budżecie wydanymi przez stałe 
Komisje Rady, Komisja przygotowała opi-
nię o budżecie gminy na 2018 r.

Komisja analizowała m.in. inwestycje
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Komisja w roku 2017 odbyła 11 protokoło-
wanych spotkań. Zrealizowano wszystkie 
zadania określone w rocznym planie pracy, 
zgodnie z harmonogramem i wytycznymi 
wynikającymi z planu pracy RM Karpacza 
na rok 2017. Wypracowano 20 wniosków.

Ponadto Komisja szczególną uwagę 
zwróciła na: 
1. kontynuowanie wcześniej rozpoczętych 
prac nad zagospodarowaniem terenów zie-
lonych i obszarów struktury miejskiej służą-
cych mieszkańcom oraz przyjezdnym;
2. podwyższenie stopnia atrakcyjności i do-
stępności miasta poprzez prace związane  
z planowaniem infrastruktury przestrzennej 
oraz urbanistyką miasta;
3. przygotowywanych planów komplekso-
wego zagospodarowania „estetycznego”  
i funkcjonalnego Gminy Karpacz  w kontek-
ście uchwały reklamowej;

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

Marzec - kwiecień
• Spotkanie z dyrektorami i kierownikami 
placówek kulturalnych i oświatowych Kar-
pacza: działalność placówek, planowane 
inicjatywy, potrzeby, uroczystości przyję-
cia patronatu św. Wawrzyńca; 
• stan bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego Gminy Karpacz na podstawie danych 
za 2017 r.;
• podsumowanie sezonu zimowego 
2017/2018;
• działalność MOPS w Karpaczu oraz insty-
tucji działających w zakresie zapobieganiu 
patologii, tworzeniu miejsc pracy, wspie-
raniu rodziny;
• realizacja miejskich programów przeciw-
działania narkomanii oraz profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych;
• współpraca z organizacjami pozarządo-
wymi i stowarzyszeniami na terenie gminy 
Karpacz;
Maj – czerwiec
• Funkcjonowanie systemu podstawowej 

4. monitorowanie działań istniejących miej-
skich instytucji kultury oraz wybranych wy-
darzeń artystycznych i kulturalnych;
5. promowanie postaw aktywności arty-
stycznej wśród mieszkańców Karpacza (np. 
zebranie materiałów i wystąpienie do władz 
miasta o wszczęcie procedury dot. odzna-
czenia „Zasłużony dla Kultury Polskiej”)
6. czynny udział w inicjatywie społecznej 
nadania Gminie Karpacz patronatu św. 
Wawrzyńca;
7. przygotowywanie tematyki dziedzictwa 
kulturowego miasta i regionu w związku ze 
zbliżającymi się obchodami 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości; 
8. analizę stanu obecnego i kierunków roz-
woju promocji miasta, produktu lokalnego, 
marki Karpacza;
9. zabezpieczenie bezpieczeństwa miesz-
kańców, gości i turystów, zwłaszcza w od-

niesieniu do dzieci i młodzieży;
10. zabezpieczenie opieki medycznej, spraw 
zdrowia, profilaktyki uzależnień, pomocy 
społecznej itp.

Przewodniczący Komisji uczestniczył  
w większości wydarzeń artystycznych i kul-
turalnych miasta, m.in. odbywających się  
w Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum Za-
bawek, w Bibliotece Miejskiej, w szkołach 
czy w innych punktach miasta, spotykając 
się zarówno z mieszkańcami, jak i przedsta-
wicielami samorządów z sąsiednich gmin 
oraz krajów.

Przewodniczący 
Komisji 

Janusz Motylski

Plany komisji 
na rok 2018

opieki zdrowotnej dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców i gości; 
• planowane działania prewencyjne zwiększa-
jące bezpieczeństwo dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych w okresie wakacyjnym; 
• przygotowania gminy do uroczystości przy-
jęcia patronatu św. Wawrzyńca.
• spotkanie z twórcami i animatorami kultury;
• podsumowanie sytuacji budżetowej miasta 
– absolutorium budżetowe za 2017 r.;
Lipiec – sierpień
• Przerwa urlopowa (spotkania według po-
trzeb);
• wybrane wydarzenia kulturalne, artystycz-
ne, społeczne, uroczystość przyjęcia patro-
natu św. Wawrzyńca;
• ocena przygotowania placówek oświato-
wych i kulturalnych do rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego;
Wrzesień – październik
• Realizacja zadań inwestycyjnych gminy 
przewidzianych na 2018 r.;
• podsumowanie imprez kulturalnych oraz 
działań oświatowych w okresie letnim;
• wykonania budżetu miasta za I półrocze 
2018 r., Wieloletnia Prognoza Finansowa 
miasta;
• funkcjonowanie miejskich instytucji kultury 
w I półroczu 2018 r.

