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Nowy patron miasta

– Jesteśmy 
 gotowi na zimę. 

Wystarczy, że 
będzie zero stop-
ni, a ze śniegiem 
sobie poradzimy 
– mówi dyrektor 
Miejskiej Kolei 

Linowej 
Waldemar 
Draheim

Elisabeth Revol i Denis Urubko będą 
wśród gwiazd tegorocznych XIX Kar-
konoskich Dni Lajtowych, organizowa-
nych w dn. 23-25 listopada

Mieszkańcy zdecydowali Wiemy już, 
na co pójdą miejskie pieniądze w ramach 
budżetu partycypacyjnego

Budżet Karpacza po I półroczu 2018 r.
Rada Miejska zapoznała się ze stanem 
miejskiej kasy. W I półroczu dochody 
były wyższe od wydatków

Parafia ma nowego proboszcza 
Ksiądz Zenon Stoń przeniósł się 
do Ścięgien

Po wielomiesięcznych przygotowaniach miasto Karpacz zyskało patrona – został nim św. 
Wawrzyniec, od setek lat związany z miastem pod Śnieżką. W uroczystościach związanych 
z przyjęciem patrona wzięli udział m.in. biskup legnicki oraz samorządowcy z Dolnego Śląska
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W tym wydaniu podsumowanie prac burmistrza (s. 2), Rady Miejskiej (s.3) 
i jej komisji (s. 10-11) oraz wydarzen promocyjnych w latach 2014-2018 (s.  10-11)
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Szanowni Państwo! 

C
hciałbym podzielić się z Państwem  
działaniami, które zostały zrealizowane 
podczas mijającej kadencji w obszarze 
infrastruktury, przestrzeni publicznej  

i bezpieczeństwa. 
Szczególnie istotna z punktu widzenia bu-

dżetu miasta jest suma pozyskanych przez  
4 lata środków zewnętrznych na inwestycje 
oraz promocję. Łącznie z programów unijnych  
i krajowych uzyskaliśmy 18 mln zł. Biorąc pod 
uwagę dostępność środków to bardzo dużo. 

Podczas kadencji udało się nam – przy 
szczególnym zaangażowaniu pracowników 
spółki MZGK – zrealizować wiele zadań związa-
nych z siecią wodno-kanalizacyjną. Wybudo-
waliśmy system monitorowania ujęć wody 
online, umożliwiający podgląd wydajności ujęć 
wody oraz poziomów wody w zbiornikach re-
tencyjnych przy ujęciach. Wybudowaliśmy 
sieć wodociągową w ul. Olimpijskiej w celu 
przesyłania wody do zbiornika „Orlinek”, a na-
stępnie do zbiornika „Majówka”. Dla zmniejszenia strat wody spół-
ka wymieniła  odcinki sieci w ul. Wilcza Poręba II, Dzika, Myśliwska, 
Zaciszna, Granitowa, Sikorskiego, Kamienna i inne oraz wiele przy-
łączy wodociągowych. Dla rozwiązania problemu ciśnienia na Osie-
dlu Skalnym wybudowano przepompownię wody przy ul. Komuny 
Paryskiej. Uzyskaliśmy także pozwolenia na pobór wody wraz  
z pozwoleniem na budowę na wykonanie dodatkowych ujęć drena-
żowych przy ujęciu „Majówka” oraz na pobór wody z potoku Łom-

nica. Rozpoczęliśmy prace projektowe związa-
ne z wymianą sieci wodociągowej w ul. Armii 
Krajowej, budową przepompowni przy ul. 
obrońców Pokoju (w celu zasilania Osiedla 
Wilcza Poręba), automatyzacją Stacji Uzdatnia-
nia Wody Majówka, budową ujęć wody na Wil-
czej Porębie II. Opracowaliśmy także „Koncep-
cję programową rozwiązania sposobu 
zaopatrzenia w wodę Karpacza w oparciu  
o ujęcie na potoku Łomnica przy Dzikim Wodo-
spadzie”. Do dalszych prac konieczna jest 
zmiana studium i Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego. 

Ważne dla poprawy jakości życia mieszkań-
ców były także inwestycje drogowe. W ciągu 
ostatnich 4 lat przebudowane i wyremontowane 
zostały ulice: Skalna, Bema, M. Konopnickiej,  
E. Plater, W. Sikorskiego,  Granitowa, Dzika i frag-
ment szlaku żółtego,  Łączna, Kamienna , Leśna,  
Zamkowa,  Spokojna. 

Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji, która 
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz PZLA została uznana za 
strategiczną dla rozwoju sportu w Polsce. Oprócz areny lekkoatle-
tycznej powstanie tu boisko do piłki nożnej, piłki siatkowej, plac do 
kalisteniki,  pumptrack, ścieżka do narciarstwa biegowego, dla rowe-
rów, nordic walking, a także siłownia, sala konferencyjno-audiowizu-
alna, nowa droga i 34 miejsca parkingowe oraz parking dla autoka-
rów. Na zadanie pozyskaliśmy 10 mln zł z MSiT oraz z Urzędu 
Marszałkowskiego.                    cd na s. 12

Kończy się VII kadencja Rady
Ewa Walczak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,
Niedawno składaliśmy ślubowanie, a już 16 listopada kończy 

się kadencja obecnej Rady. Nadszedł czas weryfikacji – my rad-
ni musimy zadać sobie pytanie, czy wywiązaliśmy się ze swoich 
obietnic, czy zrobiliśmy wszystko, żeby zrealizować swój program 
wyborczy, czy stając ponownie do wyborów możemy powiedzieć, 
że byliśmy wierni przysiędze, by „obowiązki radnego sprawowa-
łem godnie, rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej 
gminy i jej mieszkańców”.

Przed nami już tylko jedna, ostatnia sesja, która będzie okazją 
do podsumowań i podziękowań. W sumie w czasie kadencji odby-
ły się 63 sesje, na których podjęto 516 trudnych i ważnych uchwał, 
niejednokrotnie wzbudzających kontrowersje nie tylko wśród rad-
nych, ale i mieszkańców. W mijającej kadencji funkcjonowały  
4 komisje stałe i 4 doraźne. Na sesjach Rada zajmowała się m.in.
sprawami zagospodarowania przestrzennego, wody, kanalizacji, 
bezpieczeństwa oraz funkcjonowaniem jednostek oświaty i kul-
tury. Miały też miejsce historyczne wydarzenia, takie jak nadanie 
odznaczenia Pani Marii Nienartowicz, nadanie tytułu Honorowego 
Obywatela księdzu Zenonowi Stoniowi czy też ustanowienie św. 
Wawrzyńca patronem Miasta Karpacz.

 Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej Karpacza VII kadencji od-
była się 1 grudnia 2014 r. Ślubowanie złożyło wówczas 15 rad-
nych. Kadencję kończy, niestety, tylko 14. Odszedł bowiem Antoni 
Cyganek – jego śmierć była dla mnie i wielu radnych najsmutniej-
szym momentem w tej kadencji. Na stanowisku wiceprzewodni-
czącego Rady Antoniego Cyganka zastąpiła Irena Seweryn.

Kończąc pełnienie funkcji Przewodniczącej Rady Miejskiej pra-
gnę serdecznie podziękować wszystkim, których spotkałam na 
swojej drodze, i z którymi mogłam współpracować. A wydając 
ostatni w tej kadencji Biuletyn chciałabym serdecznie podzięko-
wać panu redaktorowi Krzysztofowi Szwałkowi, z którym wspól-
nie zaczęliśmy tworzyć ten informator, i który jest autorem szaty 
graficznej i większości artykułów. Dziękuję za współpracę Refera-
towi Promocji UM w Karpaczu, jednostkom oświatowym i kultu-
ralnym, organizacjom społecznym i wszystkim, którzy dzielili się 
z nami informacjami i udzielali wskazówek, co trzeba zmienić, aby 
docierające do Państwa egzemplarze Biuletynu były ciekawe i rze-
czowe. Wszystkim naszym czytelnikom życzę przede wszystkim 
dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. 
Oby nowi radni wybrani w wyborach 21 października spełnili 
Państwa oczekiwania.           Z wyrazami szacunku, Ewa Walczak

PODSUMOWANIE KADENCJI
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30 minut bezpłatnego parkowania – to nowa oferta UM dla mieszkańców 
Karpacza i turystów. Na miejskich parkingach w centrum miasta wystarczy 
pobrać odpowiedni bilet, by raz dziennie za darmo zostawić auto na 30 min.

