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Karpacz
Biuletyn Rady Miejskiej Karpacza

Uwaga przedsiębiorcy! Swoje usługi i firmy można już promować 
na nowej stronie www.karpacz.pl. Więcej na ten temat na str. 8

Sukces Igora Seweryna
Czwartoklasista z Karpacza kartingowym 

 II wicemistrzem Polski! Czytaj na s. 6

Przy ul. Obrońców Pokoju powstanie 
bezpieczne przejście dla pieszych. Środki 
udało się zdobyć z... PZU

Finanse Karpacza
Rada Miejska 
przyjęła  
sprawozdanie 
z wykonania 
budżetu 
w I półroczu br.

Turniej Trzech Narodów. Siatkarki 
z Rzeszowa okazały się najlepsze 
podczas zmagań w Karpaczu
Czołowe zawodniczki Europy pokazały klasę. Główną 
nagrodę zdobył Developres SkyRes Rzeszów, który 
wygrał wszystkie spotkania. Kolejne miejsca zajęły 
zawodniczki z Vicenzy, Stuttgartu i Muszyny. 
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Stadion znów w rękach miasta 
Burmistrz rozwiązał umowę dzierżawy. 
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Rada, radni, mieszkańcy
Ewa Walczak, przewodnicząca Rady Miejskiej

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przed-
stawił informację o przebiegu wykonania 
budżetu powiatu za I półrocze 2015 r.  
Z dokumentu wynika, że na dzień 30 czerw-
ca 2015 r. planowane dochody budżetowe 
zostały zrealizowane w kwocie 31.166.811 
zł, tj. w 46,39 proc. planu, a wykonane 
wydatki wyniosły 30.113.515 zł, tj. 44,81 
proc. planu. Budżet zamknął się nadwyżką 
w kwocie 1.053.296 zł.

W ostatni weekend września dolnośląski 
Samorząd aktywnie włączył się do ogól-
nopolskiej akcji ekologicznej „Sprzątanie 
świata”. Młodzież sprzątała nabrzeża rzek 
Odry i Oławy, a w niedzielę razem Marszał-
kiem Województwa Cezarym Przybylskim 
wyruszyła spod Świątyni Wang w Karpa-
czu do Schroniska Samotnia, aby wysprzą-
tać górski szlak turystyczny. Główną ideą 
akcji – poza bezpośrednią poprawą stanu 
środowiska naturalnego – było zwrócenie 
uwagi na problemy ekologiczne, promo-
wanie ekologicznych postaw społeczeń-
stwa oraz konieczności ograniczania ilości 
odpadów i ich właściwego przetwarzania.

Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego opublikował wyniki fi-
nansowe spółek prawa handlowego za 
2014 r., w których Województwo ma 
udziały. Z zestawienia wynika, że naj-
większe przychody zanotowały Przewozy 
Regionalne (ponad 1,5 mld zł), a wśród 
spółek, w których Województwo jest ak-
cjonariuszem dominującym – Koleje Dol-
nośląskie (ponad 90 mln zł). Przewoźnik 
przyniósł też największe zyski – wyniosły 
one prawie 3,5 mln zł. Największe stra-
ty zanotowała – obok likwidowanej Huty 
Jedność – spółka Stawy Milickie (ponad 
17 mln zł). Najwyższe zobowiązania mają 
Przewozy Regionalne, Huta Jedność oraz 
Port Lotniczy Wrocław (322 mln zł).

Pendolino w Jeleniej Górze? Nieko-
niecznie. Miasta nie ma na opublikowanej 
przez Gazetę Wyborczą mapie połączeń 
ekspresowych, które znajdą się w nowym 
rozkładzie jazdy PKP. Szybkie pociągi mia-
ły docierać na południe Dolnego Śląska 
już od grudnia, teraz jednak władze PKP 
Intercity twierdzą, że wydłużenie trasy 

pendolino do Jeleniej Góry może być jedną  
z pierwszych korekt nowego rozkładu 
jazdy. Jest jednak i dobra informacja: od 
grudnia czas przejazdu z Wrocławia do 
Gdańska skróci się do 5 godzin, czyli aż 
o 67 minut – zakończy się bowiem część 
uciążliwych remontów.

Około 345 mln zł będzie kosztować bu-
dowa 16-kilometrowego odcinka trasy 
S3 łączącego Jawor i Bolków. 30 września 
GDDKiA podpisała umowę z wykonawcą 
tej inwestycji – firmą Mota Engil. Trasa 
ma być gotowa w 2018 r. Kilka dni później 
podpisano również umowę na budowę ko-
lejnego odcinka – z Legnicy do Jawora. Tu 
wykonawcą będą firmy Eurovia i Warbud, 
a koszt budowy 20-kilometrowego odcin-
ka S3 wyniesie 240 mln zł.
W sumie na budowę obu odcinków Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad wyda prawie 700 mln zł. Za tę kwotę 
powstaną m.in. cztery węzły drogowe i 25 
obiektów inżynierskich. Losy ostatniego 
odcinka trasy S3 z Bolkowa do Lubawki są 
jeszcze niepewne.                               (red.)

Miasto, powiat, województwo

Szanowni Państwo,

Wydając następny numer biuletynu chciałabym po raz kolej-
ny podzielić się z Państwem informacjami dotyczącymi pracy 
Rady i wydarzeń, które odbyły się bądź odbędą w naszym mie-
ście. Obradując w komisjach i na sesjach, Rada rozpatruje istot-
ne dla mieszkańców sprawy. Otwartość obrad daje każdemu 
zainteresowanemu możliwość bezpośredniego uczestnictwa  
w pracach tych organów, oczywiście bez prawa głosu. Wszel-
kie informacje dotyczące Rady Miejskiej są też umieszczane na 
stronie miejskiego portalu www.karpacz.pl, w zakładce Rada 
Miejska (patrz: BIP). Poprzez dostępne tam protokoły z sesji, 
nagrania i inne informacje, staramy się przekazywać mieszkań-
com jak najwięcej spraw dotyczących naszych poczynań. Do 
pełnego obrazu działań Rady brakuje nam jeszcze przekazu au-
diowizualnego, staramy się znaleźć na ten cel środki. Wszelkie 
informacje możecie też Państwo uzyskać od radnych podczas 
pełnienia przez nich dyżurów w biurze Rady lub od przewod-
niczącej, dyżurującej w każdy poniedziałek. Również poprzez 

swoich radnych w okręgach możecie Państwo zgłaszać uwagi 
i przemyślenia dotyczące rozwoju miasta i spraw społecznych, 
zwłaszcza, że wkrótce rozpocznie się debata nad przyszłorocz-
nym budżetem. Planowanie budżetu ma ścisły związek z kie-
runkami działania, które zostaną  wyznaczone przez Burmistrza 
Karpacza i Radę Miejską.

