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Do Sylwestra coraz bliżej! Nadejście Nowego Roku 2017 mieszkańcy Kar-
pacza znów będą świętować na deptaku! Zapraszamy 31 grudnia o 22.00
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Fotografik,
który lubi zimy – 
rozmowa
ze Zbigniewem 
Kulikiem,
dyrektorem MSiT

Znamy projekt budżetu na 2017 r. 
W planie inwestycji są m.in. 
deptak i stadion lekkoatletyczny

Zgodnie z dokumentem, przyszłoroczne dochody 
budżetu gminy wyniosą 32,4 mln zł, a wydatki 40,56 
mln zł. Jak łatwo policzyć, Karpacz będzie miał defi-
cyt w wysokości 8,16 mln zł. strona 3strona 5



2 Karpacz informator samorządowy

„Nie wszystkie nasze życzenia,  lecz wszystkie Swoje obietnice spełnia Bóg.”
ks. Dietrich Bonhoeffer

W święta Bożego Narodzenia składamy sobie życzenia.
 Są to najlepsze życzenia, są to dobre życzenia, są to życzenia szczere

i płynące z serca. Kierujemy je do naszych bliskich.
Życzymy ich spełnienia przez Boga mówiąc: 

Błogosławionych Świąt! Czy jednak możemy liczyć na to,
 że wszystkie te życzenia spełni Pan Bóg?

„Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, 
proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.” (J 15,7).

Zatem warunkiem spełnienia życzeń kierowanych do Boga jest życie 
z Jezusem, życie Jego słowem, a taka  postawa kształtuje nasze myślenie, oczekiwania  

i w konsewencji spełnienie naszych życzeń...
 Spełnienia Bożych obietnic dla każdego osobiście 

w Święta i w Nowym Roku życzy:

Ks. prob. Edwin Pech, Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang



Karpacz informator samorządowy   3

10 proc. o tyle wyższa jest średnia płaca w przemyśle na Dolnym 
Śląsku od przeciętnego wynagrodzenia w tym sektorze 
liczonego dla całej Polski. Dane opublikował GUS

Fotografik, który lubi zimę
– Karkonosze są wyjątkowe. Szadź tworzy u nas niesamowite formy, które aż się proszą, 
by je sfotografować – mówi fotografik, dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Zbigniew Kulik

Od ponad 40 lat kieruje Pan Muzeum 
Sportu i Turystyki w Karpaczu, ale nie 
jest żadną tajemnicą, że Pana pasją jest 
też fotografowanie.
To prawda, robię zdjęcia od szkoły średniej. 
Zaczynałem, jak wielu innych wówczas, od 
aparatu Smiena. To był bardzo prymitywny 
sprzęt, ale negatywy mam do dziś. Pamię-
tam, że sfotografowałem np. pomnik w Bia-
łym Jarze, postawiony w rocznicę tragedii  
z marca 1968 r. Rok później zeszła lawina 
– i pomnik ten całkowicie zniszczyła. Mam 
więc cenną pamiątkę. Na studiach kupiłem 
sobie radziecki Zenit E, a po przyjściu do 
pracy w Muzeum – kolejny, jeszcze lepszy 
aparat. Ale tak naprawdę sprzęt jest nie-
istotny. Zawsze, gdy mnie pytają o aparat, 
mówię: dobre zdjęcie można zrobić każdym 
sprzętem. Tak naprawdę zdjęcie robi się 
przecież głową.

Dokąd Pan dotarł ze swoimi zdjęciami?
Do prawie wszystkich krajów Europy! Zro-
biłem wiele wystaw, ale nie chciałbym się tu 
szczególnie chwalić. Pokazywałem Karko-
nosze np. na Dniach Kultury Polskiej na Sło-
wacji, w Instytucie Polskim w Budapeszcie, 
w Muzeum Narodowym w Bukareszcie,  
a nawet na Sardynii, gdzie miałem wystawę 

w Olbii. Odwiedziłem też Czechy, kraje bał-
tyckie, Holandię i wiele miast w Niemczech 
np. Bonn. Wszyscy, którzy oglądają te zdję-
cia, porównują Karkonosze do swoich gór. 
Pamiętam, że kiedyś w Strasburgu goście 
jednej z wystaw upierali się, że Karkonosze 
są podobne do Wogezów. Ale tak naprawdę 
nasze góry są wyjątkowe.

Dlaczego?
Proszę spojrzeć na zimowe zdjęcia – ta  
szadź jest to jest unikat w skali europejskiej. 
Nie znam żadnych innych gór, w których 
szadź odgrywałaby równie ważną rolę.  
U nas tworzy niesamowite formy, które aż 
się proszą, by je sfotografować.

Po Pańskich zdjęciach widać, że zimę  
w górach lubi Pan szczególnie.
To prawda. W ostatnio wydanym w Cze-
chach albumie „Fotografowie Karkonoszy – 
od wynalezienia fotografii do czasów współ-
czesnych” zostałem nawet określony jako 
„fotografik, który lubi zimy”. W sumie w tej 
książce opisano stukilkudziesięciu fotografi-
ków z całych Karkonoszy – m.in. czternastu 
polskich, wśród których jestem również ja. 
Bardzo się cieszę, że zostałem zauważony, 
to dla mnie duża satysfakcja.

strony 5-13
Aktualności z życia Rady 
Miejskiej i Urzędu Miejskiego

strony 14-15
Budżet partycypacyjny – 
lista wybranych projektów
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Edukacja, historia i kultura –  
relacje, zapowiedzi, spotkania
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Fotografuje Pan nie tylko Karkonosze.
Tak, wspólnie z kolegą z Niemiec udało mi 
się kiedyś zrobić np. piękną wystawę o To-
skanii. No i muszę wspomnieć o 20-letniej 
współpracy z Tadeuszem Różewiczem, któ-
ry był moim dobrym znajomym. Wspólnie 
chodziliśmy po górach i wiele tych wędró-
wek udało się udokumentować. Powstał 
nawet specjalny, piękny album z okazji jego 
90. urodzin. Kiedyś zrobiłem też wystawę  
o Wandzie Rutkiewicz...

Jakie ma Pan plany na przyszły rok?
Ostatnio zainteresowała mnie woda w Kar-
konoszach, zrobiłem trochę fotografii – być 
może uda się przygotować na ten temat 
nową wystawę. No i będę też robił zdjęcia 
związane z działalnością Muzeum. Na kwie-
cień przyszłego roku, na Dzień Olimpijczy-
ka, chcemy przygotować gablotę z medala-
mi wybitnej olimpijki Renaty Mauer- 
-Różańskiej. Aparat na pewno pójdzie  
w ruch. Już dziś wszystkich zapraszam.

Dziękuję za rozmowę.
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Kończy się drugi rok prac Rady
Ewa Walczak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,
W 2016 r. Rada Miejska pracowała w oparciu o plan pra-

cy, zatwierdzony uchwałą w styczniu br. W okresie tym po-
dejmowała szereg działań, które – z uwagi na interes miasta 
i mieszkańców – wymagały szerszej analizy. Dotyczyło to  
w szczególności: uchwały intencyjnej ws. sporządzenia projektu 
uchwały na temat regulacji prawnych, zasad i warunków sytu-
owania reklam, małej architektury i ogrodzeń; analizy działań 
promocyjnych i wykorzystania obiektów sportowych; planów 
inwestycyjnych z udziałem środków unijnych na lata 2016-2020 
oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Rada Miejska zapoznała się z informacją na temat dzia-
łalności Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o., 
funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarowania od-
padami oraz informacją nt. realizacji zadań inwestycyjnych 
za III kw. 2016 r. Przyjęła też sprawozdanie z wykonania 
budżetu oraz udzieliła absolutorium burmistrzowi. Rada zaj-
mowała się też sprawami dotyczącymi oświaty. Wnikliwie 
przeanalizowała organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży 

podczas wakacji, a po wakacjach zapoznała się z informacją  
o organizacji pracy placówek w roku szkolnym 2016/2017. 

W sumie Rada na 11 tegorocznych posiedzeniach podjęła 
147 uchwał, które dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 
(bip.karpacz.eu). W grudniu br. zaplanowana jest jeszcze jedna 
sesja, na której Rada Miejska będzie głosowała nad uchwaleniem 
budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 r.

W skład Rady wchodzi 15 radnych. Radni uczestniczyli  
i wypracowywali wnioski do uchwał na komisjach, których są 
członkami. Zajmowali się również sprawami miasta i miesz-
kańców. Sprawozdania z prac poszczególnych komisji zosta-
ną przedłożone Radzie w styczniu 2017 r., a ich treść zostanie 
opublikowana w następnym biuletynie. 

Radni utrzymywali stały kontakt z mieszkańcami poprzez 
spotkania indywidualne, dyżury w biurze Rady oraz spotka-
nia organizowane przez burmistrza. Uczestniczyli również  
w wielu wydarzeniach i uroczystościach odbywających się na 
terenie Karpacza, Jeleniej Góry, Wrocławia i innych miast.

