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Uwaga! Do 6 lipca można zgłaszać propozycje nazwy dla nowej ulicy, 
która powstanie przy stadionie lekkoatletycznym. Więcej na: karpacz.pl
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Gotowi na patrona!

Stadion rośnie 
w oczach 
Tartanowa  

nawierzchnia 
 ma być gotowa 
najdalej w poło-

wie września

– W ciągu ostatnich czterech lat 
dochody budżetu Karpacza wzrosły 
o ponad 3 mln zł – mówi burmistrz 
miasta Radosław Jęcek

Wakacyjna oferta Karpacza 
Na mieszkańców czekają festiwale, 
występy gwiazd i pikniki

Jest absolutorium za 2017 rok 
Na czerwcowej sesji Rada Miejska 
zaakceptowała wykonanie budżetu 
miasta w roku 2017 r.

Bieg 3xŚnieżka=1xMontBlanc 
– najlepsi biegacze rywalizowali 
o mistrzostwo świata

Już w sierpniu św. Wawrzyniec zostanie patronem Karpacza. W Szkole Podstawowej zakoń-
czył się wielomiesięczny projekt edukacyjny, mający przygotować młodzież do tego wyda-
rzenia. Zorganizowano m.in. konkursy plastyczny i literacki. Więcej szczegółów – s. 15.
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Mamy dekret Stolicy Apostolskiej
Szanowni Państwo,

Papież Franciszek zatwierdził patrona Karpacza. Pomysł, aby 
był nim św. Wawrzyniec spotkał się z ogromnym zainteresowa-
niem i ciepłym odzewem mieszkańców. Nic dziwnego – związek 
św. Wawrzyńca z naszym miastem to historia sięgająca 1681 r. 
Wtedy to – 10 sierpnia – poświęcono kaplicę na Śnieżce.

Nasze starania o ustanowienie św. Wawrzyńca patronem Kar-
pacza rozpoczęły się w 2016 r. Z inicjatywy grupy radnych (wcze-
śniej pod listami poparcia podpisało się 450 osób) 31 sierpnia 
2016 r. Rada Miejska podjęła uchwałę intencyjną w sprawie woli 
ustanowienia św. Wawrzyńca patronem miasta. Aktywnie zaanga-
żowany w sprawę ks. proboszcz Zenon Stoń zebrał wszystkie do-
kumenty i zwrócił się z prośbą do biskupa legnickiego Zbigniewa 
Kiernikowskiego o przekazanie wniosku do Stolicy Apostolskiej. 

Później potrzebna już była decyzja Watykanu, a konkretnie 
dekret urzędującego papieża. Cała procedura trwała dwa lata.  
W okresie tym władze kościelne i świeckie przygotowywały miesz-
kańców, młodzież i dzieci do tego wydarzenia. Rada Miejska po-
wołała Komisję Doraźną (harmonogram działań był publikowany 
w poprzednich numerach Biuletynu), a biskup diecezji legnickiej 
spotykał się z mieszkańcami i prowadził dla nich katechezy. Zorga-
nizowano również wykłady historyka sztuki ks. dr Stanisława Szu-
pieńko oraz znawcy historii naszego regionu Ryszarda Rzepczyń-

skiego. Odbyły się diecezjalne warsztaty muzyczne zorganizowane 
przez ks. Michała Marszałka, a szkoły, przedszkola, instytucje kul-
turalne organizowały konkursy plastyczne, literackie, kulinarne.

Teraz przed nami uroczystości związane z przyjęciem patrona, 
które odbędą się 12 sierpnia 2018 r. W tym dniu Rada Miejska 
Karpacza mając na względzie dekret Stolicy Apostolskiej podejmie 
uchwałę w sprawie przyjęcia św. Wawrzyńca za patrona Miasta. 
O godz. 11.00 w parku przy „Mieszku” odbędzie się msza św.,  
w trakcie której odczytany zostanie dekret i uchwała rady. Na za-
kończenie uroczystości – koncert i poczęstunek. Już dzisiaj ser-
decznie zapraszam do udziału w tej ważnej i podniosłej uroczysto-
ści.                      Ewa Walczak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Z życia miasta

Sekcja Emerytów 
i Rencistów ZNP 
zaprasza do wspól-
nego budowania 
solidarności mię-
dzypokoleniowej. 
Razem z seniorami 
można się wybrać 
np. nad morze!

ogłasza informacje i przyjmuje zapisy. Kosz-
ty przejazdu pokrywa Urząd Miasta, a za bi-
lety wstępu płaci Sekcja.

Jedna z takich wypraw odbyła się 20 
kwietnia 2018 r. W piękny słoneczny dzień 
seniorzy wyjechali busem pana Leszka Ka-

lupy do Huty Julia w Piechowicach.  
W wycieczce wzięło udział 26 osób: 
członków ZNP i mieszkańców miasta, 
przy czym koszty przejazdu tradycyjnie 
pokrył magistrat. Dzięki przewodniczce – 
pani Justynie – seniorzy poznali proces 
produkcji szkła, od ciekłej masy po cu-
downe, gotowe wyroby.

1 czerwca zarząd sekcji zorganizował 
natomiast wyjazd na wczasy nad morze 
do Dziwnówka, do pięknego ośrodka  
„Rezydencja”. Wyjechały 34 osoby – 
członkowie ZNP oraz mieszkańcy Karpa-
cza i okolic. Wczasowicze spędzali czas 
opalając się oraz spacerując po okolicy. 
Jeteśmy wdzięczni właścicielowi Ośrod-
ka, p. Arturowi Nowakowi za zorganizo-
wanie tak wspaniałego wypoczynku!                     

Barbara Włodyga,
Przewodnicząca SEiR ZNP w Karpaczu

Integracja odbywa się pod hasłem „My 
dla Was, Wy dla nas”. Sekcja Emerytów  
i Rencistów ZNP organizuje wyjazdy (na 
wycieczki, do kina, teatru czy filharmonii), 
ustala termin i rezerwuje bilety, a następ-
nie na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Seniorzy na wakacjach w Dziwnówku
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Seniorzy ZNP: zapraszamy do integracji!
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tysięcy złotych w każdym z czterech okręgów Karpacza rozdysponują 
mieszkańcy w ramach tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego. 
Weryfikacja zgłoszonych pomysłów potrwa od 1 lipca do 31 sierpnia

Najlepiej spojrzeć na fakty
– Miarą rozwoju Karpacza są m.in. jego wyniki finansowe. W ciągu czterech lat dochody 
miasta wzrosły o ponad 3 mln złotych – mówi burmistrz Radosław Jęcek

Do końca kadencji zostało niewiele ponad 
cztery miesiące. Powoli nadchodzi czas 
podsumowań.
To były dla mnie cztery bardzo ważne lata, 
ale nie chciałbym zbyt wiele mówić o swoich 
prywatnych odczuciach. Myślę, że to, gdzie 
jest miasto teraz, a gdzie było cztery lata 
temu, doskonale widać: na ulicach, w me-
diach i w dokumentach. Wystarczy skupić 
się na faktach.

Co dokładnie ma Pan na myśli?
Miarą rozwoju Karpacza są na przykład jego 
wyniki finansowe. W 2014 r., gdy zaczyna-
łem pracę jako burmistrz, dochody budżetu 
gminy wynosiły 32,7 mln złotych, obecnie 
przekraczają 35,7 mln zł – mamy więc wzrost 
o ponad 10 proc. W sprawozdaniach z wy-
konania budżetu widać też, na co położyłem 
szczególny nacisk. Wydatki na bezpieczeń-
stwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 
w ciągu czterech lat skoczyły z 632 tys. do 
prawie miliona, czyli o 70 proc. Więcej wy-
dajemy też na instytucje kultury czy kulturę 
fizyczną, ograniczyliśmy natomiast koszty 
wynagrodzeń osobowych – w ostatnich la-
tach spadły one z 3,2 mln zł do 2,8 mln zł.

