BIULETYN DLA MIESZKAŃCÓW

Nr 20/10 (60)

POD SZRENICą

bezpłatny

Miejski Biuletyn Informacyjny

15 grudnia 2010

RUSZYł WYCIąG
„Karkonosz-Ekspress” już
działa. Wyciąg narciarski 10 i 11
grudnia przeszedł wszystkie odbiory i został oddany do użytkowania. Kiedy pojadą nim narciarze? To już zależy od ilości
śniegu w górach.
To najdłuższa tego typu kolej
linowa w Polsce. Przejazd 2,4
km trwa zaledwie 8,5 minuty.
Przez godzinę powyżej Świątecznego Kamienia może zostać wywieziony prawie 2000
narciarzy. To niemal trzykrotnie
więcej niż dotychczas wywoziło
krzesełko na Puchatku.
Górna stacja zlokalizowana
jest 300 metrów powyżej rozwidlenia nartostrad Lolobrygida
i Śnieżynka. Jest tam też nowy
łącznik, którym wygodnie
można zjechać na Halę Szrenicką.
Oprócz postawienia nowej kolejki linowej, poszerzono cześć nartostrady Śnieżynka i Lolobrygida. Dalsze prace zaplanowane są na przyszły rok, w tym także
budowa systemu dośnieżania górnych
obszarów skiareny.
Niestety, ale Park Narodowy nie wyraził zgody na poszerzenie nartostrady FIS
do szerokości umożliwiającej ponowną jej
homologację, tak aby można było organizować na niej zawody narciarskie. Przydałaby się też zgoda na niwelację tras.
Gdyby choć trochę można było usunąć kamienie i zlikwidować największe nierówności, wówczas już przy niedużej pokrywie śniegu możliwa byłaby jazda na
nartach (o dopuszczeniu nartostrad do
użytku decyduje KPN). Dzięki mniejszym
nierównościom, nie trzeba byłoby mocno
dośnieżać. Mniej śniegu z armatek, to
równocześnie mniej zużytej energii elektrycznej, a tym samym mniej dwutlenku
węgla w atmosferze. Czyż nie o to chodzi

w walce z globalnym ociepleniem?
Nowością tego sezonu na Szrenicy, jest
nowy system biletowy. Teraz każdy narciarz otrzymuje karnet elektroniczny. Nie
trzeba wsadzać go do czytnika. Bilety są
zbliżeniowe. Wystarczy mieć je w lewej
kieszeni kurtki. W niektórych ubraniach
są specjalne kieszenie właśnie na takie bilety. System „wolnych rąk” to już standard. Za bilety pobierana jest kaucja,
która zwracana jest w kasach i we wszystkich punktach gastronomicznych obok
wyciągu na Szrenicę. System biletowy
może być w każdej chwili rozbudowany.
Może też współpracować z innymi systemami. Być może kiedyś uda się stworzyć
jeden bilet na wszystkie wyciągi narciarskie na terenie całego miasta.

wyciąg zgodnie
z prawem
W momencie prowadzonych obiorów
nowej kolei linowej, w sprawie wyciągu

wypowiedziało się Samorządowe Kolegium Odwoławcze oddalając protest Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który wraz ze Stowarzyszeniem na
Rzecz Wszystkich Istot domagał się unieważnienia decyzji środowiskowej wydanej przez burmistrza. SKO nie znalazło
uchybień, co więcej, w uzasadnieniu w
kilku punktach posłużyło się argumentacją samorządu, stojącego na stanowisku,
że wydana decyzja jest zgodna z prawem.
Dziś trudno powiedzieć, czy decyzja SKO
będzie zaskarżana. Wyciąg jednak już
został oddany do użytku.
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BISKUP U HOTELARZY

99 procentowego obłożenia, nowych
atrakcji turystycznych i sukcesów zawodowych, a w życiu prywatnym bożego błogosławieństwa i zdrowia - takie życzenia
składano sobie podczas LOT-owskiej Wigilii w Szklarskiej Porębie. Gościem honorowym był jego ekscelencja ks. biskup