Przedtem jednak przed nami jeszcze wybory parlamentarne, 
które będą miały wpływ na jakość naszego życia, naszą przy-
szłość, a tym samym rozwój naszego miasta. Uczestniczcie  
w nich Państwo, gdyż z Waszym udziałem czy bez niego i tak 
się one odbędą. Natomiast Wasza absencja spowoduje tylko 
to, że w tak ważnych dla nas wszystkich sprawach zdecydują 
inni. I pamiętając słowa prezydenta USA Baracka Obamy, wy-
głoszone podczas ostatniego zgromadzenia ONZ („Ludzie, któ-
rzy trzymają się władzy za wszelką cenę, nie budują praw-
dziwej demokracji, bo nie działają na rzecz ogółu”), 
przemyślcie dobrze swój wybór. Oby te nasze wybory okazały 
się trafne, a nasze oczekiwania spełniły się. Czego Państwu 
i sobie życzę.                            Z poważaniem – Ewa Walczak
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Trudno wyobrazić sobie Radę Miejską 
Karpacza bez Pana.

Karpacz jest dla mnie wyjątkowym miej-
scem, z którym związałem swoje życie 
osobiste i zawodowe. Dlatego zdecydowa-
łem się kolejny raz być radnym. Pełnienie 
tej fukcji jest trudnym i odpowiedzialnym 
zadaniem – trzeba dbać o dobro Gminy,  
o jej finanse i dobry rozwój miasta, godnie 
reprezentować wszystkich mieszkańców. 
Ale mieszkam tu 51 lat i wszystkie spra-
wy są mi bliskie. Podczas pracy w Radzie 
Miejskiej w poprzednich kadencjach zdo-
byłem cenną wiedzę z zakresu administra-
cji i funkcjonowania Gminy. W przeszłości 
pełniłem również funkcje wiceprzewodni-
czącego Rady Miejskiej Karpacza, Dyrek-
tora Ogniska Muzycznego, nauczyciela 
muzyki, prezesa Jeleniogórskiego Towa-
rzystwa Muzycznego. Od wielu lat jestem 
także lokalnym przedsiębiorcą, związa-
nym z sektorem turystycznym.

Pana zaangażowanie na rzecz miasta było 
już wielokrotnie doceniane i nagadzane. 

Razem do sukcesów
– Deptak miejski, dom kultury i stadion sportowy to najważniejsze cele radnych obecnej 
kadencji – mówi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Karpacza Antoni Cyganek

To prawda. Zostałem odznaczony m.in.
złotym medalem papieskim „Beneme-
renti”, złotą odznaką Zasłużony dla Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, odznaką Mini-
stra Kultury i Sztuki, medalem Zasłużony 
działacz kultury. Jako członek wspierający 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych, otrzymałem Komba-
tancki Krzyż Pamiątkowy ZWYCIĘZCOM, 
przyznawany przez Zarząd Główny Związ-
ku Kombatantów.

Jakie zadania uważa Pan za najważniej-
sze w trwającej kadencji?
W minionych latach w Karpaczu zosta-
ło zrobionych wiele cennych rzeczy dla 
mieszkańców i turystów. Karpacz pięk-
nieje, zrobiono wiele kolorowych elewacji. 
Powstały nowe parki, nasadzono wiele 
kwiatów i roślin. Wciąż jest jednak wiele 
do zrobienia. Chodzi m.in. o przygoto-
wanie dokumentacji na deptak miejski, 
pozyskanie pieniędzy na ten cel i zrealizo-
wanie tego projektu. Dołożymy starań, aby 
powstał dom kultury, organizujący zajęcia 

Antoni Cyganek

strony 4-11
Aktualności z życia Urzędu 
Miejskiego i Rady Miejskiej

strony 12-15
Sport, kultura, edukacja 
– zapowiedzi i relacje

strona 16
Karpacz na dawnej widokówce, 
telefony, kontakt z redakcją

8. miejsce w Polsce zajął Karpacz w rankingu gmin wiej-
skich i miejsko-wiejskich, w których żyje się 
najlepiej. Ranking opracował tygodnik Wprost

Centrum Zarządzania już otwarte!
Nowe Centrum Zarządzania Kry-
zysowego w Karpaczu już dzia-
ła! Koszt budowy placówki 
(wraz z wyposażeniem) przekro-
czy 7 mln zł, z czego 1,25 mln zł 
to środki z UE. Uruchomienie 
Centrum oznacza spore zmiany 
dla kilku instytucji z Karpacza. 
Przede wszystkim pod nowy ad-
res przeprowadziła się Straż Po-
żarna. W Centrum swoje miej-
sce znajdą też Straż Miejska oraz 
wydział UM zajmujący się zarzą-
dzaniem kryzysowym. W bu-
dynku będą też urzędować pra-
cownicy MZGK.                                (red.)

W inauguracji uczestniczyli m.in. strażacy
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Spis treści

aktywizujące dla dzieci i młodzieży, a także 
osób starszych i kół zainteresowań. Bar-
dzo ważną sprawą jest też stadion miejski, 
który chcemy przebudować. Uważam, że  
z obecnym składem Rady Miejskiej,  
z przewodniczącą Ewą Walczak i burmi-
strzem Radosławem Jęckiem, osiągniemy 
zamierzone cele.                              (red.)
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„

„
Longboard, mountainbo-
ard, freeboard, skimbo-
ard – to tylko część dys-
cyplin, które można było 
zobaczyć 19 i 20 wrze-
śnia w Karpaczu. Na dep-
taku, na stoku Kolorowa  
i na ul. Kościelnej obywa-
ły się zawody i pokazy. 
Powodzeniem cieszyła 
się m.in. deska napędza-
na elektrycznym silnicz-
kiem (tzw. teslaboard), 
którą mógł wypróbować 
każdy, kto miał na to 

ochotę. Na specjalnym 
torze z wodą trenowali 
miłośnicy skimboardu – 
nie przeszkadzał im na-
wet wieczorny chłód.

Moc atrakcji przygoto-
wano też na zakończenie 
sobotnich zmagań – wi-
dzowie mogli obejrzeć 
m.in. pokazy tańca, ognia 
i fajerwerków. W niedzie-
lę odbyła się parada de-
sek, w trakcie której każ-
dy jechał, na czym chciał  
i umiał.                    (red.)

W ratuszu wyróżniono osoby szczególnie za-
angażowane w zażegnanie kryzysu związane-
go z sierpniowym brakiem wody w Karpaczu. 
Podziękowania odebrali dyrektor Miejskiej Kolei 
Linowej Waldemar Draheim oraz pracownicy 
MZGK: Marian Pilarski, Marcin Szczygieł, Kazi-
mierz Szczygieł, Tomasz Kukliński, Marian Ma-
raszek, Stanisław Kawa, Franciszek Koleżeński, 
Sebastian Kowalczyk i Mirosław Sokołowski. 
Gratulujemy i dziękujemy!                       (infok)

Klasa piłki ręcznej w Karpaczu!
Dzięki porozumieniu po- 
między zarządem Klubu 
Piłki Ręcznej Jelenia 
Góra oraz Zespołem 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Karpaczu po-
wstała pierwsza w re-
gionie klasa sportowa  
o profilu piłki ręcznej. 
Na razie uczęszcza do 
niej dziewięć dziewcząt 
z całego województwa. 
Treningi prowadzą tre-
nerzy KPR, którzy mają 
nadzieję, że młode za-
wodniczki w przyszłości 
zasilą jeleniogórski 
klub, występujący obec-
nie w Super Lidze 
szczypiornistek.    (red.)