Listopad - grudzień
• Miejski Program Profilaktyki i RPA oraz 
PPN na 2019 r.;
• projekty uchwał około budżetowych;
• budżet miasta na 2019 r.
• wieloletnia Uchwała Finansowa gminy;
• projekty i propozycje tematów Komisji  
na 2019 r.

Tematy realizowane przez cały rok:
• Porządkowanie wizualnych elementów 
wpływających na estetykę miasta Karpa-
cza (ustawa krajobrazowa);
• zachowanie dziedzictwa kulturowego  
w przestrzeni miejskiej: architektura, urba-
nistyka, styl regionalny;
• gospodarowanie gminnymi terenami zie-
lonymi oraz obszarami struktury miejskiej 
dla polepszenia poziomu życia, zapewnie-
nia właściwego odpoczynku mieszkańców 
oraz podwyższenia stopnia atrakcyjności 
miasta;
• zabezpieczenie podstawowej opieki zdro-
wotnej mieszkańcom Karpacza i gościom;
• Św. Wawrzyniec – patron Karpacza i Lu-
dzi Gór; 
• działalność istniejących instytucji Oświa-
ty i Kultury, tworzenie miejskiego centrum 
kultury.

Masz pomysł, czym powinna zająć się Rada?
Napisz do nas: rada.miejska@karpacz.eu
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Harmonogram przygotowań
L.p. Termin/Data Rodzaj działania/Tematyka Osoba/y 

odpowiedzialne
Organizator Miejsce                  

1. 21 lutego, 
godz. 18

Ks. bp. Zbigniew Kiernikowski, 
„Św. Wawrzyniec przykładem człowieka 
przemienionego przez Ewangelię”.

Ks. Zenon Stoń Parafia NNMP w 
Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
W Karpaczu

2. luty Zapoznanie uczniów z postacią św. Wawrzyńca
Przedstawienie prezentacji multimedialnej 
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci

Anna Mysłek, 
Danuta Słodowska, 
Katarzyna Sobków

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

3. luty Rozpoczęcie prac nad recepturą regionalnego 
produktu „Wieniec Wawrzyńca”

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Karpaczu

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Karpaczu

4. luty- 
czerwiec

Stworzenie dokumentacji filmowej działań 
w ramach projektu

Agnieszka Kulczycka, 
Agnieszka 
Guziejewska

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

5. luty Konkurs plastyczny (dwa tematy do wyboru):
- Scena rodzajowa z życia św. Wawrzyńca,
- Krajobraz z kaplicą św. Wawrzyńca w tle

Jan Musielski, 
Agnieszka 
Kulczycka

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

wystawa

6. marzec Konkurs literacki (tematy do wyboru):
- Wskaż te cechy, wartości i postawy świętego, 
które mogą Ci być przydatne w Twoim życiu; 
 - Ukaż św. Wawrzyńca jako postać, która pomaga 
zwyciężać współczesne zagrożenia czyhające 
na młodych ludzi;
- Uzasadnij, że św. Wawrzyniec nadaje się 
na patrona Karpacza.

Wioleta Kasznia, 
Katarzyna Żołnier- 
Mordarska

Szkoła Podstawowa w 
Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
W Karpaczu

7. 21 marca, 
godz. 18.00

Ks. bp. Zbigniew Kiernikowski 
„Św. Wawrzyniec inspiracją 
dla chrześcijańskiej wizji życia”.

Ks. Zenon Stoń Parafia NNMP 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
W Karpaczu

8. marzec Przedstawiamy sylwetkę 
św. Wawrzyńca w języku angielskim

Agnieszka 
Guziejewska

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

9. kwiecień Tworzymy komiks przedstawiający życie 
św. Wawrzyńca

Wioleta Kasznia, 
Katarzyna 
Żołnier-Mordarska

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

10. kwiecień Ogólnopolski Konkurs kulinarny 
kucharzy Karkonoszy „Śladami Wawrzyńca”

Bogusława Kozłowska Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Karpaczu

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Karpaczu

11. 18 kwietnia, 
godz. 18

Ks. bp. Zbigniew Kiernikowski
„Św. Wawrzyniec drogowskazem 
do prawdziwych skarbów człowieka”

Ks. Zenon Stoń Parafia NNMP 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

12. kwiecień Stworzenie makiety kaplicy  
św. Wawrzyńca na Śnieżce

Anna Mysłek, 
Danuta Słodowska

Szkoła Podstawowa
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

13. kwiecień Konkurs plastyczny dla dzieci (grupa wiekowa 
6-9 lat) „Pocztówka z krainy św. Wawrzyńca”

