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Karpacz
Biuletyn Rady Miejskiej Karpacza

Nowości na stronie internetowej Karpacza! Zapraszamy do korzystania 
z interaktywnej mapy i nowego komunikatu narciarskiego. Str. 13

Mamy mistrza 
świata!
Jakub Kowalewski 
i Wojciech Chmielewski 
zdobyli złoto 
na mistrzostwach świata 
w saneczkarstwie 
w kategorii do 23 lat.
Szczegóły na s. 8

Tor bobslejowy 
do remontu?

Dla kogo dotacje? Urząd Miejski 
rozstrzygnął konkursy m.in. 
na promowanie sportu

Pastor Edwin 
Pech od 25 lat 
w parafii Wang:
Wielka radość 
i wielka 
odpowiedzialność 

Budżet na rok 2016 uchwalony.
Ten rok miasto Karpacz 
znów zakończy z nadwyżką!
Dochody Gminy Karpacz w 2016 r. wyniosą 29,195 
mln zł, a wydatki – 27,62 mln zł. W planie inwestycji 
znalazły się m.in.: remonty dróg i rozbudowa miej-
skiej sieci wodociągowej.
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Wyzwania na rok 2016
Ewa Walczak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Szanowni Państwo,

Niedawno na Deptaku hucznie witaliśmy Nowy Rok, a tu już 
koniec karnawału i niebawem zawita wiosna. Nowy rok to nowe 
plany, nowe zadania. Przed Radą wzmożona praca na rzecz gmi-
ny i mieszkańców. Rada Miejska na styczniowym posiedzeniu 
przyjęła plan pracy na 2016 r. Określiła w nim tematy wiodące, 
którymi zamierza się zająć. Będą to regulacje dotyczące m.in.: 
zasad sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń; utwo-
rzenia w Karpaczu Parku Kulturowego; działań promocyjnych  
i wykorzystania obiektów sportowych; zadań gminy w zakresie 
opieki społecznej oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. W sumie na 2016 r. zaplanowałam 11 posiedzeń Rady. 
Szczegółowy plan dostępny jest na stronie internetowej miasta.

Niektóre sprawy nie są ujęte w planie, ale na pewno Rada 
będzie do nich wracać. Zajmiemy się m.in. tematem zabezpie-
czenia dostaw wody – będziemy kontrolować, czy zaplanowane  
w tym zakresie inwestycje są realizowane. Wrócimy też do te-
matu deptaka. Na pewno poinformujemy, na jakim etapie jest 

przebudowa stadionu. Możecie być Państwo świadkami tych 
wszystkich wydarzeń, ponieważ od tego roku na stronie inter-
netowej miasta można śledzić sesje Rady Miejskiej na żywo.

Od tego też roku w naszym biuletynie będzie stała rubryka 
„Poczet twórców kultury”, w której chcemy przedstawiać arty-
stów z Karpacza. Ludzie, którzy tworzą w naszym mieście kul-
turę, sztukę zasługują na uznanie i wyróżnienie. W naszej spo-
łeczności jest też wiele osób, które poprzez swoją działalność 
samorządową, charytatywną czy sportową szczególnie zasłuży-
ły się dla rozwoju Karpacza i o nich również będziemy pisać.

Mam świadomość, że biuletyn wydawany w wersji papie-
rowej nie trafia do wszystkich mieszkańców, dlatego postano-
wiliśmy publikować go w serwisie internetowym miasta. Za-
praszam do składania propozycji nt. treści, jakie chcielibyście 
Państwo znaleźć w kolejnych numerach.

Szanowni Mieszkańcy, Biuletyn Informacyjny Rady Miejskiej 
jest dla Was i zależy nam na tym, abyście mogli na jego łamach 
znaleźć to, co Was interesuje.                  Z wyrazami szacunku

 – Ewa Walczak

Paweł Hreniak został nowym wojewo-
dą dolnośląskim. Nominację na początku 
grudnia wręczyła premier Beata Szydło. Do-
tychczasowy radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego zastąpił Tomasza Smo-
larza (PO). Nowy wojewoda zapowiedział, 
że najważniejsze będą dla niego sprawy 
bezpieczeństwa mieszkańców i porządku 
prawnego oraz przygotowanie urzędu do 
przejęcia nowych kompetencji. Stanowisko 
wicewojewody objął Kamil Zieliński, dzia-
łacz PiS z Wałbrzycha, były kandydat na 
prezydenta tego miasta.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego zdecy-
dowała o rozwiązaniu z dniem 31 sierpnia 
2016 r. Zespołu Placówek Resocjaliza-
cyjno-Wychowawczych w Szklarskiej Po- 
rębie. W skład zespołu wchodzą obec-
nie Młodzieżowy Ośrodek Wychowaw-
czy i Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii. 
W uzasadnieniu uchwały napisano, że po-
wodem zamknięcia ośrodka jest „znaczny 
spadek w naborze młodzieży”, wynikający 
m.in. z niżu demograficznego.

Rada Powiatu Jeleniogórskiego przyję-
ła budżet powiatu na rok 2016. Dochody 
wyniosą 60,4 mln zł, a wydatki 59,9 mln 
zł. Nadwyżka budżetu sięgnie więc 478 
tys. zł. Na dochody własne powiatu (23,2 
mln zł) złożą się m.in.: udział w podatku 
dochodowym od osób fizycznych, wpływy  
z usług i opłaty komunikacyjnej oraz dochody  
z majątku powiatu. Wśród planowanych in-
westycji są: ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń w DPS w Miłkowie, przebudowa wy-
branych dróg oraz modernizacja budynku 
starostwa przy ul. Kochanowskiego.

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego roz-
strzygnął konkurs na dofinansowanie 
przedsięwzięć upowszechniających kul-
turę fizyczną i sport. Zgodnie z uchwałą, 
53 tys. zł na organizację międzyszkolnych 
imprez sportowych otrzymał Powiatowy 
Szkolny Związek Sportowy, a 17 tys. na 
organizację imprez w środowisku wiejskim 
przyznano Powiatowemu Zrzeszeniu LZS. 
Na organizację dużych cyklicznych imprez 

dofinansowanie uzyskały: Towarzystwo 
Kolarskie „Karkonosze Tour”, Karkonoskie 
Stowarzyszenie Cyklistów, ULKS Karkono-
sze oraz Powiatowy Szkolny Związek Spor-
towy. Dotacje na szkolenie dzieci i młodzie-
ży przyznano również UKS „Olimpijczyk”. 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego rozdys-
ponował również dotacje na zadania z za-
kresu turystyki i krajoznawstwa. Dofinan-
sowanie otrzymają: Polskie Towarzystwo 
Schronisk Młodzieżowych Oddział Ziemi 
Jeleniogórskiej, Powiatowe Zrzeszenie LZS 
oraz PTTK oddział Sudety Zachodnie.

Eugeniusz Kleśta za-
stąpił Jerzego Pokoja  
na stanowisku przewod-
niczącego Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego. Zmia-
ny dokonano na listopa-
dowej sesji Rady. Nowy 
przewodniczący jest 
radnym z gminy Mysła-
kowice, reprezentuje PiS.                             (red.)

Miasto, powiat, województwo
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Jak ksiądz trafił do parafii Wang?
Do Karpacza przyjeżdżałem jeszcze jako 

student i zawsze bardzo mi się tu podo-
bało. Marzyłem o tym, by kiedyś pokiero-
wać parafią Wang, ale gdy pod koniec lat 
80. odszedł z parafii ks. Kozieł, nie miałem 
jeszcze odpowiednich uprawnień. Co cie-
kawe, nie zgłosił się też żaden inny chętny 
pastor, więc przez trzy lata parafią kierował 
praktykant. O swoim marzeniu opowiedzia-
łem koledze. Akurat był to człowiek, którego 
biskup postanowił przysłać do Karpacza. 
On nie miał ochoty, powiedział to biskupo-
wi i dodał: „ale jest ksiądz Pech!” Biskup 
postanowił powierzyć mi parafię. A że nie 
miałem jeszcze uprawnień, w styczniu 1990 
r. przyjechałem tu jako wikariusz. I dopiero 
wtedy zrozumiałem, dlaczego nie było chęt-
nych do kierowania Wangiem. To olbrzymia 
odpowiedzialność, bo kościół jest wielkim 
skarbem i wielką atrakcją.

