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Abstract. The elaboration pays attention to the elements of tourist development in Karpacz, the town with 

dominating tourist function for many years (already existing, new during realization). The resort plays important role 

in the borderland, in particular in the context of joining the European Union by Poland. The possibilities and barriers 

of further land development in the tourist context were emphasized paying attention on the landscape resources, 

existing tourist infrastructure. Special attention deserves coming into existence in Karpacz Górny a gigantic Hotel 

SPA Gołębiewski and Rehabilitation and Sanatorium Centre "Sandra". The first one was planned for 1500 guests, 

with aquapark, sports hall, ice rink, bowling alley, shooting range, golf field, artificial ski slope, 33 conference rooms 

(the biggest one for 2500 people). Its investor is the businessman Tadeusz Gołębiewski, the owner of hotels in 

Mikołajki, Wisła and Białystok. Still before starting this enormous recreation and sports complex there appear 

numerous comments on its influence on the functioning of existing hotels, lodging houses, holiday houses. They 

may lose their present guests. There is a big chance that they were substituted by new willing ones with smaller 

amounts of cash. The Gołebiewski Hotel due to its standard will attend the richest guest, also foreign ones. Its 

start-up may have a big influence on the town development, on the landscape changes, transformations in 

functioning of the particular zones in the town, on attracting further investors.  

Słowa kluczowe: zagospodarowanie turystyczne, turystyka, kompleks rekreacyjno-sportowy, centrum 

rehabilitacyjno-sanatoryjne 

Key words: tourist planning, tourism, recreation and sports complex, rehabilitation and sanatorium 

centre  

 

 

Wprowadzenie 

 

Karpacz to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych kurortów górskich tej części Europy. To również 

ważny ośrodek rekreacyjno-sportowy. Funkcja turystyczna od lat jest tą dominującą, zarówno latem jak 

i zimą. Miasto może poszczycić się rozległą przestrzenią, widokami i naturalną urodą. Z uwagi na 

walory turystyczne (położenie, walory środowiska geograficznego) staje się on coraz bardziej popularny 

zarówno wśród rodzimych turystów, jak i obcokrajowców. Miasto zajmuje powierzchnię ok. 40 km². 
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Liczy 4995 mieszkańców (dane na 2008 rok), przy gęstości zaludnienia 131,5 os./km². Położone jest w 

południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, w Karkonoszach, u zbiegu Łomnicy i 

Łomniczki, u podnóża Śnieżki (1602 m n.p.m.). Od XIV w. ośrodek wydobycia złota i kamieni 

półszlachetnych. Od 1677 znany jako Krummhübel (nazwa urzędowa do 1945). Od poł. XIX w. rozwija 

się jako ośrodek turystyczno-wypoczynkowy. Prawa miejskie miejscowość uzyskała w 1959 roku. To 

główna baza wypadowa we wschodniej części Karkonoszy. Najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżka 

znajduje się także w granicach miasta. Miasto rocznie odwiedzane jest przez około 150 tysięcy 

turystów. Do atrakcji turystycznych Karpacza należy: wyciąg krzesełkowy na Kopę, letni tor 

saneczkowy, zimowy tor saneczkowy, wyciągi narciarskie, dwie skocznie narciarskie, liczne korty 

tenisowe. Miasto jest organizatorem lub współorganizatorem wielu imprez sportowych, rozrywkowych i 

kulturalnych (ogółem jest ich ok. 70-ciu rocznie). Najważniejsze z nich to: Kontynentalny Puchar Świata 

B w Kombinacji Norweskiej (styczeń); Mistrzostwa Polski Seniorów w Skokach i Kombinacji Norweskiej 

(styczeń); "Ślizg na Bele Czym", organizowany nie w każdym roku (luty); Mistrzostwa Polski Żeglarzy w 

Narciarstwie Alpejskim (z udziałem żeglarzy, sterników i miłośników windsurfingu (marzec); „Memoriał 