Szkoła 707 Szkoła 707 Szkoła 707

14. maj Przeprowadzenie  
„Turnieju Wiedzy o św. Wawrzyńcu i Karpaczu”

Agnieszka 
Guziejewska, 
Lucyna Krawiec, 
Agnieszka Kulczycka

Szkoła Podstawowa
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

15. maj Wycieczka piesza na Śnieżkę i do kaplicy 
św. Wawrzyńca zorganizowana dla laureatów 
poszczególnych etapów

Wioleta Kasznia, 
Agnieszka Kulczycka, 
Lucyna Krawiec

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

16. maj Piknik sportowy dla szkół 
„O laur Św. Wawrzyńca”

Bogusława Kozłowska Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Karpaczu

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych 
w Karpaczu
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do ogłoszenia św. Wawrzyńca patronem Karpacza

17. 10 maja, 
godz. 19

Ks. dr Stanisław Szupieńko: 
„Św. Wawrzyniec w sztuce śląskiej 
– przedstawienia plastyczne i architektoniczne”

Ks. Zenon Stoń Parafia NNMP 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

18. maj Stworzenie witraża z wizerunkiem 
św. Wawrzyńca

Roma Zachariasiewicz, 
Jan Musielski

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

19. maj 
– czerwiec

Konkurs (list, opowiadanie z dialogiem, wywiad, 
grupy wiekowe: 10-14; 15-17): „Gdybym mógł 
(mogła) porozmawiać ze świętym Wawrzyńcem...”

Szkoła 707 Szkoła 707 Szkoła 707

20. 6 czerwca, 
godz. 19

Ryszard Rzepczyński: „Śladami Wawrzyńca 
– od średniowiecza do dzisiaj”.

Ks. Zenon Stoń Parafia NNMP 
 w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

21. czerwiec Stworzenie broszury obejmującej poszczególne 
działania w ramach realizowania projektu

Wioleta Kasznia, 
Agnieszka Kulczycka

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

22. czerwiec Zapoznanie szkoły z wytworami uczniów  
powstałymi w czasie realizowania projektu

Wioleta Kasznia, 
Agnieszka Kulczycka

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

23. 4 lipca, 
godz. 19

Janusz Motylski: „Św. Wawrzyniec 
– nasz karkonoski patron”

Ks. Zenon Stoń Parafia NNMP  
w Karpaczu

Szkoła Podstawowa 
w Karpaczu

24. 1-31 lipca Spotkania z ludźmi związanymi z zawodami, 
którym patronuje Św. Wawrzyniec

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Miejska Biblioteka 
Publiczna

25. 1-31 lipca Przybliżanie postaci Św. Wawrzyńca 
w oparciu o przysłowia

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Miejska Biblioteka 
Publiczna

26. 9 lipca, 
godz. 10-14

Warsztaty: „Wspólne budowanie makiety 
kaplicy św. Wawrzyńca”

Ewelina Markiewicz Miejskie Muzeum 
Zabawek

Miejskie Muzeum 
Zabawek

27. 26 lipca, 
godz. 11-15

Warsztaty z tworzenia szklanej biżuterii Pracownia 
Artystyczna Alter Ego 
Beata Grzesiak

Miejskie Muzeum 
Zabawek

Miejskie Muzeum 
Zabawek

28. 3 sierpnia, 
godz. 17

Prelekcja  
„O Świętym Wawrzyńcu w Karkonoszach”

Prowadzący 
Przemysław Wiater

Miejskie Muzeum 
Zabawek

Miejskie Muzeum 
Zabawek

29. 7 sierpnia, 
godz. 11-15

Warsztaty z tworzenia mozaiki Pracownia 
Artystyczna Alter Ego 
Beata Grzesiak

Miejskie Muzeum 
Zabawek

Miejskie Muzeum 
Zabawek

30. 9 sierpnia, 
godz. 11-15

„Plastik jak szkło” – pokaz tworzenia ozdób Prowadząca 
Beata Makutynowicz

Miejskie Muzeum 
Zabawek

Miejskie Muzeum 
Zabawek

31. do ust. w dn. 
10-15 sierpnia 

Warsztaty dla dzieci – „bułeczki Wawrzyńca” 
(dekorowanie wypieków)

Szkoła 707 Szkoła 707

32. do ust. w dn. 
10-15 sierpnia

Warsztaty dla dzieci – przygotowanie zawieszek 
i kolczyków z wizerunkiem św. Wawrzyńca, 
z motywem Karpacza, gór itp.