Stefan Cichy.
„Wszyscy uważają, że zdrowie jest
najważniejsze, a ja
uważam, że najważniejsze jest boże błogosławieństwo i tego
wam właśnie życzę”
- mówił do zebranych biskup Stefan
Cichy. - „I oczywiście życzę wam
wielu zadowolonych
turystów. Szklarska
Poręba została obdarzona i Karkonoszami i Górami Izerskimi, w których jest
tyle wspaniałych tras narciarskich i szlaków do wędrówek. Przyznaję, że Szklarska Poręba jest najczęściej odwiedzanym
przeze mnie miastem, choć w tym roku
nie miałem wiele okazji. Ostatni raz byłem tu w październiku. I na pewno przy-

OBJAZDOWE KINO
Pierwsze spotkanie z Objazdowym Kinem Orange już za nami. Projekt stworzony został z myślą o miejscowościach
w których nie ma kin stacjonarnych. To
właśnie do tych miejscowości dociera
Objazdowe Kino dając możliwość mieszkańcom obejrzenia najnowszych premier
i hitów filmowych .
Klub Jazgot zamienił się w salę kinową
z prawdziwą oprawą festiwalową. Każdy
gość mógł stanąć na czerwonym dywanie,
jak podczas premiery filmowej. Na profesjonalnym sprzęcie projekcyjnym obejrzeliśmy trzy seanse premierowe: „Mysi
Agenci”, „Śluby Panieńskie” i Śniadanie
do Łóżka”. O poranku do kina licznie
przybyły przedszkolaki i dzieci pierwNasze miasto zaprezentowało swoją
ofertę na targach turystycznych „Touristik
& Caravaning Messe Leipzig”. To jedna
z największych w tym regionie imprez
promocyjnych, zaadresowana dla mieszkańców Lipska i okolic.
W tej znaczącej europejskiej imprezie
branżowej wzięło udział 1023 wystawców
z około 50 krajów oraz 63000 zwiedzających. Szklarska Poręba prezentowała
swoją ofertę razem z pozostałymi gminami Karkonoszy w ramach dużego polskiego stoiska obok Dolnośląskiej Orga2

szych klas szkół podstawowych, następnie młodzież licealna, a wieczór należał do
dorosłych kinomanów.
Frekwencja przeszła
najśmielsze oczekiwania
już tydzień przed przyjazdem Objazdowego
Kina Orange wszystkie
bilety zostały wyprzedane na każdy z pięciu
seansów. Niestety doba
ma tylko 24 godziny.
MOKSiAL pociesza
spóźnialskich, bowiem
niewykluczone że już w
styczniu Objazdowe
Kino ponownie zawita

jadę w marcu na Bieg Piastów. Już mam
ten termin wpisany do kalendarza.”
Ksiądz biskup Stefan Cichy w prezencie od burmistrza Grzegorza Sokolińskiego otrzymał kalendarz na rok 2011 z
logo miasta i wpisanymi najważniejszymi
imprezami, jakie odbywać się będą w
przyszłym roku w Szklarskiej Porębie.
Na spotkania nie zabrakło wigilijnych
potraw. Był karp, śledzie, kapusta, barszcz
z uszkami, pierogi z grzybami, liczne ciasta i kutia. Wszystkie potrawy przygotowali członkowie stowarzyszenia.Dziwić
może, że hotelarze życzyli sobie tylko 99
procentowego obłożenia. Ich zdaniem, ten
jeden procent musi być wolny, aby nie powtórzyła się historia z Betlejem, w którym
zabrakło miejsca dla Maryi i Józefa. Choć
z drugiej strony, jak sami przyznają,
dzięki temu, że nie było miejsca w gospodach, teraz mamy piękne święta z
pięknymi kolędami.

do naszego miasta tym razem na dłużej...
Koordynatorem Objazdowego Kina
Orange w Szklarskiej Porębie jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. (tekst:MOKSIAL)

SZKLARSKA NA TARGACH
nizacji Turystycznej i innych wystawców
z Dolnego Śląska.
Nasze stoisko podczas tegorocznej edycji targów cieszyło się dużą popularnością
wśród odwiedzających. W szczególności
poszukiwane były informacje o ofercie zimowej, wiele pytań dotyczyło nowego wyciągu, bazy noclegowej oraz imprez planowanych w najbliższym czasie. Również
dużym zainteresowaniem cieszyły się in-

formacje dotyczące narciarstwa biegowego i połączenia kolejowego między
Szklarską Porębą a Czechami.
Prezentacja Szklarskiej Poręby oraz
Karkonoszy uzupełniona była dwoma dużym zdjęciami przedstawiającymi: Halę
Szrenicką zimą i Wodospad Kamieńczyka, co pozwalało na doskonałą identyfikację naszego miasta oraz przyciągało
odwiedzających do stoiska.
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KAPSUłA CZASU ZAMKNIĘTA