   Z wyrazami szacunku Ewa Walczak

Rada Powiatu Jeleniogórskiego wyraziła 
zgodę na przystąpienie i realizację projektu 
pn. „Wprowadzenie e-usług publicznych  
w Powiecie Jeleniogórskim”. Przedsięwzię-
cie to zyskało pozytywne oceny formalną  
i merytoryczną oraz zostało zakwalifikowa-
ne do dofinansowania w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego. Głównym 
celem projektu jest zwiększenie dostępno-
ści do usług publicznych dla mieszkańców 
powiatu przez wprowadzenie zintegrowa-
nego informatycznego systemu do zdalnej 
obsługi mieszkańców. W pierwszym etapie 
realizacji wyposażone zostanie pomiesz-
czenie serwerowni. W drugim etapie staro-
stwo zakupi system informatyczny.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyjęła 
informację pn. „Sport w Powiecie Jele-
niogórskim”, podsumowującą zmagania 
dzieci i młodzieży szkolnej. We współza-
wodnictwie dziewcząt w ramach Powiato-
wych Igrzysk Młodzieży Szkolnej zwycięży-
ła SP nr 1 z Piechowic przed SP Karpacz  
i SP Janowice Wielkie. Wśród chłopców 
również najlepsza była SP nr 1 z Piecho-

wic, przed SP nr 1 Kowary i SP Karpacz.  
W Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży 
wśród dziewcząt najlepsze były gimnazja 
z Karpacza, Szklarskiej Poręby i Łomnicy. 
Wśród chłopców kolejność była podobna: 
triumfowała Szklarska Poręba przed Kar-
paczem i Łomnicą. W Powiatowej Licealia-
dzie Młodzieży zarówno wśród chłopców, 
jak i dziewcząt, zwyciężył Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych z Karpacza.

11178 osób odwiedziło od stycznia do 
czerwca punkt Karkonoskiej Informacji  
Turystycznej  w Jeleniej Górze. Tak wynika 
z dokumentu pn. „Turystyka w Powiecie 
Jeleniogórskim”, przyjętego w październi-
ku przez Radę Powiatu. 21 czerwca 2016 r. 
Zarząd Powiatu wypowiedział (ze skut-
kiem na 31 grudnia 2016 r.) porozumienie 
w sprawie prowadzenia Punktu, zawarte 
z Dolnośląską Organizacją Turystyczną 
i Miastem Jelenia  Góra.

80 tys. zł przeznaczył w 2016 r. Powiat  
Jeleniogórski na działalność kulturalną 
– tak wynika z dokumentu pn. „Kultura 

w Powiecie Jeleniogórskim”, przyjętego 
w październiku przez Radę Powiatu. Naj-
większą  kwotę, 40 tys. zł przeznaczono  
na  realizację  zadań  powiatowej biblioteki  
publicznej. Drugą co do wielkości kwotę  
z budżetu powiatu uzyskały organizacje 
pozarządowe, m.in. Fundacja Na Rzecz 
Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycz-
nej we Wrocławiu na realizację „43. Fe-
stiwalu Sztuki  Włókna – Kowary 2015” 
(3 tys. zł) i Stowarzyszenie Zespół Folklo-
rystyczny Karkonosze na realizację działa-
nia pn. „Festiwal Ludowe Granie na Grusz-
kowskiej Polanie” (8950 zł).

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 
udzielił Pogotowiu Ratunkowemu w Jele-
niej Górze dotacji w wysokości 980 tys. 
zł na zakup ambulansu. Podobne wspar-
cie otrzymały stacje pogotowia w Legni-
cy, Wrocławiu i Wałbrzychu. Dodatkowo 
ratownicy otrzymają sprzęt medyczny.  
W przypadku Jeleniej Góry dotacja zosta-
nie przeznaczona na zakup masażera (60 
tys. zł) i defibrylatora (80 tys. zł). Uchwały 
w tej sprawie podjęto 30 listopada.   (red.)

Miasto, powiat, województwo
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Z życia miasta
 

Projekt budżetu na 2017 r. 
 - pierwszy deficyt od kilku lat
Burmistrz Karpacza Radosław 
Jęcek zarządził przekazanie Ra-
dzie Miejskiej projektu Uchwały 
Budżetowej na rok 2017. Zgod-
nie z dokumentem, przyszło-
roczne dochody budżetu gminy 
wyniosą 32,4 mln zł, z czego 
30,9 mln zł stanowić będą do-
chody bieżące, a 1,5 mln zł – 
majątkowe. Planowane wydatki 
Karpacza w 2017 r. wynoszą 
40,56 mln zł (w tym 27 mln zł 
wydatki bieżące i 13,5 mln zł 
majątkowe). Jak łatwo policzyć, 
Karpacz w przyszłym roku bę-
dzie miał deficyt w wysokości 
8,16 mln zł.

Najciekawsze zapisy w pro-
jekcie budżetu dotyczą przy-
szłorocznych inwestycji. Aż 8,1 
mln zł zarezerwowano na prze-
budowę stadionu miejskiego 
wraz z architekturą społeczną 
(dział Kultura fizyczna). Kolejne 
4,3 mln zł na inwestycje zapi-

sano w sektorze Transport  
i łączność. 2,4 mln zł z tej kwo-
ty przeznaczonych zostanie na 
budowę deptaka (projekt Via 
Śnieżka), 250 tys. zł na przebu-
dowę ul. Łącznej, a 1,7 mln zł 
na spłatę wierzytelności zacią-
gniętych na budowę ul. Parko-

wej. Urząd wyda również 75 
tys. zł na sprzęt komputerowy  
i 150 tys. zł na II etap monito-
ringu miejskiego.

Istotnym punktem budżetu 
są też wydatki na bezpieczeń-
stwo publiczne i ochronę prze-
ciwpożarową – w sumie na ten 

cel zarezerwowano 777 tys. zł, 
z czego ponad 425 tys. zł na 
utrzymanie Straży Miejskiej. 
Projekt budżetu na rok 2017 
dostępny jest w internecie na 
stronie bip.karpacz.pl. Doku-
mentem zajmie się Rada Miej-
ska na grudniowej sesji. (red.)
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Na budowę deptaka w Karpaczu zarezerwowano w przyszłym roku 2,4 mln zł

 
Karpacz promował się na PGE Narodowym
W ostatni weekend listopada 
na Stadionie Narodowym  
w Warszawie odbyła się akcja 
promocyjna pn. „Dolnośląski 
Zimowy Narodowy”. Wraz  
z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa Dolnośląskie-
go oraz przedstawicielami in-
nych gmin pracownicy refe-
ratu rozwoju i promocji 
Urzędu Miejskiego w Karpa-
czu promowali walory umoż-
liwiające aktywny wypoczy-
nek i uprawianie sportów 
zimowych na Dolnym Śląsku 
i w Karkonoszach.

Każdego dnia akcji lodowe 
miasteczko odwiedzało ponad 
15 tys. osób, z których wiele 
zainteresowanych było odkry-
waniem naszego regionu. Dla 
gości stoiska Urząd Miejski 
przygotował materiały infor-
macyjne i promocyjne oraz 
konkursy, w których do wy-
grania były m.in. vouchery na 
karnety narciarskie.

Aktywność Karpacza w dzie-
dzinie promocji została nie-
dawno nagrodzona przez sta-
rostę jeleniogórskiego Annę 
Konieczyńską.                             (prom) 

26 listopada br. Rada Miej-
ska Karpacza przyjęła uchwałę  
w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego  
planu zagospodarowania prze-
strzennego  w obszarze  kolei 
linowej i tras narciarskich KOPA  
w Karpaczu. Dokument umożli-
wia rozpoczęcie prac planistycz-
nych związanych z przedłużeniem  
i rozbudową wyciągu narciar-
skiego EURO.

Stok EURO jest elementem 
Kompleksu narciarskiego Śnież-
ka, zarządzanego przez spółkę 
Miejska Kolej Linowa.         (KS)

Stok EURO 
będzie dłuższy
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Forum Przemysłowe 
znów zawitało do Karpacza

Kilkuset biznesmenów, polity-
ków i samorządowców wzięło 
udział w II Forum Przemysło-
wym, zorganizowanym w Hote-
lu Gołębiewski w Karpaczu  
w dniach 8 i 9 grudnia. Gościem 
specjalnym spotkania był wice-
premier Mateusz Morawiecki. 
Obok niego w dyskusjach pane-
lowych udział wzięli m.in. były 
premier Jan Krzysztof Bielecki, 
Janusz Steinhof, Grzegorz Ko-
łodko oraz szefowie wielkich 
państwowych spółek: PKO BP, 
PKN Orlen, KGHM i Tauron PE. 

Dyskusje podczas Forum 
dotyczyły m.in. reindustrializa-
cji polskiej gospodarki, inno-
wacji, energetyki i inteligent-
nych systemów zarządzania 
nieruchomościami. Panel doty-
czący zrównoważonej turystyki 
poprowadził burmistrz Karpa-
cza Radosław Jęcek. Zastępca 
burmistrza Kamila Cyganek 
wzięła natomiast udział w dys-
kusji dotyczącej roli eventów, 
festiwali i targów w ożywianiu 
lokalnej koniunktury.

kosztować będzie Gminę 
funkcjonowanie 
szkół i przedszkoli 
w Karpaczu w 2017 r.

255
kosztować będzie 
w 2017 r. działalność 
Rady Miejskiej Karpacza 

535
przewidziano 
w przyszłorocznym 
budżecie na organizację 
imprez miejskich

1,03
wyniosą w przyszłym 
roku wydatki na
promocję Karpacza

Gośćmi Forum byli m.in. szefowie PKO BP i PKN Orlen
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„
Cieszę się, że 

Forum odbywa 
się w Karpaczu. 
To piękne mia-
sto, które często 

odwiedzam.  
Miasto pod 

Śnieżką staje się 
dolnośląskim 

Davos

Mateusz Morawiecki 
wicepremier, minister rozwoju

TYS. ZŁ

MLN ZŁ

 39463
składek członkowskich 
zapłaci Gmina w 2017 r.

Podczas Gali otwierającej Fo-
rum bardzo ciepło o Karpaczu 
mówił wicepremier Mateusz 
Morawiecki: – Bardzo się cie-
szę, że spotykamy się właśnie  
w tym mieście, bo je bardzo lu-
bię. Wielokrotnie tu bywałem, 
by chodzić po górach – podkre-
ślił wicepremier. – Myślę, że 
można już śmiało powiedzieć, 
że Karpacz staje się dolnoślą-
skim Davos – dodał.