Everyboard Festival 2015
Kompletny odjazd!

Zaangażowanie internautów nie poszło na marne – 
dzięki głosom oddanym w konkursie organizowanym 
przez Fundację PZU „Stop wariatom drogowym”,  
w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju powstanie 
bezpieczne przejście dla pieszych. Instalacja, warta 
ok. 50 tys. zł, obejmuje m.in. aktywne znaki D-6, ko-
cie oczy połączone z czujnikami ruchu oraz kolorową, 
antypoślizgową nawierzchnię na dojeździe. Powsta-
nie nowoczesnego przejścia z pewnością wpłynie na 
wzrost bezpieczeństwa mieszkańców.             (red.)

Będzie bezpieczne przejście! 
Karpacz wygrywa w konkursie PZU

Chcemy 
zbudować 

w Karpaczu 
nowoczesny 

stadion lekko- 
atletyczny. 

 Rozmawiamy 
już o współ- 

finansowaniu 
z resortem 

 sportu.

Takie przejście powstanie przy ul. Obrońców Pokoju

Z życia miasta

Podziękowania za ratowanie
Karpacza przed brakiem wody 

Piłka ręczna zdobywa coraz większą popularność

Radosław Jęcek 
burmistrz Karpacza
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1Turniej Trzech Narodów 
Wielkie emocje przy siatce

Setki mieszkańców Kar-
pacza oglądały zmagania 
czołowych siatkarek Eu-
ropy, biorących udział  
w Turnieju Trzech Naro-
dów. W hali przy Zespole 
Szkół zmierzyły się wice-
mistrzynie Niemiec Al-
lianz MTV Stuttgart, be-

niaminek włoskiej serie 
A Obiettivo Risarcimento 
Vicenza oraz dwa kluby  
z OrlenLigi – Developres 
SkyRes Rzeszów i Polski 
Cukier Muszynianka Mu-
szyna. Po pełnych emocji 
meczach najlepsze oka-
zały się rzeszowianki, 

które pokonały Włoszki 
3:1, Muszyniankę 3:1  
i zespół ze Stuttgartu 
3:2. Drugie miejsce zajął 
zespół z Włoch, trzecia 
była ekipa z Niemiec,  
a czwarta – z Muszyny. 
Patronem turnieju był 
burmistrz Radosław Ję-

cek, a współorganizato-
rem – firma VolleySport. 
Wśród głównych sponso-
rów były: hotele Relaks, 
Artus, Mercure i Gołę-
biewski oraz Urząd Mia-
sta w Karpaczu. Kolejna 
edycja wydarzenia w przy- 
szłym roku.            (red.)

 
Świetlica środowiskowa już zaczęła działać
Od 7 września br. Klub 
Środowiskowy „Profil” 
funkcjonuje w nowej 
siedzibie. Placówka 
przeniosła się do daw-
nej salki katechetycznej 
Kościoła NMP w Kar-
paczu. W pomieszcze-
niu wykonano prace 
remontowe oraz zaku-
piono wyposażenie –
meble, zestawy kom-
puterowe, tablicę mag- 
netyczną, pomoce dy-
daktyczne. Na zewnątrz 
urządzono miejsce do 
zabaw z gumową, bez-
pieczną dla dzieci na-

wierzchnią. Łącznie na 
zagospodarowanie no-
wej świetlicy Gmina 
przeznaczyła ponad  125 

tys. Dzieci mogą tu 
uczestniczyć w zajęciach 
językowych, plastycz-
nych oraz przyrodni-

czych. Świetlica czynna 
jest  od poniedziałku do 
piątku w godzinach 
13.00-17.00.         (RL)

metr kwadratowy  
zajmie każdy 
z ośmiu nowych 
kontenerów na 
odzież, które poja-
wią się w mieście

59
wydała gmina 
w I półroczu br. 
na utrzymanie 
zieleni na terenie 
Karpacza

18
spotkań odbyli 
przedstawiciele 
Gminy Karpacz 
w okresie od 
końca czerwca do 
połowy sierpnia br.

10
sztuk to nakład 
informatora 
turystycznego, 
przygotowywane-
go przez Gminę

Siatkarki w trakcie zmagań
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Z życia miasta

Dziesięcioletni Igor Seweryn z Karpacza został kartingowym 
II wicemistrzem Polski w kategorii Baby Rok.

Jest to bardzo duży sukces jednego  
z najmłodszych kierowców kartingowych 
w Polsce – Igor jest uczniem IV klasy szkoły 
podstawowej w Karpaczu.

W ostatniej rundzie mistrzostw Polski na 
torze kartingowym w Starym Kisielinie koło 
Zielonej Góry Igor w czterech wyścigach 
był drugi, czym zapewnił się sobie tytuł kar-
tingowego II wicemistrza kraju w kategorii 
Baby Rok. To nie pierwszy sukces 10-let-
niego kierowcy. Wielokrotnie stawał on na 
wszystkich stopniach podium w poszcze-
gólnych rundach mistrzostw Polski. Na ra-
zie odebrał puchar za II miejsce w Zielonej 
Górze, po cenniejszy Puchar i biało-czer-

woną szarfę wicemistrza Polski pojedzie  
w styczniu 2016 r. na Galę Sportu Kartingo-
wego w Warszawie.

Igor ma duszę sportowca, chodzi na lek-
cje pływania i tenisa, a w zimie każdą so-
botę i niedzielę spędza na nartach. Jednak 
największą jego pasją i miłością są gokarty  
i wyścigi samochodowe. O 7 rano do szkoły 
wstaje i marudzi, ale o 4 rano na zawody 
wstaje pierwszy. Jego marzeniem jest pój-
ście śladami Roberta Kubicy i ściganie się  
w najbardziej elitarnych zawodach F1.

Był to ostatni sezon Igora w kategorii 
Baby Rok – do 10. roku życia. Od 2016 r. 
zaczyna starty w wyższej kategorii wiekowej 

Mini Rok (od 10. do 13. roku życia). Starty 
w kategorii Mini Rok to nie tylko mocniej-
sze i szybsze gokarty. Kategoria ta daje też 
możliwość startu w mistrzostwach Europy  
i świata. Życzymy dalszych sukcesów! 

 małego Igora

 

Wykonanie budżetu za I półrocze:
niskie wpływy ze sprzedaży majątku
Na wrześniowej sesji Rady 
Miejskiej Karpacza radni przy-
jęli sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy w I półroczu 
2015 r. Ogółem w okresie od 
stycznia do czerwca dochody 
Gminy Karpacz wyniosły 15,69 
mln zł (46 proc. planu), a wy-
datki 16,27 mln (49,9 proc. 
planu). Przewaga wydatków 
nad dochodami wynika m.in.  
z faktu, że w I półroczu udało 
się zrealizować tylko 15,3 proc. 
dochodów ze sprzedaży mająt-
ku Gminy. W całym roku – 
zgodnie z obowiązującym bu-
dżetem – dochody te mają 
wynieść 2,76 mln zł.