Jesteśmy gotowi na zimę
– Braku śniegu się nie boimy. Wystarczy, że temperatura będzie w okolicach zera,  
a my sobie poradzimy – mówi Waldemar Draheim, dyrektor Miejskiej Kolei Linowej

Do startu sezonu narciarskiego zostały 
dwa miesiące. Jesteście gotowi na zimę?
Na zimę jesteśmy gotowi, choć oczywi-
ście nie wszystkie inwestycje udało się 
skończyć. Najważniejsze, że zdążyliśmy 
postawić kolej na Kopę. Budowę systemu 
naśnieżania na stoku Jan, który dotych-
czas nie był naśnieżany, jeszcze kończy-
my, w planach mamy także Złotówkę. Na 
samej Kopie naśnieżania w tym sezonie 
nie będzie. Inwestycja nie jest problemem 
– kłopot mamy z wodą, której brakuje.  
Na szczęście w perspektywie jest budowa 
zbiornika na Łomnicy – gdy powstanie, sy-
tuacja się poprawi. Myślę, że w sumie in-
westycje potrwają jeszcze dwa-trzy lata, ale 
uruchomienie kolei i tak jest przełomem.  
Z papierami walczyliśmy przecież prawie 
15 lat – i była to prawdziwa walka z wia-
trakami. Liczyliśmy tu na pomoc miasta, 
ale długo takiej pomocy nie było. Rzucano 
nam raczej kłody pod nogi, choć Gmina 
miała 49 proc. udziałów w tym interesie. 
Niezrozumiała jest dla mnie również sprze-
daż tych udziałów niemieckiemu inwesto-
rowi. Kto sprzedaje udziały w firmie, jeśli 
nie ma żadnego ryzyka, by na niej stracić 
finansowo?

Co się takiego stało, że inwestycje  
w końcu ruszyły?
Sytuacja zmieniła się w trakcie ostatniej ka-
dencji samorządu. Przyszli nam z pomocą 
burmistrz Karpacza, były starosta jelenio-
górski Jacek Włodyga oraz radni, tacy jak 
Tomasz Stanek. Ci ludzie jeżdżą na nartach  
i wiedzą, o co chodzi w tym interesie. Po-
mogli załatwić mnóstwo formalności. Po-
trzebnych było wiele dokumentów, choć 
przecież przepustowość wyciągu zostanie 
taka, jaka była. Na Kopie zmienia się tyl-
ko komfort jazdy – jedzie się szybciej i we 
czwórkę.

Wróćmy do samego wyciągu. Warto in-
westować w narciarstwo w czasach glo-

balnego ocieplenia?
Mimo że systemy naśnie-
żania kosztują gigantyczne 
pieniądze – my w Karpaczu 
wydamy na ten cel ponad 
20 mln złotych – większość 
ośrodków narciarskich i tak 
zarabia, choć są takie, któ-
re pracują tylko zimą. Nasz 
problem polega raczej na 
tym, że leżymy w parku 
narodowym – to ogranicza 
nasze możliwości. Ale sko-
ro inwestujemy – to braku 
śniegu się nie boimy. Wy-
starczy, że temperatura 
będzie w okolicach zera,  
a my sobie poradzimy.  
O ile będzie woda. 

Budowa zbiornika na 
Łomnicy to jednak rów-
nież decyzja samorzą-
dowców.
Obecny burmistrz i przy-
chylni nam radni dogadali 
się z KPN i ministerstwem, 
że zbiornik będzie mógł powstać. Prace 
mogą ruszyć już w przyszłym roku. Jeśli 
tak się stanie – wkrótce po ukończeniu 
zbiornika będziemy w stanie naśnieżać całą 
Kopę. Znaczenie tej góry wzrośnie też z in-
nego powodu – powstać ma tutaj Polskie 
Centrum Narciarstwa Alpejskiego. Dzięki 
staraniom Tomasza Stanka na poszerzo-
nym i wydłużonym stoku Euro powstanie 
trasa do giganta dla profesjonalnych za-
wodników. Już teraz w tym celu zmieniany 
jest plan zagospodarowania. 

Czy inwestycje na Kopie odbiją się na ce-
nach biletów dla narciarzy?
Karnet całodniowy kosztować będzie 80 
złotych. Ale będziemy mieli ulgi dla szkół.     

Dziękujemy za rozmowę.

strony 4-8
Aktualności z życia miasta: 
wydarzenia, imprezy, zapowiedzi

strony 10-11
Z życia Rady – sprawozdania 
komisji Rady za rok 2018

strony 14-15
Edukacja i kultura – co nowego 
w szkołach Karpacza?

Spis treści

Waldemar Draheim
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Wiemy już, jak będzie się nazywała ulica, przy której 
budowany jest stadion lekkoatletyczny w Karpaczu. 
Ze zgłoszonych przez mieszkańców propozycji 
nazw, komisja konkursowa wybrała trzy, które zo-
stały poddane pod głosowanie: Mistrzów Sportu, 
Polskich Olimpijczyków i Sportowa.

Ponad 70 proc. głosujących było za tym, by pa-
tronem ulicy byli Polscy Olimpijczycy. Propozycja ta 
trafiła pod obrady Rady Miejskiej. Radni podzielili 
opinię mieszkańców – stosowną uchwałę przegło-
sowano podczas wrześniowej sesji. Treść doku-
mentu można znaleźć na stronie bip.karpacz.pl.(KS)

Wybory już 21 października

Polscy Olimpijczycy 
patronem nowej ulicy

Wiemy już, jak będzie wyglądał program XIX Karkono-
skich Dniach Lajtowych – organizowanego corocznie 
w Karpaczu święta ludzi gór. W Hotelu Gołębiewski 
będzie można spotkać się i obejrzeć pokazy m.in. Raj-
munda Chmiela, Dawida Chojnackiego, Doroty Chy-
lińskiej i Kamila Suchańskiego. Wśród gwiazd impre-
zy będą również Anna Czerwińska, Rahmat Ullah Baig, 
Jurij Jermaczek, Elisabeth Revol, Jarosław Bator i De-
nis Urubko. Zaplanowano również koncerty, wręcze-
nie nagrody Primus inter Pares 2018 oraz mszę świę-
tą. Impreza odbędzie się od 23 do 25 listopada.     (KS)

XIX Karkonoskie Dni Lajtowe: 
– znamy listę tegorocznych gości!

97,9
wyniosły 
w I półroczu 
wpływy 
ze sprzedaży usług 
w Miejskim 
Muzeum Zabawek

TYS. ZŁ

Z życia miasta

Karpacz w Krynicy
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Karpacz, podobnie jak w roku ubiegłym, re-
prezentowany był podczas konferencji oraz 
paneli dyskusyjnych zorganizowanych w ra-
mach XXVIII Forum Ekonomicznego w Kry-
nicy. Burmistrz Radosław Jęcek uczestniczył  
w debacie dotyczącej inwestycji strategicznych 
dla rozwoju sportu. W panelu poświęconym 
turystyce, promocji oraz produktowi turystycz-
nemu wzięła udział zastępca burmistrza Kamila 
Cyganek.                                                   (prom)

By głos był ważny, w polu należy postawić krzyżyk

Kończy się kadencja obecnych 
władz Karpacza. Już 21 październi-
ka mieszkańcy wybiorą radnych, 
tego dnia odbędzie się również I 
tura bezpośrednich wyborów bur-
mistrza. O urząd ten ubiegać się 
będą była przewodnicząca Rady 
Miejskiej Violeta Dereczenik, były 
burmistrz Bogdan Malinowski oraz 
obecny burmistrz Radosław Jęcek. 
Miejska Komisja Wyborcza zareje-
strowała również listy kandydatów 

na radnych – o miejsce w Radzie 
Miejskiej ubiega się 50 osób. Głoso-
wanie przebiegać będzie w 15 okrę-
gach wyborczych.

Zgodnie z rozporządzeniem Pre-
zesa Rady Ministrów, 21 paździer-
nika lokale wyborcze czynne będą 
od godziny 7.00 do 21.00. Jeśli  
w I turze żaden z kandydatów na 
burmistrza nie uzyska bezwzględnej 
większości głosów, 4 listopada zo-
stanie zorganizowana II tura.    (KS)
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Parafia ma nowego proboszcza 
Ks. Zenon Stoń odszedł do Ścięgien

 
Karpacz liderem inwestycji w regionie

26 września 2018 roku Rada 
Miejska Karpacza znowelizowała 
przepisy dot. opłaty targowej. 
Dzienna stawka przy sprzedaży 
artykułów spożywczych, rolnych 
i przemysłowych z ręki, koszyka 
wynosi 20 zł, przy sprzedaży na-
pojów bezalkoholowych z satu-
ratora, wózka, rikszy – również 
20,00 zł, a przy sprzedaży z tym-
czasowego obiektu budowlane-
go (np. kiosku ulicznego) – 7 zł 
za metr kw. obiektu (minimum 
21 zł i nie więcej niż 778,20 zł 
dziennie). Pełna treść uchwały 
na stronie bip.karpacz.pl.    (KS)

Nowa opłata 
targowa

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

Karpacz zajął IV miejsce w rankingu wydat-
ków inwestycyjnych gmin pn. „Liderzy inwe-
stycji”, publikowanym przez Pismo Samorzą-
du Terytorialnego „Wspólnota”.