Waldemara Siemaszki” Puchar Polski w Ski-Alpiniźmie. Mistrzostwa Służb Ratowniczych – Żleb Małego 

Stawu (marzec); „Mistrzostwa Polski z Jajem” (w miesiącu w którym przypada Wielkanoc); „Puchar 

Samotni” zawody narciarskie w Kotle Małego Stawu bez podziału na grupy wiekowe (kwiecień); 

Mistrzostwa Polski w Western i Rodeo (Western City) – (maj); Festyn Majowy – impreza plenerowa 

(maj); „Bieg na Śnieżkę” – trasą jednego z najtrudniejszych biegów górskich w Europie, przy 

wzniesieniu 1012 m (czerwiec); Międzynarodowy Zjazd Zabytkowych Pojazdów Pożarniczych (lipiec) - 

(ryc. 1); Kolarski Wyścig na Śnieżkę (sierpień); Mistrzostwa Tragarzy Lektyk (sierpień); Finały 

kolarskiego wyścigu "Tour de Pologne" (wrzesień); Mistrzostwa Dolnego Śląska na sankorolkach 

(wrzesień); Międzynarodowy "Zbieg ze Śnieżki do Samotni" (wrzesień); Mistrzostwa Polski 

Dziennikarzy na Letnich Torach Saneczkowych (wrzesień); „Wyścigi Psich Zaprzęgów Husky” 

(grudzień). Ilość cyklicznych imprez, w tym o zasięgu międzynarodowym dowodzi o zapotrzebowaniach 

Karpacza w zakresie infrastruktury turystycznej, której ważnym elementem jest budowa kompleksu 

Gołębiewski i Centrum Rehabilitacyjno-Sanatoryjnego „Sandra”. 

Karpacz przyciąga turystów walorami krajobrazów. Można w nim delektować się przepięknymi 

widokami i czystym powietrzem. Z niemalże każdego miejsca podziwiać można pasmo Karkonoszy z 

najwyższym szczytem Śnieżką, która króluje nad miastem. Z Karpacza wychodzi wiele szlaków 

turystycznych. Wśród nich najbardziej uczęszczany to szlak na Śnieżkę. Dla wielu osób (w tym 

kuracjuszy) stanowi on wspaniałe miejsce powrotu do zdrowia, miejsce z możliwością skorzystania z 

aktywnego wypoczynku, miejsce licznych rozrywek o każdej porze roku. 

 

Cel pracy, zakres opracowania, metoda badawcza 
 
Celem niniejszego opracowania jest analiza i ocena nowych tendencji w zagospodarowaniu 
turystycznym miejscowości przygranicznej o dominującej funkcji turystycznej. Szczególną uwagę 
zwrócono na elementy będące w trakcie realizacji (największe kubaturowo), oceniano ich wpływ na 
istniejącą infrastrukturę turystyczną, na zasoby przyrodnicze i krajobrazowe. Wyeksponowano 
możliwości i bariery dalszego zagospodarowania przestrzennego w kontekście turystycznym.  
Badania prowadzono w obrębie Karpacza. Ilość cyklicznych imprez sportowych, w tym o zasięgu 
międzynarodowym dowodzi o zapotrzebowaniach Karpacza w zakresie infrastruktury turystycznej, 
której ważnym elementem jest budowa wielkich kompleksów wypoczynkowo – sanatoryjnych.  

