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Odbudujemy punkty widokowe
Szklarska Poręba zawsze słynęła z
zapierających dech w piersiach widoków. Karkonoskie i izerskie krajobrazy
były, są i będą magnesem ściągającym
turystów. To one także były źródłem
natchnienia dla twórców z kolonii artystów. To właśnie widokami w Szklarskiej Porębie zachwycał się Gerhart
Hauptman, pisząc: „Tutaj dobrze jest
być”.
Niestety od wielu lat, często bardzo
atrakcyjne punkty widokowe są zaniedbane, pozarastane i pozasłaniane drzewami, czasy świetności mając dawno za
sobą.
Teraz się to zmieni. Władze miasta
w porozumieniu z Nadleśnictwem rozpoczynają realizację projektu: „Czesko-Polski szklak grzbietowy”. Projekt
przewiduje budowę pięciu punktów
widokowych na terenie Szklarskiej Poręby i przywrócenie im dawnej świetności. Punkty zlokalizowne są w miejscach znanych i chętnie odwiedzanych
przez turystów, należących do atrakcji
przyrodniczych i kulturowych Szklarskiej Poręby. Dodatkowym atutem tych
miejsc jest ich lokalizacja w pobliżu

obiektów stanowiących stałe elementy
oferty turystycznej miasta. Z każdego
punktu roztacza się panorama w kierunku Polsko-Czeskiego Szlaku Grzbietowego.
Punkty objete projektem to: Zakręt
Śmierci, Złoty Widok, Zbójeckie Skały, Skała Karczmarz w centrum miasta
oraz punkt nad dworcem PKP w Szklarskiej Porębie Górnej.
Projekt, na co zwraca uwagę burmistrz Mirosław Graf, nie ogranicza się
do budowy wyłącznie platform widokowych z balustradą. Przewiduje bowiem

działania w znacznie szerszym zakresie.
Odbudowa punktów widokowych obejmie również zagospodarowanie terenów wokół nich. Przewidywany zakres
prac obejmuje: poprawę nawierzchni
szlaków stanowiących bezpośrednie  
dojścia do punktów widokowych. W
bezpośrednim sąsiedztwie punktu zlokalizowanego na skałce Karczmarz w
centrum miasta, przebudowana zostanie
min. ulica Klimatyczna, z uwzględnieniem odprowadzenia wód opadowych
i oświetleniem tego ciągu komunikacyjnego. Odnowione zostanie umocnienie skały. Przy punkcie widokowym
w rejonie dworca PKP, projekt zakłada
budowę oświetlonych miejsc parkingowych oraz przebudowę schodów prowadzących do dworca.
W ramach projektu przewiduje się
także montaż 15 tablic informujących
o ważnych miejscach i obiektach dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, jak również 30 tablic kierunkowych, które będą prowadziły turystów
do tych miejsc. W każdym z wymienionych miejsc zostana zainstalowane ławki i stojaki na rowery.
Zakończenie projektu planowane
jest na rok 2017.
Robert Kotecki

Cmentarz Nieśmiertelnych
Ostatnia książka Henryka Wańka
„Cmentarz Nieśmiertelnych” wydana
niedawno przez wydawnictwo Arch2pelag opowiada o początkach Koloni
Artystów w Szklarskiej Porębie. Książce tej poświęcona została dyskusja ,
jaką 19 lutego Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
zorganizowali wraz z Muzeum Carla
i Gerharta Hauptmannów. O źródłach
tożsamości, sacrum i profanum, Hauptmannach i ich słabościach dyskutował
autor, dr Jacek Grębowiec, Jarosław Petrowicz oraz Andrzej Więckowski.
Spotkanie to cieszyło się ogromnym

zainteresowaniem. Przyjechali
miłośnicy prozy Hanryka Wańka
z całego regionu i mieszkańcy
Szklarskiej żywo zainteresowani
historią miasta. Rozmowę umilił
występ chóru „Głosowanie”.
Dyskusję zakończył pisarz
stwierdzeniem, że Szklarska Poręba jest jak książka, kamienie,
ulice i ludzi można przeczytać i
napisać na nowo. Fascynację genius loci tego miejsca widać na
wszystkich kartach „Cmentarza
Nieśmiertelnych”.
To kolejna lektura obowiązkowa dla
mieszkańców i miłośników Szklarskiej

Poręby. Wydarzenie odbyło się dzięki
zaangażowaniu Miasta i Związku Gmin
Karkonoskich.
(MOKSiAL)

PODATNIKU, zbliżają się terminy płatności podatków i opłat, przypominamy:
. Podatek od nieruchomości, każdy podatnik posiada wła-

sne, indywidualne konto (wskazane w decyzji) przeznaczone do wpłat tylko na ten podatek;
. Opłata za gospodarowanie odpadami , każdy podatnik
posiada własne, indywidualne konto (wskazane w zawiadomieniu) przeznaczone do wpłat tylko na tą opłatę);

. Pozostałe podatki i opłaty:
o Opłata miejscowa,
o Dzierżawa,
o Użytkowanie wieczyste,
o Opłata skarbowa,
o Opłata za zajęcie pasa
o Opłata za wbudowanie urządzeń.