Jakie były pierwsze decyzje?
Najpierw trzeba było zadbać o turystów.  
W całym Karpaczu nie było żadnych ma-
teriałów o Wangu! Widokówki musiałem 
zwozić z innych miast. Potem uruchomili-
śmy własne ksero, aż w końcu w 1991 r. 
otworzyliśmy punkt do obsługi ruchu tury-
stycznego z prawdziwego zdarzenia. Zajęli-
śmy się też uporządkowaniem terenu poni-
żej kościoła, gdzie wykarczowaliśmy krzaki, 
i zmieniliśmy zasady pracy – poniedziałek 
przestał być wolny. Wprowadziliśmy zasa-
dę, że kościół ma być otwarty dla turystów 
codziennie, a wszystko ma się odbywać jak 
najprościej. I choć rocznie mamy ponad 
200 tys. turystów, cały ten ruch obsługują 
tylko cztery osoby.

Drugim elementem działalności parafii 
jest diakonia.
Zawsze staraliśmy się robić dla mieszkań-
ców jak najwięcej. Jednym z pierwszych 
pomysłów była wypożyczalnia sprzętu reha-
blitacyjnego, działająca zresztą do dziś. Od-

Ćwierć wieku pod Śnieżką
W ub.r. minęło 25 lat od momentu, gdy pastor Edwin Pech objął parafię ewangelicko-augsbur-
ską Wang w Karpaczu. – To dla mnie wielka radość, ale i wielka odpowiedzialność – przyznaje.

wiedzając w domach osoby wypożyczające 
sprzęt zorientowaliśmy się, że potrzebują 
oni codziennej domowej opieki. Utworzyli-
śmy więc stację socjalną, a następnie wybu-
dowaliśmy diakonię, w której zatrudniliśmy 
pielęgniarki. Teraz dodatkowo – jako oddział 
Polskiej Rady Resuscytacji – prowadzimy 
szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i ratowni-
ków medycznych, zapewniające certyfikaty 
umożliwiające pracę np. na oddziałach in-
tensywnej terapii.

Kolejny element działalności to chór eku-
meniczny.
To trzecia gałąź naszej działalności. Chór 
powstał przed 19 laty i jest to chyba jedy-
ne tego typu przedsięwzięcie w Polsce: 
katolicy i ewangelicy – pomimo różnic, ja-
kie są między naszymi kościołami – robią 
coś wspólnie. Udowadniamy całej Polsce, 
że jednak można. A ja przekonałem się, że 
jestem bardzo słabym misjonarzem. Żaden 
katolik z chóru nie zdecydował się przejść 
na protestantyzm. (śmiech)

Czy ksiądz ma jeszcze czas na normalną 
pracę duszpasterską?
Nie zapominamy o potrzebach religijnych. 
W tym roku organizujemy już 25. Tydzień 

strony 4-7
Aktualności z życia Urzędu 
Miejskiego i Rady Miejskiej

strony 8-13
Aktualności z życia miasta, 
edukacja, sport, kultura

strony 14-15
Z prac Rady Miejskiej: 
sprawozdania za rok 2015 r. 

4. miejsce zajął Karpacz w rankingu najzamożniejszych 
polskich miast. W zestawieniu wzięto 
pod uwagę dochód per capita w 2014 r.

Spis treści

Ewangelizacyjny, prowadzimy też np. reko-
lekcje pasyjne dla kobiet z całej naszej die-
cezji. Dlaczego to wszystko się udaje? Bo 
nie robię tego wszystkiego sam. W każdej 
sprawie decydujemy wspólnie z radą para-
fialną. Słuchamy doradców, dyskutujemy  
i decydujemy. Zawsze warto otaczać się 
mądrzejszymi od siebie.
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Z życia miasta

Mieszkańcy Karpacza 
odbierający naziemną 
telewizję cyfrową za po-
średnictwem stacji re-
transmisyjnej na górze 
Pohulanka mogą zgła-
szać problemy z odbio-
rem na specjalnie uru-
chomiony adres e-mail: 
telewizjacyfrowa@kar-
pacz.eu.

Uruchomienie adresu 
to efekt spotkania zorga-
nizowanego 20 stycznia 
br. przez Komisję Gospo-
darki Komunalnej, Pomo- 
cy Społecznej, Bezpie-
czeństwa i Porządku Pu-
blicznego Rady Miejskiej 
Karpacza. W spotkaniu 
uczestniczyli przedstawi-

ciele wrocławskiej dele-
gatury Urzędu Komuni-
kacji Elektronicznej oraz 
przedstawiciele operato-
ra technicznego – firmy 
Emitel.

 W zgłoszeniu należy 
opisać występujący pro-
blem oraz podać: imię  
i nazwisko, lokalizację 
(adres), nr telefonu kon-
taktowego, typ instalacji 
i anteny, kierunek nasta-
wienia anteny.

Wszystkie zgłoszenia 
zostaną przeanalizowa-
ne i zbiorczo przekazane 
przez Komisję do Urzę-
du Komunikacji Elektro-
nicznej i firmy EMITEL.

(red./prom.)

Straż Miejska przypomina o obowiązku uzyski-
wania zezwoleń na trzymanie psów ras uznanych 
za agresywne. Osoby posiadające psy rasy: ame-
rykański pit bull terrier, pies z Majorki, buldog 
amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski, 
tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian kara-
bash, moskiewski stróżujący i owczarek kaukaski 
powinny złożyć wniosek do burmistrza.     (red.)

Orszak Trzech Króli
Kilkaset osób już po raz 
drugi przemaszerowało 
ulicami Karpacza przy 
akompaniamencie ko-
lęd, w towarzystwie 
zwierząt z Western City 
oraz aktorów dużych  
i małych w najwięk-
szych jasełkach ulicz-
nych świata. Orszak 
Trzech Króli (OTK) jest 
organizowany w Uro-
czystość Objawienia 
Pańskiego (6 stycznia) 
już w ponad 400 miej-
scowościach na świe-
cie. Tradycja, wywo-
dząca się z małej 
warszawskiej szkoły ka-
tolickiej, na stałe wpisa-
ła się już w krajobraz 
Karpacza.

W tym roku scenki 
jasełkowe przygotowali 
uczniowie Zespołu 

Masz problem z telewizją naziemną
– napisz do Urzędu Miejskiego!

Ponad 5 tys. osób bawiło się na deptaku na trakcie 
pierwszej od lat miejskiej imprezy sylwestrowej. 
Nowy Rok przywitaliśmy wspólnie ze znanym z Mu-
zycznego Radia didżejem Maciejem Wowkiem oraz 
zespołem Mafi Furach. Mimo mroźnej pogody at-
mosfera była znakomita, na deptaku do pierwszej 
w nocy bawiły się całe rodziny.

Koszty Sylwestra pod Śnieżką w całości pokrył 
Urząd Miejski w Karpaczu. Następna taka impreza już 
za niecałe 11 miesięcy!                                      (red.)

