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Święto Śniegu w Szklarskiej Porębie
W ramach obchodów Światowego
Dnia Śniegu (FIS World Snow Day) 16
stycznia oficjalnie otworzyliśmy sezon
w Szklarskiej Porębie. Pod dolną stacją kolei linowej na Szrenicę Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej wraz ze Szkołą Narciarstwa
PADAŚNIEG zorganizował Święto
Śniegu. Tego dnia atrakcji nie zabrakło
zarówno dla gości, którzy pod Szrenicę przyjechali wypoczywać, jak i dla
mieszkańców Szklarskiej Poręby. Nie
chodzi tu jedynie o śnieg, który był
głównym bohaterem otwarcia sezonu.
Dzięki obfitym opadom, na dwa dni
przed imprezą, mieliśmy zagwarantowany prawdziwie zimowy krajobraz
pięknie współgrający z elementami sobotniej imprezy. Tego dnia na Puchatku
zainaugurowaliśmy Turniej Czterech
Stoków. W zawodach wzięła udział rekordowa ilość zawodników (ponad 100)
w różnych kategoriach wiekowych. Na
Ski Arenowym Snow Parku odbyły się
również darmowe warsztaty jazdy na
nartach oraz snowboardzie, zorganizowane przez instruktorów szkółki PADA-

ŚNIEG. Udzielali oni
cennych wskazówek,
z których mógł skorzystać każdy obecny
tego dnia na stoku.
Ponadto zorganizowano jazdę testową
na pojazdach tj. skibike oraz snowscoot.
Odbył się również
mini pokaz jazdy na
długim railu, w którym wzięli udział najodważniejsi.
W Strefie Animacji, zorganizowanej
z myślą o najmłodszych uczestnikach
Święta Śniegu, działo się również wiele.
Dzieci mogły skorzystać z gier i zbaw na
śniegu,
prowadzonych przez różowo-włosą animatorkę.
Odbył się także konkurs taneczny, a każde
dziecko, które
wzięło udział
w zabawie, nagrodzone zostało
dyplomem.
Dodatkowo w Strefie Animacji można było obserwować na
żywo w akcji rzeźbiarzy, którzy
będą reprezentować Polskę na
Festiwalu Śniegu w Sapporo. Po
ukończeniu swojej rzeźby oddali
ją oni w ręce najmłodszych, którzy z uśmiechami na twarzach
pomalowali śnieżne dzieło na
wszystkie kolory tęczy.
Na stoku nie zabrakło również
policji, która edukowała szczególnie dzieci w ramach działań
„Bezpieczne Ferie” oraz „Bezpieczny Stok”. Uwagę zwracali

głównie na konieczność jazdy w kasku
rozdając dodatkowo odblaski.
Punktem kulminacyjnym World
Snow Day była Padaśniegowa Gra Terenowa, która odbyła się w niedzielę,
17.01. br. Mogli wziąć w niej udział
zarówno narciarze jak i snowboardziści,
dzieci oraz dorośli. Zawodnicy musieli
dobrać się w dwuosobowe drużyny i poruszać się po stokach Szrenicy z wykorzystaniem mapy, która odkrywała wiele
ciekawych zakamarków stoku oraz tajników meteorologii. Wykonując powierzone zadania, drużyny zbierały punkty,
które na koniec przeobraziły się w atrakcyjne nagrody.
Zwycięzcami Padaśniegowej Gry
Terenowej została drużyna Iskierki, któdok. na str. 2

ra wygrała w dogrywce z drużyną z drugiego miejsca – Klonami. Obie grupy
uplasowały się na podium z liczbą 162
punktów. Drużyna Rozrabiaki dojechała

na trzecie miejsce z liczbą punktów 161.
Gra terenowa była bardzo wyrównana
i cieszyła się powodzeniem. W sumie
w zabawie udział wzięło ponad 30 osób,

które stworzyło kilkanaście drużyn.
Weekendowej zabawie towarzyszyli
przez dwa dni dziennikarze, relacjonując World Snow Day w Szklarskiej Porębie w różnych mediach (od telewizji,
po radio i na portalach informacyjnych
kończąc).
Weekend Święta Śniegu nie jest jedyną atrakcją przygotowaną przez miasto na ferie 2016. Przed nami jeszcze
wiele atrakcji, których harmonogram
można zobaczyć na stronie www.szklarskaporeba.pl.
Organizatorami tego wydarzenia
byli: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie wraz z Szkółką Narciarską Pada
Śnieg. Ogromne podziękowania dla Hotelu Kryształ za sponsoring w postaci
ciepłego posiłku, oraz Term Cieplickich
za ufundowanie nagród. Dziękujemy
również wolontariuszom za wsparcie.
MOKSiAL/Referat Promocji
Fot. R. Kotecki

Medialny Weekend pod Szrenicą
Czeska Telewizja oraz TVP Kraków
przygotowały programy telewizyjne
o Szklarskiej Porębie. Zdjęcia kręcone
były podczas weekendu 15-17.01.2016r.
Sobotnia audycja Dolnośląski Rozkład
Jazdy w Radiu Wrocław również wybrzmiewała informacjami spod Szrenicy.
Reportaż dla Czeskiej Telewizji
(program TOULAVÁ KAMERA – zasięg ponad 1 milion 300 tysięcy odbiorców) dotyczył połączenia Tanvald –
Szklarska Poręba. Reporterzy filmowali
całą trasę przejazdu pociągu oraz dodatkowo w samej Szklarskiej Porębie: Polanę Jakuszycką, Leśną Hutę, Wodospad
Kamieńczyka a także ogólne panoramy
Szrenicy i okolic. Reportaż będzie można zobaczyć również w Internecie.
Czesi zachwyceni byli Polana Jakuszycką i znakomitymi warunkami narciarskimi jakie tam panują. Komandor
Biegu Piastów – Dariusz Serafin zaprosił
na 40. Bieg Piastów i opowiedział o trasach narciarskich. Leśna Huta również
zrobiła na reporterach duże wrażenie.
Pan Henryk Łubkowski opowiedział
trochę o historii hutnictwa i zaprosił do
odwiedzania Leśnej Huty.
TVP3 Kraków realizowała program
2 Jest to program zachęcający do
„Ślizg”.
aktywnego wypoczynku, prezentujący
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stacje narciarskie i lokalne atrakcje turystyczne. Zdjęcia rozpoczęły się od Polany Jakuszyckiej i zaproszenia na 40.
Bieg Piastów oraz na świetnie przygotowane trasy biegowe.
Następna w kolejce była wizyta pod
wyciągiem na Szrenicę. Tam Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
– Andrzej Raj opowiedział o historii
Parku. Na dzień 16 stycznia wypadła
57. rocznica powstania Karkonoskiego Parku Narodowego, o czym z dumą
opowiedział pan dyrektor. Naczelnik
GOPR – Sławomir Czubak poruszył
temat bezpieczeństwa w górach w okresie zimy a Paweł Gogolewski ze spółki Sudety Lift o trasach zjazdowych
SkiAreny
Szrenica.
Ciekawostką okazało
się próbne wykonanie śniegowej rzeźby,
o którą zadbała drużyna Jaromirów. Ekipa ze
Szklarskiej Poręby poleci do Sapporo w Japonii na festiwal śniegu
na specjalne zaproszenie organizatorów. Nie
zabrakło również zdjęć
ze stoku oraz zaproszenia na zimowe imprezy
pod Szrenicą.

