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20 lat z Trójką
Szklarska Poręba świętowała
przez trzy dni 20-letnią przyjaźń z Programem III Polskiego Radia. Od 15 do 17 lutego na
Skwerze Radiowej Trójki miały
miejsce dwa bardzo udane wydarzenia: IV Festiwal Trójka Górom
oraz Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu.
Były sukcesem organizacyjnym
i medialnym, a także rozrywką na najwyższym poziomie jaką organizatorzy – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie zagwarantował zarówno gościom wypoczywającym w tym czasie
pod Szrenicą jak i mieszkańcom Szklarskiej Poręby.
Tegoroczna edycja Festiwalu Trójka Górom była mocno związana z historią współpracy z Programem III
Polskiego Radia.

20 lat temu jesienią 1998 roku
Szklarska Poręba otrzymała zaszczytne
miano ZIMOWEJ STOLICY TRÓJKI.
W centrum miasta skwerkowi nadano
nazwę SKWERU RADIOWEJ TRÓJKI, a jednej z alejek – ALEI TRÓJKOWYCH GWIAZD.
Kolejne lata współpracy
to wspólnie organizowane imprezy latem i zimą,
które ożywiły nasze miasteczko, a słuchacze Trójki dowiedzieli się, że ich
ulubiona rozgłośnia ma
swoją stolicę w Karkonoszach. 20 lat to czas,
w którym przeżywaliśmy
wspólnie piękne chwile,
dając radość mieszkańcom, turystom
i słuchaczom Trójki. Przyjaźń trwa do
dziś dzięki niepowtarzalnym walorom
naszego regionu, wysokiemu pozio-

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
Mieszkańcom Szklarskiej Poręby
składamy najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz nadziei w życiu
i wiary w dobro. Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
staną się dla nas wszystkich okazją do pojednania
i okazywania sobie miłości i szacunku.
Przewodniczący Rady
Miejskiej Krzysztof Jahn

Burmistrz
Mirosław Graf

30 marca 2018 r.

mowi trójkowych audycji, a przede
wszystkim dzięki ludziom o podobnej
wrażliwości.
20 lat współpracy zaowocowały IV
Festiwalem Trójka Górom, który w tym
roku był kulturalno-rozrywkową ucztą.
Przez trzy festiwalowe dni w namiocie
spotkań znani i lubiani dziennikarze
Programu III Polskiego Radia spotkali

się z gwiazdami ekranu, teatru, sportu, literatury czy muzyki. Sferyczny
namiot gościł w niezwykłych, czasem
intymnych rozmowach: Annę Dymną,
Magdę Umer, Iwonę Guzowska, Katarzynę Zawadzka, Grażynę Dobroń czy
Katarzynę Kłosińska oraz Organka
Większość rozmów była nagrywana
i w najbliższym czasie będzie retransmitowana na trójkowej antenie. Na
wszystkich spotkaniach było bardzo
wielu słuchaczy. Ci, którzy nie mogli
dostać się do namiotu oglądali transmisję rozmów na telebimie stojącym na
Skwerze Trójkowym. Zorganizowano
również panel dyskusyjny dotyczący
współpracy z radiową Trójka, w którym
udział wzięli niemal wszyscy trójkowi
dziennikarze i pracownicy Programu III
PR goszczący w tym czasie w Szklarskiej Porębie: Barbara Marcinik, Grażyna Dobroń, Elżbieta Walendzik, Henryk
Sytnera, Marek Niedźwiecki, Michał
Olszański, Kuba Strzyczkowski, Piotr
Stelmach, Ryszard Jaźwiński i Tomasz
Żąda.

Podczas festiwalu codziennie miały
również miejsce audycje nadawane na
żywo ze Szklarskiej Poręby, w tym po
raz pierwszy „Zapraszamy do Trójki”
prowadzony przez Kubę Strzyczkowskiego czy „Lista Przebojów Trójki”.
Podczas listy namiot pękał w szwach,
a wszyscy zostali poczęstowani tortem
z okazji jubileuszu współpracy. Zresztą to nie jedyny kulinarny akcent. Na
rozpoczęcie festiwalu oprócz orkiestry
dętej wprowadzonej przez Walonów,
atrakcją były pączki w trójkowym kolorze magenta, które były jednocześnie słodką walentynką dla wszystkich
z okazji 20 letniego romansu Trójki ze
Szklarską. Dla odmiany w kolejnych
dniach Norweska Dolina, główny sponsor Festiwalu, częstowała Hot Trollami
– przygotowanymi na podstawie norweskiego przepisu.
Festiwalowi towarzyszyło wiele znakomitych wydarzeń. Spektakl
„Przybora na 102”, na który bilety rozeszły się ja świeże bułeczki. Wszyscy
szczęściarze, którzy mogli go obejrzeć
docenili niezwykłe połączenie kunsztu
piosenek Jeremiego Przybory z wrażliwością Magdy Umer i surrealistycznym
humorem Mumio. W namiocie spotkań
odbył się pokaz filmowy „W imieniu
diabła” a w Esplanadzie miała miejsce

udana Dyskoteka na Lodzie prowadzona przez Tomasza Żądę.
Na zakończenie festiwalu
specjalnymi statuetkami uhonorowano osoby, które do współpracy najbardziej się przyczyniły
w tym: Henryka Sytnera, Marka
Niedźwieckiego, Michała Olszańskiego, Grażynę Dobroń,
Elę Walendzik i Eugeniusza
Zielenkiewicza. Burmistrz Mirosław Graf podziękował również
trzem poprzednim burmistrzom:
Zbigniewowi Misiukowi, Arkadiuszowi Wichniakowi oraz Grzegorzowi
Sokolińskiemu. Każdy z nich reprezentował inny okres, w którym kwitła
współpraca z Radiową Trójka. Specjalne podziękowania otrzymała również
Grażyna Biederman – wieloletnia
kierownik Referatu Promocji Miasta za olbrzymi wkład w rozwój
współpracy z Programem III Polskiego Radia.
Na koniec festiwalu odpalono
sztuczne ognie i przygotowane niezwykłą atrakcje – plenerowy koncert Organka. Artyści dali z siebie
wszystko. Świetna scenotechnika
i zaangażowanie artystów sprawiły,że wiele osób z publiczności na
długo zachowa koncert w pamięci.
Bardzo dobrym uzupełnieniem
Festiwalu były Mistrzostwa Polski
w Rzeźbie ze Śniegu. Na Skwerze Radiowej Trójki oprócz Namiotu Spotkań
stały wielkie pryzmy śniegowe, w których do tematu „Miłość rządzi światem”
rzeźbili artyści z ASP z Wrocławia, Katowic, Łodzi i Gdańska. Towarzyszyły
temu zabawy i warsztaty dla całych rodzin w śniegu i lodzie. O Mistrzostwach
szeroko donosiły ogólnopolskie media.
To był bardzo dobry weekend dla
naszego miasta, o którym słychać było
szeroko poza Szklarską Porębą.

Organizatorem Festiwal Trójka Górom i Mistrzostw Polski w Rzeźbie ze
Śniegu był Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie przy wsparcie medialnej
Referatu Promocji.