Z dokumentu wynika rów-
nież, że mimo prowadzonej eg-
zekucji na wysokim poziomie 
utrzymują się wymagalne na-
leżności budżetowe (4,2 mln 

zł), których główną część sta-
nowią niezapłacone podatki lo-
kalne. Na dzień 30 czerwca 
stan zobowiązań budżetu gmi-
ny wynosił z kolei 15,3 mln zł, 
na co składały się m.in. kredyty  

w BGK, PKO SA i BZ WBK oraz 
pożyczki z WFOŚiGW.

Pełna treść sprawozdania 
z wykonania budżetu za I półro-
cze 2015 r. jest dostępna na 
stronie www.karpacz.pl. (red.)

Rada w trakcie obrad

15,3
planowanych wpływów 
ze sprzedaży majątku 
udało się zrealizować 
w I półroczu 2015 r.

15,7
wyniosły dochody 

Gminy Karpacz 
w I półroczu 2015 r. 
 To 46 proc. planu

MLN ZŁ

PROC.
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Przy restauracji Dwór Liczyrzepy można 
było kupić ciekawe rękodzieła i wyjątko-
wą żywność oraz posłuchać dobrej mu-
zyki. Na scenie wystąpiły zespoły: Złota 
Aura, Agat, Karkonosze i Rząsinianie 
oraz cyrkowcy z Cyrklandu. Podczas fe-
stiwalu otwarto też ekspozycję minera-
łów Muzeum Skarbów Ziemi Juna, które 
znalazło swoją nową siedzibę w podzie-
miach Dworu Liczyrzepy. Wiele emocji 
wzbudził też Duch Gór, który przybył 
wraz z Walończykami, by odsłonić ka-
mień z własnym wizerunkiem.

Prawie stu wystawców  
oferowało wyroby podczas 
Jarmarku Ducha Gór, 
który odbył się w Karpaczu 
w ramach Festiwalu 
Smaków Liczyrzepy 

Gwoździem programu były jednak 
pojedynki kulinarne. W konkurencji na 
Najlepszą Kuchnię Liczyrzepy zwycię-
żyła restauracja Smaki Karkonoszy  
z Karpacza, a w konkursie na Danie Li-
czyrzepy 2015 triumfowali: Bogumiła  
Chomontowska (KGW Rząsiny, ka-
szanka zapiekana w cebuli), Teresa 
Cierlik (KGW Rząsiny, Karp Ciotki Kaje-
cichy) oraz Halina Siekańska (KGW 
Podgórzyn, Dufinki Halinki). Pojedynek 
Mistrzów na Najlepsze Danie Dziedzic-
twa Kulinarnego Dolnego Śląska 2015 
wygrał Martin Harcuba (Hotel Konra-
dówka, Karpacz), który na przystawkę 
zaproponował pieczony kozi ser na 
grzance, jako zupę – zupę-krem z cuki-
ni z kozim serem, a jako danie główne 
– pstrąga pieczonego z kapustą kwa-
szoną, sosem maślano-koperkowo-cy-
trynowym i kluseczkami kładzionymi. 
Kolejne miejsca zajęli Łukasz Majewski 
i Paweł Szynka.                         (prom)

Burmistrz Karpacza Radosław Jęcek otrzymał nagrodę specjalną 
za podejmowanie działań umożliwiających osobom głuchoniewi-
domym korzystanie z zasobów turystyki górskiej. Wyróżnienia 
wręczono podczas gali Samorządu Równych Szans 2015, zorgani-
zowanej 18 września w Krakowie. W sumie Kapituła Nagrody, kie-
rowana przez Pełnomocnika Rządu ds. osób niepełnosprawnych 
Jarosława Dudę, wyłoniła 9 zwycięzców i przyznała 12 wyróżnień.

Ujęcie w wydatkach Karpacza 880 tys. 
złotych na odbudowę ul. Zamkowej 
to jedna ze zmian wprowadzonych 
w budżecie miasta na rok 2015 pod-
czas sierpniowej sesji Rady Miejskiej. 
Do wydatków wpisano również m.in. 
5 tys. zł na wyposażenie gabinetu pro-
filaktyki zdrowotnej w Zespole Szkół 
– pieniądze na ten cel pochodzić będą  
z części oświatowej subwencji ogólnej. 
Radni zmniejszyli natomiast wydatki 
na odbudowę ul. Kamiennej o 590 tys. 
zł (o tyle tańsza okazała się inwestycja  
w porównaniu z piewotnymi założe-
niami) oraz o 50 tys. zł na utrzyma-
nie obiektów sportowych. O 80 tys. zł 
zmniejszono też wydatki na sfinanso-
wanie zmian w Miejscowym Planie Za-
gospodarowania Przestrzennego.

Na sierpniowej sesji Rada Miejska 
przyjęła również nowy harmonogram 
odbioru odpadów  komunalnych. Listę 
ulic, z których odbierane będą śmieci  
w poszczególne dni tygodnia można 
znaleźć w załączniku do uchwały, do-
stępnym na stronie internetowej Kar-
pacza. W każdy piątek służby będą od-
bierać szkło i odpady biodegradowalne 
z terenu całego miasta.               (red.)

Rada uchwaliła
Zmiany w budżecie 
miasta i nowy 
harmonogram 
odbioru odpadów

NASZE SUKCESY       
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IV Festiwal Smaków Liczyrzepy inaugurował Święto Ducha Gór w Karpaczu

12 lipca odbyło się spotkanie z okazji 20-lecia współpracy pomię-
dzy miastami Karpacz i Reichenbach. Wśród gości byli m.in. ini-
cjatorzy porozumienia z 1995 r., tj. ówczesny burmistrz Karpacza 
Józef Piotrowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew 
Kulik, a także burmistrz Reichenbachu Andreas Böer. Spotkanie 
było okazją do podsumowania działań i zaplanowania kolejnych.  
W dowód przyjaźni burmistrzowie wspólnie posadzili drzewo.
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Z życia miasta

Już na początku paź-
dziernika 2015 r. poli-
cjanci z komisariatu  
w Karpaczu otrzymają 
nowy, oznakowany ra-
diowóz. Będzie to Kia 
seed, zakupiona dzięki 
wsparciu władz miasta. 
Do zakupu auta dołoży-
ły one 36 tys. zł z bu-
dżetu Karpacza, resztę 
środków przekazała Ko-
menda Główna Policji.

Jak podkeśla po-
dinsp. Edyta Bagrow-
ska z jeleniogórskiej 
policji, wspólny zakup 
radiowozu to nie jedyny 
przejaw współpracy 
funkcjonariuszy z wła-
dzami Karpacza. Samorząd finansuje również partrole miejskie, znalazł też pieniądze na 
nagrody dla policjantów za szczególne osiągnięcia na służbie. Na początku września wyróż-
nienie takie – za wzorową służbę na rzecz mieszkańców – otrzymał asp. Krzysztof Lenczew-
ski, dzielnicowy w Karpaczu. Nagrodę przyznano w obecności Komendanta Miejskiego 
Policji w Jeleniej Górze – insp. Zbigniewa Markowskiego oraz Komendanta Komisariatu  
w Karpaczu – podkom. Piotra
Jurczyka. (red.)