Podczas konferencji nagro-
dzono najlepsze firmy i instytu-
cje, wybrane przez kapitułę Fo-
rum Przemysłowego. Nagrody  
z rąk wicepremiera Morawiec-
kiego oraz marszałka senatu 
Stanisława Karczewskiego ode-
brali szefowie firmy Cedrob  
i Agencji Rozwoju Przemysłu.

Organizatorem II Forum 
Przemysłowego był Instytut 
Wschodni – ten sam, który przy-
gotowuje Forum Ekonomiczne 
w Krynicy. Partnerami imprezy 
byli m.in. miasto Karpacz i Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego.                   (KS)

TYS. ZŁ

MLN ZŁ

Z życia miasta

ZŁ



Karpacz informator samorządowy   7

Nie masz planów na Sylwestrową Noc?
Przyjdź na deptak w Karpaczu! Wyjątkowe emocje 
zapewni znany z Muzycznego Radia DJ Maciej Wowk. 
O północy w niebo wystrzelą natomiast fajerwerki!
Zapraszamy całe rodziny - od 22.00 do 1.00 w nocy.
Tej nocy długo nie zapomnicie!
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Czy jest lepsze od Karpacza miejsce, by rozmawiać o promocji?
9 grudnia obradował w Karpa-
czu Międzyresortowy Zespół 
ds. promocji Polski za granicą 
z udziałem posłów i senatorów 
z Parlamentarnego Zespołu ds. 
Turystyki oraz członków Rady 
Polskiej Organizacji Turystycz-
nej. Posiedzenie poświęcone 
było promocji regionu oraz bez-
pieczeństwu w górach. Przed-
stawiono również zasady ko-
munikowania Marki Polska .

W posiedzeniu wzięli udział 
ministrowie w Kancelarii Pre-
miera Adam Lipiński oraz Pa-
weł Szefernaker, przedstawi-
ciele resortów zajmujących się 
promocją Polski m.in. wicemi-
nister sportu i turystyki Dawid 

Lasek; posłowie i senatorowie 
z Parlamentarnego Zespołu 
ds.Turystyki a także członko-
wie Rady POT z jej przewodni-
czącym Janem Korsakiem.

– Chyba nie ma lepszego 
miejsca, aby rozmawiać o 
promocji regionu oraz bezpie-
czeństwie w górach niż Kar-
pacz – mówił Adam Lipiński.

 Podczas posiedzenia bur-
mistrz Radosław Jęcek opowie-
dział o promocji miasta oraz 
inwestycjach w infrastrukturę 
turystyczną. Zwrócił też uwagę 
na konieczność zmiany przepi-
sów dotyczących policji i opłaty 
miejscowej. Naczelnik Karko-
noskiej Grupy GOPR Sławomir 
Czubak mówił natomiast o bez-
pieczeństwie w górach.

Międzyresortowy Zespół 
ds. promocji Polski za granicą 
został powołany przez pre-
mier Beatę Szydło. Szefem 
zespołu jest minister w KPRM 
Adam Lipiński, a jego zastęp-
cą wiceszef MSZ Jan Dziedzi-
czak.                               (net)

W spotkaniu uczestniczył burmistrz miasta Radosław Jęcek
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Sylwester pod Śnieżką
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Znamy już daty przyszłorocznych imprez dla miłośni-
ków biegania po górach. Zimowy Ultramaraton Karko-
noski im. Tomka Kowalskiego odbędzie się 11 marca 
2017 r., a bieg 3xŚnieżka=1xMontBlanc – 24 czerwca.

Uczestnicy Ultramaratonu (zapisy już się zakoń-
czyły) przebiegną 52 km grzbietem Karkonoszy. Tra-
sa czerwcowych zawodów – jak sama nazwa wskazu-
je – wiedzie na Śnieżkę (start na deptaku). Więcej 
informacji na: www.ultramaratonkarkonoski.pl oraz 
3razysniezka.pl.                        (KS)

Karpacz najlepszą gminą miejską 2016
Karpacz zdobył I miejsce 
w Rankingu Zrównowa-
żonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Teryto-
rialnego 2016 oraz  
I miejsce w Rankingu 
Samorządów Najdyna-
miczniej Rozwijających 
Przedsiębiorczość w ka-
tegorii „Gminy Miejskie”.

Ranking opracowały: 
Komisja Samorządu Te-
rytorialnego Sejmu RP, 
Politechnika Warszaw-
ską oraz Fundacja Pol-
skiego Godła Promocyj-
nego „Teraz Polska” na 
podstawie danych GUS 
obejmujących wszystkie 
samorządy w Polsce.

Zdobycie przez Kar-
pacz pierwszego miej-
sca w dwóch katego-
riach potwierdza dyna- 
miczny rozwój miasta  

W przyszłym roku znów  
śmiałkowie ruszą w góry

30 listopada 2016 r. zakończyły się konsultacje spo-
łeczne w sprawie zmiany nazwy części miasta Karpacz 
z nazwy Bierutowice na Karpacz Górny. Mogli wziąć  
w nich udział mieszkańcy ulic: Karkonoskiej, Linowej, 
Pustej, Kąpielowej, Szkolnej, Saneczkowej, Suchej, 
Strażackiej, Kamiennej, Podleśnej, Zamkowej, Na 
Śnieżkę, Przewodników Górskich, Spokojnej i Party-
zantów. Uprawnionych do głosowania było 642 miesz-
kańców. Udział w konsultacjach wzięło 30 osób. Za 
zmianą nazwy było 26 osób, przeciwko – 4.          (KS)

Koniec historii Bierutowic?
Uczestnicy konsultacji są za

Statuetki odebrał burmistrz Radosław Jęcek
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i jego ogromny potencjał. 
Wśród nagrodzonych gmin 
miejskich znalazła się też 
Szklarska Poręba, która 

zajęła IV miejsce w Ran- 
kingu Samorządów Naj-
dynamiczniej Rozwijają-
cych Przedsiębiorczość.

6,3
zapłaciła Gmina 
Karpacz za wyko- 
nanie odwodnienia
ul. Suchej

50
wyniosło dofinan-
sowanie miasta
do organizacji  
II Forum
Przemysłowego
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TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

Budniki pożegnały słońce
26 listopada 2016 r. w dawnej osadzie Budniki 
odbyło się „Pożegnanie Słońca”, które zorgani-
zowała grupa Miłośników Budnik. W wydarzeniu 
wzięli udział nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale 
również turyści m.in. Wrocławia i Poznania. Po 
odczytaniu legendy związanej z osadą zjawił się 
Wołogór i nastąpiło wygaszenie lampy – symbo-
lu „Pożegnania Słońca”. Powitanie Słońca odbę-
dzie się w Budnikach 18 marca 2017 r.         (net)
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Z życia miasta

Parafia Wang formalnie leży w Bierutowicach



Karpacz informator samorządowy   9

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

Chór Ekumeniczny z Karpacza obchodzi  
w tym roku 20. rocznicę powstania. Z tej 
okazji 27 listopada 2016 r. odbył się uro-
czysty koncert w Filharmonii Dolnoślą-
skiej w Jeleniej Górze. Sala koncertowa 
im. Stefana Strahla była wypełniona nie-
mal w całości.
W pierwszej części koncertu wykonano m.in. 
„Gaude Mater” i „Nieście chwałę mocarze”, 
a w drugiej – „Shalom aleichem”, „Halleluya 
Pelotsa Rona” i „Szła dzieweczka do lasecz-
ka”. Tuż po „Dzieweczce” nastąpiła niespo-
dzianka dla publiczności. Dyrygent  Bernard 
Stankiewicz i konferansjer Andrzej Zwarycz 
zaproponowali wspólne zaśpiewanie utwo-
ru W. A. Mozarta „Dona Nobis Pacem”. Wi-
downia została podzielona na trzy części  
i kanon rozbrzmiał na ponad 300 wykonaw-
ców. Dyrygent zażartował, że przyjmuje 
wszystkich do chóru, ale później się zreflek-
tował. Sala ćwiczeń zespołu (hol Leśnego 
Banku Genów w Kostrzycy) nie pomieści 
przecież tylu śpiewających.

Chór Ekumeniczny z Karpacza: 
wyjątkowy koncert z okazji jubileuszu

Później przyszedł czas na przemówienia 
– głos zabrali m.in. biskup Diecezji Wro-
cławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego ksiądz Waldemar Pytel, proboszcz 
Parafii Rzymskokatolickiej z Karpacza ks. 
Zenon Stoń, przewodnicząca Rady Miejskiej 
Karpacza Ewa Walczak oraz wiceburmistrz 
miasta Kamila Cyganek. Ostatnim utworem 
była „Alleluja” (Gordon Young). Potem dłu-
gie brawa, dwa bisy i liczne bukiety kwia-
tów. Emocje zaczęły powoli opadać. Kilku-
miesięczne przygotowania nie poszły na 
marne. Widać było, że koncert się podobał. 
Część chórzystów miała okazję wystąpić  
w filharmonii po raz pierwszy. 

Jubileusz to dobra okazja, by przypo-
mnieć o celach chóru. Dlaczego „ekume-
niczny”? Bo wpisuje się w ideę przywróce-
nia jedności między licznymi wyznaniami 

chrześcijańskimi w obrębie jednego, święte-
go i apostolskiego Kościoła. W Chórze śpie-
wają wyznawcy Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego.

