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Turystyczna prawie gotowa
Dobiega końca remont ulicy Turystycznej. Jej gruntowna przebudowa to niewątpliwie najpoważniejsza inwestycja w infrastrukturę drogową na przestrzeni ostatnich lat.
Zaplanowane prace obejmowały kompleksową przebudowę drogi
wraz z chodnikami. Poza wymianą
nawierzchni zbudowana została nowa
kanalizacja deszczowa, zamontowano
nowe oświetlenie drogowe, przebudowano sieci telekomunikacyjne i energetyczne.
Na chwilę obecną ulica ma już nową
nawierzchnię. Została pięknie wybrukowana. Bruk został ułożony według starej,
ale jakże dobrej technologii, doskonale
pasujące poszczególne elementy bruku
z cienkimi spoinami. To wszystko sprawia, że efekt końcowy naprawdę cieszy
oko. Oczywiście wybór nawierzchni
brukowej nie był spowodowany względami estetycznymi. To było przede
wszystkim zalecenie Konserwatora Zabytków, związane z odtworzeniem dawnego wyglądu ulicy.
Warto też pamiętać, że nawierzchnia

brukowa jest najzwyczajniej trwalsza
od asfaltu. Świetnie radzi sobie także
z niekorzystnym działaniem warunków
atmosferycznych – jest odporna zarówno na działanie promieni słonecznych,
jak również opady deszczu lub śniegu. Kostka brukowa jest również wytrzymała na mróz, co zawdzięcza bardzo
niskiej nasiąkliwości (czyli zdolności
danego materiału do wchłaniania wody).
Nawierzchnia z kostki brukowej umożliwia szybkie odprowadzanie wody, która,
dzięki spadkom, jest
odprowadzana do kanalizacji. To wszystko
sprawia, że odnowiona ulica Turystyczna
służyć będzie mieszkańcom i turystom
przez wiele długich
lat.
Nie do przecenienia jest również
fakt uporządkowania przebiegu sieci
gazowych, elektroenergetycznych oraz

wodno-kanalizacyjnych. A okazało się
to poważnym problemem. Wynikało to
z braku poprawnej inwentaryzacyjnej
lokalizacji istniejących sieci w dokumentacji geodezyjnej przebudowywanego terenu. Niestety nikt wcześniej nie
aktualizował map i planów ze stanem
faktycznym. Nie było tzw. inwentaryzacji poinwestycyjnych. Dlatego teren
przypominał bardziej pole minowe niż
plac budowy. Działo się tak dlatego, że
dokładny przebieg linii gazowych czy
elektroenergetycznych był już dziś nie
do ustalenia, bez rozkopania terenu.
Kilkukrotnie doszło tam do uszkodzenia gazociągu. Konieczne były interwencje straży pożarnej. Każdy z takich
problemów wymagał od wykonawcy
oczekiwania na proponowane ze strony nadzoru lub projektanta rozwiązanie co okresowo wstrzymywało prace. Dokumentacja geotechniczna nie
wskazywała również jednoznacznie
na występowanie skał w terenie. Opisywane problemy były również przyczyną opóźnień w fazie projektowej
dlatego inwestycja ruszyła później niż

początkowo zakładano. – Naszym zdaniem remontu Turystycznej nie można
było przekładać w nieskończoność, ktoś
w końcu musiał się za to wziąć biorąc
też ciężar społecznego niezadowolenia
za szereg towarzyszących utrudnień –
uważa Burmistrz Mirosław Graf.
W najbardziej stromym odcinku
ulicy, chodnik został zaprojektowany
kaskadowo. Jest uwarunkowane obowiązującymi przepisami, które przy takim nachyleniu jaki występuje na ulicy
Turystycznej wymagają budowy schodków.
Wykonawcą inwestycji jest firma
Budromax z Rząsin. Wartość inwestycji
to 3,7 miliona złotych, z czego 1,1 mln
zł pochodzi z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
(red.)

Zimowa Kampania Miasta
Referat Promocji Miasta prowadzi szereg działań promocyjnych,
prezentując Szklarską Porębę
jako nowoczesną i dynamicznie
rozwijającą się destynację.
Wiodącym narzędziem promocyjnym jest wciąż rozwijający się event
marketing. Często to pojęcie kojarzone jest przede wszystkim z organizacją
imprez, na świecie ma już jednak rangę
branży i jest kluczową formą promocji
wielkich korporacji. Z badań wynika
jednoznacznie, że eventy są najczęściej wykorzystywanym przez polskie
samorządy narzędziem promocji. Od
wielu lat Szklarska Poręba rozwija ten
kierunek do budowania marki Miasta. Instytucją samorządową powołaną
m.in. w tym celu jest Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej,
który zajmuje się organizacją większości imprez miejskich. Zróżnicowane
wydarzenia pozwalają zwrócić uwagę
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mediów. Bardzo istotnymi są publikacje
w mediach społecznościowych, liczone
w dziesiątkach tysięcy. Dzięki tak prostemu, lecz skutecznemu zabiegowi,
uczestnicy wydarzeń stają się jednocześnie ambasadorami Miasta i regionu.
Poprzez obecność na imprezach osób
znanych i lubianych ze świata filmu
i muzyki, których tej zimy w Szklarskiej Porębie nie brakowało, budujemy wizerunek atrakcyjnego i modnego
miasta. Wymienić tu należy chociażby
wydarzenia:
1. RETRO PASTORAŁKI
2. WORLD SNOW DAY
3. FESTIWAL TRÓJKA GÓROM
4. MISTRZOSTWA W RZEŹBIE ZE
ŚNIEGU
5. BIEG PIASTÓW.
Wszystkie wymienione imprezy
posiadały swój plan kampanii medialnej, w skład którego wchodziły spoty
radiowe zapraszające na wydarzenie,
wykorzystujące utwory koncertujących
w Mieście artystów: Ani Rusowicz z Adamem Nowakiem,
Grubsona, Organka i Sidneya
Polaka. Wydarzenia promowane były w internecie, prasie
i telewizji.
To tylko część ważnych wydarzeń.
Kluczowym działaniem Referatu Promocji jest współpraca
z mediami, zewnętrznymi i wewnętrznymi podmiotami oraz
prezentacja Szklarskiej Poręby

