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OŚWIATOWE NOWOŚCI
I po wakacjach. Z nowym
rokiem szkolnym pojawiają
się nowe nadzieje i oczekiwania. Dla jednych jest to
dopiero początek przygody z
nauką, dla innych rok egzaminów, które zdecydują o dalszym losie.
W naszym mieście szkoły i przedszkola do nowego
wyzwania przygotowane są
dobre. W szkołach podstawowych po raz pierwszy
usłyszeli dzwonek najmłodsi
uczniowie – naukę w klasie
pierwszej rozpoczęło 44 dzieci w tym troje sześcioletnich.
Szkolnictwo w naszym
mieście to obecnie dwie placówki przedszkolne, dwie
podstawówki, gimnazjum i liceum. Dzieci
i młodzież mogą, więc nie wyjeżdżając z
miasta, naukę kontynuować aż do matury. W tym roku szkolnym na pewno będzie
im cieplej i pojawią się nowe możliwości
uprawiania sportów. To, co związane jest
bezpośrednio z nauką, zależy w dużym
stopniu od grona pedagogicznego oraz samych uczniów i rodziców.
Podczas wakacji zmiany w organizacji
ruchu drogowego wprowadzono przy
przedszkolu nr 2. Powiększono parking w
taki sposób, że nie ma już wjazdu samochodami na teren przedszkola. W planach
jest też nowy plac zabaw.
Przedszkole nr 1 wygrało konkurs na

stworzenie programu unijnego„Równy start
– lepsza przyszłość”. Dzięki niemu zajęcia
dodatkowe (nauka j. angielskiego, warsztaty taneczne, warsztaty teatralne oraz zajęcia umuzykalniające) będą nieodpłatne.
W ramach tego programu zwiększony zostanie czas pracy dla tych dzieci, których
rodzice muszą dłużej pracować. Baza
przedszkola natomiast zyska dodatkowe
fundusze na zakup sprzętu, który umożliwi stworzenie dzieciom optymalnych warunków do ich wszechstronnego rozwoju,
zakup strojów do zabaw tanecznych oraz
teatralnych. Dzieci będą uczestniczyły
również w wycieczkach autokarowych finansowanych z funduszy unijnych.
Przy Szkole Podstawowej nr 1, jak już informowaliśmy na łamach
biuletynu, rozpoczęła się
budowa boiska w ramach programu Orlik.
Do października mają
być wybudowane boiska
do piłki nożnej o wymiarach 30 x 20 m i wielofunkcyjne o wymiarach
19,1 m x 32,1 m. Obok
stanie murowany budynek zaplecza socjalnego. Całość będzie oświetlona i ogrodzona. Także
w październiku, gotowe

ma być boisko wielofunkcyjne
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego. Zadanie to pierwotnie miał robić Powiat, ale
od kilku lat nie można się
tego doczekać (na marginesie
– nie tylko tego zadania nie realizują władze powiatu).
W Szkole Podstawowej nr
5 będą płacone mniejsze rachunki za ogrzewanie. Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację sali gimnastycznej przy ul. Franciszkańskiej, która kosztować będzie 299 000 zł (w minionym
roku wymieniono instalację
centralnego ogrzewania wraz
z piecem). Mimo starań termomodernizacja nie mogła zostać ukończona w okresie wakacji z powodu rygorystycznych procedur związanych z pozyskaniem i rozliczaniem unijnych środków
pomocowych, przy udziale których realizowane jest to zadanie.
Cieplej ma być też w Przedszkolu nr 2.
Termomodernizacja przeprowadzona tam
zostanie kosztem 462 000 zł. Prace zakończyć się mają jeszcze przed nadejściem zimy.
Na dniach rozstrzygnięty zostanie przetarg na budowę sali gimnastycznej przy SP
1. Wpłynęły 4 oferty i wszystkie poniżej zaplanowanej kwoty. Na ten temat więcej napiszemy po podpisaniu umowy z wykonawcą.
c.d. str. 2
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C.D. OsWIATOWE NOWOŚCI
Ilość inwestycji w oświacie w tym roku
jest naprawdę duża. A plany na kolejne lata
obejmują dalsze zadania. Nie wszystko
można zrobić od razu. Dzieci i młodzież
będą mieli zapewnione dobre warunki socjalne. Reszta zależy od grona pedagogicznego, rodziców oraz samych uczniów.
I tu też jest się czym chwalić. Mamy nie tylko zdolnych sportowców, ale również laureatów i finalistów ogólnopolskich konkursów: polonistycznych, matematycznych,
przyrodniczych. Dla przykładu: uczniowie
szóstych klas SP1 podczas tegorocznego
sprawdzianu zewnętrznego osiągnęli rezultat wyższy od uczniów Polski i okręgu
wrocławskiego. W roku 2009/2010 oferta
edukacyjna tej szkoły została wzbogacona
o zajęcia muzyczne , logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz terapie pedagogiczne i zajęcia wyrównawcze. Kadra pedagogiczna SP 1 stale się doskonali, podnosząc swoje kwalifikacje. Uczestniczy w
licznych szkoleniach, warsztatach, kursach, studiach podyplomowych. Do programu nauczania wprowadzane są innowacje, np. mgr Anna Hochół prowadzi
program pt. „Erudyta” poszerzający czynne słownictwo uczniów, mgr Iwona Kijow-