Klasyfikacja obejmuje wydatki poniesione 
na działania inwestycyjne w latach 2015- 
-2017. Nagrody przyznawane są w czterech 
kategoriach: miasta na prawach powiatu, mia-
sta powiatowe, miasta pozostałe i gminy wiej-
skie. Karpacz, zgodnie z zestawieniem, to nie-
kwestionowany lider inwestycji w regionie. 
Dotyczą one sieci wodociągowej, infrastruktu-
ry drogowej i społecznej.

W połowie sierpnia miasto uhonorowano 
inną nagrodą. Krajowa Rada Ekologiczna przy-
znała Karpaczowi „EKOJANOSIKA – Zieloną 

Wstęgę Polski” w kategorii „Samorząd” za dzia-
łania na rzecz poprawy stanu środowiska natu-
ralnego, m.in. ograniczenia niskiej emisji.  (net)

Ks. Zeznona żegnali m.in. przedstawiciele Urzędu i Rady Miejskiej

Podczas pożegnalnej mszy 
nie zabrakło łez wzruszenia, 
choć przecież wieloletni pro-
boszcz parafii Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
nie odchodzi daleko. Księdza 
Zenona Stonia zastąpił ks. dr 
Paweł Oskwarek.

Zmiany w karpackiej parafii to 
efekt decyzji biskupa legnickie-
go Zbigniewa Kiernikowskie-
go. Biskup przychylił się do 
osobistej prośby ks. Zezona 
Stonia i skierował go do pracy 
w parafii św. Józefa Robotnika 
w Ścięgnach. Razem z wie- 
loletnim proboszczem odszedł 
ks. Roman Lubański. Obu ka-
płanów pożegnano podczas 
uroczystej mszy, odprawionej 
9 września br. Wzięli w niej 
udział m.in. przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego i Rady Miej-
skiej w Karpaczu.

Ksiądz Zeon Stoń ledwie kilka 
miesięcy temu odbierał tytuł Za-
służonego dla Miasta Karpacza, 
przyznany przez radnych. Był też 
pomysłodawcą i jednym z orga-
nizatorów działań na rzecz nada-
nia Karpaczowi patrona – św. 
Wawrzyńca. W parafii Nawie-

dzenia Najświętszej Marii Panny 
ks. Stoń pracował od 22 lat. 
Wcześniej penił posługę m.in. w 
Legnicy i we Wrocławiu,  praco-
wał ze studentami w Duszpa-
sterstwie Akademickim „Pod 
Czwórką” oraz wykładał w Wyż-
szym Seminarium Duchownym 

w Legnicy. Jako duszpasterz 
akademicki prowadził reko-
lekcje dla młodzieży, spotka-
nia z ludźmi gór, współtwo-
rzył Wrocławskie Tygodnie 
Kultury Chrześcijańskiej, 
działał w Towarzystwie im. 
Edyty Stein. Był przewodni-
kiem Grupy Akademickiej, 
Wrocławskiej Pieszej Piel-
grzymki na Jasną Górę oraz 
współprowadził obozy ada-
ptacyjne dla studentów  
w Białym Dunajcu. Dzięki 
staraniom ks. proboszcza zo-
stała odnowiona kaplica Św. 
Wawrzyńca oraz wykonano 
remonty kościoła Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa,  
placu przykościelnego i wieży 
Kościoła NNMP.

Następcą ks. Stonia jest 
ks. dr Pawe Oskwarek. Wita-
my w Karpaczu i życzymy 
wielu sukcesów!             (KS)
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Z życia miasta

Dzięki dofinanso-
waniu z Urzędu 
Miasta niepełno-
sprawni z Karpacza 
wraz z opiekunami 
i wolontariuszami 
wybrali się 
na wycieczkę 
do Poznania

Od Wielkopolski do Ameryki

wybraliśmy się na krótszą  
i mniej męczącą, lecz również 
atrakcyjną dwudniową wyciecz-
kę po Wielkopolsce.

W pierwszy dzień w drodze 
do Poznania zajechaliśmy do 
Rogalina, gdzie zwiedziliśmy pa-
łac hrabiów Raczyńskich z gale-
rią malarstwa i powozownią oraz 
podziwialiśmy słynne dęby. Po 
zameldowaniu się w hotelu w 
Poznaniu poszliśmy spacerkiem 
w stronę Starego Miasta, po dro-
dze oglądając zamek, odrestau-

rowane kamienice i ratusz.  
A potem w bardzo ciepły wie-
czór odpoczywaliśmy na Sta-
rym Mieście.  

Nazajutrz poszliśmy na 
Ostrów Tumski zwiedzić Ba-
zylikę Archikatedralną z X w.  
i pojechaliśmy niskopodłogo-
wym tramwajem do poznań-
skiej palmiarni. W drodze po-
wrotnej do domu wstąpiliśmy 
do Puszczykowa, aby zwie-
dzić Muzeum – Pracownię 
Literacką Arkadego Fiedlera. 
Obok niej w Ogrodzie Kultur 
i Tolerancji stoi m.in. kopia 
legendarnego statku „Santa 
Maria”, którym Kolumb pły-
nął do Ameryki.

Na wycieczkę pojecha-
ło kilkoro osób niepełno-
sprawnych, w tym cztery na 
wózkach. Wszyscy mieli za-
pewnioną opiekę. Wycieczka 
była wielopokoleniowa. Wzię-
ły w niej udział dzieci i wnu-
ki członków Stowarzyszenia, 
co traktujemy jako inwestycję  
w przyszłe pokolenia wolon-
tariuszy.             Iwona Gucwa

Pierwotnie członkowie Sto-
warzyszenia Integracyjnego 
Osób Niepełnosprawnych 
Ruchowo „My też potrafimy” 
chcieli wybrać się do Buda-
pesztu. Z tego pomysłu mu-
sieliśmy jednak zrezygno- 
wać z powodu różnych sy-
tuacji losowych, a przede 
wszystkim ze względu na stan 
zdrowia niektórych naszych 
członków.  Chcąc, żeby po-
jechało z nami jak najwięcej 
osób niepełnosprawnych, 

8,1
kosztował remont 
mostku przy ul. Na 
Śnieżkę w Karpaczu

617
wyniosły wpływy 
z opłat za zezwolenia  
na sprzedaż alkoholu 
w I połowie 2018 r.

28,8
wyniosły w I półroczu 
2018 r. wpływy 
Karpacza z tytułu 
podatku leśnego

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

W ramach organizowanego w ostatnich latach przez Muzeum 
Sportu i Turystyki w Karpaczu cyklu wystaw o regionach i mia-
stach Europy, pod honorowym patronatem Euroregionu 
„Nysa” w Jeleniej Górze, eksponowana jest wystawa ukazująca 
piękno jednego z najbardziej znanych miast w Republice Fede-
ralnej Niemiec – Kolonię, położoną nad rzeką Ren. Autorami 
prezentowanych fotografii są uznani fotograficy z Grupy Hart-
berg w Bonn: Gerhard Becker, Eleonora Klein i Uwe Winterfeld, 
którzy prezentowali już swoje prace fotograficzne w Polsce.

Kolonia słynie z wielu cennych zabytków, a w szczególności  
z gotyckiej katedry i wielkich kościołów romańskich. Ważne są 
jej muzea i  życie kulturalne. Żyje się tutaj w tradycji, a jednocze-
śnie i w nowoczesności – rozwinięta gospodarka, media, tereny 
wystawowe. To największe miasto w kraju związkowym Nadre-
nia Północna-Westfalia, ma ok miliona mieszkańców.         (ZK)

Kolonia w fotografii – nowa wystawa w MSiT

Wystawę można oglądać przez cały październik

Humory wszystkim dopisywały
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Budżet Karpacza: w I półroczu 
dochody wyższe od wydatków
Rada Miejska Karpacza zapo-
znała się ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu miasta  
w I półroczu 2018 r. Zgodnie  
z dokumentem na dzień 30 
czerwca dochody Gminy wy-
niosły 21,44 mln zł (48,08 
proc. planu), a wydatki sięgnę-
ły 16,85 mln zł (28,06 proc. 
planu). Oznacza to, że na półro-
cze w miejskiej kasie mieliśmy 
prawie 5-milionową nadwyżkę.

Dochody Karpacza pocho-
dziły głównie z podatków (6,2 
mln zł). Chodzi przede wszyst-
kim o podatek od nieruchomo-
ści (5,6 mln zł) oraz podatek od 
czynności cywilno-prawnych 
(500 tys. zł). Wpływy byłyby 
dużo większe, gdyby nie fakt, 
że wiele firm i osób fizycznych 
uchyla się od płacenia za swoje 
nieruchomości – w I półroczu 
do mieszkańców miasta wysła-
no 661 upomnień na kwotę 
562 tys. zł.