Miasto wspiera policję 
Będzie nowy radiowóz

70-lecie szkoły średniej

Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Karpaczu obchodził we 
wrześniu jubileusz powstania. 
Na uroczystą galę przybyło po-
nad 140 osób, w tym wielu pro-
fesorów i absolwentów. W ich 
gronie są m.in. obecny bur-
mistrz miasta Radosław Jęcek, 
wielu radnych oraz miejsco-
wych przedsiębiorców.

Spod skrzydeł szkoły wyszło 
też kilkudziesięciu olimpijczy-
ków. Jubileusz był okazją do 
organizacji nie tylko uroczystej 
gali, ale także prywatnych spo-
tkań.                                 (red.) 

50
planu wyniosła 
wielkość 
zrealizowanych 
w I półroczu br. 
dotacji dla miej-
skiej biblioteki

302
wydała Gmina Karpacz 

na świadczenia rodzinne  
w I połowie 2015 r.

PROC.

TYS. ZŁ

Takie auto będzie jeździć po Karpaczu
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Każdy właściciel restauracji czy baru 
w Karpaczu może już wyeksponować 
swoje usługi na nowej stronie interne-
towej miasta: www.karpacz.pl. Oferta 
bezpłatna obejmuje prezentację nazwy 
punktu, rodzaju, lokalizacji, danych te-
leadresowych, NIP-u lub KRS-u i liczby 
miejsc. Za dopłatą można w internecie 
wyeksponować adres strony interneto-
wej, e-mail, galerię zdjęć, opis oferty oraz 
godziny otwarcia i mapkę z dojazdem.

Uwaga – do końca 2015 r. korzystanie 
z rozszerzonej Bazy Gastronomicznej bę-
dzie bezpłatne. Od stycznia 2016 r. rocz-
ny koszt prezentacji będzie wynosił 150 
zł  brutto. W podobny sposób działać też 
będzie Baza Firm.

Oferta skierowana jest tylko do przed-
siębiorców z Karpacza. Szczegółowe in-
formacje – w zarządzeniu burmistrza nr 
0050.113.2013. Jesteś zainteresowany? 
Pisz: dg@karpacz.eu (wersja podstawo-
wa) oraz webmaster@karpacz.eu (wer-
sja rozszerzona).                         (red.)

Promuj się 
na nowej stronie
internetowej 
www.karpacz.pl!



Karpacz informator samorządowy   9

3

 
Z prac Komisji Rady Miejskiej.....
20 września 2015 r. po 
raz kolejny grupa rad-
nych złożyła wniosek 
w sprawie przygotowa-
nia projektu uchwały  
w sprawie warunków 
i trybu finansowania 
sportu z ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r.  
o sporcie. Gmina Kar-
pacz może dodatkowo 
dotować z budżetu 
miasta kluby sportowe, 
które realizują cel pu-
bliczny. Dotacja może 
być udzielona na: reali-
zację programów szko-
lenia sportowego, za-

kup sprzętu sportowego, 
pokrycie kosztów organi-
zowania zawodów spor-
towych lub uczestnictwa 
w tych zawodach, pokry-

cie kosztów korzystania 
z obiektów sportowych 
dla celów szkolenia spor-
towego, sfinansowanie 
stypendiów sportowych 

i wynagrodzenia kadry 
szkoleniowej.

W poprzedniej ka-
dencji Rady Miejskiej 
nie udało się wprowa-
dzić uchwały w życie, 
może tym razem się 
uda. Komisja Budżetu  
i Rozwoju Gospodar-
czego złożyła wniosek 
do Burmistrza o za-
bezpieczenie na ten cel 
środków w budżecie na 
2016 r. 

Grzegorz Kubik
przewodniczący  
Komisji Budżetu 
i Rozwoju Gosp.

pozwolenia 
na sprzedaż  
alkoholu wydał 
burmistrz od 
połowy czerwca  
do połowy sierpnia

70
wyniosą w 2015 r.  
dochody z usług 
cmentarnych 
zaplanowane 
w budżecie miasta

113
wyniosły dochody
Karpacza z tytułu 
opłaty miejscowej 
w I półroczu 
2015 r.

34,7
wyniosą dochody 
Gminy Karpacz 
w 2015 r. po zmia-
nach uchwalonych 
przez Radę Miejską

TYS. ZŁ
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Stadion sportowy w Karpaczu 
znów w rękach władz miasta

Burmistrz Karpacza Ra-
dosław Jęcek rozwiązał  
ze spółką Cortina di Kar-
pacz umowę dotyczącą 
dzierżawy miejskiego 
stadionu. Inwestor nie 
kwapił się bowiem do 
zrealizowania swoich 
planów, które przewidy-

wały budowę w miejscu 
zrujnowanego stadionu 
nowoczesnego obiektu.

Teraz zadanie zago-
spodarowania nierucho-
mości przejmą na siebie 
władze miasta. – Jestem 
w trakcie rozmów  
z przedstawicielami Pol-

skiego Związku Lekkiej 
Atletyki, chciałbym czer-
pać z ich doświadczeń 
i wykorzystać możliwo-
ści, które daje Związek.  
Planujemy też rozmowy 
z Urzędem Marszałkow-
kim i Ministerstwem 
Sportu na temat współfi-

nansowania inwestycji. 
Liczę na to, że już za dwa 
lata powstanie w naszym 
mieście nowoczesny sta-
dion, służący nie tylko 
sportowcom, ale i miesz-
kańcom – powiedział Ra-
dosław Jęcek w rozmo-
wie ze Strimeo TV.  (red.)

Tak może wyglądać stadion, jeśli uda się zrealizować plany władz miasta

TYS. ZŁ

Skocznia Orlinek
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Z życia miasta

Można już korzystać z no-
wego mini kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego, stwo-
rzonego na górze Pohulanka 
w ramach  programu „PZU 
Trasy Zdrowia”. Ścieżka 
wyposażona jest w 10 urzą-
dzeń do uprawiania sportu 
na świeżym powietrzu, któ-
re w dodatku postawiono  
w terenie o wyjątkowych 
walorach widokowych. Cała 
inwestycja warta jest ok. 50 
tys. zł. Gmina otrzymała 
także grant w wysokości  
5 tys. zł na organizację róż-
norodnych zajęć rucho-
wych z wykwalifikowanymi 
instruktorami. Biorą w nich 
udział osoby w każdym wie-
ku: przedszkolaki, dzieci, młodzież, osoby aktywne zawodowo oraz seniorzy. Są to między 
innymi treningi nordic walking, treningi biegowe, TRX, gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
ogólnorozwojowe. Na trasie prowadzone są także lekcje wychowania fizycznego oraz SKS. 
Wszystkie zajęcia odbywają się nieodpłatnie.

Za wspieranie inicjatywy budowy ścieżki zdrowia władze Karpacza dziękują klubom spor-
towym, olimpijczykom, placówkom edukacyjnym, ratownikom Karkonoskiej Grupy GOPR, 
pracownikom Centrum Medycznego Karpacz oraz innym zaangażowanym osobom i insty-
tucjom.                            (red.)

Nowa ścieżka zdrowia 
czeka na użytkowników

„Karpacz zawsze górą”
nowy film promocyjny!