„Kapsuła czasu” spoczywa już u stóp
Ducha Gór, stojącego na Skwerze Radiowej Trójki.
Została tam uroczyście umieszczona 18
listopada A.D. 2010 . Liczyrzepa będzie
ją chronił przez następne pół wieku. Dopiero bowiem za 50 lat, w setną rocznicę
nadania praw miejskich naszemu miastu,
zostanie otwarta przez następne pokolenie
mieszkańców Szklarskiej Poręby. Co
znajdą w kapsule, a właściwie w dwóch
"kapsułach czasu" umieszczonych w
szczelnie zamkniętej metalowej skrzyni?
Pierwsza z nich zawiera dokumenty
opisujące naszą teraźniejszość. Wśród
nich są m.in. Nowiny Jeleniogórskie,
Miejski Biuletyn Pod Szrenicą, Gazeta Internetowa Głos Szklarskiej Poręby, zbioZ okazji 50 - lecia miasta odbyło się w tym roku wiele imprez.
Do najbardziej spektakularnych
należała m.in. akcja sportretowania mieszkańców Szklarskiej
Poręby. Do grupowego zdjęcia
przed aparatem fotograficznym
stanęło blisko 300 osób . Większość z nich została również
uwieczniona na indywidualnych
portretach.
Te fotografie obejrzeć można
było na wystawie pt. „Ludzie
stąd” . Po wernisażu odbyła się
uroczysta sesja, na której dyplomami zostały wyróżnione osoby
zasłużone dla naszej społeczności.
Ponieważ odbywało się to w
trakcie kampanii wyborczej, a
niektórzy laureaci uczestniczyli w
wyborach, w poprzednim numerze Biuletynu celowo nie zostały
opublikowane imiona i nazwiska
osób, które zostały uhonorowane.
Nadrabiamy to w tym numerze
biuletynu, podkreślając, że wyróżnieni zostali mieszkańcy nominowani przez różne stowarzyszenia i instytucje działające w
naszym mieście.

rowa fotografia mieszkańców Szklarskiej Poręby, Skład Rady Miejskiej V
kadencji, kierownictwa Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych i życzenia okolicznościowe od Przyjaciół Radiowej Trójki
W drugiej kapsule umieszczono
symbole, którymi w 2010 roku się posługujemy m.in. : Herb Miasta, polskie
monety obiegowe, Gwiazdę Walońską
z ametystem, certyfikat Mineralogicznej Stolicy Polski, Medal Uczestnictwa w Biegu Piastów, dukaty miejskie.
Replikę muzeum Domu braci Gerharda i Carla Hauptmannów, Karkonoski
Duch Gór – zarys dziejów od Towarzystwa Izerskiego, materiały promujące
Szklarska Porębę, symbole: policji, przedszkoli i szkół.
W kapsule znalazł się również 1
srebrny AuRun Waloński, a także opieczętowana wskazówka, gdzie znajduje się
początek szlaku, na końcu którego w
2060 roku odnaleźć będzie można 12
srebrnych AuRunów ufundowanych przez
Dorotę i Roberta Pawłowskich.
W uroczystości zapieczętowania kapsuły
wzięło udział wielu mieszkańców naszego
miasta i przedstawicieli stowarzyszeń, urzędów; a także szkół i przedszkoli. Dla tych

ostatnich była to zresztą świetna lekcja identyfikacji z „Małą Ojczyzną”, jaką jest nasza szklarskoporębska wspólnota.
Możliwe, że wielu z dzisiejszych
przedszkolaków i uczniów będzie brało
udział w uroczystym odpieczętowaniu
kapsuł za 50 lat. Świadomość, że cała akcja swój koniec będzie miała za pół
wieku, sprawiała iż świadkowie zapieczętowania kapsuły mieli wrażenie, że
uczestniczą w niezwykłej uroczystości.
Pomysłodawcą "kapsuły czasu" jest
mieszkaniec naszego miasta Bartosz Wójcikiewicz . Zaplombowanie "przesłania w
przyszłość" było kolejną już odsłoną uroczystości związanych z 50 - leciem nadania Szklarskiej Porębie praw miejskich,
które zakończyły się 5 grudnia mszą
świętą w koście pw. Bożego Ciała.