Budżet miasta byłby jeszcze większy, gdy-
by wszyscy mieszkańcy i gestorzy uczci-
wie płacili podatki.
To prawda, ale ten problem udało się nam 
opanować. Jeszcze w 2016 r. zaległości po-
datników wynosiły 2,3 mln zł, a urzędnicy 
musieli wysłać 809 upomnień. W ubiegłym 
roku zaległości spadły do 709 tys. zł. To 
oznacza, że udało się usprawnić egzekucję, 
choć na pewno pomogła nam również do-
bra koniuniktura. Staram się wprowadzać 
uczciwe zasady: np. pomagamy promować 
naszych gestorów, ale najpierw muszą oni 
wywiązać się ze swoich obowiązków.

Pan też podjął w przeszłości różne zobo-
wiązania wobec mieszkańców. Miał być 
stadion i nowy deptak.

Z tych zobowiązań absolutnie się nie wyco-
fuję. Jak wygląda sytuacja ze stadionem – 
każdy widzi, na wiosnę będzie można z nie-
go korzystać. Jeśli chodzi o deptak – mamy 
gotową dokumentację, złożyliśmy też pra-
widłowy wniosek. Oceniono go pozytywnie, 
ale w naborze zabrakło środków unijnych. 
Jesienią planujemy przetarg na wykonawcę, 
tak abyśmy w chwili uruchomienia dodat-
kowych środków byli gotowi do realizacji. 
Nie można też zapomnieć o innych inwesty-
cjach: w sumie tylko w ubiegłym roku wy-
daliśmy na nie aż 16 mln zł. Z zewnątrz – na 
różne cele – pozyskaliśmy aż 12 mln zł.

Pieniądze na papierze to jedno, a komfort 
życia mieszkańców to drugie.
Ale ten komfort również rośnie. Mieszkańcy 
mają nowe nawierzchnie dróg, regularnie 
wymieniana jest sieć wodno-kanalizacyjna  
i modernizowane są ujęcia wody. Dzisiaj 
wiem, że nie powtórzy się sytuacja z 2015 r., 
kiedy mieliśmy suszę i zabrakło w mieście 
wody. Rozbudowaliśmy monitoring, wymie-
niane jest oświetlenie uliczne, remontujemy 
mieszkania komunalne, prowadzimy pro-
gram dotacji do wymiany pieców centralnego 

strony 4-10
Aktualności z życia miasta: 
wydarzenia, imprezy, zapowiedzi

strony 12-13
Edukacja i kultura – co 
nowego w szkołach i muzeach?

strony 14-15
Św. Wawrzyniec 
– od Hueski po Karpacz

Spis treści

ogrzewania, poprawiamy estetykę miasta, re-
alizujemy projekty budżetu partycypacyjnego.  
W urzędzie można też załatwiać sprawy przez 
internet i płacić kartą. Warto też wspomnieć  
o wydarzeniach promocyjnych i kultural-
nych. Mieliśmy w Karpaczu strefę kibica pod-
czas igrzysk w Pyongczangu, wielokrotnie 
gościliśmy na głównych antenach ogólno-
polskich telewizji. Mieliśmy to szczęście, że  
w promowaniu Karpacza pomagali nam nasi 
wspaniali sportowcy oraz sami mieszkańcy. 
Wystarczy zobaczyć ich zdjęcia, przysłane na 
konkurs Ambasadorzy Karpacza. W sumie 
tylko w ubiegłym roku zorganizowaliśmy po-
nad 60 wydarzeń sportowych i kulturalnych. 

Warto wydawać pieniądze na promocję?
Na to pytanie niech każdy sobie sam odpo-
wie – najlepiej po przeczytaniu danych doty-
czących napływu turystów. Myślę, że gdyby 
przedsiębiorcy nie byli zadowoleni z tego, jak 
promujemy miasto, nie zdobylibyśmy np.  
I miejsca w Rankingu Zrównoważonego 
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorial-
nego. To dowód, że dajemy radę.

65
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Radna Irena Seweryn została nową 
wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej 
w Karpaczu. Decyzję w tej sprawie 
podjęto na kwietniowym posiedze-
niu Rady. Irena Seweryn – szefowa 
Rady w poprzedniej kadencji – zaję-
ła miejsce zmarłego Antoniego Cyganka, którego 
mandat radni wygasili.                                                     (RM)

Karpacz udzieli pomocy finansowej Powiatowi Jele-
niogórskiemu. Miasto przeznaczy 6 tys. zł na realiza-
cję zadania polegającego na zakupie oznakowanego 
średniego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej 
Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. Decyzję w tej spra-
wie Radni podjęli na kwietniowym posiedzeniu. (RM)

Na Kopę nowym wyciągiem!

Od kwietnia na Małą Kopę znów 
można wjechać wyciągiem. Tuż po 
świętach wielkanocnych do użytku 
oddano nowy wyciąg, zbudowany  
w miejscu działającego od 58 lat wy-
ciągu Zbyszko. Budowa nowej kolej-
ki z czteroosobowymi kanapami 
kosztowała około 27 mln zł. Trwała 6 
miesięcy, choć przygotowania do 
niej ciągnęły się przez 12 lat. Wjazd 
na Kopę trwa teraz siedem, a nie, jak 
dotychczas, 25 minut.

Nowa kolej linowa latem będzie 
wozić turystów, a zimą narciarzy. 
Właściciele spółki liczą, że dzięki in-
westycji przyciągną do miasta wię-
cej fanów narciarstwa, którzy  
w ostatnich latach coraz chętniej 
wybierali stoki w Czechach. Po ne-
gocjacjach z Karkonoskim Parkiem 
Narodowym ustalono, że w okresie 
zimowym przepustowość kolejki 
wynosić będzie 1200 osób na go-
dzinę.                                       (net)

RM: Irena Seweryn 
wiceprzewodniczącą

Gmina wesprze powiat

Trzeci weekend czerwca w Karpaczu należał bezapela-
cyjnie do miłośników dwóch kółek. W sobotę  
16 czerwca odbył się Bike Planet Townhill Race 2018, 
czyli „zjazdówka”. Wyścig dostarczył sporej dawki  
adrenaliny zarówno zawodnikom, jak i kibicom, bo naj-
bardziej widowiskowe fragmenty trasy urządzono 
na deptaku. W kategorii open zwyciężył Mateusz Ko-
stusiak ze Zgierza. Dzień później – 17 czerwca – zorga-
nizowano XXVIII Uphill Race Śnieżka. Na starcie mor-
derczego wyścigu stanęło 350 śmiałków. Najlepszym 
zawodnikiem okazał się Łukasz Derheld.               (KS)

Townhill&Uphill – dwudniowe 
rowerowe szaleństwo w Karpaczu

5,5
kosztował nowy 
defibrylator, zaku-
piony przez Gminę 
dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Karpaczu. 
Urządzenie 
będzie służyć 
mieszkańcom 
i turystom

TYS. ZŁ
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Z życia miasta
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Umowa ze Świnoujściem
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13 czerwca br. prezydent Świnoujścia Janusz 
Żmurkiewicz oraz zastępca burmistrza Karpacza 
Kamila Cyganek podpisali porozumienie o współ-
pracy dotyczące wymiany młodzieży w okresie 
wakacji oraz ferii. W efekcie, już w sierpniu, mło-
dzież z Karpacza będzie wypoczywać i zwiedzać 
krainę 44 wysp, gdzie jedną z wielu atrakcji jest 
festiwal „Sail Świnoujście 2018”. Przez trzy ostat-
nie lata dzieci z Karpacza wyjeżdżały na Mazury 
– do miejscowości Ruciane-Nida.                  (KS)

Wyciąg przeszedł już odbiory techniczne
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Wakacyjne atrakcje w Karpaczu: 
poczuj, że Karkonosze mają klimat!

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

1 lipca, godz. 12:00-18:00, ul. Obrońców Pokoju,
Stok Relaks, Dwór Liczyrzepy

7 lipca 2018 r. godz. 12:00-16:00
deptak, ul. Konstytucji 3 Maja

← 21 lipca, stok Kolorowa;
      → 3 sierpnia, Hotel Gołębiewski

5 sierpnia, godz. 20:00, Hotel Gołębiewski

11-12 sierpnia, godz. 10:00-17:00, deptak ul. Konstytucji 3 Maja

Festiwal Smaków Liczyrzepy ma na celu prezentację kulinarnego dziedzictwa, rękodzie-
ła i innych form tradycyjnej aktywności kulturalnej regionu Kotliny Jeleniogórskiej oraz 
Dolnego Śląska. Festiwal ma charakter wydarzenia plenerowego, podczas którego twór-
cy i producenci prezentują, poddają degustacji, a także sprzedają swoje wyroby. Imprezie  
towarzyszą występy artystyczne.