Ważnym źródłem docho-
dów miasta są również opłaty 
(targowa, skarbowa) – z ich 
tytułu do budżetu wpłynęło 
1,35 mln zł. Dochody z majątku 
Gminy wyniosły 1,39 mln zł,  

a z tytułu grzywien i mandatów 
do kasy miasta trafiło 57,8 tys. 
zł.  Subwencja ogólna z budże-
tu państwa wyniosła 2,74 mln 
zł, a dotacje celowe na realiza-
cję zadań bieżących zleconych 
Gminie sięgnęły 578 tys. zł. 

Bardzo ciekawie wygląda 
również część sprawozdania 
dotycząca wydatków Karpacza.  
I tak: wydatki na drogi publicz-
ne wyniosły 1,6 mln zł, na szko-
ły podstawowe 1,69 mln zł, na 
oczyszczanie miasta 1,55 mln 
zł, na utrzymanie zieleni  
w mieście 582 tys. zł, na oświe-

tlenie placów i dróg 491,7 tys. 
zł, a na obiekty sportowe 255,3 
tys. zł. Z kolei 325,9 tys. zł wy-
dano na dotacje podmiotowe 
dla gminnych instytucji kultury. 
Miasto utrzymuje również m.in. 
biblioteki i świetlice szkolne 
oraz finansuje działania mające 
przeciwdziałać alkoholizmowi.

Jak zauważono w sprawo- 
zdaniu, mimo prowadzonej eg-
zekucji na wysokim poziomie 
utrzymują się wymagalne na-
leżności budżetowe. Na dzień 
30 czerwca br. wynosiły one 
łącznie prawie 4 mln zł.

Na dzień 30 czerwca stan 
zobowiązań budżetu gminy 
wynosił 14,46 mln zł. Miasto 
zwraca kredyty zaciągnęte  
w Banku Gospodarstwa Krajo-
wego (1,15 mln zł, w I półroczu 
spłacono raty w wysokości 
384 tys. zł) oraz PKO BP (za-
ciągnięty w 2017 r. w wysoko-
ści 9 mln zł).

Pełna treść sprawozdania  
z wykonania budżetu Karpacza 
za I półrocze 2018 r. wraz  
z opinią Regionalnej Izby Obra-
chunkowej dostępna jest na 
stronie bip.karpacz.eu.    (red.)
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Nadwyżka po I półroczu wyniosła prawie 5 mln zł

 
Nie kupuj nie spalaj
Urząd Miejski w Karpaczu 
przypomina, że zgodnie  
z uchwałą Sejmiku Woje-
wództwa Dolnośląskiego z dn. 
 30 listopada 2017 r. od 1 lip-
ca 2018 r. w instalacjach na 
terenie Karpacza nie można 
spalać węgla brunatnego, od-
padów węglowych (muły i flo-
tokoncentraty), węgla kamien- 
nego o uziarnieniu poniżej 3 
mm oraz biomasy stałej  
o wilgotności powyżej 20%.

Ponadto od 1 lipca 2024 r. 
nie będzie można eksploato-
wać instalacji na paliwa stałe 

nie spełniających wymagań  
w zakresie minimalnych stan-
dardów emisyjnych odpowia-
dających 3 klasie pod wzglę-
dem granicznych wartości 
emisji pyłu wg normy PN-EN 
303-5:2012.

Urząd Miejski zachęca do 
skorzystania z dofinansowania 
udzielanego przez Gminę Kar-
pacz na wymianę instalacji na 
paliwa stałe. Wszystkie infor-
macje odnośnie dotacji znaj-
dują się na stronie www.kar-
pacz.pl/wymiana-zrodel- 
ciepla.            (net)

W budynku dawnego dworca 
kolejowego w Karpaczu po-
wstała sala kultury oferująca 
warsztaty artystyczne dla dzieci. 
W październiku działalność roz-
poczęły pracownie plastyczna  
i ceramiczna – zajęcia prowa-
dzi artystka i animatorka Agata 
Makutynowicz. Zajęcia odby-
wają się będą w piątki i soboty, 
w dwóch grupach wiekowych 
(5-7 oraz 8-12 lat). Koszt: 35 zł/
miesiąc (za jeden rodzaj zajęć), 
zapisy: Referat Promocji i Roz-
woju UM w Karpaczu, tel. 75 76 
19 453.                                (KS)

Ruszyła 
Stacja Kultura
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W niedzielę 12 sierpnia 2018 r. w Karpa-
czu ogłoszono św. Wawrzyńca Patronem 
Miasta. Uroczystości rozpoczęły się od se-
sji Rady Miejskiej, w trakcie której radni 
podjęli uchwałę w tej sprawie.

W uroczystej sesji wzięli udział przedstawi-
ciele władz kościelnych (m.in. biskup legnic-
ki Zbigniew Kiernikowski, proboszcz parafii 
NNMP w Karpaczu Zenon Stoń, kanclerz 
Kurii Legnickiej  ks. Józef Lisowskiego)  
i świeckich: posłanka Zofia Czernow, poseł 
Krzysztof Mróz, marszałek Województwa 
Dolnośląskiego Cezary Przybylski, czło-
nek zarządu Powiatu Jeleniogórskiego An-
drzej Walczak, burmistrz Piechowic Witold 
Rudolf, a także byli burmistrzowie Karpa-
cza Józef Piotrowski i Elzbieta Sadlak oraz 
przedstawiciele lokalnych jednostek or-
ganizacyjnych funkcjonujących na terenie 
miasta i współpracujących z miastem. Jako 
przewodnicząca Rady Miejskiej podzięko-
wałam radnym za podjęcie uchwały. Była 
to nie tylko decyzja wychodząca naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców Karpacza, ale 
też decyzja historyczna – nie do przecenie-
nia dla przyszłości miasta i jego wizerunku. 
Szczególnie, że została podjęta w 100-lecie 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

W życzeniach skierowanych do obec-
nych na sesji biskup Zbigniew Kiernikowski 
powiedział: – Życzę, aby upowszechnienie 
tego patrona stało się jak najbardziej szero-
kie, zarówno w świadomości mieszkańców, 
jak i przyjeżdżających tu turystów, żeby nie-
śli przesłanie związane z osobą świętego 
w różne zakątki naszego globu. Na zakoń-
czenie sesji przewodnicząca Rady Miejskiej 
Ewa Walczak słowa uznania i podziękowania 
do wszystkich zaangażowanych w działania 
na rzecz ustanowienia patrona.

Drugą częścią uroczystości były msza św. 
i koncert w parku przy „Mieszku”. Liturgia 
rozpoczęła się od wykonania hymnu ku czci 
św. Wawrzyńca, skomponowanego i wyko-
nanego przez chór i orkiestrę uczestników 
warsztatów muzycznych pod kierunkiem ks. 
Michała Marszałka. Byli oni też wykonawca-
mi koncertu po mszy św., który wzbudził po-
dziw i uznanie wszystkich zgromadzonych.

Karpacz ma swojego patrona

Witając wszystkich obecnych ks. Zenon 
Stoń, proboszcz parafii NNMP w Karpaczu 
powiedział: – Od dzisiaj mieszkańcy Kar-
pacza oraz odwiedzający go goście zostają 
oddani pod opiekę św. Wawrzyńca. W pięk-
nym, górskim, karkonoskim krajobrazie, w 
którym turystyczne drogowskazy pomagają 
szczęśliwie wędrować, pojawia się oto ten 
znak szczególny – św. Wawrzyniec.

Podczas mszy św. kanclerz kurii ks. prał. 
Józef Lisowski odczytał Dekret Stolicy Apo-
stolskiej, przychylający się do prośby bisku-
pa legnickiego i władz miasta o uznanie św. 
Wawrzyńca Patronem Karpacza. Ewa Wal-
czak odczytała też treść podjętej wcześniej 
uchwały, w której Rada ustanowiła dzień 10 
sierpnia Świętem Patrona, a dni od 10 do 
15 sierpnia – Dniami Patrona Miasta.

Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek, 
dziękując wszystkim za udział w uroczysto-
ści podkreślił, że wydarzenie to jest szcze-
gólnie ważne dla Karpacza, bo, jak powie-
dział: „Świat wartości jest tutaj, w górach, 
prosty i oczywisty dla każdego. Z pełną 
odpowiedzialnością chcę powiedzieć, że 
wielowiekowa historia Karkonoszy, w którą 
wpleciona jest postać św. Wawrzyńca, znaj-
duje swe zwieńczenie tu, w Karpaczu.”

Na zakończenie bp Zbigniew Kiernikow-
ski poświęcił obraz św. Wawrzyńca, nama-
lowany przez artystę Janusza Motylskiego.