50 LAT MINĘłO...
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA
1. Wojciech Torbus
2. Małgorzata Juszczak
3. Irena Kubera
4. Henryk Bogdał
5. Józefa Długosz
6. Weronika Krzyżosiak
7. Jerzy Lechowicz
8. Bolesław Lenartowicz
9. Marian Ługowski
10. Kazimiera Ługowska
11. Wacław Marcinkowski
12. Jan Masłowski
13. Henryk Osiński
14. Władysław Piszczek
15. Stanisław Paduch
16. Tere4sa Skrzynecka
17. Halina Szewczak
18. Janina Gerczak
19. Teresa Lityńska
20. Ludwika Zerkowska
21. Jerzy Sawka
22. Elżbieta Sas
23. Teresa Pawłowska
24. Regina Petrakidis
25. Ewa Kurpisz
26. Zbigniew Żurowski
27. Iwona Abramowicz

28.
29.
30.
31.
32.

Barbara Głębocka
Mirosław Pluta
Genowefa Michalska
Józef Wojtaś
Irena Korowicka

KRZEWIENIE KUTURY
FIZYCZNEJ I SPORTU
1. Franciszek Szczyrbak
2. Henryk Przybyszewski
3. Mateusz Zawół
4. Agnieszka Cyl
5. Dariusz Hudoba
6. Zbigniew Mądzelewski
7. Krzysztof Jahn
8. Roman Klimek
9. Marek Barzak
10. Zbigniew Kubiela
11. Zbigniew Bieńkowski
12. Mariusz Trzak
13. Mariusz Wołoszyn
14. Izabela Broś
15. Irena Myśliwiec
KREOWANIE POZYTYWNEGO
WIZERUNKU MIASTA
1. Bartosz Wójcikiewicz
2. Kamil Kasperowicz

3. Włodzimierz Koliński
4. Stanisław Kornafel
5. Małgorzata i Henryk Łubkowscy
6. Jadwiga Kamińska
7. Krzysztof Gąsiorek
8. Robert Szuber
9. Piotr Kaczmarski
10. Zbigniew Hochół
11. Marek Kita
12. Halina Gąsiorek
PRACA OŚWIATOWA
I WYCHOWANIE
1. Maria Stomal
2. Maria Jaworowska
3. Maciej Dymarski
4. Sabina Tabaka
5. Genowefa Anna Szydłowska
6. Joanna Skrzycka
7. Teresa Wolwowicz
8. Leszek Skrętkowicz
9. Alina Sodoł-Kornalewicz
10. Irena Gołąb
11. Aniela Popłońska
12. Stanisław Leszczawski
13. Bożena Danielska
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SAMORZąD V KADE
21 listopada mieszkańcy
Szklarskiej Poręby wybrali
radnych i burmistrza na kolejną 4 letnią kadencję.
Udział w głosowaniu do
Rady Miasta wzięło 47.79%
a frekwencja w wyborach
burmistrza wyniosła 47,75%.
Szczegółowe wyniki głosowania na wszystkich kandydatów prezentujemy w tabelce obok.
Burmistrzem Szklarskiej
Poręby w pierwszej turze
wybrany został Grzegorz Sokoliński, na którego głos oddało 60.23% biorących
udział w wyborach. Na Mirosława Grafa zagłosowało
32.63%, a na Benedykta
Grzelązkę 7.14% .
1 grudnia odbyła się sesja
Rady Miasta, podczas której
wybrani radni i burmistrz
złożyli ślubowanie. Wybrane
zostały też składy osobowe
komisji Rady Miasta. Przewodniczących komisji poznamy później, po ich ukonstytuowaniu.
Przed nimi cztery lata
pracy na rzecz miasta i jego
mieszkańcom.
Poniżej prezentujemy
krótkie notki biograficzne
wybranych samorządowców.