W programie: parada oraz prezentacja wozów strażackich, występ orkiestry strażackiej,  
pokaz ratownictwa medycznego, prezentacja wyposażenia pożarniczego, konkursy dla 
dzieci i dorosłych.

Wieczór z udziałem czołowych gwiazd polskiej 
sceny kabaretowej! Tym razem wystąpią w Kar-
paczu: Kabaret K2, Kabaret Nowaki oraz Katarzyna 
Pakosińska – współzałożycielka Kabaretu Moral-
nego Niepokoju. Niecałe dwa tygodnie później  
w komedii „Selfie.com.pl” wystąpią w Karpaczu 
Julia Kamińska, Filip Bobek, Piotr Zelt i Dorota Po-
mykała. Reżyseruje Maria Seweryn.

W ramach IV Ogólnopolskiego Konkursu Gitarowego „Mistrzowie sześciu strun”  
w Karpaczu wystąpią wybitni polscy instrumentaliści – Marek Napiórkowski i Artur Le-
sicki.

Open Street Festival to dwudniowy festiwal sztuki ulicznej – połączenie muzyki, teatru, 
tańca, pokazów cyrkowych i warsztatów. Na karpackim deptaku pojawią się wyjątkowi 
artyści: Czesław Mozil, Marcin Wyrostek, Poparzeni Kawą Trzy oraz energetyczna grupa 
Foliba, która wprowadzi w Karkonosze afrykańskie brzmienie. Atrakcje dla siebie znajdą 
tutaj zarówno dorośli, jak i dzieci. Uzupełnieniem będzie także Karkonoski Jarmark Uliczny 
oferujący lokalne kulinaria i rękodzieło.
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26,4

Rada Karpacza udzieliła 
absolutorium za 2017 rok

Rada Karpacza zajęła się budże-
tem i kwestią absolutorium dla 
burmistrza na posiedzeniu zor-
ganizowanym 27 czerwca br.  
Ze sprawozdania, które przed-
stawiono rajcom wynika, że  
w 2017 r. zaplanowane do reali-
zacji dochody budżetu gminy 
wykonano w 102,41 proc. Do 
najważniejszych źródeł docho-
dów miejskiej kasy należały tra-
dycyjnie: podatek od nierucho-
mości (11,09 mln zł), subwencja 
ogólna (4,3 mln zł), udział  
w podatku dochodowym od 
osób fizycznych (3,94 mln zł) 
oraz wpływy z lokalnych opłat 
(2,05 mln zł). Do miejskiej kasy 
płynęły również pieniądze z wy-
najmu i dzierżawy mienia, wpły-
wy z grzywien i mandatów oraz 
różnego rodzaju dotacje celowe. 
Co ważne, miejskie wpływy by-
łyby znacząco wyższe, gdyby 
część mieszkańców i osób 
prawnych nie uchylała się od 
płacenia podatku od nierucho-
mości – na koniec 2017 r. zale-
głości z tego tytułu wynosiły w 

wyniosły w ub.r. 
gminne wydatki na 
dokształcanie i dosko-
nalenie nauczycieli

190
kosztowała w ub.r. 
wypłata zasiłków 
stałych w ramach 
pomocy społecznej

38,6
zapłaciła w ubiegłym 
roku gmina Karpacz 
za dowożenie dzieci 
do szkół

765
wyniosły w ubiegłym 
roku wydatki budżetu  
Karpacza w dziale 
turystyka. Wykonano 
99,9 proc. planu

Za przyjęciem absolutorium głosowało 9 radnych
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Z życia miasta

„

„
Cieszy mnie 

odpowiedzialna 
i obiektywna  

ocena większo-
ści radnych,  

dotycząca  
wykonania 

budżetu. Za ten 
obiektywizm 

bardzo  
dziękuję.

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

sumie ponad milion złotych. 
Urzędnicy zmuszeni byli wysłać  
ponad 1300 upomnień.

Równie interesująca jest 
część sprawozdania z wykona-
nia budżetu dotycząca wydat-
ków. Plan w tym zakresie wyko-
nano w 97,13 proc. Najważ- 
niejszą pozycją wśród wydat-
ków majątkowych była budowa 
stadionu (8,11 mln zł), sporo 
pieniędzy kosztowała też prze-
budowa ulic Granitowej i Sikor-
skiego (2,69 mln zł). Duże zna-
czenie dla stanu miejskiej kasy 
miało również utrzymanie szko-
ły podstawowej (ponad 3 mln 
zł), wydatki na pomoc społecz-
ną (1,58 mln zł) i ochronę zdro-
wia (ponad 600 tys. zł). Gmina 
Karpacz wspierała również or-
ganizacje pozarządowe i kluby 
sportowe, prowadziła działania 
promocyjne, pomagała finanso-
wo policji i straży pożarnej oraz 
GOPR. Szczegółowe informacje 
nt. wykonania budżetu można 
znaleźć na stronie www.kar-
pacz.pl.                                (KS)

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

burmistrz 
Radosław Jęcek
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Stadion pod Śnieżką rośnie w oczach:
tartan ma się pojawić już w wakacje
Do połowy września ma być 
gotowa nawierzchnia nowego 
stadionu lekkoatletycznego  
w Karpaczu. Obecnie trwają 
prace przy budowie trybun,  
w zasadzie gotowy jest już 
mur z gabionów, otaczający 
stadion od południa.
Stadion to największa obecnie 
inwestycja w mieście. Według 
planów władz Karpacza, obiekt 
będzie służył przede wszystkim 
mieszkańcom, chcącym za-
dbać o swoją kondycję, ale ko-
rzystać z niego będą również 
zorganizowane grupy sportow-
ców. Do dyspozycji będzie nie 
tylko bieżnia z nowoczesną, 
tartanową nawierzchnią, ale 
także budynek z szatniami i ga-
binetami odnowy biologicznej 
oraz centrum konferencyjnym. 
Na stadionie powstaną również 
skocznie do skoku w dal i koła 
do konkurencji rzutowych, 
m.n. pchnięcia kulą, a także tor 
rowerowy z włókna szklanego 
(pump-track).

Zgodnie z założeniami, nowy 
stadion ma spełniać wymaga-
nia kategorii Va PZLA. To gwa-
rantuje, że obiekt będzie cieszył 

się sporą popularnością wyczy-
nowców. – Naszej inwestycji 
bardzo dokładnie przyglądają 
się przedstawiciele Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki – mówi 
burmistrz Radosław Jęcek. – 
Wiem, że wielu sportowców 
będzie chciało do nas przyje-
chać i potrenować w otoczeniu 
pięknej przyrody – dodaje.

Prace na budowie przebie-
gają zgodnie ze zaktualizowa-

nym harmonogramem. – W tym 
 momencie najważniejsze jest 
położenie nawierzchni na bież-
ni. Zadanie to musi zostać wy-
konane do połowy września, 
bo później pogoda może być 
już niesprzyjająca – tłumaczy 
burmistrz. Robotnicy pracują 
również przy zbrojeniu trybun, 
postawili też ściany nośne 
głównego budynku, które za-
częli ocieplać.

Obiekt będzie mógł przyjąć 
pierwszych sportowców wio-
sną przyszłego roku. – Wierzę, 
że będzie to doskonałe miejsce 
nie tylko do organizacji presti-
żowych zawodów, ale też zwy-
kłej rekreacji. Przypomnę, że 
PZLA zadeklarował również 
sfinansowanie etatu trenera 
lekkiej atletyki, będziemy więc 
mogli szlifować nasze talenty 
– dodaje R. Jęcek.                          (KS)
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Uroczystość odbyła się 15 marca w hotelu Mercure

 
 Wymień piec na nowszy – Gmina pomaga finansowo!

