
Nowy informator Gminy Karpacz! Cztery w razy w roku: zapowiedzi, relacje, ciekawostki, informacje z życia miasta. 
Krótko, na temat i wiarygodnie. Najnowsze wydanie znajdziesz zawsze w Urzędzie Miasta i Informacji Turystycznej.

Miasto solidarnychMiasto solidarnych

Jesteś 
 właścicielem 

nieruchomości? 
Zgłoś źródło 

ciepła! 
 Spóźnialskim 

grożą kary

Henryk Piotr Garbat i Ryszard Krupa uhonorowani 
odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ruszyła przebudowa ul. Rybackiej. 
Wartość robót budowlanych 
I etapu wynosi ponad 980 tys. zł

Przewodnicząca Rady Miejskiej i burmistrz 
wręczyli nagrody dla najlepszych sportowców 
z Karpacza i regionu

Niezwykła historia Strzechy Akademickiej.  
Sto lat temu do Karpacza można było zjechać 
torem saneczkowym!

Kilkaset miejsc noclegowych, tony darów i godziny pracy wolontariuszy. Karpacz włączył się  
we wspieranie uchodźców z Ukrainy w wyjątkowy sposób i zdał egzamin z solidarności. Na pomoc 
dla potrzebujących przeznaczono m.in. środki z budżetu partycypacyjnego. Czytaj – s. 3 i 6
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Z życia miasta

Z dumą informujemy, 
że Karpacz po raz kolejny 
znalazł się na podium 
dorocznego Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju 
Jednostek Samorządu 
Terytorialnego. 

Wskaźnik 2003 r. 2019 r. 2020 r.

Wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca 27,71 370,76 170,92

Odsetek wydatków na projekty inwestycyjne 12,72 37,17 19,50

Odsetek dochodów własnych w dochodach budżetu 84,46 67,39 73,49

Liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców 198,90 321,88 291,29

Liczba osób bezrobotnych na 1000 mieszkańców -96,42 -21,66 -28,08

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 187,35 840,26 862,05

Saldo migracji  na 1000 mieszkańców -3,03 -2,84 -3,79

Liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców 11,56 9,39 9,46

Odsetek radnych z wyższym wykształceniem 60,00 40,00 40,00

Odsetek mieszkańców korzystających z wodociągów 97,40 99,43 99,42

Odsetek mieszkańców korzystających z kanalizacji 45,43 93,26 93,36

Odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków 89,37 99,96 99,80

PUNKTACJA SUMARYCZNA 715,44 1 954,99 1 727,42

MIEJSCE W KRAJOWYM RANKINGU 95 2 1

ANAGMIS.PL

Gmina: Karpacz

Powiat: karkonoski  
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zmiennych, w których skład wchodzą 
wskaźniki wyjaśniające rozwój gospodar-
czy, społeczny i ochronę środowiska. 

Nagrodę odebrała Skarbnik Gminy - Mar-
ta Mielczarek podczas ogólnopolskiej kon-

ferencji „Zrównoważony rozwój społecz-
no-gospodarczy jednostek samorządu 
terytorialnego”, która odbyła się 26 kwiet-
nia 2022 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP 
w Warszawie.

Gmina zdobyła I miejsce w Rankingu 
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Sa-
morządu Terytorialnego 2021 w kategorii 
Gmina Miejska. Ranking został przepro-
wadzony przez Komisję Samorządu Tery-
torialnego Sejmu RP, Politechnikę War-
szawską oraz Fundację Polskiego Godła 
Promocyjnego „Teraz Polska” na podsta-
wie niezależnych danych Głównego Urzę-
du Statystycznego i objął wszystkie jed-
nostki samorządowe w Polsce w podziale 
na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, 
wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. 
Podstawą metodyki jest zbiór piętnastu 

Karpacz liderem zrównoważonego rozwoju

 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei 
przekazała 29 kwietnia teren pod bu-
dowę linii kolejowej nr 308 na odcinku 
Jelenia Góra – Mysłakowice. Umowę  
w tej sprawie zawarto z firmą Infrakol  
z Jawora, która złożyła najtańszą ofertę 
w wiosennym przetargu (20,135 mln zł). 
– Prace obejmą wykonanie dokumentacji 
projektowej i przeprowadzenie robót bu-
dowlanych. Odcinek ten zostanie zrewi-
talizowany w ciągu 15 miesięcy – napisał 
Tymoteusz Myrda, wicemarszałek woje-
wództwa. Po zakończeniu szlaku Jelenia 
Góra – Mysłakowice mają ruszyć pra-
ce na 4-kilometrowej linii 340, łączącej 
Mysłakowice z Karpaczem. – Do tej pory 
linia została zinwentaryzowana i uzyska-
no zgodę na niezbędną wycinkę roślin-

ności. Na rok 2022 przewidziano prace 
przygotowawcze, które obejmą wycinkę, 
demontaż starego torowiska oraz opra-
cowanie dokumentacji projektowej. In-
westycja dofinansowana jest z Polskiego 
Ładu – dodał Tymoteusz Myrda. Zgodnie 
z „Planem zrównoważonego rozwoju pu-
blicznego transportu zbiorowego dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego”, na odcinkach 
Jelenia Góra – Karpacz oraz Jelenia Góra 
– Kowary oferowanych ma być codziennie  
8 par połączeń kolejowych.
 Do 26 kwietnia dolnośląskie samo-
rządy otrzymały za pośrednictwem Wo-
jewody Dolnośląskiego 46 mln złotych na 
pomoc dla uchodźców. Rządowa pomoc 
obejmuje środki dla samorządowych 
punktów, w których przebywają uchodźcy 

oraz dla osób indywidualnych, które przy-
jęły Ukraińców w swoich domach. Jak 
zauważył wojewoda Jarosław Obrem-
ski, Karpacz należy do miejscowości,  
w których przebywa najwięcej uchodźców  
w stosunku do liczby mieszkańców.
 Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego wystartował z letnią 
kampanią #ZnajdźSwojąTrasę i zaprasza 
do spędzenia letnich urlopów na Dolnym 
Śląsku. W ramach przedsięwzięcia po-
wstała nowa strona internetowa rowe-
rem.info oraz aplikacja mobilna Dolny 
Śląsk rowerem. Można w nich znaleźć 
propozycje ponad 100 tras, m.in. zielonej 
trasy MTB wokół Karpacza, o długości 
ponad 18 kilometrów. Przewyższenia na 
tym odcinku wynoszą 575 m.

Miasto, powiat, województwo – przegląd wydarzeń
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wyniosła nadwyżka w budżecie Karpacza  
w 2021 r. - tak wynika ze sprawozdania z wykona-
nia budżetu, przedstawionego Radzie Miejskiej

Karpacz solidarny
Informacja o inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego tego roku wstrząsnęła światem. 
Karpacz włączył się w akcję pomocy, dając wsparcie ponad 700 uchodźcom z Ukrainy.
Od ponad dwóch miesięcy Ukraina mobilizuje 
się i jednoczy w obronie ojczyzny. Mężczyźni 
chwycili za broń, a kobiety z dziećmi masowo 
opuszczają kraj, szukając pomocy w pań-
stwach ościennych. Biuro Wysokiego Komisa-
rza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
poinformowało, że łącznie uciekło już ponad  
4,5 miliona osób, z czego ponad 2 miliony tra-
fiło do Polski, w tym do Karpacza.

Od pierwszego dnia agresji i kryzysu 
uchodźczego, w Urzędzie Miejskim w Kar-
paczu działa sztab kryzysowy współpra-
cujący z Wojewodą i Powiatowym Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Na terenie miasta 
wyznaczono do tej pory kilka obiektów (300 
miejsc noclegowych), do których kierowani 
są Uchodźcy. Mają tam oni zapewnione za-
kwaterowanie oraz wyżywienie.  