w Polsce i zagranicą.
Powyższe działania zyskują wyższą
wartość a często ich realizacja staje się
możliwa dzięki zaangażowaniu i wsparciu przedsiębiorców z naszego Miasta.
Dziękujemy zainteresowanym za udział
w spotkaniach z gestorami. Szczególne
podziękowania za wsparcie merytoryczne i finansowe działań zespołu Promocji Miasta składamy: Spółce Sudety
Lift, Norweskiej Dolinie, Blue Mountain Resort, Hotelom Kryształ i Sasanka,
Interferie Sport Hotel, Firmie Enervit,
Czarny Kamień Resort & Spa, Stowarzyszeniu Bieg Piastów, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Szkole Narciarskiej PadaŚnieg oraz Leśnej Hucie.
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Dzięki współfinansowaniu przez
wyżej wymienionych zrealizowaliśmy
m.in.:
• Spotkanie z bazą noclegową
• Dwa 13 minutowe odcinki „Aktywnej Zimy” z TVP 3
• „PROJEKT ZIMA 2018” z Telewizją TVN oraz Urzędem Marszałkowskim Dolnego Śląska
• „Dolny Śląsk bez smogu”, Magazyn
Narciarski Szusss, akcję promocyjną
„Tłusty czwartek” oraz Dolnośląski
Rozkład Jazdy – z Polskim Radiem
Wrocław
• Prezentacje Targowe m.in. dwie edycje Zimowy Narodowy

• Promocję Szklarskiej Poręby na antenie Telewizji
Eurosport
• Wystawę
promocyjną
w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu pt. „Zimowa Polska”
• Projekt ONET 100 – kampania na portalu internetowym onet.pl
• Outdoor – GIGANTO bilboard reklamowy od 10.01
do 30.06.2018 – autostrada
A4
• Wspieranie i nagłaśnianie medialne
Roku Wlastimila Hofmana.
Istotnym działaniem Referatu Promocji jest współpraca
z Urzędem Marszałkowskim
w zakresie komunikacji działań związanych z rozbudową
Polany Jakuszyckiej – organizacja konferencji prasowych
oraz obsługa wizyt zagranicznych przedstawicieli mediów
i biur podróży np. z Chin, Gruzji i Rosji.

Rok 2018 pod znakiem
inwestycji

Stabilna sytuacja budżetowa umożliwiła zaplanowanie szeregu zadań inwestycyjnych na rok 2018. Obecne władze
systematycznie zmniejszają narastające
do 2014 zadłużenie. W tej chwili jest
to kwota 10,4 mln jednak już trzeci rok
z rzędu miasto nie zaciąga żadnych nowych zobowiązań. Wszystkie zadania
realizujemy z własnych środków oraz
pozyskiwanych dofinansowań. Budżet
jest stabilny, oparty przede wszystkim

o rzeczywiste przychody a nie zakładane jak to bywało jeszcze kilka lat temu
– mówi Burmistrz Mirosław Graf. Poprzedni rok zakończył się wypracowaną
nadwyżką budżetową, a nie jak to kiedyś
bywało deficytem. To wszystko sprawia,
że na bieżące i zaplanowane inwestycje
możemy w 2018 roku przeznaczyć niebagatelna kwotę 9 mln 854 tys. złotych.
Do najważniejszych zadań należą:
– budowa ulicy Stromej wraz z infrastrukturą techniczną. Wartość tego
zadania to 1 600 000,
– odbudowa ulicy Kołątaja uszkodzonej w czasie powodzi – na to zadanie
miasto otrzymało promesę z MSWiA
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 908 tys. Całkowity koszt inwestycji to 1 208 000,
– odbudowa ulicy Dolnej – wkład własny 324 000,
– przebudowany będzie odcinek ulicy
Demokratów (375 tys.) – wyłoniony
wykonawca,
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Informacja turystyczna – w okresie
od grudnia do marca obsłużyła około 5
tys. osób:
1. Polaków
2. Czechów
3. Niemców, Holendrów, Rosjan.
Według rankingu kayak.pl Dolny
Śląsk był tej zimy najchętniej odwiedzanym regionem a Szklarska Poręba
jedną z najpopularniejszych miejscowości zimowych – po raz pierwszy
w rankingu wyprzedziliśmy Zakopane.
Zapraszamy do współpracy przy realizacji letniej kampanii promocyjnej.
Referat Promocji Miasta

– ponadto 450 tys. przeznaczone zostało na bieżące remonty nawierzchni
dróg gminnych,
– wyłoniony został wykonawca wymiany pokrycia dachowego Szkoły
Podstawowej nr 1,
– 1,5 mln przeznaczymy w 2018 roku
na przebudowę z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 2,
– ogłaszane będą przetargi na budowę
sportowej hali łukowej przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego,
– budowa ścieżek rowerowych typu
Single Track wraz z dwoma tarasami
widokowymi. Ten projekt uzyskał
85% dofinansowania z Unii Europejskiej
– przebudowana i utwardzona zostanie
nawierzchnia Skweru Radiowej Trójki,
– 910 tys. będzie jeszcze potrzebne na
budowę budynku socjalnego przy
ulicy Waryńskiego,
– w czterech punktach miasta: ul. Waryńskiego, Franciszkańska, Cicha
i Partyzantów powstaną siłownie terenowe wraz ze strefą relaksu.
Wszystkie te inwestycje będą realizowane ze środków własnych oraz uzyskanych dofinansowań bez zaciągania
zobowiązań kredytowych.

3

Na Polanie Jakuszyckiej rozpoczęto
prace budowlane
Na Polanie Jakuszyckiej rozpoczęły się prace przygotowawcze
dla budowy Dolnośląskiego Centrum Sportów Zimowych.
Prace przygotowawcze obejmują
m.in. uzbrajanie terenu i przebudowę
sieci elektrycznych dla potrzeb inwestycji. Rozpoczęcie kluczowych prac
inwestycyjnych zaplanowano na czerwiec bieżącego roku.
Budynek główny będzie miał powierzchnię ok. 13 tys. m2. To m.in.
szatnie, smarowalnie, strefa odnowy

biologicznej,
pomieszczenia
laboratoryjne i hipoksyjne, pomieszczenia organizacji zawodów zgodnie z przepisami FIS
i IBU, family club, press room,
strefa VIP, kabiny komentatorskie, magazyny sprzętu sportowego i elementów wyposażenia zawodów sportowych wraz
z odpowiednią częścią komunikacji i pomieszczeń sanitarnych
i z zewnętrzną widownią stałą
na około 245 osób.
W budynku głównym zlokalizowane zostanie też centrum obsługi
podróżnych, w tym poczekalnia
kolejowa, interaktywne centrum
edukacyjne, część gastronomiczna z dwoma restauracjami
i część noclegowa z hotelem
o standardzie 3-gwiazdkowym
dla 40 pokoi i schroniskiem
młodzieżowym typu hostel.
Budynek techniczny to obiekt
o powierzchni ok. 7,8 tys. m2,
w którym zlokalizowano m.in.