Taki Sylwester pod Śnieżką
możliwy tylko w Karpaczu

Zabawa trwała do godziny pierwszej w nocy

Kupujesz psa? Sprawdź, czy 
nie potrzebujesz pozwolenia

Orszak jednoczy Polaków wokół kultury i tradycji
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Szkół w Karpaczu, dzieci 
ze scholii oraz, po raz 
pierwszy, dzieci ze Szko-
ły Podstawowej w Mysła-
kowicach. Nie zabrakło 
śmiechu, radości i pogo-

dy ducha, które rozja-
śniły nieco pochmurną 
aurę.       Ks. Krzysztof 

M. Antończak,
wikariusz Parafii 

NNMP w Karpaczu

196
tysięcy m2 wynosiła  

w 2013 r. ogólna
powierzchnia 
mieszkań 
w Karpaczu

131
osób na kilometr 
kwadratowy – tyle 
w 2013 r. wynosiła 
gęstość zaludnienia 
w Karpaczu
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5Projekt deptaka gotowy 
przetarg ruszy jesienią

Gotowe jest już pozwole-
nie na budowę nowego 
deptaka w Karpaczu.  Via 
Śnieżka – bo tak będzie 
nazywała się inwestycja 
– uzyskała również ak-
ceptację konserwatora 
zabytków. Jeśli władzom 
miasta uda się zdobyć 
pieniądze na sfinanso-
wanie budowy, w Karpa-
czu powstanie jedna  
z najpiękniejszych i naj-
nowocześniejszych prze-
strzeni miejskich w Eu-
ropie.

Zgodnie z projektem, 
nawierzchnia deptaka 
zostanie wykonana z an-
typoślizgowych płyt gra-
nitowych. Układ na-

wierzchni oraz roz- 
mieszczenie małej archi-
tektury i oświetlenia za-
pewni możliwość prze-
jazdu do poszczególnych 
posesji m.in. pojazdom 
pogotowia czy straży po-
żarnej. Motywem prze-
wodnim w posadzce 
deptaka będzie pas  
o szer. 80 cm, biegnący 
w sposób nieregularny 
względem osi drogi.

W przestrzeni deptaka 
wyróżnione zostaną stre-
fy akcentujące ważne 
obiekty. Będą to:
- strefa „Sacrum” (przed 
kościołem Nawiedzenia 
Najświętszej Marii Pan-
ny) z figurami świętych;

stref tematycznych 
wydzielili autorzy 
projektu deptaka. 
Mają one podkre-
ślać najważniejsze 
punkty w mieście 

13
otworów 
geotechnicznych  
wywiercono 
na deptaku, by 
zbadać podbudowę

120
cm szerokości 
będą miały 
najszersze 
płyty granitowe, 
przewidziane 
w projekcie

13
milionów złotych 
będzie kosztowała 
cała inwestycja.  
Miasto stara się 
o środki z zewnątrz

Deptak zostanie podzielony na kilka stref
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- strefa wypoczynku  
i zabaw (przy Zespole 
Szkół) m.in. ze zjeżdżal-
nią i huśtawkami;
- strefa „Agora” i skwer 
„Zdobywców” (przy UM), 
m.in. z naturalnymi ka-
mieniami nawiązującymi 
do skał górskich;
- strefa „Skalnego Ogro-
du z wodospadem” (przy 
Hotelu Mieszko nad ul.
Rybacką);
- strefa „Ducha Gór” 
(plac z parkiem przy Mu-
zeum Ducha Gór).

Deptak wyposażony 
zostanie w innowacyjne, 
zdalnie sterowane syste-

my oświetlenia i nagło-
śnienia. Staną na nim 
również słupy ogłosze-
niowe z ekranami LED 
oraz słupy multimodal-
ne, umożliwiające np. ła-
dowanie telefonów.

Budowa deptaka bę-
dzie podzielona na etapy. 
To, kiedy uda się zreali-
zować całość przedsię-
wzięcia, zależy od wiel-
kości zewnętrznego do- 
finansowania.

Projekt deptaka przygo-
towali: Karolina Szkapiak, 
Lech Barański, Grażyna  
i Robert  Futerhendler oraz 
Jarosław Hnatyk.       (red.)
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Z życia miasta

Dochody Gminy Karpacz w 2016 r. wyniosą 29,195 mln zł, a wydatki – 27,62 mln zł. Tak 
wynika z przyjętej przez Radę Miejską Karpacza uchwały w sprawie budżetu na rok 2016. 
Nadwyżkę budżetową radni postanowili przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek 
zaciągniętych w ubiegłych latach. Wydatki bieżące wyniosą 24,2 mln zł, a majątkowe – 
3,4 mln zł.

Głównym źródłem dochodów miasta będą: wpływy z podatku od nieruchomości (11,16 
mln zł), wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (3,54 mln zł) i subwencja 
ogólna (4,38 mln zł). Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych mają wynieść 1,12 
mln zł. Po stronie wydatków zapisano m.in. utrzymanie dróg publicznych (2,59 mln zł) 
oraz koszty działalności placówek edu-
kacyjnych (6,52 mln zł). 

Znamy budżet na 2016 rok

Inwestycje 2016:
nowe drogi i wodociągi
W planie wydatków inwestycyjnych załączo-
nym do uchwały w sprawie budżetu na rok 
2016 znalazła się m.in. spłata zobowiązań 
związanych z przebudową ul. Parkowej (1,8 
mln zł). Przewidziano również wydatki na po-
prawę gospodarki wodnej (200 tys. zł), doku-
mentację techniczną budowy deptaka (304 
tys. zł), odbudowę nawierzchni w ciągu ulic 
Kościuszki, Bema, Dzikiej i Konopnickiej (280 
tys. zł) oraz budowę oświetlenia w ulicach Ar-
mii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, 
Świerkowej i Żeromskiego (40 tys. zł).  (red.)

1 275
wyniosą dochody majątkowe 
gminy Karpacz 
zaplanowane w budżecie na 2016 r.

90
wyniosą 
w 2016 r. 
dochody 
Karpacza
z tytułu opłaty 
targowej

60
wyniosą 
dochody z kar 
i grzywien 
zaplanowane
w budżecie

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

60
zarobi w tym 
roku Karpacz 
na świadczeniu
usług 
parkingowych
na terenie miasta

70
wyniosą 
w tym roku 
wpływy 
Karpacza 
z usług 
cmentarnych

383,9
przeznaczy w tym roku Karpacz 

na organizację imprez miejskich

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

W tym roku miasto spłaci kolejne raty kredytu na budowę tunelu pod Kolorową



Karpacz informator samorządowy   7

 
Energia w Karpaczu: warto inwestować w fotowoltaikę
Rada Miejska Karpacza przyję-
ła w trakcie styczniowej sesji 
dwa strategiczne dokumenty: 
„Założenia do Planu zaopatrze-
nia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe Gminy Kar-
pacz na latach 2015-2030”. 
oraz „Plan Gospodarki Nisko-
emisyjnej zawierający elemen-
ty Planu Mobilności Miejskiej 
dla Gminy Karpacz na lata 
2016-2020”.

Jak podkreślili autorzy „Za-
łożeń...”, w gminie panują do-
skonałe warunki do pozyski-
wania energii słonecznej. 

Gęstość promieniowania wyno-
si ok. 996 kWh/m2 rocznie, dzię-
ki czemu szacunkowy uzysk 
energii z 1 m2 instalacji wynosi 

165 kWh rocznie. To jeden  
z najlepszych wyników w kraju.       
Ze względu na niekorzystne wa-
runki wietrzne oraz występowa-

nie obszarów chronionych na 
terenie gminy, które utrudnia-
ją rozwój takiej infrastruktury,  
nie ma dobrych warunków do  
inwestowania w energetykę 
wiatrową.

