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POGRĄŻENI W ŻAŁOBIE
10 kwietnia 2010 roku na zawsze wyryje się w naszej pamięci. To data szczególna,
którą pamiętać będą kolejne
pokolenia Polaków. Zapamiętamy także i my, mieszkańcy Szklarskiej Poręby.
W godzinę po oficjalnej informacji o tragicznej śmierci
prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w całym mieście zawisły żałobne flagi państwowe.
Oprócz budynków publicznych, biało-czerwone barwy z
kirami pojawiły się też na niektórych prywatnych domach.
Mieszkańcy uczestniczyli w
dwóch mszach świętych odprawionych w obu parafiach.
W południe w niedzielę zatrzymaliśmy się niemal wszyscy, aby uczcić ofiary narodowej tragedii.
10 kwietnia pod Smoleńskiem, w drodze na uroczystości w Katyniu, zginęli znakomici Polacy. Wśród nich był też poseł
ziemi jeleniogórskiej, wicemarszałek sejmu Jerzy Szmajdziński.
Pan Marszałek Szklarską Porębę odwiedził zaledwie przed miesiącem uczestnicząc w akademii inaugurującej jubileusz
50-lecia nadania praw miejskich naszemu
miastu, a później tradycyjnie kibicował zawodnikom Biegu Piastów. Jerzy Szmajdziński podczas akademii w KRUS powiedział, że dla niego "Szklarska Poręba
jest wizytówką Polski". Jego przemówienie, zmienione w ostatniej chwili, w całości było poświęcone problemom naszego
miasta związanych rozbudową infrastruktury narciarskiej na Szrenicy.
"Nie można hamować i blokować rozwoju Szklarskiej Poręby, bo to miasto
samo w sobie stanowi dobro narodowe.
Ludzie, którym na sercu leży rozwój za-

cy. Przygotowywane były pisemne podziękowania. Niestety, słowa podziękowania do
Marszałka na Sejm RP i miłośnika Szklarskiej Poręby już
nie dotrą.
W związku z ogłoszoną żałobą narodową apelujmy do
mieszkańców Szklarskiej Poręby o udekorowanie domów i
mieszkań flagami z kirem oraz
godne uczczenie pamięci ofiar
tragedii, która wydarzyła się w
Smoleńsku.
W momencie oddawania
do druku tego numeru Biuletynu, ze Szklarskiej Poręby
do Warszawy udaje się delegacja złożona z przedstawicieli samorządu i pracowników
Urzędu Miejskiego oraz mieszkańców naszego miasta celem
złożenia hołdu Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej śp.
Lechowi Kaczyńskiemu oraz
wszystkim Rodakom, którzy
towarzyszyli Prezydentowi podczas tragicznej podróży do Smoleńska.
Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie wyłożona została księga kondolencyjna.
(red)

wsze będą stawiać sobie pytanie, kto podejmuje decyzje i czego się obawia przed
ich podjęciem. Chciałoby się zawołać: Nie
lękacie się podejmować decyzji!” - apelował Jerzy Szmajdziński do pracowników
nadleśnictwa, mówiąc jednocześnie do
wszystkich urzędników,
że w sytuacji, jeśli
W imieniu mieszkańców Szklarskiej Poręby składaprawo jest niejasne,
trzeba kierować się my wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim bliskim
dobrem społecznym. ofiar katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego w
Podczas ostatniej Smoleńsku.
W jednej chwili Polska poniosła niepowetowaną stratę.
sesji Rady Miasta
Pogrążeni w żałobie łączymy się w bólu i modlitwie z Roburmistrz wyraził podziękowanie wszyst- dzinami, Przyjaciółmi i Współpracownikami tragicznie
kim, którzy zaanga- Zmarłych.
Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wieżowali się i przyczynili do załatwienia kuista niechaj im świeci…
Burmistrz Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak
sprawy i rozpoczęcia
Przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Sokoliński
inwestycji na Szreni-
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STRATEGIA PROMOCjI
Trwają prace nad Strategią
Promocji dla Miasta Szklarska
Poręba. Dokument ten pozwoli
ukierunkować działania promocyjne miasta w ciągu najbliższych lat, stanowiąc jednocześnie
kolejny etap budowy silnej marki Szklarskiej Poręby na turystycznej mapie Polski. Strategia
umożliwia koordynację podejmowanych działań, pomoże określić wielkość funduszy, które mają zostać przeznaczone na działania promocyjne. Dzięki Strategii potencjał promocyjny, wizerunkowy
Szklarskiej Poręby może być jeszcze silniejszy. Rozwiązania proponowane w Strategii dedykowane będą zarówno dla turystów,
zewnętrznych inwestorów, potencjalnych
rezydentów, jak i również mieszkańców, lokalnych podmiotów.
Strategia Promocji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie kreowania nowoczesnych
rozwiązań w zakresie marketingu terytorialnego i promocji samorządów. Rywalizacja
miast i regionów o ograniczone zasoby staje się coraz bardziej intensywna. Strategia
tworzy własne, unikalne rozwiązania, ukie-

