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37,96  km2
Powierzchnia:  

XVII w
Czas założenia: pierwsze wzmianki 
o osadzie sięgają połowy

4 958
Liczba mieszkańców:  

Radosław Jęcek
Burmistrz:

kod pocztowy:

58-540

+48 75
numer kierunkowy:  

KARPACZ – W MIEŚCIE DUCHA GÓR
Góry to rześkie powietrze, piękno natury i poczucie wolności. Wszystko to można znaleźć 
w Karpaczu, malowniczym miasteczku położonym w dolinie rzeki Łomnicy, w Sudetach 
Zachodnich. Choć powierzchnia miejscowości liczy niecałe 38 km2, to bez końca można 
wyliczać dostępne tu atrakcje turystyczne. Naprawdę jest co podziwiać!
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475 km

123 km
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CZY WIESZ, ŻE ...

W mieście można zobaczyć jedną z największych 
ciekawostek geologicznych Karkonoszy – 
marmitową skałę o kształcie studzienki, której 
głębokość jest większa od średnicy. Pochodzenie 
marmitów do dziś nie zostało do końca wyjaśnione. 

4% - tyle słabiej oddziałuje przyciąganie ziemskie w 
Karpaczu Górnym przy ul. Strażackiej – w tym 
miejscu znajduje się tak zwana anomalia 
grawitacyjna. 

W Karpaczu w centrum miasta występują hornfelsy 
– najtwardsze w Polsce i odporne na wietrzenie 
skały. Tworzą one także słynną piramidę Śnieżki. 

1602 m – na taką wysokość wznosi się Śnieżka, 
najwyższy szczyt w Karkonoszach i w całych 
Sudetach. Jest najwybitniejszym szczytem w Polsce 
– wybitność szczytu to liczba, która określa, na ile 
szczyt wyróżnia się ze swego otoczenia. 

300 lat – tyle trwała tradycja wnoszenia w lektykach 
przemęczonych turystów na szczyt Śnieżki. Ostatnią 
lektykę znaleziono w jednym z domów w latach 80. 
XX w.

Bardzo zależy nam na pielęgnowaniu przestrzeni 
zielonej w Karpaczu. Mamy już kolejne pomysły na 
kontynuację rozpoczętych działań – 
uporządkowanie terenów przy drogach, ukwiecenie 
mniejszych skwerów i pasów ulicznych, upiększenie 
parków, które już mamy.  

Kamila Cyganek
Zastępca Burmistrza Karpacza



PIĘKNO NATURY I RADOŚĆ ODKRYWANIA
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Świątynia Wang –  norweski kościółek z XII wieku, który Karpacz w 1842 
roku otrzymał w prezencie od hrabiny Fryderyki von Raden z Bukowca. 
Kościół został przetransportowany do Karpacza, poświęcony i oddany do 
użytku. Służy wiernym do dziś. 

W Karpaczu można zobaczyć Dziki Wodospad – malowniczy zakątek 
położony jest w pobliżu stacji kolei linowej na Kopę.

Warto wybrać się do Muzeum Sportu i Turystyki. Ekspozycja prezentuje 
zbiory związane ze sportami zimowymi, a także kolekcję poświęconą 
ochronie przyrody. Muzeum powstało w 1973 roku i cieszy się wielką 
popularnością wśród miłośników sportu i turystów. 

Pięciometrowa lipa drobnolistna jest znanym w Karpaczu pomnikiem 
przyrody. Drzewo stoi ponad 200 lat i niegdyś odbywały się tu sołtysie sądy, 
a obok stał nawet pręgierz dla złoczyńców – stąd lokalna nazwa „lipa 
sądowa”. 
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GÓRY, ROWER I WYZWANIE

W Karpaczu w latach 1999-2007 swój finał miał słynny wyścig kolarski 
Tour de Pologne. Nic dziwnego! Czterokilometrowy podjazd pod Orlinek to 
wielkie wyzwanie dla każdego zawodowego kolarza. Odcinek nazywany jest 
„Ścianą Płaczu”, ponieważ na tej długości trzeba pokonać 400 m różnicy 
poziomów, a niekiedy wspiąć się na wysokość 800 m n.p.m.!

Zieleń to nie tylko mikroklimat, ale i źródło pozytywnego wpływu na 
człowieka i jego samopoczucie. Mieszkańcy Karpacza doskonale to 
rozumieją i sami składają propozycje zagospodarowania roślinnego 
skwerów.

Katarzyna Gan
Podinspektor ds. Inwestycji w Karpaczu
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BAW SIĘ DOBRZE W MUZEUM ZABAWEK!

Przy ulicy Karkonoskiej w Karpaczu mieszkał Henryk Tomaszewski, sławny 
twórca pierwszego w Polsce Teatru Pantomimy. Tomaszewski był też kolekcjo-

nerem zabawek – swą niezwykłą kolekcję przekazał gminie Karpacz, która 
powołała Muzeum Zabawek w Karpaczu, miejsce uwielbiane do dziś przez 

dzieci i dorosłych. Co roku 20 listopada w rocznicę urodzin artysty, mieszkań-
cy Karpacza spotykają się w samo południe przy Świątyni Wang, by uczcić 

pamięć Mistrza.
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PODRÓŻ PO KARPACKIEJ MAPIE SKARBÓW

W Karpaczu warto zwiedzić wystawę Skarby Ziemi JUNA  mieszczącą się 
w podziemiach Restauracji Dwór Liczyrzepy – bogata kolekcja minerałów 
i kamieni szlachetnych to obowiązkowy przystanek w trakcie zwiedzania 

okolicy. Prezentowane zbiory o rozmaitych barwach i wielkościach to 
zdobycze kolekcjonerów i geologów – wśród kamieni znajdują się amety-

sty, szafiry, malachity, a także diamenty i złoto. 
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W LICZBACH