Burmistrz

rada miasta
Abramowicz
Iwona
Lat 55
Wykształcenie
średnie
Długoletni sędzia Polskiego
Związku Narciarskiego
Biernacka
Mariola
Lat 40
Absolwentka
Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego
Aktualnie :przedsiębiorca pomoc prawna. Nauczyciel
Akademicki - prawo finansów publicznych.
Duk Adam
Wykształcenie:
wyższe administracyjne
Lat: 30 – w
Szklarskiej Porębie mieszka
od urodzenia; wieloletni pracownik samorządowy, obecnie prowadzi działalność gospodarczą transport osobowy
taksówką
Ginter
Bohdan Wojciech
Lat 60
Wykształcenie
średnie techniczne
Działalność gospodarcza –
hotelarstwo
Głodek Ryszard
Lat 56
Wykształcenie
wyższe techniczne, prowadzący działalność gospodarczą

Sokoliński Grzegorz
Lat 50
Wykształcenie: wyższe ekonomiczne
Stan cywilny: żonaty
Dzieci: dwóch synów i córka
Bezpartyjny
Dotychczas prowadzący
działalność gospodarczą wydawnictwo i księgarnia Libra.
4

Hochół
Mirosław
Lat 46
Od urodzenia
mieszkaniec
Szklarskiej Poręby. Nauczyciel w ZSOiMS im. J.I.
Sztaudyngera w Szklarskiej
Porębie.

Karpiej
Mirosław
Lat 55; Wykształcenie
średnie
Emerytowany fumkcjonariusz Straży Granicznej.

Rzemieniewska
Irena
Lat 60
Pracuje w Izerskim Centrum
Pulmonologii i Chemioterapii w Szklarskiej Porębie.

Kubiela
Zbigniew
Lat 47
Wykształcenie:
wyższe ekonomiczne; Dyrektor hotelu

Wiater
Przemysław
Lat 52
Doktor nauk humanistycznych,
historyk, historyk sztuki.
Kustosz w muzeum - Domu
Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie,
wykładowca w Wyższej
Szkole Menedżerskiej w Legnicy, kanclerz Sudeckiego
Bractwa Walońskiego

Kukulski
Cyprian
Lat 37
Wyksztłcenie:
wyższe.
Inżynier budownictwa, pracownik firmy budowlanej ze
Szklarskiej Poręby.
Kupis
Mirosław
Lat 51
Działalność gospodarcza, handel usługi
Lichocki Janusz
Lat 34
inż. architektury krajobrazu,
urbanista (Wydział Urbanistyki Urzędu
Miasta Jelenia Góra), organizator koncertów, didżej;
Olas Ryszard
Lat 30
Wykształcenie
wyższe, magister prawa.
Zawodowo związany z bankowością, obecnie pracuje
w banku PKO BP SA.
Popłoński
Paweł
Lat 34
Wykształcenie
wyższe techniczne. Pracownik MOKSiAL

Przewodniczący Rady Miasta –
Zbigniew Kubiela
Z-ca przewodniczącego – Mirosław Kupis
I. Komisja rewizyjna:
• Bohdan Ginter – przewodniczący
• Iwona Abramowicz
• Mirosław Hochół
II. Komisja Rozwoju Gospodarczego:
• Mariola Biernacka
• Mirosław Karpiej
• Adam Duk
• Janusz Lichocki
• Przemysław Wiater
• Ryszard Głodek
• Cyprian Kukulski
III. Komisja Finansów:
• Adam Duk
• Irena Rzemieniewska
• Mariola Biernacka
• Paweł Popłoński
• Cyprian Kukulski
• Ryszard Głodek
• Ryszard Olas
IV. Komisja do Spraw Społecznych
• Irena Rzemieniewska
• Ryszard Olas
• Mirosław Karpiej
• Paweł Popłoński
• Mirosław Wiater
• Mirosław Kupis
• Janusz Lichocki

Do Rady Powiatu Jeleniogórskiego wybrani zostali:
Arkadiusz Wichniak
Julian Lachowicz

Mieszkańcy
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y Szklarskiej Poręby!