Znacznie większą grupę stanowią lu-
dzie, którzy przybyli do Karpacza „na własną 
rękę” szukając schronienia u swoich rodzin, 
bliskich lub korzystając z pomocy oferowa-
nej przez ludzi dobrej woli. Wielu Mieszkań-
ców i właścicieli obiektów zgłosiło możli-
wość dodatkowego, nieodpłatnego przyjęcia 
Uchodźców lub zapewnienia im wyżywienia. 
Od 16 marca, na mocy ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa,  
w kancelarii Urzędu mogą oni składać wnioski  
o świadczenie pieniężne z tytułu udzielonego 
zakwaterowania i wyżywienia. 

Rodziny, które przybyły do Karpacza ucie-
kając przed wojną najczęściej mają ze sobą 
tylko to, co zdążyły pośpiesznie spakować 
do jednej podręcznej torby. Miasto na bie-
żąco monitoruje ich potrzeby, starając się 
wyposażać we wszystkie niezbędne rzeczy. 
Od pierwszych dni na stadionie lekkoatle-
tycznym w Karpaczu została zorganizowa-
na zbiórka rzeczowa. Mieszkańcy Karpacza 
wykazali się wielką ofiarnością przekazując 
produkty dla ofiar wojny. Do Karpacza do-
tarły także dwa transporty darów z Niemiec 
(czterdziestotonowy tir, dzięki współpracy 
ze Szkołą Podstawową w Łomnicy oraz bus 

zorganizowany z Rotary Club Puszczykowo). 
Część zgromadzonych produktów (głównie 
odzież i okrycia, środki opatrunkowe i żyw-
ność), zostały przekazane koordynatorowi 
wojewódzkiemu i trafiły bezpośrednio na 
Ukrainę, pozostałe rzeczy na bieżąco dystry-
buowane są wśród podopiecznych. 

Podziękowania kierujemy do wszystkich 
Darczyńców, w tym do Szkoły Podstawowej 

w Karpaczu, Szkoły 707, Szkoły Podstawowej  
w Łomnicy, a także do OSP Karpacz oraz 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej za pomoc w transporcie. Dziękujemy też 
aptekom: Aptece Dr. MAX, Aptece pod Złotą 
Wagą oraz Aptece Zabobrze za zbiórkę le-
karstw i produktów medycznych w specjalnie 
do tego przeznaczonych koszach.  

Jednym z największych wyzwań orga-
nizacyjnych i społecznych była kontynuacja 
edukacji dla przybyłych uczniów. Do Szkoły 
Podstawowej w Karpaczu zapisano ponad 100 
dzieci pochodzenia ukraińskiego, dla których 
stworzono cztery oddziały przygotowawcze, 
w których nauczają ukraińscy pedagodzy. 
Także do Przedszkola Miejskiego dołączyło 
ponad 20 małych podopiecznych.

Na pomoc Uchodźcom przekazano tak-
że środki z Budżetu Obywatelskiego (więcej  
o tym na str. 6). Dziś śmiało możemy powie-
dzieć, że Kar pacz i jego Mieszkańcy zdali 
egzamin celu jąco. W obliczu ogromnego 
wyzwania okazaliśmy solidarność z ludźmi, 
którzy wypędze ni ze swoich domów przez 
wojnę, zapukali do naszych drzwi w nadziei 
na lepszą przy szłość.

12,2 mln zł

ZBIÓRKA FINANSOWA
Za pośrednictwem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Karpaczu urucho-
miona została zbiórka finansowa.  
W akcie dobrej woli można dokony-
wać wpłat na konto nr 82 1020 2124 
0000 8902 0430 3566. Zebrane środ-
ki będą kierowane na celową pomoc 
ukraińskim rodzinom przebywają-
cym w Karpaczu.
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16,2

Nagrody dla 
sportowców i trenerów

W dniu 30 marca 2022 r. podczas 
Sesji Rady Miejskiej Karpacza, 
Przewodnicząca Rady Irena  
Seweryn i Burmistrz Karpacza 
Radosław Jęcek wręczyli nagro-
dy dla najlepszych zawodników 
i trenerów z Karpacza i regionu.

Wyróżnienia otrzymali 
saneczkarze: Klaudia Doma-
radzka, Wojciech Chmielewski, 
Jakub Kowalewski i Mateusz 
Sochowicz - członkowie kadry 
narodowej seniorów na torach 
lodowych. Burmistrz Karpacza 
podziękował sportowcom  
za dotychczasowe sukcesy, 
silną motywację, ciężką pracę, 
systematyczne treningi i emocje, 
których dostarczali nam pod-
czas swoich startów. Nagro-
dę otrzymał również Kacper 
Fugiel, który podczas Zimowych 
Mistrzostw Polski w 2021 r. zajął 
pierwsze miejsce w sztafecie 
biegów narciarskich na 1200 m 
w kategorii junior młodszy.

Podziękowania za wielo- 
letnie zaangażowanie w rozwój 
i propagowanie sportów 

wyniosły w ub.r. 
dochody Karpacza 
z tytułu podatku 
od nieruchomości

6,42
wyniosły w ub. roku 
dochody Gminy z tytułu 
udziału w podatkach 
stanowiących dochód 
budżetu państwa

54,7
wyniosły w 2021 r.  
dochody budżetu Karpa-
cza. Plan wykonano 
w 108,7 procenta

1,63
otrzymała w 2021 r. 
Gmina Karpacz  
z Funduszu Przeciw- 
działania COVID-19

Radni Karpacza i sportowcy po odebraniu nagród
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Z życia miasta

„

„
Reprezentowanie 

Polski na 
 Mistrzostwach  
Europy i Świata  
lub Igrzyskach  

zarezerwowane 
jest wyłącznie  
dla wybitnych  
sportowców,  

z czego 
miasto Karpacz 
jest niezmiernie 

dumne

MLN ZŁ

MLN ZŁ

zimowych otrzymali również 
trenerzy Tomasz Koćmierow- 
ski i Przemysław Pochłód.  
Doświadczenie trenerów, ich 
pasja i serce włożone w pracę 
z zawodnikami przyczyniły się 
do utrwalenia wizerunku Kar-
pacza jako mocnego zaplecza 
zdolnych sportowców. W imieniu 
własnym oraz mieszkańców 
Karpacza, Burmistrz i Przewod-
nicząca Rady Miejskiej skiero-
wali do sportowców i trenerów 
życzenia, powodzenia w reali-
zacji nowych planów i wyzwań 
sportowych oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym.

Warto przypomnieć, że Woj-
ciech Chmielewski i Jakub Ko-
walewski wywalczyli w tym roku 
dziewiąte miejsce w rywalizacji 
dwójek saneczkowych podczas 
XXIV Zimowych Igrzysk Olim-
pijskich Pekin 2022. To ważny 
wynik, ponieważ polska dwójka 
w ZIO po raz ostatni w dziesiątce 
zameldowała się w 1976 roku. 
Jan Kasielski i Andrzej Żyła 
zajęli wtedy 10. miejsce.