http://www.karpacz.net/sport--35/stoki-i-wyciagi-124/
http://www.karpacz.net/atrakcje-w-miescie-17/tor-saneczkowy-91/
http://www.karpacz.net/atrakcje-w-miescie-17/tor-saneczkowy-91/
http://www.karpacz.net/atrakcje-w-miescie-17/tor-saneczkowy-91/
http://www.karpacz.net/sport--35/stoki-i-wyciagi-124/
http://www.karpacz.net/
http://www.karpacz.net/
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Na potrzeby opracowania te elementy zagospodarowania turystycznego oceniano w kontekście innych 
małych miast z dominującą funkcją turystyczną (np. Szklarska Poręba, Zieleniec, Międzygórze i inne). 
Podstawowym źródłem danych były dokumenty planistyczne takie jak: Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, Strategia Rozwoju Gminy Karpacz, Ekofizjografia wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Plan Rozwoju Lokalnego, Program Rewitalizacji, Plan 
Odnowy Miejscowości, a także Bank danych regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.  
Duże obiekty hotelowe i rehabilitacyjno-sanatoryjne (w tym: Kompleks hotelowy SPA „Gołębiewski” oraz 
Centrum Rehabilitacyjno-Sanatoryjne „Sandra”) jako nowe elementy infrastruktury turystycznej stanowić 
będą kubaturowe dominanty w krajobrazie miasta. Ich uruchomienie może mieć znaczący wpływ na 
rozwój miasta, w tym na zmniejszenie bezrobocia, na wzbogacenie kasy miasta o dodatkowe pieniądze 
pochodzące z podatku od nieruchomości i opłat turystycznych, na przyciągnięcie kolejnych inwestorów, 
zwłaszcza z sektora finansowego i informatycznego. 

Jednak należy zadać pytanie o negatywne skutki jakie wywrą nowe inwestycje (zarówno w fazie 

budowy jak i eksploatacji) w kontekście zmian krajobrazowych, jak i przemian w funkcjonowaniu 

poszczególnych stref w mieście. 

Obszar badań - atrakcje turystyczne Karpacza 
 

Karpacz nie bez powodu określany jest turystyczną stolicą Karkonoszy. Miasto dysponuje wieloma 
atrakcjami turystycznymi, do których m.in. należą: Kościółek Wang; Muzeum Zabawek z wielką kolekcją 
lalek z całego świata - ponad 2 tys. eksponatów; Muzeum Sportu i Turystyki; Tor saneczkowy 
„Kolorowa” w centrum miasta; kolej linowa na Kopę; Western City; liczne stoki narciarskie; skocznia 
narciarska Orlinek; trasy biegowe; sieć ścieżek rowerowych; liczne szlaki turystyczne (ryc.1). 

 
 

 

 

Ryc. 1. Lokalizacja atrakcji turystycznych Karpacza (oprac. własne na podstawie www.e-karpacz.pl) 
Fig. 1. Localization of Karpacz tourist show-places (own elaboration on the basis of www.e-karpacz.pl) 

http://www.e-karpacz.pl/
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Zabytkowy kościółek Wang zbudowany został w XII wieku w południowej Norwegii w miejscowości 
Vang, położonej nad jeziorem Vang. Wzniesiono go na wzór najlepszych przykładów skandynawskiego 
drewnianego budownictwa sakralnego. Obiekt ten w pierwszej połowie XIX wieku z uwagi na bardzo zły 
stan techniczny przeznaczono do rozbiórki. Za bardzo niewielkie pieniądze kupił go król pruski Fryderyk 
Wilhelm IV. W 1841 roku w formie rozebranej przewieziono go w skrzyniach statkiem do Szczecina, a 
następnie do Muzeum Królewskiego w Berlinie. Hrabina von Reden z Bukowca wymusiła na Fryderyku 
Wilhelmie IV podarowanie kościółka gminie Brückenberg (Karpacz Górny) w 1842 roku. Kościółek 
zbudowano z sosny norweskiej. 
Inną atrakcją jest Muzeum Sportu i Turystyki, które gromadzi eksponaty, dokumenty i wszelkie pamiątki 
związane z rozwojem sportu, turystyki i ochrony przyrody w Karkonoszach. Budynek powstał w latach 
1932-36 z inspiracji mieszkańców Karpacza, z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne, które działało 
do 1946 roku. Po likwidacji Muzeum Regionalnego przeznaczono budynek na cele mieszkalne dla 
mieszkańców Karpacza. Później funkcjonowała w nim firma krawiecka. Idea utworzenia Muzeum 
Sportu i Turystyki zrodziła się na początku lat 70-tych dwudziestego wieku. 3 września 1974 roku 
oficjalnie otwarto muzeum jako filię Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. W muzeum w specjalnie 
wykonanej podmurówce wyeksponowano skały występujące na terenie Sudetów. Wystawa zawiera 3 
działy: Genezę i rozwój turystyki w Karkonoszach ze szczególnym uwzględnieniem turystyki polskiej; 
Rozwój sportów zimowych w Karkonoszach; Ochronę przyrody w Karkonoszach. 