Organizatorzy bardzo dziękują partnerom i sponsorom. Głównym partnerem była Norweska Dolina, która ufundowała noclegi dla naszych gości. Firma Loman przekazała w formie nagród
charakterystyczne czapki, w których
można było zobaczyć organizatorów
oraz dziennikarzy trójkowych, Termy
Cieplickie przekazały wejściówki i gadżety, Firma Kawon podarowała wyśmienitych herbatek ziołowych. Huta
Szkła Kryształowego Julia ufundowała
piękne kryształowe puchary. Dziękujemy również Restauracji Metafora,
firmom ICE ART,
Kawon, Qbik, Kan
Bud,
Restauracji
Topollino, Kosmos
Mega Sound System.
Specjalne
podziękowanie składamy
młodym wolontariuszom ze w Szklarskiej Porębie a także
Miejskiemu Zakładowi
Gospodarki
Komunalnej.
MOKSiAL
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Realizacja budżetu
– wielkości wykonane w 2017 r.
Dochody i wydatki budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:
– dochody 40 981 842,16 zł
w tym: bieżące 32 797 187,37 zł
majątkowe 8 184 654,79 zł
– wydatki 38 659 842,83 zł
w tym: bieżące 30 577 348,59 zł
majątkowe 8 082 494,24 zł
wynik finansowy (nadwyżka) 2 321 999,33
Dochody budżetowe w 2017 r. zostały zrealizowane
w łącznej wysokości 40 981 842,17 zł przy zakładanym planie
38 271 788 co stanowi 107 % realizacji planu rocznego.
Powstała nadwyżka budżetowa zostanie wykorzystana jako
wolne środki roku 2018 r. na następujące zdania inwestycyjne:
• 375 000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa
odcinka ul. Demokratów w Szklarskiej Porębie”.
• 1 500 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego
nr 2 w Szklarskiej Porębie”.
• 250 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie”.
• 1 600 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa ul. Stromej w Szklarskiej Porębie”.
• 12 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Dolnej
w Szklarskiej Porębie”.
• 8 000 zł na nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie ul. Makuszyńskiego i ul. Kasprowicza w Szklarskiej Porębie”.
• 450 000 zł z przeznaczeniem na remonty bieżące nawierzchni dróg gminnych.
• 50 000 zł z przeznaczeniem na remonty oświetlenia miasta.
• 400 000 zł z przeznaczeniem na dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków.
• 25 000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane
z obsługą transmisji danych sieci monitoringu miejskiego.
Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w wysokości 15 891 763,24 zł przy zakładanym planie rocznym 15 155
592 zł, co stanowi 105% realizacji planu.
Najwyższą wartość odnotowano w realizacji dochodów
z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 285% oraz od osób fizycznych – 276%. Podatek od
nieruchomości został wykonany w wielkości 10 891 201,48 zł
przy zakładanym planie 11 144 492 zł, co stanowi realizację na
poziomie 98%, podatek rolny wykonano w wielkości 1 168,47
zł przy zakładanym planie 1 100 zł, co stanowi 106% realizacji planu, zaś podatek leśny wyniósł 152 242,84 zł przy planie
126 500 zł i stanowi 120% realizacji planu rocznego. Podatek od
środków transportowych wpłacono w łącznej kwocie 50 263,68
zł przy planowanej wielkości 53 000 zł, co stanowi 95% realizacji, zaś pozostałe wpływy z podatków i opłat zrealizowano
w wielkości 4 796 886,77 zł przy planie 3 830 500 zł, co stanowi 125% (w tym wpływy z opłaty miejscowej w wysokości
1 702 887,65 zł – 114% realizacji zakładanego planu rocznego
oraz wpływy za odpady komunalne w wysokości 1 836 873,48
zł – 102% realizacji planu).

Dynamika poszczególnych podatków lokalnych gminy
Szklarska Poręba w latach 2013-2017
Rodzaj podatku
Podatek
od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków
transportowych

2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r.
85%
85%
81%
94%
98%
101%
122%
126%

110%
123%
106%

94%
112%
119%

51%
202%
75%

106%
120%
95%

Ogółem na 31 grudnia 2017 roku stan zaległości przedstawiał się następująco:
• zaległości – ogółem narastająco zaległości w wysokości
5 248 922,38 zł, w tym zaległości powstałe w roku 2017:
• z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste 47 936,13 zł,
• z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych
12 044,67 zł,
• z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo
własności 1 373,66
• z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości 661,41 zł,
• z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 116,14 zł,
• z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 639,53 zł,
• z tytułu podatku od spadków i darowizn 6 443,83 zł,
• z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych 4 263,64 zł,
• z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 63 800,77 zł,
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego 22 147,03 zł,
• oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 48 079,49 zł.
W 2017 r. gmina prowadziła skuteczne działania egzekucyjne,
które doprowadziły, że w obszarach takich jak:
• podatek od nieruchomości od osób fizycznych, pomimo stałej
liczby dłużników nie odnotowano przyrostu zaległości, wręcz
zaległości te uległy pomniejszeniu o kwotę 362 114,95 zł,
• w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości
zmniejszyły się o kwotę 12 042,87 zł
• w podatku od środków transportowych od os. prawnych
zmniejszenie o kwotę 1 924,96 zł
• zaś w mandatach oraz w podatku leśnym od osób fizycznych
i prawnych odnotowano zmniejszenie zaległości o kwotę
885,77 zł.
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości zabezpieczane są hipoteką.
Wystawiono 1 397 upomnień i 447 tytułów wykonawczych dotyczących spraw podatkowych, oraz 158 wezwania
dotyczące zaległości cywilnoprawnych. W stosunku do podmiotów zalegających ze spłatą zobowiązań wobec Miasta stosowana jest bieżąca windykacja, a następnie sprawa kierowana
jest na drogę postępowania sądowego, celem wyegzekwowania
należności.
Odnośnie opłaty za gospodarowanie odpadami wysłano
1 042 upomnień na kwotę 294 602,04 zł oraz wystawiono 360
tytuły wykonawcze na kwotę 155 194,91 zł.
Łącznie na wszystkie zobowiązania wysłano 2 597 upomnienia na łączną wartość 1 920 781,94 zł, z czego dokonano spłaty w wysokości 367 963 zł, co daje 38% odzyskanych
należności. Na niespłacone zobowiązania wystawiono 810 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1 008 639,347 zł i przekazano sprawę na dalszą drogę postępowania windykacyjnego.
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postępowania windykacyjnego.
W stosunku do lat ubiegłych stan zaległości i nadpłat kształtował się następująco:
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dachu w budynku ośrodka kultury za
kwotę 87 000 zł oraz wykonano dokumentację na termomodernizację budynku MOKSiAL – kwota 6 500 zł.
Utrzymanie Miejskiej Biblioteki w Szklarskiej Porębie – kwota 205
4247 zł zgodnie z umową dotacji na
realizację zadań w zakresie działalności
kulturalnej.
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Utrzymanie Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej – kwota 1 552 203 zł zgodnie
z umową dotacji na realizację zadań
w zakresie kultury. Wykonano remont
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Miasto Szklarska Poręba otrzymało dofinansowanie w ramach Resortowego Programu Rozwoju Instytucji
opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH
PLUS” 2018 z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi.
Dzięki dofinansowaniu zostaną zakupione nowe zabawki i pomoce dydaktyczne dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta uczęszczających
do Samorządowego Integracyjnego
Żłobka „Magiczny Świat Maluchów”
w Szklarskiej Porębie. W tym roku placówka otrzymała wsparcie w wysokości 81 000 zł.
Warto wspomnieć że już trzykrotnie
Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach programu „MALUCH”:
Rok 2015 – 176 041 zł;
Rok 2017 – 75 600 zł;
Rok 2018 – 81 000 zł.