Szkoła 707  Szkoła 707

33. do ust. w dn. 
10-15 sierpnia

Malowanie twarzy dzieci Szkoła 707 Szkoła 707

34. do ust. w dn. 
10-15 sierpnia 

Produkcja waty cukrowej Szkoła 707 Szkoła 707

35. do ustalenia gra parkowa BOULE Szkoła 707  Szkoła 707

36. sierpień Udział w święcie organizowanym
na deptaku przez miasto:
 - Miodowe wafelki,
 - Kwiaty i pszczółki,
 - Małe modele kaplicy Św. Wawrzyńca,
 - Okolicznościowa zakładka do książki

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Miejska Biblioteka 
Publiczna

Miejska Biblioteka 
Publiczna

37. 10-15 sierpnia Prezentacja i dystrybucja produktu regionalnego  
„wieniec Wawrzyńca”

Bogusława Kozłowska ZSP w Karpaczu

38. 10-15 sierpnia Dystrybucja woreczków z ziołami regionalnymi Bogusława Kozłowska ZSP w Karpaczu
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Edukacja i kultura

Uchwałą Rady Miejskiej Szkoła Pod-
stawowa w Karpaczu z dniem 1 stycznia 
2018 r. przejęła imię Ratowników Gór-
skich po zlikwidowanym Gimnazjum.
Gdy najlepsi sportowcy na świecie ry-
walizowali w Pjongczangu, uczniowie 
SP w Karpaczu zdobywali medale  
w Lądku Zdroju. W dniach 7-8 lutego br. 
rozegrano tam Finał Igrzysk Dzieci i Mło-
dzieży Szkolnej w Narciarstwie Alpej-
skim. W zawodach udział wzięło 21 
szkół podstawowych i 16 gimnazjów  
z całego województwa. Łącznie na star-
cie giganta stanęło ponad 200 zawodni-
ków i zawodniczek. Reprezentacja naszej 
szkoły wygrała rywalizację drużynową  
w każdej kategorii. Oto wyniki: dziewczę-
ta rocznik 2005-2007: 1. miejsce druży-

na w składzie: Julia Kołodziejska, Julia 
Leniewicz, Malwina Wakor; chłopcy rocznik 
2005-2007 – 1. miejsce drużyna w składzie: 
Kamil Koralewski, Igor Seweryn, Aleksan-
der Cich; dziewczęta rocznik 2002-2004 – 
1. miejsce drużyna w składzie: Lena Cich, 
Paulina Borowska, Julia Wieleba; chłopcy 
rocznik 2002-2004 – 1. miejsce drużyna w 
składzie: Bartosz Domagała, Igor Dobro-
wolski, Piotr Czubak.

Szkoła Podstawowa

W rywalizacji indywidualnej najlepiej spisali 
się Kamil Koralewski – 1 miejsce, Lena Cich 

w Cieplicach, spotkaniu z ratownikiem 
GOPR i kolejną rozgrywką „Meczy Matema-
tycznych” – rozpoczęły się ferie.
II półrocze przywitało nas Tygodniem 
Karnawału. Od 5 do 9 lutego Szkoła 707 wy-
pełniła się przeróżnymi stylizacjami: od sza-
lonych fryzur (które, jak co roku, zadziwiły 
pedagogów), po postacie z bajek. I młodsi,  
i starsi (włączając w to nauczycieli) bawili 
się świetnie, a za zaangażowanie i pomysło-
wość dziękujemy także rodzicom.
Współpraca z KPN też nabiera rumieńców. 
Uczniowie klas młodszych regularnie uczest-
niczą w zajęciach edukacyjnych, poznając za-
pachy przypraw korzennych, siłę czterech ży-
wiołów czy zasady dożywiania zwierząt. 
„Praktyka czyni mistrza” – wyniki ostat-
nich konkursów potwierdzają to przysłowie. 
Konkurs „Olimpus – matematyka” przyniósł 
IV miejsce Julii (kl. VII) na ponad 2000 
uczestników, „Alfik humanistyczny” to 

wspaniały wynik Leny (kl. VII) – X miej-
sce na 2131 uczestników, IV miejsce  
i dyplom laureata dla Juliana (kl. III)  
w Ogólnopolskim Konkursie „Dyktando 
(nie tylko) dla mistrzów” (1153 uczest-
ników). 9 lutego 2018 r. dwie z naszych 
uczennic, Marianna i Hania, reprezento-
wały Szkołę w finale konkursu „Zdolny 
ślązaczek – j. angielski”. Trzymamy 
kciuki  za nasze finalistki!
Czekając na wiosnę korzystamy z go-
ścinności stoków Kolorowa (w ramach 
programu „WF na śniegu”) i Pod Wan-
giem. Warunki wyśmienite, humory do-
pisują, sprzęt przygotowany. Szkolny 
Klub Wędrowca też nie boi się zimy – już 
17 lutego inauguracja roku 2018.
Plany na kolejne tygodnie mamy na-
pięte: czekają nas m.in. wiosenne warsz-
taty wielkanocne. Wiosna zapowiada się 
fantastycznie!