pomieszczenia techniczno-magazynowe, garaże dla pojazdów utrzymania tras
biegowych, ambulatorium i pomieszczeń ratownictwa górskiego oraz parkingi wydzielone dla użytkowników – m.in.
sportowców, sędziów i obsługi technicznej oraz ekip telewizyjnych.
Powstanie też boisko treningowe ze
sztuczną nawierzchnią o wymiarach 32
x 50 m z bieżnią czterotorową o długości 200 m, pełnowymiarowa strzelnica
biathlonowa, rolkostrady o długości 3,5
km oraz parkingi.
Robert Kotecki

„WIELKIE SPRZĄTANIE MIASTA”
Akcja społeczna „Świat w Twoich
Rękach” już na stałe zapisała się
w świadomości naszych mieszkańców. Tradycyjnie każdego roku
w ramach Międzynarodowego
Dnia Ziemi w sobotę 21.04.2018
odbyło się Wielkie Sprzątanie
Miasta.
Na podstawie ankiety zostały wytypowane przez mieszkańców obszary do
sprzątania:
Okręg nr 1 – „Sokole Oko” + łąka
w kierunku na SKI ARENA Szrenica –
zbiórka przy mostku między ul. Stromą
i Turystyczną.
Okręg nr 2 – koryto rzeki Kamiennej przy Dworcu PKS – zbiórka Dworzec PKS.
Okręg nr 3 – Biała Dolina – zbiórka
Przystanek.
Okręg nr 4 – szlak prowadzący na
Wodospad Szklarki – zbiórka Oczyszczalnia Ścieków.
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Okręg nr 5 – lasek w pobliżu KRUS
– PKP Szklarska Poręba Średnia – skarpa przy Dino Parku – zbiórka KRUS.
Okręg nr 6 – rejon Złotego Widoku
i Chybotka – zbiórka Dom Wlastimila
Hofmana.
Część z tych rejonów powtarza się
z lat ubiegłych, co pozwala stwierdzić
że niestety miejsca te są regularnie zaśmiecane. Oprócz wskazanych obszarów zostały również posprzątane trasy
narciarskie, rejon „Krzywych Baszt”
i „Kruczych Skał”
przy drodze na Polanę Jakuszycką.
Wśród
zebranych
śmieci
przeważał plastik
i szkło, zdarzały
się również odpady z prywatnych
posesji czy w pobliżu prowadzonej budowy. Jak
się okazuje dużą

bolączką są śmieci pozostawiane przez
osoby, spędzające czas na łonie przyrody, które po skończonej „biesiadzie” zapominają po sobie posprzątać. Niestety
są to miejsca stałe, tak jak i stałe są złe
nawyki ludzi.
W akcji społecznej uczestniczyło
około 70 mieszkańców, którym czystość naszej planety leży na sercu, mimo
że sprzątanie ma raczej wymiar symboliczny, a wykonana praca nosi znamiona „syzyfowej”. Każdego roku jednak
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„Ziemscy Sprzątacze” nie odpuszczają, nie narzekają podejmują rękawicę
i idą sprzątać swoje miejsce na Ziemi.
Brawa dla Was za świetną postawę i wzór do naśladowania, a przecież
pogoda sprzyjała raczej plażowaniu niż
sprzątaniu.
Po „owocnej pełnej zbiorów” pracy
część Ziemian spotkało się w „Ogrodzie Ducha Gór”.
Tam już z edukacyjno-przyrodniczym stoiskiem czekał Pan Leszek
Skrętkiewicz z Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
Dla zasłużonych Ziemian przygotowane zostało ognisko i posiłek ufundowany przez Restaurację Topollino.
Podczas wspólnej biesiady pojawiły
się wnioski dotyczące akcji m.in. padła
propozycja zorganizowania sprzątania
również jesienią oraz zwiększenia ilości
koszy w miejscach najbardziej newralgicznych.
W akcję społeczną „Świat w Twoich Rękach” włączyło się Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Karkonoskie

Centrum Edukacji Ekologicznej,
Związek Gmin Karkonoskich z Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami, Służby porządkowe MZGK
za co serdecznie dziękujemy.
W sprzątaniu naszego miasta uczestniczyli mali i duzi Ziemianie, razem
i osobno a wśród nich także instytucje
i stowarzyszenia m.in. Przedszkole
Samorządowe nr 2, Przedszkole Nie-

publiczne „Balonik”, dzieci z Domu
Dziecka w Szklarskiej Porębie, Kluby i Szkoły Narciarskie.
Wszystkim aktywnym mieszkańcom dziękujemy, za bezinteresowność
i włożoną pracę oraz za to że mogliśmy
wspólnie spędzić czas. Do zobaczenia
przy kolejnej akcji i pamiętajmy, że
„Świat jest w naszych rękach”.
MOKSiAL

Uroczyste obchody 227 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Mieszkańcy Szklarskiej Poręby,
a wśród nich władze miasta, samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji publicznych i prywatnych firm, a także parafii wzięli udział w oficjalnych
obchodach 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości
zorganizowane
zostały na Skwerze Jana Pawła II,
gdzie pod pomnikiem Bohaterów II
Wojny Światowej.
W apelu poświęconym temu wzniosłemu wydarzeniu
wzięło udział wielu mieszkańców
Szklarskiej Poręby. Wśród nich nie
zabrakło najmłodszych obywateli miasta.
Przed oficjalnymi uroczystościami,
w kościele p.w. Bożego Ciała odpra-
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wiona została Msza Święta poprzedzona występem Chóru Porębianie, który
wykonał kilka pieśni patriotycznych.
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Z okazji obchodów stulecia Niepodległości chcielibyśmy zaprosić Państwa do naszej gry terenowej
„GRANICA”.
Niepodległość dała nam miejsce na mapie wraz z granicami. W 1918 r. granice państwa polskiego były inne niż dzisiaj. Szklarska Poręba stała się polskim miastem przygranicznym po zakończeniu II wojny światowej . Bliskość granicy
definiował charakter naszego miasta: jego rozwój, życiorys
mieszkańców, setki niezwykłych historii związanych z przygranicznym terenem. To tu stacjonował duży oddział Wojsk
Ochrony Pogranicza wraz z jednostką. Nie każdy z nas pamięta, że dopiero w 1997 roku można było przejść przy Twarożniku do czeskiego schroniska Vosecka Bouda. Wcześniej