Na koniec wizyta w Leśnej Hucie
i opowieść o historii hutnictwa oraz wieczorne zdjęcia z centrum Szklarskiej
Poręby. Program „Ślizg” nadawany jest
w paśmie regionalnym TVP w całym
kraju a dodatkowo można go obejrzeć
w Internecie.
Przez całą sobotę pod wyciągiem na
Szrenicę stacjonował wóz transmisyjny
Radia Wrocław. Wejścia na antenę Dolnośląskiego Rozkładu Jazdy oraz spot
reklamujący wydarzenie Święto Śniegu
przed imprezą z pewnością zachęciły
Dolnoślązaków do przyjazdu do Szklarskiej Poręby.
Referat Promocji
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Po raz kolejny spokojna i stylowa
Cafe Esplanada zamieniła się w klub
muzyczny, w którym wystąpił znany
i lubiany reggae zespół Paihivo ze Zgorzelca.
Arek Zawiła, Leszek Sinikowski,
Małgorzata Plucinnik (świetny saksofon), Krzysztof Herezo i Maciej Węgrzyn grali przez prawie dwie godziny
materiał m.in. ze swojej ostatniej płyty
„Przede Wszystkim”. Parkiet falował,
widzowie tańczyli. Przez cały koncert
czuć było pozytywną energię. Już dziś
w imieniu organizatorów tj. Janusza Lichockiego, Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada oraz Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
zapraszamy na kolejne koncerty zaplanowane na wiosenne miesiące!
(MOKSiAL)

Paihivo na Esplanadzie

10. jubileuszowe spotkanie ludzi gór
Góry pozwalają doświadczyć trudu wspinaczki, strome podejścia
kształtują charakter, a kontakt
z przyrodą daje pogodę ducha.
Papież Jan Paweł II

W poniedziałkowy wieczór 11
stycznia 2016 r. przewodnicy Sudeccy,
ratownicy GOPR, przedsiębiorcy branży turystycznej, przyrodnicy, samorządowcy i przedstawiciele środowisk,
którzy swe życie związali z górami spo-
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tkali się w schronisku SIELANKA przy
wodospadzie Kamieńczyka na dorocznym spotkaniu Ludzi Gór. A tegoroczne
spotkanie było szczególne, jubileuszowe – ludzie gór spotkali się tu już po
raz dziesiąty.
dok. na str. 4
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Główny organizator uroczystości
burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław
Graf, witając uczestników spotkania
zwrócił uwagę na jego niezwykły i wyjątkowy charakter. Na to złożyło się
wiele czynników:
Po pierwsze – to sami uczestnicy. To
ludzie rozumiejący się nawzajem, rozumiejący góry, ludzie identyfikujący się
ze środowiskiem naturalnym i działający na rzecz jego zachowania, nastawieni na życie w zgodzie i harmonii z prawami natury, ludzie o wysokiej wrażliwości i otwarci na drugiego człowieka.
Po drugie, magia tego zgromadzenia wiąże się z osobą inicjatora spotkań.
To tu, w schronisku przy wodospadzie
Kamieńczyka – przypomniał burmistrz
– przed dziesięciu laty, nasz niezwykły
proboszcz z parafii pw. Św Maksymiliana Kolbe ks. Bogusław Sawaryn, wspomagany przez Panią Dorotę Maj i Juliana Lachowicza, z błogosławieństwem
Biskupa Legnickiego Stefana Cichego
zorganizował kameralne spotkanie grupy przewodników, ratowników i przedsiębiorców branży turystycznej. Dzieło
to okazało się być szczęśliwym, pomyślnym i udanym.
Po trzecie niezwykłość naszych
spotkań polega na tym, że zawsze
mamy o czym rozmawiać, że wnosimy
w nie nowe wartości. Tu krzyżują się

różne punkty widzenia. Rodzą się nowe
pomysły i inicjatywy. Realizujemy podjęte tu zamierzenia.
Tradycyjnie na początku spotkania
była modlitwa, opłatek, kolęda, życzenia. Biskup Senior Stefan Cichy, oprócz
przyjaciół i szczęścia, ludziom gór życzył śniegu. Bo w górach, zimą bez
śniegu nie ma dobrego życia.
Jubileuszowa biesiad przebiegała
w serdecznej, przyjacielskiej, górskiej
atmosferze. Tu prym wiodła dbająca
o „dobry klimat” Dorota Maj – przewodnik Sudecki.
To spotkanie, to doskonała okazja –
podkreślał Prezes GOPR Mirosław Górecki – by w jedynym dniu w roku spotkać się w takim gronie, porozmawiać
o problemach środowiska ludzi żyjących z gór i z turystyki czy po prostu
pogawędzić o sprawach ludzkich, codziennych sprawach kolegów z branży.
Podczas spotkania jubileuszowego
nie mogło obyć się od przypomnienia
jak to się zaczęło. Organizator pierwszego spotkania, ks. Bogusław otrzymał od władz miasta okolicznościową,
wykonaną wyłącznie dla upamiętnienia
tego wydarzenia, symboliczną statuetkę. A przypominając początek spotkań
powiedział: „Wszystko zaczęło się od
przybycia do naszej diecezji księdza
biskupa Stefana Cichego. Ksiądz bi-

TAAAAKA SZOPKA!
Od lat w kościele pw. Bożego Ciała
przy ul. Franciszkańskiej w Szklarskiej
Porębie zachwyca szopka Bożonarodzeniowa. Szopka jest niezwyczajna. Magii i uroku szopce nadają liczne postaci
z Narodzenia Jezusa wkomponowane
w górski krajobraz Szklarskiej Poręby. Przy czym jest to szopka ruchoma,
każda scena wprawiana jest w ruch oddzielnymi mechanizmami. Większość
postaci niczym żywe uwijają się czy to
przy kołysce, w pasterskiej zagrodzie,
na szlaku Trzech Króli, w piekarni czy
w kuźni. Magii nadaje górska, zimowa
sceneria. Nic też dziwnego, że po każdej mszy wokół szopki zbiera się wielu
miejscowych i turystów, nie tylko dzieci. Fotografują, kręcą filmy, podziwiają.
Do opowiedzenia „Jak to z szopką
było” namówiłem jej twórcę, Pana Bartłomieja Boleszczuka.
F.R.:
4 Panie Bartku, jakie były początki szopki w kościele Franciszkańskim?
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B.B.: Szopka powstaje od 2001 r.
i co roku przybiera na objętości. Na
początku można było ją obejść dookoła, a teraz musimy przesuwać kościel-

skup szczególnie pokochał Karkonosze, Góry Izerskie i Szklarską Porębę.
Często tu przyjeżdżał i wyciągał nas na
górskie szlaki, a podczas wędrówek zachodziliśmy do schronisk by odpocząć
po trudach wyprawy. W schroniskach
w okresie Świąt Bożego Narodzenia
śpiewaliśmy kolędy. I tak zrodził się
pomysł, by w gościnnym schronisku
państwa Sieleckich spotkać się z przewodnikami, ratownikami, gospodarzami schronisk i pracownikami wyciągów
na spotkaniu opłatkowym, pomodlić
się, pośpiewać kolędy i porozmawiać.
I tak to już trwa, bo tu jest dobre miejsce i dobry klimat. Co roku jest nas więcej. Pozostaje życzyć Państwu Sieleckim rozbudowy schroniska, bo dziś już
się trudno w nim pomieścić”. Ksiądz
Bogusław złożył wszystkim najlepsze
życzenia Noworoczne, specjalne życzenia skierował do dziennikarzy: „Życzę
Wam lekkiego pióra i giętkiego języka,
gdyż to Waszą pracą promujecie nasze góry, schroniska, narciarskie trasy
i miasto”.
Były też życzenia od posłanek Zofii
Czernow i Marzeny Machałek.
W późnowieczornych godzinach,
wychodząc z gościnnego schroniska
ludzie gór ze zdumieniem zauważyli:
„Cóż to, spełniają się życzenia księdza
biskupa – zaczął sypać gęsty śnieg”.