Na uwagę zasługuje także Miejskie Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka Tomaszewskiego powstało 
w 1995 roku. Do jego utworzenia w dużej mierze przyczynili się mieszkańcy miasta. Muzeum stworzono 
na bazie kolekcji zabawek Henryka Tomaszewskiego - wybitnego artysty, twórcy Wrocławskiego Teatru 
Pantomimy we Wrocławiu. Od 1968 roku Henryk Tomaszewski mieszkał w Karpaczu. Zgromadzony 
zbiór to owoc wieloletnich poszukiwań i pasji kolekcjonerskich tego artysty. Ten unikatowy zbiór 
zabawek z wielu krajów świata Tomaszewski przekazał aktem darowizny Gminie Karpacz w 1994 roku. 
Istota kolekcji i jej atrakcyjność polega na zebraniu przez Henryka Tomaszewskiego prawie wszystkich 
form zabawkarskich, jakie powstały na przestrzeni ostatnich 200 lat.  

 

Istniejące turystyczne obiekty kubaturowe 

 

Główną osią urbanistyczną miasta jest ul. Konstytucji 3-go Maja. Biegnie ona środkiem Krzywej Góry od 
dawnego dworca kolejowego w górę do hotelu "Biały Jar". Za mostem na Łomnicy ulica zmienia nazwę 
na Karkonoską i ciągnie się serpentynami ostro w górę do Karpacza Górnego. Niejako śródmieściem 
Karpacza jest odcinek ul. Konstytucji 3-go Maja od poczty do DW "Chrobry". Na tym fragmencie skupia 
się zasadnicze zagospodarowanie miasta. Zabudowa jest w nim najbardziej zwarta. Tutaj 
zlokalizowano najważniejsze urzędy, instytucje, lokale, hotele i sklepy. To do tej części miasta licznie 
przemieszczają się turyści żądni zakupowych atrakcji. 
Liczba turystów korzystających z usług noclegowych z roku na rok systematycznie wzrasta. W okresie 
od 2001 do 2007 roku wzrosła o ponad 40 000 (tab.1). Jeśli chodzi o zaplecze to w Karpaczu znajduje 
się ok. 11,5 tysiąca stałych miejsc noclegowych (w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, 
schroniskach, kwaterach prywatnych i na campingach). Wśród nich wymienić można te dotychczas 
największe i o wysokim standardzie świadczonych usług jak: Hotel Orbis Skalny (296 miejsc 
noclegowych); Hotel Karpacz (40 miejsc noclegowych); Hotel Alpejski (85 miejsc noclegowych); Hotel 
Dziki Potok (105 miejsc noclegowych); Hotel Piecuch (102 miejsca noclegowe). 

 
 
 
 

http://www.karpacz.net/
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Tab. 1. Liczba turystów korzystających z noclegu w latach 2001-2007 (opracowanie własne na podstawie GUS 
oraz danych Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Karpaczu)  
Tab. 1. The number of tourists having night's lodging in the period 2001-2007 (own work based on the GUS data 
and Finance Department of Municipal Office in Karpacz) 
 

Lp. Rok Liczba turystów 
korzystających z noclegu 

Wpływy z opłaty klimatycznej 
 [w zł] 

1. 2001 133 361 382 915 

2. 2002 143 522 337 770 
3. 2003 145 654 439 751 

4. 2004 152 963 556 325 

5. 2005 161 209 601 032 

6. 2006 166 977 633 215 

7. 2007 175 917 650468 

 

 

Turystyczne obiekty kubaturowe w trakcie realizacji  

Oprócz powstających, rozbudowywanych, modernizowanych, małych, najczęściej rodzinnych inwestycji 

na szczególną uwagę zasługują dwa obiekty: Hotel SPA „Gołębiewski” i kompleks „Sandra” (ryc.2). 