W „Planie Gospodarki Ni-
skoemisyjnej” opisano nato-
miast planowane działania zwią- 
zane z redukcją zużycia energii 
oraz redukcją emisji CO2. Z do-
kumentu wynika m.in., że emi-
sja związana z transportem lo-
kalnym w latach 2000-2013 
wzrosła, ale w kolejnych latach 
będzie spadać.                          (red.)
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Uchwałę w sprawie nowych stawek 
za wodę przyjęto na styczniowej sesji 
Rady Miejskiej Karpacza. Dokument 
przewiduje nie tylko wyższe ceny do-
starczania wody, ale też odprowadza-
nia ścieków – w tym przypadku za 
metr sześc. płacić będziemy 8,42 zł. W 
uzasadnieniu wniosku o zmianę tary-
fy przedstawiciele Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej napisali, że 
podwyżka wynika ze wzrostu odpi-

4,78 zł kosztować będzie 
metr sześcienny wody  
od marca br. Rada Miejska 
Karpacza oprócz nowej 
taryfy zatwierdziła też plan 
inwestycji w infrastrukturę

sów amortyzacyjnych, wzrostu podatku 
od nieruchomości, zmniejszenia ilości 
sprzedawanej wody, konieczności ponie-
sienia dużych nakładów inwestycyjnych 
oraz wzrostu ceny odprowadzania ścieków 
do Karkonoskiego Systemu Wodociągów  
i Kanalizacji. Z przedstawionych przez 
MZGK dokumentów wynika, że w przy-
szłym roku spółka zakupi od KSWiK 10 
tys. m3 wody (w cenie 1,73 zł za metr) 
oraz odprowadzi 610 tys. m3 ścieków  
(w cenie 4,38 zł netto za metr sześc.). 
Reszta potrzebnej wody zostanie pozyska-
na przez MZGK we własnym zakresie.

Na tej samej sesji Rada Miejska Karpa-
cza przyjęła też Wieloletni Plan Rozwoju  
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych 
i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2016-
2021. Z dokumentu wynika, że jeszcze  
w tym roku podjęte zostaną następujące 
inwestycje:

20
tys. złotych kosztować będzie
opracowanie koncepcji budowy 

nowej oczyszczalni
ścieków dla Karpacza

– budowa pompowni wody przy ul. Ko-
muny Paryskiej (ok. 180 tys. zł),
– opracowanie dokumentacji i budowa 
dodatkowych studni i ciągów drenażo-
wych przy ujęciu Majówka (koszt ok. 
100 tys. zł);
– opracowanie dokumentacji technicz-
nej zbiornika na wodę o pojemności 
150 m3 przy ul. Komuny Paryskiej – 
Skalna, (koszt 20 tys. zł);
– opracowanie dokumentacji i budowa 
sieci w ul. Olimpijskiej – długość 450 
m, koszt ok. 400 tys. zł;
– przystąpienie do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów przewidzianych 
pod budowę SUW przy ul. Strażackiej.
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Nowe taryfy i Plan Rozwoju dostępne są na stronie bip.karpacz.eu

W zakresie usług kanalizacyjnych 
planuje się przebudowę sieci wraz 
przyłączami w ul. Kościuszki (320 m, 
koszt 320 tys. zł) i Komuny Paryskiej 
(70 m, koszt 30 tys. zł). MZGK opracu-
je również koncepcję budowy oczysz-
czalni ścieków dla miasta Karpacza.

Pełna wersja Planu dostępna jest  
w Biuletynie Informacji Publicznej UM.

Warunki słoneczne w Karpaczu należą do najlepszych w Polsce
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Młody kierowca kartingowy Igor Seweryn 
odebrał nagrody za fantastyczne wyniki w 2015 r. 

Na uroczystej Gali Sportu Kar-
tingowego, która odbyła się 8 
stycznia 2016 r. w Hotelu SHe-
raton w Warszawie Igor Sewe-

ryn odebrał puchar i biało-czer-
woną szarfę za zdobycie tytułu  
II wicemistrza Polski za 2015 r. 
w kategorii „Baby Rok”.

21 stycznia Igora Seweryna 
wraz z rodzicami zaprosił do 
siebie burmistrz Karpacza. Ra-
dosław Jęcek wręczył zawodni-
kowi pisemną pochwałę za zdo-
bycie tytułu wicemistrza Polski.  
Jednocześnie na ręce Urszuli  
i Rafała Sewerynów złożył list 
gratulacyjny wyrażający uzna-
nie i podziw za zaangażowanie 

w rozwój talentu i pasji dziecka. 
Spotkanie to przebiegło w uro-
czystej atmosferze, a zakoń-
czyło się życzeniami dalszych 
sukcesów, spełnienia marzeń 
sportowych, niezapomnianych 
emocji dla Igora oraz wytrwa-
łości we wspieraniu syna dla 
dumnych z jego osiągnięć ro-
dziców.                                   (red.)

Sezon 

 

Wydłuża się lista sukcesów 
bobsleistów i saneczkarzy
Wielkie sukcesy odnoszą zwią-
zani z Karpaczem saneczkarze. 
30 stycznia w niemieckim Ko-
enigsee Jakub Kowalewski 
(KS Śnieżka Karpacz) i Woj-
ciech Chmielewski (MKS Kar-
konosze Jelenia Góra) zdobyli 
tytuły mistrzów świata w kate-
gorii młodzieżowców (do 23 
lat). Z kolei na lutowych mi-
strzostwach Europy seniorów 
w Altenbergu (Niemcy) obaj 
zawodnicy zajęli 13. miejsce 
w dwójkach i 5. miejsce 
w sztafecie jedynek, startując 
razem z Natalią Wojtuściszyn 
(UKS Nowy Wielkie) i Mać-
kiem Kurowskim (AWF/AZS 
Katowice). Wcześniej – na 
styczniowych mistrzostwach 
Europy juniorów Mateusz So-
chowicz (KS Śnieżka Karpacz) 

był 11. w jedynkach juniorów 
oraz 7. w konkurencji zespo-
łów (razem z nim startowali 
Klaudia Grzybek z Karkonoszy 
JG, oraz Daniel Rola i Artur Zu-
bel z UKS Tajfun Nowy Sącz).

Saneczkarze zajmują też 
dobre miejsca w rywalizacji  
o Puchar Świata. Jakub Kowa-
lewski z Wojciechem Chmie-
lewskim regularnie zajmują 
miejsca w drugiej dziesiątce, 

choć rywalizują z najlepszymi 
na świecie. W grudniu pod-
czas zawodów Pucharu Świata 
w Igls (Austria) Weronika Ko-
ścielniak zajęła 11. miejsce w 
konkurencji jedynek juniorek, 
a Mateusz Sochowicz był 15. 
w jedynkach juniorów. 

Bardzo dobrze zimą radzili 
sobie również bobsleiści, star-
tujący z herbem Karpacza na 
masce. Mateusz Luty i Grze-
gorz Kossakowski stanęli na 
pudle już po pierwszym starcie 
– 8 stycznia zajęli 3. miejsce  
w konkurencji dwójek podczas 
zawodów Pucharu Europy  
w Königssee. W lutowych mi-
strzostwach świata w Inns-
brucku nasi zawodnicy mieli 
mniej szczęścia – zajęli 24. 
pozycję.                                (red.)
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Sport, kultura, edukacja

Zmagania bobsleistów transmitowała stacja Eurosport
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ły: Katarzyna Bała (1a), Dorota Jurczak 
(2t), Wiktoria Drozdowska (1a), Kata-
rzyna Juźwik (1a), Julia Kruszewska 
(1t), Karolina Leszczyńska (1a), Nata-
lia Lewandowska (1t), Natalia Oleszek 
(1t), Agata Skowrońska (1a), Sandra 
Zwolińska (2t).
Zawodnicy z Karpacza znaleźli się 
w polskiej kadrze na Zimowe Igrzyska 
Olimpijskie Młodzieży Lillehammer 
2016. Przed wyjazdem do Norwegii 
w uroczystym ślubowaniu w siedzibie 
PKOl w Warszawie uczestniczyli sa-
neczkarze Nadia Chodorek i Kacper Tar-
nawski oraz dyrektor sportowy, trener 
i mechanik w jednym – Tomasz 
Koćmierowski. Impreza w Lillehammer 
rozpoczęła się 12 lutego, w sumie star-
tuje w niej 21 Polaków. O wynikach po-
informujemy w kolejnym wydaniu biu-
letynu Rady Miejskiej.              (net/red.)