ne ławki z pierwszych rzędów, aby ją
zmieścić. Zamysłem tej szopki było
przedstawienie sceny Bożego Narodzenia na tle Szklarskiej Poręby. Najpierw
namalowałem tło – panoramę Karkonoszy – widok od strony Szklarskiej Poręby Średniej. Pierwszym elementem ru-
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chomym był Karkonosz z dzwonkiem,
który dzwoniąc zaprasza do szopki. Na
początku było mało tych elementów,
z czasem pojawiły się makiety kościołów: Bożego Ciała i Matki Bożej Różańcowej ze Szklarskiej Poręby Dolnej,
wodospad Szklarki z płynącą i szumiącą po kaskadach wodą. Domki posiadają tarasy, okna rozbłyskują światełkami,
ośnieżone dachy oddają zimowy klimat.
F.R.: Skąd pomysł na scenerię?
B.B.: Szklarska Poręba to moje
miejsce na ziemi, to przecudne przyrodniczo i krajobrazowo tereny, zatem
tajemnica narodzenia tworzy harmonię
i oddaje klimat tego miejsca. A więc
i moja szopka wkomponowana jest pomiędzy górki, dolinki, a w nie wtopione
domki, wydeptane ścieżki.
F.R.: Jaki materiał wykorzystuje
Pan na kompozycje?
B.B.: Makiety zabudowań powstają
ze skrzynek, desek, kartonów itp. Przez
lata zmieniała się sama scena narodzenia, były drewniane szopy, papierowe
groty, a w poprzednim roku powstała
skalna grota wyraziście wpisująca się
w nasze okolice, zwiedzający rozpoznają w niej Krucze Skały. Budowałem ją w domu i po zakończeniu pracy
okazało się, że nie da się jej wynieść
z domu, bo jest za duża i musiałem ją
częściowo rozebrać.
F.R.: Do wykonania tych pięknych
rzeczy trzeba posiadać profesjonalny
warsztat?
B.B.: Wszystkie elementy robię
sam, w domu, od podstaw. W okresie
listopad – grudzień mieszkanie zamienia się w warsztat, ale żona i dzieci dopingują mnie w tym dziele i nie
przeszkadzają im różne kable i styropiany. Mechanizmów do zespołów
ruchomych szopki nie za wiele można
kupić w Polsce. Zagraniczne są drogie,
dlatego zbieram silniczki, przekładnie
i szopka powstaje z niczego, tzn. jest
gwóźdź, kabel i dorabiam do tego całość. Część figurek jest wykonana ze
szkła z nieistniejącej już huty w Czechach i one również nawiązują do tradycji szklarskich naszego miasta. Ze
względu na konstrukcję, nie można ich
uruchomić, więc niektóre figurki robię
sam na wzór tych szklanych, aby można
je było wprawić w ruch, nadać im życie.
F.R. Ostatnio szopka bardzo się
wzbogaca o nowe elementy…
B.B. Tak, 2 lata temu domalowałem
trzecią część panoramy i tak w całości na
obrazie są: Śnieżne Kotły z przekaźni-

kiem RTV świecącym się na czerwono,
Szrenica, Wysoki Kamień z obecnym
schroniskiem, Zakręt Śmierci i Wodospad Kamieńczyka. W szopce znajdują
się także: piekarnia z ruchomym piekarzem wyjmującym chleb z pieca, obracający się wiatrak, dom z chodzącym
dookoła niego chłopem i koniem, grota
z Janem Pawłem II, pasterz piekący barana na ognisku, błogosławiący o. Pio.
W grocie narodzenia, na skałach, kręci się gwiazda, anioły, nad Jezuskiem
obraca się błyszcząca rozeta, a z boku
wędrują owieczki i duże barany. Jest też
dwóch mieszkańców Betlejem, jeden
wychyla się z gospody, a drugi kręci
się przy niej, nad grotą pasterzy, nieopodal podskakują kozice. W tym roku
pojawiły się odgłosy zwierząt wiejskich
i ptaków. W całej szopce jest 18 scen
ruchomych.
F.R.: Słyszałem, że z budową
związana jest pewna anegdota?
B.B: Budowa obecnie zajmuje ok. 2
tygodni, w pierwszych latach zajmowała całą noc. Robiłem ją od godz. 18.00
do 7.00 rano. Kiedyś ok. 2.00 w nocy
w kościele zgasło światło, a ja byłem na
samej górze rusztowania, stojąc na jednej nodze i podpierając się deską. Prądu
nie było z godzinę i ja tak po ciemku
wisiałem, bo bałem się ruszyć. Od tego
czasu szopkę robię w dzień.
F.R.: Ma Pan zapewne nie tylko
kibiców ale także pomocników?

B.B.: Z ogromną pomocą przy postawieniu podestu i ustawieniu tła spieszą zawsze: o. Tadeusz, panowie: Jan
Gwóźdź, Stanisław Surma, Kamil Modrzejewski oraz inni z dobrym sercem
i chęcią. Za to ogromnie im dziękuję, bo
są to prace, z którymi sam bym sobie
nie poradził. Ze względu na to, że w naszym kościele nie ma zbyt dużo miejsc
gospodarczych do przechowywania,
wszystko na koniec muszę rozebrać do
najmniejszych szczegółów i chować do
pudełek.
F.R.: A co ciekawego zobaczymy
w szopce w przyszłym roku?
B.B.: Mam wiele pomysłów na
nowe elementy, może pojawi się Vlastimil Hofman malujący obrazy (element ruchomy), lub dawna Huta Julia?
Może skorzystam z pomysłów, które
podsuwają mi żona Ania, dzieci Julia,
Krzyś i Aniela?
F.R.: To też brzmi tajemniczo.
Dziękuję za prezentację i życzę powodzenia.
Z Bartoszem Boleszczukiem rozmawiał Feliks Rosik.
Szopkę można obejrzeć, wysłuchać
opowiadania Autora i posłuchać muzyki organowej w Jego wykonaniu
pod adresem: https://www.youtube.
com/watch?v=J44t8lgaCNU