MLN ZŁ

MLN ZŁ

burmistrz 
Radosław Jęcek
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Mieszkańcy borykają się natomiast ze złym 
stanem nawierzchni, brakiem oświetlenia 
oraz zalewaniem posesji podczas ulewnych 
deszczów. Inwestycja jest kontynuacją dzia-
łań związanych z poprawą zagospodarowa-
nia w tej części miasta. W poprzednich la-
tach utworzono tu park leśny, który będzie 
uzupełniany w urządzenia edukacyjne i in-
teraktywne. Wymiana nawierzchni i budowa 

oświetlenia, pozwoli stworzyć tu trasę spa-
cerową alternatywną dla miejskiego depta-
ka. Zadanie obejmuje także utworzenie 
miejsc postojowych, budowę kanalizacji 
deszczowej oraz wykonanie kolejnej drew-
nianej kładki prowadzącej do Zapory na 
Łomnicy. Inwestycja kosztować będzie 3 499 
234,86 zł. Prace mają się zakończyć do koń-
ca października tego roku.

Zielony korytarz 
spacerowy w ciągu 
ulicy Rybackiej

Nowe kładki przy ul. Rybackiej

Chcesz byśmy poruszyli jakiś temat? Chcesz byśmy poruszyli jakiś temat? 
Napisz do nas: promocja@karpacz.euNapisz do nas: promocja@karpacz.eu

1,73
wyniosły w 2021 r.  
wydatki na bieżące naprawy, 
utrzymanie i remonty 
nawierzchni ulic

8,73
wynoszą zaplanowane 
w Budżecie Gminy na 2022 r. 
wydatki na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne

MLN ZŁ

MLN ZŁ

Inwestycje  
w Karpaczu 
zaplanowane 
na 2022 rok: 

•  Rozbudowa kanalizacji deszczowej 
w ulicy Konstytucji 3 Maja oraz ulicy 
Wąskiej. 

• Remont ul. Gimnazjalnej i ul. Armii 
Krajowej wraz z budową kanalizacji 
deszczowej.

• Modernizacja nawierzchni ulicy 
Kąpielowej.

• Remont mostów drogowych przy ulicy 
Obrońców Pokoju oraz ulicy Sikor-
skiego.

• Remonty cząstkowe nawierzchni ulic 
na terenie miasta. 

• Wykonanie projektu plastikowego 
toru saneczkowego na Górze Sanecz-
kowej.

• Opracowanie dokumentacji projekto-
wej na przebudowę pomieszczeń  
przy ul. Konstytucji 3 Maja 24  
i adaptację na cele kulturalne.

Ruszyła przebudowa ulicy Rybackiej, która z racji
atrakcyjnej lokalizacji cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
turystów.
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Z życia miasta

W głosowaniu, które odbyło się w 4 strefach w dniach 7-10 marca, 
udział wzięło 191 osób. Mieszkańcy mieli do wyboru trzy projekty, 
jednak na 191 wydanych kart aż 112 głosów było nieważnych. Uczest-
nicy głosowania zademonstrowali w ten sposób, że wolą społeczno-
ści lokalnej jest rezygnacja z realizacji któregokolwiek z zadań  
w czasach, kiedy Polska, jak również sam Karpacz, zmagają się  
z kryzysem humanitarnym i napływem uchodźców wojennych. 

W ślad za tym 30 marca 2022 r. Rada Miejska Karpacza podjęła 
uchwałę w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego odstąpienia od re-
alizacji zadań wybranych w ramach Budżetu Obywatelskiego Kar-
pacza na 2022 r. Tym samym środki w wysokości 100 tys. zł, które 
miały być przeznaczone na realizację zwycięskiego projektu („Inte-
gracja sportowa mieszkańców Karpacza”, 61 z 79 głosów ważnych) 
zostały przekazane na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy szukają-
cym schronienia na terenie gminy. W przypadku niepełnego wyko-
rzystania środków na rzecz uchodźców podjęte zostaną działania 
mające na celu ich zagospodarowanie.

Sześć zgłoszonych projektów
Możliwość współdecydowania przez mieszkańców o wydatkowa-

niu środków publicznych Karpacza pojawiła się ponownie po dwóch 
latach przerwy. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego miesz-
kańcy zgłosili sześć projektów, z których trzy przeszły weryfikację 
merytoryczną i zostały poddane pod głosowanie. Były to:
 „Integracja sportowa mieszkańców Karpacza”. Przedsięwzięcie 
miało na celu umożliwienie mieszkańcom Karpacza spędzania wol-
nego czasu w Parku Wodnym Tropikana w Hotelu Gołębiewski.  
W określonych terminach planowane były darmowe wstępy oraz za-
jęcia integracyjne (nauka pływania oraz korzystanie z dostępnej 
infrastruktury, tj. basenów, jacuzzi, groty solnej, siłowni).
 „Przystanek Kultura – wyposażenie powstającego Centrum Kul-
tury”. W związku z planowanym remontem budynku przy ul. Konstytu-
cji 3 Maja 24  i przeznaczeniem go na cele kulturalne wpłynął projekt 
zakładający zakup wyposażenia sali teatralnej i multimedialnej (po-
desty sceniczne, nagłośnienie, oświetlenie, rzutnik, ekran, widownia) 
na potrzeby realizacji lokalnych działań artystycznych, twórczych  
i społecznych.
 „Akcja-Defibrylacja!” Projekt miał na celu zwiększenie dostęp-
ności defibrylatorów na terenie miasta oraz poprawę jakości naucza-
nia pierwszej pomocy w placówkach oświatowych. Zakładał zakup  
5 defibrylatorów wraz z kapsułami zewnętrznymi i umieszczenie ich 
w ogólnodostępnych miejscach. Drugim elementem projektu był za-

Środki z Budżetu Obywatelskiego 
przekazane na pomoc Ukrainie

kup fantomów, defibrylatorów treningowych oraz materiałów do nauki 
pierwszej pomocy dla szkół i placówek w mieście.

Na etapie weryfikacji merytorycznej odpadły trzy inne zgłoszone 
projekty: „Kultura odpowiedzią na walkę ze współczesnymi nałogami”; 
„Organizacja spotkań edukacyjnych oraz integracyjnych dla miesz-
kańców Karpacza” oraz „Karpacz morsuje!”.

Zapraszamy w przyszłym roku! 
Od przyszłego roku planowany jest powrót do wcześniejszego zakre-
su Budżetu, który obejmował 100 tys. zł na projekt ogólnomiejski i po 
50 tys. zł do rozdysponowania w każdej z czterech stref. 

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 do Karpacza powrócił Budżet 
Obywatelski. W tym roku mieszkańcy mieli do dyspozycji 100 tys. zł z przeznaczeniem 
na projekty ogólnomiejskie.

Tablica sfinansowana z BOK 2020 
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Chcesz byśmy poruszyli jakiś temat? Chcesz byśmy poruszyli jakiś temat? 
Napisz do nas: promocja@karpacz.euNapisz do nas: promocja@karpacz.eu

 
Komunikacja miejska zostaje na stałe
Firma Karpacz BUS, która we współpracy 
z miastem podjęła się świadczenia usług 
komunikacji publicznej,  także w tym 
roku będzie wozić mieszkańców i tury-
stów. Busy obsługują 14 przystanków - 
począwszy od Osiedla Skalnego, poprzez 
dolną stację kolei linowej na Kopę, aż do 
Karpacza Górnego. 

W ciągu dnia realizowanych jest 12 
kursów (średnio co godzinę). Część po-
jazdów przystosowana jest do przewo-
zu osób niepełnosprawnych. Bilet dla 
mieszkańca kosztuje 4 zł. Rozkład jazdy 
dostępny jest na stronie www.karpacz.
pl/rozklad-pks.

Bilet dla mieszkańca kosztuje 4 zł

Punkt konsultacyjno-informacyjny wrócił do 
Urzędu Miejskiego. Mieści się w Referacie 
Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami, 
pokój nr 15. Czynny jest we wtorki w godz. 
7.30–10.30 oraz w piątki w godz. 7.30–14.30. 
Termin i godzinę konsultacji należy ustalić 
telefonicznie pod numerem 75 76 19 662.