Zgodnie z uchwałą nr 
XLI/1407/17 Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego, 1 lip- 
ca 2018 r. wszedł w życie za-
kaz stosowania w piecach CO 
najbardziej szkodliwych pa-
liw. Na terenie Karpacza nie 
będzie można spalać: węgla 
brunatnego, odpadów węglo-
wych (muły i flotokoncentra-
ty), węgla kamiennego o uziar- 
nieniu poniżej 3 mm oraz bio-
masy stałej o wilgotności po-
wyżej 20%. Ponadto od 1 lip-
ca 2024 r. nie będzie można 
eksploatować instalacji na pali- 

wa stałe nie spełniających wy-
magań w zakresie minimal-
nych standardów emisyjnych 
odpowiadających 3 klasie pod 
względem granicznych warto-
ści emisji pyłu (wg normy PN-
-EN 303-5:2012).

Wszystkim mieszkańcom, 
którzy nie zdołali jeszcze przy-
stosować instalacji do no-
wych wymogów ekologicz-
nych, Gmina Karpacz oferuje 
wsparcie w postaci dotacji. 
Dotychczas dofinansowano 
14 zadań, a łączna kwota 
wsparcia wypłaconego miesz-

Palenie węglem w starych piecach szkodzi środowisku

kańcom miasta przekracza 89 
tys. zł. Wszystkie informacje 
na temat zasad udzielania do-

tacji znajdują się na stronie 
internetowej www.karpacz.pl/
wymiana-zrodel-ciepla.   (KS)
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Na budowie trwają prace zbrojeniowe przy trybunach oraz stawianie murów oporowych z gabionów
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Karkonosze stały się 
areną zmagań naj-
lepszych biegaczy 
świata. W ramach 
3xŚnieżka=1xMont 
Blanc odbyły się 
Mistrzostwa Świata 
w Długodystanso-
wym Biegu Górskim.

Mistrzostwa w wielkim stylu

ków, Bartłomiej Przedwojewski, 
zajął 11. miejsce.

Równolegle z Mistrzostwami 
Świata rozegrano tradycyjny 
bieg 3xŚnieżka=1xMont Blanc. 
Zawodnicy toczyli walkę na jed-
nym z trzech dystansów – mini 
(17 km), średnim (36 km) lub 
ultra (55 km). Jako pierwsi na 
mecie pojawili się: na dystansie 
mini Michał Klamut z Karpacza  
(1:32:25), na dystansie średnim 
– Jacek Jolibski (3:06:39), nato-
miast na dystansie ultra – Paweł 
Kaszyca, który z czasem 5:12:26 
ustanowił nowy rekord trasy.

Mimo dość kapryśnej po-
gody biegacze przez cały 
dzień mogli liczyć na wielkie 
wsparcie i doping rodzin, 
przyjaciół, turystów i miesz-
kańców Karpacza. Organiza-
torzy składają specjalne po-
dziękowania: OSP Karpacz, 
ratownikom Grupy Karkono-
skiej GOPR, straży miejskiej, 
MZGK Karpacz oraz wolonta-
riuszom. Gratulacje należą się 
również licznej grupie zawod-
ników z Karpacza. Pełne wy-
niki biegu na stronie  
http://3razysniezka.pl   (prom)

By powalczyć o mistrzowskie 
tytuły na starcie 36-kilome-
trowej trasy stanęło 134 za-
wodników z 20 krajów świata. 
Wśród kobiet najlepsza była 
Brytyjka Charlotte Morgan, 
która wyprzedziła Polkę Do-
minikę Stelmach zaledwie  
o  22 sekundy. Brąz zdobyła 
Włoszka Silvia Rampazzo.

Wśród mężczyzn mistrzem 
świata został Włoch Alessan-
dro Rambaldini. Srebrny me-
dal zdobył Czech Robert Kru-
piczka, a brązowy Amerykanin 
Joseph Gray. Najlepszy z Pola-

117
mieszkało w Karpaczu 
pod koniec ubiegłego 
roku. To o 39 mniej 
niż dwa lata temu

145
kosztował remont 
schodów łączących 
ul. Konstytucji 3 Maja 
z ul. Nad Łomnicą

913
kosztować będzie 
tworzenie i odnowienie 
zieleni miejskiej. 
85% pokryje Unia

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

BEZROBOTNYCH

Z życia miasta

W dniach 26-27 kwietnia Karpacz reprezentowany był na  
IV Europejskim Kongresie Samorządów w Krakowie. Konfe-
rencja jest miejscem spotkań liderów samorządowych i regio-
nalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organi-
zacji pozarządowych, biznesu oraz mediów z krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej. W programie imprezy było ponad 60 
wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warszta-
tów, wykładów i prezentacji. 

Burmistrz Radosław Jęcek poprowadził debatę z udziałem 
parlamentarzystów i ekspertów dotyczącą roli inwestycji sporto-
wych w rozwoju miast. Podczas panelu omówiono modele  
finansowania oraz zarządzania obiektami sportowymi, m.in.  
w kontekście stadionu lekkoatletycznego w Karpaczu. W debacie 
poświęconej współpracy samorządu z lokalnym biznesem 
uczestniczyła zastępca burmistrza Kamila Cyganek.        (prom)

Karpacz na Kongresie Samorządów w Krakowie

Radosław Jęcek (z lewej) w trakcie dyskusji

Mistrzem świata został Włoch Alessandro Rambaldini
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Pierwszy dzień czerwca to prawdopodob-
nie najbardziej radosny dzień w roku! Tak 
przynajmniej spędzono go w Karpaczu! 
Z okazji Dnia Dziecka odbyła się miejska 
impreza z masą atrakcji dla wszystkich 
dzieci.

Najmłodsze przedszkolaki z wielką frajdą 
skakały na dmuchanych zamkach i ogląda-
ły występ klauna Rufi Rafi. Po skończonym 
spektaklu odbyły się także warsztaty, pod-
czas których dzieci miały szansę spróbo-
wać własnych sił w cyrkowych sztuczkach. 
Dla nieco starszych przygotowano liczne 
atrakcje sportowe, kreatywne i artystycz-
ne. Wśród nich znalazły się m.in. gry pneu-
matyczne: gigantyczne piłkarzyki, dart  
i bramka celnościowa, warsztaty progra-
mowania, ścianka wspinaczkowa czy 
szkolny przegląd „Mam Talent”. Radość na 
twarzy można było uwiecznić w pamiątko-
wej fotobudce, a następnie schłodzić się 
nieco pod wodną kurtyną na deptaku. Jak 
przystało na Dzień Dziecka nie mogło za-
braknąć także waty cukrowej i lodów od 
Czekoladziarni Mount Blanc.

Za pomoc w organizacji imprezy Urząd 
Miejski w Karpaczu dziękuje Związkowi 
Gmin Karkonoskich, producentowi wody 
Jaworowy Zdrój oraz Radzie Rodziców 
Szkoły Podstawowej im. Ratowników Gór-
skich.                                             (prom)

Dzień Dziecka: szaleństwo atrakcji!

Imprezę uświetnił występ szkolnego zespołu

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

Na miłośników futbolu czekały piłkarzyki

...i sprawdzić swoją sprawnośćDzieci mogły obejrzeć przedstawienie...

4734
liczył Karpacz na koniec ub.r. 
Według prognoz w kolejnych 
latach populacja nie zmieni się

6,9
dopłaciło miasto 
do organizacji programu badań 
”Ratujmy dzieciom wzrok”

23,05
kosztowały prace przy przystanku 
PKS na ul. Konstytucji 3 Maja. 
Wykonawcą był MZGK

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

MIESZKAŃCÓW
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Z życia miasta

Podróż w tajemnicze miejsca, niezwykłe zadania, dużo śmiechu i zabawy. 
Tak wyglądała Noc Muzeów w Miejskim Muzeum Zabawek. Wszystko  
za sprawą studentów i wykładowców Studium Animatorów Kultury 
z Wrocławia. Studenci przygotowali pokaz etiud oraz warsztaty dla naj-
starszych grup z przedszkoli w Karpaczu i Szkoły 707. 