25 tys. wyświetleń i ponad 540 
udostępnień na oficjalnym profilu 
miasta na Facebooku. Takie wyni-
ki (do połowy września) osiągnął 
nowy film promocyjny Karpacza. 
Celem jego realizacji było pokaza-
nie miasta jako małej ojczyzny, 
w której można spełniać marzenia 
i rozwijać zainteresowania.

Przez miasto w filmie prowadzą 
widzów sami mieszkańcy. Film 
można zobaczyć na portalu 
YouTube – wystarczy wpisać 
„Karpacz zawsze górą!”         (RL)

346
kosztowało w okresie 
od stycznia do czerwca br. 
oświetlenie ulic w Karpaczu

80
wyniosły 
w I półroczu 
wydatki gminy 
związane 
z obiektami 
sportowymi

32
zapłaci Karpacz 
za rozbiórkę 
budynku przy 
ul. Obrońców 
Pokoju

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

85
kosztowały 
elementy 
systemu 
alarmowania 
ludności kupio-
ne przez Karpacz

8,1
wyłożyła 
Gmina Karpacz 
na organizację 
letniego obozu 
dla młodzieży 
na Mazurach

125
kosztowała przebudowa

pomieszczeń świetlicy kościelnej 
na pomieszczenia klubu „Profil”

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

TYS. ZŁ

Ścieżkę uroczyście otwarto 21 września
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Uphill: Ficek i Misterska najlepsi

Michał Ficek ustanowił nowy rekord trasy

Już po raz dwudziesty piąty Karpacz go-
ścił uczestników kolarskiego wyścigu  
na Śnieżkę, który odbył się 9 sierpnia.  
Na starcie, usytuowanym na deptaku 
(600 m n.p.m.) stanęło 350 zawodników 
i zawodniczek z całej Polski. Magia Śnież-
ki – najwyższej góry w Polsce (1603 m 
n.p.m.), na którą można wjechać na ro-
werze – jak zwykle przyciągnęła też do 
Karpacza setki kibiców.

W tym roku zwycięzcą Oakley Uphill 
Race Śnieżka został Michał Ficek, jedno-
cześnie ustanawiając nowy rekord trasy, 

który od tego roku wynosi: 47 minut  
i 58 sekund. Natomiast najszybszą za-
wodniczką została Aleksandra Misterska 
z Romet Racing TEAM, z czasem 1 go-
dzina i 14 sekund.

Nie nudziło się także kibicom, którzy 
zdecydowali się zostać na deptaku  
w centrum Karpacza. Na stoisku OAKLEY 
trwały przeróżne konkursy, w tym zawo-
dy w jeździe na rowerze stacjonarnym. 
Adrenalinę zebranym podnosił Marcin 
Bugajewski, który wykonywał karkołom-
ne pokazy trialu rowerowego.       (prom)

W dniach od 6 do 8 listopada 2015 
r. odbędzie się wielkie święto miło-
śników gór. Właśnie wtedy w Hotelu 
Gołębiewski rozpocznie się 16. edycja 
„Karkonoskich Dni Lajtowych”, orga-
nizowanych przez Miasto Karpacz oraz 
Polski Klub Alpejski. 

W czasie festiwalu wielbiciele gór 
będą mogli obejrzeć filmy poświęcone 
tematyce górskiej, wysłuchać relacji  
z niezwykle interesujących wypraw oraz 
spotkać się i podyskutować z elitą pol-
skiego oraz światowego alpinizmu.

W tym roku będziemy gościć wielkie 
górskie osobowości z Kanady, Kazach-
stanu, Hiszpanii czy Austrii oraz czo-
łówkę polskiego alpinizmu. Znakomity 
wspinacz lodowy Will Gadd opowie m.in. 
o pierwszym w historii zimowym zdoby-
ciu wodospadu Niagara. Prosto z Tyrolu 
przyjedzie do nas profesor Peter Habeler, 
który wraz z Reinholdem Messnerem 
zdobył Mt. Everest bez dodatkowego tle-
nu. Gościem będzie też Òscar Cadiach – 
wybitny hiszpański himalaista, który zdo-
był już trzynaście ośmiotysięczników(!). 
Więcej na stronie: www.dnilajtowe.pl

Karkonoskie 
Dni Lajtowe 
XVI edycja już 
od 6 listopada!

Budynki Orbisu do wyburzenia 
Mieszkańcy czekają na pomoc

Budynki Orbisu

Do wyburzenia – taką decyzję 
wydał Konserwator Zabytków  
w Jeleniej Górze w sprawie bu-
dynków mieszkalnych Świt I  
i II, które przez wiele lat służyły 
pracownikom Hotelu „Skalny”. 
Mieszkańcy w tej sprawie 
zwrócili się o pomoc do Burmi-
strza i radnych z Komisji Go-
spodarki Komunalnej.

Właściciel budynków – Grupa 
Hotelowa „Orbis” – od kilku lat 
prowadzi negocjacje z miesz-
kańcami budynków w sprawie 
dobrowolnego opuszczenia przez 
nich mieszkań. Część lokatorów 
skorzystała z oferty i wyprowa-
dziła się, otrzymując w zamian 

rekompensatę pieniężną. W bu-
dynkach wciąż mieszkają jednak 
cztery rodziny, które negocjują 
z właścicielem jak najlepsze roz-
wiązanie sytuacji.

Grupa Hotelowa „Orbis” kilka 
miesięcy temu wypowiedziała 
umowy najmu mieszkańcom  
w budynku „Świt II” i poinfor-
mowała Gminę Karpacz o obo-
wiązku zapewnienia lokali dla 
mieszkańców, z którymi rozwią-
zała umowy. Budynek jest do 
rozbiórki – taką ekspertyzę bu-
dowlaną posiada właściciel, 
który zaproponował dodatkowo 
najemcom możliwość zamiesz-
kania przez rok w budynku 

„Świt I”, mieszczącym się od 
strony ul. Konstytucji 3 Maja.

We wrześniu odbyło się spo-
tkanie przedstawicieli Grupy 
„Orbis” z mieszkańcami budyn-
ków, na którym ponownie ne-
gocjowano dobrowolne opusz-
czenie najmowanych lokali. 

Wynik negocjacji jest nieznany. 
Jedno jest pewne: budynki są 
do rozbiórki, a mieszkańcy sta-
nowią utrudnienie w realizacji 
zamierzeń właściciela.

radny Grzegorz Kubik, 
przewodniczący Komisji 

Budżetu i Rozwoju Gosp.

Z PRAC KOMISJI RADY MIEJSKIEJ...
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Kill the Devil Hill Kuba 
Nakielski znów szaleje

Sport, kultura, edukacja
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Dyrekcja przedszkola przypomi-
na rodzicom nowoprzyjętych dzieci, 
że opłaty za nauczanie, wychowanie  
i opiekę w przedszkolu, prowadzone  
w czasie przekraczającym czas bez-
płatnego nauczania, wychowania  
i opieki w przedszkolu (od 8.00 do 
13.00) wynoszą 1 zł za godzinę. Opłat 
za przedszkole można dokonywać  
w kasie przedszkola lub na konto: 
65 1090 1926 0000 0001 0194 9262.

