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I W Karpnikach ruszy|a inwestycja warta 25 mln zł

Nowa szansa dla pałacu

R€.|€sa$By
Pałac w KaĘr kach
ma no!'eqo {bśddeh. Pighy i bar'
dfo c€.ny faĘtek bo|eśnie
niszczałw
ostalnich|atach'do eego mocio ęĘ
przyl'cży|ipopŹedni iego wlaśdciole.
Dwa m|6ś|ące
lemu Palac odkupjh od
n|Ó d6v6loDeFka
sDó<aWeKor|nw*
3lycl6 z G|iwicna|eżącado Jaćka I'|a.
s|oE. Nowywlaścicie|
natychmiasttof.
pocfąłpr@ €mon|Ne mając6na cs|u
odpowl6dn'6abezpieeenie obleKu i
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To, co dziśdzieie się w Karpnikach,
pozwa|a$ieŹyć. Źe w Ćiągunajbliż.
3fych |a|pałacodfyska dawnąświ€t.
ność| będzie ko|ejną wspania|ą
ozdoĘ oko|icyoMaĄ d|a goś4{'
Jac€k Maśiolod |d|kujuż|al interesotva|
3lę lym parac€rn i mid wob€c nieqo
konk|6t'6 plany.rtugo iednal nis byb
moahiroód Porcf umjenłłf tvczsśniei
6fymi wlaś.fu'elamiw kweslji kup.B
n.szcf6jąc6gozabylku i olacf ającogo
go' rówf,ia pięknego te.enu. spŹe.
daż okazala się Ea|na dopierc' gdy
nad śDrawazawis|owidmo dzia|ań
kon66Matora zab}.ików'KÓry tozwa.
żal moż|iwość
wszczęciaplocedury
.
od6bEn|apałacuwlaściĆie|om'
. Popr26dnigospo.Iare cIopowadŹ|i
pahc do s|anudeM|że fuiny'ni€ bylo
więcna co się og|ądać'Treba bń bly'
śkawlcżnio
rezp@ząćPace fabezpi€'
czaląć6' by zahmoMć pośępuiący
pRlcg€ dei/vas|aiii UEINać iał naMę'
csl connycł'ok'nfitv buctow|i m&vi
Jać€k Masbł, ki'y c.bltje dogĘda
loból. . zacfę|śBy€zyti*je
od gÓry'
czyl od €mo.n'] dacfu. Na sfcf9ś<!s
kupi|iśrry
ob|eldw@ z poje|d6 i po'
łvo|gni€m .g p@adaie prac' 9ięc
d6 m(li€lgny t"a.*:(zsu m tnm|
no&'- Jednocz€śnjs przyqotąujemy'
.óMież od s'lorryfomahei' kokine eta.
Py ilws|ycji. Jost€śmy w sta'm koF
takja ro spejalistami od konseMacji
zabytkÓw f khkowskj€j AsP' któŹy
ząmą 6ię renowacjąnajcenniejsfych

!l*

{ tyzacji produkcji wykor2yslywanych
śiPz.z bosaMską kopa|ntę'
Jacek Masior od |at cfąsto bwa
l
d więc na Do|nyms|ąsku'od iak.egoś
ozasu P.fyc|ągają go tu jednak nig
ty|kointe|esy'jal.6 rcbi w naszyń.o.
gionio, ale i aulentychy zachwyt nad
L/rodą|ych fiemznamiennaw sku|kachokuała si9
pałacusla.
PŹyjaźń f właścicie|ami
. Dzięldnim oĘĘal€m wie|esPa'
aĄ/c''miej* |Jaj!łĘrGz6
anąie w2b+
dfily W€ mnie Mado,ołlec i wiaśnie
l&rynih. I d@eta|€łn dłżl2śU' kiedy
k|.!.p 1690Pabd' o|€za|o się możrNe.
Palac w Karyniłach nie iesl lo
d6 sfą Pżygoda J. [,la^$faz hśto
ĘezĘ abu'o',łą. A|dałie i€st ł|a.
śdd6|€m FędU ot'o|dóU ei'uhcyd'
dę w fułąstże Kons€|\raioa zŹbyt.
|ów' GośPodaruie
iuŹ w fab/j@wydl
śpłohlorzach
w o|iwimd! i pah.'ku Pod

Ę

Pa|ac zoat.n|6 wyrgtńontoj,anyw c|ągu 3 |et.
pod lvfgĘd€m historycayD, fachowa.
n'th 6|€m€n|ów bldowli' Pf}goiolvuj+
my s|ę |6ż& upoządkMania io6y'i
wspałlał€gopa u o|acza}regopabc.

wód Iema|nych'Kór6 zami€r.a wykc
palacu'
ŹyslaÓ nowyt/daś6|d6|
. Jeś|iŹ€.Źy'łik'6 dokoPi€tny sę
do ciep|yń tńd' w t6i piękn€j zis|eni
',/ybuduiemyłysoki6i t|asy ośKldek
]fi.i. t tł...i t.ti. !lł|..
sPA baft,ą.y w|a$ió na tgmach . wy'
Pabc ma bó ot9ła'tym
dh ztiedza. jaśłiasrcie P|anyJ. Masio... z wdęP
h.yÓ' styloiiyn otiBlGm hote|o,,tin ny€h lsla]eń łynika' żÓ na 9Ęboko6d
wysohei ldaśy2 ldktsIdM
eksl + ok 1000 mebóvJpofinniśmytafć m
znvnymlapańan€nbmi. l'łatymieÓał
wodęo temperafut€ 70 słoeni.
nig lonlec. asa&ir
częśćpżygoio
Jacoł Malidżami€za zaintv€slo^'ać
inwośWikyje się w niefa w puedsięwzięci€ w Ka@n.kacnoko|o
'/vywanych
gospodarc'wanyódfiśobsaEch Mkól
25 m|nzl' I ieś|i
nic sfczegó|n€ l o ni6
Pahcu' W Ękach Jacka MasjoEjestok- stani€ na 0ueszkodfi6' zami€Ża zro.
140 hgKaów |6l6nu,Pod którymkryją alifowaćie na Pżes|rzoninajb|iższy.h
Śię n4pnłdopÓdobhi€] bogate źródh d/t\'ch'. makŚvma|nióttzgch|a|.
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Za rtcont slr droat,lotatt l|}
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Whś.icielspól|d WeKot |nwssws
n.s ukrywa' że kieruje dośćboggĘ
fnrĘ' kiĘ staćM tałie p|zedsięlłzle
ci6. Mim nc Mj|e!śz€go okf$u d|a
dew|opsów nie n'anwi sĘ anio 3w}
Jacek lksior, inres|(ł ż
js giwilde p'zdsięEięda, ari moż|
G||rY|c'zachtycił się navtościrea|izacji irflostycii lv KaĘni.
kach. Nie j6| !o jego jgdyny in|6.6ś tżrymreg|onem.
jaka.obi w n6zym rcgionie.Jacek Ma- G|lwicami.
cżery |alatgmukupiłteż
siot' iako lachowiecod au|omatyk|.
|d€. dwiofablkowe kamieniczkinad
Nysą
.ujs teżinnąfimą' od |a|ściś|e
wśpó| ni€ o Poda|Mostustaiońi€ j skiegow
placującąz kopa|ną
jużwyremonte
Węg|aBlumtn6. 4o.fó|cu' |óE fdąŹy1
go Tuńw. zarabia na dostarczan|u waó'Teaz pżyszedlczas
naKalpniki'
specja|islycznyĆhsys|gmÓw au|oma'
DanielAntosik

l_l

r