Tuż przed feriami podsumowaliśmy  
I półrocze. Za nami świąteczny występ  
w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej 
Górze w ramach niedzielnych „Poran-
ków muzycznych”– profesjonalna scena 
przypadła do gustu naszym małym arty-
stom, a i tematyka („Prawdziwa historia 
św. Mikołaja”) wzbudziła ich zachwyt. 
Tuż po przedstawieniu „Pierwsza Gwiaz-
da”, wizycie w Teatrze Zdrojowym  

Szkoła 707

– 2 miejsce, Julia Kołodziejska i Igor Se-
weryn – 3 miejsce.
Uczennica Szkoły Podstawowej Emilia 
Luty zwyciężyła w Powiatowym konkur-
sie plastycznym „Sporty zimowe” w kate-
gorii 13-16 lat (jej praca obok). Mikołaj 
Koralewski otrzymał natomiast wyróżnie-
nie wśród dzieci w wieku 6-8 lat. Konkurs 
zorganizował jeleniogórski MDK.
W Janowicach Wielkich rozegrano 
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
w Piłce Siatkowej. Drużyna dziewcząt  
z Karpacza, w składzie: K. Kasprzak,  
N. Gajlusz, M. Korzeniowska, K. Melnik, 
A. Łubińska, A. Stanuch, O. Grochowska, 
M. Żmuda, N. Rystwej, K. Konieczny zaję-
ła II miejsce. Na najwyższym stopniu po-
dium stanęli za to chłopcy. Szkołę 
reprezentowali: W. Malinowski, W. Ak-
sak, K. Kamiński, B. Michałek, M. Fry-
dryk, P. Czubak, K. Fugiel, P. Szumowski, 
M. Fediuk, D. Mostowiec.
8 lutego pierwszoklasiści zostali 
przyjęci w poczet czytelników. W tym 
ważnym dniu uczniowie obejrzeli przed-
stawienie przygotowane przez ich star-
szych kolegów „O rybaku i złotej rybce” 
oraz złożyli przysięgę, że będą szanować 
wszystkie książki.                      (net)
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Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

Młodzi saneczkarze z Dolnego Śląska 
rozbili bank z medalami podczas Ogólno-
polskiej Olimpiady Młodzieży Podkarpac-
kie 2018. Zawodnicy SMS  Karpacz, MKS 
Karkonosze sporty zimowe i Śnieżki Kar-
pacz łącznie wywalczyli 15 krążków – po 
trzy zdobyli Klaudia Domaradzka, Kacper 
Tarnawski i Mateusz Karaś. Oto pełna li-
sta sukcesów: w konkurencji jedynek, 
wśród juniorów: Kacper Tarnawski – zło-
ty medal, Klaudia Domaradzka – złoty 
medal, Weronika Bryk srebrny medal (je-
dynki kobiet. Wśród juniorów młod-
szych: Patrycja Karaś złoty medal, Helena 
Pileas srebrny medal, Mateusz Karaś zło-
ty medal, Jakub Karaś srebrny medal, Ję-
drzej Poniatowski brązowy medal.  
W konkurencji dwójek - wśród juniorów: 
Kacper Tarnawski/Klaudia Domaradzka 
– złoty medal, wśród juniorów młod-
szych: Mateusz Karaś i Jakub Karaś – 
złoty medal dwójki, Jędrzej Poniatowski/
Patrycja Karaś – srebrny medal. Drużyny 
medalowe, juniorzy młodsi: Jakub Karaś, 
Mateusz Karaś i Helena Pielas – złoty 
medal, Jędrzej Poniatowski i Patrycja Ka-
raś – srebrny medal. Drużyny medalowe 
– juniorzy: Kacper Tarnawski, Klaudia 

 Czterdziestu uczniów z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych wzięło 
udział szkolnych etapach olimpiad eko-
nomicznych. W Olimpiadzie Wiedzy 
Ekonomicznej najlepszy wynik osiągnę-
ła Magdalena Orlicka z kl. IIa, a w Olim-
piadzie Przedsiębiorczości, zorganizo- 
wanej przez Zespół Szkół Rzemiosł Ar-
tystycznych w Jeleniej Górze i Uniwer-
sytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
najwięcej punktów uzyskała Paulina Ry-
ba z kl. IIt. W Olimpiadzie Statystycznej 
najlepiej zaprezentowali się Norbert Po-
licht i Joanna Nowak (oboje klasa IIIt),  
a w ostatnim etapie szkolnym Olimpia-
dy Przedsiębiorczości triumfowała An-
na Drąg przed Sandrą Suropek i Idą 
Jaromin (wszystkie z Ia). Wszystkim 
uczestnikom i uczestniczkom gratuluje-
my i życzymy powodzenia w dalszych 
etapach zmagań.  