żołnierze mieli prawo strzelać do przekraczających granicę na
„Szlaku Przyjaźni”. Kiedy w latach osiemdziesiątych sklepy
świeciły pustkami, za naszą południową granicą można było
kupić pomarańcze. Oczywiście przez granicę można było
przewieźć tylko niewielką ilość. Na przejściu granicznym
w Jakuszycach bardzo często stały długie kolejki aut z chętnymi na te egzotyczne zakupy. Zagadkowa Osada Orle i cały
duży teren Izerów jeszcze na przełomie lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych ubiegłego wieku były zupełnie zamknięte dla ruchu turystycznego. Mostek nad Izerą zniszczony po
wiosennej powodzi został wysadzony przez Czechów w około
1979 r. Odbudowano i oddano go do użytku dopiero 15 lipca
2005 r.
Nasza gra ma charakter edukacyjny, gdzie w czasach „bez
Granic” nie każdy pamięta o ich istnieniu.
Celem gry jest przejście wszystkich punktów granicznych
oraz budynków należących do wojska. Na tabliczkach umieszczony jest kod QR, pod którym ukryte jest wiele ciekawych informacji, dotyczących stacjonującej u nas jednostki WOP oraz
wiele niezwykłych zdjęć. Udokumentowaniem dotarcia do
jednego z punktów gry są zdjęcia tych miejsc (tabliczka, widok)
wraz z jakimś elementem znaczącym dla uczestnika. Nagroda
za zdobycie wszystkich punktów będzie do odebrania w punkcie Informacji Turystycznej. Gra terenowa „Granica” wystartuje tuż przed wakacjami. Organizatorem jest Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
Gra terenowa jest jednym z elementów obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości. W planach mamy jeszcze festyn z wojskiem w tle, bieg z okazji 11 Listopada i posadzenie
buków, które symbolizować będą jubileusz.
(MOKSiAL)

Przyjaciele odwiedzają
przyjaciół
W dniach 8-10 czerwca oficjalna delegacja miasta przybywać
będzie w Bad Harzburg, naszym partnerskim mieście. Burmistrz
Miasta Mirosław Graf pragnie serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w wyjeździe oraz dorocznych obchodach Harzer
Heimattag. To festiwal folklorystyczny pozwalający poznać tradycje
gór Harzu i tradycje regionu.
Wszelkie informacje dotyczące wyjazdu udzielane są w Referacie Promocji Miasta, tel. 75 75 47 748. Na zgłoszenia czekamy do
24 maja br.

Najlepsi polscy pięściarze
trenowali w Szklarskiej Porębie
Tomasz Adamek, Adam Balski, Łukasz Wierzbicki i Ewa Brodnicka w Szklarskiej Porębie przygotowywali się do gali boksu zawodowego „Noc Zemsty” organizowanej przez telewizję Polsat.
Zawodnicy, jak i trenerzy byli pod dużym wrażeniem warunków jakie
zaoferowało im miasto, a także obiekty hotelu Blue Mountain.
Tomasz Adamek doskonale przygotował się do gali boksu. Znokautował w siódmej rundzie Joey’a Abella podczas walki wieczoru w Częstochowie.

6
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100 lat mieszkanki Szklarskiej Poręby
3 kwietnia br. swoje 100 urodziny
świętowała mieszkanka Szklarskiej Poręby Pani Zofia Mikoszek.
Życzenia urodzinowe zdrowia,
radości oraz wszelkiej pomyślności
Szanownej Jubilatce składał burmistrz
Mirosław Graf wraz z kierownik USC
w Szklarskiej Porębie Joanną Cirko.
Z okazji 100 urodzin życzenia nadesłał także Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak Jubilatce odśpie-

wano 150 lat, nie zabrakło kwiatów,
słodyczy, urodzinowego toastu i tortu.
Pani Zofia przyszła na świat 3 kwietnia 1918 roku. Jest więc tylko kilka miesięcy starsza od niepodległego Państwa
Polskiego. Urodziła się w Teodorówku
w gminie Biłgoraj. W Szklarskiej Porębie mieszka od 1957 roku. Przez lata
pracowała m.in. w ówczesnym Sanatorium kolejowym w Szklarskiej Porębie
Dolnej.
Pani Zofia jest w dalszym ciągu bardzo samodzielna. A ciepło i uśmiech

którymi obdarowała przybyłych gości sprawiły, że spotkanie urodzinowe
przebiegało w przemiłej atmosferze.

Podejmij współpracę, jako Opiekun!
Od lat zauważalny jest w populacji naszego miasta wzrost liczby osób
starszych i samotnych. Trend ten pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania
na działania ośrodka pomocy skierowane do osób, które z powodu wieku
czy też choroby nie są w stanie same
wypełniać wszystkich codziennych
czynności i obowiązków domowych.
Narzędziem pomocy w tym przypadku są wynikające z ustawy o pomocy
społecznej usługi opiekuńcze. Usługi
te pełnione są w miejscu zamieszkania
osoby starszej w ilości i częstotliwości
wynikającej z wydanej przez Ośrodek
decyzji administracyjnej. Odpłatność
za usługi ustalana jest indywidualnie
na podstawie analizy dochodów osoby wnioskującej o przyznanie usług.
Usługi pełnione są zawsze przez ustalonych opiekunów.

Wysadzony
bankomat
Zuchwała kradzież w centrum miasta. Nieznani dotąd sprawcy wysadzili
bankomat przy ulicy 1-go Maja. Do
zdarzenia doszło 6 kwietnia.
Około 1. w nocy nieznani sprawcy
próbowali obrabować bankomat przy
ul. Mickiewicza w Szklarskiej Porębie.
Nie udało się. Spłoszył ich alarm.
Około godz. 3:00 mieszkańców ulicy 1-go Maja obudził wybuch. W powietrze wyleciał stojący tam banko-

Istnieją różne formy zatrudniania
osób do pełnienia wyżej wspomnianych usług. W większości przypadkach
Ośrodki pomocy zlecają pełnienie usług
firmom/organizacją zewnętrznym. Bazując jednak na analizie konkursów
ogłaszanych przez Ośrodek i ilości
oferentów z ostatnich lat (a raczej ich
braku) oraz na doświadczeniach ryzyka
utraty bezpośredniej kontroli, nad jakością pełnionych usług, w naszym mieście usługi opiekuńcze pełnione są na
podstawie umów zlecenia podpisanych
przez opiekuna z Ośrodkiem. Rosnące
zapotrzebowanie na usługi powoduje,
że Ośrodek zaczyna borykać się z brakiem kandydatów na opiekunów. Stąd
też artykułem tym chcemy zachęcić
osoby skłonne do podjęcia współpracy
z Ośrodkiem. Praca opiekuna obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych

potrzeb życiowych oraz, w miarę
możliwości, zapewnienie kontaktów
z otoczeniem. Praca nie wymaga
praktycznie żadnych kwalifikacji czy
specjalnych umiejętności. Wszystkie
czynności w ramach umowy są zwykłymi codziennymi czynnościami.
Podjęcie się tych obowiązków jest
doskonałą formą na tzw. dorobienie
do pensji czy emerytury. Godziny
pracy opiekunów są w większości
wypadków elastyczne a usługi nie są
zawsze pełnione codziennie.
Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem usług opiekuńczych
lub chcących uzyskać bardziej
szczegółowe informację prosimy
o kontakt z Ośrodkiem pod numerem 7571712146 wew. 118.