 
 

Ryc. 2. Lokalizacja obiektów turystycznych w trakcie realizacji (opracowanie własne na podstawie www.e-
karpacz.pl)  
Fig. 2. Localization of tourist objects under construction at Karpacz (own elaboration on the basis of www.e-
karpacz.pl) 

 
Pierwszy z nich wraz z niezbędnymi urządzeniami, obiektami towarzyszącymi oraz centrum 
konferencyjno-rekreacyjnym zajmować będzie teren o łącznej powierzchni około 11 ha (ryc.2). 

http://www.e-karpacz.pl/
http://www.e-karpacz.pl/
http://www.e-karpacz.pl/
http://www.e-karpacz.pl/
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Podstawowe przeznaczenie terenu obejmować będzie: usługi turystyczne, usługi rekreacji i sportu 
(aquapark), usługi kultury i rozrywki, usługi kongresowe, nauki, edukacji, badawczo rozwojowe, ochrony 
zdrowia, wystawiennicze, handlu i gastronomii. Wysokość hotelu przewidziano na pięć kondygnacji 
nadziemnych i trzy podziemne. W podpiwniczeniu zlokalizowano dyskotekę, zaplecze gastronomiczne i 
magazynowe, kręgielnię, bilard, lodowisko, salę gimnastyczną, maszynownię. Na niższych poziomach 
zaprojektowano parkingi dla około 630 samochodów. Na parterze znajdować się będzie część 
wejściowa ze sklepami, recepcją, restauracjami, biurami oraz zespół basenów. Na wyższych 
kondygnacjach zlokalizowano kilkanaście sal konferencyjnych i dużą salę kongresową na około 2000 
miejsc, około 642 pokoi hotelowych oraz 20 apartamentów (około 1300 miejsc hotelowych). 
Obiekt posiada skoncentrowany układ kompozycyjny o powierzchni rzutu około 22 200 m² (2,2 ha). 
Powierzchnia całkowita to 147 000 m², kubatura – 576 m³. Przyjęta wysokość obiektu wynikała z analiz 
wglądów krajobrazowych, w taki sposób, aby zachować najbardziej charakterystyczne osie widokowe 
od punktów widokowych zlokalizowanych w zasięgu wizualnego oddziaływania obiektu.  
W projekcie hotelu przewidziano również lokalizację lądowiska dla śmigłowca. W zakresie 
zagospodarowania terenu, obszerny plac po byłym basenie przy ul. Kąpielowej przewidziano pod 
parking dla około 400 samochodów osobowych i 30 autobusów. 
Południowo-zachodnią część terenu, stanowiącą również własność inwestora, a położoną w otoczeniu 
bezimiennego dopływu Budniczej Strugi przeznaczono pod tereny zielone (zwłaszcza zieleń chronioną). 
Występują bowiem na tym terenie rośliny podlegające ochronie prawnej. 
Na północno-wschodnich stromych zboczach, od strony ulicy Karkonoskiej wydzielone zostały tereny 
zieleni urządzonej z zakazem lokalizacji na nich obiektów kubaturowych. Wschodnią część terenu, 
położoną po obu stronach ulicy Kąpielowej, zgodnie z planem miejscowym przeznaczono pod nową 
zabudowę mieszkaniową z usługami turystycznymi, przy zachowaniu prawidłowego udziału terenów 
zielonych, w tym terenów zieleni nie urządzonej na podmokłościach i w otoczeniu cieków. Obsługę 
komunikacyjną tego terenu ma zapewnić sieć projektowanych ulic dojazdowych i wewnętrznych, ciągi 
pieszo-jezdne prowadzone od ulicy Karkonoskiej, poprzez drogę lokalną – zmodernizowaną ulicę 
Kąpielową. W kompleksie przewidziano również: halę sportową, sztuczne lodowisko, kręgielnię, pole 
golfowe, strzelnicę, sztuczny stok narciarski.  
Obecnie Karpacz odwiedza rocznie około milion turystów. Nowy kompleks konferencyjno-
wypoczynkowy mógłby przyciągnąć do miasta każdego roku dodatkowo 300 tys. turystów.  