Chór działa od 1996 r. przy Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej Wang. Aktualnie  
w próbach uczestniczą 32 osoby – najstarsza 
ma 66 lat, a najmłodsza 15. W sumie od po-
wstania śpiewało w zespole ponad 100 osób, 
nie tylko z Karpacza, ale też z Jeleniej Góry 
czy Piechowic. Pierwszym dyrygentem była 
Jagoda Plebańska, drugim Andrzej Gniewek 
(oboje na zdj.), następnie Andrzej Ejsymont  
i – od kilkunastu lat – Bernard Stankiewicz 
(również na fot. obok). W repertuarze jest  
ok. 100 utworów – tak dobranych, aby nie 
ranić nikomu uczuć religijnych.

Chór ma charakter otwarty – każdy, kto 
posiada słuch muzyczny, ma poczucie ryt-
mu i akceptuje ruch ekumeniczny może być 
wśród nas!                 Wojciech Piotrowski

Więcej o Uroczystości:
www.facebook.com/kosciolwang

Aktualnie w próbach chóru uczestniczą 32 osoby. 
Najstarsza ma 66 lat, najmłodsza – 15

Skład Chóru podczas koncertu: 
soprany: Bogumiła Bajer, Elżbieta Czerlic-
ka, Joanna Idczak, Beata Kołomycka, Anna 
Mikos, Marta Pasławska, Grażyna Pio-
trowska, Helena Prutis, Aleksandra Sob-
ków, Elżbieta Stanisz, Wioletta Wysocka,
alty: Henryka Amborska, Karolina Bab-
czuk, Iwona Gerstenstein, Maria Kopa-
niecka, Barbara Lewicka, Bogusława 
Pech, Jadwiga Saładucha, Barbara Staś-
kiewicz, Justyna Gradkowska-Wiącek, 
tenory: Jacek Chorągwicki, Janusz  
Idczak, Filip Niewiadomski, Artur Roz-
koszny, Grzegorz Sobków, Wiesław Smyk, 
basy: Marek Niewiadomski, Edwin 
Pech, Wojciech Piotrowski.
Solo: Elżbieta Czerlicka i Bogusława 
Pech oraz Marek Niewiadomski.
Instrumentaliści: Róża Wysocka (forte-
pian), Marta Jędruch (skrzypce) 
i Andrzej Zwarycz – klarnet.

Członkowie chóru dziękują: Gminie Kar-
pacz i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 
Wang za wsparcie, a dyrekcji Leśnego Ban-
ku Genów w Kostrzycy za miejsce do prób.

Chór Ekumeniczny w trakcie koncertu w Filharmonii Dolnośląskiej

Byli i obecny dyrygenci Chóru
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Bardzo dobrze spisali się saneczkarze KS Śnieżka Karpacz biorący udział w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów w saneczkarstwie lodowym, które odbyły się w Siguldzie (Łotwa)  
w dniach 29-30 października 2016 r. Młodzi sportowcy spod Śnieżki zdobyli sześć medali 
(3 złote, 2 srebrne, 1 brązowy). W jedynkach mężczyzn triumfował Maciej Kurowski,  
a trzeci był Mateusz Sochowicz. W dwójkach mężczyzn na najwyższym stopniu podium 
stanęli Jakub Kowalewski i Wojciech Chmielewski (MKS Karkonosze Sporty Zimowe 
Jelenia Góra), a srebrne medale zdobyli Artur Petyniak i Adam Wanielista.

W konkurencjach drużynowych ekipa Śnieżki Karpacz okazała się bezkonkurencyjna. 
Złoty medal zdobył zespół w składzie: Maciej Kurowski, Ewa Kuls (UKS Nowiny Wielkie), 
Artur Petyniak i Adam Wanielista. Srebro wywalczyli: Mateusz Sochowicz, Paula Kruk 
(AZS AWF Katowice), Wojciech Chmielewski (MKS Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia 
Góra) i Jakub Kowalewski.                                             Edward Maziarz

Sukcesy saneczkarzy

5500
dołożyło miasto do transportu 
i utylizacji odpadów azbestowych 
z terenu wspólnot mieszkaniowych

62
kosztować 
będzie w przy-
szłym roku 
dowożenie 
dzieci do szkół 
w Karpaczu

8,4
kosztowało 
wydanie
nowych 
informatorów 
turystycznych

ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

121
TYS. ZŁ

Uczestnicy zawodów w łotewskiej Siguldzie
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Członkowie i sympatycy Polskiego Klu-
bu Alpejskiego spotkali się w Karpaczu 
na kolejnym Festiwalu Górskim XVII 
Dni Lajtowe. Była to doskonała okazja, 
aby podsumować działalność Klubu, 
wziąć udział w pokazach filmów gór-
skich, pokazach klubowych oraz wysłu-
chać fascynujących relacji z wypraw.

W tym roku można było porozma-
wiać m.in. z czołowym polskim himala-
istą Jarkiem Botorem, który w tym roku 
brał udział w wyprawie na K2. Byli też 
goście z zagranicy, m.in. prof. Peter 
Habeller, który z Reinholdem Messne-
rem dokonał pierwszego wejścia na 

Zdobywcy Nanga Parbat na Dniach Lajtowych w Karpaczu
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wyniesie 
w 2017 r. dotacja 
Karpacza dla  
Ochotniczej 
Straży Pożarnej

Mount Everest bez użycia aparatów tle-
nowych. Dla niego też przewidziano 
nagrodę Primus Inter Pares – wyróż-
nienie przeznaczone dla ludzi, którzy 
weszli do historii wspinania.

O swoich wyprawach w trakcie Dni 
Lajtowych opowiadała też plejada 
gwiazd alpinizmu i wspinaczki: Denis 
Urubko, Maria Cardell, Peter Habeler, 
Alex Gavan i Gilberto Merlante. Uczest-
nicy z zainteresowaniem wysłuchali 
wystąpienia Alexa Txikona, który opo-
wiadał nie tylko o zimowym zdobyciu 
Nanga Parbat, ale również o swoich 
wspinaczkowych początkach.    (prom) 

Alex Txikon

Z życia miasta
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Wrzesień 2016 r. upłynął w bibliotece 
pod hasłem powakacyjnych dziecięcych 
wspomnień. Spotkaliśmy się m.in. z dzieć-
mi ze szkoły 707, z którymi wykonaliśmy 
bransoletkę (fot. u dołu po prawej). 
Październik to już klimaty jesieni, więc 
dzieci z Przedszkola w Karpaczu na warsz-
tatach kreatywnych pomalowały jesien-
nymi kolorami liście z zimnej porcelany. 
Listopad upłynął pod znakiem misia  

w związku ze Światowym Dniem Misia (zdj.  
u góry po prawej). W Bibliotece spotkały 
się dzieci przedszkolne i uczniowie klasy 
VI szkoły podstawowej. Jak widać, na mi-
sia nigdy nikt nie będzie za duży.
A panie z DKK na jednym z wrześnio-
wych spotkań uczciły urodziny swoich 
koleżanek własnoręcznie wykonanym tor-
tem, o którym można powiedzieć „palce 
lizać”! (zdj. u dołu po lewej).

W ostatnią sobotę listopada nastąpił 
finał trwającego od września konkursu 
plastycznego pod tytułem „Przygoda  
z książką”. W  Jeleniogórskiej Książnicy 
Karkonoskiej odbyła się uroczystość wrę-
czenia nagród wszystkim laureatom. Wy-
różniono trzy prace dzieci z Przedszkola  
w Karpaczu. Dumna Julcia, Staś i Jere-
miasz chętnie pozowali do zdjęć ze swo-
imi pracami (fot. u góry po lewej).          (B)

Cztery miesiące z życia Miejskiej Biblioteki Publicznej

 
Miasto dofinansuje kulturę, pomoc społeczną i ratownictwo
Burmistrz Karpacza ogłosił na-
bór wniosków o dofinansowa-
nie z miejskiego budżetu dzia-
łań z zakresu: kultury i sztuki, 
pomocy społecznej oraz ra-
townictwa i ochrony ludności.

W przypadku konkursu do-
tyczącego kultury i sztuką cho-
dzi o wyłonienie i wsparcie 
projektów, których celem jest 
kultywowanie lokalnej tradycji,  
organizowanie okazjonalnych 
imprez plenerowych oraz kon-
certów, występów artystycz-
nych, spektakli, festiwali, kon-
kursów, wystaw, dyskusji  
i prelekcji. Każdej z inicjatyw to-
warzyszyć musi program profi-
laktyczny. Na wsparcie wybra-

nych wniosków zarezerwowano 
w przyszłorocznym budżecie 
miasta 20 tys. zł.

W konkursie dotyczącym 
pomocy społecznej chodzi 
przede wszystkim o wsparcie 

promocji i organizacji wolonta-
riatu oraz o prowadzenie dzia-
łalności na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Proponowanym 
inicjatywom towarzyszyć musi 
program profilaktyczny. Na 

dofinansowanie zgłoszonych 
przedsięwzięć przewidziano  
w przyszłym roku 10 tys. zł.

Ostatni z naborów dotyczy 
działań na rzecz ratownictwa. 
Chodzi tu w szczególności  
o działalność ratowniczą w gó-
rach, zapobieganie wypadkom, 
ochronę środowiska górskiego 
i edukację ratowniczą. Zgłasza-
nym projektom również musi 
towarzyszyć program profilak-
tyczny, a wysokość wsparcia 
wyniesie 10 tys. zł.