runkowuje inspiracje, wzmacnia markę miasta, pozwala konkurować z innymi podmiotami na najwyższym poziomie.
Skuteczność działań promocyjnych opiera się w dużej mierze na zintegrowanym działaniu wszystkich aktorów lokalnej przestrzeni zainteresowanych dynamizowaniem
wzrostu gospodarczego i wzmacnianiem
pozycji konkurencyjnej miasta. Strategia
Promocji stanowić może platformę porozumienia na rzecz rozwoju Szklarskiej Poręby.
Prace nad Strategią wspomagane będą
warsztatami, na których poruszane będą
najważniejsze zagadnienia w eksperckim
gronie. Przewidziane są również konsultacje
w celu wyboru nowoczesnego hasła promocyjnego miasta korelującego z budowaną

marką i zapisami powstającej
Strategii.
Korzyści wynikające z
opracowania Strategii w
dłuższym horyzoncie czasowym mogą przełożyć się na
powstawanie nowych miejsc
pracy, przyciągnięcie inwestorów krajowych i zagranicznych, wzmocnienie tożsamości społeczności lokalnej ze swoim miastem, większą aktywność rodzimych podmiotów, wzmocnienie marki miasta, niwelowanie skutków sezonowości popytu turystycznego, zwiększenie skuteczności działań marketingowych, itd.
W marketingu terytorialnym, podobnie
jak w tradycyjnym ujęciu marketingu, odchodzimy od klasycznego sprzedawania
produktów i usług na rzecz spełniania marzeń, zaspakajania ludzkich potrzeb. Szklarska Poręba ma w sobie magię i energię potrzebną do wyjścia naprzeciw oczekiwaniom
turystów, inwestorów, mieszkańców. Strategia Promocji ma pomóc w osiągnięciu tego
celu i być drogowskazem do sukcesu.
(Referat Promocji Miasta)

RÓWNY START - LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ
W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w
Szklarskiej Porębie w roku szkolnym
2009/2010 realizowany jest projekt unijny
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą „Równy Start - Lepsza Przyszłość”. Projekt ma na
celu wyrównanie szans edukacyjnych
wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. W projekcie uczestniczy 87 dzieci w
wieku od 3 do 6 lat.
W ramach projektu odbywają się bezpłatne zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, nauka tańca, warsztaty teatralne,
zajęcia umuzykalniające.
Zajęcia dodatkowe w ramach projektu
prowadzą profesjonalni trenerzy wybrani w
trakcie postępowania przetargowego. Projekt
poprzez wydłużony o 2 godz. dziennie czas
pracy przedszkola tworzy rodzicom nowe
możliwości znalezienia i podjęcia pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 221 995,23
zł, w tym wkład własny Miasta Szklarska Poręba 33 299,28 zł. Za pieniądze unijne zakupiono do Przedszkola sprzęt komputerowy, audiowizualny, nagłaśniający, aparat
fotograficzny oraz zabawki i pomoce dydaktyczne dla dzieci na kwotę 28 312,00 zł.
Do zajęć tanecznych zakupionych zostało 87
kompletów strojów tanecznych, w których
dzieci występują podczas różnych uroczy-
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stości przedszkolnych i lokalnych. Do nauki
języka angielskiego zostało zakupionych 54
kompletów podręczników wraz z płytami
CD.
W ramach zajęć dodatkowych dzieci
wyjeżdżają na wycieczki autokarowe. Do
chwili obecnej dzieci uczestniczyły w wycieczkach do teatru Norwida na przedstawienie pt. „Baśnie Polskie” oraz Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze koncert
zespołu „Kujawiaki”. W najbliższym czasie
dzieci wyjadą do Szkoły Tańca w Jeleniej
Górze, gdzie będą miały możliwość podziwiać pokazy profesjonalnych tancerzy jak
również zaprezentować własne umiejętności taneczne. Czeka ich również wycieczka
autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego w okolicach Jeleniej Góry, podczas której będą mogły w praktyce wykorzystać poznane słówka z języka angielskiego. Na warsztatach teatralnych wspólnie
z aktorką p. Krystyną Dmochowską dzieci
przygotowały Jasełka, które miały okazję zaprezentować podczas uroczystości miejskiej w DW „Rzemieślnik” oraz w Kościele Św. Maksymiliana w Szklarskiej Porębie.
Pokazy wokalne i taneczne dzieci mogły zaprezentować mieszkańcom Szklarskiej Poręby podczas dnia otwartego pod hasłem
„Mali i duzi artyści naszego miasta”, który
odbył się w naszym przedszkolu.