MIEJSKI ŻŁOBEK Z DOFINANSOWANIEM
Z PROGRAMU „MALUCH + 2018”

Włamanie do kościoła
Policjanci zatrzymali 26-letnią
mieszkankę Szklarskiej Poręby
podejrzaną o kradzież z włamaniem do kościoła, profanację konsekrowanych komunikantów oraz
sprowadzenie
bezpośredniego
niebezpieczeństwa pożaru mienia
wielkich rozmiarów.
Do zdarzenia doszło w nocy z 16 na
17 marca br. w Szklarskiej Porębie. Teraz za popełnione przestępstwa grozić
jej może nawet do 10 lat pozbawienia
wolności. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze
Sąd zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy.
Policjanci z Komisariatu II Policji
w Jeleniej Górze wspólnie z policjantami z Karpacza zatrzymali 26-letnią
mieszkankę Szklarskiej Poręby podejrzaną o kradzież z włamaniem, profanację konsekrowanych komunikantów
oraz sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa pożaru mienia wielkiej
wartości.
Jak ustalili funkcjonariusze, podejrzana w nocy z 16 na 17 marca br.
włamała się do jednego z kościołów
w Szklarskiej Porębie. Kobieta otworzyła tabernakulum, skąd zabrała naczy-

nia liturgiczne z zawartością konsekrowanych komunikatów, które rozsypała
i podpaliła. Ponadto pozostawiła kilka
zapalonych świec, w wyniku czego
podpaleniu uległy ławki. Swoim działaniem spowodowała zagrożenie pożaru
całej świątyni. Podejrzana
usiłowała również dokonać zaboru w celu przywłaszczenia przedmiotów
kultu religijnego.
26-latka została zatrzymana w kościele. Trafiła do
policyjnego aresztu. Teraz
za popełnione przestępstwa
grozić jej może nawet do
10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratora Prokuratury Rejonowej

w Jeleniej Górze Sąd zastosował wobec
niej środek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania na okres 2
miesięcy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kbieta. była wcześniej karana za
przestępstwa przeciwko mieniu.
Obecnie Policja i Prokuratura wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

poszukuje kandydatów na opiekuna prawnego
dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

(dorosły mężczyzna w wieku 22 lat z zaburzeniami psychicznymi).
Zakres podstawowych zadań to sprawowanie opieki nad osobą i majątkiem
ubezwłasnowolnionego oraz reprezentowanie w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu
oświadczeń woli.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem
„Kandydat na opiekuna prawnego” w siedzibie Ośrodka przy ul. Jedności Narodowej 11
lub przesłanie ich na adres dyrektor.mops@szklarska poreba.pl
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Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/Elżbieta Pawłowska
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Badamy stan powietrza w Szklarskiej Porębie
Radio Wrocław wraz z Instytutem Rozwoju Terytorialnego i Dolnośląskim Alarmem
Smogowym już drugi sezon
prowadzą akcje pod nazwą
Dolny Śląsk bez smogu.
W ramach przedsięwzięcia
w wybranych miejscowościach,
montowane są pyłomierze. Urządzenie monitoruje czystość powietrza w wybranym rejonie przez
okres tygodnia. Taki pyłomierz
został dzisiaj (2018.03.07) zamontowany również w Szklarskiej Porębie.
Gotowy raport będzie dostępny na
stronach Dolnośląskiego Alarmu Smo-

gowego. Oczywiście, gdy będzie gotowy, udostępnimy go również na naszych stronach.

Czujnik powietrza został zamontowany na balkonie w Szkole
Podstawowej nr 1, przy ul. 1 Maja.
Jak już informowaliśmy w artykule Szklarska Poręba – tu się oddycha!, w okresie od 14-01-2016 do
15-12-2016 przy ul. 1 Maja 32 zlokalizowana była już zamontowana
stacja monitorująca jakość powietrza w naszym mieście.
Jak wynika z otrzymanych od
Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony
Środowiska we Wrocławiu wyników pomiarów ze stacji monitorującej powietrze, w okresie pomiarów
nie zanotowano ani razu przekroczenia
norm zanieczyszczenia powietrza.

Przypominamy,
że zbliżają się
terminy płatności
podatków i opłat
lokalnych:
Podatek od nieruchomości:
15 marca – płatność I rata za 2018
15 maja – płatność II rata za 2018
15 września – płatność III rata za 2018
15 listopada – płatność IV rata za 2018
Użytkowanie wieczyste:
31 marca – płatność za 2018 rok
Opłata miejscowa:
do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
Opłata za gospodarowanie odpadami:
do 15 każdego miesiąca za dany miesiąc 2018 rok
Pozostałe podatki i opłaty:
terminy zgodnie z umowami
Przypominamy również, że do poszczególnych wpłat obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych dla każdego podatnika:
– podatek od nieruchomości
– opłata za gospodarowanie odpadami,
Pozostałe opłaty należy wnosić na
podstawowe konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie nr:
03 1090 1984 0000 0001 0081 0039
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Uchwała nr LIV/608/2018 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie podziału miasta Szklarska
Poręba na okręgi wyborcze, ustalenia
ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz.
1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130)
oraz art. 419 § 2 i 4 i art. 418 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks
wyborczy (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 15,
Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 oraz z 2018
r., poz. 4, 130 i 138 w związku z art.

12 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 11
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych
organów publicznych (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 130) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału miasta
Szklarska Poręba na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§ 4. Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Dolnośląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Jeleniej Górze.
§ 5. Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty na
terenie miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr LIV/608/2018 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 lutego 2018 r.

Podział miasta Szklarska Poręba na okręgi wyborcze:
Numer okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych w okręgu

1

Ulice:
• Kolejowa, Kościuszki, Ludowa, Orla Skała, Osiedle Janosika, Osiedle Klimczoka, Piastowska, Rataja, Sanatoryjna, Skargi, Spokojna, Wiejska, Zielona.

2

Ulice:
• 11 Listopada: od nr 8 do nr 8H, Brzozowa, Hofmana, Kopernika, Matejki, Muzealna,
Waryńskiego.

1

3

Ulice:
• 11 Listopada: od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 41, Armii Krajowej: od nr 11 do nr 32,
Dolna, Górna, Osiedle Grottgera, Podsudecka.

1

4

Ulice:
• Batalionów Chłopskich, Izerska, Konopnickiej, Oficerska, Orzeszkowej, Osiedle Podgórze, Schroniskowa, Słowackiego, Sudecka, Szklana, Wolności, Zdrojowa.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ulice:
• Demokratów, Hutnicza, Krasickiego, Partyzantów, Wojska Polskiego, Żeromskiego.
Ulice:
• Armii Krajowej: od nr 1 do nr 10A, Dworcowa, Morcinka, Plac Sportowy, Szpitalna,
Świerkowa, Wyszyńskiego.
Ulice:
• Franciszkańska, Obrońców Pokoju, Słoneczna Polana.
Ulice:
• Cicha, Granitowa, Jedności Narodowej, Krasińskiego, Mickiewicza, Władysława
Grabskiego.
Ulice:
• Broniewskiego, Caritas, Czecha, Narciarska, Okrzei: od nr 7 do nr 28A, Turystyczna:
parzyste od nr 10A do nr 10D oraz od nr 20 do 30, Urocza.
Ulice:
• Chopina, Gimnazjalna, Odrodzenia, Parkowa, Potokowa, Stroma, Wiosenna, Wysoka,
Wzgórze Paderewskiego.
Ulice:
• Jakuszyce, Orle, Osiedle Huty, Schroniska: Hala Szrenicka, Kamieńczyk, Szrenica, Sikorskiego, Szosa Czeska.
Ulice:
• 1 Maja: nieparzyste: od nr 37C do nr 45 oraz od nr 46 do nr 66, Kasprowicza, Kołłątaja,
Leśna, Makuszyńskiego, Okrzei: od nr 1 do nr 6, Tetmajera.
Ulice:
• 1 Maja: od nr 3 do nr 31, Jeleniogórska, Objazdowa, Prusa, Schronisko Pod Łabskim
Szczytem, Turystyczna: od nr 1 do nr 8 oraz od nr 11 do nr 19, Wesoła, Wrzosowa.
Ulice:
• 1 Maja: nr 35B, nr 35D, nr od 37 do 37B oraz parzyste: od nr 38 do nr 44C, Mała,
Moniuszki.
Ulice:
• 1 Maja: nr 35A, nr 35C, od nr 35E do nr 36, Kilińskiego, Krótka, Słoneczna.