Termin składania wniosków 
we wszystkich trzech konkur-
sach mija 27 grudnia br. Wię-
cej informacji na stronie inter-
netowej: bip.karpacz.pl.   (net)

Na wsparcie miasta liczyć mogą m.in. inicjatywy kulturalne
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Z życia miasta
W nawiązaniu do spotkania, które odbyło 
się w dniu 23 listopada 2016 roku w Ko-
mendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Gó-
rze z przedstawicielami Rady Miejskiej  
w Karpaczu, pragnę przybliżyć zasady 
funkcjonowania Komendy Miejskiej Poli-
cji w Jeleniej Górze oraz Komisariatu Po-
licji w Karpaczu.
Komisariat Policji w Karpaczu zasięgiem 
swojego działania obejmuje zarówno teren 
miasta Karpacz, jak również Gminy Podgó-
rzyn. W chwili obecnej stan etatowy jed-
nostki to 27 funkcjonariuszy (do 30 listopa-
da 2016 r. ilość ta wynosiła 26 etatów). 
Liczba etatów przypadająca na daną jed-
nostkę Policji wynika bezpośrednio z nali-
czeń etatowych uregulowanych w Zarządze-
niu nr 88 Komendanta Głównego Policji  
z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie naliczeń 
etatowych w Policji. Ustaloną liczbę etatów 
Policji określa się według następujących 
kryteriów: liczba stale zamieszkującej lud-
ności, zagrożenie przestępczością, obszar 
oraz dodatkowe naliczenia etatowe w mia-
stach liczących co najmniej 50 tysięcy 
mieszkańców. Niestety w przepisie tym nie 
ma mowy o uwzględnieniu ruchu turystycz-
nego jako jednego z kryteriów.

W 2011 r. przeprowadzono reorganiza-
cję Komisariatu Policji w Karpaczu. Obo-
wiązki dyżurnych z Karpacza przejęte zosta-
ły przez dyżurnych Stanowiska Kierowania 
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, 
którzy dysponują siłami na terenie całego 
powiatu. Dotychczasowe etaty dyżurnych 
Komisariatu Policji w Karpaczu przeniesio-
no do Zespołu Prewencji, co pozwoliło na 
zapewnienie całodobowej co najmniej dwu-

Liczba turystów w Karpaczu
nie wpływa na liczbę policjantów

osobowej służby patrolowej na terenie dzia-
łania Komisariatu, będącej w dyspozycji ofi-
cera dyżurnego KMP w Jeleniej Górze. Takie 
rozwiązanie  sprawdza się w aktualnych wa-
runkach etatowych.

Komisariat Policji w Karpaczu działa 
całodobowo, zgłoszenia przyjmowane są 
na numer 997 lub 112. Nowoczesne roz-
wiązania techniczne i logistyczne pozwala-
ją na dysponowanie siłami i koordynowa-

nie działań policji na odległość przy 
współpracy z innymi służbami ratowniczy-
mi. Komisariat Policji w Karpaczu nie jest 
samodzielnym organizmem, działa w ra-

Komisariat Policji w Karpaczu działa całą dobę. 
Zgłoszenia przyjmowane są na numer 997 lub 112

mach szerszej struktury Komendy Miej-
skiej Policji w Jeleniej Górze oraz Komen-
dy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. 
Uwidacznia się to szczególnie podczas za-
bezpieczeń imprez masowych, wyścigów 
kolarskich, biegów, festynów czy wizyty 
Prezydenta RP w Karpaczu. W czasie na-
silonego ruchu turystycznego szczególnie 
w Karpaczu zwiększa się nasycenie służb 
kryminalnych, ruchu drogowego i pre-

wencji kierowanych z Komendy Miejskiej 
Policji w Jeleniej Górze.

W bieżącym roku dodatkowo udało się 
zrealizować łącznie 81 służb patrolowych 
pełnionych na terenie miasta przez 185 
funkcjonariuszy z Samodzielnego Podod-
działu Prewencji Policji w Legnicy. Służby te 
są pełnione w ramach patroli pieszych od-
działując prewencyjnie. Z ustaleń wynika, że 
tego rodzaju patrole będą kontynuowane 
także w okresie świąteczno-noworocznym 
oraz w czasie ferii zimowych. Na rzecz bez-
pieczeństwa z policją współpracuje zarów-
no samorząd Karpacza, jak też samorząd 
gminy Podgórzyn. Przejawia się to między 
innymi w dofinansowaniu zakupu radiowo-
zów, jak również zrozumieniu potrzeb i roz-
budowie monitoringu miejskiego.

Komendant Komisariatu Policji
w Karpaczu, kom. Piotr Jurczyk
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Organizujesz imprezę? Chcesz ją nagłośnić!
Napisz do nas: biuletynrm@karpacz.eu

Kiedy Komisja Europejska ogłosiła Rok 
2012 Rokiem Seniora, Zarząd  Sekcji 
Emerytów i Rencistów ZNP w Karpaczu 
postanowił w szczególny sposób wyekspo-
nować Dzień Edukacji Narodowej.
Jako przewodnicząca Sekcji zwróciłam się 
do Burmistrza o objęcie patronatem nasze-
go Święta. Należy podkreślić, że miasto 
dużo zdziałalo w zakresie pomocy senio-
rom. Wsparło m.in. kurs komputerowy dla 
osób 50+, zajęcia z pływania na basenie  
w Sandrze czy marsze z kijkami.

Zwieńczeniem tych działań stały się  
wspólne dla wszystkich placówek oświato-
wych w Karpaczu obchody Dnia Edukacji 
Narodowej, o czym pisałam już w poprzed-
nich Biuletynach Rady Miejskiej.

Tak więc Solidarność Międzypokolenio-
wa została w naszym mieście zapoczątko-
wana. Należy dodać, że konieczne jest eks-
ponowanie aktywności osób starszych, 
bowiem żyjemy coraz dłużej, a starzejące 
się społeczeństwo stawia coraz to nowe 
wyzwania.

Sekcja nasza działa zgodnie z hasłem: 
„My dla Miasta, Miasto dla Nas”. Członko-
wie naszej Sekcji uczestniczą w imprezach 
organizowanych w mieście, na których za-

Solidarność międzypokoleniowa 
w Karpaczu trwa nadal

wsze zawsze występuje Zespół „Złota Aura” 
(na zdjęciu). Współpracujemy z Biblioteką 
Miejską, Muzeum Sportu i Turystyki, Mu-
zeum Zabawek, a ostatnio z Jeleniogórskim 
Towarzystwem Fotograficznym.

Lato tego roku rozpoczęliśmy piknikiem  
w parku przy ul. Nadrzecznej, zorganizowa-
nym 9 lipca z funduszu partycypacyjnego, 
uzyskanego przez Zarząd Sekcji. Imprezę 
zorganizowano wspólnie z Kołem ZNP przy 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, a zapro-
szeni byli mieszkańcy Karpacza i wczasowi-
cze. Wystąpił zespół „Złota Aura”, były kon-
kursy i kiełbaski (przygotowane przez p. 
Marka Łopatkę), wszyscy świetnie się bawili.

W tym też roku, 10 listopada, uczestni-
czyliśmy w Obchodach Święta Niepodległo-
ści w Gimnazjum im. Ratowników Górskich. 
Piękna uroczystość patriotyczna zaprezen-
towana przez młodzież pod kierunkiem  
p. Beaty Goryluk zachwyciła członków Sek-
cji, a polonez z muzyką z filmu „Pan Tade-
usz” wzruszył do łez. Jesteśmy wdzięczni 
Pani Dyrektor Marii Supeł za zaproszenie. 
Uroczystość była właśnie przykładem więzi 

Konieczne jest eksponowanie aktywności osób 
starszych. Żyjemy coraz dłużej, a starzejące się 

społeczeństwo stawia coraz to nowe wyzwania.

międzypokoleniowej – przykładem na to, że  
młode pokolenie nie zapomina o starszym.

18 listopada zostaliśmy zaproszeni do Ga-
lerii „U Musa” na wernisaż wystawy fotogra-
ficznej „Za Furtą”, obrazującej przepiękne fo-

tografie z życia klasztorów prawosławnych. 
Wdzięczni jesteśmy p. Piotrowi Garbatowi  
z JTF za zaproszenie i współpracę.

Chciałam też dodać, że na konferencji 
wszystkich przewodniczących SEiR ZNP  
z Dolnego Śląska, z udziałem wiceprzewod-
niczącego ZG ZNP Pana Stanisława Mazur-
ka, w dniach 12-14 września br. przedstawi-
łam materiał „Jak realizujemy Solidarność 
Międzypokoleniową w Karpaczu”, co spo-
tkało się z dużym zainteresowaniem zebra-
nych i rozpropagowało miasto Karpacz.

Pragnę również podkreślić życzliwość 
burmistrza Karpacza p. Radosława Jęcka  
i p. wiceburmistrz Kamili Cyganek dla na-
szej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP i re-
alizację naszych potrzeb, bowiem tworzy to  
sojusz „między dawnymi a młodymi laty”.

Barbara Włodyga,
             Przew. SEiR ZNP w Karpaczu

START: 	sobota	9	lipca	od	godz.	15.00		
Miejsce: park	miejski	przy	ulicy	Nadrzecznej	w	Karpaczu	

W progamie: 	
	 •	frykasy	Markowe	z	rożna	
	 •	wspólne	śpiewanie	ze	"Złotą	Aurą"	
	 •	konkursy	i	zabawy	dla	każdego	
	 •	karaoke	show	Lucjana	
	 •	turniej	Jerzego	w	boule	
	 •	słodkie	i	muzyczne		niespodzianki
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Budżet partycypacyjny 2017
Dziewiętnaście wniosków złożyli mieszkańcy Karpacza w tegorocznej 
edycji budżetu partycypacyjnego. Weryfikację merytoryczną przeszło 
dziesięć z nich, a do realizacji skierowano pięć. W każdym z czterech 
okręgów mieszkańcy mieli do rozdysponowania 65 tys. zł.