Należy wpłacać na podstawowe konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie :
Bank Zachodni WBK S.A.
1 Odział w Szklarskiej Porębie
03109019840000000100810039
Podając dokładny tytuł wpłaty.
Wpłat można również dokonywać w Kasie Urzędu, która jest czynna w godzinach
9:00-14:00

Ferie w Plusie i Cegiełce
Dobiegła końca akcja „Ferie w
mieście” organizowana przez Świetlicę Środowiskową Plus oraz Świetlicę
Środowiskowo-Terapeutyczną „Cegiełka” działające przy MOPS-ie dla
wszystkich dzieci z naszego miasta. W
czasie dwóch tygodni ferii w zajęciach
w obu świetlicach uczestniczyło dziennie średnio ok. 40 dzieci w tym również
dzieci, które na co dzień nie są wychowankami świetlic.
Do największych atrakcji przygo2 przez wychowawców świetowanych
tlic dzieci zaliczyły wyjazd do teatru w

2

Jeleniej Górze na spektakl „Porwanie
kaczątek ” połączony z wizytą w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze,
wyjazd do Aquaparku w Świeradowie
Zdroju oraz zwiedzanie Wielkiej wystawy klocków Lego. W programie akcji
nie zabrakło również elementów edukacyjnych. Były spotkania z pracownikami Karkonoskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej, Nadleśnictwa Szklarska
Poręba oraz z policjantami.
Wychowawcy świetlic nie zapomnieli także o zajęciach ruchowych.
Dzieci dzięki uprzejmości osób zarzą-

dzających Rodzinnym Parkiem Esplanada skorzystały z wielu atrakcji tegoż
parku oraz wzięły udział w przygotowanych przez p. Romana Klimka zajęciach z mini tenisa halowego. Wychowankowie Cegiełki uczestniczyli w zajęciach sportowych KS „Pomarańczki”.
Ferie zakończyły się wspólnym
ogniskiem obu świetlic zorganizowanym przez lokalne nadleśnictwo.
Akcja „Ferie w mieście” finansowana była ze środków budżetu Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z
wydawanych miejscowym podmiotom
zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.
(MOPS-MSL)
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40 lat Biegu Piastów
W jeleniogórskim Teatrze im. C.K.
Norwida odbyła się uroczysta Gala jubileuszowa przed 40 Biegiem Piastów.
Gości powitali wspólnie prezydent
Jeleniej Góry Marcin Zawiła, starosta
powiatu jeleniogórskiego Anna Konieczyńska oraz burmistrz Szklarskiej
Poręby Mirosław Graf. Potem już
obowiązki gospodarza pełnił Zygmunt
Bobowski prezes Stowarzyszenia Bieg
Piastów.
W Gali wzięli udział biegacze, przyjaciele, sponsorzy, organizatorzy, którzy od 40 lat przyczyniają się do tego,
że odbywa się Bieg Piastów. Wiele osób
które przez te wszystkie lata wspierało
Bieg Piastów, otrzymało pamiątkowe
medale i odznaczenia.
Nie brakowało owacji na stojąco dla
człowieka, który tchnął życie w Polanę
Jakuszycką i „rozbiegał Polskę” czyli
oczywiście Juliana Gozdowskiego. Nie
brakowało też chwil pełnych wzruszenia kiedy Julian Gozdowski przekazał
pamiątkową statuetkę z Gali Mistrzów
Sportu, Walterowi Judce uczestnikowi
wszystkich dotychczasowych Biegów
Piastów. W ten symboliczny sposób
honorowy komandor Biegu, Julian
Gozdowski po raz kolejny dał wyraz
idei, która zawsze mu przyświecała, że
to biegacze są na Polanie Jakuszyckiej
najważniejsi.
- Nie mam nic wspólnego z tym, że
ten Bieg Piastów powstał. On powstał

dzięki temu, że był jeden zawodnik,
drugi, trzeci... Był jeden działacz, drugi, trzeci... Ja tylko stałem najbliżej
mikrofonu... – opowiadał na scenie, w
swoim niepowtarzalnym stylu, Julian
Gozdowski.
Oto listy uhonorowanych przez Stowarzyszenie Bieg Piastów:
Medale „Zasłużony dla Biegu Piastów”: Adrian Adamowicz, Krzysztof
Bałazy, Zyta Bałazy, biskup Stefan Cichy, Jan Framiński, Anna Gozdowska,
Julian Gozdowski, Lech Jewtuszko,
Walter Judka, Rafał Jurkowlaniec, Roland Kacperski, Irena Kamieńska-Siuta,
Mirosław Karpiej, Roman Klimek, Marek Koselski, Andrzej
Kusztal, Jerzy Łaskawiec, Stanisław Michoń, Maria Misztal,
Stanisław Mroziński,
Jerzy Pokój, Janusz
Rodziewicz, Krystyna Barbara Roman,
Wacław Szetelnicki,
generał SG Dominik
Tracz.
Odznaki „Zasłużony dla Biegu Piastów”:
Joanna Badacz, Małgorzata Czerwińska,
Edward Dudek, Jan Goetze, generał
SG Andrzej Kamiński, Sebastian Kącki, Andrzej Kohyt, Stanisław Kornafel,
Wiesława Kozłowska, Beata Lepka,

Lubomir Leszczyński, Jerzy Łużniak,
Zbigniew Markowski, Halina Olejniczak, Mieczysław Skowron, Zbigniew
Stępień, Andrzej Szpak, płk SG Marek Woszczatyński, Wiesława Barbara
Zając, Marcin Zawiła, ks. Bogusław
Sawaryn, Tomasz Kałużny, Barbara
Wierzbicka, Mariusz Jasiński.