Domaradzka – złoty medal, Weronika Bryk, 
Arkadiusz Dybalski, Dominik Houhoud – 
srebrny medal.
 19 lutego 2018 r. uczniowie ZSP Nikola 
Basta, Aleksandra Delost, Norbert Policht  
i Dawid Bednarczyk uczestniczyli w spotka-
niu w Legnicy, zorganizowanym w ramach 
projektu KINEMA 2015. Celem przedsię-
wzięcia jest edukacja filmowa i międzykultu-
rowa młodzieży polskiej, niemieckiej  
i francuskiej. W spotkaniu wzięli udział re-
prezentanci sześciu dolnośląskich szkół 
(ZSP w Karpaczu, X LO we Wrocławiu, LO  
w Górze, ZSZ w Ząbkowicach Śląskich, ZSP 
w Oleśnicy oraz ZST w Jeleniej Górze). Pod-
czas warsztatów uczniowie prezentowali 
nakręcone przez siebie filmy, nawiązujące 
do obejrzanych wcześniej obrazów niemiec-
kich i francuskich. Efekt pracy uczniów ZSP 
można znaleźć pod linkiem: www.youtube.
com/watch?v=TaqivUwfv2s.

Saneczkarze na torze w Krynicy Zdroju

Od 12 stycznia do 28 lutego br. w Miej-
skim Muzeum Zabawek ze zbiorów 
Henryka Tomaszewskiego można było 
oglądać wystawę wyjątkowego malar-
stwa. Zaprezentowano prace czworga 
artystów: Małgorzaty Kalińskiej, Haliny 
Nowickiej (obie po ASP w Łodzi), Artu-
ra Kardamasza (absolwent PWSSP we 
Wrocławiu) i Tomasza Klimczyka (ASP 
Kraków). Na ich obrazach kolor i świa-
tło przenikają się, tworząc na płótnach 
niezwykłe efekty.

Wernisaż wystawy w Muzeum 
uświetnił występ młodej artystki Kata-
rzyny Nowogrodzkiej.                                                    (KS)

Dopełnione światłem – wystawa w Muzeum Zabawek
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Artur Kardamasz i jego dzieła



14 Karpacz informator samorządowy

Kultura, edukacja

14 stycznia br. w Karpaczu zagrała największa orkiestra świata – od-
był się XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Har-
cerze z 25. Drużyny Harcerskiej „Przygoda” zebrali do puszek 
15.470,10 zł. Miasto i partnerzy zorganizowali także aukcje inter-
netowe, w których do wylicytowania były m.in. lekcja jazdy na 
nartach z burmistrzem Karpacza, profesjonalna kulinarna sesja 
zdjęciowa wykonana przez zastępcę burmistrza, krzesełka z kolei  
linowej na Kopę czy kryształowe serce z Huty Julia. Łączna kwota jaką 
udało się zebrać w aucjach internetowych to 2.773,70 zł. Wszystkim  
zaangażowanym w organizację Finału serdecznie dziękujemy!            (KS)

Karpacz dla WOŚP: ponad 18 tys. zł!

Zbigniew Kulik, dyrektor Muzeum Sportu 
i Turystyki w Karpaczu, który przez prawie 
dwie dekady dokumentował spotkania 
i wędrówki z Tadeuszem Różewiczem 
(1921-2014), wybitnym poetą, dramatur-
giem i prozaikiem, przygotował i wydał al-
bum o tym mistrzu pióra, trzykrotnie no-
minowanym do literackiej Nagrody Nobla.

Publikacja, wydana w 500 egzempla-
rzach, zawiera ponad 150 fotografii nie 
tylko z Karpacza i Karkonoszy, ale i z uro-
czystości przyznania autorowi „Kartoteki” 
doktoratów honoris causa polskich uczel-
ni, z wyjazdu na otwarcie wystawy mu 
poświęconej w Pradze oraz ze spotkań 
ze znanymi polskimi twórcami. Znaleźć 

Nowy album o zasłużonym 
mieszkańcu Karpacza

Tadeusz Różewicz w fotografii
tu można również zdjęcia nagród i wy-
różnień Tadeusza Różewicza prezentowa-
nych w muzeum w Karpaczu.