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
/-/ Krzysztof Jahn
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Szklarska Poręba dogania Zakopane w rankingu
najpopularniejszych ośrodków zimowych w Polsce
Z rankingu portalu Kayak.pl,
który wskazał najpopularniejsze
ośrodki zimowe podczas tegorocznych ferii wynika, że Dolny
Śląsk wygrał tę zimę. Aż sześć
z dziesięciu miast z listy najpopularniejszych w tym roku ośrodków zimowych leży na Dolnym
Śląsku – wynika z raportu portalu Kayak.pl. Na podium obok Zakopanego – Karpacz i Szklarska
Poręba.
Eksperci Kayak.pl sprawdzili, które krajowe ośrodki zimowe były najpopularniejsze wśród Polaków w minione ferie, dokąd nasi rodacy planowali
zagraniczne podróże oraz w których
miastach trzeba było zapłacić za nocleg najwięcej. Z analizy wynika, że
noclegów na ferie najczęściej szukano
w Zakopanem, Karpaczu i Szklarskiej
Porębie.
Wpływ na to ma kilka czynników.
Po pierwsze, coraz lepsze połączenia
komunikacyjne, także to szybkie, kolejowe sprawia, że wygodniej przyjechać do Szklarskiej Poręby, zamiast
stać w korkach na tłocznej „zakopiance”. Po drugie stale polepszająca się
infrastruktura turystyczna podnosząca
jakość usług. Po trzecie ilość dodatkowych atrakcji zimowych. A tych ostatnich w Szklarskiej Porębie nie brakowało.
Goorski Sylwester podczas, którego na scenie królował Gooral z muzyką góralską z XXI w i Kosmos Mega
Sound System, który energetycznymi
bitami porywał uczestników sylwestrowej zabawy do tańca.
Zupełnie nowe pastorałki świąteczne w wykonaniu Ani Rusowicz
i jej gości mogliśmy usłyszeć w dniu
5 stycznia 2018 w kościele pw. Bożego
Ciała w Szklarskiej Porębie. 12 świątecznych, bigbitowych kompozycji
Ani Rusowicz w duetach z jej wspaniałymi gośćmi: Martyną Jakubowicz,
Markiem Piekarczykiem, Staszkiem
Karpiel-Bułecka, Szymonem Chyc
-Magdzin, Anią Brachaczek, Marceliną, Adamem Nowakiem.
Festiwal Trójka Górom niezmiennie ściągający do Szklarskiej Poręby
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największe sław. Tym razem gościliśmy w namiocie spotkań Annę Dymną,
Magdę Umer, Iwonę Guzowska, Katarzynę Zawadzką, Grażynę Dobroń czy
Katarzynę Kłosińska oraz Organka,
którego plenerowy koncert był świetnym akcentem pieczętującym tegoroczny festiwal.
I w końcu koncert Sidneya Polaka
w centrum Szklarskiej Poręby czyli
wybuchowa mieszanka reggae, hip–
hopu i folku. Świetne teksty i dużo dobrego humoru, któremu nie zaszkodził
nawet siarczysty mróz.
Trzeba uczciwie przyznać, że takiej ilości gwiazd w tak krótkim czasie
Szklarska Poręba dawno nie widziała.
A zróżnicowana oferta kulturalna była
świetnym wypełnieniem zimowego sezonu. Nie można oczywiście nie wspomnieć, że zima w Szklarskiej Porębie
to także Święto Śniegu, Projekt Zima
TVN, Festiwal Retro i wiele innych
atrakcji przysparzających miastu popularności. Wszyscy goście chwalą sobie warunki klimatyczne, bazę noclegową oraz ilość atrakcji turystycznych
w mieście. W hotelach i pensjonatach
na terenie miasta zanotowano blisko
100% obłożenie. Nasze miasto wybierają nie tylko turyści indywidualni. Sporo było grup zorganizowanych
wśród których dominowali sportowcy.
Według wielu opinii, także medialnych
Szklarska Poręba wyróżnia się na tle
regionu swoją ofertą turystyczną. Bo-

gaty kalendarz imprez wśród, których
nie brak rozrywki ambitnej, aktywnej,
na wysokim poziomie. To wpływa na
wizerunek miasta, które staje się chętnie odwiedzanym miejscem
Rzeczniczka Kayak.pl Vera Pershina wskazuje na zależności między
popularnością miejscowości a cenami, jakie czekają na miejscu podróżnych. – Nasza najnowsza analiza pokazała, że trzy najpopularniejsze krajowe
ośrodki zimowe w te ferie znalazły się
w pierwszej piątce najdroższych miast
w Polsce pod względem cen noclegów
w hotelach trzy- lub czterogwiazdkowych. Średnia cena za noc w pokoju
dwuosobowym wyniosła 310 zł w Karpaczu i 329 zł w Szklarskiej Porębie –
powiedziała cytowana w komunikacie
Pershina.
Analiza powstała w oparciu o wyszukiwania hoteli na Kayak.pl między
1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. dla podróży między 15 stycznia a 25 lutego
2018 r. Średnie ceny noclegów w Polsce zostały podane dla hoteli trzy- lub
czterogwiazdkowych za noc w pokoju dwuosobowym. Ceny noclegów
za granicą zostały podane dla hoteli
jedno-, dwugwiazdkowych oraz trzy–
i czterogwiazdkowych za noc w pokoju dwuosobowym.
Kayak to światowa wyszukiwarka
turystyczna, niezależnie zarządzana
jednostka należąca do Booking Holdings Inc.
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W Szklarskiej Porębie
wszystkie drogi prowadzą
do Wlastimilówki
mi odwagę, to tutaj powróciła mi pewność siebie” – często powtarzał.

W Szklarskiej Porębie ubiegły
rok był rokiem Wlastmila Hofmana. Wydana właśnie z tej okazji
książka „W Szklarskiej Porębie wszystkie drogi prowadzą do
Wlastimilówki” to swoiste kompedium wiedzy o życiu i twórczości
artysty w mieście pod Szrenicą.
Wlastimil Hofman w Szklarskiej
Porębie mieszkał od 1947 roku i bardzo szybko stał się jej ważną postacią.
Artysta był bardzo zżyty z lokalną społecznością, co znajdowało odzwierciedlenie w jego twórczości. Namalował
wiele portretów i niewielkich obrazków
dla mieszkańców. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby bywali też modelami artysty – „Pana profesora”, jak go tutaj