Wakacje w Muzeum rozpoczęły się natomiast od przygód z architek-
turą. Pani architekt przygotowała cykl zajęć dla uczestników półkolonii. 
Uczestnicy spotkań przyglądają się swojej okolicy i związkowi człowieka 
z otoczeniem. Do współpracy zaproszono m.in. architekt Ewelinę Markie-
wicz, Pracownię Artystyczną Alter Ego – Beatę Grzesiak oraz dra Przemy-
sława Wiatera z Muzeum Dom D. i G. Hauptmannów.                                 (AL)

Tajemnicza Noc Muzeów w Karpaczu

Na 2018 rok przypada rocznica 600-lecia 
miasta. Jego miłośnicy postanowili z tej 
okazji przypomnieć mieszkańcom i tu-
rystom historię powstania i rozwoju 
Karpacza. W tym celu zapraszają do 
udziału w wycieczkach – „przystankach 
historycznych”, które będą okazją do po-
szerzenia wiedzy.

Kilka pierwszych wypraw już za nami 
– uczestnicy spacerów zwiedzili m.in. 
Płóczki oraz Wilczą Porębę. W lipcu, 
sierpniu, wrześniu i październiku odbę-
dą się kolejne wycieczki. I tak: 28 lipca 
zaplanowano przystanek piąty, zatytuło-
wany „Laboranci i Zielarze w Karpaczu”. 
W trakcie wycieczki będzie można zoba-

Dziesięć ciekawych wypraw  
zaplanowali na ten rok 
miłośnicy historii Karpacza. 
Kilka z nich już za nami

Wycieczki na 600-lecie miasta
czyć m.in. dom ostatniego laboranta. 
Tematem spotkania będą także: alem-
biki, zioła, ogrody laborantów, przepisy 
i receptury, mandragora i afrodyzjaki, 
maść skorpionowa i efekt lewitacji oraz 
karczma cechu laborantów. Uczestni-
cy wycieczki poznają także tajemnice  
hrabiego Matuschki oraz dowiedzą się, 
kim był Ernst August Zölfel. Wycieczka 
rozpocznie się w Parku przy Lipie Są-
dowej (ul. Konstytucji 3 Maja) o godz. 
godz. 9.00

Szósty przystanek zaplanowano na 
sierpień. Jego tematem będzie Magicz-
na Karpatka. W programie m.in. chy-
botek, solarny znak, fałszerz dukatów, 
kamienny wielbłąd, niezwykłe sosny, 
stara sztolnia, tajemnice zapory, krzyż 
maltański, najstarsza apteka. Uczestni-
cy wyprawy dowiedzą się, gdzie miesz-
kał Beniaminek, poznają historię toru 
bobslejowego i górniczej granicy oraz 
dowiedzą się, ile wzrostu miała Else. Te-
matem siódmego, wrześniowego spo-
tkania będzie Letnia Korona Karpacza.  
W jej skład wchodzą góry leżące na ob-
szarze administracyjnym miasta, które 
nie znajdują się w granicach KPN. Jest to 
jedenaście gór, z których najniższa jest 
Księża Góra (628 m n.p.m.), a najwyższa 
Suszyca (1061 m n.p.m.).

Dokładne daty szóstej i siódmej wy-
cieczki zostaną podane na stronie interne-
towej www.karpacz.pl.                      (KS)

72
302

LATA

TYS. ZŁ

miał najstarszy 
uczestnik 
majowego 
Biegu do Kotła 
Łomniczki

zapłaciła w ub.r. 
Gmina za pobyt 
mieszkańców 
miasta w domach 
pomocy społecznej

18
wpisano do ewidencji „innych 
obiektów świadczących usługi 
 hotelarskie” w Karpaczu w okresie 
od 9 maja do 11 czerwca br.

133
korzystały 
pod koniec ub.r.  
z pomocy 
społecznej 
w Karpaczu 

50
tygodniowo 
kosztować będzie 
udział w letnich 
półkoloniach 
w mieście

OBIEKTÓW

OSOBY

ZŁOTYCH

Zajęcia z dziećmi prowadzili animatorzy z Wrocławia
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Dzieje noszenia 
turystów w lekty-
kach u stóp Śnieżki 
liczą już ponad 300 
lat. Historię tego 
zjawiska można 
poznać w Muzeum 
Sportu i Turystyki 
w Karpaczu

Tragarze lektyk w Karkonoszach

 

25. rocznica nawiedzenia kopii obrazu
Tłumy mieszkańców Karpacza 
wzięły udział w zorganizowa-
nych przed ćwierćwieczem 
uroczystościach związanych 
z nawiedzeniem kopii obrazu 
Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Do wydarzenia doszło  12 
czerwca 1993 r. dzięki stara-
niom ówczesnego proboszcza 
ks. kan. Franciszka Schirmera. 
Pomimo upływu 25 lat, to wiel-
kie wydarzenie pozostaje w pa-
mięci mieszkańców Karpacza. 
Kopię obrazu nieśli m.in. Cyryl 
Jurczyszak, Tadeusz Kiełek, 
Jan Dmytryk i Zbigniew Ple-
śniarski.                              (CJ) Fo
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     Korpus Przewodników i Tra-
garzy Lektyk i Bagażu rozpoczął 
swoją działalność w roku 1817  
i było to najprawdopodobniej 
pierwsze tego typu stowarzysze-
nie w Europie. Potwierdzeniem 
tego faktu jest pismo Wy- 
działu Spraw Wewnętrznych 
Królewskiej Rejencji w Legnicy 
do Urzędu Kameralnego w So-
bieszowie z 15 sierpnia 1838 r: 
„W roku 1817 pod specjalnym 
nadzorem kierownictwa królew-
skiego starosty powstała w po-
wiecie jeleniogórskim organiza-
cja przewodników i tragarzy 
lektyk. Jej zadaniem było – spo-
śród wszystkich przewodników  
i tragarzy, usługujących podróż-
nikom górskim – dopuszczać do 
obsługiwania przybyłych wę-
drowców tylko właściwych ludzi 
z urzędowym zezwoleniem. (...) 
Aktualna organizacja przewodni-
ków i tragarzy lektyk w powiecie 
jeleniogórskim jest też prawidło-
wa pod względem prawnym  
i ustawowym, ponieważ opiera 
się na §21 z 2 listopada 1810 r.  
o wprowadzeniu powszechnego 
podatku przemysłowego oraz na 
§131 ustawy z dnia 7 września 

1811 roku o policyjnym stanie 
rzeczy rzemiosła”.
      W  1844 roku wędrujący na 
Śnieżkę turyści mogli skorzy-
stać z usług; 5 przewodników, 
8 tragarzy lektyk i 7 pomocni-
ków tragarzy. Reprezentowali 
oni różne zawody, spośród 
nich 12 było dniówkarzami, a 
dwóch – stolarzami. Znaleźli 
się też w tym towarzystwie 
wiejski sędzia, krawiec łaciarz, 
tkacz, kramarz, szewc łaciarz, 
a nawet zielarz...
       Działalność tragarzy lektyk 
w Karkonoszach zakończyła 
się na początku XX wieku. Pa-

miątką po nich jest oryginalna 
lektyka z końca XIX wieku eks-
ponowana w Muzeum Sportu  
i Turystyki w Karpaczu, którą 
warto zobaczyć zwiedzając to 
interesujące muzeum z wielo-
ma innymi cennymi ekspona-
tami, związanymi z historią tu-
rystyki, a także i sportów 
zimowych.                     (msit) 

Muzeum Sportu i Turystyki 
Karpacz, ul. M. Kopernika 2
www.muzeumsportu.org
Otwarte codziennie (za wyjąt-
kiem poniedziałków) w godz. 
9:00-17:00

Początkiem tej historii jest 
wyprawa Krzysztofa Leopolda 
Schaffgotscha, zorganizowa-
na 31 sierpnia 1697 r. Wów-
czas to hrabia – w towarzy-
stwie 20-osobowej świty 
składającej się z leśników, 
stolnika, kamerdynera, ku-
charza, 2 hajduków, a nawet 
zabranego do walki z Duchem 
Gór egzorcysty ojca Eusta-
chiusza z zakonu franciszka-
nów, a także „poddanych, 
którzy nieśli jego Ekscelencję 
grafa oraz prowizję i inne po-
trzebne rzeczy” – dotarł na 
sam szczyt Śnieżki. 