Punkt 
konsultacyjny
programu 
„Czyste powietrze”

Na właścicielach oraz zarządzających 
budynkami lub lokalami od 1 lipca 2021 r. 
nałożono nowe obowiązki, polegające na 
zobowiązaniu do złożenia w Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków dekla-
racji o użytkowanych źródłach ciepła  
i spalania paliw. Obowiązek złożenia de-
klaracji obejmuje właściciela lub zarząd-
cę budynku lub lokalu, który posiada źró-
dło ciepła o mocy do 1 MW. Termin 
składania deklaracji dla istniejących bu-

dynków mija 1 lipca 2022 r., natomiast dla 
nowo powstałych budynków oraz nowo 
instalowanych źródeł ogrzewania – 14 
dni od dnia uruchomienia źródła ciepła. 
Uwaga: za niewypełnienie w terminie 
ustawowego obowiązku grozi grzywna. 

Deklaracje można pobrać ze strony: 
https://bip.karpacz.pl/artykul/727/10551/
zglos-zrodlo-ciepla. Więcej informacji 
można uzyskać pod numerem telefonu: 
75 76 19 662.

Właścicielu – zgłoś w urzędzie źródło ciepła!

Regał na znicze 
na cmentarzu
Na Cmentarzu Komunalnym w Karpa-
czu udostępniono regał na znicze do 
ponownego wykorzystania. Znajduje 
się on w pobliżu kaplicy przy bramie 
wjazdowej. Każdy odwiedzający gro-
by bliskich może skorzystać z takie-
go znicza bezpłatnie, należy jedynie 
dodać własny wkład. Z kolei osoby 
porządkujące grób mogą zostawić 
dobrej jakości, niestłuczone znicze na 
regale, zamiast je wyrzucać. Jest to 
rozwiązanie ekonomiczne i przyjazne 
środowisku, które wpłynie na zmniej-
szenie ilości powstających odpadów 
na cmentarzu. 

Osoby korzystające z regału pro-
szone są o zachowanie porządku i po-
zostawianie jedynie zniczy nadających 
się do ponownego użytku. W przypadku 
braku miejsca na regale, znicz należy 
wyrzucić do odpadów zmieszanych.
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Zmagania na stoku Euro

Gra terenowa „Duch Gór 
i tajemnica wielkanocnych jaj”

Projekt  Zima

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pan-
demią, blisko 150 zawodników stanęło na 
starcie Mistrzostw Karkonoszy o Puchar 
Burmistrza Karpacza w Narciarstwie Alpej-
skim i Snowboardzie. Zawody rozegrano  
5 marca na stoku Euro w kompleksie nar-
ciarskim Karpacz Ski Arena. Na najwyższym 
stopniu podium stanęli: Blanka Kubiak i Ka-
jetan Bardziński (dzieci do 8 roku życia), Zu-
zanna Pawlus i Nikodem Trusewicz (dzieci 
9-12 lat), Aneta Draheim i Michał Cimocho-

wicz (dzieci 13-15 lat), Adrianna Kułak  
i Jędrzej Szymczyk (dorośli 16-39 lat), Kata-
rzyna Płocieniak i Piotr Górnicki (dorośli 40-
59 lat) oraz Grażyna Futerhendler i Marek 
Nowakowski (dorośli pow. 60 r. ż.). 

Sponsorami imprezy byli Karpacz Ski 
Arena, Skisport WAKOR, i HEAD, a partnera-
mi – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratun-
kowe i Karkonoski Park Narodowy. Galerię 
zdjęć z wydarzenia można obejrzeć na stro-
nie internetowej www.karpacz.pl.

Promocja i imprezy
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Najlepsi w rywalizacji panów na podium

W tym roku Karpacz po raz kolejny gościł na 
antenie TVN za sprawą „PROJEKTU ZIMA” – 
wspólnej akcji organizowanej przez Miasto 
Karpacz i Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Relacje telewizyjne 
przygotowali dla widzów m.in. Olivier Janiak 
w programie „Co za tydzień” oraz reporterzy 
„Dzień Dobry TVN”. Pogody wyjazdowe reali-
zowane były przez TVN24 i TVN24 BiS. Wśród 
gwiazd ekranu, które odwiedziły Karpacz 
byli m.in. Olivier Janiak, Tomasz Zubilewicz 
i Diana Kautz.

12 marca w Karpaczu zadebiutowały nowe 
zawody skitourowe -  „Karkonoski Vertical”. 
Celem zawodników było jak najszybsze po-
dejście od podnóża Kopy do jej szczytu na 
nartach skitourowych, aby zakwalifikować 
się do półfinału, a potem finału. Na starcie 
stanęło ponad 40 zawodników, a najlepszy 
wśród nich okazał się Piotr Andrzejewski  
z czasem 00:23:42.                                                                  

Zimowy Ultramaraton Karkonoski to jedne  
z najtrudniejszych zawodów biegowych  
w Polsce. Zawodnicy mają do pokonania blisko 
50-kilometrową trasę prowadzącą głównym 
grzbietem Karkonoszy, na której mierzą się nie 
tylko z zimowymi warunkami, ale przede 
wszystkim własnymi słabościami. Zwycięzcą 
po raz czwarty został Michał Rajca, wśród ko-
biet najlepsza była Katarzyna Solińska.

Zawody skitourowe 
znów pod Śnieżką

Ultramaraton 
po raz ósmy

Hej Poszukiwaczu, tę Wielkanoc spędź  
w Karpaczu! Pod takim hasłem promo-
wano nową grę terenową przygotowaną 
przez miasto na tegoroczne Święta Wielka-
nocne. Zabawa skierowana była do całych 
rodzin – zarówno mieszkańców jak i tury-
stów. Powstała w oparciu o wielkanocne 
malowane jaja, stworzone przez karpac-
kich artystów, które co roku pojawiają się  
w przestrzeni miejskiej. W tym roku dodano 
do nich zagadki, stworzone przez samego 
Ducha Gór… Gra dostępna była przez dwa 
tygodnie, a chętni musieli zaopatrzyć się  
w specjalne ulotki dostępne w Informacji 
Turystycznej. 

Tomasz Zubilewicz

Beata Makutynowicz przy pracy
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Henryk Piotr 
 Garbat i Ryszard 

 Krupa zostali 
uhonorowani odznaką  

„Zasłużony dla  
Kultury Polskiej”  

nadawaną przez 
 Ministra Kultury 

i Dziedzictwa  
Narodowego. 

Podczas Sesji 
 Rady Miejskiej  

Karpacza  
odznaczenia  

wręczył senator RP 
Krzysztof Mróz.

Zasłużeni dla Kultury Polskiej
RYSZARD KRUPA
Artysta, konsekwentny w swoich muzycznych wybo-
rach, obdarzony poczuciem misji promowania sztuki 
jako elementu ludzkiej egzystencji. Wyjątkowymi 
umiejętnościami, instrumentalną wirtuozerią, olbrzy-
mią wiedzą muzyczną oraz ciągłymi poszukiwaniami 
w zakresie rozwijania unikalnego warsztatu dzieli się 
od lat z lokalną społecznością miasta Karpacza oraz 
regionu, uczestnicząc m.in. w akcjach, projektach, 
przedstawieniach i innych realizacjach muzycznych. 
Stanowi wzór dla wielu młodych ludzi zaczynających 
karierę muzyczną świadcząc, że sztuka wysokiego 
lotu może towarzyszyć człowiekowi w codziennym ży-
ciu. Jest propagatorem sztuki polskiej, tej dawnej ale  
i współczesnej; animatorem wspólnego wykonywania 
- zwłaszcza śpiewania - utworów składających się na 
swego rodzaju „elementarz” Polaka; służąc mieszkań-
com Karpacza jako kustosz narodowego dziedzictwa.
Posiada wykształcenie średnie muzyczne, jest muzy-
kiem Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, pełni 
funkcję organisty w parafii rzymskokatolickiej w Kar-
paczu. Przez wiele lat członek lokalnych zespołów 
muzycznych, także kameralnych („Milenium Quintett”, 

„ANMAR” oraz „FIORD”). 
Dorobek muzyczny wzbo-
gacił o grę w orkiestrach 
dętych - kolejarskiej, 
strażackiej i związkowej 
przy Fabryce Dywanów 
Kowary, orkiestrze stra-
żackiej OSP w Piechowi-
cach.