Autor albumu opisuje, jak powstawały 
kolejne fotografie Tadeusza Różewicza. 
Zwykle sam je inicjował, ale zdarzało się 
też, że to poeta, zauroczony danym miej-
scem lub obiektem, prosił, by go uwiecz-
nić. Gdy zdjęć było już wystarczająco 
dużo, za zgodą poety Zbigniew Kulik przy-
gotował i wydał pierwszy album pt. „Ta-
deusz Różewicz w Karkonoszach” z jego 
wierszami tutaj powstałymi, wznowiony 
jeszcze raz po jego śmierci. Nowy album 
to swego rodzaju kontynuacja. Za zgodą 
małżonki poety – Wiesławy Różewicz – 
opublikowano w nim również wybrane 
utwory twórcy, wraz z jego „Ostatnią wolą 
i prośbą” o pochowaniu urny z jego pro-
chami na cmentarzu przy kościele Wang.

Historyk literatury polskiej, prof. UWr. 
Wojciech Browarny w kwartalniku „Heri-
to” nazwał Tadeusza Różewicza „najwy-
bitniejszym pisarzem, który zmarł na Ślą-
sku po Hauptmanie”. Przypomniał też, że 
Różewicz poświęcił Karkonoszom i Wan-
dzie Rutkiewicz „Gawędę o spóźnionej 
miłości”, a Wrocławiowi m.in. poematy  
o ewangelickim teologu i dysydencie 
Dietrichu Bonhoefferze oraz pomniku 
Jana XXIII.

Album można nabyć w kasie Mu-
zeum Sportu i Turystyki w Karpaczu,  
w godzinach otwarcia tej instytucji.  (msit)
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2
TYS. ZŁ

KAMPANIE

zapłaci Karpacz 
za dostawę  
300 ton soli 
do utrzymania 
zimowego dróg

medialne zrealizo-
wał zimą Karpacz. 
Miasto było 
promowane  
w TVN i Eurosporcie

36
warsztatów profilaktyki uzależnień 
sfinansowała Gmina Karpacz 
dla uczniów szkoły podstawowej

65 zapłaciła Gmina 
za integrację 
mieszkańców 
Karpacza 
Górnego 

30
kosztował miasto 
projekt remontu 
ulic Szkolnej, 
Staszica 
i Grottgera 

GODZIN

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ
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Czterdzieści dwa lata temu huraganowy 
wiatr zniszczył kaplicę św. Wawrzyńca na 
Śnieżce. Gdyby wtedy nie znaleźli się lu-
dzie gotowi ją odbudować, być może dziś 
Karpacz o patronacie świętego mógłby tyl-
ko pomarzyć.

Kiedy dokładnie dach kaplicy ustąpił pod 
naporem wiatru – dokładnie nie wiadomo. 
Huragan nad Karkonoszami wiał wtedy od 
30 grudnia 1975 r. do 3 stycznia roku 1976. 
Drewniane fragmenty zabytkowej kaplicy 
latały po zboczach najwyższego szczytu 
Sudetów przez kilka tygodni, niszczycielskiej 
sile z trudem stawiały opór stare ściany.

– Nie było wątpliwości, że potrzebny 
jest kapitalny remont – wspomina Cyryl 
Jurczyszak, ówczesny dyrektor Karkono-
skiego Parku Narodowego. To do niego  
z prośbą o pomoc na początku marca 1976 r. 
przyszedł Tadeusz Hołdys, wówczas dyrek-
tor Obserwatorium Meteorologicznego na 
Śnieżce. – To nie były czasy dobre dla ko-
ścioła, ale trzeba było podjąć szybką decy-
zję – mówi były szef KPN.

Jurczyszak zdecydował: „jedziemy na 
Podhale po znajomych górali i robimy re-
mont!”. 6 maja 1976 r. – mimo wysokiej 
gorączki – razem z proboszczem karpackiej 
parafii Zbigniewem Kirszem wsiadł do sko-
dy i ruszył pod Tatry. – Wiedziałem, że  
w moich rodzinnych stronach oraz w okoli-
cach Zawoi i Zubrzycy Górnej znajdziemy 
takich cieśli i dekarzy, jakich w Karpaczu nie 
ma – mówi. – Znałem ich dobrze, bo ściąga-

łem ich do pracy już w latach 60., gdy by-
łem leśniczym w Młotach koło Bystrzycy 

Kłodzkiej – mówi były szef KPN.
Fachowcy zgodzili się przyjechać, 

choć najpierw trzeba było co nieco 

wypić – przyjazd gości z Karpacza okazał 
się wielkim świętem. Szczęściu trzeba też 
było trochę pomóc. – Obiecywali, że przy-
jadą, ale ja mówiłem księdzu na ucho, żeby 
im nie wierzył, bo ja ich dobrze znam – 
wspomina Jurczyszak. Wymyślili więc for-
tel. Przekonali górali, że w powrotną drogę 
od razu zabiorą maszynę do gontów. – 
Wiedziałem, że wtedy na pewno do Karpa-
cza przyjadą. Miałem rację, dotarli przed 
nami – śmieje się.