W Tomaszowie Lubelskim miała 
miejsce inauguracja Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Biegów Narciarskich –
Bieg na Igrzyska. Dziewczęta z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych miały okazję 
zmierzyć się z rywalkami z całej Polski.  
W biegu stylem klasycznym w kategorii 
Juniorek A Róża Łyjak zajęła 4. pozycję, 
natomiast w kategorii Juniorek B Kami-
la Boczkowska okazała się najlepsza. 

Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych

Wernisaż odbył się 22 stycznia w galerii 
przy ul. Parkowej 1 w Karpaczu. Wysta-
wę otworzył burmistrz miasta Radosław 
Jęcek, po którym głos zabrała przewod-
nicząca Rady Miejskiej Ewa Walczak.  
W otwarciu wystawy uczestniczyli 
również zaproszeni goście i autorzy 
prezentowanych zdjęć – członkowie 
Jeleniogórskiego Towarzystwa Foto-
graficznego: Jacek Szczerbaniewicz, 

W nowej „Galerii U Musa” 
można oglądać wystawę 
prac członków Jeleniogór-
skiego Towarzystwa 
Fotograficznego  
pod tytułem „Kalejdoskop”

Jerzy Zając, Janusz Pytel, Daniel Gu-
stowski, Piotr Matyga, Tadeusz Biło-
zor, Janina Peikert, Jolanta Wilkońska,  
Jerzy Wiklendt, Henryk Piotr Garbat, 
Jan Foremny, Robert Kwiatkowski, 
Tadeusz Olszewski, Marek Czerem-
ski, Marek Rawski, Ryszard Literacki,  
Andrzej Borowski.

Organizatorzy dziękują wszyst-
kim przybyłym na wernisaż gościom 
oraz właścicielom i zarządcy obiektu 
za pomoc i przychylność w stworze-
niu galerii. Jednocześnie zaprasza-
ją na kolejne wydarzenie w „Galerii  
U Musa”. 26 lutego br. o godzinie 
17.00 odbędzie się tam wernisaż wy-
stawy prac Wojciecha Bykowskiego. 
Więcej informacji o wystawie: www.
jtf.com.pl/wernisaz-wystawy-kalejdo-
skop-w-karpaczu-za-nami.         (net)

Miasto Karpacz będzie starać się o re-
mont wybudowanego przed wojną toru 
bobslejowego na Husyckiej Górce. 
– Pieniądze na ten cel w ministerstwie 
sportu nadal są do wzięcia i chcemy po 
nie sięgnąć – zadeklarował w rozmo-
wie z Gazetą Wrocławską burmistrz 
Radosław Jęcek.

Ostatnie zawody na torze w Karpa-
czu odbyły się w 1983 r., obecnie 
obiekt zarasta i niszczeje. Ewentualna 
inwestycja kosztowałaby kilkadziesiąt 
milionów złotych, w miejskim budżecie 
tak dużych środków nie ma.

 Tor na Husyckiej Górce ma 1560 
metrów długości, został wybudowany 
w roku 1925.                                   (red.)

Jest szansa 
na remont
toru bobslejowego 
w Karpaczu
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Organizatorem wystawy był Henryk Piotr Garbat (z lewej)

Zawodniczki z Karpacza równie dobrze 
zaprezentowały się w biegu łyżwą: Ka-
mila Boczkowska była 2. w kategorii 
Juniorek B, tracąc jedynie 1,3 sekundy 
do zwyciężczyni. Dziewczynom gratulu-
jemy świetnych wyników!
 Reprezentacja piłkarek nożnych 
ZSP uplasowała się tuż za podium  
w zawodach strefowych szkół ponad-
gimnazjalnych, które zorganizowano  
w Lubaniu. Zespół Szkół reprezentowa-
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7 stycznia 2016 r. reprezentacja Ze-
społu Szkół w składzie: L. Gadomska, S. 
Chrząścik, J. Jabłońska, E. Defińska, A. 
Kurek, K. Janiak, M. Żmuda, W. Frydryk, 
M. Sadłucka zajęła III miejsce w Gimna-
zjadzie Powiatowej w Piłce Siatkowej 
Dziewcząt w Janowicach Wielkich.

25 stycznia dzięki muzykom z Filhar-
monii Dolnośląskiej uczniowie ZS prze-
nieśli się do Hiszpanii. W muzycznej 
wędrówce towarzyszył byczek Fernando.

Sport, kultura, edukacja

Styczeń był pracowitym miesiącem 
dla mistrzów recytowania. W szkolnym 
konkursie, zorganizowanym 11 stycz-
nia, zwyciężył Piotr Marciniak (na zdję-
ciu w środku), II miejsce zajęła Barbara 
Kasprzak, a trzecie – ex aequo – Małgo-
rzata Węglewska, Martyna Borowy i Li-
wia Kubik. W zorganizowanym dzień 
później Gminnym Konkursie Recytator-
skim kolejność była inna: zwyciężyła 

Zespół Szkół

Małgorzata przed Liwią i Piotrem.  
W najważniejszym etapie – powiato-
wym – najwyższe, III miejsce zajął Piotr 
Marciniak. Serdecznie gratulujemy!

Start! Zimowa Olimpiada Młodzieży

Zawody trzeba było przenieść do Czech

19 lutego odbyła się w Karpaczu ceremo-
nię otwarcia XXII Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży. To najważniejsze tego-
roczne wydarzenie dla tysięcy młodych 
sportowców z całej Polski. W trakcie ce-
remonii wystąpił zespół Mafi Furach oraz 
Tatiana ze swoim piaskowym show. 

Niestety, zawody planowane w Karpaczu  
zostały – ze względu na niesprzyjającą 
aurę – przeniesione do Harrachova. Wi-
dzowie mogli tam śledzić m.in. zmagania 
skoczków narciarskich oraz specjalistów 
od kombinacji norweskiej. Zawody w sa-
neczkarstwie zostały odwołane.         (red.)

Nowa edycja
Karpacz+50
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Piotr Marciniak wraz z Barbarą Ka-
sprzak (na zdj. z lewej) i Karoliną Nidz-
gorską (na zdj. z prawej) wzięli również 
udział w finale konkursu lingwistyki 
matematycznej „Wieża Babel”. W zma-
ganiach we Wrocławiu uczestniczyło 
156 uczniów z całej Polski.

Rusza nowa edycja finansowanego 
przez Gminę programu Karpacz 50+, 
skierowanego do osób powyżej 50. 
roku życia. Program obejmuje bezpłat-
ne zajęcia informatyczne, ćwiczenia re-
habilitacyjne, zajęcia edukacyjne o cha-
rakterze prozdrowotnym oraz zajęcia 
nordic walking. Seniorzy mogą również 
brać udział w płatnych zajęciach rekre-
acyjnych w Kompleksie Wczasowym 
Sandra Spa. Zapisy na poszczególne 
zajęcia przyjmowane są przez osoby 
prowadzące. Szczegółowych informacji 
udziela Ewa Lustyk z Urzędu Miejskiego 
– telefon 75 76 19 592.                (red.)
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współpracy, tańce przy muzyce dys-
kotekowej oraz pyszny i zdrowy poczę-
stunek. Stroje dzieci były fantastyczne, 
a nastroje po zabawie – jeszcze lepsze. 
Z okazji Światowego Dnia Środków 
Masowego Przekazu, ustanowionego 
przez papieża Pawła VI w roku 1967, 24 
stycznia uczniowie Szkoły 707 wybra-
li się do Sobieszowa, by zobaczyć, jak 
pracuje się w telewizji Strimeo. Ucznio-
wie mogli poznać kulisy nagrywania 
wiadomości, zobaczyć jak wygląda 
sala, w której odbywają się nagrania, 
czy też dowiedzieć się, że na nagrania 
nie należy przychodzić ubranym na 
zielono. Opiekunowie i ich podopiecz-
ni zorganizowali również warsztaty  
w terenie, przeprowadzili sondę na te-
mat ferii zimowych w naszej okolicy,  
a następnie spróbowali swoich sił w re-
lacjonowaniu wydarzeń.