nazywano. To także sprawia, że wartość sentymentalna obrazów jest nie do
przecenienia z uwagi na odręczne dedykacje. To właśnie dzięki nim Hofman
jest w Szklarskiej Porębie wciąż obecny. W domach wiszą jego obrazy, a na
nich madonny, anioły, święci, ale jak się
lepiej przyjrzeć patrzą z tych obrazów
mieszkańcy Szklarskiej Poręby, którzy
pozowali Hofmanowi
Odbiorcami jego ówczesnej twórczości byli także miejscowi ojcowie
franciszkanie. Jego dzieła zdobią prywatne domy i tutejsze kościoły. Sam
artysta wspominał, że po przeprowadzce do Szklarskiej Poręby czuł się jak
„roślina wyrwana z ziemi”. Z czasem
jednak bardzo się tam zadomowił i prowadził szczęśliwe życie ze swoją żoną
Adą. – „Szklarska Poręba przywróciła
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Jan Sztaudynger nazwał go „Malarzem wewnętrznego blasku”. On sam
o sobie mówił „Jestem malarzem myśli
i przeżyć”. W Szklarskiej Porębie dobiega końca Rok Wlastimila Hofmana.
Wydana z tej okazji książka „W Szklarskiej Porębie wszystkie drogi prowadzą
do Wlastimilówki” jest próbą ułożenia
historii powojennego życia i twórczości
artysty z katalogów jego wystaw, notatek prasowych, listów do przyjaciół,
pamiętników, wierszy, strzępków opowieści zasłyszanych od ludzi, którzy
sami lub których bliscy go znali, z jego
sztuki zaludniającej kościoły i szklarskoporębskie domy.
Główny rozdział autorstwa Bożeny Danielskiej poprzedzony kalendarium opracowanym przez Katarzynę
Kułakowską ukazuje postać malarza
symbolisty na podstawie materiałów
nieznanych oraz już publikowanych.
Wiele informacji o życiu artysty dostarczyła korespondencja jego i jego
żony udostępniona przez przyjaciół
malarza i zbieraczy a także opowieści
mieszkańców Szklarskiej Poręby. Rozdział uzupełnia bogaty materiał ilustracyjny – zdjęcia rodzinne Hofmanów
oraz czarno-białe i barwne reprodukcje
znanych i nieznanych obrazów malarza
ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych.
Książka przedstawia także Wlastimila Hofmana jako człowieka poezji,
w której, jak i w malarstwie, dawał wyraz swemu wewnętrznemu, duchowemu światu. W jego wierszach Sandra
Nejranowska odnajduje najbardziej
intymne rozważania, odkrywa źródła
twórczości, wielką miłość do żony, głęboką wiarę, szacunek do „nowego miejsca na ziemi”, które na początku było
„niezrozumiałą ofiarą” by w końcu stać
się „genialnym pustkowiem”.
Poznawanie twórczości Hofmana
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to ciągłe poszukiwanie jego niezliczonych obrazów, promocja jego sztuki,
stąpanie po jego ścieżkach, gdzie szum
rzeki Kamiennej splata się z widokiem
na Śnieżne Kotły i Szrenicę. Obchody
Roku Wlastimila Hofmana to wielka
lekcja patriotyzmu. Na te aspekty rzucają światło ks. Józef Frąc, Tomasz Frąc,
Krzysztof Tęcza i Feliks Rosik w aneksach uzupełniających karty książki.
(…) Rok 2017 ogłoszony został w Szklarskiej Porębie Rokiem
Wlastimila Hofmana, by upamiętnić postać „Pana Profesora”, a może
doprowadzić do tego, by jego dom –
Wlastimilówka – stał się muzeum stanowiącym społeczną własność. (…)
Przedstawiamy Wlastimila Hofmana
również jako człowieka poezji, w której,
jak i w malarstwie, dawał wyraz swemu
wewnętrznemu, duchowemu światu.
Znaczącą część informacji o życiu artysty dostarczyła korespondencja jego
i jego żony, udostępniona przez przyjaciół malarza i zbieraczy a także opowieści mieszkańców Szklarskiej Poręby. Materiał ilustracyjny w większości
stanowią zdjęcia rodzinne Hofmanów
oraz czarno-białe i barwne reprodukcje
znanych i nieznanych obrazów malarza
ze zbiorów Wlastimilówki, Muzeum
Karkonoskiego w Jeleniej Górze i osób
prywatnych. Serdecznie dziękujemy za
udostępnienie tych cennych pamiątek.
(…) Rok Wlastimila Hofmana to wydarzenia poświęcone upamiętnieniu Ady

i Wlastimila Hofmanów. „To lekcja
patriotyzmu dla młodzieży i dorosłych
– miłości do Polski… oby praca organizatorów przyniosła Hofmanom właściwe miejsce w historii…” – tak wyraziła
swe pragnienie Anna Sztaudynger-Kaliszewicz (fragment Od redakcji).
Zainteresowanie i udział mieszkańców miasta w obchodach roku hofmanowskiego dowodzi, że ta ta idea trafiła
na podatny grunt – podkreślał burmistrz
Mirosław Graf, wracając także do inspiracji jaka legła u podstaw pomysłu
ogłoszenia Roku Hofmanowskiego,
więc chęci przypomnienia młodszym
pokoleniom mieszkańców kim był Wlastimil Hofman i dlaczego był i wciąż

jest tak ważny dla historii Szklarskiej
Poręby. Tym bardziej, że trudno choćby
ostatnimi czasy oprzeć się było wrażeniu, że skromny za życia malarz, pozostał skromnym po śmierci. Stąd potrzebą i obowiązkiem się stało aby wzorem
upamiętniania wielu innych artystów
regionu także życie i twórczość Wlastimila Hofmana „ocalić od zapomnienia”.
Tymczasem już dziś Referat Promocji Miasta w Szklarskiej Porębie zaprasza na   otwarcie szlaku turystycznego
imienia Wlastimila Hofmana. Inauguracyjne przejście odbędzie się w lipcu
tego roku. Więcej szczegółów poznamy
wkrótce.

Dzień Kobiet w Dniu Mężczyzny w Szklarskiej Porębie
W sobotni wieczór licznie zgromadzona publiczność w Eco Hotel Sasanka wysłuchała najpiękniejszych arii operowych, operetkowych i musicalowych. Każda
z wchodzących Pań został wręczony symboliczny tulipan. Kon-

cert zatytułowany był „Kobietom
w Dniu Mężczyzn”, a tematem
przewodnim: miłość. Przedstawienie wyreżyserowane zostało
przez Panią Barbarę Szarejko
dyrygent chóru Cantus Olaviensis, który wystąpił wraz z solista-
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mi: Adrianą Krakowską – sopran
i Rafałem Wróblewskim – tenor.
Koncert poprowadził Pan Rafał
Wróblewski, który z wielką lekkością
i poczuciem humoru wprowadzał publiczność w atmosferę gorących uczuć
wyśpiewanych na scenie. Artyści po
każdym utworze byli nagradzani gromkimi brawami przez dobrze bawiącą się
publiczność. Na koniec Burmistrz Mirosław Graf wręczył artystkom piękną
różę i podziękował za koncert. Jesteśmy
przekonani, że takich koncertów będzie
więcej w naszym mieście.
Organizatorem koncertu był ECO
Hotel Sasanka przy udziale Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
(MOKSiAL)

Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu 2018
Pogoda i tym razem pozwoliła na
sprawne przeprowadzenie jedynego takiego widowiska w kraju jakim są  Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu w Szklarskiej Porębie.
Stało się już tradycją, że wydarzenie odbywa się w ramach Zimowego Festiwalu „Trójka Górom”.
Naturalny śnieg został zwieziony
z Jakuszyc i przez tydzień pryzmowany był w specjalnych szalunkach.