Odznaki 40. Biegu Piastów: Witold
Bańka, Wojciech Biliński, Zofia Czernow, Wojciech Gęstwa, Mirosław Graf,
Paweł Hreniak, Jacek Jaworski, Anna
Konieczyńska, Zbigniew Kubiela, Tadeusz Lewandowski, Zbigniew Lis,
Marzena Machałek, Roland Marciniak,
Zbigniew Misiuk, Krzysztof Mróz,
Cezary Przybylski, Jan Reizer, Feliks
Rosik, Piotr Słowiński, Grzegorz Sokoliński, Tomasz Śliwa, Wojciech Gawor,
Arkadiusz Wichniak, Tomasz Wieczorek, Stanisław Woźniak, Arkadiusz Zagrodnik, Teofil Zieliński.
Robert Kotecki

Lady Ski
Klub Sportowy Szrenica z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet zaprasza serdecznie Panie na imprezę sportową LADY SKI - narty, kobiety i śnieg! 5 marca 2016 r. na Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie.
Regulamin i oświadczenie dostępne na stronie Klubu Sportowego Szrenica w zakładce „Lady
Ski - narty, kobiety i śnieg! Gwarantujemy miłe towarzystwo, świetną zabawę i wyjątkowe przeżycia
na nartach!
Więcej informacji: www.ksszrenica.pl/
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Szklarska Poręba z Biegiem Piastów
Dziesięć procent rabatu w dziesięciu miejscach pełnych atrakcji w
Szklarskiej Porębie – takie zniżki

otrzymają uczestnicy 40. Biegu Piastów.
Zawdzięczają to inicjatywie pracowników Referatu Promocji Urzędu Miasta
w Szklarskiej Porębie. Kupony rabatowe i listę miejsc,
w których będą honorowane,
zawodnicy znajdą w pakietach startowych. Będziemy
o nich pisać na naszej stronie internetowej, informacje
znajdą się również na stronie
www.szklarskaporeba.pl.
Szklarska Poręba przygotowała także specjalne flagi
z symbolami miasta i Biegu
Piastów, które umieszczo-

Młodzi olimpijczycy
w Szklarskiej Porębie
Polana Jakuszycka była w ostatnich
dniach areną zmagań młodych sportowców w ramach 22 Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach Zimowych.To jedna z najważniejszych i
najbardziej prestiżowych sportowych
imprez w roku. Gęste sito kwalifikacji
sprawia, że do finałowych zawodów
kwalifikują się tylko najlepsi z najlepszych młodych sportowców. O medale i
punkty walczą dla siebie, ale też dla województw, które reprezentują. Wydarzenie ma wyjątkową oprawę. Towarzyszy
mu olimpijski ceremoniał z zapaleniem
znicza i specjalnym ślubowaniem zawodników, trenerów i sędziów.

Na Polanie Jakuszyckiej, już pierwszego dnia komplet medali trafił na
konto MKS-u Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra. Złoto dla Kamili
Boczkowskiej (kat. junior B), srebro
dla Róży Łyjak (junior A) i brąz dla Michała Skowrona (junior B). W czwartek
kolejne złoto do dolnośląskiego worka
dorzucił Skowron (5 km stylem klasycznym), a kolejne srebro – Boczkowska (5 km klasykiem).
Problemy ze śniegiem na całym
Dolnym Śląsku sprawiły że również
biathloniści, którzy początkowo mieli
rywalizować w Dusznikach, również
zawitali do Szklarskiej Poręby. Tuż

ne zostaną w wielu miejscach, tworząc w mieście nastrój sportowego
święta, jak też przypominając oraz
informując mieszkańców i turystów
o naszych zawodach. W tym samym
celu Szklarska Poręba przygotowała naklejki i symbole Biegu Piastów,
które zobaczycie, na przykład, wbite
w ciastka w lokalach gastronomicznych. W wybranych sklepach zakupy
będą pakowane w okolicznościowe
torby. W barwy Biegu jest przystrojona m.in. Piekarnia „Górska” Ponadto
Miasto Szklarska Poręba dofinansowało w tym roku utrzymanie tras na
Polanie Jakuszyckiej.

obok, bo w czeskim Harrachovie przeprowadzono konkurs skoków narciarskich.
Nie ma czwórki skoczków, którzy
szykują się na MŚ juniorów w Rumunii,
ale warto zerknąć na Pawła Wąska czy
Pawła Chyca – zaznaczał przed konkursem Mirosław Graf, delegat techniczny
PZN i burmistrz Szklarskiej Poręby w
jednym. I rzeczywiście talentem błysnął Paweł Wąsek, który oddał skoki
na odległość 101,5 m oraz 92,5 pewnie
tym samym zwyciężając.
Powierzenie Szklarskiej Porębie
przez Dolnośląską Federację Sportu
współorganizacji Olimpiady jest dowodem uznania i zaufania do władz miasta i gospodarzy Polany Jakuszyckiej.
Do miasta natomiast wraz z prestiżem i
uznaniem za sprawną organizacją przybyli dodatkowi goście.
Robert Kotecki
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Szklarska Poręba w Japonii
Złote dłuta czekały w Szklarskiej Porębie na drużynę „Jaromirów”, która reprezentowała nasz kraj na Sapporo Snow
Festiwal. Maria Misztal, Justyna Graf,
Grzegorz Pawłowski oraz Małgorzata
Maszkiewicz , a więc nasi reprezentanci w Międzynarodowym Konkursie na
Rzeźbę w Śniegu na wyspie Hokkaido,
przywitani zostali podczas Festiwalu
Trójka Górom kwiatami oraz pamiątkowym upominkiem w postaci złotych
dłut, które wręczał burmistrz Mirosław
Graf dziękując jednocześnie za fantastyczną promocję naszego miasta daleko
poza granicami kraju.
„Jaromiry” pracowały w Sapporo
cztery dni. Wyrzeźbienie „Ducha Gór