Na uwagę zasługuje fakt, iż pierwotnie konserwator zabytków nie chciał wyrazić zgody na budowę 
kompleksu SPA Gołębiewski w Karpaczu, co mogłoby zahamować dalszy rozwój tej górskiej 
miejscowości turystycznej. Inwestycja została wprowadzona do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Pomimo kilku zastrzeżeń, zgodę wydał też kierownik delegatury Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze. Jego opinia była niezbędna, gdyż cały Karpacz uznany 
jest za zabytek i na każdą nową inwestycję trzeba uzyskać zgodę konserwatora zabytków. Jednak 
konserwator zabytków zakwestionował projekt. Jego zdaniem kompleks Gołębiewski nie wpisuje się 
prawidłowo w atmosferę Karpacza i nie szanuje swego otoczenia. Powoduje także negatywne 
oddziaływanie na krajobraz Karkonoszy. Kubatura kompleksu jest za duża, za duża jest jego wysokość. 
Bez zgody konserwatora zabytków starostwo nie mogło wydać pozwolenia na budowę. Negatywną 
opinię wydało również Stowarzyszenie Architektów Polskich, ze względu na jego wielkość, proporcje, 
które zdaniem prezesa Jeleniogórskiego Oddziału Stowarzyszenia nie zostały wkomponowane 
prawidłowo w przestrzeń pięknego kurortu. Pomimo licznych negatywnych opinii, zdaniem wielu osób 
powstanie Hotelu „Gołębiewski” jest ogromną szansą dla miasta. Przyniesie ogółowi społeczności 
Karpacza doraźne korzyści w postaci wzrostu renomy miasta, jako liczącego się ośrodka turystycznego, 
konferencyjnego, sportowego, dodatkowych miejsc pracy, wzrostu dochodów budżetu miasta. Podobne 
inwestycje w innych miastach turystycznych przyciągnęły nie tylko turystów, ale i kolejnych inwestorów. 
Korzyści te będą kosztem przeobrażeń krajobrazu kulturowego i negatywnych zmian w środowisku 
przyrodniczym. 
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Tereny zajmowane przez kompleks „Gołębiewski” stanowiły dotychczas przestrzeń otwartą i 
przyrodniczo czynną, ze stanowiskami rzadkich i podlegających ochronie gatunkami roślin. Posiadały 
silne powiązania przyrodnicze z obszarami budującymi system przyrodniczy miasta .To również obszar 
o wysokich walorach krajobrazowych, tak w sferze krajobrazu kulturowego, jak i naturalnego. Kompleks 
ten w znacznym stopniu negatywnie oddziaływać będzie na wiele komponentów środowiska nie tylko 
na terenie planu, ale także w jego otoczeniu, zarówno w okresie budowy jak i eksploatacji. 
Do negatywnych wpływów, które przeniosą się poza obszar zajęty przez sam kompleks zaliczyć należy: 
oddziaływanie na krajobraz (zwłaszcza poprzez zmianę panoramy miasta widzianej ze szczytowych 
partii gór oraz z wyciągu krzesełkowego na Kopę; pomniejszenie powierzchni systemu przyrodniczego 
miasta; zakłócenia klimatu akustycznego, spowodowane zwiększonym ruchem samochodowym (w 
fazie budowy i eksploatacji); wzrost zapotrzebowania na wodę wymuszający poszukiwania nowych 
rozwiązań w zakresie gospodarki wodnej; wzrost ilości wytwarzanych ścieków powodujący wzrost 
zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych; wzrost zanieczyszczenia powietrza poprzez 
zwiększoną emisję zanieczyszczeń energetycznych i komunikacyjnych; wzrost zagrożenia 
powodziowego na terenach przyległych do Budniczej Strugi i Łomnicy, poprzez zwiększone 