za nami. W imieniu swoim, ale również radnych, prawać wszystkim za udział w głosowaniu. Mamy też
a cztery lata ta frekwencja będzie jeszcze większa.
dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufawszystko aby go nie zawieść.
kampanii wyborczej emocje czasami powodowały
spięcia pomiędzy kandydatami, ale pył kampanijny
m nadzieję, że teraz zgodnie będziemy szukali najwiązań dla naszego miasta – czyli dla nas samych.
przecież my – mieszkańcy Szklarskiej Poręby.
ę, że kandydaci przedstawiający w trakcie kamparóżne pomysły na nasze miasto, nie tworzyli je tylko
wyborów, ale będą także aktywnie działać w okrewyborami. Bo w trakcie merytorycznych sporów,
glądów, burzy mózgów z udziałem dużej liczby
można wypracować najlepsze drogi rozwoju.
cztery lata chcę także poświęcić na budowanie poiędzy różnymi środowiskami. Słowne, a także picje, jakie się pojawiły zaraz po wyborach, powinny
w czyny. W przeciwnym wypadku będzie to puSzklarskiej Porębie nie ma miejsca na kłótnie,
czają rozwój miasta.
dencji oczekiwania są bardzo duże. Cztery lata wyługim okresem, ale jak się często okazuje, to zbyt
ealizować niektóre zadania. Polska biurokracja
akże administracji publicznej. Nie mniej pragnę zadziemy robić wszystko, aby zrealizować programy

ące cztery lata będą na pewno mniej zasobne w
Najważniejsze programy zostały już wykorzystane.
że unijne pieniądze, polskie samorządy mogą liczyć
ku 2013. Jednak to wcale nie oznacza, że w budżecie
eniędzy na inwestycje. Będę się starać, aby utrzyoziom z ostatnich lat.
alizować musimy racjonalizować wydatki i dbać o
dochody. Zwiększenie dochodu jest dla mnie jedtetów na nadchodzącą kadencję. Jedną z możaby to osiągnąć, to skuteczniejsza praca admidatki i opłaty miejscowe to dochody budżetowe
e niezbędne do tego, aby odśnieżać, sprzątać, bumagać najuboższych.
ednak szykujemy się do najgorętszego okresu. Za
roku do Szklarskiej Poręby przyjedzie kilka tysięcy
taną? To zależy od nas wszystkich. Obiecuję, że
nalne w tym czasie będą pracować na najwyżch. Jednak, proszę też o wyrozumiałość. Podczas inpadów śniegu, nigdzie na świecie nie można od razu
ego miasta. Śnieg nocą jest systematycznie wywohę syzyfowa praca, ale gdybyśmy tego nie robili, to
m by stanęło.
ości mieszkańców Szklarskiej Poręby, okres Świąt
ku to czas intensywnej pracy. Mam jednak nadzieję
szystkim, że znajdzie się chwila na spotkania w groprzyjaciół.
wszystkim, aby zrealizowały się marzenia i plany,
ywatne jak i dla całego miasta. Oby rok 2011 był
też pogody ducha, która potrzebna jest nam na co
echem żyje się znacznie lepiej.
Burmistrz Grzegorz Sokoliński
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ROZWIJAJą SKRZYDłA

Zajęcia pozalekcyjne w ZSOiMS
im.J.I.Sztaudyngera realizowane w ramach projektu unijnego „Rozwiń skrzydła” idą pełną parą.
W tym roku szkolnym jest realizowana
II edycja projektu. Już niektóre efekty widać. Głównym celem warsztatów matematycznych w liceum jest matura. Jesteśmy po dwóch próbnych maturach z
matematyki (z OKE i z OPERONU).
Matura organizowana przez Okręgowa
Komisję Egzaminacyjną była sprawdzana
przez egzaminatorów OKE. Wynik jest
zadowalający, gdyż nasza średnia jest
wyższa od średniej powiatu jeleniogórskiego i województwa dolnośląskiego.
Uczestnicy zajęć pozalekcyjnych
oprócz zajęć w budynku szkolnym „rozwijają skrzydła” w terenie. Warsztaty informatyczno-fotograficzne to najczęściej
fotografowanie
w
plenerze
(http://www.rozwin-skrzydla.com/migawki2010/infoX2010/album/index.html
). Warsztaty polonistyczne to kontakt z
kulturą: gimnazjaliści zwiedzili wystawę
BWA w Jeleniej Górze, licealiści obejrzeli
„Straszny dwór” we Wrocławiu. Uczestnicy koła teatralnego podglądali grę aktorów Teatru Naszego z Michałowic w
przedstawieniu „Nasza klasa” a także
sami wcielili się w aktorów-lalkarzy animując pacynki w Dniu Otwartym Przedszkola nr 1.
Koło teatralne przygotowało przedstawienie pt.”Lalki czytają bajki”. Do
wierszy i bajek Jana Sztaudyngera ilustracje wykorzystane w trakcie przedstawienia wykonali uczestnicy koła plastycznego. Zajęcia projektowe mają też na
celu promowanie artystów naszego regionu. W ramach zajęć koła plastycznego
6