Z historii karkonoskiej turystyki

Oryginalną lektykę można podziwiać w muzeum w Karpaczu
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Kopię obrazu niesiono główną ulicą miasta

20,8
kosztować będzie 
remont chodnika 
szutrowego w ciągu 
ul. Wielkopolskiej

TYS. ZŁ

260
przeznaczy miasto 
na projekty zgłoszone 
w ramach budżetu 
partycypacyjnego

TYS. ZŁ
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Edukacja i kultura

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele 
zakończyli rok szkolny 2017/2018 w do-
brych humorach. Uczniowie – jak zwykle 
– uzyskali wysokie wyniki egzaminu gim-
nazjalnego. Z języka polskiego zdobyli 
70% punktów (średnia w województwie 
– 67,2%), z historii 58,6% (Dolny Śląsk 
– 57,9 proc.), matematyka 57,4% (Dolny 
Śląsk – 50,6%), a z przedmiotów przy-
rodniczych 59,9% (Dolny Śląsk – 55,1%). 
Doskonale spisali się również z języka an-
gielskiego – osiągnęli 85,5% (wynik  
w województwie to 68,7%).
Młodzi sportowcy ze szkoły w Karpa-
czu zgarnęli wszystkie trofea w końco-
wej klasyfikacji drużynowej w powiecie 

jeleniogórskim. Obie reprezentacje dziew-
cząt (ze szkoły podstawowej i gimnazjum) 
oraz chłopców zajęły pierwsze miejsca. 
Szkoła dumna jest również z indywidual-
nych sukcesów. 12 czerwca we Wrocławiu 
odbyły się Dolnośląskie Finały Igrzysk Lek-
kiej Atletyki. Uczennica szkoły podstawowej 
Kaja Kamińska wygrała bieg na 60 metrów, 
jest więc najlepszą biegaczką krótkodystan-
sową w cały województwie w roku 2018 r.
Uczeń szkoły podstawowej Jakub Mrocz-
kowski z klasy 4c został laureatem ogólno-
polskiego konkursu literackiego „Popisz się 

Szkoła Podstawowa

zrobi wszystkiego, co może”. Poprzeczkę 
powieszono naprawdę wysoko. Uczniowie 
Szkoły 707 osiągnęli bardzo dobre wyniki 
w nauce. Potwierdzają to: testy umiejętno-
ści trzecioklasisty, diagnoza po klasie szó-
stej (wynik szkoły z części ogólnej 58%, 
kraju 47%, z języka angielskiego 76%, kra-
ju 50%), diagnoza po klasie siódmej (język 
polski 75%, kraj 48%; matematyka 72%, 
kraj 44%; język angielski 86%, kraj 45%). 
W sprawdzianie po klasie siódmej wzięło 
udział 541 szkół. Tylko dwie w kraju uzy-
skały wyższy wynik z języka polskiego od 
Szkoły 707, cztery – lepszy wynik z mate-
matyki. Z jęz. angielskiego uczniowie uzy-
skali najlepszy wynik w kraju.
Dewizą szkoły nie były jednak słowa „wy-
żej, szybciej, lepiej”. Szkoła starała się kształ-
cić uczniów, którzy byliby aktywni, odpowie-
dzialni, dobrze poinformowani, krytycznie  
i twórczo myślący. Świadczy o tym udział 
dzieci w licznych konkursach, które pomaga-
ły im uwierzyć we własne możliwości. 

Uczniowie Szkoły 707 zdobyli: wyróżnie-
nie w Międzynarodowym Konkursie „Lu-
dzie ludziom zgotowali ten los”, weszli do 
ścisłego finału konkursu j. angielskiego 
zDolny Ślązaczek oraz wywalczyli wyróż-
nienie w Dolnośląskim Konkursie Recy-
tatorskim. Dostali się również do finału 
Mistrzostw Dolnego Śląska w Sudoku, 
byli laureautami Ogólnopolskiego Kon-
kursu Literackiego „Gdybyśmy mogli za-
mieszkać w bajce”, zdobywali też wyróż-
nienia w Międzynarodowym Konkursie 
Kangur Matematyczny.
Szkoła uczyła też wrażliwości i troski  
o drugiego człowieka. Zorganizowano 
m.in. charytatywny bieg dla Karolinki. 
Pozyskane środki trafiły na konto Dolno-
śląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia, której 
podopieczną jest Karolinka. Dzięki zaan-
gażowaniu wielu wspaniałych osób udało 
się zebrać 10 313,13 zł.
Nauczyciele, rodzice i uczniowie Szko-
ły 707 życzą wszystkim udanych wakacji!

Za nami kolejny rok nauki, intensyw-
nej pracy, zdobywania wiedzy i umiejęt-
ności. Jest to często czas podsumo-
wań, analiz, cieszenia się z sukcesów, 
wyciągania wniosków z porażek. Nie 
inaczej było w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej w Karpaczu – Szkole 707. 
Drugie półrocze to praca dzieci, na-
uczycieli i rodziców, której mottem mo-
głyby być słowa J.S. Milla – „Uczeń, od 
którego nigdy nie wymaga się nic takie-
go, czego nie może zrobić, nigdy nie 

Szkoła 707

talentem 2018”. W jego kategorii (klas 
4-7) wyróżniono 15 osób z całej Polski. 
Jakub napisał opowiadanie pt.: Na ratu-
nek zwierzętom. 
6 czerwca przedstawiciele szkoły wraz  
z pocztem sztandarowym wzięli udział  
w  apelu zorganizowanym przez gminę 
Podgórzyn na borowickim cmentarzu (na 
zdj.). Podczas uroczystości oddano cześć 
jeńcom, którzy swoje życie stracili budu-
jąc Drogę Sudecką. Były liczne przemó-
wienia, składanie kwiatów oraz część 
artystyczna przygotowana przez młodzież 
szkolną. Zasadzono również dąb niepod-
ległości, a na koniec spotkania zaproszo-
no wszystkich na poczęstunek.
Maja Aksak i Kira Wilczacka ze szkoły 
podstawowej zdobyły tytuły mistrzyń 
świata federacji WADF w tańcu hip-hop 
w kategorii urban street dance. Dzięki 
temu sukcesowi dostały stypendia spor-
towe burmistrza Karpacza.
Na stronie internetowej szkoły opu-
blikowano zestawy podręczników na rok 
szkolny 2018/2019.
O szkolnych konkursach poświęco-
nych św. Wawrzyńcowi – na str. 15.
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Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

Końcówka roku szkolnego w Zespole 
Szkół Ponadgimnazjalnych stała pod 
znakiem sukcesów sportowych. 21 maja 
w Szklarskiej Porębie odbyły się mię-
dzyszkolne zawody w lekkiej atletyce.  
W rywalizacji zespołowej przedstawiciele 
ZSP zwyciężyli w kategorii dzięwcząt  
i chłopców. To pierwsze w historii po-
dwójne zwycięstwo – zazwyczaj bowiem 
chłopcy przegrywali z drużyną SMS 
Szklarska Poręba. W rywalizacji indywi-
dualnej pierwsze miejsca zajęli: Alicja 
Grzejszczak (bieg na 100 m), Nicola Ma-
zurkiewicz (bieg na 400 m), Julia Łuka-
szewicz (bieg na 800 m), Natalia Wysocka 
(bieg na 1500 m), Natalia Filończuk 
(pchnięcie kulą), Klaudia Domaradzka 
(skok w dal), Marika Paradysz (rzut 
oszczepem), Kacper Tarnawski (pchnię-
cie kulą), Mariusz Dawidczyk (skok  
w dal), Kacper Wrzesień (rzut oszcze-
pem). Zwycięstwa odniosły również szta-

 26 maja uczniowie Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych wsparli organizację 
III Festynu Charytatywnego, który odbył 
się w parku przy ulicy Mickiewicza  
w Karpaczu (na zdjęciu). Imprezę zorga-
nizowano, by pomóc mamie Filipka – 
chłopca chorującego na mózgowe 
porażenie dziecięce czterokończynowe  
i  padaczkę lekooporną. Przed festynem 
uczniowie zbierali m.in. darmowe zapro-
szenia do różnych obiektów rozrywko-
wych i sportowych w Karpaczu i oko- 
licach. Vouchery wystawiono później na 
aukcji. Dla uczestników festynu przygo-
towano mnóstwo atrakcji.  

fety 4x100 m dziewcząt, sztafeta szwedzka 
dziewcząt oraz sztafeta 4x100m chłopców.
 24 maja w Łomnicy odbyły się mię-
dzyszkolne zawody w piłce siatkowej plażo-
wej. W zawodach udział wzięły trzy placówki: 
ZSP Karpacz, ZSO Kowary i ZSLiT Szklarska 
Poręba. W obu kategoriach (dziewcząt  
i chłopców) bezkonkurencyjni okazali się 
uczniowie ZSP. Zwycięstwa po 2:0 z Kowa-
rami i Piechowicami dały pewny triumf 
w turnieju. Skład zespołu dziewcząt: Alek-
sandra Nadzieja, Natalia Oleszek, Alicja 
Grzejszczak. W drużynie chłopców zagrali 
Norbert Policht, Tomasz Dziedzina oraz  
Mariusz Dawidczyk.