HENRYK GARBAT
Utytułowany dolnośląski fotografik uka-
zujący w swoich pracach dynamizm 
współczesnej, szybko zmieniającej się 
społecznej, kulturowej, materialnej i du-
chowej rzeczywistości. Niezrównany 
piewca piękna karkonoskiego krajobra-
zu, kronikarz najważniejszych wydarzeń 
miasta Karpacza i regionu. Oryginalny 
artysta, pedagog, animator kultury, ak-
tywny działacz na rzecz środowiska Ko-
tliny Jeleniogórskiej. Człowiek o wielkiej 
kulturze osobistej i patriota w najlep-
szym tego słowa znaczeniu. 

Zajmuje się reportażem i fotografią 
sportu dla agencji fotograficznych, foto-
grafuje także w studio fotograficznym, 
gdzie dominuje fotografia aktu, portret  
i fashion, nie stroni od fotografii ulicznej 
i eksperymentów fotograficznych czy 
fotografii komercyjnej. Uczestnik blisko 
100 wystaw zbiorowych i dziewięciu in-
dywidualnych. Ma na swoim koncie pu-
blikacje w prasie krajowej i zagranicz-
nej oraz wystawy zbiorowe we 
Włoszech, Niemczech, Czechach, Rosji 
oraz w Polsce. Zdobywca prestiżowych 
nagród i wyróżnień w krajowych i za-
granicznych konkursach fotograficz-
nych. Członek Jeleniogórskiego Towa-
rzystwa Fotograficznego oraz - do 
niedawna - jego prezes.

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” Gmi-
na Karpacz uzyskała dofinansowanie w wy-
sokości 100.000 zł z przeznaczeniem na dal-
szy rozwój e-usług w Urzędzie Miejskim.  
Z otrzymanych środków zakupione zostały 
m.in. nowe komputery do obsługi e-Urzędu 
oraz zabezpieczenia sieciowe, a pracownicy 
zostali przeszkoleni z zakresu cyberbezpie-
czeństwa.

Cyfrowa gmina – 
100 tys. złotych 
dofinansowania!

Laboratoria Przyszłości 
– 93 900 złotych dofinansowania!
W ramach programu „Laboratoria Przyszło-
ści” Gmina Karpacz uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 93 900,00 zł z przeznaczeniem 
na zakup wyposażenia technicznego nie-
zbędnego do rozwoju umiejętności praktycz-
nych wśród dzieci i młodzieży. Laboratoria 
Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizo-
wana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów. Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły,  
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający 
odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Chcesz byśmy poruszyli jakiś temat? Chcesz byśmy poruszyli jakiś temat? 
Napisz do nas: promocja@karpacz.euNapisz do nas: promocja@karpacz.eu
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Edukacja i kultura

 W tym roku szkolnym klasa IIIa bra-
ła udział w akcji edukacyjno-pomocowej 
UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Celem 
akcji jest zapoznanie dzieci z sytuacją ich 
rówieśników żyjących w różnych regio-
nach świata. Uczniowie przygotowali cha-
rytatywne, szmaciane laleczki UNICEF,  
z których każda miała swoją wyjątkową 
tożsamość reprezentującą dzieci z róż-
nych stron świata. Z 18 lalek uczniowie 
szkoły wybrali jedną – lalkę Eskimoskę, 
która reprezentowała placówkę w kon-
kursie ogólnopolskim. Pozostałe lalki zo-
stały wylicytowane przez uczniów. 
Minimalna kwota darowizny wynosiła 10 zł, 
co umożliwia zaszczepienie jednego 
dziecka przeciw najpoważniejszym cho-
robom wieku dziecięcego w krajach, 
gdzie dostęp do tego typu leczenia jest 
utrudniony. Łącznie zebrano kwotę 370 zł. 
 8 marca uczniowie Szkoły Podsta-
wowej gościli olimpijczyków - reprezen-
tantów Polski na Igrzyskach Olimpijskich 
w Pekinie. Mateusz Sochowicz i Jakub Ko-
walewski przybliżyli młodzieży tajemnice 
saneczkarstwa.
 10 marca szkołę odwiedził pan Mar-
cin Kostrzyński - znany autor filmów i ob-
serwator przyrody, twórca kanału na 
YouTube ,,Marcin z Lasu” oraz wideobloga 
na Facebooku. Przyrodnik opowiedział 
dzieciom o swojej pracy, która jest jego 
pasją. Oczarował uczniów niesamowitymi 
opowieściami o dzikach, wilkach, lisach  
i innych zwierzętach. Pokazał życie istot 
w naturalnym środowisku oraz w pobliżu 
domowego zacisza. Zaprezentował też,  
z różnych ujęć kamery, miejsca bytowania 
drapieżników nie tylko nieznane, ale i ta-
jemnicze. 
 25 marca uczniowie wzięli udział  
w Powiatowych Igrzyskach Dzieci w Halo-

wej Piłce Nożnej, które odbyły się w Jeżowie 
Sudeckim. W zawodach starowało 10 szkół, 
wśród których najlepszy był Karpacz! Szkołę 
reprezentowali: Igor Pantol, Borys Łazanow-
ski, Adam Nastaj, Jakub Marzec, Kacper Zy-
ner, Bartek Machowski, Nazar Hawrylov, 
Sebastian Nawalany
 Najlepsi alpejczycy ze Szkoły Podstawo-
wej wystartowali w Finale Dolnośląskim 

SzkołaSzkoła
PodstawowaPodstawowa

Dzieci i Młodzieży, który odbył się w ośrodku 
narciarskim w Czarnej Górze. Drużyna  
w składzie: Jonas Stanek, Staszek Rosa, Mi-
kołaj Koralewski, Maciek Smolnik, Matylda 
Kimbort, Magda Falkowska, Marysia Multan, 
Szymon Wojtkowiak, Kamil Kałuziak oraz 
Malwina Wakor rywalizowała w kilku katego-

riach wiekowych na trasie slalomu gigan-
ta. Indywidualnie najlepiej spisali się 
Staszek Rosa – 3 miejsce w kategorii 2011 
i młodsi oraz Mikołaj Koralewski – 3 miej-
sce w kategorii 2009–2010. Do srebrnego 
medalu zabrakło im 0,01 sek. Bardzo do-
brze spisali się również Jonas Stanek (5 
miejsce) oraz Maciek Smolnik (6 miejsce). 
Pozwoliło to chłopakom zająć 1 miejsce  

w klasyfikacji drużynowej! W kategorii 
chłopców, rocznik 2008, Szymon Wojtko-
wiak był 4, a Kamil Kałuziak 6 co pozwoli-
ło zająć 3 miejsce w klasyfikacji 
drużynowej. Wśród dziewcząt najlepiej 
pojechała Aneta Draheim zajmując  
4 miejsce. Malwina Wakor była 5, a Mary-
sia Multan 9. Dzięki temu dziewczyny mo-
gły ciszyć się z 2 miejsca w klasyfikacji 
drużynowej. W kategorii dziewcząt 2009– 
-2010, szkołę reprezentowały Magda Fal-
kowska i Matylda Kimbort, które zajęły 
odpowiednio 14 i 15 miejsce. 
 W ramach realizowanego projektu 
,,Odkrywamy leśne tajemnice” w ostat-
nich dniach marca odbyło się w szkole 
spotkanie uczniów klas 1-3 z edukatorem 
z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajo-
brazowych. Podczas zajęć dzieci dowie-
działy się o zmianach zachodzących  
w przyrodzie wiosną. Poznały ciekawostki 
dotyczące życia owadów, ptaków i ssa-
ków. Wykonały również z materiałów 
przyrodniczych ptasie gniazdka, a pod-
czas zajęć informatycznych utrwaliły 
zdobyte wiadomości.