Ale zdobycie ekipy to była dopiero poło-
wa sukcesu. W peerelowskiej gospodarce 
brakowało przede wszystkim materiałów 
do budowy. Jurczyszak rozwiązał ten pro-
blem tak, jak mógł. – Pod Chojnikiem spo-
wodowałem wycinkę kilkunastu najwyższej 
jakości modrzewi. Po przetarciu ich w tarta-
ku przekazałem deski na remont kaplicy. 
Obiekt leży na terenie Parku, więc Park 
może pomóc w odbudowie – pomyślałem.

Niestety, szybko znaleźli sie tacy, którzy 
myśleli inaczej. „W ramach jakiego planu 
cięć pozyskano to drewno” oraz „na jakiej 
podstawie dyrektor wydał 31 m3 drewna 
bezpłatnie” – zapytał wkrótce szef departa-
mentu Ministerstwa Leśnictwa. Jurczyszak 
musiał się stawić w Warszawie i gęsto tłu-
maczyć. – Potraktowali mnie wtedy jak du-
żego winowajcę, trzech urzędników biorą-
cych udział w przesłuchaniu nie podało mi 
na powitanie ręki. Znali mnie z dobrej robo-
ty, nie potrafili zrozumieć, dlaczego poma-
gam w remoncie – mówi.

 O mało nie stracił wówczas stanowiska, 
ale swego zaangażowania nigdy nie żało-

wał. – Co tam stanowisko. Raz jest, raz nie 
ma – mówi z uśmiechem.

Górale z Podhala zabrali się do roboty 
błyskawicznie, choć warunki były ciężkie. 
– Wiało bez przerwy, wyrywało deski z dło-
ni, szarpało rusztowaniami – wspomina 
Ignacy Kowalczyk. Razem z nim w Karpa-
czu pracowało jeszcze siedmiu górali: Józef 
Zaremba, Stanisław Sala, Adam Stec-Sala, 
Stefan Stec-Sala, Eugeniusz Świetlak, Eu-
geniusz Misiniec i Eugeniusz Kowalik. Czte-
rech ostatnich już nie żyje.

Projektem odbudowy zajął się przyjaciel 
Jurczyszaka Antoni Bil. – Trzeba było zała-
twiać mnóstwo papierów, wielu się dziwiło, 
co my robimy, bo to był pierwszy remont 
zabytkowego obiektu w nowopowstałym 
województwie jeleniogórskim – wspomina 
Jurczyszak. – Jak do dyrektora PTTK w Ko-
warach poszedłem po pomoc razem z księ-
dzem, to nas pogonił – dodaje.

Według architekta Wiktora Prystroma 
do remontu kapitalnego świątyni zużyto ok. 
5,5 tony cementu, 31 m3 drewna,  ponad 
4,5 tys. sztuk gontów i ok. 2300 kg środków 
impregnacyjnych. Pod koniec października 
1976 r. kaplica św. Wawrzyńca na Śnieżce 
stała już wyremontowana.

Choć od czasu remontu mija już 42 lata, 
Jurczyszak i Kowalczyk wciąż utrzymują 
przyjacielskie kontakty. Góral z Podhala do 
Karpacza nigdy później jednak nie przyje-
chał. – Miło byłoby jeszcze raz spojrzeć na 
świat ze szczytu Śnieżki, ale już za stary je-
stem na takie wyprawy – mówi Kowalczyk. 
Na Podhale wybiera się za to Cyryl Jurczy-
szak. – Czas powspominać, dopóki jest  
z kim – mówi.

Wspomnienia

Podniesiona z gruzów

Historia

Podhalańscy górale w trakcie remontu

Cyryl Jurczyszak w latach 70.
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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 dawnej pocztówce

Budynki MSiT oraz kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa przed wojną

Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

      
  Przewodnicząca Rady Miejskiej 

i Burmistrz Karpacza
mają zaszczyt zaprosić  

MIESZKAŃCÓW  KARPACZA
na uroczystą sesję Rady Miejskiej Karpacza 

zwołaną z okazji

nadania ks. Zenonowi Stoniowi tytułu 
 Honorowego Obywatela Gminy Karpacz.

Uroczystość odbędzie się w dniu  
15 marca 2018 r. o godz. 11.00

          w Hotelu Mercure Karpacz Skalny w Karpaczu 
ul. Obrońców Pokoju 5 

Porządek obrad: 
1. Otwarcie sesji                                                                                                                                            
2. Powitanie zaproszonych gości. 
3. Odczytanie podjętej przez Radę Miejską Karpacza uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie 
nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Karpacz”. 
5. Wręczenie Aktu  NADANIA i legitymacji „Honorowy Obywatel Gminy Karpacz”
6. Zakończenie obrad 