 

Okręg 1. - Budnicza Struga i zajęcia na basenie

Okręg 1. obejmuje ulice: Kamienną, Karkonoską, Kąpie-
lową, Linową, Myśliwską, Na Śnieżkę, Olimpijską, Party-
zantów, Podleśną, Przewodników Górskich, Pustą, Sa-
neczkową, schroniska (Dom Śląski, Samotnia, Strzecha 
Akademicka), Sosnowiecką, Spokojną, Strażacką, Suchą, 
Szkolną, Świętokrzyską, Turystyczną, Zamkową.

Okręg 2. - Atrakcje na ul. Rybackiej

Okręg 2. obejmuje ulice: Armii Krajowej, Gimnazjalną, 
Grzybową, Kolorową, Kościelną, Konstytucji 3 Maja 32-84, 
Krótką, Leśną, Łączną, Mickiewicza, Nad Łomnicą 17-32, 
Okrzei, Parkową, Piastowską, Poznańską, Rybacką, Sana-
toryjną, Słowackiego, Świerkową, Wolną, Żeromskiego.

W tym okręgu wnioski zgłoszone przez mieszkańców i pozy-
tywnie zweryfikowane przez Urząd Miejski nie wyczerpywały  
w sumie dostępnego budżetu. Dlatego też spotkanie zorganizowa-
ne 30 listopada 2016 r. w Hotelu Karolinka miało charakter wyłącz-
nie informacyjny. Do realizacji w przyszłym roku skierowano:
 projekt pn. Uprzątnięcie koryta strumienia Budnicza 
Struga w Karpaczu Górnym. Inicjatorka przedsięwzięcia Ma-
ria Gronczewska zaproponowała usunięcie z koryta Budniczej 
Strugi drzew, krzewów,  chwastów i gałęzi. Zdaniem inicjatorki, 
stan koryta potoku od wielu lat nie wpływa pozytywnie na wi-
zerunek Karpacza. – Mieszkańcy Karpacza Górnego chcieliby 
przyczynić się do poprawy estetyki tego miejsca – napisano 
we wniosku. – Jednocześnie [inwestycja] stanowić będzie nasz 
wkład w ochronę krajobrazu w tej okolicy. Ma to ogromne zna-
czenie także dla turystów, przyjeżdżących z wielu zakątków Pol-
ski – dodano. Koszt przedsięwzięcia oszacowano na 40 tys. zł, 
z czego wycinka drzew i krzewów kosztować będzie ok. 30 tys., 
a zebranie i wywiezienie śmieci – ok. 10 tys. zł.

projekt pn. Integracja sportowa mieszkańców Karpacza 
Górnego. Przedsięwzięcie obejmuje propagowanie kultury  
i aktywności mieszkańców Karpacza Górnego poprzez korzysta-
nie z Parku Wodnego Tropikana w Hotelu Gołębiewskim. Dzięki 
środkom z budżetu partycypacyjnego minimum 10-osobowa 
grupa mieszkańców otrzyma karnety zniżkowe upoważniające 
do wstępu na basen. Mieszkańcy Karpacza Górnego będą mogli 
korzystać np. z aqua aerobiku i zajęć nauki pływania dla dzieci.   
Inicjatorką projektu jest Maria Gronczewska, koszt oszacowa-
no na 15 tys. zł.

W tym okręgu wartość wniosków zgłoszonych przez mieszkań-
ców i pozytywnie zweryfikowanych przez Urząd Miejski również 
nie przekroczyła dostępnego budżetu. Dlatego też spotkanie 
zorganizowane 1 grudnia 2016 r. w Gimnazjum im. Ratowników 
Górskich miało charakter informacyjny. Do realizacji w przyszłym 
roku skierowano projekt pn. Ulica Rybacka – sport, wypoczy-
nek, rekreacja. Przedsięwzięcie obejmuje wyrównanie działki nr 
75/1, wycięcie samosiejek i posianie trawy oraz ustawienie ławek 
i koszy. Powstanie też forma upamiętniająca skocznię Karpatka. 
Inicjatorem projektu jest Maria Kubik, koszt wyniesie 65 tys. zł.

Okolice skoczni Karpatka zostaną uprzątnięte
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Okręg 3. obejmuje ulice: Boczną, Bystrą, Cichą, Górną, 
Kolejową, Konstytucji 3 Maja nr 1-31, Nad Łomnicą 1-16, 
Nadrzeczną, Poprzeczną, Przechodnią, Przemysłową,  
Sadową, Wielkopolską, Wiosenną i Zagajnik.
Okręg 4. obejmuje ulice: Batorego, Bema, Chopina, Dol-
ną, Dziką, Granitową, Grottgera, Kasprowicza, Komuny 
Paryskiej, Konopnickiej, Kopernika, Kościuszki, Kowar-
ską, Matejki, Moniuszki, Mostową, Narutowicza, Norwida, 
Obrońców Pokoju, Ogrodniczą, Orkana, Plater, Polną, Pru-
sa, Reymonta, Sarnią, Sikorskiego, Skalną, Skłodowskiej- 
-Curie, Skośną,Skrzatów Karkonoskich, Jana III Sobieskie-
go, Staszica, Stromą, Przerwy-Tetmajera, Stwosza,Wąską, 
Wilczą, Wyspiańskiego, Zaciszną.

Wybrane przed rokiem

Deer’s Delusion
debiut dzięki mieszkańcom
Ukazał się debiutancki album zespołu Deer’s Delusions „Stop Klatka”. Deer’s 
Delusions to skrzypcowo-akordeonowy duet stworzony przez mieszkańców 
Karpacza – rodzeństwo Weronikę i Wojciecha Kowal. W ich repertuarze znaj-
dują się: muzyka filmowa, utwory Astora Piazzoli czy Wojciecha Kilara oraz 
własne kompozycje.

Debiutancka płyta została wydana w ramach Budżetu Partycypacyjnego 
Gminy Karpacz. Artyści serdecznie dziękują mieszkańcom za wsparcie pro-
jektu. Album będzie niepowtarzalnym materiałem promującym miasto Kar-
pacz. Utworu otwierającego album (Nolux) można posłuchać na YouTube.

 

Okręgi 3. i 4. - Rozbudowa monitoringu
Mieszkańcy okręgu 3. podczas spotkania zorganizowanego  
5 grudnia 2016 r. w Gimnazjum im. Ratowników Górskich po-
parli w głosowaniu projekt rozbudowy miejskiego monitoringu. 
Projekt obejmuje instalację sześciu szybkoobrotowych ka-
mer IP wraz z systemem zasilania w następujących lokaliza-
cjach:
1) Skrzyżowanie ulicy Wielkopolskiej i Konstytucji 3 Maja
2) Skrzyżowanie ulicy Kolejowej i Nad Łomnicą
3) Plac zabaw na ulicy Nadrzecznej
4) Park przy ulicy Nadrzecznej
5) Skrzyżowanie ulicy Nad Łomnicą, Nadrzecznej – 2 kamery.

Koszt projektu – 65 tys. zł. – uwzględnia dodatkowo prace 
ziemne związane z podłączeniem światłowodów oraz wymianę 
słupa oświetleniowego.

Mieszkańcy okręgu 3. do wyboru mieli również projekty pn. 
„2x Grill Party”, „Grzybek + zasadzenie dwóch klonów kanadyj-
skich” oraz „Utwardzenie chodnika – ul. Kolejowa do skrzyżo-
wania z ul. Nad Łomnicą”.

Podobnym rozstrzygnięciem zakończyło się spotkanie 
mieszkańców Okręgu 4., zorganizowane 2 grudnia w Hotelu 
Artus. Spośród zgłoszonych i zweryfikowanych przez Urząd 
Miejski projektów mieszkańcy również wybrali rozbudowę mo-
nitoringu. Tu przedsięwzięcie to polegać będzie na instalacji 
pięciu szybkoobrotowych kamer IP wraz z systemem zasilania 
w następujących lokalizacjach:
1) Skrzyżowanie ulicy Obrońców Pokoju, Dolnej
2) Skrzyżowanie ulicy Obrońców Pokoju, Wilczej i Skalnej
3) Plac zabaw i boisko sportowe przy ulicy Skalnej – 2 kamery
4) Skrzyżowanie ulicy Skalnej i Granitowej.

Tak, jak w poprzednim przypadku, koszt projektu (65 tys. zł) 
uwzględnia dodatkowo prace ziemne związane z podłączeniem 
światłowodów oraz wymianę dwóch słupów oświetleniowych.

Mniej głosów w głosowaniu uzyskały w tym okręgu pomysły 
budowy latarni ulicznych w ciągu ul. Reymonta oraz oświetlenia 
przejścia dla pieszych łączącego ul. Staszica, ul. Skłodowskiej-
-Curie i ul. Polną.
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Edukacja

W listopadzie 2016 r. praca grona pe-
dagogicznego w szkole podstawowej 
została oceniona bardzo wysoko przez 
wizytatorów Dolnośląskiego Kuratorium 
Oświaty. Na podstawie rozmów i ankiet 
z uczniami i rodzicami ewaluatorzy 
uznali, że każdy uczeń jest indywidualnie 
traktowany i otrzymuje potrzebne 
wsparcie, co umożliwia mu rozwój. Z ra-
portu ekspertów wynika, że szkoła pro-
wadzi skuteczne działania zapobiegające 
dyskryminacji, a uczniowie wysoko oce-
niają bezpieczeństwo w placówce. Dzieci 
współtworzą zasady panujące w szkole, 
dzięki czemu chętniej ich przestrzegają.
Zespół Szkół przystąpił w tym roku 
do ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
„Szlachetna Paczka”. Akcja ma na celu 
dotarcie z prezentami do ludzi samot-
nych i rodzin w trudnej sytuacji material-
nej. 9 grudnia 2016 r. uczniowie i na- 
uczyciele dostarczyli do magazynu akcji 
16 kartonów świątecznie opakowanych 
darów (na zdjęciu z prawej). Wybrana 
rodzina otrzyma również dwie tony wę-
gla oraz szafę na ubrania. Wszystkim 
darczyńcom serdecznie dziękujemy!