Na etapie pisania wniosku o dofinansowanie projektu „Równy Start-Lepsza Przyszłość” założono następujące umiejętności:
Przyrost wiedzy i umiejętności dzieci biorących udział w projekcie,
Wzrost świadomości własnej wartości
uczestników projektu,
Wzrost kompetencji interpersonalnych
oraz umiejętności korzystania ze swoich
mocnych stron,
Wzrost umiejętności rozwijania naturalnych zdolności poprzez ukształtowanie u
dzieci postaw twórczych, świadomości dyscypliny, odpowiedzialności oraz umiejętności
pracy w grupie
W trakcie prowadzenia monitoringu działań w ramach projektu można już zauważyć
znaczny przyrost wiedzy i umiejętności
dzieci: dzieci od początku projektu nauczyły się kroków tanecznych do 4 tańców,
uczą się jak śpiewać by pięknie śpiewać z
wykorzystaniem instrumentów muzycznych, świetnie wcielają się w rolę aktora, nauczyły się również posługiwać prostymi
słówkami w języku angielskim.
Trenerzy, którzy prowadzą zajęcia z
dziećmi robią to z pełnym zaangażowaniem
i profesjonalizmem, dzięki czemu dzieci
chętnie i z radością uczestniczą w zajęciach.
(PSnr1)

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 15 kwietnia 2010 nr 6/10 (46)

25 LAT PIĄTKI

Placówka rozpoczęła pracę 1 września
1984 roku w wybudowanej dla niej siedzibie przy ul. Obrońców Pokoju 17.
Przy tej okazji zorganizowano Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego
1984/1985. Od 27 kwietnia 1992 roku
szkoła nosi imię Wlastimila Hofmana –najwybitniejszej osobowości, w powojennej
historii naszego miasta.
W związku z wdrażaniem reformy
oświaty i koniecznością powołania gimnazjum, od 1 września 2000 r. szkoła ma
swoją siedzibę przy ul. 11 Listopada 2. W
odnowionym budynku dydaktycznym,

ulokowanym na skraju lasu z dala od ruchliwych ulic, znajdują się prócz izb lekcyjnych: świetlica z centrum informacji multimedialnej wyposażonym m.in.
w cztery stanowiska komputerowe, biblioteka, gabinet pielęgniarski, przystosowany do prowadzenia terapii gabinet pedagoga szkolnego oraz najnowocześniejsza w naszym mieście
pracownia informatyczna.
Wyróżnikiem szkoły jest prowadzona od szeregu lat współpraca
transgraniczna. Międzynarodowe wymiany młodzieży zapoczątkowano w latach dziewięćdziesiątych. Wykorzystując dotacje ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży prowadzono przez szereg lat wymianę z
niemiecką Hauptshule w Emmelschausen (aktualnie wymianę tę kontynuuje gimnazjum z naszego miasta).
Od 1998 roku uczniowie „Piątki” systematycznie spotykali się z rówieśnikami
z czeskiego Harrachova. Obecnie, przy aktywnym wykorzystaniu środków unijnych, szkoła ściśle współpracuje ze szko-

łą w Lanov (Republika Czeska) realizując
wspólny program „Dzieci Karkonoszy”.
Ta zapoczątkowana w 2005 roku współpraca dwóch szkół zaowocowała nawiązaniem współpracy i podjęciu wspólnych
inicjatyw samorządów Szklarskiej Poręby i Lanov.
W swej 25-letniej historii szkoła otrzymała wiele znaczących wyróżnień z których najbardziej zaszczytnym jest nadany
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł „Szkoła z klasą”.