Zimowym w Sapporo. Drużyna wyrzeźbiła kubek oczywiście „Trójkowy”.
Mamy nadzieję, że dziennikarze połknęli rzeźbiarskiego bakcyla i w przyszłym roku wystartują ponownie.
Podczas wydarzenia oprócz śniegu pojawił się lód. W jednym czasie, w dwóch
różnych miejscach w lodowej materii
pracowali nasi lokalni artyści Grzegorz Siwy Pawłowski & Maciej Wokan. Sponsorami pokazów rzeźbiarskich
byli Restauracja Metafora i Norweska
Dolina.
Dla gości odwiedzających imprezę
również czekały lodowe atrakcje. Tradycyjnie najwięcej emocji dostarczały
bryły lodowe z zamrożonymi gadżetami
od naszych partnerów. Upominki można było samemu wydobyć z lodu, a następnie zabrać na pamiątkę. Na lodowej dwumetrowej ściance sponsorskiej
każdy mógł zrobić zdjęcie i zabłysnąć
niczym gwiazda filmowa, lub poczuć
się jak król siadając na lodowym tronie.
Dopełnieniem lodowych atrakcji były
rodzinne warsztaty lodowe.
Lodowe dekoracje zostały specjalnie
przygotowane na tę okoliczność przez
naszego wieloletniego partnera Producenta lodu Firmę ICE ART.
Dla głodomorów czekał gorący poczęstunek HOT TROLLE przygotowane
przez Norweską Dolinę według specjalnej receptury. Z kolei zwolennicy
gorących i zdrowych napojów mogli
rozsmakowywać się w różnych smakach
herbat ziołowych serwowanych przez
firmę KAWON. A jeśli mimo wszystko
komuś zrobiło się zimno na stoisku firmy LOMAN można było zaopatrzyć się
w ciepłe czapki i szale z kaszmiru.
Po zakończonym konkursie rzeźbiarskim przenieśliśmy się na scenę Rodzin-

nego Parku Rozrywki „Esplanada”,
gdzie odbyło się ogłoszenie wyników
i dekoracja zwycięzców.
Czteroosobowe Jury Przewodnicząca Edyta Kulla – artystka, tworząca w szkle, Marcin Rogoża i Dariusz
Gajewski – kreatorzy osady Norweska
Dolina, Michał Kaczmarzyk – architekt
oceniało według trzech kategorii: pomysł, wykonanie i wrażenia artystyczne
w skali punktowej od 1 – 10. Doceniając
trud i wkład pracy oraz duże zaangażowanie wszystkich drużyn ostatecznie
Jury postanowiło przyznać miejsca:
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W Mistrzostwach Polski w Rzeźbie
ze Śniegu uczestniczyło osiem drużyn.
W kategorii profesjonalistów były to
zaproszone ekipy z Akademii Sztuk
Pięknych Wrocławia, Łodzi, Katowic
i Gdańska. Do kategorii amatorów zgłosiły się cztery drużyny, które od lat biorą udział w konkursie. Mimo kłopotów
zdrowotnych i tym razem nie zawiodła
nas rodzina Jelonków, czyli ekipa „Kolorowe Łapy”, która jest z nami nie przerwanie od pierwszej edycji . Nie zabrakło
rodziny z Dąbrowy Górniczej „Pędzące
Bobry” na starcie pojawiły się również
dwie drużyny ze Szklarskiej Poręby: „Ci
Co Nigdy w Szklarskiej Porębie nie
byli” i „Groch z Kapustą”.
Profesjonaliści jak zwykle ze względu na wielkość pryzm 3mx3mx3m przystąpili do pracy dzień wcześniej.
Tematem tegorocznego konkursu
była MIŁOŚĆ RZĄDZI ŚWIATEM.
Poza konkursem w śnieżnej bryle po
raz pierwszy rzeźbili dziennikarze
Radiowej „Trójki” przy wsparciu
naszej mieszkanki Mai Misztal wielokrotnej zwyciężczyni Mistrzostw
i reprezentantki Polski na Festiwalu

Kategoria profesjonalistów:
I miejsce, rzeźba „Dwie połówki jabłka”
ASP Wrocław w składzie: Maciej Albrzykowski, Mateusz Dworski, Kacper
Atłasik, Marlena Maczuga.
II miejsce, rzeźba „Człowiek ogarnięty falą miłości”
ASP Katowice
III miejsce, rzeźba „Na jednym wózku”
ASP Gdańsk w składzie: Jan Szczypka,
Dariusz Sitek, Zofia Kledzik, Joel Młynarski
IV miejsce, rzeźba „ Wykres Miłości”
ASP Łódź w składzie: Michał Matysiak,
Michał Popek, Anna Raczkowska.
Kategoria amatorzy:
I miejsce, rzeźba „Złota rybka KOI”
Pędzące Bobry w składzie: Dariusz Kostecki, Dagmara Krawczyk-Kostecka,
Konrad Kostecki, Dawid Kostecki
II miejsce, rzeźba „W swoim świecie”
„Kolorowe Łapy” w składzie: Beata Jelonek, Adam Jelonek, Kamila Jelonek,
III miejsce, rzeźba „Niedźwiedź i mała
dziewczynka”

„Ci Co Nigdy w Śniegu Nie Rzeźbili”
w składzie: Dominika Jarosz, Daniel
Koszela, Kaja Naumowicz, Piotr Kaniewski.   
IV miejsce, rzeźba „Dwie Postacie
w objęciach”
„Groch z Kapustą” składzie: Maja Naumowicz, Ewa Godlewska, Wojtek Podoba, Barbara Chwiałkowska
W kategorii „Rzeźba Publiczności”
zwyciężyli ASP Katowice i „Ci Co Nigdy w Szklarskiej Porębie nie byli”
Sponsorem głównym nagród rzeczowych min. E-booki, namioty, hamaki, czołówki jest Miasto Szklarska
Poręba i Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej.
Sponsorami nagród rzeczowych są
również: Huta Szkła Kryształowego
„Julia” z Piechowic, która ufundowała
kryształowe puchary, Firma Kawon –

producent herbat ziołowych, Termy
Cieplickie, które ufundowały gadżety reklamowe i wejściówki na basen
oraz strefę SPA.
Pobyt dla czteroosobowej drużyny
profesjonalistów w kat. Nagroda Publiczności – ufundowała   Norweska
Dolina.
Podczas całego wydarzenia gościliśmy   Producenta czapek Firmę LOMAN. To właśnie nasz Partner zadbał
o to, żebyśmy nie zmarzli i zapewnił
wszystkim organizatorom, dziennikarzom i rzeźbiarzom piękne kolorowe czapki i kominy z logo Festiwalu
„Trójka Górom”. Restauracja Metafora była sponsorem dwóch pokazów
rzeźbiarskich oraz zadbała o catering dla
organizatorów i uczestników konkursu.
Dziękujemy partnerom wydarzenia, a są nimi: Norweska Dolina, Firma

LOMAN, Huta Szkła Kryształowego
„Julia” z Piechowic, Rodzinny Park
Esplanada, ICE ART, Restauracja Metafora, Termy Cieplickie, Firma Kawon,
Restauracja Topollino, Kosmos Mega
Sound System, MZGK, Nadleśnictwo
Szklarska Poręba, Kan-bud.
Partnerowi medialnemu  Trzeciemu
Programowi Polskiego Radia „Trójka”.
Gorące podziękowania należą się
również hostessom, które przez trzy dni
festiwalu „Trójka Górom” okazały się niezwykle pomocne. Powstałe rzeźby zostały
podświetlone wysokiej jakości iluminacją
LED, a projekt wykonany przez pracownię architektoniczną Qbik. Mistrzostwa
Polski w Rzeźbie ze Śniegu zakończyliśmy pokazem FIRE SHOW.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Do zobaczenia za rok.

O krok od polskiego zwycięstwa w Biegu Piastów
Jiri Rocarek z Czech zwyciężył na koronnym dystansie 50 km stylem
klasycznym i został królem nart 42. Biegu Piastów. O zwycięstwie nad
Janem Antolcem z LKS Poronin, po pasjonującym finiszu decydowały
zaledwie centymetry.