Ta niepowtarzalna uroczystość to kon-
sekwencja starań władz miasta, radnych, 
mieszkańców i proboszcza Zenona Stonia.  
Sam pomysł egzystował w świadomości 
różnych osób już od kilkunastu lat. Obranie 
właśnie św. Wawrzyńca na patrona miasta 
Karpacza było sprawą oczywistą i niewyma-
gającą szczególnego uzasadnienia, bo jest 
to święty, który od 300 lat ma swoją kaplicę 
na Śnieżce, a od 1981 r. każdego roku 10 
sierpnia odbywa się msza święta ku czci 
św. Wawrzyńca – patrona przewodników 
sudeckich i ratowników GOPR.

Cała procedura trwała dwa lata. Zaczęło 
się od złożenia projektu uchwały przez rad-
nego Mirosława Czubaka popartej podpisa-
mi grupy radnych i mieszkańców. Przewod-
nicząca Rady Miejskiej Ewa Walczak nadała 
bieg sprawie, co zaowocowało podjęciem 
uchwały w sprawie wyrażenia woli ustano-
wienia św. Wawrzyńca patronem Karpacza. 
W konsekwencji tej uchwały burmistrz mia-
sta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie 
do podjęcia działań w celu uzyskania zgody 
władz kościelnych. Pismo z prośbą o usta-
nowienie patrona miasta przesłał do Stoli-
cy Apostolskiej bp Zbigniew Kiernikowski. 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny 
Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej na 
podstawie przesłanych dokumentów wyda-
ła 4 czerwca 2018 r. stosowny dekret. (red)

Samorządowcy z Karpacza podczas uroczystości
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Przedstawiamy podsumowanie działań 
promocyjno-informacyjnych prowadzo-
nych przez Urząd Miejski w Karpaczu  
w latach 2014-2018.

W latach 2014-2018 zrealizowaliśmy kam-
panie w mediach ogólnopolskich. Ofertę 
zimową i letnią Karpacza promowaliśmy w 
telewizji, radiu i prasie. Ważniejsze projek-
ty to: Strefa Kibica Eurosportu, „Zima 
TVN”, „Start do Nart” z Radiem ZET; „Pol-
sat - bezpieczna zima z GOPR”, „Okrasa 
łamie przepisy”, czy wskazania sponsor-
skie w radiu ESKA. Promowaliśmy się wy-
korzystując media społecznościowe po-
przez takie inicjatywy jak „Zostań 
ambasadorem Karpacza (w tym miejscu 
dziękuję wszystkim Mieszkańcom za zaan-
gażowanie), „Zasiedź się w Karpaczu” czy 
„Biorę Karpacz na tapetę”. Uczestniczyli-
śmy w targach turystycznych w Łodzi oraz 
w projekcie „Zimowy Narodowy”. Skutecz-
nym narzędziem, biorąc pod uwagę sukce-
sy naszych saneczkarzy i bobsleistów,  był 
także sponsoring sportowy. Markę Karpa-
cza i jego wizerunek jako ważnego partnera 
gospodarczego  budowaliśmy poprzez 
udział w Forum Ekonomicznym czy Samo-
rządowym. Byliśmy gospodarzem takich 
wydarzeń jak: Forum Przemysłowe czy 
Konferencja „Wall Street”, kampanii infor-

Karpacz 2014-2018: promocja i imprezy

macyjnej „Krajobraz mojego miasta” czy 
briefingu lekkoatletycznego z udziałem 
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

Ważnym elementem były organizowane 
i współorganizowane  przez miasto wyda-
rzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe 
czy integrujące mieszkańców. 

Wprowadziliśmy do kalendarza nowe 
imprezy miejskie: Open Street Festiwal (na-

grodzony statuetką „Liczyrzepy” w kategorii 
najlepszy produkt turystyczny), Kabaretki, 
Cover Session, Koncert „Serca Bicie”, Par-
kowanie pod Lipą, Dzień Dziecka, Majówka, 
Mistrzostwa Karkonoszy o Puchar Burmi-
strza Karpacza czy Zimowe Igrzyska Dobrej 
Zabawy. Wystąpiły u nas takie gwiazdy jak: 
Perfect, Agnieszka Chylińska, Czesław Mo-
zil, Poparzeni Kawą Trzy, Marcin Wyrostek, 
Kabaret „Nowaki” czy K2. Ofertę wakacyjną 
wzbogaciliśmy rodzinnymi wędrówkami 
śladami Ducha Gór, za które otrzymaliśmy 
nagrodę Starosty Jeleniogórskiego w kate-
gorii „Promocja Regionu”.

W imprezach sportowych, które odby-
wały się w Karpaczu m.in. wyścig kolarski 
Bałtyk Karkonosze Tour, Rowerem na 
Śnieżkę, Uphill Race Śnieżka, Zimowy 
Ultramaraton Karkonoski, Mistrzostwa 
Świata w Długodystansowym Biegu Gór-
skim czy Turniej Narodów brali udział naj-
lepsi zawodnicy  z całego świata. 

Niewątpliwym sukcesem okazał się 
również  film „Karpacz zawsze górą”, który 
zdobył nagrodę na Międzynarodowym Fe-
stiwalu Filmów Turystycznych, Ekologicz-
nych i Artystycznych FilmAT.

 Kamila Cyganek
zastepca Burmistrza Karpacza

Jedną z najważniejszych imprez w mieście był Open Street Festival

Fragment programu „Okrasa łamie przepisy”, nagrywanego w Karpaczu
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Z prac Rady Miejskiej
Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej Karpacza 
za okres 1 stycznia – 30 września 2018 r.

W  2018 roku, do dnia 31 października,  
Komisja odbyła  8  protokołowanych po-
siedzeń, na których sformułowano 10 
wniosków. W omawianym okresie Komisja 
pracowała według przyjętego wcześniej 
planu pracy. W działalności przypadającej 
na ten okres zrealizowała wszystkie zapla-
nowane zagadnienia. 

Na swoich posiedzeniach komisja:
przepowadziła analizę wydatków  
na bezpieczeństwo i porządek w gminie;
dokonała analizy kosztów funkcjono-
wania Straży Miejskiej;
przeanalizowała stawki za wodę i od-
prowadzanie ścieków oraz realizację in-
westycji wodno-kanalizacyjnych;
zbadała kondycję finansową Gminy Kar-
pacz i dokonała analizy zadłużenia miasta  
oraz prawidłowości spłaty zadłużenia;
zapoznała się z finansowym podsumo-
waniem sezonu zimowego; 
przeprowadziła analizę finansową pro-
mocji miasta za 2017 r. oraz  zapoznała 
się z propozycjami na rok 2018;

rozpatrzyła przedłożone przez Burmistrza 
Karpacza sprawozdanie finansowe Gminy 
za 2017 rok i sprawozdanie z  wykonania 
budżetu Gminy Karpacz za 2017 r.;
zapoznała się z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół  
w Jeleniej Górze o sprawozdaniu z wyko-
nania budżetu Gminy Karpacz za 2017 rok  
oraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej Karpacza z dnia 29 maja 2018r.  
w sprawie wniosku o udzielenie absoluto-
rium Burmistrzowi Karpacza za 2017 r.;
przeanalizowała  wydatkowanie środ-
ków na realizację Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz  Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii i przebiegu 
współpracy miasta z organizacjami poza-
rządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi  działalność  pożytku  publicz-
nego za 2017 r.;
zapoznała się ze stanem miejskich pla-
cówek kulturalnych oraz z informacją do-
tyczącą  przygotowania placówek oświa-

towych do roku 
szkol. 2018/2019;
dokonała  ana-
lizy działalności 
spółki MZGK;
zapoznała się   
z  realizacją  inwe-
stycji  miejskich;
przeprowadziła  analizę wykorzystania 
przez gminę  pozyskanych środków poza-
budżetowych.
rozpatrzyła sprawozdanie z  wykonania 
budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
zapoznała się z informacją o wielolet-
niej prognozie finansowej miasta;
dokonała analizy sprawozdań finanso-
wych  Biblioteki  Miejskiej i  Miejskiego 
Muzeum Zabawek za I  półrocze 2018 r.;
przeanalizowała projekty uchwał oko-
łobudżetowych (wysokości stawek podat-
ku od  nieruchomości i opłaty targowej na 
2019r.).      

Przewodniczący Komisji 
Miroslaw  Czubak

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Do dnia 31 X 2018 r. Komisja odbyła 8 
protokołowanych posiedzeń, na których 
sformułowano 46 wniosków. Zrealizowano 
zadania określone w  rocznym planie pra-
cy, zgodnie z harmonogramem.

Głównymi tematami, którymi zajmowa-
ła się Komisja były:
1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 
ścieków (realizacja inwestycji, budowa 
oczyszczalni ścieków w Karpaczu – ocena 
stanu faktycznego i perspektyw).
2.  Stan bezpieczeństwa, porządku publicz-
nego oraz ochrony przeciwpożarowej.
3. Analiza pracy Straży Miejskiej.
4. Realizacja zadań z zakresu pomocy 
społecznej.