prowadzącego poranny dialog z ptakiem” było sporym
wyzwaniem, z którym nasi
rzeźbiarze poradzili sobie
świetnie. Niewątpliwie naszej ekipie pomogło doświadczenie zdobyte dwa
lata temu podczas debiutu na
tej prestiżowej imprezie.
Obecność drużyny z
Polski to niezwykła promocja naszego miasta, regionu
daleko poza granicami Europy o globalnym zasięgu.
Przez Odori Park, gdzie powstawały
rzeźby, przewinęły się tłumy turystów.
Przyjechali tam również dziennikarze
z całego świata. Duch
Gór z egzotycznych dla
Japończyków
Karkonoszy, wzbudzał zaciekawienie i zrozumiałą
sensację, tym większą,
że z pozornie groźnej,
rogatej postaci w miarę
postępu prac, wyłaniało
się prawdziwe, łagodne
oblicze leśnego duszka.
W mig rozeszły się
materiały promocyjne

jakie zabrali ze sobą nasi reprezentanci.
W ruch poszły mapy na których Japończycy szukali Karkonoszy i Szklarskiej
Poręby.
Pracę naszej drużyny uwieczniła
Małgorzata Maszkiewicz, która towarzyszyła Jaromirom w Japonii. Premierę
filmu zaplanowano na marzec. Szczegóły wkrótce na plakatach i na stronie miasta oraz www.moksial.pl
Wyjazd wspierała Ambasada RP w
Japonii, Starostwo Powiatowe i Miasto Szklarska Poręba. Koordynatorem
wyjazdu był Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
Fot. M. Maszkiewicz
red.

Eksperyment w Kinie Retro
Zapraszamy na świetna zabawę ze
starym kinem. Tego w Szklarskiej Porębie jeszcze nie było !
Niemy Movie to czterech muzyków i
aktor, którzy wykonują muzykę i dubbing
na żywo, do klasyki niemego kina. Filmy
w ich interpretacji nabierają kolorów i
humoru. Ilustrują je muzyką w wielu stylach, postacie obdarzają indywidualnymi
głosami.
Projekcje Niemy Movie są skiero-

wane do odbiorców w każdym wieku.
Umożliwia to szeroki repertuar oraz bogactwo środków wykorzystanych w poszczególnych filmach.
Muzyka ilustrująca obraz jest różnorodna, nie zamyka się w ramach jednego
gatunku, który mógłby zniechęcać określoną grupę odbiorców - ścieżka dźwiękowa satysfakcjonuje zarówno amatorów
muzyki klasycznej, rozrywkowej, akustycznej i elektronicznej.
Można zaryzykować stwierdzenie, że jest to doświadczenie integrujące publiczność, która rzadko kiedy spotyka się w jednej sali.
W dialogach nie brakuje współczesnego słownictwa, w granicach
dobrego smaku.
„Upiór w Operze” reż. Carl
Laemmle, 1925r., 93 min.
Paryską operę nawiedza tajemnicza postać w masce. Upiór prze-
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mieszcza się ukrytymi korytarzami, żąda
wpływu na obsadę przedstawień, uwodzi
i porywa utalentowaną gwiazdę wieczoru, morduje każdego, kto stanie na jego
drodze. Kim jest, co nim kieruje, czy pod
maską upiora kryje się ludzka motywacja? Odpowiedzi na te pytania poszukają
w podziemiach opery doświadczony detektyw i narzeczony porwanej dziewczyny.
Kino Retro „Upiór w Operze”
11 marca 2016 godz. 18:00
CRR Krus „Granit” ul. Kopernika 14
Szklarska Poręba
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w
MOKSiAL i przed koncertem
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w
Szklarskiej Porębie ul. Słowackiego 13,
58-580 Szklarska Poręba tel.75 717 36
14, mok@mok.szklarskaporeba.pl
(MOKSiAL)
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Dlaczego Szklarska Poręba jest Zimowa Stolicą Programu III Polskiego
Radia? Miedzy innymi dlatego, że organizuje takie imprezy jak II Festiwal
Trójka Górom, który trwał od 11 do 13
lutego w centrum miasta.. Namiot spotkań wypełniony był po brzegi podczas
wszystkich rozmów prowadzonych
przez dziennikarzy radiowej trójki.
CZWARTEK
W czwartek wieczorem zatrąbiły
trąbity, zabrzmiały bębny i zapłonęły
pochodnie trzymane przez Walonów.
Hostessy rozdały pyszne bezy wcześniej misternie ułożone w trójkowe
logo. Potem uczestniczyliśmy w arcyciekawym spotkaniu Michała Nogasia
w Filipem Springerem. Ten wielokrotnie nagradzany polki reportażysta, autor m.in. takich książek jak „Miedzianka” i „13 pięter” w porywający sposób
mówił o swoim ostatnim projekcie,
w którym odwiedził wszystkie niegdyś
wojewódzkie miasta. Na koniec pierw-