odbyło się spotkanie z artystką, projektantką szkła Panią Reginą WłodarczykPuchałą. Młodzież w trakcie spotkania
mogła porozmawiać z artystką oraz obejrzeć film o dokonaniach Państwa Puchałów związanych przez całe swoje zawodowe życie z hutą szkła „Julia” w
Szklarskiej Porębie.
Wystawa szkła artystycznego przygotowana przez Panią Reginę WłodarczykPuchałę była dostępna dla zainteresowanych w szkole w Salonie Artystycznym
Jana Sztaudyngera przez cztery dni.
Dzięki współpracy szkoły z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze
kolejny rok w ramach warsztatów z fizyki
odbywają się zajęcia w laboratoriach Po-

litechniki. Uczniowie mogą realizować
ćwiczenia na sprzęcie niedostępnym w
szkole.
Tenisiści maja przerwę w zajęciach i
oczekują na wiosnę natomiast obecna
aura sprzyja rozpoczęciu zajęć przez narciarzy zjazdowych. Koło dziennikarskie
kończy pracę nad kolejnym numerem gazetki szkolnej wydawanej w formie elektronicznej na stronie internetowej szkoły.
Zajęcia pozalekcyjne to dwadzieścia różnorodnych warsztatów, w których można
realizować własne zainteresowania, rozwijać swoje zdolności a także uzyskać
wsparcie w nauce języków obcych czy
przedmiotów ścisłych.
www.rozwin-skrzydla.com
Maciej Dymarski
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ŚWIąTECZNE OŚWIETLENIE
Imponująco wygląda oświetlenie zjeżdżalni „Alpine Coaster” w Szklarskiej Porębie.
Przejeżdżając po zmierzchu
przez miasto, trudno nie zauważyć kilku tysięcy lampek,
jakie podświetliły urządzenie.
Do iluminacji użyte zostały wyłącznie energooszczędne diody
LED. Dzięki temu zużycie
energii jest niewielkie, bo nieco
tylko przekracza 400 Wat.
Oświetlona została nie tylko
konstrukcja, ale również budynek. Na uwagę zasługuje subtelna iluminacja rosnącej obok
stacji choinki, która miała być
wycięta podczas budowy, ale
inwestor za wszelką cenę chciał
ją uratować, aby była ozdobą
właśnie podczas świąt Bożego
Narodzenia. Udało się i dzisiaj
cieszy oko.
Zjeżdżalnia „Alpine Coaster” działa także w sezonie
zimowym, również podczas
opadów śniegu. Wyjątkiem jest
gołoledź.

POMOC DLA PIOTRA
W czerwcu 2009 roku lekarze
stwierdzili u Piotra ostrą białaczkę
limfoblastyczną. Trafił do Kliniki
Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu.
Piotrem opiekuje się fundacja "Na
ratunek dzieciom z chorobą nowotworową", która pomaga zorganizować pieniądze na pomoc dla chorych
jak nasz syn i dokłada najwyższych
starań, aby wydane były one zgodnie
z przeznaczeniem i potrzebami. Bardzo duże kwoty pochłania opieka nad

chorym dzieckiem, dlatego chcemy
prosić Państwa a pomoc.
Wpłaty na można kierować na konto:
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
Fundacja "Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową" ul. Świdnicka
53 50-030 Wrocław. Tytułem: "Dla:
Piotr Sienkiewicz". Za całą okazaną
pomoc dziękujemy, życząc Państwu
zdrowia!
Rodzice
więcej na: www.pomocdlapiotra.pl

BIBLIOTEKA
"KłęBuszeK snu" i "LiściaKi"
Uczniowie klas IV i V Szkoły Podstawowej nr 1 wzięli udział w dwóch konkursach plastycznych ogłoszonych przez
naszą bibliotekę: "Kłębuszek snu" i "Liściaki".
Jury w składzie: Halina Słomka - dy-

rektor Przedszkola Samorządowego nr 1,
Mirosław Tecław - dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej i Halina Szyl - kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