→ Przez trzy tygodnie przedszkole go-
ściło Olivera i Simona – praktykantów 
z Niemiec ze szkoły Berufsholles Stol-
berg. Chłopcy brali udział w unijnym 
projekcie Erasmus+ i odbywali prakty-
ki, dzięki którym nabędą kwalifikacje do 

Przedszkole Publiczne

pracy w placówkach oświatowych na 
terenie całej Unii Europejskiej.
→ Na początku września Przedszkole 
odwiedzili policjant i strażnik miejski, 
żeby nauczyć nas, jak bezpiecznie 
należy zachowywać się w drodze do 
i z przedszkola. Dzieci mocno zaan-
gażowały się w zajęcia, chętnie wyko-
nując ćwiczenia proponowane przez 
mundurowych. Serdecznie dziękujemy 
za wizytę!

W sobotę 29 sierpnia odbyła się druga 
edycja ekstremalnego biegu na szczyt 
skoczni Orlinek, czyli Kill the Devil Hill. 
W zawodach wzięło udział pod 100 osób, 
które miały do pokonania trasę 300 me-
trów, w tym: 50 m rozbiegu, 50 m prze-
prawy wodnej, 140 m zeskoku oraz 60 m 
rozbiegu skoczni.
W biegu finałowym w kategorii mężczyzn 
pierwsze miejsce zajął Piotr Łobodziński 
z czasem 3 minuty, drugi na podium był 
mieszkaniec Karpacza Jakub Nakielski 
(3.10 m), a trzeci Maciej Jaunich (3.35). 
Wśród kobiet najlepsze okazały się: Anna 
Fincer z czasem 4.06 min., Danuta Pisko-
rowska (4.19) oraz Elżbieta Kowalewska  
(4.39). Po wyczerpującym biegu zawodni-
cy i kibice mogli wspólnie pobawić się przy 
muzyce zespołu Future Folk, którego wo-
kalista Stanisław Karpiel-Bułecka również 
brał udział w biegu. Chłopaki z humorem  
i energią śpiewali swoje największe prze-
boje, m.in. Twardą skałę. Nie zabrakło rów-
nież piosenek z nowej płyty.            (prom.)

Kuba 
Nakielski 

 4 lipca 
stanął na po-

dium biegu 
3xŚnieżka= 

1xMt.Blanc. 
Niespełna 

dwa 
miesiące 

później znów 
był wśród  

najlepszych 
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GITARĄ i PIÓREM

 Gorące emocje na stoku Lodowiec
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W trakcie 
XXVII 
edycji 
festiwalu 
na scenie 
stanęli 
m.in. Mag-
da Umer 
i Czerwony 
Tulipan

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

Witamy z Przedszkola Niepublicznego 
w Karpaczu. Choć rok szkolny rozpo-
częliśmy w mniejszym niż dotychczas 
składzie, to praca ruszyła pełną parą. 

We wrześniu odwiedzili nas pracow-
nicy Policji i Straży Miejskiej z poga-
danką pt. „Bezpieczny przedszkolak”. 
Gościliśmy też muzyków Filharmonii 
Dolnośląskiej, z którymi poznawaliśmy 
gamę na koncercie „Nutki podróżnicz-

Przedszkole Niepubliczne

ki”. Maluszki pięknie nam się adap-
tują, a starsze przedszkolaki chętnie 
uczestniczą w zajęciach tanecznych  
i muzykują na rytmice. Wielką niespo-
dzianką są zajęcia z języka angielskie-
go prowadzone przez native speake-
ra Williama, który przyjechał do nas  
z Wielkiej Brytanii. 

Dzieci niezmiennie ładują nasze aku-
mulatory pozytywną energią, serwując 
nam na przykład takie perełki: „Na czym 
rosną jabłka? – Na jabłeczniku”.

Legendarna wokalistka, znana 
m.in. ze współpracy z Agniesz-
ką Osiecką nie tylko zaśpiewa-
ła kilka jej piosenek, ale także 
zaskoczyła widzów duetem  
z dziennikarzem i komikiem 
Arturem Andrusem, który nie-
zapowiedziany pojawił się na 

scenie w trakcie sobotniego 
koncertu. Obok nich tego dnia 
wystąpili również Hanka Wój-
ciak, Mariusz Lubomski i Piotr 
Bukartyk. W sobotę natomiast 
na stoku Lodowiec można 
było usłyszeć Piotra Woźnia-
ka, Przemka Paśko z zespo-

łem CO TO, Magdalenę Łazar  
i Massier oraz zespół Czerwo-
ny Tulipan, który zaskoczył 
wyjątkowo energicznym wy-
stępem. Publiczność nie za-
wiodła i jak zawsze zjawiła się 
licznie. Stali bywalcy przynie-
śli ze sobą koce i leżaki. (prom)

1,4
kosztowało 
utrzymanie szkół 
podstawowych 
w Karpaczu 
w I półroczu 2015 r.

852
wydała w I półro-
czu 2015 r. Gmina 
Karpacz na utrzy-
manie gimnazjum. 
594 tys. zł z tej 
kwoty pochłonęły 
wynagrodzenia.

MLN ZŁ

TYS. ZŁ

Szanowni Rodzice!

Jeżeli Wasze dziecko 
nie uczęszcza jeszcze 

do przedszkola to 
zapraszamy 

do naszej placówki
mieszczącej się w Karpaczu 

przy ulicy Okrzei 3.
Prowadzimy

nabór ciągły!
Przyjmujemy dzieci 
w wieku 2,5-5 lat. 

Informacje tel. 757619871,
email: 

przedszkole2_karpacz@wp.pl
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Sport, kultura, edukacja

29 września w Zespole Szkół otwar-
to wystawę fotograficzną Jolanty Stop-
ki pod tytułem „Lekcja patriotyzmu.  
W poszukiwaniu Rzeczpospolitej”. 
Wystawa to pokłosie Międzynarodowe-
go Motocyklowego Rajdu Katyńskiego 
– pielgrzymki do miejsc świętych dla 
Polaków. Lekcja miała uświadomić 
uczniom skalę ludobójstwa dokonane-
go w XX wieku na naszych rodakach  
i pokazać ogrom manipulacji. Wystawa 
będzie czynna do 30 października 2015 
roku. Zapraszamy!

Uchwałą Rady Miejskiej Karpacza 
Szkoła Podstawowa będzie nosić imię 
Przewodników Górskich. Dotychczas 
swoich patronów miało tylko wcho-
dzące w skład Zespołu Gimnazjum – 
są nimi Ratownicy Górscy.
17 września rozpoczęła się już 18. 
edycja Dolnośląskiego Festiwalu Na-
uki. W wydarzeniu wzięli udział ucznio-
wie karpaczańskiego Gimnazjum. W 
piątek (18 września) na Politechnice 

Zespół Szkół

Wrocławskiej wysłuchali wykładu o zja-
wisku bioluminescencji, a na Uniwer-
sytecie Wrocławskim obejrzeli pokaz 
Odlotowa chemia. Były wybuchy, ko-
lorowe dymy, pieniące się substancje 
oraz róże zamrożone w ciekłym azocie. 
Uczniowie udali się też do instytutu fizy-
ki Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie 
wysłuchali wykładu o historii wykorzy-
stywania światła przez człowieka.
Choć w kalendarzu już jesień, ucznio-
wie Zespołu Szkół wciąż nie ochłonęli 
po letnich atrakcjach. Przypomnijmy,  
w lipcu – dzięki dofinansowaniu z Urzę-
du Miejskiego – młodzież z naszego 
miasta mogła wypoczywać nad jezio-
rem w Rucianem-Nidzie. 