szego dnia wybrańcy, czyli posiadacze
biletów, mogli wysłuchać niezwykle
energetycznego koncertu Ani Rusowicz
zagranego w Hotelu Bornit. W czwartek miało miejsce również z spotkanie
z Joanna Marią Chmielewską autorką „
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TRÓJKA
Domu pod wędrownym
Aniołem”. Ta książka
wydana na początku 2016
roku opowiada o Szklarskiej dziś i dawniej, o tym
jak autorka odkrywała
miasto pod Szrenicą dla
siebie i dlaczego jest nim
zafascynowana.
PIĄTEK
Drugi dzień Trójka
Górom to kolejne świetne rozmowy. Michał Olszański rozmawiał z legendą polskiej piłki nożnej Antonim Piechniczkierm, trenerem dzięki któremu, drużyna narodowa zajęła trzecie miejsce na
Mistrzostwach Świata
w Hiszpanii w 1982.
Magdalena
Jethon
spotkała się z jedną
z najciekawszych aktorskich osobowości
polskiej i międzynarodowej sceny teatralnej
lat – z Wojciechem
Pszoniakiem. Aktor
mówił czym dla niego
jest prawdziwe aktorstwo, opowiedział niezwykłą historię swego
angażu na paryskie
sceny i o swoich aktorskich marzeniach.
Piątek rozpoczął się warsztatami skierowanymi do całych rodzin. Wykonać na
nich można było kryształowe walentynki wspólnie z Hutą Julia i pocztówki ze
Szklarskiej Poręby. Później w namiocie

spotkań uroczyście przywitano drużynę Jaromirów, która wróciła z Sapporo
Snow Festiwal, gdzie reprezentowała
nasze kraj . Burmistrz wręczył im złote
dłuta i podziękował za promocje daleko poza granicami Szklarskiej Poręby
i Polski.
SOBOTA
Sobota była dniem festiwalowej
kulminacji. Wydarzeniom Trójka Górom towarzyszyły Mistrzostwa Polski
w Rzeźbie ze Śniegu. W tym dniu przed
południem całe rodziny mogły zrobić
podczas warsztatowych zajęć „Szklarskie serca na Porębie„ oraz „zimowe
ekokosmetyki”. W namiocie spotkań
wysłuchać można było również świetnego recitalu niezwykle utalentowanej
finalistki przeglądu Piosenki Aktorskiej
we Wrocławiu Natalii Lubrano.
Ostatnimi festiwalowymi spotkaniami były rozmowy Michała Zaborskiego z Michałem Ogórkiem i Ryszarda
Jaźwińskiego z Arturem Żmijewskim.
Michał Ogórek, świetny felietonista,
ze swadą i swoistym poczuciem humoru opowiadał o swojej pracy zarówno
w „Przeglądzie technicznym” jak i na
wyższej uczelni. Podczas spotkania
z Arturem Żmijewskim namiot pękał
w szwach. Przyszło wielu mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy chcieli
spotkać znanego z serialu „Ojca Mateusza”, ale również chcieli posłuchać aktora , który pod Szrenicą ma swój dom.
Ci którzy woleli rozrywkę na świeżym powietrzu mogli w Rodzinnym
Parku Rozrywki Esplanada wziąć udział

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 2(13)/16

po raz drugi...
we Trójkowej Walentynkowej Dyskotece na Lodowisku, którą prowadził
dziennikarz muzyczny Tomasz Żąda,
a po 20.00 Cosmos Mega saund System.Trzy festiwalowe dni to również
audycje nadawane na żywo ze Szklarskiej Poręby. „Lista Przebojów Programu III” prowadzona była przez Marka
Niedźwieckiego z namiotu Spotkań,
który ledwo mógł pomieścić fanów radiowej Trójki. Marek Niedźwiecki poprowadził jeszcze dwie audycje „Markomanię” i „W tonacji Trójki” z Hotelu
Sport Interferie Bornit. Ze Skweru Radiowej Trójki zamówić można było na
żywo również piosenkę w „Muzycznej
poczcie UKF” prowadzonej przez Tomasza Żądę.
Wielki finał Festiwalu Trójka Górom i Mistrzostw Polski w Rzeźbie ze
Śniegu nastąpił w sobotni wieczór i towarzyszył mu pokaz sztucznych ogni.
Jak powiedział Michał Olszański trzy
dni festiwalowe to dwa równoległe
światy. Jeden to wypełniony atrakcjami
program festiwalowy w Szklarskiej Po-

rębie, a drugi to antena
Programu III Polskiego
Radia,na której od środy
do niedzieli dni Szklarska Poręba nie schodziła z ust dziennikarzy
radiowych. Taka promocja naszego miasta
przyjaznego, tętniącego
wydarzeniami, oferującego dobrze naśnieżone
stoki i trasy narciarskie
do biegania jest warta
zdecydowanie więcej
niż pieniądze wydane na
organizacje Festiwalu.
Organizatorem Festiwalu Trójka Górom
był Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej
w Szklarskiej Porębie
przy medialnym wsparciu Referatu Promocji
Miasta oraz oczywiście
Program III Polskiego
Radia.