Podłączenia do sieci
Z dnia na dzień coraz więcej
mieszkańców korzysta już z miejskiej
sieci kanalizacyjnej. Szacuje się, że
w Szklarskiej Porębie jest już ponad
95% nieruchomości podłączonych do
sieci. Mieszkańcy, którzy nie dopełnili
jeszcze ustawowego obowiązku podłączenia się do miejskiej sieci sanitarnej
powinni niezwłocznie zgłosić się do
Karkonoskiego Systemu Wodociągów
i Kanalizacji Oddział Szklarska Poręba
przy ulicy B. Prusa nr 7 z wnioskiem
o takie przyłączenie. W przypadkach
uporczywego odmawiania podłączenia się do sieci będą zastosowane postępowania egzekucyjne.
Burmistrz Miasta wyjaśnia, że
decyzje w sprawie przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej nie mają charakteru
uznaniowego, innymi słowy koniecz-
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ność ich wydania nie została pozostawiona ocenie organu i nie zależy
od takich okoliczności jak sytuacja
życiowa czy majątkowa osoby zobowiązanej. Obowiązek wynikający
z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ma charakter powszechny, a więc odnosi się do
wszystkich nieruchomości leżących
w zasięgu sieci kanalizacyjnej. Zachęcamy zatem do dobrowolnego
niezwłocznego wykonania podłączenia. Pomocy udzielają Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie – Referat
Inwestycji Miejskich i Gospodarki
Komunalnej, pok. 16, tel. 75-75717-746 oraz Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji Oddział
Szklarska Poręba, ulica Prusa 7,
tel. 75-75-717-21-12.
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Boże Narodzenie i Sylwester
w Szklarskiej Porębie
Mimo niesprzyjających warunków
narciarskich w Karkonoszach okres
świąteczno-noworoczny w Szklarskiej
Porębie można zaliczyć do udanych. Niżej położone szlaki były dostępne i licznie odwiedzane przez naszych gości.
Duża liczba turystów wybierała się
na spacery do Wodospadów Kamieńczyka i Szklarki, Chaty Walońskiej,
Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada
czy Leśnej Huty. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również Termy Cieplickie i Huta Julia. Po raz kolejny potwierdza się prawda o tym, że w Szklarskiej Porębie nie można się nudzić a bliskość innych ciekawych miejsc podnosi
atrakcyjność naszego miasta.
Odnotowaliśmy duże zainteresowanie ofertą Szklarskiej Poręby przez turystów z Niemiec. Często spędzali oni
tutaj cały okres świąteczno-noworoczny. Zdecydowanie wśród obcokrajowców prym wiodą Czesi. Nowy rozkład
jazdy Kolei Izerskiej spowodował duże
zainteresowanie polską stroną Karkonoszy. Zadziałało to w dwie Strony. Dużo
gości z Polski skorzystało z możliwości

wyjazdu do Harrachova, ale również
dzięki nowym połączeniom do Liberca.
Czescy turyści bardzo licznie odwiedzają Szklarską Porębę i Karkonosze. Specjalnie dla nich przygotowana zostanie mapa (plan miasta)
z najważniejszymi atrakcjami, które
można u nas odwiedzić. Pan Tomasz
Micka, który prowadzi biuro turystyczne w Czechach oraz zajmuje się organizacją wycieczek autokarowych już
teraz oprócz wspomnianej mapy przygotował reklamowy folder, w którym
zachęca naszych sąsiadów do przyjazdu w Karkonosze. Co interesuje gości
z Czech? Przede wszystkim wodospady, wyciąg na Szrenicę oraz regionalne
wyroby. Oferta skierowana do hoteli
i pensjonatów wzbudza również zainteresowanie indywidualnych turystów.
Referat Promocji Miasta od lat przygotowuje Informator Praktyczny, który
tłumaczony jest na język czeski. Wspólnie z czeskimi Informacjami Turystycznymi wymieniamy się folderami, mapami oraz zaproszeniami na imprezy
organizowane po obu stronach granicy.

PROMOCJA SZKLARSKIEJ
PORĘBY W DREŹNIE
Podczas okresu świąteczno-noworocznego odwiedziło nas dużo gości
z Niemiec. Okazuje się, że Karkonosze są bardzo atrakcyjnym miejscem
wypoczynku dla niemieckich turystów.
Ma to związek z różnorodną ofertą wypoczynku nie tylko Szklarskiej Poręby,
ale także całego regionu. Dlatego też
Szklarska Poręba jak i cały region Karkonosze wezmą udział w targach turystycznych Reisemesse 2016, które
odbędą się w dniach 29-31.01 w Dreźnie. Głównym tematem targów jest wypoczynek aktywny.
Miejsce targowe podzielone będzie
na 4 hale:
1 – camping i caravaning,
2 – beztroskie podróże,
3 – regionalna,
4 – aktywne spędzanie wolnego czasu
i dalekie podróże. Będziemy tam
przekazywać materiały promocyjne (mapki, ulotki) oraz informacje
o ofercie zimowej i letniej.

Korzystne zmiany w świadczeniach rodzinnych!
Rodziny, które dotychczas nie uzyskiwały świadczeń rodzinnych z powodu
przekroczenia dochodu mają szansę na ich
otrzymanie. Od 1 stycznia 2016 r. bowiem
dzięki wprowadzeniu zasady „złotówka za złotówkę” możliwe jest przyznanie świadczeń rodzinnych w przypadku
przekroczenia dochodu. Rodzinom, które
przekroczyły próg dochodowy (674,00
zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla
rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem)
nie jest wydawana decyzja odmowy przyznania świadczeń z powodu przekroczeniu progu, ale świadczenia te stopniowo
obniżane są wraz ze wzrostem dochodu.
Za każde przekroczenie w/w progu o 1,00
zł dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny, łączna
kwota zasiłków rodzinnych i dodatków
do zasiłku rodzinnego przysługujących
rodzinie będzie pomniejszana o 1,00 zł.
6
Świadczenia
zostaną wypłacone, gdy
kwota do wypłaty po zastosowaniu me-
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chanizmu „złotówka za złotówkę” będzie
nie niższa niż 20,00 zł.
Nowością jest wprowadzone także od
1 stycznia br. tzw. świadczenie rodzicielskie określanie często w mediach „Kosiniakowym” od nazwiska ministra, który
wprowadził w/w świadczenie. Świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000,00zł
miesięcznie przysługuje osobom, które
urodziły dziecko ale nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia
macierzyńskiego. Świadczenie to przy
zachowaniu określonych w przepisach
warunkach osobom, otrzymają także osoby które przysposobiły dziecko lub objęły
opieką dziecko. Uprawnionymi do świadczenia są:
– bezrobotni;
– studenci;
– osoby pracujące w ramach umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenia) jeżeli nie były odprowadzane od
w/w umów składki chorobowe.