Drużyna z Karpacza na Powiatowych Igrzyskach w Halowej Piłce Nożnej

Lalka uszyta w ramach akcji UNICEF
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Dolnośląski Dolnośląski 
Zespół SzkółZespół Szkół  

 W dniach 5-7 kwietnia po raz kolej-
ny odbyły się cykliczne polsko-czeskie 
warsztaty gastronomiczne pn.: „Kuchnia 
Karkonoska”. Wzięło w nich udział 6 
szkół: 3 szkoły czeskie z Kraju Kralo-
wohradeckiego oraz 3 szkoły polskie  
z obszaru Dolnego Śląska. Warsztaty 
miały charakter szkoleniowy - mistrzowie 
kuchni Dariusz Wyborski i Piotr Motała 
przekazywali uczniom tajniki sztuki kuli-
narnej. 7 kwietnia 2022 r. odbyła się uro-
czysta Gala, w której udział wzięło wielu 
znakomitych gości ze strony polskiej 
i czeskiej, m.in. starosta karkonoski.
 Uczennica klasy 3a Kinga Mareczek 
została dwukrotną Mistrzynią Polski Ju-

Po uzyskanych wynikach Kinga zo-
stała najlepszą zawodniczką całej Olim-
piady oraz jako jedyna startujących 
wywalczyła na tej imprezie 4 medale.
 Uczniowie klasy o profilu ratowni-
czym regularnie prowadzą szkolenia 
z udzielania pierwszej pomocy w szko-
łach w regionie. Ostatnie zajęcia odbyły 
się m.in w Ścięgnach i Sosnówce.

  

niorek podczas Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży, która odbywała się w dniach 14-
19 lutego w Jakuszycach. 

Zawodniczka wywalczyła łącznie 4 me-
dale w biegach narciarskich:
∙    I miejsce na 10 km stylem klasycznym;
∙    I miejsce na 15 km stylem klasycznym;
∙    II miejsce w sprincie stylem dowolnym;
∙    II miejsce na 5 km stylem dowolnym.

Warsztaty gastronomiczne „Kuchnia Karkonoska”

 Miejskie Muzeum Zabawek ze zbio-
rów Henryka Tomaszewskiego w 2021 r. 
otrzymało dofinansowania na przepro-
wadzenie dwóch projektów: I. Polsko – 
Niemiecki konkurs poetycko – malarski 
„Z inspiracji wspólnego dziedzictwa”. 
Partnerem projektu było niemieckie sto-
warzyszenie Ars Augusta. Kwota dofinan-
sowania 18.142.99 euro pochodziła ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego oraz ze środków budżetu 
państwa w ramach Małych Projektów In-
terreg Polska -  Saksonia 2014-2022.  
W ramach projektu zrealizowano konkurs 
dla dzieci z pogranicza polsko-niemiec-
kiego. Inspiracją dla uczestników konkur-
su była wystawa „Dziedzictwo Budnik – 
testament kamieni” autorstwa Teresy 
Kępowicz i Anny Kadłubowskiej Pilich. 
Wystawa prezentowana była w Muzeum  
i  Starostwie Powiatowym w Goerlitz. Do-
datkowo pokazano prace malarskie i lite-
rackie laureatów konkursu. 4 czerwca  
w Muzeum odbyło się  spotkanie z autor-
kami wystawy. Kolejnym działaniem były 
warsztaty wokalne dla młodych śpiewa-

ków, które przeprowadziliśmy wraz z nie-
mieckim partnerem. Przed  Muzeum powsta-
ła wystawa plenerowa o osadzie Budniki 
przygotowana z Miłośnikami Budnik oraz  
z Jeleniogórską Strefą Fotografii i Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Kowarach. W listopa-
dzie w Karpaczu zostały rozdane nagrody dla  
laureatów  konkursu. W ramach projektu za-
kupiono ścianki muzealnicze jednostronne  
i dwustronne oraz wydano katalog do wysta-
wy „Dziedzictwo Budnik – testament kamieni.  
 Drugą dotację Muzeum otrzymało 
z Narodowego Centrum Kultury w ramach 
programu Kultura Interwencje. Projekt  pn. 
„Przepisy na łatwe grafiki” składał się  
z  dwudniowych warsztatów dla młodzieży ze 
szkół podstawowych z Karpacza i Miłkowa. 
Udział w bezpłatnych zajęciach wzięło około 
100 dzieci. W ramach działań pokazano grafi-
ki wykładowców i studentów Uniwersytetu 
Śląskiego, powstał także film instruktażowy 
o metodach tworzenia grafik z prezentacją 
wystawy. Film został udostępniony w me-
diach  społecznościowych oraz na stronie 
internetowej Muzeum. Partnerem projektu 
był Uniwersytet Śląski Wydział Sztuki i Nauki 

o Edukacji w Cieszy-
nie. 
 W ciągu roku 
Muzeum pokazało kil- 
ka nowych wystaw 
czasowych: „Lalki  
i bajki”. Wystawa ar-
tystycznych lalek 
Ludmyly Bezusko; 
„Znikającą architek-
tura sudecka” współorganizowana z MOK- 
-SiAL w Szklarskiej Porębie; PLAYMOBIL. 
Partnerem  wystawy był Playmobil i Świat 
kolejek; „Dziedzictwo Budnik – testament 
kamieni” autorstwa Teresy Kępowicz  
i Anny Kadłubowskiej – Pilich; „Pomię-
dzy...z cyklu mistrz i uczeń”. Wystawa 
współorganizowana z Wydziałem Sztuki  
i Nauki o Edukacji UŚ; „Motylowy chłopiec” 
autorstwa Patrycji Augustyn.
 Do końca maja zapraszamy Pań-
stwa do obejrzenia wystawy malarstwa 
Iwony Paul-Stasiewicz. W czerwcu za-
prezentujemy najlepsze fotografie Mię-
dzynarodowy Salon Fotografii FIAP. Za-
praszamy!