(MOKSiAL)
Fot. R. Kotecki

Organizatorzy dziękują wszystkim partnerom i sponsorom: Firmie Regatta, Firma Pan tu Nie Stał, Hucie Szkła
Kryształowego „Julia” z Piechowic, Firmie Kawon – producentowi herbat ziołowych. Partnerami wydarzenia byli: Interferie Sport Hotel Bornit, marka Regatta, ICE ART, Rodzinny
Park Rozrywki Esplanada, Firma Kawon, Restauracja Topollino, Karczma na Winklu, Przedszkole Balonik, Proline, Kosmos Mega Sound System, MZGL, Nadleśnictwo Szklarska
Poręba, Kan –bud. Gorące podziękowania należą się również
wolontariuszom, którzy przez trzy dni festiwalu „Trójka Górom” okazali się niezwykle pomocni. Podkreślić należy, że cała
ekipa pracująca przy festiwalu ubrana była tak samo: w polary
i puchowe bezrękawniki ufundowane przez firmę Regatta.
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Mistrzostwa Polski
w rzeźbie ze Śniegu 2016
Po raz dwunasty na Skwerze Radiowej „Trójki” w Szklarskiej Porębie
odbyły się Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu i drugi raz w ramach dużego wydarzenia „Festiwal Trójka Górom”. Z powodu niesprzyjającej aury
nie udało się przeprowadzić konkursu
w kategorii profesjonalistów. Profesorowie i studenci z pięciu uczelni wyższych
z Polski mieli rzeźbić w pryzmach trzymetrowych. Niezwykle trudne warunki
atmosferyczne, deszcz, wiatr i wysoka
temperatura nie przeszkodziły jednak
w sprawnym przeprowadzeniu konkursu rzeźby w kategorii amatorów,
którzy rzeźbili w bryłach półtorametrowych. Należy podkreślić, że zdobycie i transport śniegu w panujących w
tym roku warunkach atmosferycznych
okazało się arcytrudnym wyzwaniem
dla organizatorów. Dzięki wsparciu
Nadleśnictwa Szklarska Poręba znaleźliśmy śnieg w Górach Izerskich.
Do konkursu 13 lutego przystąpiło pięć
ekip. Nie zawiodła nas i tym razem zaprzyjaźniona rodzina Jelonków , która
jest z nami niezmiennie od pierwszej
edycji imprezy. Na starcie stawiła się
już po raz drugi drużyna z Dąbrowy
Górniczej oraz trzy ekipy ze Szklarskiej
Poręby. Tematem tegorocznego konkursu była „Wolność”, która znalazła różne
odzwierciedlenia w powstających rzeźbach.
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W trakcie trwania Mistrzostw publiczność mogła skorzystać z wielu
dodatkowych atrakcji. Na skwerze powstała rzeźba lodowa wykonana przez
lokalnego artystę Grzegorza Pawłowskiego. Rzeźba przedstawiała postać
Ikara trzymającego w dłoni słońce.
Przygodę z lodem mógł rozpocząć każdy, kto wziął udział w warsztatach lodowych. Do dyspozycji były odpowiednie
narzędzia i oczywiście okulary chroniące przed odłamkami lodu. Dużą dawkę
zabawy dostarczyły również metrowe
kostki lodowe w których zamrożone

zostały różne gadżety m.in. czapki, koszulki, torby, aby mieć pamiątkę z imprezy trzeba było się mocno napracować. Sporą ciekawość wzbudzała także
lodowa dwumetrowa ścianka z logotypami festiwalu „Trójka Górom” na tle
której chętnie robione były fotografie.
Producentem lodowych atrakcji a zarazem partnerem imprezy była firma ICE
ART z Wrocławia.
Jak zwykle profesjonalnie Przedszkole Balonik zaopiekowało się najmłodszymi uczestnikami imprezy.
Panie zapewniły dużą dawkę zabawy prowadząc animacje i konkursy.
W oczekiwaniu na werdykt jury przenieśliśmy się do Rodzinnego Parku
Rozrywki „Esplanada”, gdzie „Trójkowy” dziennikarz Tomasz Żąda prowadził Walentynkową Dyskotekę na
lodzie.
Po muzycznych wrażeniach przyszedł czas na ogłoszenie wynikówMistrzostw Polski w Rzeźbie ze Śniegu.
Skład Jury: Joanna Maria Chmielewska – mieszkanka Szklarskiej Poręby
pedagog i autorka książek dla dzieci. Edyta Kulla – artystka, tworząca w szkle. Autorka wielu wystaw
i warsztatów międzynarodowych. Michał Kaczmarzyk – architekt „światła”, projektant iluminacji największych Festiwali Światła w kraju.
Jak na trudne warunki, dodatnią tem-
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peraturę, a przede wszystkim strukturę
śniegu poziom wykonanych rzeźb był
bardzo wysoki . Ocenie podlegały pomysł, wykonanie i wrażenie artystyczne
według punktacji od 1 – 10. Jury doceniając trud i wkład pracy oraz duże zaangażowanie wszystkich drużyn ostatecznie postanowiło przyznać miejsca:
Co do pierwszego miejsca Jury
było absolutnie zgodne, dużą przewagą
punktową zwyciężyła drużyna:
„Ci co nigdy śniegu nie widzieli” w składzie: Dominika Jarosz, Daniel Koszela, Kaja Naumowicz, Piotr
Kaniewski. Rzeźba „Wilk z Origami”.
I miejsce. Nagroda - voucher o wartości
4000 zł. Jest to również ubiegłoroczny
zwycięzca Mistrzostw Polski w Rzeźbie ze Śniegu.
Zacięta rywalizacja była pomiędzy
dwoma drużynami tylko jednym punktem wygrała drużyna „W Dechę” z „Pędzącymi Bobrami”. Warto zauważyć, że
są to absolutni debiutanci.
II miejsce – „W Dechę” w składzie:
Marta Lipnicka, Małgorzata Maszkiewicz, Kuba Tymoczko, Bartek Maciejowski. Rzeźba „Głowa kobiety z magicznym okularem”. Nagroda – voucher
o wartości 3200 zł.
III miejsce – „Pędzące Bobry” w składzie: Dariusz Kostecki,
Dagmara Krawczyk-Kostecka, Konrad
Kostecki, Dawi Kostecki, rzeźba „Meksykańska Bogini Wolności”. Nagroda voucher o wartości 2000 zł.
IV miejsce – „Groch z Kapustą” –
Maja Naumowicz, Basia Chwiałkow-