5. Sprawozdanie z wykonania Budżetu 
Gminy za 2017 rok.
6. Analiza realizacji zadań przez MZGK.
7. Realizacja Miejskiego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych i Miejskiego Programu Przeciw-
działania Narkomanii w roku 2017.
8. Realizacja zadań inwestycyjnych.
9. Gospodarowanie mieszkaniowym zaso-
bem gminy oraz  podejmowanie działań  
w zakresie: gospodarowania mieniem komu-
nalnym, stan zadłużenia najemców w zaso-
bach komunalnych, perspektywy budownic-
twa komunalnego, stan zasobów miesz- 
kaniowych, zaspakajanie potrzeb w zakresie 
mieszkań socjalnych i komunalnych.

10. Sprawozdanie 
z wykonania bu-
dżetu  Gminy za  
I półrocze 2018 r.
11. Pozyskiwanie 
środków zewnętrz-
nych na realizację inwestycji miejskich.
12. Opiniowanie  wniosków o zakup dzia-
łek na poprawę zagospodarowania.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli m. 
in. Burmistrz Miasta, pracownicy Urzędu 
Miejskiego, mieszkańcy miasta, gestorzy 
turystyki, Komendant i SM, Prezes Spółki 
MZGK, pracownicy MOPS. 

Przewodnicząca Komisji
Irena Seweryn

`
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Komisja w roku 2018 odbyła 9 protokoło-
wanych spotkań. Zrealizowano wszystkie 
zadania określone do tego czasu w rocz-
nym planie pracy, zgodnie z harmonogra-
mem i wytycznymi wynikającymi z planu 
pracy Rady Miasta Karpacza na rok 2018. 
Wypracowano 121 wniosków.

Podczas pracy Komisja szczególną 
uwagę zwróciła na: 
1. kontynuowanie wcześniej rozpoczętych 
prac nad zagospodarowaniem terenów 
zielonych i obszarów struktury miejskiej 
oraz porządkowanie przestrzeni w zakresie 
reklam i „małej architektury” wynikające  
z ustawy krajobrazowej; zainicjowanie pu-
blicznego spotkania w ramach ministerial-
nego projektu „Krajobraz mojego miasta”;
2. monitorowanie działań istniejących 
miejskich instytucji kultury oraz wybra-
nych wydarzeń artystycznych i kultural-
nych; promowanie postaw aktywności ar-
tystycznej wśród mieszkańców Karpacza;
3. przygotowywanie tematyki dziedzictwa 
kulturowego miasta i regionu w związku ze 
zbliżającymi się obchodami 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości; (archi-
tektura, urbanistyka, styl regionalny);
4. analizę stanu obecnego i kierunków 
rozwoju promocji miasta, produktu lokal-

nego, marki Kar-
pacza;
5. zabezpieczenie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców, go-
ści i turystów, zwłaszcza w odniesieniu do 
dzieci i młodzieży; zabezpieczenie opieki 
medycznej, spraw zdrowia, profilaktyki 
uzależnień, pomocy społecznej itp.;
6. przygotowania do przyjęcia patronatu 
św. Wawrzyńca przez miasto Karpacz oraz 
wypracowanie modelu wykorzystania po-
staci Patrona w promocji na najbliższe lata;
7. wypracowywanie koncepcji oraz prowa-
dzenie działań na rzecz powstania w Karpa-
czu Domu Kultury;
8. prace nad pozyskaniem oryginalnych 
produktów lokalnych i regionalnych.
 Przewodniczący Komisji uczestniczył  
w większości wydarzeń artystycznych  
i kulturalnych miasta, m.in. odbywających 
się w Muzeum Sportu i Turystyki, Muzeum 
Zabawek, w Bibliotece Miejskiej, w szko-
łach czy w innych punktach miasta, spo-
tykając się zarówno z mieszkańcami, jak  
i przedstawicielami samorządów z sąsied-
nich gmin oraz krajów.

Przewodniczący Komisji 
Janusz Motylski

Komisja Oświaty, 
Kultury i Zdrowia

W 2018 r. Komisja Rewizyjna pracowała 
zgodnie z planem określonym w uchwa-
le nr XLVI/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. 
Odbyła 9 protokołowanych posiedzeń. 
Rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, 
sprawozdanie z wykonania budżetu oraz 
informację o stanie mienia Gminy Kar-
pacz za 2017 r. przedłożone przez Bur-
mistrza Karpacza. Zapoznała się również 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
we Wrocławiu, zespół w Jeleniej Górze  
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gmi-
ny Karpacz za 2017 r. Komisja pozytywnie 
oceniła wykonanie budżetu i jednogłośnie 
udzieliła absolutorium Burmistrzowi Kar-
pacza. W bieżącym roku Komisja Rewizyj-

na przeprowadziła 
dwie kontrole. 
Kontrola realizacji 
świadczeń rodzin-
nych Funduszu 
Alimentacyjnego, 
programu 500+ 
za 2016 r. oraz 
kontrolę gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Gminy Karpacz w 2017 r. 
Ponadto rozpatrzyła 5 skarg, z których 
trzy na działalność burmistrza, jedną na 
działalność dyrektora Szkoły Podstawowej  
i jedną na kierownika MOPS.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wojciech Wesolowski

Komisja Rewizyjna

PODSUMOWANIE ROKU

`

9,8

36

26
TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

kosztował miasto  
remont urządzeń 
zabawowych 
na pięciu pla-
cach zabaw

wydała w 
I połowie 2018 r. 
Gmina Karpacz 
na opiekę nad 
zwierzętami

zapłaciła Gmina 
za remont barier 
przy zaporze 
Via Sacra 
w Białym Jarze

1,14
zapłaciło miasto za remont 
i budowę odwodnienia 
ulicy Szkolnej w Karpaczu

54 słupy oświetlenia 
ulicznego 
wymieniło 
miasto przy 
ul. Karkonoskiej

15

12,4

kosztowało 
wyłożenie kost-
ką betonową
pobocza ulicy 
Kolejowej

kosztowała 
wymiana ronda 
u zbiegu ul. Kon- 
stytucji 3 Maja i 
Obrońców Pokoju

MLN ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ
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Z prac Rady Miejskiej

Karpacz stał się miastem bezpiecznym 
dzięki budowie monitoringu miejskiego. 
Kamery pojawiły się na wjeździe do mia-
sta, na skrzyżowaniach, placach zabaw, 
boiskach oraz przy obiektach użyteczności 
publicznej. Stanowisko operatorskie zo-
stało uruchomione w siedzibie Straży 
Miejskiej oraz w Komisariacie Policji. Za-
kupiliśmy także radary prewencyjne i do-
świetliliśmy skrzyżowania i przejścia dla 
pieszych. Nowe oświetlenie pojawiło się 

na ulicy Konstytucji 3 Maja, Karkonoskiej, 
Nad Łomnicą, Kamiennej, Podleśnej, 
Zamkowej,  Karkonoskiej, Wielkopolskiej  
i Przemysłowej.

Miasto jest też bardziej estetyczne – zo-
stało ukwiecone i upiększone iluminacjami 
świątecznymi. W miejsce bratków pojawiły 
się nowe nasadzenia w pasach drogowych, 
na skwerach i w parkach. Rozpoczęliśmy 
także prace związane z przebudową parku 
przy Lipie Sądowej oraz z nowymi terenami 

rekreacyjno-wypoczynkowymi przy ulicy 
Dolnej oraz Rybackiej. 

Za te owocne 4 lata dziękuję części rad-
nych z Panią Przewodniczącą Ewą Wal-
czak na czele,  pracownikom Urzędu Miej-
skiego, MZGK Sp. z o.o, wszystkim 
podmiotom, placówkom i instytucjom 
których praca przyczyniła się do rozwoju 
naszego miasta oraz do stworzenia tak sil-
nego wizerunku Karpacza.

Radoslaw Jecek

Podsumowanie kadencji – ciąg dalszy ze strony 2

Stawka od gruntów związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, bez 
względu na sposób zakwalifikowania  
w ewidencji gruntów i budynków, będzie 
wynosić tyle, co obecnie – 0,91 zł za 1 m2 
powierzchni. Podatek od od budynków lub 
ich części również pozostanie na obecnym 
poziomie – wynosić będzie: 0,77 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej (w przypadku bu-
dynków mieszkalnych oraz 23,10 zł od  
1 m2 powierzchni użytkowej (w przypadku 
budynków związanych z prowadzeniem 

Rada Miejska Karpacza 
uchwaliła stawki podatku 
od nieruchomości, 
które będą obowiązywać 
od stycznia przyszłego roku

Podatki 2019: bez podwyżek!

działalności gospodarczej oraz od budyn-
ków mieszkalnych lub ich części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej). W przypadku budynków związanych 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych  
w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajętych przez podmioty udzie-
lające tych świadczeń, stawka wynosić 
będzie 4,70 zł od 1 m2 pow. użytkowej. 