Mimo upływających lat jubilatka trzyma się całkiem dobrze. W bieżącym roku
szkolnym dokonano kompleksowej wymiany mebli i wyposażenia szkoły a lekcje wf prowadzone są w zmodernizowanej sali gimnastycznej -wymieniono instalację i piec c.o., przeprowadzono remont wewnętrzny oraz termomodernizację obiektu.
Uroczystości związane z jubileuszem
placówki zainaugurowano kilka miesięcy
temu. W tym roku punktem kulminującym
będzie Dzień Patrona kiedy to szkole
przekazany zostanie sztandar ufundowany przez Radę Miasta Szklarskiej Poręby.
Już dzisiaj zapraszamy naszych absolwentów, byłych pracowników, sympatyków szkoły oraz wszystkich, którzy pragną uczcić pamięć Wlastimila Hofmana
do wspólnego świętowania w piątek 23
kwietnia 2010r. Uroczystości rozpocznie
o godzinie 8.00 msza święta w kościele parafialnym p.w. Bożego Ciała na której poświęcony zostanie sztandar szkoły. Od 9.00
rozpocznie się uroczysta akademia w sali
gimnastycznej. Po akademii ok. 10.30 w
budynku szkoły otwarte zostaną okolicznościowe wystawy: Wlastimil Hofman –
patron szkoły, XXV lat Szkoły Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie, Szklarska Poręba wczoraj i dziś -50 lat uzyskania praw miejskich. To tyko wybrane
atrakcje przygotowywane na ten szczególny dzień przez uczniów i pracowników
szkoły. Serdecznie zapraszam
(Tomasz Frąc –dyrektor szkoły)
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NOWE STAWKI ZA
92 grosze więcej zapłacimy za wodę od 1
maja. Burmistrz i Rada Miasta po analizie dokumentów, przyjęła taryfy zgłoszone
przez Karkonoski System Wodociągów i
Kanalizacji. Nawet gdyby tego nie zrobiono, to i tak cena wody zostałaby podniesiona.
Ceny wody i ścieków wywołują zawsze
duże emocje. Jednak kolejny raz nie sprawdziły się czarne przepowiednie. Rozpowszechniana plotka o cenach wody i ścieków,
które miałby rzekomo kosztować kilkadziesiąt złotych kolejny raz okazała się bzdurą. Liczenie cen wody i ścieków jest zadaniem nie
tyle skomplikowanym, co wymagającym
wiedzy m.in. o kosztach i amortyzacji i dlatego umiejętność dodawania i odejmowania
na palcach, to trochę za mało.
Wniosek taryfowy jest o wiele bardziej złożony niż mogłoby się to wydawać i trzeba go
dobrze przeanalizować. Jeśli nie ma w nim
uchybień i przygotowany został prawidłowo
– to nie ma powodu, aby go odrzucić. A jeśli nawet Rada Miasta i Burmistrz nie przyjęliby stosownej uchwały, to poprawnie przygotowany wniosek taryfowy wszedłby w
życie z miesięcznym opóźnieniem bez zgody samorządu. Takie jest prawo.
Tegoroczne podwyżki nie są wysokie. Z
uwzględnieniem dopłat od 1 maja 2010r. za
m3 wody zapłacimy 5,49 zł za m3 netto tj.

5,88 zł brutto, a za m3 odprowadzanych ścieków 5,99 zł za m3 netto tj. 6,41 zł brutto
Skala podwyżek w stosunku do obecnie
obowiązujących taryf po uwzględnieniu
dopłat jest następująca: woda - zwiększenie
o 92 gr za m3 ścieki - zwiększenie o 59 gr za
m3. Zakładając, że jedna osoba miesięcznie
zużywa 4m3 wody i tyle samo produkuje
ścieków, to podwyżka wyniesie 6 złotych
miesięcznie.
Z budżetu miasta do każdego m3 wody dopłacane jest 80 groszy, a do każdego odprowadzonego m3 ścieków, aż 3,65 zł brutto.
W niektórych gminach, jak widać po cenach publikowanych w tabelce, skala podwyżek jest znacznie wyższa od Szklarskiej Poręby. Ponieważ wciąż trwa proces uchwalania stawek za m3 i dopłat w gminach KSWiK
dzisiaj trudno dokładnie napisać ile tam wyniosą dopłaty. Ale z dotychczas zebranych informacji wynika, że ceny wody i ścieków w
Szklarskiej Porębie bez dopłat będą niższe od
cen wody i ścieków z dopłatami w niektórych
gminach. Do tematu i porównania z pewnością wrócimy, gdy we wszystkich gminach zakończy się cały proces weryfikacji taryf.
Odpowiedź na pytanie: dlaczego rosną
ceny jest stosunkowo prosta. Składają się na
to trzy podstawowe czynniki: amortyzacja, podatki oraz koszty eksploatacji np. energii elektrycznej. Dwa pierwsze czynniki
mają związek z trwającą już 3 rok in-