Świadczenie przysługuję przez okres
52 tygodni od urodzenia dziecka, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcie opieką jednego
dziecka. Okres ten wydłuża się wraz ze
wzrostem ilości dzieci urodzonych przy
jednym porodzie, dzieci przysposobionych lub dzieci objętych opieką.
Wniosek o świadczenie rodzicielskie
należy złożyć w okresie 3 miesięcy od
daty urodzenia dziecka, przysposobienia
dziecka lub objęcia dziecka opieką. Po
w/w terminie, ale w okresie przysługiwania świadczenia, prawo do wypłaty ustala
się od miesiąca złożenia wniosku.
Wszelkich informacji na temat świadczeń udzielają pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w pokoju nr 2 lub pod
numerem telefonu 7571712146 wew. 102.
(MOPS-MSL)
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STRONA INTERNETOWA MIASTA
Pod koniec listopada została oddana do użytku zmodernizowana oficjalna strona internetowa miasta.
Podstawowymi zmianami jakie
zostały wprowadzone to usprawnienie dla osób niedowidzących, takie
jak zwiększenie kontrastu oraz możliwość powiększenia tekstu. Wykonanie takiej funkcjonalności nakłada
na urzędy rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia
2012 r. W przyszłości zakres udogodnień dla osób niepełnosprawnych będzie się zwiększał.
Przy tej okazji został zaktualizowany silnik strony (CMS) do najnowszej wersji, co znacząco zwiększa
bezpieczeństwo i odporność serwisu
na booty i cyber ataki, które mają
miejsce każdego dnia.

macje skierowane do osób mieszkających lub pracujących w Szklarskiej
Porębie.
Dla inwestorów (jeszcze w trakcie przebudowy) – gdzie znajdują się
informacje o przetargach nieruchomości.
Zachęcamy wszystkich do subskrybowania naszych newsletterów
tematycznych.
Ogólny – aktualności i wydarzenia – zapisy na stronie głównej
Dla narciarzy – komunikat narciarski – zapisy na stronie z komunikatem narciarskim

Dla mieszkańców – informacje
dla mieszkańców – zapisy w zakładce
mieszkańcy
Dla przedsiębiorców – informacje z urzędu dot. przedsiębiorców –
zapisy w zakładce mieszkańcy
Dla inwestorów – informacje dot.
przetargów nieruchomości – zapisy
w zakładce inwestor
Wszelkie uwagi co do treści
i funkcjonalności strony można
zgłaszać na adres mailowy
redaktor@szklarskaporeba.pl

Strona jak w poprzedniej wersji
podzielona jest na trzy główne działy:
Dla turystów – gdzie znajdują się
aktualności, informacje o atrakcjach,
wydarzeniach i imprezach.
Dla mieszkańców oraz przedsiębiorców – gdzie znajdują się infor-

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
PRZYPOMINA
o ustawowym obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do
31 stycznia 2016 r. stosownego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych w roku ubiegłym, przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych, w ramach
udzielonego im zezwolenia. Gdy przedsiębiorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w ustawowym terminie, obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości
30% opłaty rocznej za każde z posiadanych zezwoleń.
Ponadto Burmistrz przypomina, że termin wniesienia I raty opłaty
za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija
31 stycznia 2016 roku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści
I raty w ustawowym terminie ma dodatkowych 30 dni na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona o 30% opłaty rocznej.
Więcej informacji udziela Agnieszka Swoboda, tel. 7575 47 704.

STRAŻ MIEJSKA
PRZYPOMINA
O obowiązku wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r. (Dz.
U. 2013.1399 j.t.) o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach,
który nakazuje właścicielom nieruchomości uprzątnięcie śniegu, lodu,
błota i innych zanieczyszczeń z:
1. Wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu
pieszego (chodnika), położonej
bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z art. 5 ust.
1 pkt 4 wymienionej we wstępie
ustawy.
2. Części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego.
Komendant SM
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Przedświąteczny Turniej Piłki Nożnej
23.12.2015 odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej Żaków. W rozgrywkach wzięło udział sześć zespołów: Pogoń Wleń, Łużyce Lubań,
Bóbr Marciszów, MOKSiAL Szklarska Poręba I, MOKSiAL Szklarska
Poręba II, KKS Jelenia Gór. Szklarską Porębę reprezentowali w drużynie MOKSiAL 1: Franek Popłoński,
Maks Lewandowski, Tymon Świtalski, Patryk Murawski, Aleks Bukat,
Konrad Kowalczyk, a w drużynie
MOKSiAL 2: Tomek Janczura, Filip
Staszewski, Witek Płoskonka, Marcel
Świerczek, Bartosz Olas oraz Jaś Popłoński. Mimo różnicy wieku, gdyż
drużyna MOKSiAL 1 w większości
była o 2 lata młodsza od swoich przeciwników. Oba Szklarskoporębiańskie zespoły spisały się znakomicie.
Drużyna MOKSiAL 2 zajęła I, a drużyna MOKSiAL 1 III miejsce.
Impreza została zorganizowana
pod hasłem „wszyscy są zwycięzcami” i przede wszystkim liczyła
się dobra zabawa. Dla wielu dzieci udział w tego typu rozgrywkach
był ich debiutem. W turnieju udział

wzięły skrzaty: KKS Jelenia Góra
i MOKSiAL Szklarska Poręba oraz
mali sportowcy z zaprzyjaźnionego
Niepublicznego Przedszkola „Piątka
5” – grupa Żabek, Tygrysków i Świetlików. Wszyscy wspaniali się bawili
i na buzi każdego dziecka był widoczny wielki uśmiech. Dziękujemy
także kibicom, którzy licznie przybyli
i głośno dopingowali swoje pociechy.

Skrzaty MOKSiAL-u reprezentowali:
Jaś Swoboda, Lena Duk, Adrian Sinicki, Konrad Iwanicki, Antek Brzostowski, Mateusz Olas, Aleks Gadawski.
Serdeczne podziękowanie dla
Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie,
który mimo przedświątecznego czasu
udostępnił naszym dzielnym piłkarzom transport.
MOKSiAL

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI
Uchwałą Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby zatwierdzone zostały dopłaty do taryfowych grup odbiorców.
W okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 r. u obowiązywać będą następujące ceny:
Cena za dostarczenie 1m3 WODY po dopłacie:
Kwota
netto (zł)
7,68

Kwota
brutto (zł)
8,29

Gospodarstwa domowe (powyżej 3 m3 na mieszkańca na miesiąc)

12,12

13,09

II

Przedsiębiorcy

11,19

12,09

III

Pozostali odbiorcy

12,12

13,09

Kwota
netto (zł)
9,25

Kwota
brutto (zł)
9,99

Gospodarstwa domowe (powyżej 3 m3 na mieszkańca na miesiąc)

17,35

18,74

Przedsiębiorcy

16,42

17,73

17,35

18,74

Taryfowa grupa odbiorców
I

Gospodarstwa domowe (nie więcej niż do 3 m3 na mieszkańca na miesiąc)

Cena za odprowadzenie 1m3 ŚCIEKÓW po dopłacie:
Taryfowa grupa odbiorców
I
II

Gospodarstwa domowe (nie więcej niż do 3 m3 na mieszkańca na miesiąc)