22 stycznia w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Jeleniej Górze odbyły się po-
wiatowe eliminacje konkursu recytator-
skiego. Jury pod przewodnictwem Mag-
daleny Kępińskiej przyznało I miejsce 
uczniowi Szkoły 707 Jakubowi Iglew-
skiemu z VI klasy. Będzie on reprezento-
wał powiat jeleniogórski w etapie woje-
wódzkim konkursu.                                       (net)

Organizujesz imprezę? Chcesz ją nagłośnić!
Napisz do nas: biuletynrm@karpacz.eu

Uczniowie Szkoły 707 wzięli udział  
w konkursie języka niemieckiego „Za-
hlen bis 100”. Jego tematem były li-
czebniki. Rywalizacja między zespoła-
mi była bardzo zacięta, ale ostatecznie 
wszyscy byli zadowoleni z konkursu 
i otrzymanych nagród.
29 stycznia w Szkole 707 zorgani-
zowano bal karnawałowy dla klas 0-III. 
Były konkursy zachęcające dzieci do 

Szkoła 707

EMOCJE NA ŚNIEGU

Skijoering – V Mistrzostwa Polski za nami
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Złote 
medale 
zdobyli 
Sebastian 
Krywult 
i Kornel 
Makare-
wicz 
z Auner 
Polska
Mimo problemów ze śnie-
giem, jedna z najbardziej wi-
dowiskowych imprez organi-
zowanych w Karpaczu 
zakończyła się sukcesem. 
Wyścigi narciarzy prowadzo-
nych przez motocyklistów 
ściągnęły na stok Relaks setki 

kibiców, którzy z wypiekami 
na twarzy przyglądali się zma-
ganiom zawodników – nie tyl-
ko z Polski, ale też np.  
z Niemiec. Gościnnie swoich 
sił spróbowali też m.in. przed-
stawiciele świata polityki  
i muzyki: Adam Hofman i Sta-

nisław Karpiel-Bułecka. By 
zawody w ogóle mogły się 
odbyć, ich współorganizator 
– radny Tomasz Stanek zwiózł 
z Czech 34 ciężarówki śniegu. 
W finale imprezy duet Krywult 
-Makarewicz pokonał Błażeja 
Gazdę i Jędrzeja Stanka.(red.)

168
przewidziano 
w budżecie 
Karpacza na 2016 r. 
na utrzymanie 
obiektów sporto-
wych w mieście

200
zarezerwowano 
w budżecie
na projekt 
techniczny 
stadionu 
miejskiego 
w Karpaczu.

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ
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Dotacje 
rozdzielone!

Sport, kultura, edukacja

należy poruszać się po szlakach i co 
zrobić z papierkiem czy butelką.
Przedszkolaki nie tylko się uczą, ale 
również bawią. W styczniu uczestniczy-
li m.in. we wspaniałym balu karnawało-
wym, wzięli udział w koncercie pt. „Viva 
Espaňa” oraz obejrzeli przedstawienia 
teatralne: „Eko-Ciocia” oraz „Przygody 
Pingwina Pik-Poka”. Uśmiechów było 
co niemiara!                                  (net)

Styczeń w Przedszkolu Publicznym 
w Karpaczu był bardzo pracowity. 
Dzieci mogły uczestniczyć w całej serii 
interesujących spotkań. Wizytę w pla-
cówce złożył m.in. leśnik z Nadleśnic-
twa „Śnieżka” Marcin Szewczyk, który 
opowiedział m.in. o karmieniu ptaków 
i zimowych zwyczajach zwierząt. Przy-
pomniał też dzieciom o zasadach bez-
piecznego poruszania się po lesie.

Przedszkole Publiczne

W wyniku postępowania konkursowe-
go burmistrz Karpacza przyznał do-
tacje dla organizacji pozarządowych 
w zakresie kultury fizycznej, pomocy 
społecznej, kultury i sztuki oraz ratow-
nictwa i ochrony ludności.

Dotacje na upowszechnianie kultury 
fizycznej otrzymają: KS Śnieżka (21,1 
tys. zł), Klub Sportowy Grań (31,8 tys.), 
UKS Karpatka (17 tys.) i Klub Sportowy 
Sudety (10 tys.). W konkursie na dzia-
łania z zakresu pomocy społecznej do-
tację w wysokości 10 tys. zł przyznano 
Stowarzyszeniu Integracyjnemu Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo „My też 
potrafimy”, a w konkursie na wsparcie 
działań z zakresu ratownictwa i ochro-
ny ludności wsparcie przyznano Grupie 
Karkonoskiej GOPR (9,2 tys. zł). 
Publiczne środki na wsparcie działań z zakresu kultury i sztuki (w tym twórczości arty-
stycznej) otrzymała Parafia Ewangelicko-Augsburska Wang (10,9 tys. na Chór Ekume-
niczny) oraz Fundacja Panomima na IV edycję Karpackiej Pracowni Pantomimy.

Szczegółowe informacje o zadaniach, które zostaną zrealizowane w ramach dotacji 
można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karpaczu.  (red.)

3xŚnieżka=
1xMontBlanc

Trzecia edycja ultramaratonu 3xŚnież-
ka=1xMont Blanc odbędzie się 25 
czerwca 2016 r. Na stronie 3razysnie-
zka.pl trwa już internetowa rejestracja 
zawodników na wszystkie trzy dystan-
se: mini (17 km, przewyższenie 1000 
m, limit czasu 10,5 godziny), średni 
(33 km, 2000 m przewyższenia) oraz 
ultra (57 km, 3000 m przewyższenia). 
Opłaty startowe wynoszą od 80 do 140 
zł, ale nie dotyczą mieszkańców Karpa-
cza. Zapraszamy!                       (red.)

Fo
t. 

G
O

PRDotację otrzymało m.in. GOPR

W przedszkolu gościli również 
strażnicy miejscy i policjanci, którzy 
opowiedzieli, jak bezpiecznie spędzić 
ferie.
W styczniu ruszył również cykl spo-
tkań z pracowniczką Karkonoskiego 
Parku Narodowego (na zdj.). Przed-
szkolaki dowiedzą się m.in. dlaczego 
przyrodę w parku należy chronić, jak 
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Organizujesz imprezę? Chcesz ją nagłośnić!
Napisz do nas: biuletynrm@karpacz.eu

Końcówka roku w Przedszkolu Nie-
publicznym w Karpaczu obfitowała 
we wrażenia. Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu przeprowadziło w placówce 
zewnątrzną ewaluację dotycząca sa-
modzielności i aktywności  przedszko-
laków oraz badająca współdziałanie 
z rodzicami w oparciu o koncepcję 
pracy przedszkola. Z przyjemnością in-
formujemy, że otrzymaliśmy końcową 

Przedszkole Niepubliczne

ocenę bardzo dobrą (wysoką, najlepszą 
z możliwych)
W styczniu hucznie obchodziliśmy 
Dzień Babć i Dziadków, którzy tłumnie 
odwiedzili nasze przedszkole. Dzieci 
pamiętały również o Seniorach z D.S. 
Grześ w Karpaczu, do których zawiozły 
kwiaty i laurki. 
W styczniu rozpoczęliśmy też cykl 
spotkań z pracownikami KPN prowa-
dzonych w ramach akcji „Przedszko-
laku, przyroda cię potrzebuje”. Na 

pierwszych warsztatach z panią Żakliną 
Antczak-Raj dzieci w aktywny sposób 
utrwalały wiedzę o zwyczajach zwierząt.
Karnawał zaczęliśmy wesołymi plą-
sami w czasie „Ludowych zabaw z we-
sołym strachem na wróble”. W czasie 
spotkania dzieci nie tylko świetnie się 
bawiły, ale też poznały rozmaite ro-
dzaje niestandardowych instrumentów 
perkusyjnych. Koniec karnawału świę-
towaliśmy bawiąc się wspólnie z rodzi-
cami na Balu Karnawałowym w Chacie 
Karkonoskiej. 