Kronika Miejskiego Muzeum ZabawekMiejskiego Muzeum Zabawek
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 W ramach realizacji  „Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na 
lata 2021-2025” Miejska Biblioteka Pu-
bliczna im. Tadeusza Różewicza pozyska-
ła w ubiegłym roku 7 tys. zł dotacji na za-
kup nowości wydawniczych. Dzięki temu 
udało się m.in. uzupełnić braki w seriach 
książkowych, dokupić nowe bajki oraz 
książki wspomagające naukę czytania. 
 Biblioteka wzięła również udział w 
akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa 
na czytanie” i dzięki głosom czytelników 
zdobyła nagrodę w postaci książek dla 
dzieci o wartości 500 zł.
 W ramach Konsorcjum Bibliotek 
Publicznych województwa dolnoślą-
skiego Miejska Biblioteka Publiczna wy-

Zanim dziecięcy wiersz „Stoi na stacji lo-
komotywa…” stanie się w Karpaczu fak-
tem, póki co w budynku dawnego dworca 
kolejowego z powodzeniem działa  STA-
CJA KULTURA, koordynowana przez  Refe-
rat Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego. 
W ofercie znajdują się zajęcia dla dzieci 
do 12. roku życia. 
 Sensoplastyka ® 
Zajęcia dla najmłodszych w wieku od 6 
miesięcy do 4 lat, wspierające rozwój 
kompetencji intra oraz interpersonal-

kupiła dla czytelników zdalny dostęp do se-
riwsu Legimi, dzięki któremu użytkownicy 
mogą zdalnie i bezpłatnie wypożyczać elek-
troniczne zasoby e-booków i audiobooków.
 W bibliotece dostępna jest również 
wypożyczalnia cyfrowa academica.edu.pl. 
To darmowa wypożyczalnia cyfrowa zastę-
puje tradycyjną wypożyczalnię międzybi-
blioteczną. Użytkownicy ponad 3600 biblio-
tek w całym kraju mają możliwość dostępu 
do ponad 3,5 mln publikacji ze wszystkich 
dziedzin wiedzy, również najnowszych, ob-
jętych ochroną prawa autorskiego. Z syste-
mu korzystają m.in. duże biblioteki uniwer-
syteckie oraz biblioteki gminne i szkolne 
z oddalonych od ośrodków akademickich 
miejscowości, które dzięki academica.edu.
pl dają studentom i uczniom dostęp do li-
teratury naukowej i popularnonaukowej 
(książki i artykuły z czasopism) potrzebnej 
w procesie kształcenia oraz przygotowy-
wania prac licencjackich i magisterskich.

nych. Wykorzystywane na zajęciach materia-
ły sensoryczne opierają się wyłącznie na 
bezpiecznych produktach spożywczych.
 Pracownia plastyczna i ceramiczna 
W piątki i soboty, w dwóch grupach wieko-
wych odbywają się zajęcia prowadzone przez 
artystkę i animatorkę – Agatę Makutynowicz. 
Podczas warsztatów uczestnicy tworzą i po-
znają różnorodne techniki plastyczne. 

Edukacja i kultura
 Biblioteka organizuje także szereg 
spotkań kulturalnych dla mieszkańców.  
8 marca zorganizowano filmowe święto-
wanie Dnia Kobiet, z komedią romantycz-
ną „Yesterday” z 2019 roku. 9 marca go-
ściem biblioteki był ambasador przyrody 
– p. Marcin Kostrzyński „Marcin z lasu”. 
Natomiast 1 kwietnia gościem była p. Jo-
anna Lamparska pisarka, dziennikarka, 
regionalistka, podróżniczka i poszuki-
waczka skarbów.
 Wszystkie organizowane przez bi-
bliotekę spotkania i imprezy są bezpłatne.

 ETNOwarsztaty „Dookoła świata”
Cyklicznie raz w miesiącu odbywają się 
zajęcia prowadzone przez podróżników – 
Anię i Roberta Maciągów, którzy zapozna-
ją dzieci z różnymi kulturami świata.  
W planach na majową „podróż” jest świa-
towa moda, czyli tradycyjne ubrania w in-
nych kulturach, a czerwcową – dzieci 
świata.

Miejska Biblioteka Publiczna

Stacja Kultura

Biblioteka jest otwarta 
codziennie:

poniedziałek 8.00 – 15.30
wtorek 8.00 – 16.00
środa 8.00 – 17.00

czwartek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 14.30

oraz w każdą ostatnią sobotę 
miesiąca

w godz. 8.00 – 12.00 („Bajkowy 
Poranek” - projekcja 

popularnych animacji). 

Zajęcia w Stacji Kultura
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W Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu 
zaprezentowano wystawę plakatów z zi-
mowych igrzysk olimpijskich, zorganizo-
waną ze zbiorów Muzeum Sportu i Tury-
styki w Warszawie. Przygotowano ją  
z okazji tegorocznych XXIV Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022. 
Otworzyła ją uroczyście wybitna polska 
saneczkarka, olimpijka (Sapporo 1972, In-
nsbruck 1976) - Halina Kanasz z Karpa-
cza, Mistrzyni Polski i Wicemistrzyni Eu-
ropy. 

Historia plakatu olimpijskiego zaczyna się 
w 1912 roku, kiedy to pojawił się pierwszy 
oficjalny plakat na V Igrzyska Olimpijskie  
w Sztokholmie. Wystawę w Karpaczu 
otwierał plakat z I ZIOl w Chamonix z 1924 
roku, autorstwa Augusta Matisse’a. Przed-
stawiał on szybującego orła oraz zawodni-
ków jadących na historycznym już dziś bob-
sleju. Godnym uwagi był plakat z ZIOl z Lake 
Placid 1932, zaprojektowany przez artystę 
polskiego pochodzenia Wojciecha Gordona. 
Licznie prezentowane były plakaty z okresu 
powojennego,  z ZIOl w Sarejewie 1984, Lil-
lehammer 1994, Nagano 1998, i Vancouver 
2010. W pierwszych latach na każde igrzy-
ska przygotowywano po jednym plakacie, 
dzisiaj powstają całe serie plakatów, a ich 
autorzy są wyłaniani w drodze konkursów. 
Na plakatach ilustrujących zimowe igrzy-
ska oprócz ilustracji zimowych dyscyplin 
sportowych pojawiają się też motywy ar-
chitektoniczne i przyrodnicze. W pracach 
tych są wykorzystywane różne techniki 
malarskie i graficzne, a od lat 60. XX w. (To-
kio 1964) na stałe weszła już fotografia. Dzi-
siaj plakaty są artystyczną dokumentacją 
ze zorganizowanych igrzysk olimpijskich. 
Gromadzono są przez kolekcjonerów na 
całym świecie, a także przez galerie i mu-
zea. Wystawa w Karpaczu dała możliwość 
poznania dorobku w tej dziedzinie. Wystawę 
można było zwiedzać przez cały luty.

Wystawę otworzyła olimpijka Halina Kanasz

Zimowe igrzyska 
na plakatach

Autorzy plakatów wykorzystywali różne techniki malarskie
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W pobliżu Karpacza znajduje się 
wiele niezwykłych miejsc, za-
równo z punktu widzenia przy-
rodniczego, jak i historycznego. 
Z pewnością można do nich 
zaliczyć Schronisko Strzecha 
Akademicka – tłumnie odwie-
dzane w drodze na Śnieżkę.

Co jest niezwykłego w tym miejscu? Wiado-
mo, krajobrazy. Na te zwraca uwagę każdy 
turysta wędrujący z Karpacza niebieskim lub 
żółtym szlakiem. Nie każdy ma jednak świa-
domość, ile lat niezwykłej historii dumnie stoi 
na Polanie Złotówka i od lat gości strudzo-
nych wędrowców. 

Strzecha Akademicka
- poznaj historię!

Pierwszy obiekt w tym miejscu powstał 
już w XVII w.! Wiemy o tym z zapisków nieja-
kiego Gryphiusa. Prawdopodobnie chodzi o 
Andreasa Gryphiusa (1616-1664), śląskiego 
poetę, który wg różnych źródeł miał wspo-
mnieć o istniejącej w miejscu obecnego 
schroniska Danielbaude lub Tanlabaude. W 
Słowniku Geografii Turystycznej Sudetów, 
pod redakcją Marka Staffy, pojawia się data 
1654 r. Według innych pozycji (powołujących 
się na Słownik!) chodziło o rok 1645. Jeszcze 
wcześniejszą datę można znaleźć m.in. w 
czeskich opracowaniach, które wspominają, 
że już w 1642 r. od jakiegoś czasu budę oka-
zjonalnie udostępniał turystom niejaki Tanla 
(stąd nazwa Tanlabaude). Niemieckie źródła 
przytaczają z kolei późniejszą datę (1670 r.), 
kiedy to syn Andreasa Gryphiusa - Chri-
stian, opisał swoją podróż w Karkonosze. 
Nie ma zgodności co do samych początków 
funkcjonowania schroniska. Pewnym jest 
jednak, że mamy do czynienia z miejscem 
znanym turystom od wieków.