mat. Jego części zostały odrzucone na
odległość kilkudziesięciu metrów.
Wysadzono wolnostojący bankomat
znajdujący się przy ul. 1 Maja. Skradziono znajdujące się w nim pieniądze.
Część pieniędzy po wybuchu
leżała na ulicy skąd zbierali je
policjanci.
Sprawcy odjechali samochodem, który porzucili i podpalili na Rozdrożu Izerskim.
Auto użyte do przestępstwa
skradziono tej samej nocy
w Świeradowie Zdroju.
Niecałe trzy tygodnie później w powietrze wyleciał bankomat w Świeradowie Zdroju.

Schemat zdarzenia był niemal identyczny jak w naszym mieście. Wszystko
wskazuje na to, że za tymi kradzieżami
stoi zorganizowana grupa przestępcza.
24jgora
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Puchar Burmistrza
Zgodnie z lokalną tradycją
17.03.2018 r. na stoku Hali Szrenickiej rozegrano Mistrzostwa
Szklarskiej Poręby w
Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie o
Puchar Burmistrza.

przejazdu. Dekoracji uczestników dokonał Burmistrz Miasta Mirosław Graf.

Do zawodów przystąpiło 60 śmiałków w 15
kategoriach wiekowych.
W tym roku aura nie rozpieszczała
zawodników.
Spory mróz, wiatr i świeży opad śniegu skutecznie
utrudniał przeprowadzenie
zawodów.
Z powodu wypadku na
trasie jednego z zawodników o zajętym miejscu decydował czas pierwszego

Organizatorem wydarzenia był
Miejski Ośrodek 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 Szrenicka” za gościnność.
Puchar
Burmistrza
jest jedną z trzech imprez,
obok memoriału im. Andrzeja Kucharczyka oraz
Memoriału im. Egona Myśliwca, które kończą sezon
zimowy w Szklarskiej Porębie
MOKSiAL

Kajakiem z nurtem Kamiennej
Mistrzostwa w Kajakarstwie Górskim – AMP Kamienna to obok
motorowego Trialu jedna z najdłużej cyklicznie rozgrywanych
imprez sportowych w Szklarskiej
Porębie.
Po raz 35, na początku kwietnia kajakarze ścigali się na Kamiennej . Mimo
wczesnej wiosny poziom wody był wysoki i 50 śmiałków reprezentujących
różne kluby z całej Polski ruszyło do
rywalizacji.
Niezwykle ciekawe i wymagające
odcinki usłanej głazami, rwącej rzeki,
ściągają każdego roku coraz liczniejsze

8

rzesze chętnych, którym
nie straszne jest podjęcie
wyzwania. W tym roku
oprócz kategorii amator
i profi pojawiła się kategoria nowicjusz.
Do mety dotarło 38
zawodników – co oznacza, iż wartki nurt Kamiennej pokonał aż 12
z ogólnej grupy startujących.
Bardzo widowiskowe zawody przyciągnęły
sporą ilość widzów. A było na co patrzeć.

Wszystkim startującym gratulujemy
odwagi.
(tekst: MOKSiAL, foto: R. Kotecki)
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XI wycieczka szlakiem
Wlastimila Hofmana

W piątek 27
kwietnia
2018
roku
miasto
Szklarska Poręba
zaprosiło miłośników twórczości
Wlastimila Hofmana na wycieczkę, podczas której
mogli odwiedzić
miejsca związane
z artystą.

Inicjatorem i organizatorem wycieczki był mieszkaniec Szklarskiej Poręby Marian Cap. Ponieważ jedna osoba nie jest w stanie ogarnąć tak dużego
przedsięwzięcia pojawili się przyjaciele
wycieczki oferujący albo miłe przyjęcie w swoich placówkach albo udział
w koniecznych do wykonania pracach.
W tym roku zgłosili się: Referat Promocji Miasta Szklarskiej Poręby, Parafia
Rzymsko-Katolicka p.w. Bożego Ciała, Szkoła Podstawowa nr 5, Muzeum
Dom Wlasimila Hofmana, Dom Braci
Hauptmannów, Galeria Fotografii Artystycznej Jana i Janiny Korpal, Biblioteka Małego Księcia i „Wlastimil”.
Patronat honorowy nad imprezą objął
Burmistrz Miasta Szklarska Poręba Mirosław Graf.

Hofman
u Hauptmannów
Jednym z ostatnich wydarzeń
kończących obchody Roku Wlastimila Hofmana jest wystawa poplenerowa prac powstałych podczas międzynarodowego pleneru
malarskiego „Artyści w hołdzie
Hofmanowi”, która swój wernisaż miała 13 kwietna w Domu
Carla i Gerharta Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie.
Prace 16 artystów, którzy we wrześniu ubiegłego roku malowali pod Szrenicą inspirując się twórczością i posta-

cią
Hofamana,
pokazywane już
były w wielu
miejscach
zarówno w naszym
regionie jak i za
granicą. Wystawa gościła m.in.
w
Harrachovie
i czeskich Jlemnicach.
Spotkanie tak różnorodnych artystów z wielu szkół, pracujących różny-

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 22(33)/18

mi technikami zaowocowało zbiorem,
w którym każdy może znaleźć coś co
może go zachwycić.
W plenerze wzięli udział: Beata
Kornicka-Konecka, Bogumiła Twardowska-Rogacewicz, Dariusz Miliński,
Ludmiła Riabkowa, Janusz Konecki,
Monika Krakowska, Janusz Motylski
oraz artyści z Czech Lukáš Černý, Lukrezia Skaloudova Puchmajerova, Ilona
Chvalova, Darina Martinovska, Hana
Chlumska.
Dodatkowo na wystawie zaprezentowane zostały szkice Dariusza Milińskiego, które powstały na początku lat
siedemdziesiątych, również inspirowane Szklarską Porębą i Wlastimilem Hofmanem.
Organizatorem pleneru oraz wystawy był Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nowy Młyn.
(MOKSIAL)
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WEEKEND MAJOWY „JarMAJkowy”
W sobotę 30 kwietnia pod hasłem
„JARMAJK” Miejski Ośrodek
Kultury i Aktywności Lokalnej
rozpoczął długi weekend majowy.