ska, Wojtek Podoba,
Bartek Ziomek. Rzeźba „Góry są naszą
Wolnością”. Nagroda
- voucher o wartości
800 zł.
V
miejsce
–
„Kolorowe
Łapy”
w składzie: Beata Jelonek, Adam Jelonek,
Kamila Jelonek, Jakub
Jelonek, rzeźba „O
krok od Wolności”.
Nagroda – voucher
o wartości 800 zł.

Nagrodę Publiczności zdobyła ekipa – „Ci co nigdy śniegu nie widzieli”.

Sponsorem głównym w konkursie Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu jest marka Regatta, która ufundowała vouchery o łącznej wartości 12
500 zł.
Sponsorami nagród rzeczowych są: Firma Pan tu Nie Stał, Huta Szkła
Kryształowego „Julia” z Piechowic, Firma Kawon – producent herbat ziołowych.
Dziękujemy partnerom wydarzenia, a są nimi: Interferie Sport Hotel
Bornit, marka Regatta, ICE ART, Rodzinny Park Esplanada, Firma Pan tu
Nie Stał, Huta Szkła Kryształowego „Julia” z Piechowic, Firma Kawon, Restauracja Topollino, Karczma na Winklu, Cukiernia „La Kaloria”, Przedszkole Balonik, Proline, Kosmos Mega Sound System, MZGL, Nadleśnictwo
Szklarska Poręba, Kan-bud.
Partnerowi medialnemu Trzeciemu Programowi Polskiego Radia „Trójka”.
Gorące podziękowania należą się również wolontariuszom, którzy przez
trzy dni festiwalu „Trójka Górom” okazali się niezwykle pomocni.
Powstałe rzeźby zostały podświetlone wysokiej jakości iluminacją LED ,
a projekt wykonany przezpracownię architektoniczną Qbik. Mistrzostwa Polski
w Rzeźbie ze Śniegu zakończyliśmy pokazem FIRE SHOW.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia za rok.
Tekst. Moksial

III Zimowy
Ultramaraton Karkonoski
im. Tomka Kowalskiego
Serdecznie zapraszamy mieszkańców oraz turystów do kibicowania
zawodnikom na trasie III Zimowego Ultramaratonu Karkonoskiego im.
Tomka Kowalskiego, który odbędzie
się 11 marca 2016 r.
Zawodnicy wyruszą na 52 kilometrową trasę z Polany Jakuszyckiej i w
ekstremalnych, zimowych warunkach
wbiegną na Szrenicę, przebiegną przez
Śnieżne Kotły i Przełęcz Karkonoską
by wbiec na szczyt Śnieżki, skąd ruszą

dalej w kierunku Przełęczy Okraj. Meta
zawodów ulokowana będzie na deptaku
w Karpaczu. Limit czasu na pokonanie
całej trasy wynosi 10,5 godziny.
Pełna Trasa:
Start: Szklarska Poręba, Polana Jakuszycka -> zielony szlak z obejściem
-> Hala Szrenicka -> Śnieżne Kotły ->
Przełęcz Karkonoska -> Odrodzenie
-> czerwony szlak -> Schronisko Dom
Śląski -> Śnieżka -> Czarny Grzbiet
(czerwony szlak) ->Jelenka -> Sowia
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Przełęcz -> Kowarski Grzbiet (czerwony szlak) -> Przełęcz Okraj -> szlak
zielony, potem żółty przez Jedlickie Kaskady -> Jedlinki -> szlak żółty -> Budniki -> zielony szlak pieszy -> Szeroki
Most -> Wilcza Poręba -> Stok Kolorowa -> Meta : Deptak w Karpaczu
Szczegóły na http://ultramaratonkarkonoski.pl oraz http://www.facebook.com/zimowyultramaraton
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Liczyrzepa w księgarni
28 stycznia 2016r.
pani Monika Gardecka z „Księgarni Literackiej” zaprosiła nas
do udziału w projekcie, którego bohaterem stał się sam zacny
Karkonosz.
Aby odnaleźć się
w temacie najpierw
przypomnieliśmy sobie wiele legend, z
Duchem Gór w roli
głównej. Przy tej okazji poszerzyliśmy naszą wiedzę o hasła z