westycją KSWiK. W tym czasie wybudowano
już większość nowej sieci i w związku z tym
naliczana jest amortyzacja. Wbrew niektórym
rozpowszechnianym nawet publicznie informacjom, amortyzacja nie jest liczona od
wartości unijnej dotacji. Dlatego ten składnik
cen wcale nie jest zaniżony. Amortyzacja liczona jest wyłącznie od tzw. „wkładu własnego” do unijnej dotacji.
Spółka KSWiK, jak każdy z nas, musi też
płacić podatki od nieruchomości, które liczone
są od każdego budynku, każdej budowli i każdego metra rur. Nowa, rozbudowana sieć,
zwłaszcza kanalizacyjna, również podnosi
wielkość płaconych podatków. Jednak koszt
ten jest tak naprawdę wyłącznie księgowym, ponieważ podatek od nieruchomości
płacony do kasy miasta, później w budżecie
przeznaczany jest na dopłaty do cen wody i
ścieków. Podwyżki cen energii elektrycznej
również mają wpływ na koszty produkcji
wody i usuwania ścieków. Ujęcia wody, stacje uzdatniania, oczyszczalnia ścieków –
wszystko zasilane jest energią elektryczną. Ponieważ sieć wodociągowo-kanalizacyjna zostały rozbudowane, w związku z tym trzeba
było zatrudnić też więcej osób do obsługi
urządzeń.
Te elementy są głównym składnikami
kosztów, które rozkładają się proporcjonal-

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miasta w dniu 31 marca 2010 r. obowiązujące miesięczne stawki opłaty abonamentowej w Szklarskiej Porębie wynosić
będą:
- odbiorcy rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej: 6,38 zł/odb./m-c
netto, tj. 6,83 zł brutto
- odbiorcy korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym: 4,41 zł/odb./m-c
netto, tj. 4,72 zł brutto
- odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody: 5,89 zł/odb./m-c netto, tj. 6,30 zł brutto.
Rada Miejska podjęła równocześnie uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców
usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków w następujących wysokościach:
- 0,75 zł netto do 1m3 doprowadzanej wody, tj. 0,80 zł brutto.
- 3,41 zł netto do 1m3 odprowadzanych ścieków, tj. 3,65 zł brutto.
Z uwzględnieniem dopłat ceny obowiązujące od 1 maja 2010r. za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków wynosić będą:
- cena za dostawę wody: 5,49 zł za m3 netto tj. 5,88 zł brutto
- cena za odprowadzanie ścieków: 5,99 zł za m3 netto tj. 6,41 zł brutto
Skala podwyżek w stosunku do obecnie obowiązujących taryf po uwzględnieniu dopłat jest następująca:
woda - zwiększenie o 0,92 zł za m3
ścieki - zwiększenie o 0,59 zł za m3
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A WODĘ I ŚCIEKI
nie na każdego odbiorcę usług wodociągowokanalizacyjnych. Im więcej podłączonych do
kanalizacji budynków, tym ostatecznie cena
będzie niższa. Dlatego w dużych miasta
ceny za 1 m3 ścieków czy wody zawsze będą
niższe od cen obowiązujących na terenach o
mniej zwartej zabudowie. Wybudowanie kilometrowego kolektora ściekowego w Szklarskiej Porębie i Jeleniej Górze, kosztuje niemal tyle samo, ale w Jeleniej Górze przy jednej ulicy mieszka nawet kilka tysięcy osób,
a w Szklarskiej Porębie co najwyżej kilkaset
osób. Koszt budowy w przeliczeniu na jednego odbiorcę jest więc inny.
Wszędzie tam, gdzie są prowadzone inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne trzeba
się liczyć z tym, że koszt tych inwestycji będzie przekładany na odbiorców. Tak jest też
w Jeleniej Górze, Lubinie, Wrocławiu, Głogowie i dziesiątkach innych gmin w Polsce.
Skala tych podwyżek jest różna i uzależniona od wielkości inwestycji i poziomu zaludnienia na każdy kilometr sieci. Tam, gdzie się
nic nie robi, tam ceny nie rosną, albo wzrastają o stopień inflacji. Dlatego porównując
Szklarską Porębę z innymi miescowościami
należy to robić w oparciu o skalę inwestycji
i wielkość miasta, a nie wyłącznie o sąsiedztwo.
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KONKURS WIELKANOCNY
SP nr 1 – praca: koszyk z baziami
II miejsce – Ilona Juszczak, 12 lat, SP nr
1 – wielkanocna praca przestrzenna
III miejsce – Marcin Szatanik, 12 lat, SP
nr 1 – praca: kaczorek w skorupie