III Festyn Charytatywny w Karpaczu

Miejskie Muzeum Zabawek zaprasza  
w lipcu na wystawę malarstwa, rysunku  
i grafiki. Otwiera ona cykl prezentacji 
związanych z 35-leciem działalności 
Związku Polskich Artystów Malarzy i Gra-
fików. Organizację tę powołano w 1984 
roku w efekcie decyzji rektorów: PWSSP 
we Wrocławiu Stanisława Dawskiego, 
PWSSP w Gdańsku Władysława Jackie-
wicza, ASP w Krakowie Mieczysława 
Wejmana oraz prorektora ASP w Warsza-
wie Leona Michalskiego.

Wśród współzałożycieli i aktywnych 
członków ZPAMiG-u byli m.in.: Edward 
Dwurnik, Władysław Hasior, Jerzy Duda-
-Gracz, Eugeniusz Geno Małkowski, Kiej-
stut Bereźnicki, Olgierd Bierwiaczonek, 
Włodzimierz Buczek, Edmund Burke, Ka-
zimierz Ostrowski, Erna Rosenstein, Ta-
deusz Kulisiewicz, Andrzej Pietsch, Jan 
Wodyński i Wiesław Garboliński.

Na wystawie prezentowane są prace  
o różnorodnej tematyce, wykorzystujące 
różnorodne techniki plastyczne, utrzyma-
ne w poetyce zarówno realistycznej, jak  
i abstrakcje. Ich autorzy, tworząc własną 
rzeczywistość malarską, przede wszyst-
kim wypowiadają siebie, przekazują swo-
je emocje, swoją wizję świata.

Organizatorzy wydarzenia odwołują 
się do słów  wybitnego teoretyka sztuki 
Herberta Reada: „Sztuka zawsze była  
i musi pozostać rodzajem rozmowy pro-
wadzonej przy pomocy symboli, toteż 
tam, gdzie nie ma symbolu, a zatem i roz-
mowy, nie ma sztuki. Zachęcamy do spo-
tkania się z naszą wizją rzeczywistości, 
do dialogu z naszym artystycznym prze-
kazem.” Wystawa potrwa do 5 sierpnia, 
finisaż zaplanowano na 4 sierpnia (godz. 
17:00).

Iwona Nielubowicz, sekretarz ZPAMiG

Kronika Miejskiego Muzeum Zabawek
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Jedna z prac prezentowanych w Muzeum
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Święty Wawrzyniec już wkrótce zostanie 
patronem Karpacza. Warto jednak wie-
dzieć, że uroczystości ku jego czci odby-
wają się w wielu miastach świata. Do naj-
bardziej znanych należą te organizowane 
w hiszpańskim mieście Huesca, w pobliżu 
którego święty przyszedł na świat.

Huesca to region i miasto w północno-za-
chodniej Aragonii w Hiszpanii. Jedną z naj-
ważniejszych atrakcji tego regionu są Pire-
neje – ich bliskość powoduje, że region 
jest bardzo popularny wśród miłośników 
narciarstwa. Ale Huesca to także miejsce 
narodzin św. Wawrzyńca (przyszedł na 
świat w pobliskim Loret w II w. n.e.) i mia-
sto, w którym żyli jego rodzice Orencjusz  
i Pacencja.

Huesca organizuje uroczystości na 
cześć swojego patrona – zwanego tu San 
Lorenzo  – od 9 do 15 sierpnia. Miasto za-
mienia się wówczas w arenę wielobarwne-
go festiwalu, w trakcie którego upamiętnia 
się tradycje i historię miejscowości, jedno-
cześnie przygotowując dla mieszkańców  

Fiesta ku czci św. Wawrzyńca
czyli jak to robią w Aragonii

i turystów mnóstwo różnorodnych atrak-
cji. Mają one charakter religijny, artystycz-
ny, kulinarny, a nawet sportowy. Każdą  
z siedmiu nocy festiwalu można przeżyć 
inaczej, o ile komuś starczy na to sił.

Wielu turystów przyznaje, że święto  
w Huesca kojarzy im się przede wszystkim  
z zapachem bazylii. Jest ona wszędzie:  
w potrawach, na straganach, na strojach  
i ozdobach. Jej zapach zalewa ulice miasta 
aż po najdalsze zakątki. Do niej też nawiązu-
ją zielone chustki, zakładane przez miesz-
kańców miasta w trakcie inauguracji festi-
walu 9 maja. Po tradycyjnym chupinazo, 
czyli wystrzale sygnalizującym początek za-
bawy, przez miasto ruszają świąteczne pa-
rady (cavalcade), w których uczestniczą 
przedstawiciele dzielnic i klubów.

Kolejny dzień festiwalu San Lorenzo de 
Huesca rozpoczynają występy tancerzy 
przy drzwiach Bazyliki Św. Wawrzyńca. 
Trwają też uroczyste pochody, grają trady-
cyjne zespoły muzyczne, można też oglą-
dać tańce z mieczami i wstążkami. Wyda-
rzenia te towarzyszą procesji z XVI-wieczną 
figurą świętego. W kolejnych dniach go-

Patron miasta

ście festiwalu mogą oglądać m.in. walki 
byków, imprezy sportowe, parady, zawody 
szachowe, wędkarskie itd. Organizowa-
nych jest również wiele pokazów artystycz-
nych – m.in. teatralnych, imprez dla dzieci, 
targów żywności itd. Nocą natomiast doro-
śli mogą odpocząć w barach i restaura-
cjach na starówce.

Wyjątkowy charakter ma ostatni dzień fe-
stiwalu – 15 sierpnia. Organizowane są wów-
czas uroczystości religijne, a po południu od-
bywa się pożegnalna uczta i parada do 
Bazyliki. Tam świętemu składane są bukiety 
bazylii – układa się je w kratę, symbolizującą 
tę, na której – zgodnie z tradycją – zginął św. 
Wawrzyniec. Następnie mieszkańcy spotyka-
ją się w Plaza de San Lorenzo, gdzie do póź-
na śpiewają tradycyjne pieśni – m.in. „Good-
bye San Lorenzo Goodbye”.

Uroczystości ku czci św. Wawrzyńca to 
wyjątkowe święto, przyciągające co roku 
dziesiątki tysięcy turystów z całego świata. 
Niepowtarzalna okazja, przy przeżyć nie 
tylko religijne uniesienie, ale również po-
znać wspaniałe tradycje i kulturę północnej 
Hiszpanii.                                               (KS)

Elmentem święta jest m.in. taniec z mieczami
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Jedna z parad w Huesca
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Chcesz podzielić się ciekawymi wspomnieniami?
Napisz do nas: biuletynrm@karpacz.eu

By przygotować młodzież do wydarzenia, jakim będzie nadanie 
Karpaczowi patrona – św. Wawrzyńca, nauczyciele i uczniowie 
ze szkoły podstawowej przez wiele miesięcy realizowali spe-
cjalny projekt edukacyjny. Koordynatorką przedsięwzięcia była 
Wioleta Kasznia.
 
Plan projektu obejmował: zapoznanie uczniów z postacią św. 
Wawrzyńca w trakcie prezentacji multimedialnych, organizację 
konkursów literackiego i plastycznego, opisywanie postaci świę-
tego w jęz. angielskim, tworzenie komiksu nt. św. Wawrzyńca oraz 
budowanie makiety kaplicy na Śnieżce. Zorganizowano również 
turniej wiedzy, wycieczkę pieszą na Śnieżkę oraz wykonano witraż  
z wizerunkiem św. Wawrzyńca.