W czasach, gdy właścicielem obiektu był 
Daniel Steiner (od jego imienia – Danielbau-

Po II wojnie schronisko było własnością 
 studentów z Krakowa z organizacji YMCA.  

W ręce PTTK przeszło w 1957 roku.

de), była to jeszcze pasterska buda, w której 
od czasu do czasu goszczono wędrowców. 
Osoby odwiedzające to miejsce mogły liczyć 
na wspaniałą gościnę. Sam gospodarz miał 
ich witać graniem na rogu, następnie zaś 
podawał im trunki własnej produkcji: piwo 
lub nalewkę z szyszek. Prawdopodobnie to 
właśnie Daniel był gospodarzem spotkania 
straży granicznych, które odbyło się tu 17 
lipca 1657 r. Znaczącą datą dla schroniska, 
jak i całych Karkonoszy, był rok 1681, kiedy to 

ukończono budowę Kaplicy św. Wawrzyńca 
na Śnieżce. Wtedy też znacząco zwiększył 
się ruch turystyczny w regionie.

Kolejnym właścicielem był niejaki Sa-
muel (wówczas obiekt nazywano Samuel-
baude). Możliwe, że to właśnie on (lub jego 
poprzednik) był pomysłodawcą wyłożenia w 

schronisku pamiątkowych ksiąg, do których 
wpisywali się wędrowcy. Funkcjonowały one 
w tym miejscu w latach 1696-1824 (później 
przeniesiono je na Śnieżkę). Ze wspomnia-
nych ksiąg wiemy, że gościł tu m.in. Johan 
Wolfgang Goethe – słynny niemiecki poeta, 
który miał odwiedzić schronisko we wrze-
śniu 1790 r. Bywali tu również Polacy, a 
pierwszy wpis w naszym języku pochodzi z 
24 sierpnia 1722 r. Chrystian Woelfsing Borus 
zadedykował wtedy Śnieżce krótki wiersz:

„Tyś góro Boga, ozdoba świętego
Z ciebie jest prospekt do kraju pysznego
Korzeniem ślicznym jesteś obtoczona
A na spokojnym miejscu postawiona
W tych delicyjach, żem tu przenocował,
Na znak wdzięczności tom ci ofiarował”
 

W latach 1758-1836 gospodarowała tu 
pochodząca z Wilczej Poręby rodzina Ham-
plów. To od ich nazwiska wzięły się: nie-
miecka (Hampelbaude) i czeska (Hamplo-
va bouda) nazwa schroniska. Obie w tych 
krajach funkcjonują do dziś. Mimo że w 
późniejszych latach obiekt nie raz zmieniał 

Historia
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swoich właścicieli, to nazwa Hampelbaude 
po śląskiej stronie Karkonoszy przetrwała 
aż do 1945 r.

Na przestrzeni lat schronisko było wie-
lokrotnie przebudowywane. Wynikało to 
z potrzeby pomieszczenia coraz większej 
liczby turystów. W 1896 r. na miejscu starej 
budy powstał nowy, duży obiekt. Niestety, 
1 kwietnia 1906 r. spłonął. Zapewne pożar 
dałoby radę opanować, ale miał on miejsce 
w pechowym momencie. Straż pożarna, 
na wieść o płonącym schronisku uznała, 
że musi to być primaaprilisowy żart. Całe 
szczęście, kilka miesięcy po tym tragicz-
nym zdarzeniu, obiekt został odbudowany, a 
w 1912 r. dobudowano do niego jeszcze jed-
no piętro. W takiej formie, oczywiście kilku-
krotnie remontowanej, budynek stoi do dziś. 
Przełom XIX i XX w. zaowocował też odda-

Chcesz byśmy poruszyli jakiś temat? Chcesz byśmy poruszyli jakiś temat? 
Napisz do nas: promocja@karpacz.euNapisz do nas: promocja@karpacz.eu

niem do użytku toru saneczkowego prowa-
dzącego ze schroniska w stronę Karpacza. 
Było to związane z dynamicznym wzrostem 
zainteresowania sportami zimowymi i tury-
styką w Karkonoszach. Dziś dawnym torem 
możemy powędrować – prowadzi tam pie-
szy szlak koloru żółtego.

W 1945 r. zmieniły się granice i schro-
nisko przejęli Polacy. Początkowo było ono 
własnością studentów z Krakowa z or-
ganizacji YMCA. Z 1946 r. pochodzi nazwa 
Wysokogórski Dom Akademicki, którą rok 
później zmieniono na obecną – Strzecha 
Akademicka. W 1950 r. obiekt przejęło FWP, 
zaś w rękach PTTK schronisko znalazło się 
w roku 1957 i pozostaje w nich do dziś.

Do Schroniska Strzecha Akademicka można dotrzeć z Karpacza 
na kilka sposobów:
• szlakiem żółtym (dawny tor saneczkowy) od Dzikiego Wo-

dospadu;
•  szlakiem czarnym od dolnej stacji wyciągu na Kopę, a dalej 

żółtym przez Biały Jar (odcinek szlaku żółtego z Białego 
Jaru do Strzechy Akademickiej w okresie zimowym jest 
zamykany);

• szlakiem niebieskim od Świątyni Wang przez Samotnię 
(odcinek szlaku niebieskiego między Domkiem Myśliwskim 
a Samotnią w okresie zimowym jest zamykany – obejście 
poprowadzone jest drogą dojazdową do schronisk Samot-
nia i Strzecha Akademicka). 
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Historia
Ważne telefony 

w Karpaczu:

Urząd Miejski  75 76 19 150
MOPS                75 76 18 595
MZGK                 75 76 19 431
IT                         75 76 18 605
Biblioteka       75 76 19 883
Muzeum
Zabawek          75 76 18 523
Muzeum Sportu
i Turystyki        75 76 19 652
GOPR                75 75 24 734
Policja                75 76 19 245
Straż pożarna
                   75 76 19 488
Straż miejska 
      75 76 19 629
                            609 361 099
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Konkurs „Karpacz na dawnej pocztówce”

Wiesz co to za miejsce? Napisz na promocja@karpacz.eu
Pocztówka ze zbiorów Marioli i Mieczysława Pajdzik

19 lutego 2022 roku, w wieku 59 lat zmarła 
karpacka malarka Renata Jaryczewska. Była 
absolwentką wydziału matematyczno-przy-
rodniczego (kierunek biologia) na Akademii 
Pomorskiej w Słupsku, wieloletnią nauczy-
cielką biologii, kochającą przyrodę, zwierzęta 
i otaczający ją świat. Jej wielką pasją było 
malarstwo. Przez lata z zamiłowaniem uwie- 

Wspomnienie o R. Jaryczewskiej

czniała piękno otaczających nas Karkonoszy. 
Tworzyła w technikach malarstwa sztalugo-
wego, korzystając zarówno z doświadczeń 
warsztatu artystycznego, jak i pogłębionej 
wiedzy przyrodniczej. Była uczestniczką wie-
lu wystaw i prezentacji środowiska arty-
stycznego Karpacza, włączała się też w akcje 
na rzecz bezdomnych zwierząt.

Jeden z obrazów Renaty Jaryczewskiej