50 kilometrów ścigania się po
pięknych izerskich trasach, a na koniec decydują centymetry. Może jeden
krok, może nawet pół kroku sprawiło,
że na polskiego zwycięzcę Biegu Piastów musimy poczekać co najmniej
kolejny rok. Jiri Rocarek jeszcze tym
razem był lepszy od Jana Anatolca.  Trzeci na mecie był dziś klubowy
kolega Rocarka, Jakub Psenicka. Anatolec – olimpijczyk z Soczi, uczestnik
trzech uniwersjad, wielokrotnie reprezentował Polskę, walkę o przerwanie
czeskiej dominacji zapowiada już za
rok.
Wśród Pań klasą dla siebie była
reprezentantka Niemiec, Monique Siegel. Reprezentująca na co dzień barwy

WSC Erzgebirge Oberwiesenthal, ma za sobą starty
w imprezach światowej rangi. W Pucharze Świata zadebiutowała 29 listopada 2009
roku w Kuusamo, gdzie zajęła 61. miejsce na dystansie
10 km stylem klasycznym.
Pucharowe punkty wywalczyła podczas Tour de Ski
2015 w Val di Fiemme 10
stycznia, gdzie na dystansie
10 km stylem klasycznym
zajęła 24. miejsce. Siegel,
która po zwycięstwie na 30 km techniką dowolną, była również bezkonkurencyjna w biegu na 50 km stylem klasycznym. Dziś nie dała się doścignąć
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Czeszkom. Klara Moravcova była
druga, a Zuzanna Kocumowa trzecia.
Najlepsza z Polek Emilia Romanowicz
była piąta.

Bieg Piastów w centrum Szklarskiej Poręby

42 Bieg Piastów miał w tym roku
swój akcent w centrum Szklarskiej Poręby. Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej wraz ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów zorganizował
bowiem koncert Sidneya
Polaka na Skwerze Radiowej Trójki. Koncert
poprzedziły dwa ważne biegowe akcenty. Po
pierwsze na scenie dokonano oficjalnej dekoracji zwycięzców najdłuższego dystansu 42. Bieg
Piastów – 50 km CT.
Burmistrz Mirosław Graf
podziękował
również

Mistrzostwa Szklarskiej Poręby
w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie o Puchar Burmistrza
Nastał marzec więc zgodnie z lokalną tradycją 17.03.2018 r. na
stoku Hali Szrenickiej rozegrano
Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie o Puchar Burmistrza.
Do zawodów przystąpiło 60 śmiałków w 15 kategoriach wiekowych.
W tym roku aura nie rozpieszczała spo-

mieszkańcom, którzy weszli w skład
drużyny Szklarskiej Poręby reprezentującej nasze miasto podczas Biegu Piastów.
Cieszymy się bardzo, że w stolicy
Biegu Piastów – Szklarskiej Porębie
miała miejsce jedna z najważniejszych
ceremonii pucharowej oraz że zawodnicy Biegu Piastów i mieszkańcy Szklarskiej Poręby z okazji święta narciarzy
biegowych mieli okazje wziąć udział
w świetnym koncercie. Sydney Polak
bowiem mimo 10-stopniowego mrozu
dał rewelacyjny występ a publiczność
nie chciała go wypuścić ze sceny. Dziękujemy partnerom wydarzenia: PKO
BP, KGHM, Interferie Sport Hotel Bornit, Blue Mountain Resort, Hotelowi
Sasanka, Hotelowi Kryształ, Stacji Jakuszyce.
MOKSiAL,
foto Marcin Oliwa Soto
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie, który składa podziękowania wszystkim zawodnikom
za udział i zaprasza na kolejną edycję
za rok. Dziękujemy również Pani Ewie
ze schroniska „Hala Szenicka” za gościnność.

ry mróz wiatr i świeży
opad śniegu skutecznie
utrudniał przeprowadzenie zawodów. Z powodu
wypadku na trasie z planowanych dwóch przejazdów odbył się tylko jeden.
Dekoracji uczestników dokonał Burmistrz
Miasta Mirosław Graf.
Organizatorem wydarzenia był Miejski Ośrodek
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Pasta Party z Robertem Gonerą
Tegoroczny Bieg Piastów został
wzbogacony o pokazy kulinarne podczas "Pasta Party", które
odbywały się dwa razy dziennie
w dniach 2-4 marca. W gronie
mistrzów kulinarnych, którzy
dopieszczali podniebienia sportowców znaleźli się: Teo Vafidis,
Krzysztof Gawlik, Mariusz Gachewicz, Paulina i Miloš Lachkovič, Thierry Ayel i Magdalena
Zdybowicz. Utytułowani szefowie
kuchni zapewnili zgromadzonym
makaron przygotowany na przeróżne sposoby z autorskimi sosami, zarówno na słono, jak i na
słodko. Makaronową imprezę poprowadził aktor Robert Gonera.
Pierwszy weekend marca w Szklar-

14

skiej Porębie był pełen sportu, uśmiechu oraz wybornych potraw Pokazy
kulinarne „Pasta Party”, zorganizowane
przez Norweską Dolinę na Polanie Jakuszyckiej podczas 42. Biegu Piastów
były uświetnieniem sportowego wy-

darzenia. Znakomici szefowie kuchni
przygotowywali makaron na przeróżne
sposoby, co przyciągnęło uwagę uczestników biegu oraz wszystkich kibiców.
Pomysłodawczynią była Marzena Mielczarek – Dyrektor Generalna Norweskiej Doliny oraz „Pasta Party”. Punktem kulminacyjnym był wspaniały tort,
przygotowany przez Norweską Dolinę.
– Wydarzenie kulinarne świetnie
korespondowało ze sportowym stylem
weekendu. Uczestnicy pokazów z zapałem śledzili poczynania mistrzów, którzy wprost urzekli ich wybornymi
potrawami. Liczymy, że tegoroczne
„Pasta Party” było początkiem trendu,
jaki w kolejnych latach wspólnie rozwiniemy – powiedział Marcin Rogoża,
właściciel Norweskiej Doliny.
Weekend w Szklarskiej Porębie był
niezwykle medialnym wydarzeniem,
bowiem pokazy przyciągnęły uwagę
nie tylko smakoszy pasty z okolicznych
miejscowości oraz dalszych regionów
Polski, ale także mnóstwo dziennikarzy,
którzy z pasją relacjonowali bieg wydarzeń. Sport, kulinaria i wspólna zabawa
wpisały się w ciepły klimat Biegu Piastów na Polanie Jakuszyckiej pomimo
minusowej temperatury na zewnątrz.
– Od dawna przygotowywaliśmy
się do tego wyjątkowego weekendu.
Nasze starania zostały docenione przez
zadowolonych uczestników „Pasta Party”. Wydarzenie to było przedsmakiem
przed otwarciem naszej nowej restauracji „Piąta Pora Roku” w Norweskiej
Dolinie, które nastąpi na wiosnę. Każdy
z sześciu pokazów kulinarnych okazał
się prawdziwym strzałem w dziesiątkę, którym zainteresowały się zarówno
dzieci, jak i dorośli. „Pasta Party” uważamy za wielki sukces! – powiedziała
Marzena Mielczarek, pomysłodawczyni imprezy.
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XII Zawody slalomu i skoków
Retro „Narty stare, ale jare”
XII Zawody slalomu i skoków Retro „Narty stare, ale jare” podczas SKI RETRO Festiwalu pod
SZRENICĄ i tym razem zaskoczyły zawodników.
Bardzo niska temperatura z gorącym zapałem uczestników niosła za
sobą niezapomniane wrażenia cielesne
i duchowe. Zawodnicy i zawodniczki
z dolnośląskich i czeskich miast startowali na starym sprzęcie narciarskim
i sankach z minionego wieku, i w stylizowanych strojach z lat 20-tych i 30tych. Tradycją się stało, że wiekowy
sprzęt w ferworze walki ulega na zawodach uszkodzeniom. Tym razem
poniósł stratę pan Ryszard debiutant po
czym od ręki zakupił kolejne narty. Wirus czy bakcyl Retro tak właśnie działa,
ten kto zacznie nie może przerwać tej