Składamy serdeczne
podziękowania Państwu
Alicji i Jarosławowi Pol 
za pomoc w zorganizowaniu 
Balu Karnawałowego dla dzieci 
z naszego przedszkola.

Mieszkańcy Karpacza i wszyscy zaintereso-
wani internauci mogą już korzystać z no-
wych rozwiązań na stronie internetowej  
miasta. Rozbudowano ją m.in. o mapę 
opartą na Google Maps, na której zaznaczo-
no punkty noclegowe i gastronomiczne,  
firmy zarejestrowane w bazie oraz wyciągi  
i atrakcje turystyczne.

Zmodernizowano także komunikat nar-
ciarski, dzięki czemu właściciele wyciągów 
mogą bezpośrednio przez CMS aktualizo-
wać dane i dodawać podgląd z kamer inter-
netowych. Komunikat narciarski jest obec-

Coraz lepsza strona miasta
nie wysyłany auto- 
matycznie o godz. 
9:00 przez newslet-
ter.

Kolejne nowe 
rozwiązania to:
- wyświetlanie na 
karcie obiektu noc-
legowego oraz ga-
stronomicznego 
pobliskich atrakcji 
turystycznych, cie-
kawostek oraz wy-
ciągów,

- wyświetlanie na karcie atrakcji i ciekawo-
stek pobliskich obiektów noclegowych  
i punktów gastronomicznych;
- wyświetlanie na karcie wyciągów narciar-
skich pobliskich obiektów;
- stworzenie responsywnej podstrony do 
logowania do miejskich hotspotów;
- stworzenie na głównej stronie wysuwane-
go baneru reklamowego do promocji waż-
nych wydarzeń i komunikatów.

W kolejnych etapach planowane jest 
przetłumaczenie strony na język angielski, 
niemiecki i czeski.                 (red.)

420
ma największa z czterech 
elektrowni wodnych 
działających na terenie Karpacza

10
samochodów 
zarejestro- 
wanych 
w mieście jest 
napędzanych 
gazem LPG

KW MOCY

PROCENT

4758
będzie miał Karpacz 

w roku 2020 według prognoz 
opracowanych dla Rady Miejskiej

MIESZKAŃCÓW

Nowa mapa na stronie www.karpacz.pl
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Z prac Rady Miejskiej
Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej Karpacza za 2015 r.

Komisja  działała w pięcioosobowym składzie, 
realizując w 2015 r. zatwierdzony plan pracy. 
W tym celu odbyła 17 posiedzeń, podczas któ-
rych pracując merytorycznie sformułowała 
115 wniosków skierowanych bezpośrednio 
do Burmistrza Miasta Karpacza.

Komisja w swojej działalności analizowała 
w szerokim zakresie ponoszone wydatki oraz 
uzyskiwane dochody z następujących obsza-
rów działalności Gminy Karpacz:
- gospodarka wodno-ściekowa, 
- funkcjonowanie Referatu Straży Miejskiej 
w Karpaczu ,
- gospodarka odpadami komunalnymi,
- funkcjonowanie miejskich parkingów,
- sprzedaż mieszkań komunalnych,
- stawki czynszu dzierżawy za grunty przezna-
czone pod działalność usługowo-handlową na 
terenie miasta Karpacza,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Karpaczu, 
- zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- funkcjonowanie Referatu Promocji Miasta,
- funkcjonowanie Referatu Inwestycji i Gospo-
darki Nieruchomościami,
- bezpieczeństwo w Gminie Karpacz,
- funkcjonowanie Zespołu Szkół w Karpaczu,
- rozwój Miejskiego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej,
- budowa oczyszczalni ścieków.

Ponadto Komisja w szerokim zakresie ana-
lizowała sprawozdanie z wykonania budżetu 
za 2014 r. oraz analizowała projekt budżetu na 
rok 2016, składając wnioski do budżetu. Pod-
czas posiedzeń członkowie Komisji opiniowali 
projekty uchwał przygotowywane przez Bur-
mistrza.

Komisja w swojej rocznej pracy wyrażonej 
w ilości wniosków składanych do Burmistrza 
zajęła się również sprawami dotyczącymi: 
- zagospodarowania przestrzennego miasta 
Karpacza,
- rozwoju kolej i przywrócenia połączeń kole-
jowych,
- rozwoju kultury poprzez stworzenia Kina za 
Rogiem, wraz z małym Ośrodkiem Kultury,
- rozwoju sportu w Karpaczu,
- rozwoju budownictwa mieszkaniowego,
- wprowadzeniu programu zdrowotnego dla 
mieszkańców Karpacza,
- rozwoju ruchu poprzez budowę placów  
zabaw i zewnętrznych siłowni,
- wprowadzeniu programu ułatwiania spłaty 
zadłużenia za czynsz w lokalach mieszkalnych,
- modernizacji oświetlenia ulicznego,
- modernizacji tablic ogłoszeniowych zlokali-
zowanych na terenie całego miasta,
- organizacji imprezy sylwestrowej oraz in-
nych imprez masowych,
- utworzenia klas sportowych w sportach zi-

mowych w Zespole 
Szkół w Karpaczu,
- stworzenia syste-
mu ujednolicenia  
i uporządkowania 
miejskiej zieleni.

Komisja  swoją 
działalnością w postaci składanych wniosków 
wywierała naciski na burmistrza w zakresie 
poprawy wizerunku miasta poprzez: 
- zwiększenie nadzoru nad pracą Straży Miej-
skiej Karpacza,
- poprawę bezpieczeństwa drogowego,
- poprawę  utrzymania porządku na terenach 
miejskich,
- zwiększenie kontroli organu nadzoru budow-
lanego (samowole budowlane),
- budowę tzw. witacza na wjeździe do miasta.

Praca Komisji oparta była na analizie wy-
datkowania środków publicznych poprzez:
- określenie ich celowości i zasadności, 
- uzyskiwania najlepszych efektów z danych 
nakładów,
- optymalnego doboru metod i środków słu-
żących osiągnięciu założonych celów.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Kubik

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Pomocy Społecznej,
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
Komisja odbyła 15 posiedzeń na których 
sformułowano 175 wniosków. Zrealizowa-
no większość zadań określonych w rocz-
nym planie pracy. 
Głównymi zagadnieniami pracy komisji było: 
- ocena przygotowania Gminy Karpacz do 
Akcji Zima 2014/2015; 
- gospodarka wodno-ściekowa – taryfy na 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków; 
- rozbudowa i modernizacja ujęć wodnych 
oraz sieci wodociągowej na terenie gminy;
- stan bezpieczeństwa, porządku publiczne-
go i ochrony przeciwpożarowej w mieście; 

funkcjonowanie Straży Miejskiej i Policji; 
- ocena realizacji przez Gminę Karpacz za-
dań z zakresu pomocy społecznej, świad-
czeń socjalnych usług opiekuńczych oraz 
asystenta rodziny; 
- realizacja zadań komunalnych – inwesty-
cje i remonty dróg; 
- ład przestrzenny – oznakowanie ulic, 
oświetlenie miejsc publicznych i dróg, usy-
tuowanie reklam;
- omówienie tematów przebudowy „depta-
ka” i zagospodarowanie fragmentu ul. 
Konstytucji 3 Maja od Nr 37-62, plac przy 
Hotelu Mieszko, oraz ul. Mickiewicza; 

- zasadność budo-
wy oczyszczalni 
ścieków; 
- opiniowanie wnio-
sków o zakup dzia-
łek na poprawę za-
gospodarowania oraz wizje lokalne w terenie. 

W posiedzeniach Komisji uczestniczyli 
m.in. mieszkańcy miasta, gestorzy turysty-
ki, komendanci Straży Miejskiej i Policji, 
pracownicy MZGK Spółka z o.o. oraz pra-
cownicy Urzędu.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Pajdzik
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Komisja od początku kadencji odbyła 14 
protokołowanych spotkań, Zrealizowano 
wszystkie zadania określone w rocznym 
planie pracy, zgodnie z harmonogramem  
i wytycznymi wynikającymi z planu pracy 
na rok 2015. Zgłoszono 54 wnioski.