5 grudnia 2016 r. w Międzynarodowym 
Dniu Wolontariusza 35-lecie pracy charyta-
tywnej obchodził Ryszard Kiełek (zdjęcie po-
niżej). Z tej okazji uczniowie ZS w Karpaczu 
przygotowali dla Jubilata niezwykłą uroczy-
stość, na którą przybyli zaproszeni goście, 
przyjaciele i uczniowie. Uczestnicy gali obej-
rzeli prezentację na temat działalności pana 
Ryszarda, wysłuchali wiersza na jego cześć 
napisanego przez Marka Głowackiego i obej-
rzeli występ szkolnego zespołu muzyczne-
go. W programie były również krótkie scenki 
ukazujące siły dobra i zła. Na zakończenie 
ceremonii pan Ryszard wręczył szkolnym 
wolontariuszom pamiątkowe koszulki i zło-
żył podziękowania przybyłym, w tym spon-
sorom: Mirosławowi Czubakowi, Barbarze 
Bronickiej-Jaskólskiej z Hotelu Artus oraz 
Cukierni Mrugała w Jeleniej Górze.

Zespół Szkół

Co nowego w szkole?

W hali Zespołu Szkół odbyły się eli-
minacje ogólnopolskiego testu spraw-
ności fizycznej „Szkolny Skills Challenge 
Mierz Wysoko 2016” (na zdjęciu u gó-
ry). Organizatorami akcji są Fundacja 
Marcina Gortata oraz Ministerstwo 
Sportu i Turystyki. Celem przedsięwzię-
cia jest zachęcenie uczniów do aktyw-
ności fizycznej. Do udziału w teście 
zgłosiło się ponad 300 szkół podstawo-
wych z całej Polski. Do programu za-
kwalifikowano tylko 50, w tym obie 
szkoły podstawowe z Karpacza. Specjal-
ny tor przeszkód najszybciej pokonał 
Alan Bortlisz, który awansował do kolej-
nego etapu. Finał odbędzie się w grud-
niu w Łodzi. Nagrodą jest wyjazd do 
USA i spotkanie z Marcinem Gortatem.Fo
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Jednak zanim rozpoczął się grudzień, 
Szkoła 707 też nie próżnowała. Nasi 
uczniowie gorąco polecają wyprawę do 
Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej – nowo-
czesnego ośrodka znajdującego się jedy-
ne 40 km od Karpacza. My bawiliśmy się 
tam świetnie, więc wiemy, że warto wy-
brać się właśnie do Dobkowa.
Szkoła 707 wie, że sport to zdrowie, 
więc nic dziwnego, że z Powiatowych 
Drużynowych Biegów Przełajowych nasi 
uczniowie przywieźli dwa srebrne i jeden 
złoty medal. Przy współpracy z ZS  
w Karpaczu zorganizowaliśmy też turniej 
Skills Challenge 2016, prowadzony 
przez Fundację Marcina Gortata „Mierz 
Wysoko” (więcej na stronie obok).
Dobre wyniki sportowe nie są możli-
we bez dobrej kondycji  umysłowej. Dba-
my więc również o rozwój umiejętności 
matematycznych. 18 listopada br. odbył 
się międzyszkolny turniej „Liczydło”,  
w którym uczniowie klas I-III z okolicz-
nych szkół szlifowali sprawności liczenia 

i logicznego myślenia. Za nami także 
pierwszy Mecz Matematyczny: 29 listo-
pada zmagaliśmy się ze Szkołą Podsta-
wową nr 11 w Jeleniej Górze.
Uczniowie Szkoły 707 reprezentowali 
Karpacz w etapie powiatowym konkursu 
„Zdolny Ślązaczek” (w części interdyscy-
plinarnej i anglojęzycznej). Czekamy na 
wyniki i trzymamy kciuki za awans do 
etapu wojewódzkiego. 
Powszechnie wiadomo, że język obcy 
nie funkcjonuje w oderwaniu od kultury  
i historii danego regionu. Stąd też po-
mysł na cykliczne imprezy anglojęzycz-
ne. 24 listopada poznaliśmy tajemnice 
Święta Dziękczynienia, tańcząc i śpiewa-
jąc. Nie zabrakło również tradycyjnego 
obiadu z indykiem w roli głównej. 
Dbając o bezpieczeństwo dzieci, roz-
poczęliśmy też realizacja programu edu-
kacyjnego „ALFA”, w ramach którego 
funkcjonariusze z Jeleniej Góry przybliżają 
dzieciom procedury na wypadek zdarze-
nia o charakterze terrorystycznym.  (707)

Szkoła 707 wielkimi krokami zbliża 
się do najbardziej wzruszającej  chwili. 
16 grudnia o godz. 15:30 odbędą się 
uroczyste Jasełka pt. „Wigilii już czas…”. 
Spotkanie, jak co roku zaskakujące po-
mysłowością i inicjatywą twórców, 
wprowadzi nas w magiczny czas Bożego 
Narodzenia. Zanim więc w naszych do-
mach zapachnie świerk, a dźwięk łama-
nego opłatka przerwie wieczorny zgiełk, 
zapraszamy serdecznie wszystkich 
mieszkańców Karpacza, aby razem  
z nami rozpoczęli wielkie przygotowania. 

Szkoła 707

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

Praktycznie już od 10 lat szkoła śred-
nia w Karpaczu dostosowuje swoje kie-
runki kształcenia do wymagań obecnego 
rynku pracy i zainteresowań uczniów. 
Dzięki tym zmianom szkoła funkcjonuje 
już przeszło 70 lat, mimo niżu demogra-
ficznego. W istniejącym od 2006 r. Tech-
nikum w Karpaczu w zawodzie technik 
hotelarstwa i technik żywienia usług ga-
stronomicznych kształci się łącznie 111 
uczniów. W roku szkolnym 2016/2017   
oferta Technikum została  wzbogacona  
o kolejny zawód – technik cyfrowych 
procesów graficznych (na zdj.). To za-
wód dla lubiących nowinki techniczne  
w dziedzinie cyfrowej obróbki i produkcji 
zdjęć, filmów, folderów reklamowych  
i szeroko pojętej poligrafii. 
Zmiany czekają również Liceum Ogól-
nokształcące, w którym postanowiono 
zwiększyć ofertę profili kształcenia. Od 

niu klasy I. Przedmiotem rozsze- 
rzonym w Liceum jest język angielski. 
Drugi język obcy nauczany na poziomie 
podstawowym w LO to język niemiecki.
Zmiany widoczne są również w Szkole 
Mistrzostwa Sportowego. Zainteresowa-
nia sportowe młodzieży i posiadanie peł-
nowymiarowej hali sportowej spowo- 
dowały, że oprócz sportów zimowych 
rozwijają się również sporty halowe, ta-
kie jak: piłka ręczna dziewcząt czy piłka 
nożna dla chłopców. W sezonie 
2015/2016 drużyna KPR SMS Karpacz  
zdobyła III miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek Młodszych w piłce ręcznej. 
Obecnie zajmuje 1. miejsce w Dolnoślą-
skiej Lidze Juniorek. 1. miejsce w swoich 
rozgrywkach zajmują również juniorki 
młodsze. Informacje o szkole można 
znaleźć  na stronie www.zsp.karpacz.pl  
i na Facebooku.                               (ZSP)

roku szkolnego 2017/2018 uczniowie będą 
mogli kształcić się na jednym z trzech profili:
- biologiczno-chemicznym dla zaintereso-
wanych medycyną, studiami na AWF itp.;
- społeczno-medialnym z rozszerzonym 
programem nauczania wiedzy o społeczeń-
stwie i geografii oraz dodatkowymi zajęcia-
mi z wykorzystania technik cyfrowych  
w informatyce i w mediach – dla zaintereso-
wanych turystyką i naukami społeczno-eko-
nomicznymi;
- inżynierskim  z rozszerzonym programem 
nauczania matematyki i fizyki, preferowa-
nym  dla wybierających się na politechnikę 
czy inne uczelnie techniczne. 
Nauka przedmiotów rozszerzonych w profi-
lach rozpoczyna się od klasy II. W związku  
z tym uczeń może dokonać wyboru przed-
miotów rozszerzonych dopiero po ukończe-
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Andrzej Wolicki

70 lat temu Święta Bożego Narodzenia 
w Karpaczu były wyjątkowe. – Nikt nie 
myślał wtedy o choince czy prezentach. 
W 1946 r. najważniejsze było zagospo-
darowanie się w nowym miejscu. Do-
piero później okazało się, że każdy  
z nowych mieszkańców miasta przy-
wiózł ze sobą jakieś świąteczne trady-
cje – mówi Andrzej Wolicki. Dziś w Biu-
letynie kolejna część jego wspomnień  
o Karpaczu sprzed lat. Tym razem o Bo-
żym Narodzeniu.

Jeśli chodzi o świąteczne zwyczaje,  
w zasadzie zmieniło się niewiele. 

Pod koniec lat 40. XX w. – podobnie, 
jak teraz – stroiliśmy choinkę, na Wigi-
lię szykowaliśmy dwanaście potraw, 
łamaliśmy się opłatkiem i chodziliśmy 
na pasterkę. Różnice tkwią w szczegó-
łach: kiedyś nie było tak wyposażo-
nych sklepów, więc wszystkie potrawy 
rodzice przygotowywali sami. Nie było 
tak pięknych lampek, więc na gałę-
ziach choinek stawiało się zwykłe 
świeczki w lichtarzykach. Nie było też 
samych choinek do kupienia na uli-
cach, więc chodziło się po nie do lasu...