W sierpniu z kolei spora grupa dzieci  
i młodzieży wyjechała na obóz strażacki 
do Czech. W programie były m.in. za-
wody sprawnościowe i wycieczki. Obóz 
również został dofinansowany przez UM.

Karpacz w rękach harleyowców

Wśród uczestników zlotu nie brakowało pań

W drugi weekend sierpnia Karpacz stał 
się stolicą miłośników legendarnych mo-
tocykli Harley-Davidson. Na stoku Relaks 
bawiło się ponad pół tysiąca motocykli-
stów, m.in. z Nowej Zelandii. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się IV Mistrzo-
stwa Polski Motocyklistów w Wolnej 
Jeździe, które wygrał Tomasz Kubiczek. 
W konkursie na najładniejszy pojazd zwy-

ciężył Zdzisław Wasiak, a nagrodę głów-
ną imprezy, motocykl Harley-Davidson 
Sportster 883 zgarnął pan Wiesław ze 
Stargardu. Punktem kulminacyjnym zlo-
tu była Wielka Parada Motocykli, która 
przejechała ulicami miasta od Białego 
Jaru. Tłumy turystów oraz mieszkańców  
Karpacza i okolic zjechały też na wieczor-
ne rockowe koncerty.                   (prom)

Stoch podarował 
narty muzeum

Kamil Stoch, wybitny polski skoczek 
narciarski, podarował Muzeum Sportu 
i Turystyki w Karpaczu swoje narty 
skokowe. Odebrał je i przywiózł z Za-
kopanego Zbigniew Kulik, dyrektor tej 
instytucji kultury. Narty dwukrotnego 
mistrza świata trafiły na wystawę stałą 
w muzeum, gdzie od wielu lat prezen-
towane są pochodzące z XIX wieku 
narty z wiązaniami trzcinowymi, kalo-
szowymi oraz pamiątki po wybitnych 
sportowcach: Stanisławie Marusarzu  
i Ryszardzie Witke.                   (prom)

Fo
t. 

A.
 K

ub
ie

ni
ec



Karpacz informator samorządowy   15

III obchody Urodzin Ducha Gór świętowa-
no 19 lipca w parku miejskim przy Kar-
konoskich Tajemnicach. Na gości czekali 
wystawcy z produktami regionalnymi  
i rękodziełem, które cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem.
Uczestnicy mogli m.in. wysłuchać legend 
spisanych przez Katarzynę Paczyńską 
(„Karkonoskie Tajemnice czyli o Duchu Gór 
wieści zasłyszane”) oraz podziwiać rzeźbę 
wykonywaną podczas imprezy przez Grze-
gorza Pawłowskiego. Dla najmłodszych 
przygotowano: wspólne malowanie Wiel-
kiego Ducha Gór, kącik klocków Lego, ma-
lowanie twarzy, naukę jazdy na specjalnym 
rowerze, lekcję chodzenia po linie (tzw. 
slackline) i tworzenie obrazów przy użyciu 
specjalnej maszyny do malowania.

Czas między kolejnymi legendami 
umilały występy m.in. Zdrojowego Te-
atru Animacji, akrobatycznej grupy Ocelot, 
Wiktora Szpulki i Rufi Rafiego. Wystąpi-
ły też zespoły: Mademoiselle Carmel & 
The Zebras, duet Paraluzja oraz Szyszak. 
Jak na urodziny przystało, każdy dostał ka-
wałek okazałego tortu.                                 (prom) 

Urodziny Ducha Gór Bajkowa impreza!

kiem i gracją pokonać tor przeszkód w 
butach na obcasach. Już nie możemy 
się doczekać kolejnej szkolnej imprezy, 
gdyż wszyscy doskonale się bawiliśmy
Już po raz piąty Szkoła 707 uczestni-
czyła w akcji Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Już od pierwszej lekcji patrol 
egzaminacyjny, w skład którego wcho-
dziły Julia oraz Alicja z klasy VI oraz 
Julia z klasy V, przepytywał nauczycieli 
i kolegów z tabliczki mnożenia. W mię-
dzyklasowym konkursie na najlepszych 
rachmistrzów zwyciężyła klasa V.

↑ Uczeń klasy V Szymon Wójcik zdo-
był pierwsze miejsce w IV Regatach 
o Puchar Starosty Lwóweckiego w kla-
sie „Optimist”. Gratulujemy!
← Spore sukcesy odniósł również inny 
uczeń Szkoły 707 – Alan. Podczas Eve-
ryboard Festival chłopiec zdobył puchar 
i medal za odważny zjazd i oryginalny 
strój. Serdeczne gratulacje!                 (net)

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

30 września, podczas imprezy z oka-
zji Dnia Chłopaka w Szkole 707 wszy-
scy chłopcy mieli okazję wykazać się 
swoimi talentami kulinarnymi, manual-
nymi i niezwykłą sprawnością fizyczną 
podczas licznych zabaw i konkursów. 
Warto zaznaczyć, że wszystkim uczest-
nikom fantastycznie udało się ubić pia-
nę z białek, zaszyć dziurawą skarpetę, 
zaprojektować modny strój wyjściowy 
dla koleżanek ze szkoły, a także z wdzię-
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Imprezy, historia, telefony
Karpacz
na starej 
pocztówce

Reprodukcja 
ze zbiorów 
Marioli 
i Mieczysława 
Pajdzik

Ważne telefony
w Karpaczu:

Urząd Miejski         75 76 19 150
MOPS                    75 76 18 595
GOPR                     75 75 24 734
Policja                   75 76 19 245
Pogotowie                        999
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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Budżet partycypacyjny 2016 
– wnioski zebrane!

62,5 tys.
złotych mają do podziału mieszkańcy każdego 
z czterech okręgów Karpacza w ramach
budżetu partycypacyjnego 2016

Urząd Miejski zakończył nabór wniosków do Budżetu 
Partycypacyjnego na 2016 rok. Do Urzędu wpłynęły 32 
wnioski (w tym pierwszy raz dwa wnioski drogą elek-
troniczną). Kilka wniosków zakresem obejmuje działania 
w 4 okręgach. Komisja będzie weryfikowała 16 zadań 
inwestycyjnych (poprawa stanu dróg, remonty schodów, nowe szlaki, ścieżki, park, 
poprawa bezpieczeństwa, znaki drogowe, zagospodarowanie przestrzeni i pozyski-
wanie wody) oraz 7 zadań społecznych (koszulki, sprzęt sportowy dla klubów spor-
towych Śnieżka i Grań, imprezy integracyjne, wydanie płyty muzycznej, aplikacja 
mobilna o Karpaczu, dofinansowanie aktywności dla dzieci). Ostateczną decyzję  
w sprawie wyboru projektów podejmą mieszkańcy w trakcie spotkań, które odbędą 
się w listopadzie.

zastępca burmistrza
Joanna Klaga