Na poszukiwaczy regionalnych
produktów, wzorów i smaków czekali
lokalni wystawcy, a dla łasuchów naleśniki Vikinga.
MOKSiAL

Skwer Radiowej Trójki odwiedzili
lokalni rękodzielnicy i wystawcy. Mogliśmy skosztować izerskich miodów,
domowych chlebów czy kupić oryginalną, wzorowaną na średniowiecznych
kanonach biżuterię. Niezmiennym i stale rosnącym zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty tym razem tematem przewodnim zajęć były techniki dawne tak
jak toczenie na kole czy barwienie naturalne. Dla głodomorów czekała zupa
„Parzybroda” sporządzona na praw-

dziwym palenisku według starodawnej
receptury. Tak było w pierwszym dniu
„JARMAJ-ku”, a w kolejnych majowych dniach mogliśmy uczestniczyć
w zajęciach szermierskich prowadzonych przez Bjorna - Vikinga z dalekiej
Północy, oraz robieniu naturalnych kosmetyków maści i kremów z ziół zbieranych z dzikich łąk izerskich. Codziennie
odbywały się warsztaty tworzenia amuletów średniowiecznych prowadzone
przez Thrimę.

10

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 22(33)/18

Święto Patrona Szkoły, 27 kwietnia 2018 r.
W 137. rocznicę urodzin Wlastimila Hofmana oddaliśmy hołd artyście podczas uroczystego apelu.
Tradycyjnie na Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 5 przybyli licznie zaproszeni goście. Nie zabrakło przedstawicieli współpracujących z naszą szkołą
instytucji: Moksialu, Biblioteki Miejskiej, Karkonoskiego Parku Narodowego, Nadleśnictwa, a przede wszystkim
Urzędu Miasta z Panem Burmistrzem na
czele.
Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy IV – Oliwia Gleń i Piotr Rad-

wiłowicz. Podczas części artystycznej
wysłuchaliśmy wspomnień o Wlastimilu i Adzie Hofmanach zatytułowanych
„Mali modele” przygotowanych na
podstawie książek: „W Szklarskiej Porębie wszystkie drogi prowadzą do Wlastimilówki” oraz „Portret z pamięci”.
Odczytały je laureatki konkursu pięknego czytania: Adrianna Kosmenda, Alicja
Antoniak oraz Julia Chmielewska. Pierwszoklasiści oraz ich rodzice zaprezentowali widowni „Listy do Jezuska’’. Wiersze autorstwa Hofmana wyrecytowali
Oliwia Duk, Hania Ślaz, Kamil Sawicki
i Tomek Janczura.

Alan Kirylczuk zdobył serca widowni dzięki przepięknemu wykonaniu
piosenki „Kiedy przyjdzie wiosna”. Nagrodzeni zostali też laureaci konkursu
plastycznego „Nasz Patron”.
I miejsce w kategorii klas I-III zajęła
Milena Bajer, miejsce II Mateusz Gleń,
miejsce III Julia Gulda. W kategorii klas
IV-VI zwyciężyła Wiktoria Konieczna,
na II miejscu znalazła się praca Roksany
Romańskiej, a trzecie miejsce zajęła Oliwia Gleń. Klasa V zadebiutowała na scenie w kabaretowym wykonaniu „Trudnych spraw, czyli szkoły na wesoło”.
Przygotowany przez uczniów i nauczycieli apel był wspaniałą wyprawą
w przeszłość. Dzięki niej poznaliśmy
nowe oblicze Ady i Wlastimila Hofmanów. Dowiedzieliśmy się, że byli oni nie
tylko krzewicielami sztuki, ale przede
wszystkim wspaniałymi, dobrymi ludźmi. Choć nie mieli własnego potomstwa,
stworzyli dom wielu ubogim dzieciom.
Troszczyli się o nie, obdarowywali świątecznymi prezentami, zabierali na wycieczki, pokazywali piękno otaczającego
świata.
SP 5

ZMIANA OKRĘGÓW
I OBWODÓW GŁOSOWANIA
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie Uchwałą LIV/608/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. dokonała nowego podziału miasta
Szklarska Poręba na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu. Zgodnie z nowy podziałem dokonano następujących zmian: ulicę Słowackiego przeniesiono z okręgu wyborczego nr 6 do okręgu
wyborczego nr 4 oraz ulicę Żeromskiego przeniesiono z okręgu wyborczego nr 11 do okręgu wyborczego nr 5. W związku
z wprowadzoną zmianą, osoby z okręgu wyborczego nr 4 oraz z okręgu nr 11 będą głosowały w lokalu wyborczym mieszczącym się w: Miejskim Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie ul. Słowackiego 13.
Ponadto, Rada Miejska w Szklarskiej Porębie Uchwałą nr LV/623/18 z dnia 28 marca 2018 r. dokonała nowego podziału miasta na stałe obwody głosowania, ustaliła ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Zgodnie z nową uchwałą zmieniono siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 11 na Dom Wczasowy Bożena ul. Jedności Narodowej 18. W związku z powyższym osoby
z okręgów wyborczych nr 8, nr 9, nr 10 i nr 11, które do tej pory głosowały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
ul. Jedności Narodowej 11 w nadchodzących wyborach będą głosowały w lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
mieszczącym się w Domu Wczasowym „Bożena” ul. Jedności Narodowej 18.
Powyższe zmiany wynikają z wejścia w życie z dniem 31 stycznia 2018 r. 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), która zobowiązała Radę Miejską do nowego podziału miasta Szklarska Poręba na okręgi i obwody głosowania.
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Salonik Literacki
Fart
Cwaniaczki to przykład
nie rzadki
przeważnie jak koty spadają
na cztery łapki

kochana...
widzę to po
twoim pyszczku
mój kocie drogi ???

Marzenie...
Podajmy sobie dłonie
uśmiech na twarz przywołajmy
i w świat daleki razem wyruszajmy.
To marzenie moje
w sercu skrywam już od wielu lat.
Lecz jeszcze nie pora, jeszcze nie czas
bo tak wiele spraw do załatwienia tu mam.
Wiem jednak, że przyjdzie taki dzień
wyruszę z kimś w świat.....
z kimś kto marzenie takie samo ma jak ja....