odprowadzanie spływów wód deszczowych z powierzchni bardziej zabudowanych i utwardzonych. Tak 
intensywna zabudowa tego terenu istotnie zmniejszy powierzchnię terenów biologicznie czynnych i 
przyczynić się może do znacznego zmniejszenia powierzchni siedlisk podmokłych ze stanowiskami 
roślin chronionych. Może również niekorzystnie wpłynąć na zasilanie wód podziemnych. 
W Karpaczu trwa budowa Centrum Rehabilitacyjno-Sanatoryjnego „Sandra SPA”, której zakończenie 
planowane było na koniec 2009 r (ryc.3). Główną ideą kompleksu są pobyty kuracyjne i odnowy 
biologicznej oraz pobyty z programami kosmetycznymi. Kompleks „SANDRA SPA” usytuowany jest w 
samym centrum Karpacza. Zajmuje powierzchnię 3,00 ha. Obiekt hotelowy 4 gwiazdkowy, dysponować 
będzie 550 miejscami w 260 komfortowych pokojach, parkingami podziemnymi (200 stanowisk), 
tarasami do opalania z widokiem na panoramę Śnieżki i z pięknym ogrodem. W hotelu przewidziano 2 
jadalnie, 3 sale konferencyjne, kawiarnię, PUB, 6-torową kręgielnię, salon gier. W bliskim sąsiedztwie 
kompleksu usytuowane są 2 wyciągi narciarskie z wypożyczalnią nart.  
Do hotelu przynależeć będzie centrum odnowy biologicznej, baza zabiegów rehabilitacyjnych, kompleks 
basenowo rekreacyjny z sześcioma basenami i zjeżdżalniami. W ramach odnowy biologicznej 
skorzystać będzie można z takich urządzeń jak: sauna fińska sucha ze światłoterapią; sauna rosyjska 
(bania); sauna parowa; sauna aromatyczna; grota solna; grota śnieżna; studnia lodowa; grota 
natryskowa - natryski doznań z mgłą polarną i deszczem tropikalnym; caldarium (podgrzewane 
siedziska, aromaterapia, muzyka relaksująca, tlenoterapia); łaźnia błotna; łaźnia parowa z 
aromaterapią; słoneczna łąka ze stanowiskami do opalania (bez klasycznych łóżek typowych dla 
zwykłego solarium); solarium stojące; wypoczywalnia z ciepłymi ławami i siedziskami kamiennymi; 
łóżka do masażu i do peelingu; inhalacja solna; gabinety kosmetyczne. Baza rehabilitacyjna (ponad 50 
różnych zabiegów) dysponować będzie m.in. komorą do krioterapii; masażami; wannami do 
hydromasaży i masażu podwodnego; leczniczą fizykoterapią; balneoterapią; laseroterapią; 
kinezyterapią adresowaną głównie do osób ze schorzeniami narządu ruchu oraz układu oddechowego i 
krążenia; zabiegami oczyszczającymi organizm oraz relaksującymi; medycyną naturalną; fluidoterapią. 
Baseny kryte o łącznej powierzchni lustra wody 1000 m² zaoferują swoim gościom m.in.: basen 
solankowy, basen pływacki do ćwiczeń (aerobik wodny, rehabilitacja wodna) ze stanowiskami do 
masażu brzucha i barku oraz ścieżką do masażu całego ciała; basen z gorącą wodą (ze stanowiskami 
do masażu & jacuzzi) 36-38C; wodną ścieżkę do masażu stóp; stanowiska siedzące do masażu stóp; 
basen z zimną wodą (16C) z wodospadem; basen pływacki o wym. 10 m x 25 m ze sztuczną falą; 
basen dla dzieci 3-poziomowy o głębokości 20 cm, 40 cm i 80 cm z wodnymi zabawkami (foki, słonie 
tryskające wodą) z piaskiem morskim na plaży; zjeżdżalnie. W kompleksie będzie również basen 
odkryty o wym. 10 m x 16 m z podgrzewaną wodą, sala do ćwiczeń (aerobic), siłownia, squash, 
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symulator gry w golfa, ogród zdrojowy. W kompleksie przewidziano również pasaż handlowo-usługowy, 
który w centrum miasta jest bardzo potrzebny. 