III 8 Pozostali odbiorcy
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Pasjonujący finisz biegu tylko dla kobiet
113 pań ukończyło Fischer My
Style Bieg tylko dla Kobiet na 7 kilometrów, który odbył się 16 stycznia
w Jakuszycach. Zwyciężyła Czeszka
Alena Jindriskova.
– Wszystko wyszło perfekcyjnie! –
cieszyła się na mecie Alena Jindriskova. Prowadziła prawie cały czas, ale
na finiszu zbliżyła się do niej ambitnie
walcząca Daria Deja. Po pasjonującym finiszu wygrała minimalnie Alena. Daria długo dochodziła do siebie
leżąc na śniegu tuż za metą.
Fantastycznie pobiegła trenerka
młodych biathlonistów Joanna Badacz, która zajęła trzecie miejsce.
Zwyciężczyniami były jednak
wszystkie uczestniczki biegu. Zdecydowana większość z nich to zupełne
amatorki, które nigdy nie uprawiały
wyczynowo biegów narciarskich.
Kinga Sładczyk oceniła, że bieg
wyłącznie w kobiecym gronie jest

lepszy, niż razem
z mężczyznami. –
Jest równiej – tłumaczyła.
Ewa
Szmel
i Ewa Hofman
– świetne biegaczki, obie dziś
w pierwszej dziesiątce, narzekały
na smarowanie. –
Zajechałam się –
przyznała za metą
pierwsza z nich.
Bieg rozegrany został w świetnych warunkach śniegowych, na trasie na Polanie Jakuszyckiej i w pobliskim lesie. Zawodniczki trzy razy
pokonały pętlę długości ponad dwóch
kilometrów.
Organizatorem było Stowarzyszenie Bieg Piastów ze wsparciem

DYŻURY RADNYCH
L.P

Nazwisko i imię

Dyżury

1.

Izabela Broś

13.01.2016

2.

Bohdan Wojciech Ginter

20.01.2016

3.

Ryszard Głodek

27.01.2016

4.

Mirosław Hochół

03.02.2016

5.

Kamil Kasperowicz

10.02.2016

6.

Artur Korzeniowski

17.02.2016

7.

Mirosław Karpiej

24.02.2016

8.

Łukasz Lange

02.03.2016

9.

Marek Ludwiczak

09.03.2016

10.

Jarosław Marcinkowski

16.03.2016

11.

Ryszard Olas

23.03.2016

12.

Iwona Pawłowska

30.03.2016

13.

Paweł Popłoński

06.04.2016

14.

Jan Taisner

13.04.2016

15.

Izabela Broś

20.04.2016

16.

Bohdan Wojciech Ginter

27.04.2016

Dyżury pełnione są w każdą środę od godziny 1600 – 1700
w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego – pokój nr 2.
zapisy pod nr tel. 75 75 47 705
W przypadku, gdy radny nie może przybyć na dyżur w danym dniu,
zobowiązany jest do wyznaczenia zastępstwa we własnym zakresie.

sponsorów. To były pierwsze zawody
narciarskie SBP w tym sezonie zimowym. Frekwencja była znacznie wyższa, niż w biegu kobiet przed rokiem
(ukończyło go o 20 pań mniej).
Fot. Michał Luch

Sylwestrowe niebo
Zgodnie z zapowiedziami w sylwestrową noc niebo nad
Szklarska Poręba rozbłysło ferią barw. Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w imieniu miasta zorganizował dla mieszkańców Szklarskiej Poręby i gości witających pod Szrenicą Nowy Rok pokaz sztucznych ogni. Był on
dobrze widoczny z centrum Szklarskiej Poręby Górnej.
Osoby, które bawiły się w tym czasie w Rodzinny Parku Rozrywki Esplanada mogły podziwiać pokaz do taktów
specjalnie zsynchronizowanej muzyki. Na koniec pokazu
zabrzmiał motyw przewodni przeboju kinowego „Wojny
Gwiezdne”, który świetnie komponował się z kulminacją
pokazu.
Za rok w sylwestrową noc również nie zabraknie pod
Szrenicą sztucznych ogni uświetniających sylwestrową noc.
(MOKSIAL)

KONSULTACJE SPOŁECZNE
W związku z działaniami związanymi z przygotowaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy mieszkańców Szklarskiej Poręby
na spotkanie informacyjne połączone z konsultacjami społecznymi, które odbędzie się w Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13, Biała Dolina, Szklarska Poręba,
wtorek 2 lutego 2016 roku o godzinie 15.00.
Równocześnie zachęcamy do wypełnienia ankiety
dostępnej na stronie www.szklarskaporeba.pl.
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X jubileuszowy Slalom Retro

Od 10 lat pod Szrenicą bawimy się
w stylu retro. Od 1996 roku każdej zimy
część mieszkańców Szklarskiej Poręby
zakłada narty zjazdowe z początków
XX w., stylizuje się na narciarzy sprzed
lat i dobrze bawi się rywalizując o najlepszy zjazd, pokonując slalom czy skacząc ze skoczni. Zabawę retro zainicjował na Schronisku Orle Stanisław Kornafel organizując w górach Izerskich
Biegi Retro. Ideę szybko przeniesiono
na szrenicke stoki i zabawa kontynuowana jest do dzisiaj. Impreza ewoluuje. Aby zachęcić do niej najmłodszych
w tym roku po raz pierwszy Miejski

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej zorganizował casting na najlepsza retro modelkę i retro modela. W Szkole Podstawowej nr 1
i w Przedszkolu na Hucie na
czerwonym dywanie najmłodsi
mieli okazję pokazać się w ubraniach i retro gadżetach sprzed
lat. Przejście po czerwonym dywanie budziło olbrzymie emocje
i zabawy przy tym było mnóstwo.
23 stycznia rozpoczęliśmy
oficjalnie tegoroczny Ski Retro
Festiwal. Barwny retro korowód

z okrzykiem ”precz z plastikiem” i „retro moda to przygoda” przemierzył trasę od Skweru Radiowej Trójki pod wyciąg na Szrenicę. Tam odbyły się emocjonujące konkurencje sportowe, częstowano zupą ugotowaną na podstawie
przepisu sprzed II Wojny Światowej
i bawiono się zjeżdżając na emaliowanych miskach. Po skokach, zjazdach
i slalomie równoległym zawodnicy
udali się na retro biesiadę, na której
wręczono puchary najbardziej wyróżniającym się zawodnikom. Przygrywała
gryficka kapela grając taneczne szlagiery sprzed lat.
Przed nami jeszcze 6 lutego – RETRO BAL NA LODZIE – Rodzinny
Park Rozrywki Esplanada – zabawa na
łyżwach do szlagierów sprzed lat. Potrzebujesz tylko odrobinę dobrego humoru i przebranie – o resztę my zadbamy
! :-)
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11 marca – KINO RETRRO – CRR Krus Granit –
w programie „Nosferatu – symfonia grozy” z 1922 r.
z podkładem muzycznym granym na żywo w trakcie seansu i dubbingiem również na żywo podkładanym przez
aktorów.
12 marca – BIEG RETRO – Stacja Orle – organizator:
Stowarzyszenie Izerskie.
Organizatorem Ski Retro Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porebie. MOKSiAL bardzo dziękuje wolntariuszom pomagającym tego dnia w organizacji imprezy. Naszymi
sponsorami tego dnia byli: Hotel Bornit Intereferie, Sudety