HAIKU jest związane z filozofią zen, która w sztuce zakłada operowanie paradoksem, subtelność,
estetyczny minimalizm i wyzbycie się własnego
ja. Najlepsze haiku często świadomie nie pozwalają na jakąkolwiek konkretną interpretację,
a jednak pozostawiają w odbiorcy ulotne, refleksyjne odczucie, które chciał przekazać poeta.
Twórcą haiku jest Matsuo Bashō. W Japonii okresu Edo komponowanie poezji należało do rozrywek osób wykształconych, dlatego także Bashō
komponował wiersze w najpopularniejszym
wówczas stylu haikai na spotkaniach towarzyskich oraz notował wierszem wrażenia w swoim dzienniku. Wers wyjściowy haikai no renga
- żartobliwej pieśni wiązanej jest najważniejszą
częścią utworu, ponieważ określa jego tematykę
i nastrój. Proces kompozycji wyglądał następująco:
To forma wiersza, składającego się łącznie z 17
sylab (5,7,5) będącą zatrzymaniem chwili’
I nasz Salonik przyjął wezwanie tej sztuki – Polka
potrafi !!!!

Autor: Ewa Chyżyńska
Wiosna rozmowa
Krokusy
w ogródku
rozkwitły
jak szalone...
przebiśniegi
główkami ku
słońcu
przechylone...
pierwiosnki,
pełzają gdzieś
między trawami,
listki różnych
roślinek...
ponad korzeniami,
wygląda na to
że wiosna zajrzała
w nasze progi,..
skąd to wiesz

Ewa Stępień

Chmury na niebie
będzie padał gęsty śnieg
ja idę sobie
Małe dziecko śpi
jest ciche i spokojne
mama już ma luz
Piszę zdanie raz
by opisać mijanie
i jest mi dobrze
Autor: Janina Gierczak
Wysokie góry
skaliste, groźne, piękne

Energia świata
na majówkowym koncercie

przyciągają następująco
Gwiazdy na niebie
ciepły wieczór, ławeczka
dziewczyna, chłopak
Słota jesienna
targa barwnymi liśćmi
na różne strony
Prymulka, żonkil
krokus, bazie, śnieżynka
zwiastuny wiosny
Autor: Bożena Czesna
Kot pomrukuje
na dworze świeci słońce
promienie grzeją
Kobieta patrzy
jaki świat jest piękny
pójdę na spacer
Dziecko się śmieje
rodzice też się śmieją
prawdziwe szczęście
Autor: Joanna Hammer-Ślazyk
Zawiewa śniegiem
otula wszystkie drzewa
zimowe smaki.
Zima sypnęła
jezioro skute lodem
biało, srebrzyście.
Figlują sójki
nie polecą za morze
modrzew ich domem.
Żółta sikorka
przysiadła na balkonie
zwabiona ziarnem.
Instrumentów dźwięk
skrzypce, fortepian i flet
harmonia duszy.
Autor: Jadzia Butrym
Całkiem inny styl japoński
zostańmy przy pięknym polskim.
Autor: Andrzej Ślazyk

i MOKSIAL-u. Już 18 maja zapraszamy na monodram „Grubaska”.
(MOKSiAL)

Trzy niezwykłe kobiety wystąpiły na scenie restauracji „Kaprys”
w Szklarskiej Porębie. Zagrały muzykę
różnych kultur, okrasiły ją graniem na
garnkach, muszlach, bębnach i pięknie wyśpiewały. Zabrały publiczność
w podróż od Bałkanów, przez polskie
góry aż do portugalskiego wybrzeża.
Energetyczna muzyka, porywająca nasze myśli w cudowny świat naszych
marzeń, jednych na spacer po plaży innych w wysokie góry, z których można
patrzeć na świat z wysokości. A wszystko to dzięki Dziewczynom z HuRaban.

Mamy nadzieję, że
to nie ostatnie nasze
spotkanie z Wami.
Organizatorzy czyli Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej
w Szklarskiej Porębie
dziękują Beacie Czekaj i restauracji Kaprys za udostępnienie
sali koncertowej. To
nie ostanie wspólne
działanie
Kaprysu
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Sprzedane budynki byłego Wzroku
Dwa budynki po byłej klinice
Wzrok przy Osiedle Podgórze
znalazły w końcu nabywcę.
Po wielu latach od chwili, w której
okulistyczna klinika została zmuszona
do ich opuszczenia, jest szansa, że nieruchomość zostanie ponownie zagospodarowana. Udało się też uzyskać cenę
dwukrotnie wyższą od wywoławczej.
Sprzedaż obiektów zamyka okres
ostatnich 11. lat perturbacji z nimi związanych. Dość powiedzieć, że spory sądowe o zwrot nakładów za poniesione
przez dzierżawców remonty trwały blisko 8 lat i dopiero w tej kadencji udało
się je zakończyć.
Władze miasta poprzednich kadencji sztywno trzymały się stanowiska, że
bez walki w sądzie nie należy zwracać
nawet złotówki. Czas pokazał, że było
to błędne podejście.
Sprawa Prestomaxu, spółki dzierżawiącej budynki na potrzeby kliniki,
oparła się aż o Sąd Najwyższy, który nie
pozostawił złudzeń iż dotychczasowa
linia obrony, przyjęta przed laty przez
przez miasto a polegająca na odmawianiu wszelkich zwrotów za nakłady nie
przyniesie już rezultatu. Trzeba było na
sprawę spojrzeć trzeźwo i realnie. Burmistrz Mirosław Graf uznał, że dalsze
przewlekanie sprawy będzie już tylko
generować niepotrzebne koszty (opłaty
sądowe oraz odsetki) Zdecydował się
więc na podjęcie negocjacji w sprawie
zawarcia ugody. Żądania Prestomaxu
opiewały na kwotę prawie 514 tys, jednak drugie tyle stanowiły odsetki liczone za 8 lat oraz koszty sądowe w kwocie

100 tys złotych. Czy sto tysięcy złotych
kosztów sądowych to dobrze wydane publiczne pieniądze? Ocenę należy
pozostawić mieszkańcom. W wyniku
negocjacji prowadzonych przez burmistrza Grafa zobowiązanie miasta zostało zmniejszone z 1 040 000 zł na 725 tys
(z czego 375 tys to należność główna
a 350 tys to odsetki). Miasto uregulowało zobowiązanie w dwóch ratach. Do
końca roku 2015. 225 tys a 500 tys na
koniec I półrocza 2016 roku.
Dziś także w wyniku efektywnych
co należy podkreślić działań marketingowych udało się uzyskać ze sprzedaży
1 mln 750 tys. złotych brutto (przy cenie wywoławczej 899 tys).
Generalnie dobre wyniki miasto
uzyskało już w 2017. Dochód z gospodarki nieruchomościami w 2017 roku
został ustalony na poziomie 6 665 576.