zabawy. Dlatego na głównej tegorocznej nagrodzie (Zegar) widnieje napis
„Retro moda to przygoda! na okrągło”
Najszybciej między slalomowymi tyczkami pojechali Maciej Stanisz,
Waldemar Bobowski i Czech Daniel
Gregor oraz panie Bożena Czesna i Kinga Chmielowiec. Obie alpejki pokazały też klasę w skokach narciarskich na
małej skoczni. Najdalej, na trzy metry, poleciał Maciej Stanisz. Niewiele
krótsze były skoki Andrzeja Łubkowskiego i Waldemara Bobowskiego. Za
szybkie i odważne ślizgi w saneczkowych jedynkach i dwójkach wyróżniono wszystkich śmiałków zabawy
retro. Ciepłym sercem i gorącą zupą
pod nazwą „Zupa fasolowa na polikach wołowych” częstował nas Hotel
„Kryształ” jest to Certyfikowana potrawa Retro „SKI RETRO FESTIWA-

LU 2018” w Szklarskiej Porębie, która
posiada wysokie walory smakowe i jest
godna w pierwszej kolejności polecenia,
odnośnie dopieszczenia podniebienia.
Certyfikat przez pana Burmistrza
Mirosława Grafa został wręczony panu
Bartoszowi Powieckiemu przedstawicielowi w/w hotelu.
Po raz kolejny wsparcie posiłkiem
„ŚLEDŹ Karkonoski” oraz pyszną rozgrzewającą herbatę przygotował Hotel
„Sasanka”, za co zawodnicy niezmiernie dziękują panu Rafałowi Wróblewskiemu.
Wszystkim zaangażowanym, fundatorom nagród: Restauracja Pizzeria
Retro, Blue Mountain, Dinopark, Hotel „Bornit”, Stacja Jakuszyce, Willa
Odkrywców, Teatr im. C. Norwida,
Rodzinny Park Rozrywki „Esplanada”,
Pokoje gościnne w Dolinie Szczęścia,
„Gospoda wedle Bucków” a także osobom bardzo pomocnym przy organizacji: Stanisławowi Kozina, Justynie
Kozik, Irenie Kubera, Dorocie Nowak,
Bohdanowi Ginter, Andrzejowi Broś,
Agnieszce Gazek, zaangażowanym
radnym miasta: Jarosławowi Marcinkowskiemu, Markowi Ludwiczakowi
i Krzysztofowi Jahn serdecznie dziękujemy oraz Teresie i Krzysztofowi
Hunkiewiczom za udostępnienie stoku
i orczyka w „Dolinie szczęścia”.
SKI RETRO FESTIWAL trwa! Już
dziś organizator Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej wraz
z Burmistrzem miasta Szklarska Poręba
zaprasza wszystkich na spektakl teatralno-kabaretowy pt. „Powsinogi na
cztery nogi” teatru „Rode” z Krakowa.

KOMUNIKAT

koła Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szklarskiej Porębie
W dniu 28.12.2017 zrezygnowały z funkcji: Przewodniczącej – Stobińska Teresa, Skarbnika – Gancarek Anna,
Powołano nowy Zarząd PZERiI: Przewodniczący – Kondraciuk Wiesław, Zastępca i sekretarz – Ślazyk Andrzej,
Skarbnik – Modzelewska Jolanta, Członkowie: Głodek Kazimiera, Karaszewska Mirosława, Kukulska Jadwiga
Przypominamy: co poniedziałek w godz. 11.00- 12.30 jest czynne biuro Koła nr 5 w budynku MOPS-u
ul. Jedności Narodowej 11
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Salonik Literacki
ŁOWCA
Łowiąc obfite biusty szaleje
a tu portfel pustoszeje

KONIEC ZIMY
Andrzej Ślazyk

PU C HAT E K
Zimowa Szklarska to istny raj
Puchatek słynny na cały kraj
Rozległa przestrzeń ramiona otwiera
W świat przygody narciarzy zabiera.
Po zadymce nocnej i śnieżnej,
Zaciszny poranek w słońcu lśni
Szur, szur słychać będzie dokoła
Górska dal rodziców z dziećmi woła.
Wyścielona aksamitem biało srebrzystym
Nartostrada tańczy, faluje i błyszczy
Kolorami się mieni, ruchem swobodnym
Narciarze śmigają, lotem powabnym.
Spływają ze stoku jak barwne motyle
Kolorowe punkciki z przodu i w tyle
„Tatusiu zobacz, ja pędzę jak wiatr
Ale mnie pilnuj, bo tam zakręt w las.”
Trasa tętni radością, parska śnieżnym pyłem
Leciutko na nartach młodość frunie stylem
Pługiem, slalomem, mkną przed siebie
Maluchy zjeżdżają - są w siódmym niebie
A ja stoję z boku widokiem urzeczona
Przy mnie świerk wysoki, sroka wpatrzona
Narciarska rozrywka i nas kołysze
Zimowy koncert dokoła słyszę.
Jadzia Butrym
DZIEŃ KOTA

Refleksje
Śnieżyce ustały
zima się skończyła
rano już jasno
za oknem błoga cisza
nie trzeba wcześnie wstawać
by biały puch odgarniać.
W górach ostatnie płaty śniegu
nartostrada Śnieżynka blado się uśmiecha
chodź poszusuj po mnie
wzywa zachęcająco
rozmyślam ,czy sobie poradzę
obawy duże
kościom starym zaufać
a może się poddać
nie jeszcze nie teraz

Narty przygotowane
pokonam strach
może ostatni raz???

Bożena Czesna

PORY ROKU
Zima
Na oślepiającej bieli
Mróz diamentami się ścieli
Wiosna
Czysta woda, zdrowy las
Dłuższe życie będzie w nas
Lato
W poszumie lasu wolny od hałasu
Dusza się koi i rany goi
Jesień
Kiedy przyroda stanie się częścią człowieka
Wtedy zacznie się przewidywany początek
końca
Henryk Chyrzyński

kociarzom i nie tylko
Nie muszę chyba mówić nikomu,
że kot jest najważniejszy w domu.
I przypominam wszystkim dzisiaj
że jest to kotka imieniem Kicia.
Koteczka słodka i powabna,
zołza, ale bardzo ładna.
Szósta rano, głód ją już męczy
więc od razu zaczyna dręczyć,
robi wszystko, by nas zbudzić,
ale nam się nie chce trudzić,
czeka więc chwilę, już obrażona,
aż ją nakarmi mąż albo żona.
A potem drzemka i własny kocyk
trzeba odpocząć po ciężkiej nocy.
Koło południa coś by się zjadło
z której saszetki dzisiaj wypadło?
Potem trochę gimnastyki,
takie kocie fiki miki
Można przytulić się, dać pogłaskać
lecz nie za długo, ot tak – co łaska.
Potem obiadowa pora
do jedzenia Kicia skora,
do kuwety spacer krótki
trzeba rozprostować nóżki.
Do kolacji jakoś trzeba dożyć,
zgłodniały kot musi przecież coś spożyć,
Po kolacji na kolana
do niby pani lub niby pana.
Trzeba tu przyznać cwana Kicia,
ale bez niej nie ma życia.
Joanna Hammer-Ślazyk
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