Głównymi tematami, którymi zajmo-
wała się Komisja były:
- estetyka miasta w zakresie planowania 
przestrzennego, w tym uporządkowywa-
nie wizualnych elementów wpływających 
na estetykę miasta Karpacza,
- gospodarowanie terenami zielonymi i 
obszarami struktury miejskiej dla polep-
szenia poziomu życia, zapewnienia wła-
ściwego odpoczynku mieszkańców oraz 
podwyższenia stopnia atrakcyjności mia-
sta
- przygotowania do zagospodarowania 
centrum w formie tzw. „Deptaka”.

Kilku członków komisji uczestniczyło  
w tym celu w zorganizowanym wyjazdo-

wym spotkaniu, w trakcie którego zapo-
znano się z rozwiązaniami urbanistycz-
no-architektonicznymi na terenie m.in.: 
Krynicy Górskiej, Muszyny, Szczawnicy i 
Zakopanego. 

Odnoszono się także do funkcjono-
wania miejskich instytucji kultury: Mu-
zeum Zabawek ze Zbiorów Henryka To-
maszewskiego oraz Miejskiej Biblioteki 
Publicznej. Spotkania dotyczyły także 
problematyki aktualnej oraz planowanej 
na najbliższe lata promocji miasta. Ko-
nieczne było zajęcie się sprawami  należy-
tego funkcjonowania podstawowej opieki 
zdrowotnej obejmującej Mieszkańców  
i Gości Karpacza. Tradycyjnie wiele miej-
sca poświęcono sprawom oświaty, w tym 
czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Komisja brała czynny udział w przy-
gotowaniach do prezentacji dokonań 
artystycznych mieszkańców miasta, or-
ganizowano spotkania z dyrektorami 

placówek oświa-
towych i kultural-
nych, wspierano 
działania miejsco-
wych twórców  
i animatorów kul-
tury. 

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, spoty-
kając się zarówno z mieszkańcami Karpa-
cza jak i przedstawicielami samorządów  
z sąsiednich gmin oraz krajów. 

Przewodniczący Komisji
Janusz Motylski

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

Rada Miejska w Karpaczu w dniu 10 grud-
nia 2014 r. wybrała uchwałą Nr III/5/2014  
Przewodniczącego Komisji Pana Tomasza 
Stanka oraz ustaliła skład osobowy Komi-
sji w osobach: Tomasz Stanek (przewod-
niczący Komisji), Tobiasz Frytz, Andrzej 
Olszewski, Antoni Cyganek, Mieczysław 
Pajdzik, Filip Godyń.

Na drugim posiedzeniu Komisji w dniu 
15 stycznia 2015 r. wybrano Pana Tobiasza 
Frytz na wiceprzewodniczącego Komisji.

Uchwałą Nr XIII/90/15 z dnia 26 sierp-
nia 2015 r. Rada Miejska Karpacza uzupeł-
niła skład Komisji o Mirosława Czubaka.

Komisja działa głównie w oparciu  
o roczny plan pracy przyjęty na VI sesji 
Rady Gminy w dniu 29 stycznia 2015 r.

W 2015 r. komisja odbyła 9 protoko-
łowanych posiedzeń (w tym 3 wspólnie  
z pozostałymi komisjami). 

Komisja zajmowała się następującymi 
sprawami, podejmując wnioski i wyrażając 
opinie:

1. Przyjęto plan pracy komisji na 2015 r.
2. Zapoznano się z działaniami promocyj-
nymi miasta na 2015 rok.
3. Przedstawiono program nauki jazdy 
na nartach dla każdego dziecka w Karpa-
czu.
4. Na prośbę gestorów turystyki zorga-
nizowano spotkanie z członkami zarządu 
Miejskiej Kolei Linowej.
5. Stworzono program „WF na śniegu”.
6. Zapoznano się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
7. Uzyskano deklarację inwestora
w sprawie inwestycji na Kopie.
8. Zaopiniowano budżet na 2016 rok.

Wspólne posiedzenia:
1. Omówiono temat przebudowy deptaka 
miejskiego w latach 2017-2020.
2. Zapoznano się z projektem budżetu na 
2015 r.
3. Omówiono problemy związane z naśnie-
żaniem stoku Kolorowa.

4. Omówiono 
uchwałę w spra-
wie budżetu party-
cypacyjnego.

W okresie spra- 
w o z d a w c z y m 
członkowie Komi-
sji zgłosili ogółem 
17 wniosków.

W posiedzeniach Komisji doraźnie 
uczestniczył burmistrz oraz inne osoby 
w zależności od ustalonego porządku po-
siedzeń.

Dziękuję członkom Komisji za sumienne 
uczestnictwo w posiedzeniach. 

Wszystkie posiedzenia Komisji Tury-
styki, Sportu, Współpracy Zagranicznej  
i Promocji odbyły się w planowanych ter-
minach.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Stanek

Komisja Turystyki, Sportu, Współpracy
Zagranicznej i Promocji
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Kultura, historia

Ważne telefony:
Urząd Miejski         75 76 19 150
MOPS                    75 76 18 595
Biblioteka              75 76 19 883
Hala (przy ZS)        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 
Informacja
turystyczna            75 76 19 716
Nadleśnictwo        75 71 82 212
Muzeum Zabawek 75 76 18 523
Muzeum Sportu
i Turystyki             75 76 19 652
Świątynia Wang    75 76 19 228
KPN                       75 700 00 08
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Karpacz na starej pocztówce

Reprodukcja ze zbiorów Marioli i Mieczysława Pajdzik

Historia Marii Nienartowicz należy do 
najciekawszych na polskim rynku wy-
dawniczym. Choć bajkopisarka z Karpa-
cza zaczęła tworzyć dopiero na emerytu-
rze, dziś jej bohaterów znają dzieci nie 
tylko na Dolnym Śląsku.

Jak mówi, zaczęła pisać z tęsknoty za dzieć-
mi, które przez kilkadziesiąt lat uczyła ję-
zyka polskiego w szkołach i w sanatorium  
w Karpaczu. Pierwsza bajka nosiła tytuł  
„O dzielnym przebiśniegu”, potem przyszedł 
czas na kolejne – m.in. całą serię „Przygód 
Karkonoskiego Skrzata” i „Bajkowych prze-
wodników...” po różnych miejscowościach.

Jej twórczość szybko spotkała się  
z akceptacją. Zaczęło się od sukcesów na 
XX Spotkaniach Literackich pod Śnieżką, 
skończyło (jak na razie) – na wyróżnieniu  
w ogólnopolskim konkursie o Nagrodę Ma-
gellana. Nagrody były absolutnie zasłużone – 
napisane przez Marię Nienartowicz „Bajkowe 
przewodniki dla dzieci” podbiły serca czytel-
ników, którzy podczas spotkań zapewniają, 
że „przyjadą do Karpacza nawet jak nie bę-

Maria Nienartowicz

dzie śniegu, bo wycieczki z Przewodnikiem 
są fantastyczną przygodą”.

Maria Nienartowicz podkreśla, że w od-
niesieniu sukcesu pomogło jej wiele osób 
i instytucji – m.in. wydawnictwo Ad Rem 
z Jeleniej Góry, władze Karpacza i pracownicy 
miejskiej biblioteki i Parku Bajek w Karpaczu, 
a także Związek Gmin Karkonoskich, Mu-
zeum Dom Gerharta Hauptmana i Muzeum 
Przyrodnicze w Cieplicach. Co najważniejsze 
– pisarka nie przestaje tworzyć. Jeszcze nie 
raz nas wzruszy i rozbawi. Dziękujemy!

POCZET TWÓRCÓW KULTURY