Zmiany w porównaniu z obecnie obo-
wiązującymi przepisami polegają przede 
wszystkim na zróżnicowaniu stawek 
podatku od budowli – ze względu na 
przedmiot opodatkowania. Rada obniży-
ła stawkę od budowli wykorzystywanych 
na potrzeby zbiorowego odprowadzania 
ścieków. W uzasadnieniu napisano, że 
obniżka ta nie jest uznana za pomoc de 
minimis z uwagi na brak konkurencji na 
rynku lokalnym w tym zakresie.        (net)

20

13
TYS. ZŁ

OSÓB

dopłaciło
miasto Karpacz 
do dokształcania 
nauczycieli 
w I połowie 2018 r.

z Karpacza przeby-
wa w Domach  
Pomocy Społecznej.  
Za ich utrzymanie 
płaci Urząd Miejski

42
planu wyniosły w I półroczu 2018 r. 
wydatki Rady Miejskiej w Karpa-
czu. Na diety przeznaczono 84 tys. zł

9,5 przeznaczył Kar-
pacz na Fundusz 
Wsparcia Policji 
w okresie od stycz-
nia do czerwca br.

3,4
wyniosły 
w I półroczu br. 
wydatki miasta 
w dziale Oświata 
i wychowanie

PROC.

TYS. ZŁ

MLN ZŁ

`
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Budżet partycypacyjny 2018
Trzynaście wniosków złożyli mieszkańcy Karpacza w tegorocznej edycji 
budżetu partycypacyjnego. Weryfikację merytoryczną przeszło 
jedenaście z nich, a do realizacji skierowano pięć. W każdym z czterech 
okręgów mieszkańcy mieli do rozdysponowania 65 tys. zł.

 

Okręg 1. Zajęcia na basenie
W tym okręgu wnioski zgłoszone przez mieszkańców i pozy-
tywnie zweryfikowane przez Urząd Miejski nie wyczerpywały  
dostępnego budżetu. Dlatego też spotkanie zorganizowane 27 
września 2018 r. w Hotelu Karolinka miało charakter wyłącznie 
informacyjny. Do realizacji w przyszłym roku skierowano projekt 
pn. Integracja sportowa mieszkańców Karpacza Górnego. 
Przedsięwzięcie ma na celu umożliwienie mieszkańcom spę-
dzania wolnego czasu w Parku Wodnym Tropikana (Hotel Gołę-
biewski). W ramach zajęć przewidziane są: nauka pływania dla 
dzieci i dorosłych oraz korzystanie z dostępnej infrastruktury tj.: 
siłowni, jacuzzi, groty solnej.

Okręg 2. Trampoliny
W tym okręgu wartość wniosków zgłoszonych przez miesz-
kańców i pozytywnie zweryfikowanych przez Urząd Miejski 
była wyższa dostępnego budżetu. Dlatego w trakcie spotkania 
zorganizowanego 1 października 2018 r. mieszkańcy mogli 
głosować na jeden z dwóch projektów: Montaż bezpiecznych 
trampolin w parku przy ul. Mickiewicza oraz Rekreacja i wy-
poczynek w Karpaczu (oba o wartości 65 tys. zł). W głosowa-
niu zwyciężyły trampoliny. Zadanie obejmuje zakup i montaż  
pięciu bezpiecznych trampolin w parku przy DW Mieszko. 
Trampoliny zamontowane zostaną na miejscu do gry w boule. 
Pole skakania będzie wynosiło 1,5x1,5 m, a całkowity wymiar – 
wraz ze strefą bezpieczeństwa – wyniesie 2x2 m.

Okręg 3. Ścieżka i grill
Mieszkańcy okręgu 3.podczas spotkania zorganizowanego  
28 września 2018 r. nie musieli głosować – w tym okręgu zło-
żone projekty nie przekroczyły dostępnego budżetu. W efekcie 
oba przedsięwzięcia zostaną w przyszłym roku skierowane do 
realizacji. Są to: 
 Ścieżka szutrowa pomiędzy ul. Zagajnik i Nad Łomnicą
Zadanie obejmuje wykonanie ścieżki o nawierzchni szutro-
wej pomiędzy ul. Zagajnik i ul. Nad Łomnicą. W ramach prac 
przewiduje się ustawienie obrzeży betonowych, zamontowanie 
barierek ochronnych przy granicy z torowiskiem, wykonanie 
nawierzchni z materiału kamiennego oraz wykonanie poboczy.

Mieszkańcy okręgu 3 po raz kolejny będą bawić się przy grillu

 Grill Party. Zadanie obejmuje organizację dwóch spotkań 
„Grill Party” w parku przy ul. Nadrzecznej. Planowane terminy 
imprezy to maj i wrzesień 2019 r. Na spotkaniach odbędą się 
kolejne rozgrywki gry w boule o Puchar Burmistrza Karpacza 
oraz wystąpi zespół „Złota Aura”.

Okręg 4. Oświetlenie
Głosowanie było natomiast potrzebne, by wyłonić projekty  
w Okręgu 4. Podczas spotkania 3 października mieszkańcy mie-
li do wyboru następujące projekty: Galeria pod Skałą (wartość: 
30 tys. zł), Ścieżka zdrowia na Osiedlu Skalnym (65 tys. zł),  
Oświetlenie ciągu łączącego ulice Polną, Skłodowskiej, Staszica 
(65 tys. zł), Via Ferrata „Krucze Skały” (65 tys. zł) oraz Piknik 
pod Kruczymi Skałami (65 tys. zł)

Mieszkańcy zdecydowali, że w ramach przyszłorocznego 
budżetu partycypacyjnego zrealizowany zostanie projekt prze-
widujący wykonanie oświetlenia ciągu pieszego łączącego 
ulice Polną, Skłodowskiej i Staszica. Zadanie obejmuje wy-
konanie projektu oraz roboty budowlane polegające na budowie 
oświetlenia wzdłuż „Domu Seniora”, wzdłuż ścieżki pomiędzy 
ul. S. Staszica i ul. M. Skłodowskiej-Curie, wzdłuż ul. Polnej do 
mostu oraz wzdłuż ścieżki od mostu w stronę „Domu Seniora”.
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Edukacja i kultura

Nowy rok szkolny zacął się mocnym 
akcentem – dzieci i nauczyciele wzięli 
udział w Narodowym Czytaniu – akcji na 
rzecz rozwoju czytelnictwa, promowanej 
przez Par Prezydencką. W tym roku – 
roku stulecia odzyskania Niepodległości 
– czytano „Przedwiośnie” Stefana Że-
romskiego. W akcję zaangażowali się nie 
tylko pracownicy szkoły, ale także radni  
i działacze kulturalni z Karpacza.
 24 września  2018 r. zorganizowano 
w szkole wybory na przewodniczącego 
samorządu uczniowskiego. W głosowa-
niu brały udział klasy IV-VIII oraz klasy 
III gimnazjalne. Oddano 282 głosy. 
Uczniowie mogli oddać swój głos na 

jednego z dziewięciu kandydatów. Ostatecz-
nie najwyższą liczbę głosów zdobył Mikołaj 
Bachłaj i on zostanie przewodniczącym sa-
morządu uczniowskiego. Obowiązki zastęp-
cy pełnić będzie Piotr Marciniak. 
Powodzenia!
Po wakacjach w szkole podstawowej 
wznowiło działalność Społeczne Ognisko 
Muzyczne, prowadzone przez Jeleniogór-
skie Towarzystwo Muzyczne im. L. Różyc-

Szkoła Podstawowa

szybsza odpowiedź tym większa ilość punk-
tów za dany przykład. Dzięki na bieżąco ak-
tualizowanemu rankingowi gry uczestnicy 
znali swoje miejsce zaraz po wykonaniu te-
stu. Mistrzem Szkoły 707 w tabliczce mno-
żenia została Karolina Pakosz z klasy 6. Mi-
strzem Klas Trzecich została Dominika 
Kowalska. Zwycięzcom gratulujemy!
W piątek 5 października chętni uczniowie 
z klas IV-VIII wzięli udział w szkolnym kon-
kursie matematyczno-historycznym „Nie-
podległość w liczbach”, zorganizowanym  
z okazji  setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Konkurs okazał się 
dużym wyzwaniem!  Trudne zadania mate-
matyczno-logiczne zmuszały do intensyw-
nego myślenia i sprytu. Uczestniczy musieli 
zmierzyć się z krzyżówką matematyczną, 
szyframi rzymskimi, a także z nietuzinko-
wym Sudoku i zaszyfrowaną w nim datą. 
Nie obeszło się również bez znajomości dat 
i powiązanych z nimi wydarzeniami, które 
okazały się rozwiązaniami zadań.