WIGILIA
OGłOSZENIE
Klub Integracji Społecznej i Świetlica
Środowiskowa „Cegiełka” zaprasza
wszystkich chętnych na integracyjną Wigilię 16 grudnia 2010 r. o godz. 16.00 Klub
Integracji Społecznej - ul. Kolejowa 22
Potrawy wigilijne, z produktów zakupionych przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, zostaną przygotowane przez
członków Klubu Szarotka oraz pracowników Świetlicy „Cegiełka”.
W programie wieczoru zaplanowano
wspólną modlitwę - podzielenie się opłatkiem, degustację potraw wigilijnych, śpiewanie kolęd, oraz podziękowanie dla wolontariuszy z okazji Dnia Wolnontariatu
"Kłębuszek snu"
I miejsce Filip Kudelski
II miejsce Gabrysia Zając
III miejsce Kamila Dudek
"Liściaki"
I miejsce Ewa Małaszuk
II miejsce Anastazja Dąbek
wyróżnienie Gabrysia Zając
Pani Annie Szydłowskiej dziękujemy
za współpracę przy organizacji konkursu.
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PRAWDZIWY ŚWIĘTY MIKOłAJ

Szklarską Porębę kolejny raz odwiedził prawdziwy Święty jury miało olbrzymi problem z wyłonieniem zwycięzców. OstaMikołaj.
tecznie postanowiło przyznać nagrody w trzech kategoriach:
Tradycją już jest, że pod Szrenicą rolę biskupa Mikołaja odgrywa jego ekscelencja ksiądz biskup Stefan Cichy. I tak też było Przedszkola:
przed południem 6 grudnia w Szklarskiej Porębie.
I miejsce - Fabian Przewłocki - PS nr 2
Mikołajkowa zabawa odbyła się w Rodzinny Parku Rozrywki II m-ce – Aleksandra Binkowska – PS nr 2
Esplanada. Dzieci z przedszkoli i podstawówek otrzymały III m-ce – Emilia Wajdowicz – PS nr 1
słodkie prezenty oraz zaproszenia na ślizgi na zjeżdżalni Alpine
Coaster, która czynna jest też w sezonie zimowym.
Szkoły:
W trakcie festynu spośród ponad 150 nazwisk wyloI m-ce – Mikołaj Krakowski
sowano również nagrody Magicznego Szlaku Ducha Gór
II m-ce – Iwo Górzyński
oraz wyróżnienia za wypełnienie krzyżówki. WyloIII m-ce- Marcel Domagalski
sowane nazwiska to:
Wyróżnienie : Anastazja Dąbek
• Łukasz Wężyk / Warszawa, Kinga Glegoła/
Stromiec, Mateusz Soszyński / WarGimnazjum (dwa drugie miejsca)
szawa, Franciszek Brandt / Piła, Anna
II m-ce – Katarzyna Nowak
ŚWIĄT CZAS
Fiszer / Dobra Szczecińska
II m-ce – Mateusz Korwin – Piotrowski
Z okazji nadchodzących świąt
Nagrody za rozwiązanie krzyIII m-ce – Paweł Tomczyszyn
Bożego Narodzenia, a także
żówki:
Nowego 2011 Roku życzymy
• Ewa Domagała / Zielona Góra,
Mikołajkową zabawę przegotował
wszelkiej pomyślności. Aby nadchodzące MOKSiAL we współpracy z MOPS , CAAgnieszka Szreder / Piła, Małczasy były lepsze, a to co było złe,
gorzata Wilkowska / Dąbrówno
RITAS, Parafii p.w. M.M. Kolbe i L.O.T.
nigdy więcej się nie powtórzyło.
Podczas Mikołajek dowieWydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
dzieliśmy się również, kto wykoBurmistrz i Rada Miasta
ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700,
nał najpiękniejsze bożonarodzeRedaguje
Zespół Urzędu Miasta
wraz z pracownikami
niowe szopki w konkursie
pod
kierownictwem
Urzędu Miasta oraz jednostek
ogłoszonym przez MOKSiAL.
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
samorządowych.
Jak się okazało wszystkie prace
biuletyn@szklarskaporeba.pl
zgłoszone do konkursu były przepiękne i
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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