Poczta Polska S.A. poszukuje kandydatów na stanowisko:

Listonosz samochodowy
Miejsce pracy: SZKLARSKA PORĘBA, JELENIA GÓRA
Wymiar etatu: 1
Do zadań pracownika będzie należeć:






profesjonalna obsługa klientów w zakresie usług pocztowych,
doręczanie przesyłek, przekazów pocztowych i telegramów,
prowadzenie aktywnej sprzedaży wybranych usług i towarów,
zbieranie i aktualizacja danych dotyczących rejonu doręczeń oraz bazy adresowej firm,
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej,

Od kandydatów oczekujemy:








prawa jazdy kategorii B,
zgody na wykorzystanie własnego samochodu osobowego do celów służbowych.
wykształcenia zawodowego (mile widziane średnie),
znajomości standardów obsługi klienta,
wysokiej orientacji na klienta, skuteczności w dążeniu do rezultatów,
komunikatywności, odpowiedzialności, sumienności, samodzielności,
umiejętności organizacji pracy własnej, sprawności fizycznej.

W zamian oferujemy:
 umowę o pracę na cały etat,
 możliwość rozwoju zawodowego,
 pakiet świadczeń socjalnych,
 pracę w dużej, renomowanej, rozwijającej się firmie,
 możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń grupowych i pakietu medycznego na atrakcyjnych warunkach.
Zachęcamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, które spełniają określone powyżej
kryteria kwalifikacyjne.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres e-mailowy:
malgorzata.ancerowicz@ poczta-polska.pl lub pozostawienie w Urzędzie Pocztowym w Szklarskiej Porębie.
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edukacji regionalnej. Tak zainspirowani
pięknem naszego regionu i postacią ich
gospodarza wykonaliśmy prace plastyczne. Spotkanie w Księgarni Literackiej miało charakter wyjątkowy, tajemniczy i oczywiście bardzo regionalny.
Gościliśmy nie tylko my, te najstarsze
przedszkolaki ale również uczniowie
z obu szkól podstawowych. Gośćmi
specjalnymi i wyjątkowymi byli, autorka książek dla dzieci i młodzieży
pani Joanna, Maria Chmielewska oraz
pan Przemysław Wiater, historyk sztuki, pracownik Domu Carla i Gerharta
Hauptmannów.
Jako, że bez czytania w księgarni
obyć się nie może pani Monika przeczytała nam jedną z wybranych przez
siebie legend. Pan Przemek opowiadał
nam barwnie o najpiękniejszym regionie na świecie, a nasi starsi koledzy(
wśród nich także i nasi ukochani absolwenci ) prezentowali swoje dokonania
literackie.
A, wszystko wokół tematu nam najbliższego - naszego regionu. Spotkania
u pani Moniki to zawsze wspaniała zabawa łącząca w sobie zapach książek,
przybrana nutą wiedzy i o smaku ulubionych michałków. Wyjawimy na koniec temat naszych prac plastycznych:
„ Portret Ducha Gór”, zachęcając
wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia Księgarni Literackiej również w celu obejrzenia (jak również podziwiania) naszych dokonań plastycznych.
Warto dodać, że Księgarnia promuje te dokonania już od kilku lat. (Przedszkole Samorządowe nr 2)
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Taniec towarzyszki na ostro z łyżwą
Na początku lutego Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zaprosił mieszkańców i turystów na II Retro Bal na Lodowisku w
ramach Ski Retro Festiwalu. Dopisała
pogoda, „retrołyżwiarze” pojawili się
na łyżwach pamiętających dobrze XX
wiek. Wszyscy świetnie się bawili do
muzyki sprzed lat uczestnicząc w wielu konkursach i zabawach. Świetnym
pomysłem okazał się curling a raczej
„czaijrling” na koniec balu, podczas
którego balowicze ćwiczyli precyzję
przy pchnięciu czajnikiem na lodzie.
Było dużo śmiechu i dobrej zabawy.
Organizatorzy dziękują Rodzinnemu
Parku Rozrywki Esplanada za pomoc.
MOKSiAL

DZIĘKUJEMY
SPONSOROM:

Sudety LIFT, Henny Penny Szklarska Poręba, Huta Julia w Piechowicach,
Leśna Huta w Szklarskiej Porębie, Interferie Sport – Hotel Bornit, Hotel
Sasanka w Szklarskiej Porębie, Hotel
„Mała Bawaria”, Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Olimp w Szklarskiej Porębie, Biuro Turystyki „Pinokio
Travel”, Apteka Retro w Szklarskiej
Porębie, Restauracja Pizzeria Retro,
PauloSPORT – SKISNOWBOARD
SKLEP + wypożyczalnia XXL, TALVI
SPORT, Muzeum Ziemi Juna, Chata
Walońska, Rodzinny Park Rozrywki
„Esplanada”, Artystka Lokalna - Monika Krakowska, Karkonoskie Centrum
Edukacji Ekologicznej KPN, Sklep
„Gama” w Szklarskiej Porębie
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