 

 
 
Ryc. 2. Kompleks rekreacyjno-sportowy Gołębiewski w Karpaczu z lotu ptaka, w budowie (fot. autorki, marzec 
2009) 
Fig. 2. Recreation and sports complex Gołebiewski in Karpacz bird’s eye view, inder construction (author’s photo, 
March 2009) 

 

Ryc. 3. Centrum Rehabilitacyjno-Sanatoryjne „Sandra SPA” w budowie (fot. autorki, listopad 2008) 
Fig. 3. Rehabilitation and Sanatorium Centre "Sandra SPA” under construction (author’s photo, November 2008) 
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Podsumowanie 

 

W 2003 roku w plebiscycie "Najpopularniejsza miejscowość turystyczna" o Puchar Prezydenta RP A. 

Kwaśniewskiego, organizowanego przez "Sport i Turystykę" Karpacz zwyciężył jako najpopularniejsza 

miejscowość turystyczna. Budowa ogromnego kompleksu rekreacyjno-sportowego „Gołębiewski” i 

Centrum rehabilitacyjno-sanatoryjnego „Sandra SPA” niewątpliwie wpłynie korzystnie na wizerunek 

miasta. Miejscowość znana będzie nie tylko w kraju, ale i poza granicami. Tej skali zespół turystyczno-

wypoczynkowy występuje również w innych krajach rzadko. Pomimo pewnych negatywnych czynników, 

zwłaszcza w kontekście przyrodniczo-krajobrazowym powstanie obu tych aktualnie realizowanych 

zespołów turystyczno-rekracyjno-zdrowotnych jest ogromną szansą dla rozwoju miasta. Podobne 

inwestycje w innych miastach turystycznych przyciągnęły nie tylko turystów, ale i kolejnych inwestorów 

(vide Mikołajki, Wisła). 

Wnioski końcowe 

 

 Karpacz, jako 5 tysięczne dolnośląskie miasto intensywnie pracuje nad ciekawym i dobrym 

turystycznie zagospodarowaniem, a tym samym nad wizerunkiem miasta - kurortu, o rosnącej 

atrakcyjności świadczy systematycznie powiększająca się liczba turystów korzystających z bazy 

noclegowej. 

 Do najważniejszych realizowanych inwestycji turystyczno-rekreacyjnych w Karpaczu znacząco 

wpływających na strukturę krajobrazu miasta zaliczyć należy obiekty wielko kubaturowe: Hotel SPA 

„Gołębiewski”, Centrum Rehabilitacyjno-Sanatoryjne „SANDRA” 

 Korzyści wynikające z uruchomienia nowych inwestycji odbędą się kosztem negatywnych zmian w 

środowisku przyrodniczym. 

 Turystyczna przyszłość Karpacza w tym: budowa nowej kolei gondolowej, współpraca z partnerem 

czeskim Lanova Draha, modernizacja infrastruktury turystycznej, współpraca z innymi ośrodkami 

turystycznymi w kraju i za granicą niesie za sobą konieczność realizacji kolejnych inwestycji i 

wprowadzania do krajobrazu miasta nowych elementów, często o charakterze dominant całkowicie 

zmieniających układ urbanistyczny. 
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