LIFT, Huta Julia, Interferie-Hotel Bornit, Anna Adamczuk
Henny Penny, Rodzinny Park Rozrywki, Hotel Sasanka,
Hotel „Mała Bawaria”, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Olimp w Szklarskiej Porębie, Apteka Retro, Restauracja Pizzeria Retro, Paulo SPORT-SKISNOWBOARD
SKLEP + wypożyczalnia XXL, TALVI SPORT, Muzeum
Ziemi Juna, Chata Walońska, Artystka Lokalna - Monika
Krakowska
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN,
Sklep „Gama” w Szklarskiej Porębie. Wszystkim darczyńcom organizatorzy serdecznie dziękują w imieniu swoim
oraz uczestników zabawy!
(MOKSiAL)

Zimowy Festiwal pod Szrenicą
W połowie lutego w centrum Szklarskiej Poręby spotkają się w jednym
miejscu znane i lubiane gwiazdy, dziennikarze Programu III Polskiego Radia,
sztuka na mistrzowskim poziomie oraz
dobra zabawa. Od 11 do 13 lutego zapraszamy na Zimowy Festiwal pod
Szrenicą czyli dwie świetne dopełniające się imprezy: Trójka Górom oraz Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu.
Na skwerze Radiowej Trójki stanie
wzorem ubiegłego roku reprezentacyjny namiot spotkań, w który dziennikarze Programu III Polskiego Radia
przeprowadzą arcyciekawe rozmowy
ze swoimi gośćmi.

SPOTKANIA:
– Magdaleny Jethon z Wojciechem
Pszoniakiem,
– Michała Nogasia z Filipem Springerem,
– Michała Olszańskiego z Antonim
Piechniczkiem,
– Marcina Zaborskiego z Michałem
Ogórkiem,
– Ryszarda Jaźwińskiego z Arturem
Żmijewskim.
Trójkowe audycje na żywo: Markomania, Lista Przebojów Programu
III, W Tonacji Trójki prowadzone przez
Marka Niedźwieckiego.

Koncerty: Ani Rusowicz i Natalii
Lubrano.
Walentynkowe warsztaty: „Kryształowe Walentynki”, „Pocztówka ze
Szklarskiej Poręby”, „Szklarskie serca
na Porębie”, „Zimowe czeko-kosmetyki”. Walentynkowy Bal na lodzie.
IMPREZY TOWARZYSZĄCE:
– Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze
Śniegu
– Spotkanie autorskie z Joanną M.
Chmielewską autorka wydanej w 2016
r. książki pt. „Pod Wędrownym Aniołem”.
Organizatorem Zimowego Festiwalu pod Szrenicą jest Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
pod Szrenicą przy medialnym wsparciu
Referatu Promocji Miasta. Współorganizatorem Festiwalu Trójka Górom jest
Program III Polskiego Radia.
Partnerami są Hotel Interferie Bornit w Szklarskiej Porębie, Huta Julia
w Piechowicach oraz Rodzinny Park
Rozrywki Esplanada.
Szczegóły na stronie: www.szklarskaporeba.pl
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Przed wylotem do Sapporo
JAROMIRY – drużyna śnieżnych
rzeźbiarzy ze Szklarskiej Poręby będzie reprezentowała Polskę na Sapporo
Snow Festiwal czyli 43. Światowych
Mistrzostwach w Rzeźbie ze Śniegu w
Japonii. To największa tego typu imprez
na świecie i już samo zaproszenie do
wzięcia w niej udziału jest ogromnym
wyróżnieniem. Z JAROMIRAMI czyli
Marią Misztal, Justyną Graf, Małgorzatą Maszkiewicz i Grzegorzem Pawłowskim rozmawiamy tuż przed wylotem
do Japonii.
– Jak udało się trafić ze Szklarskiej Poręby na Snow Festiwal
w Sapporo?
– Maria Misztal: Długa tradycja
organizacji Śniegolepów w Szklarskiej
Porębie, sukces tej imprezy, sprawiła,
że ambasada Polski w Japonii przygotowała zaproszenie dla reprezentacji
ze Szklarskiej Poręby. A trzeba jeszcze
podkreślić, że brałyśmy udział od początku istnienia Śniegolepów od pierwszej edycji.
– I od razu tak na poważnie?
– Maria Misztal: Na pierwszą edycję Śniegolepów przyszłam z dziećmi,
bo myślałam, że to jest raczej taka zabawa właśnie bardziej dla dzieci, sposób na spędzenie wolnego czasu. Dopiero na miejscu okazało się, że to są
prawdziwe mistrzostwa z przepięknymi
rzeźbami i to skłoniło mnie do udziału
w kolejnych edycjach.
– Śnieg jako tworzywo. Co jest
takiego fascynującego w rzeźbie ze
śniegu i czy można go jakiś sposób
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porównać z bardziej tradycyjnymi
materiałami rzeźbiarskimi jak drzewo czy kamień?
– Grzegorz Pawłowski: Śnieg jest
na pewno dużo jakby łatwiejszy w obróbce, nie stawia takich wymogów,
a zarazem jest też trudny poprzez swoją
nieokreśloną gęstość. Potrafi być zaskakujący. Materie typu drewno, kamień,
metal są dużo bardziej przewidywalne
pod względem konstrukcyjnym.
– Ale nie żal wam, że te dzieła są
tak krótkotrwałe?
– Grzegorz Pawłowski: Ale to
nadaje też taki romantyzm tej pracy.
Ona jest a za chwilę zniknie i zostanie
utrwalona tylko na nośnikach. To trochę
jak performance, powstaje coś pięknego co mamy świadomość, że za chwilę
zostanie unicestwione przez naturę. To
jest ulotna chwila i trzeba nasycić się
nią w danym momencie a później już
pozostaje wspomnieniem.
– Przygoda ze Śniegolepami rozpoczęła się od zabawy. Ale Festiwal
w Sapporo to już bardzo poważne zawody czy można się jednak jednocześnie przy tym dobrze bawić?
– Justyna Graf: To co robimy, to co
powstaje ze śniegu daje nam ogromną
satysfakcję a więc jest to też przyjemność. Ale chcemy też pokazać nasze
umiejętności, reprezentować godnie
nasz kraj. Tym bardziej, że są to bardzo
prestiżowe zawody, które ściągają co
roku do Sapporo dwa miliony turystów.
– To już Wasz drugi start. Na ile
przyda się doświadczenie zdobyte
dwa lata temu
podczas debiutu?
– Maria Misztal: Tym razem zabierzemy ze sobą
lepsze narzędzia.
Podczas Śniegolepów w Szklarskiej
Porebie, bryły sa
mniejsze,
śnieg
jest miękki daje
się przyciąć sznurkiem ewentualnie
maczetą a w Sapporo te bryły przycinałyśmy drutem
kolczastym i to
nie zawsze dało