W 26 marca w Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną”. Konkurs
spotkał się z dużym zainteresowaniem, bowiem do Ośrodka napłynęło 60 zgłoszeń
indywidualnych.
Do konkursu zgłosiły się 4 grupy wiekowe: przedszkola, szkoły podstawowe,
gimnazjum i osoby dorosłe.
Główne cele zorganizowanego konkursu to przede wszystkim kultywowanie
tradycji i wartości zwyczajów świątecznych związanych z symboliką wielkanocną
kultury regionu, popularyzacja działań
plastycznych i poszerzanie wiedzy w zakresie różnych technik plastycznych oraz
aktywizacja lokalnej społeczności.
Zamierzony cel został osiągnięty, o
czym świadczy wysoki poziom i duży
wkład pracy włożony w wykonane prace.
W miniony piątek poczuliśmy powiew
nadchodzących Świąt Wielkanocnych,
ponieważ wśród zgłoszonych prac mieliśmy cały przekrój barwnych ozdób, stroików, kolorowych pisanek i jaj wykona-
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nych różnorodną techniką.
Jury w składzie: Janusz Konecki (przewodniczący jury), Dorota Nowak i Monika
Krakowska oceniało prace według 5 – cio
punktowej skali ocen. Jury dokonało oceny biorąc pod uwagę trzy kryteria: oryginalność wykonanej pracy, ogólne wrażenie artystyczne, zgodność prac z tematyką konkursu. Z uwagi na wysoki poziom
i pomysłowość prac Szanowna Komisja
miała nie lada problem z wyłonieniem
zwycięzców. Wreszcie po dwugodzinnej
naradzie Jury ogłosiło ostateczny werdykt.
Zwycięzcami konkursu „Na Najpiękniejszą Ozdobę Wielkanocną” są:
I Grupa – Przedszkolaki:
I miejsce – Agnieszka Fitzet – praca,
Przedszkole nr 1: ażurowe jajo
II miejsce – Julia Boleszczuk, 5 lat – praca, Przedszkole nr 1: kurczak wykonany
z bibuły
III miejsce – Oliwia Gleń, 3 lata, Przedszkole nr 2 – praca: bocian
II Grupa – Szkoły Podstawowe:
I miejsce – Karolina Radziejewska, 12 lat,

III Grupa – Gimnazjum:
I miejsce – Katarzyna Nowak, 13 lat – praca: stroik wielkanocny wykonany z siana
i gałęzi brzozy
II miejsce – Joanna Buziuk, 16 lat – praca: wielkie jajo wykonane ze styropianu
i tiulu
III miejsce – Dominik Skrzycki, 15 lat –
praca: wielkie styropianowe jajo wykonane
z kolorowej bibuły
IV Grupa – Osoby Dorosłe
I miejsce – Aniela Popłońska – palmy wielkanocne oraz pisanki wykonane techniką
batikową wg. suwalskich wzorów
II miejsce – Irena Puch – ozdoby wielkanocna wykonane z gipsu
III miejsce – Anna Potrzeszcz – żywa kompozycja wiosenna z pisankami i haftami.
Sponsorem nagród rzeczowych za zajęcie I – III miejsca w każdej z czterech kategorii jest Zajączek Wielkanocny. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymują dyplomy. Ekspozycję prac
można podziwiać w budynku MOKSiAl,
oraz na terenie miasta w restauracjach: Kaprys, Fantazja, Metafora i w Bibliotece
Miejskiej.
Zwycięzcom gratulujemy. Jednocześnie
wszystkich zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Tekst i foto: MOKSiAL
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MAjOWY ZAWRÓT GŁOWY

Podczas tej cyklicznej imprezy, która
odbywa się w długi, majowy weekend organizowanych jest wiele atrakcji na terenie
miasta.

PROGRAM:
Piątek 30 kwietnia
• Szklarska Poręba Dolna, ul. Waryńskiego - Oficjalne otwarcie boiska - mecz
piłki nożnej
Sobota 1 maja
• godz. 10:00-15:00 - Szkoła Podstawowa
nr 1 - rozgrywki sportowe na boisku Orlik
• godz. 11:00 - Sudecka Młodzieżowa
Liga Sportowa (Osada BATA) - zawody
rowerowe dla dzieci
• godz. 9:00 - Wielka Trasa Sztaudyngerowska - wycieczka z przewodnikiem
pod hasłem "Dotykanie sztuki idąc i stojąc". Zbiórka przy ruinach domu J. I.
Sztaudyngera. Organizator; Stowarzy-

szenie Puch Ostu.
• Śnieżna Majówka - ostatni bieg narciarski w sezonie. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych "Mali Ambasadorowie Biegu
Piastów" - Polana Jakuszycka
• 01-03 maja - Ekstremalna Majówka
- Szkoła Górska QUASAR zaprasza
wszystkich spragnionych ekstremalnych
doznań - Krucze Skały
• 01-03 maja - Szklana Majówka - zobacz jak wygląda praca w hucie szkła - Leśna Hutaul. Kołłątaja 2
• godz. 21:00 Klub Jazgot - Koncert
RAGANA (wstęp 15 zł )
• Sudeckie Bractwo Walońskie -"Inauguracja Zielonej Trasy Walońskiej po zakamarkach Starej Chaty Walońskiej" - ul.
Kołłątaja 12
Niedziela 2 maja
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej - plener malarski - ul, Okrzei 28
Park Miejski „ Espalanada” (wejście od
strony ul. Pstrowskiego, Cichej i Stadionu)
godz. 14:00 - rozpoczęcie festynu
w programie:
- występy przedstawicieli Przedszkoli,
Szkół Podstawowych
- teatr dla dzieci, malowanie twarzy, pokaz tańca, bańki mydlane,
- warsztaty graffiti, konkursy, majowy plener malarski,
- warsztaty w rzeźbieniu w lodzie,
- koncert zespołu rockowego DRUIDS,
- występ grupy bębniarzy pod dowództwem
Mariusza Raźnego + zaproszeni goście