Chętni uczniowie z klas V-VIII napisa-
li listy do swoich rówieśników, którzy 
będą żyć w Polsce za sto lat. Najpięk-
niejsze prace zostaną umieszczone  
w Kapsule Czasu na Wawelu. Celem 
konkursu – organizowanego również ze 
względu na rocznicę odzyskania niepod-
ległości – jest ratowanie ginącej sztuki 
epistolograficznej. Inicjatywa ma przy-
pominieć, że ślady pozostawione przez 
współczesne pokolenia wpływają na po-
myślność przyszłych pokoleń.
Na lekcji historii sala klasy V przenio-
sła się w czasie do starożytnej Grecji. 
Uczniowie przebrani za boginie i bogów 
opowiadali o historii swojego życia, za-
jadając się m.in. oliwkami oraz prawdzi-
wym greckim chlebem zanurzonym  
w oliwie. Wszystko to popijali pysznym 
sokiem malinowym. Boginie i bogowie 
obchodzili Dionizje, czyli attyckie święta 
w starożytnej Grecji na cześć Dionizosa, 
boga wina (Bachusa).                     (net)

28 września na długo pozostanie  
w pamięci uczniów Szkoły 707. Tego 
dnia obchodzono w niej już ósmy Świa-
towy Dzień Tabliczki Mnożenia! W tym 
roku zmieniła się jednak forma egzami-
nu – pierwszy raz uczniowie zmierzyli się 
z tabliczką mnożenia online! W interak-
tywnym teście należało rozwiązać 10 
przykładów z tabliczki mnożenia. Za każ-
dą prawidłową odpowiedź uczestnicy 
otrzymywali punkty. Liczył się jednak 
także czas odpowiedzi na pytania! Im 

Szkoła 707

kiego. Dzieci mają możliwość nauki gry 
m.in. na instrumentach klawiszowych  
i akordeonie. Osoby zainteresowane 
rozwijaniem talentów muzycznych swo-
ich dzieci znajdą szczegółowe informa-
cje na stronie www.ognisko-muzyczne.
jgora.pl lub pod numerem telefonu 757 
000 558 i 503 097 459. Dofinansowanie 
zajęć dla dzieci z Karpacza zapewnia 
Urząd Miejski.             (net)

Uczniowie Szkoły Podstawowej wybrali swój samorząd
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Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

29 września 2018 roku klasa III TG 
wraz z panią Iwoną Łaczną przygotowała 
mały poczęstunek dla uczniów i nauczy-
cieli. Uczniowie na powitanie jesieni 
przygotowali pyszną kremową zupę dy-
niową oraz placuszki z dyni. Wspaniałą 
oprawę stołu i dekoracje które umilały 
poczęstunek to zasługa uczennic I TH 
których pracą kierowała pani Ewa Bujak. 
Frekwencja jak zwykle nie zawiodła. Po-
częstunek odbył się w miłej atmosferze. 
Grono nauczycielskie i uczniowie nie mu-
sieli chwalić poczęstunku, gdyż wszyst-
kie przygotowane potrawy długo nie 
gościły na stole – miały duże wzięcie.
26 września w Mysłakowicach odbyły 
się sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt  
i chłopców. W obu kategoriach uczniowie 
ZSP zajęli II miejsce, ustępując Szkole 
Mistrzostwa Sportowego ze Szklarskiej 
Poręby. Tegoroczna rywalizacja była naj- 
bardziej wyrównana na przełomie ostat-

ustępując Szkole Mistrzostwa Sportowe-
go ze Szklarskiej Poręby. Gratulujemy 
ambicji i wytrwałości w trudnych warun-
kach atmosferycznych. W klasyfikacji in-
dywidualnej wśród dziewcząt IV miejsce 
zajęła Nikola Basta, a wśród chłopców  
II miejsce Ireneusz Wierzbowski i IV 
miejsce Oskar Wysocki.
Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych wzięli udział w otwarciu 
wystawy „Kolonia w fotografii”, zorgani-
zowanej w Muzeum Sportu i Turystyki. 
Szkołę reprezentowały Anastazja Kowal 
oraz nauczycielka jęz. niemieckiego Re-
nata Domańska.              (net) 

nich lat. Skład sztafety dziewcząt: Basta Ni-
kola, Domaradzka Klaudia, Dubiel Zuzanna, 
Gałuszka Sabina, Kołecka Aleksandra, Ma-
zurkiewicz Nikola, Popławska Nadia, Su-
ropek Sandra, Wysocka Natalia, Ziemkiewicz 
Dominika, Zięba Martyna. Skład sztafety 
chłopców: Bednarczyk Dawid, Bęc Dawid, 
Dawidczyk Łukasz, Dawidczyk Mariusz, 
Dziedzina Tomasz, Król Adam, Kulewicz Ka-
mil, Montero Miguel, Oziemski Wojciech, 
Wierzbowski Ireneusz, Wysocki Oskar.
3 października 2018 r. w Mysłakowicach 
odbyły się drużynowe biegi przełajowe w ra-
mach międzyszkolnej licealiady. Drużyna 
dziewcząt jak i chłopców zajęła 2 miejsce 

Dynia przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Gimnazjalnych

W Oulu w Finlandii odbyło się tegorocz-
ne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 
Europejskich Regionów Granicznych 
(SERG), zrzeszające ponad 100 regio-
nów granicznych w Europie, oraz do-
roczna międzynarodowa konferencja 
poświęcona „Inteligentnej współpracy 
transgranicznej na rzecz europejskiego 
wzrostu”.  Przeprowadzono też kolejne 
wybory do władz tego stowarzyszenia 
na kolejną dwuletnią kadencję. Repre-
zentujący Euroregion „Nysa” w Jeleniej 
Górze Zbigniew Kulik z Karpacza został 
wybrany już kolejny raz na  Wiceprezy-
denta SERG. Prezydentem został Oliver 
Paasch, premier rządu regionalnego  
w Belgii, który zastąpił dotychczasowe-
go prezydenta. Sekretarzem General-
nym pozostał  Martin Guillermo Ramirez  
z Hiszpanii.

W czasie uroczystej kolacji zorgani-
zowanej przez miasto Oulu wręczona 
została prestiżowa nagroda Stowarzy-
szenia Europejskich Regionów Grani- 
cznych „Sail of Papenburg” (Żagiel 
miasta Papenburg) za współpracę tran-
sgraniczną w Europie pod honorowym 
patronatem Komisarza ds. Polityki Re-
gionalnej w Unii Europejskiej. W roku 
2018 otrzymał ją Region Pamina z po-
granicza francusko-niemieckiego,  za 
zrealizowany projekt poświęcony 
kształceniu i zatrudnieniu w regionach 
granicznych.

Na zakończenie Walnego Zgromadze-
nia SERG i  dorocznej konferencji zorga-
nizowana została  podróż studyjna 
wzdłuż granicy fińsko-szwedzkiej, po 
dalekiej Laponii.

(prom)

Z. Kulik wiceprezydentem Europejskich Regionów Granicznych
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Martin Ramirez i Zbigniew Kulik
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Historia
Ważne telefony:

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

Karpacz ok. 1900 r.

Ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

W sobotę 6 października licznie zgroma-
dzeni zawodnicy stanęli na starcie kar-
packiej „szybkiej trójki”, czyli Biegu do 
Kotła Łomniczki.

Jak przystało na imprezę sportowo-rekre-
acyjną, trzykilometrową trasę można było 
pokonać biegnąc lub maszerując, nie było 
także żadnych ograniczeń wiekowych.
Na mecie jako pierwszy zameldował się 
zwycięzca trzech poprzednich edycji - 
Krzysztof Tschirch z Jeleniej Góry, ustana-
wiając nowy rekord trasy.
Oto wyniki:

Bieg mężczyzn
1. Krzysztof Tschirch  13:28
2. Mateusz Goleniewsk  14:42
3. Bartłomiej Waloszczyk 15:19
Bieg kobiet:
1. Dominika Wyleżoł  18:45
2. Ewa Narkun   19:40
3. Zofia Adamska   20:24
Dzieci:
1. Aleksander Cich 17:40
2. Adrian Kochman 18:30
3. Olga Ogłaza  20:01

Bieg do Kotła Łomniczki
Nordic Walking
1. Aleksandra Graff  27:55
2. Magdalena Ceplin-Krywko 28:50
3. Grażyna Graff   29:13

Gratulujemy wszystkim zawodnikom 
i już dziś zaprszamy na wiosenną edycję, 
która odbędzie się w maju 2019 roku :) 
Wyruszcie z nami na szlak - do zobaczenia!

Partnerami imprezy były: Jaworowy 
Zdrój, Dream Jump Karkonosze, Pijalnia 
czekolady i kawy Mount Blanc, Huta Szkła 
Kryształowego JULIA.                         (net)