się zrobić. Brakowało nam ostrych narzędzi. Teraz będziemy lepiej przygotowane. Narzędzia mamy dzięki firmie
Proline No i jedzie z nami mężczyzna...
a dwa lata temu byłyśmy jedyną kobiecą reprezentacją.
– Co wyrzeźbicie w Sapporo
i skąd czerpaliście inspirację?
– Grzegorz Pawłowski: Wywozimy do Japonii cząstkę naszej regionalnej legendy, którą zinterpretowaliśmy
po swojemu. Nie jest to może klasyczny Duch Gór, raczej taki radosny leśny
i przyjazny troll prowadzący dialog
z ptaszkami. To taki może kontrast demonicznej postaci trola i czystej, delikatnej postaci ptaszka. Ale miedzy nimi
jest dialog i właśnie ten dialog chcielibyśmy także pokazać.
Rozwawiał:
Robert Kotecki
Dwa lata temu dzięki JAROMIROM Polska była na językach wszystkich uczestników i widzów podczas
Festiwalu Śniegu. Nasza drużyna zyskała miano najsympatyczniejszej.
Przez cały czas trwania Festiwalu przewinęły się obok miejsca pracy drużyny
ze Szklarskiej Poręby setki tysiące turystów. „Pōrando„ japońska nazwa naszego kraju nie schodziła z ust widzów,
którzy odnosili się z ogromną sympatią
do naszej drużyny. W mig rozeszły się
wszystkie materiały promocyjne, liczne
wycieczki ze szkół przychodziły z mapami aby wspólnie z zawodniczkami
ze Szklarskiej Poręby odszukać Polskę
i Karkonosze. W tegorocznej edycji
bierze udział 12 ekip. Do składu teamu
spod Szrenicy dołączyła także wybitna
specjalistka od utrwalania okiem obiektywu wszystkiego co piękne i ulotne,
czyli Małgorzata Maszkiewicz. Możemy się więc spodziewać magicznej fotorelacji.
Wyjazd wspiera Ambasada Polska
w Japonii, Starostwo Powiatowe i Miasto Szklarska Poręba. Koordynatorem
wyjazdu jest Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej.
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Pożar przy ul. Odrodzenia
Sześć jednostek straży pożarnej
przez kilka godzin zmagało się z pożarem w Szklarskiej Porębie. Paliło się
w budynku przy ulicy Odrodzenia.
Pierwszy wóz bojowy straży pożanej (OSP Szklarska Poręba) dotarł
w 8 minut od otrzymania zgłoszenia. Na
miejsce zdarzenia zostały zadysponowane ponadto 3 zastępy z JRG 1 w Jele-

1%

niej Górze, OSP Sosnówka,OSP Stara
Kamienica OSP Piechowice oraz specjalistyczny samochód SPGaz z Wałbrzycha, który służy do napełniania
butli z powietrzem. Pożar objął górną
część budynku. Akcję gaśniczą utrudniało bardzo duże zadymienie. Strażacy
długo nie mogli zlokalizować epicentrum pożaru, ukrytego gdzieś w pustych przestrzeniach
ścian i stropów.
Ogień przyduszony
w jednym miejscu
po chwili pojawiał
się gdzie indziej.
Nie obyło się bez
dramatycznych
momentów, kiedy
w nagle utworzonej chmurze dymu,
jeden ze strażaków
stracił równowagę
i spadł z dość dużej
wysokości. Wyglą-

dało to bardzo groźnie ale skończyło się
chyba tylko na ogólnych potłuczeniach.
Podczas akcji udało sie na szczęście
zlokalizować i wynieść z płonącego
poddasza butlę z gazem, dzięki czemu
nie doszło do wybuchu. Strażacy aby
dotrzeć do źródeł pożaru zmuszeni
byli   za pomocą pił spalinowych wycinać fragmenty dachu. Dopiero w ten
sposób odkrywany ogień przyduszano środkami gaśniczymi. Zniszczenia
w budynku są ogromne nie daje się on
do zamieszkania. Daleko idąca pomoc
starszemu małżeństwu, które straciło
dorobek swojego życia, zadeklarował
burmistrz Mirosław Graf. Miasto wygospodaruje ze swoich zasobów lokal,
w którym tymczasowo zamieszkają pogorzelcy.
Pomóc może każdy wpłacając
nawet drobne kwoty na utworzone
konto Państwa Boroń:
73 1090 1984 0000 0001 3202 9684

dla organizacji pożytku publicznego
w Szklarskiej Porębie

Szanowni mieszkańcy!
Zachęcamy do wspierania lokalnie działających stowarzyszeń, które pracują na rzecz Szklarskiej Poręby.
Nawet najmniejsza kwota przekazana w rocznym rozliczeniu PIT będzie dużą pomocą dla naszych organizacji pożytku publicznego.
Poniżej lista stowarzyszeń, na które można przeznaczyć swój 1% podatku:
• Stowarzyszenie Bieg Piastów KRS 0000102760
Organizator najstarszej i największej w Polsce imprezy narciarskiej, w której uczestniczy kilka tysięcy osób
w różnym wieku zarówno z Polski jak i z zagranicy.
http://www.bieg-piastow.pl/
• Stowarzyszenie Puch Ostu KRS 0000258946
Wspiera uzdolnione artystycznie dzieci i młodzież ze Szklarskiej Poręby, zbierane są fundusz na Aulę ze sceną
teatralną przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera w Szklarskiej
Porębie (można przekazać 1% podatku )
http://hosting8336314.az.pl/puchostu/index.html
• Towarzystwo Izerskie KRS 0000097019
Organizator wielu wyśmienitych imprez edukacyjno-promocyjnych
http://www.towarzystwoizerskie.org/category/nasze_sprawy/
Serdecznie dziękujemy za wsparcie!
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Rusza największy śnieżny
wyścig psich zaprzęgów w Polsce!
Na początku lutego 2016 roku Szklarska Poręba
i Polana Jakuszycka już po raz IX przywitają zawodników z całej Europy. Od Norwegii i Rosji, poprzez Szwajcarię, Słowenię, Czechy, Słowację, Austrię, aż po Holandię i Francję prawie 100 maszerów w kawalkadzie samochodów wiozących sanie
i psy ruszy do Polski. Żadne inne zawody nie mają
takiej obsady, nigdzie na stake-oucie prawie 1000
psów zaprzęgowych nie wyje ze szczęścia w tylu
językach. ALWERO BORDER RUSH! 2016 to
czterodniowy wyścig psich zaprzęgów, który wystartował po raz pierwszy zimą 2008 r.
W tym roku wyścig rozpoczyna się we wtorek,
2 lutego, punktualnie o godzinie 12:00 na Polanie
Jakuszyckiej. Ale już wieczorem zapraszamy Was
do centrum Szklarskiej Poręby: tu, na Skwerze Radiowej Trójki, po raz pierwszy wielkie Oficjalne
Otwarcie Wyścigu, któremu towarzyszyć będzie
koncert bluesowej kapeli JJ Band!

Przez 4 dni będziemy pokonywali kolejne etapy,
liczące każdego dnia ponad 30 km.
W środę 3 lutego ekstremalnie trudny etap nocny – wystartujemy o godzinie 18:00, a na zawianych śniegiem trasach zawodnikom będą pomagać
jedynie skąpe latarki czołowe zamontowane na kaskach.
We czwartek, 4 lutego, start o godzinie 12:00,
a w piątek etap finałowy: starty od 8:30, a o 15:00
dekoracja zwycięzców!
Tak jak dawniej, kiedy psy poprzez śnieżne pustkowia transportowały ludzi i towary, tak i dziś psi
sportowcy zachwycają nieustępliwym charakterem, hartem i wytrzymałością. Syberyjskie husky,
alaskan malamuty, alaskan husky zapraszają do
Szklarskiej Poręby! ALWERO BORDER RUSH!
2016 jak co roku przygotowuje dla kibiców masę
atrakcji! Zapraszamy!
MOKSiAL
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