- występ MC PLAKAT (Twierdza Records)
godz. 20:00 – 24:00 – „JAMAJÓWKA”
Majowy Wieczór SoundSystemowy –
świat dźwięków od reggae przez dancehall,
breakbeat po muzykę elektroniczną
Wystąpią: Kosmos Mega Sound System,
Royale Punk, Kokopelli Sound System
godz. 21:00 Koncert JUNIOR STRESS
& SUN El Riddim Band - reggowa gwiazda Majowego Zawrotu Głowy
godz. 00:00 – zakończenie festynu
Organizator: Miasto Szklarska Poręba,
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
Partnerzy: Klub Jazgot, Kosmos Mega
Sound System, KPN, MOPS
Poniedziałek 3 maja
IV MEMORIAŁ JURKA ZAWADZKIEGO
KATEGORIE WIEKOWE:
Młodzik od 15 do 16 lat (rok ur. 1994 -1995)
Juniorzy od 17 do 18 lat (rok ur. 1992-1993)
Elita od 19 do 30 lat (rok ur. 1980 - 91)
Masters I od 31 do 40 lat (rok ur. 1970 - 79)
Masters II- mężczyźni od 41 do 50 lat (rok
ur. 1960 - 69)
Masters III- mężczyźni od 51 lat (rok ur.
1959 i starsi)
Open Panie
BIURO ZAWODÓW:
Dolna stacja wyciągu na Szrenicę - 9:0010:30
Start godz. 11:00
Dystans -20 km
Wpisowe - 10,00 zł

AMATORZY ZA KÓŁKIEM
Z powodu żałoby narodowej zawody
zostały przeniesione na 25 kwietnia.
W Szklarskiej Porębie odbędą się otwarte zawody dla kierowców amatorów nieposiadających żadnej licencji kierowcy rajdowego. Mają za zadanie podnieść technikę jazdy i opanowanie samochodu a wszystko to w duchu sportowej rywalizacji.
Na starcie staje średnio 30-40 samochodów, które są podzielone na klasy
pojemnościowe. Kierowcy wraz z pilotami walczą o czas na specjalnie przygotowanych próbach.
Odcinek nie może przekraczać długości jednego kilometra, a średnia prędkość
na takiej próbie nie może przekroczyć 50
km/h. Próby sprawnościowe wytycza się
na bezpiecznych placach aby były bardziej

techniczne niż szybkościowe. Od kilku lat
Konkursowa Jazda Samochodem odbywa
się przy współpracy z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego oraz Wydziałem Ruchu Drogowego Policji w Jeleniej Górze.
Próby, które odbędą się w Szklarskiej Porębie należą do najwyżej położonych w Polsce. Zawodnicy będą ze sobą rywalizować
na nawierzchni szutrowej i asfaltowej.
Niedziela 25 kwietnia
Godzina 12:44 – Szklarska Poręba - Jakuszyce (parking – szuter)
Godzina 13:07 – Szklarska Poręba – dolna
stacja wyciągu na Szrenicę (parking – asfalt)
Godzina 15:33 - Szklarska Poręba - Jakuszyce (parking – szuter)
Godzina 15:56 - Szklarska Poręba – dolna

stacja wyciągu na Szrenicę (parking – asfalt)
Meta rajdu i rozdanie nagród o godzinie
17:00 w Szałasie Żywieckim (dolna stacja wyciągu na Szrenicę).
Serdecznie zapraszamy.
WIĘCEJ INFORMACJI NA
www.ak-karkonoski.pl

ODWOŁANA FOTOGRAFIA
W związku z żałobą narodową odwołane zostało zaplanowane na 16 kwietnia
grupowe zdjęcie mieszkańców Szklarskiej Poręby, które miało być wykonane z
okazji 50-lecia uzyskania praw miejskich.
O kolejnym terminie poinformujemy na łamach Biuletynu oraz na stronie internetowej miasta. (MOKSiAL)
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EKOGLASS W PRADZE