Plan zrealizowany miał być min. poprzez sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych. Pozostałe
przychody wynikać miały ze sprzedaży
lokali komunalnych na rzecz najemców,
z umów dzierżaw a także opłat z użytkowania wieczystego. Łącznie osiągnięty przychód w 2017 roku wyniósł
7 890 328.
Dobre wyniki osiągane w Gospodarowaniu nieruchomościami znajdują
swoje oparcie w zasadzie aby gminne
nieruchomości przynosiły dochody budżetowe . I to można uzyskać w drodze
sprzedaży wówczas wpływają środki ze
sprzedaży a następnie stały dochód zapewnia podatek od nieruchomości bądź
z dzierżawy wówczas wpływy zapewnia czynsz.
Robert Kotecki

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
P R Z Y P O M I NA
że termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
mija 31 maja 2018 roku.
W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści II raty w ustawowym terminie ma dodatkowych 30 dni
na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona o 30% opłaty rocznej.
Więcej informacji udziela Agnieszka Swoboda, tel. 7575 47 704
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Nowy peron na Hucie
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
realizuje przebudowę peronu na
przystanku kolejowym Szklarska
Poręba Huta.

Nowy peron ma długość przeszło
100 metrów a jego wysokość jest dopasowana do kursującego taboru co ułatwi

wejście do pociągu zwłaszcza osobom
niepełnosprawnym. Ponadto na peronie
znajdą się ławki, nowa wiata, stojak rowerowy z zadaszeniem Peron przystanku będzie oświetlony i monitorowany.
(red.)

Piłkarskie derby Białej Doliny

Piłkarskie Derby Białej rozpoczęły
tegoroczny wyjątkowo długi weekend
majowy. Podczas spotkania w ponie-

działek 30 kwietnia
na Orliku przy ul.
Partyzantów w towarzyskim spotkaniu zmierzyły się
drużyny
OldBoys
Biała Dolina oraz
Kopalnia
Sprzętu i goście. Wynik
spotkania był jednoznaczny na korzyść
piłkarzy rozgrywających
spotkanie
w Barwach Kopalni Sprzętu, jednak nie
to miało znaczenia. Bo liczy się dobra

zabawa – co przyświecało zawodnikom
obu drużyn.
Podczas spotkania wręczono również wyjątkowe trofeum (najlepszy narciarz dzielnicy w sezonie 2018), które
przypadło Arkadiuszowi Bisadze za
wytrwałość i start we wszystkich edycjach zimowych zawodów.
Wszystkim bardzo dziękujemy
a koledze Arkadiuszowi jeszcze raz
gratulujemy.
Paweł Popłoński

Wizyta kolarzy z Polski, Czech i Niemiec
12 maja gościliśmy na Skwerku
Radiowej Trójki ok. 70 uczestników XVIII Międzynarodowego Rajdu Kolarskiego Powiatów
i Miast Partnerskich: Jelenia
Góra – Bautzen – Jablonec n. Nisou „Razem w Unii Europejskiej.

zy i zaprosił kolarzy do odwiedzenia
Szklarskiej Poręby w 2019 roku.

Rajd wyruszył 10 maja ze Zgorzelca, 11 maja gościł w Jabloncu, a następnie przyjechał do Szklarskiej Poręby, gdzie uczestnicy oprócz spotkania
na Skwerze zwiedzili także miasto
i pozostali na nocleg, żeby 13 maja
wyruszyć z powrotem do Zgorzelca.
Zostali oni przywitani przez Burmistrza

Szklarskiej Poręby Mirosława Grafa.
Podczas spotkania wręczono upominki dla przedstawicieli
państw uczestniczących
w Rajdzie. Miał miejsce
także „chrzest” kolarzy,
którzy po raz pierwszy
uczestniczyli w imprezie. Pan Burmistrz wyraził zadowolenie, że
Rajd kolejny raz gości
w Szklarskiej Porębie,
pogratulował wytrwałości i konsekwencji
w organizowaniu 18 raz
tak pożytecznej impre-

14

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 22(33)/18

Szklarskie tradycje
W sobotnie, słoneczne, popołudnie na terenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej
Porębie zorganizowany został już
ósmy festyn hutniczy.
Festyny hutnicze w Szklarskiej
Porębie mają już swoją tradycję. Tradycję ocalania wspomnień o hutniczej
przeszłości miasta. Biorą w nim udział
nie tylko osoby związane w przeszłości z hutą ale i całe rodziny, które chcą
młodemu pokoleniu przekazać tradycje
hutnicze. Z tej okazji przygotowana
została wystawa fotografii i projekcja
mulitimedialną wspominające istnienie

Powsinogi
na cztery nogi
Festiwal SKI Retro 2018 za nami.
Zakończyliśmy cykle zimowych retro
wydarzeń kabaretem pt. „Powsinogi na
cztery nogi”. Tym razem dorzuciliśmy
do starego wora retro repertuar wieko-

i działalność a zwłaszcza lata świetności. Huty Szkła Kryształowego „Julia”.
Organizatorzy zadbali by każdy znaleźć
mógł coś dla siebie. Były więc pokazy
wytopu szkła w mobilnym piecu hutniczym, pokazy i warsztaty grawerowa-

wych już dowcipów spod Przemyśla.
Spektakl „Powsinogi na cztery nogi”
był niezłą mieszanką wybuchową. Wybuch śmiechu towarzyszył publiczności
dość często, bo kiedyś przecież nikt
nie owijał w przysłowiową „bawełnę”.
Przypomniano nam proste czasy i prostych ludzi typu pani „Genowefa”, a także zawsze zabawne skecze jak „Przyszła baba do lekarza”. Były również
elementy sentymentalne jak
postać Druciarza – wędrownego rzemieślnika, zajmującego
się druciarstwem, który naprawiał sprzęty gospodarstwa
domowego i wyrabiał drobne
przedmioty domowego użytku z drutu, np. łapki na myszy.
W szczególności drutował rozbite naczynia ceramiczne. Nie
to co teraz.... :-)
(MOKSiAL)
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nia szkła. Każdy też mógł spróbować
swoich sił w wydmuchiwaniu szkła, lub
postarać się o stworzenie wyjątkowej
szklanej biżuterii. O walory artystyczne zadbała grupa przedszkolaków wraz
z rodzicami.
Wielkie emocje wzbudził otwarty
dla wszystkich konkurs wydmuchiwania szkła.

Zastępca
burmistrza
odwołany
Dnia 09.04.2018r. Pan Stanisław
Kozina został odwołany ze stanowiska wiceburmistrza Miasta Szklarska Poręba.
Decyzja o odwołaniu wiceburmistrza w żaden sposób nie wpłynie
na bieżącą pracę urzędu i Miasta.
Do końca kadencji burmistrz pracować będzie bez zastępcy, którego obowiązki już przejął sekretarz
(Feliks Rosik) oraz skarbnik (Agata
Skowrońska-Juralewicz).
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