Najbardziej zmieniło się to, że 
współczesne święta są mniej rodzinne. 
Kiedyś ludzie spędzali ze sobą więcej 
czasu, choćby przygotowując ozdoby 
choinkowe. U nas w rodzinie obowią-
zywał cały ceremoniał – zbieraliśmy 
się wieczorem i z marszczonej bibuły 
oraz papieru wycinaliśmy łańcuchy  
i sztuczne kwiaty. Dużo było przy tym 
rozmów, np. o krewnych, którzy już od 
nas odeszli.

W czasie wigilii nie włączało się tele-
wizora (bo nie było), dzieci nie bawiły się 
przy stole smartfonami. Na pasterkę  
w pierwszych latach po wojnie chodzili-
śmy do starego kościółka kamiennego,  
a potem do obecnego kościoła pw. 
Najświętszej Marii Panny.

Karpacz w latach 40. XX w. nie 
był na Święta tak pięknie ozdabia-

ny, jak dziś. Choinkę stawiano  
w fontannie przed ówczesnym 

Historia i kultura
Moje wspomnienia

DW Przodownik – obecnie Mieszko. Próbo-
wano ją upiększać wieszając żarówki, ale tego 
nie da się porównać do dzisiejszych ozdób. 

Komunistyczne opowieści o Dziadku 
Mrozie raczej się w Karpaczu nie przyjęły. 
Ale aż do 1956 r. w zakładach pracy nie 
urządzało się pracowniczych wigilii. Później 
jednak Święty Mikołaj zaczął się pojawiać 

Andrzej Wolicki (po lewej) w roli przedszkolnego 
Mikołaja. Po prawej jego starszy syn

Choinka 
w fontannie

Dom, w którym mieszkał Andrzej Wolicki 
w latach 40. XX w.

*Andrzej Wolicki – wieloletni mieszka-
niec Karpacza, nauczyciel, były kierownik 
ośrodków Juventur i Orbis, pierwszy kie-
rownik recepcji w hotelu Skalny.

– przychodził np. do dzieci w szkołach  
i przedszkolach. Mnie też do tej roli angażo-
wano – rozdawałem prezenty w przedszko-
lu, w którym pracowała moja żona. A w 
szkole, w której ja byłem zatrudniony, 

uczniowie losowali sobie kolegów i kole-
żanki, którym potem robili prezenty.

 Co było w paczkach? To, co teraz: dzieci 
dostawały głównie słodycze, dorośli – naj-
prostsze kosmetyki. O elektronicznych gadże-
tach nikt wtedy nie myślał. Ja szczególnie pa-
miętam rok 1948, w którym mojego tatę  
z całą rodziną zaproszono do Szkoły Orląt, 
działającej w budynku, w którym później ist-
niał nieczynny dziś Hotel Orlinek. Polska była 
wówczas objęta pomocą amerykańskiej 
agencji UNRRA – i dzięki temu obdarowano 

nas prezentami, co zrobiło na mnie wielkie 
wrażenie. Dostaliśmy słodycze, ciasteczka, 
drobne zabawki... Takich rzeczy wtedy u nas  
w sklepach nie było!

Pamiętam też inny prezent, który dosta-
łem w 1949 r. od mojego taty. Były to buty 
narciarskie – bardzo modne jak na owe czasy. 
W Karpaczu nie było takich do kupienia, więc 
pojechaliśmy po nie aż do Wałbrzycha, gdzie 
działał wyspecjalizowany warsztat szewski. 
Było z tym trochę zachodu, ale właśnie dlate-
go pamiętam ten prezent do dziś.
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Album o naszym mieście: Karpacz - Krummhübel

Najbardziej lubi malować drzewa, choć 
własny ogród też bywa dla niego inspira-
cją. Jan Dziewięcki z Karpacza przekonu-
je skromnie, że nie jest malarzem, tylko 
malującym amatorem. Ale przyznaje też, 
że miłe recenzje ze strony profesjonali-
stów robią na nim wrażenie.
Jan Dziewięcki, z zawodu stomatolog, 
mówi, że zainteresowanie, jakie budzi jego 
działalność artystyczna, jest dla niego za-
skoczeniem. – Przyjeżdżają telewizje, przy-
chodzą dziennikarze, a przecież ja jestem 
kompletnym amatorem! Śpiewać każdy 
może, więc i malować również. Owszem, 
zdarzało się, że moje obrazy wieszano na 
wystawach obok prac artystów z Karpacza, 
ale dla mnie to raczej satyra malarska niż 
twórczość. Nie udaje się jej jednak, jak wi-
dać, utrzymać w tajemnicy – śmieje się.

Jan Dziewięcki najchętniej maluje drze-
wa i kompozycje kwiatowe, wykorzystując 
czas wolny od prac w ogrodzie. Ale pytania  
o ulubioną technikę malarską wprawiają go 
w zakłopotanie. – Moja technika wygląda 
tak, że zazwyczaj naszkicuję coś ołówkiem, 
a potem nalewam wino, siadam i biorę pę-
dzel. To wszystko – przekonuje.

Ale to nie do końca prawda. Jan Dzie-
więcki czasem użyje nie tylko pędzla, ale też 
patyka, czasem też przetrze coś gąbką, by 
uzyskać na obrazie lepszy efekt. – To są 
techniki z rękawa! – broni się.

Jan Dziewięcki
POCZET KARPACKICH TWÓRCÓW KULTURY

A może jednak z serca? Malarz-amator 
przyznaje, że nie przenosi na płótno widoków 
ze zdjęć czy górskich wycieczek. – Uwie- 
czniam tylko to, co sobie wymyślę – mówi.  
– Dla mnie sztuka musi mieć wyraz. Nawet 
niech to będzie goła baba, ale musi być.

Chętnie słucha jednak porad fachow-
ców. – Pewien wkład w to, jak maluję, ma 
Janusz Motylski. Sporo krytycznych, kon-
struktywnych uwag usłyszałem też od pań 
Makutynowicz. Mówiły: „Jasiek, tu dobrze, 
ale tam musisz inaczej”. I to było bardzo 
cenne, bo te osoby są przecież fachowo 

wykształcone i ewidentnie mają talent.  
A ja? – pyta. – Ktoś kiedyś puścił bombę: 
„Dziewięcki wchodzi na rynek!” Ale to nie-
prawda! Na jaki rynek? Z czym? Nigdzie  
z moimi obrazami nie wychodzę, nie wie-
szam po płotach, nie upominam się o wer-
nisaże – dodaje.

Jan Dziewięcki zastrzega, że ma też inne 
pasje. Uwielnia grać na pianinie i przede 
wszystkim podróżować. Z przyjaciółmi 
przeszedł już setki kilometrów – od Gren-
landii aż po Półwysep Kola. Ale to już temat 
na zupełnie inną opowieść.                   (KS)

–  Wychodzę z założenia, że śpiewać każdy może, 
więc i malować również – mówi Jan Dziewięcki

Można jeszcze nabyć album z daw-
nymi i współczesnymi zdjęciami 
naszego miasta. Ostatnie egzempla-
rze tego wydawnictwa znajdują się 
w sprzedaży w księgarni w centrum 
miasta oraz w kasie Muzeum Sportu 
i Turystyki w Karpaczu. Właśnie to 
muzeum jest jego wydawcą, a auto-
rem zdjęć współczesnych jest dy-
rektor tej instytucji Zbigniew Kulik.

Pięknie opracowany i wydany 
album zawiera prawie 200 dawnych  
i współczesnych fotografii pokazu-
jących Karpacz (Krummhübel) od 
końca XIX wieku. Prześledzić moż-
na zmiany w zagospodarowaniu 
dawnej osady położonej u podnóża 
Śnieżki aż do dnia dzisiejszego. Po-
kazane są nie tylko najważniejsze 

zabytki w mieście, ale i stale zmie-
niająca się jego architektura. Obok 
dawnych, stylowych pensjonatów 
prezentowane są niedawno wznie-
sione obiekty hotelarskie. Wyjątko-
wy nastrój miasta pokazany jest  
w czterech porach roku. Są też 
zdjęcia dokumentujące imprezy 
sportowe, a także zbiorowy portret 
mieszkańców Karpacza wykonany 
1 maja 2004 r., w dniu wejścia Pol-
ski do Unii Europejskiej. 

Album zamyka starannie opra-
cowane kalendarium historii Karpa-
cza i okolic, począwszy od 1599 r. 
(kiedy to ukazała się pierwsza 
wzmianka o osadzie na Krzywej Gó-
rze, „Cromhübel”), aż do początku 
XXI wieku.                             (msit)
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Historia i kultura

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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NASZA SONDA

Co można zrobić, aby poprawić 
bezpieczeństwo w Karpaczu?

Antoni Cyganek,
zastępca przewodniczącej Rady Miejskiej
Aby poprawić jeszcze bardziej bezpieczeństwo, należy 
powiększyć liczbę kamer.

Pani Zofia:
Myślę, że na poprawę bezpieczeństwa wpłynie zwiększo-
na liczba patroli policji i ścisła współpraca straży miej-
skiej z policją.

Pani Urszula:
Przede wszystkim bezpieczne powinny być nasze dzieci. 
Straż miejska powinna kontrolować, jak rodzice podwożą 
dzieci do szkoły, aby nie stał się żaden wypadek. Popra-
wić należy również bezpieczeństwo na przejściach dla 
pieszych.                    Sondę przeprowadzili Błażej Dobiecki

i Sonia Błachaj z Młodzieżowego Studia Reporterskiego

Karpacz
na starej 
pocztówce

Reprodukcja 
ze zbiorów 
Muzeum Sportu 
i Turystyki