4 marca w Instytucie Kultury Polskiej
w Pradze przy Malé náměsti 1 - tuż obok
praskiego ratusza odbył się kolejny po
Szklarskiej Porębie i Kutnej Horze wernisaż międzynarodowej wystawy szkła artystycznego „Ekoglass Festiwal 2009”.
Wystawa ta jest przeglądem powstałych w
Szklarskiej Porębie twórczych dokonań artystów z Polski i Czech.
Ta „wędrująca” wystawa, dla której In-

stytut Kultury Polskiej w Pradze jest jedną ze stacji, powstała jako rezultat niezwykłej imprezy, która miała miejsce w
pierwszej połowie lipca 2009 r. w Leśnej
Hucie w Szklarskiej Porębie, od lat prowadzonej przez mistrza Henryka Łubkowskiego oraz w hucie szkła kryształowego w Piechowicach.
W Szklarskiej Porębie gościli wybitni
twórcy szkła z Polski i Czech: Małgorza-

ta Dajewska, Andrej Nemeth, Jíři Šuhájek
oraz artyści młodszego pokolenia Mariusz
Łabiński, Beata Damian-Speruda, Marzena
Krzemińska, Martin Muranica, Patrik Illo
i Igor Wójcik, tworząc unikatowe formy
szklane. Patronat honorowy nad imprezą
objęli Marszałek Marek Łapiński i Burmistrz Arkadiusz Wichniak, a partnerami
była Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej
Górze, Karkonoski Park Narodowy, Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie i wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki.
W praskim wernisażu wzięła udział delegacja ze Szklarskiej Poręby, Państwo
Małgorzata i Henryk Łupkowscy, w których hucie te niezwykłe szkła powstały
oraz radni Rady Miejskiej: Bogdan Ginter, Cyprian Kukulski, Mirosław Kupis i
Przemysław Wiater.
Wszystkich, którzy w najbliższym czasie będą w czeskiej Pradze zapraszamy do
zwiedzenia tej wyjątkowej doprawdy wystawy. (Przemysław Wiater)
Instytut Kultury Polskie w Pradze
www.polskyinstitut.cz

POROZMAWIAjMY O SZKLARSKIEj
Burmistrz oraz Rada Miasta zapraszają mieszkańców na cykl spotkań. Tradycją już jest, że publiczne debaty prowadzone są w różnych częściach miasta.
Dzięki temu tematykę spotkań można w
pewien sposób usystematyzować dostosowując ją do konkretnych problemów danego obszaru Szklarskiej Poręby. Zapraszamy do udziału w dyskusji.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
19.04.2010r. godz. 17.00
Przedszkole Samorządowe nr 2
ul. Osiedle Huty 1
20.04.2010r. godz. 18.00
Świetlica Środowiskowa, ul. Kolejowa 22
21.04.2010r. godz. 17.00
Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. 11 Listopada 2

22.04.2010r. godz. 17.00
Restauracja KAPRYS, ul. Jedności Narodowej 12
23.04.2010 r. godz. 17.00
Miejski Ośrodek Sportu Turystyki i Aktywności Lokalnej, ul. Słowackiego 13
24.04.2010 r. godz. 12.00
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 1 Maja 32

MAPA NA ROWER I WĘDRÓWKĘ
Lokalna Organizacja Turystyczna kolejny raz otrzymała dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do planowanego wydawnictwa promocyjnego. W tym roku będzie to mapa szlaków pieszych i rowerowych Karkonoszy Zachodnich oraz Gór
Izerskich. Mapie towarzyszyć będzie przewodnik opisujący najciekawsze miejsca
oraz trasy rowerowe okolicy Szklarskiej
Poręby. Całość opisana ma być w trzech
wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Komplet będzie rozprowadzany jak zwykle jako bezpłatne wydawnictwo i dostępny będzie w punktach
8

IT oraz podczas targów turystycznych.
Mapa wraz z przewodnikiem wydrukowane zostaną w nakładzie 10 tys. egz.
Zarówno na mapie jak i w przewodniku przeznaczone są miejsca pod reklamę.
Członkowie LOT z opłaconymi składkami otrzymają tradycyjnie 15% bonifikaty,
Reklama na mapach i przewodnikach
jest jedną z najlepszym form „drukowanej” promocji. Zwykłe katalogi reklamowe zazwyczaj po jednokrotnym przejrzeniu trafiają na makulaturę. Z mapami i
przewodnikami jest inaczej. Turyści je zachowują na następny raz lub też pożyczają

je rodzinie, znajomym. To trwała i skuteczna reklama i dobra inwestycja promocyjna.
Zainteresowany reklamą na mapie i w
przewodniku prosimy o kontakt email:
lot@szklarskaporeba.org (LOT)
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 15 kwietnia 2010 nr 6/10 (46)