W konkursie plastycznym laureatkami zostały: Maria Szwałek, 
Lena Urbaniak, Hanna Kwecko, Zuzanna Kulik i Julia Sędek oraz 
Emilia Mordarska, Karolina Falkowska, Marta Korzeniowska, Anto-
nina Nyc, Michalina Bohdankiewicz i Paulina Borowska.  W turnieju 
wiedzy o św. Wawrzyńcu najlepsi byli: Aleksandra Nastaj, Oliwia Fe-
dorowicz, Emilia Luty, Helena Białowąs, Kuba Mroczkowski, Aneta 
Draheim, Kamil Sitarczuk, Seweryn Rodek, Paulina Borowska, Sara 
Opacka, Kinga Bumażnik, Alejandro Vega Wierzbiński. A oto prace, 
które zdobyły I nagrody w konkusie literackim:

Uzasadnij, że św. Wawrzyniec nadaje się na patrona Karpacza

Święty Wawrzyniec był diakonem i pochodził z Hiszpanii. Po 
przybyciu do Rzymu wiernie służył papieżowi Sykstusowi II.

Wawrzyniec był postacią godną naśladowania. Wierny swoje-
mu papieżowi, gotów był poświęcić za niego nawet swoje życie. 
Cechowała go odwaga, męstwo i wierność. Te cechy również 

w dzisiejszych czasach są cenione. Warto być odważnym i umieć 
bronić ludzi, którzy są niewinni, pomagać im walczyć o sprawie-
dliwość i umieć przeciwstawić się ludziom kłamiącym, oszukują-
cym i wykorzystującym biednych.

Święty Wawrzyniec był dobrym i skromnym człowiekiem. Po-
magał właśnie biednym i ubogim ludziom. Potrafił oddać wszyst-
kie swoje skarby. Ta cecha jest bardzo wartościowa. W obecnych 
czasach też należy pomagać. Możemy dzielić się z innymi ludźmi 
jedzeniem, ubraniami, a nawet dawać im pieniądze. Chore dzieci 
możemy wspierać przez organizowanie zbiórki pieniędzy. 

Święty Wawrzyniec był człowiekiem godnym naśladowania, 
 a jego czyny są do dziś cenione i bardzo wartościowe.

Jakub Opacki, kl. 4 a

Wskaż te cechy, postawy, wartości i postawy św. Wawrzyńca, 
które mogą być przydatne w twoim życiu.
   Święty Wawrzyniec był biskupem weneckim. Urodził się 
w bogatym mieście. Już od dziecka był bardzo bystry. Został 
starannie wychowany przez swoją matkę w zamożnym domu. 
Święty Wawrzyniec miał wiele cech, które warto naśladować.
   Pochodził z bogatej rodziny, mógł mieć, co tylko zapragnął. 
W późniejszych latach został biskupem weneckim lecz odrzucił 
honory i wygody z tym związane. Był bardzo skromny. Współ-
czesnym ludziom przydałaby się taka cecha. Wiele osób dzisiaj 
jest materialistami. Ważne są  dla nich tylko pieniądze, drogie 
ubrania czy dobre auta. Święty Wawrzyniec nie korzystał 
z luksusów mimo, że mógł mieć do nich dostęp.
   Święty również pomagał biednym i potrzebującym. Nie dawał 
im jednak pieniędzy do ręki, nie obdarowywał monetami. 
Poświęcał im czas, rozmawiał, organizował pożywienie i rozda-
wał je tym, którzy byli w potrzebie. W dzisiejszych czasach ludzie 
uważają, że jeśli rzucą kilka złotych do kapelusza czy puszki 
bezdomnemu, to wystarczy. Niektórzy uciszają własne wyrzuty 
sumienia obdarowując bliskich kosztownymi prezentami. 
To łatwiejsze niż spędzić czas i porozmawiać z drugim czło-
wiekiem. W tym zabieganym świecie czas jest cenniejszy niż 
czekoladki czy kwiaty. 
   Nasz patron również potępiał niemoralne i złe zachowania lu-
dzi, lecz wyciągał rękę do takich zagubionych i wyprowadzał ich 
na dobrą drogę. Na przykład budował im domy, w których mogli 
się schronić i próbować odmienić swój los. Dziś większość ludzi 
mówi innym, co robią źle i jak bardzo duże błędy popełniają, ale 
nie pomagają im dojść do siebie, tylko zostawiają ich z kolejnymi 
zmartwieniami w sercu. Nie jest sztuką udzielać komuś porad 
lecz sztuką jest pomóc komuś te różne mądrości wprowadzić 
w życie. Ale to znów wymaga poświęcenia, czasu i zrezygnowa-
nia ze swoich przyjemności.
   Wartości wyznawane przez świętego Wawrzyńca są uniwersal-
ne. Tak samo ważne teraz, w XXI wieku, jak ponad sześćset lat 
temu. Patron ten może stać się wzorem do naśladowania 
dla wielu młodych osób, takich, jak ja i moi koledzy. Pamiętając 
o jego życiu możemy angażować się w różne formy pomocy, 
wolontariatu, akcji dobroczynnych. Powinniśmy pamiętać o tym, 
że nasz czas, uwaga i obecność może być pięknym prezentem 
dla naszej rodziny i przyjaciół.              Maria Szwałek, klasa 7a

O świętym wiedzą 
już wszystko

Uczniowie przygotowali nawet przepisy związane ze świętym
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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

Karpacz 
Biuletyn
Rady Miejskiej
Redaktor naczelna: 
Ewa Walczak 
Skład i redakcja: 
Krzysztof Szwałek
Teksty:
Magdalena Drewnicka;
Referat Promocji i Rozwoju UM; 
biuletynrm@karpacz.eu
tel. 75 76 19 648
www.karpacz.pl
ISSN 1426-7527

Druk:
Związek Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec,
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice
biuro@karkonosze.eu

Karpacz na dawnej pocztówce

Stacja kolejowa w Karpaczu w latach 30. XX wieku

Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

Przed głównym budynkiem Cen-
trum Medycznego Karpacz S.A. 
stanęła makieta Śnieżki wraz 
ze znajdującym się tam Wyso-
kogórskim Obserwatorium Me-
teorologicznym oraz Kaplicą św. 
Wawrzyńca. 
Pacjenci Centrum, których stan 
zdrowia nie pozwala na zdobycie 
najwyższego szczytu Karkonoszy 
mogą z bliska zobaczyć jego mi-
niaturę. Makietę odsłonięto 12 
czerwca, z tej okazji odbył się 
również piknik „Pod Śnieżką”. W wydarze-
niu tym uczestniczyli pacjenci, personel 
medyczny i pracownicy Centrum Medycz-
nego Karpacz, uczniowie Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej w Centrum Medycz-
nym Karpacz wraz z opiekunami, uczniowie 
i nauczyciele Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Karpaczu – Szkoły 707. Wśród 
gości nie zabrakło przedstawicieli władz 
miasta Karpacz, przedstawicieli placówek 
oświatowo-kulturalnych oraz proboszcza 
parafii Nawiedzenia NMP.

Dla uczestników pikniku przygotowano 
poczęstunek, gry i zabawy, konkurs wiedzy 

Śnieżka w miniaturze

o Śnieżce wraz z nagrodami, a na najmłod-
szych czekała wata cukrowa, balony, bańki 
mydlane i malowanie twarzy. Podczas uro-
czystości zostały wręczone nagrody dla zwy-
cięzców konkursów: literackiego i plastycz-
nego, organizowanych przez Szkołę 707  
w Karpaczu dla uczniów szkół podstawo-
wych i oddziałów przedszkolnych powiatu 
jeleniogórskiego, których tematyka była 
związana z ustanowieniem św. Wawrzyńca 
patronem miasta Karpacz.

Twórcą makiety jest Tadeusz Baczuń, 
wieloletni wychowawca dzieci leczonych  
w Centrum Medycznym Karpacz S.A. (CMK)

Makietę wykonał Tadeusz Baczuń