ska wzbogaciła nauczanie programem
pt.„Integracja i relaks” dla kl. I 2009, mgr Teresa Głuszak rozwija aktywność intelektualnej dzieci, poprzez program pn. „Sowa,
sówka z klasy I mądra i aktywna główka”,
a mgr Anna Szydłowska wspomaga naturalny rozwój dziecka poprzez Gimnastykę
Mózgu oraz wprowadziła do nauczania
projekt pt. „Język polski okazją do dobrej
zabawy” wzbogacający lekcje języka polskiego o związki frazeologiczne .
Wyróżnikiem szkoły podstawowej nr 5
jest prowadzona od szeregu lat wymiana
transgraniczna dzieci i młodzieży. W latach
dziewięćdziesiątych, wykorzystując dotacje ze środków organizacji rządowej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
nawiązano i z powodzeniem prowadzono
przez szereg lat wymianę partnerską z niemiecką Hauptshule Emmelschusen (do
dziś dnia wymianę tę kontynuuje gimnazjum ze Szklarskiej Poręby). Od 1998 roku
uczniowie „piątki” systematycznie spotykali
się ze swoimi rówieśnikami z czeskiego
Harrachova. Obecnie, wykorzystując środki unijne, szkoła ściśle współpracuje ze
szkołą podstawową w Lanov (Republika
Czeska). Od czerwca 2009 r. realizuje z

partnerami z Lanov kolejny trzyletni projekt
pt. „Dzieci Karkonoszy”. Uczniowie obydwu
szkół w trakcie kilkudniowych pobytów po
obu stronach granicy wspólnie realizują bogaty program, który prócz zaznajamiania
z przyrodą Karkonoszy daje okazję do systematycznego spotykania się, wzajemnego poznawania, a często nawiązywania
przyjaźni.
Obecny rok jest rokiem jubileuszu XXVlecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana. Od roku 1984 placówka
wrosła w krajobraz naszego miasta. Edukację ukończyło w niej 1303 młodych
obywateli Szklarskiej Poręby.
Wartym podkreślenia jest to, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego od 1 sierpnia br. rozpoczęła się realizacja projektu unijnego,
dzięki któremu szkoła zaproponuje
uczniom 16 różnych form zajęć edukacyjnych. ”Rozwiń skrzydła” pod takim hasłem
młodzież przystąpi do zajęć, które pomogą jej realizować swoje pasje, zainteresowania, a także sprawdzić chęć własnego rozwoju.
Nauczycielom, uczniom, rodzicom życzmy udanego roku.
(red)

PrzEDszkOLNE PrEzENTACjE - Nr 1
Już czas na wspólną zabawę dzieci z
Przedszkola Samorządowego Nr 1. Nowy
rok szkolny zaczynamy od adaptacji!
Szanowni Rodzice !!!
Czy z niepokojem myślicie o tym, jak
Wasze dziecko zaadoptuje się w przedszkolu we wrześniu?
Czy z drżeniem serca przypuszczacie,
że pewnie nie będzie chciało samo zostać
w przedszkolu i, że będzie płakać? Być
może z obawą zastanawiacie się jak Ono
będzie sobie bez Was radziło?
Jeśli dręczą Państwa takie wątpliwości
to prosimy o dokładne przeczytanie informacji na naszej stronie internetowej:
www.p1szklarska.republika.pl.
Nasze motto:
"Dziecko to MAŁY CZŁOWIEK".

Każdy Mały Człowiek jest inny. To istota niezwykle złożona, która przede wszystkim potrzebuje poczucia bezpieczeństwa,
troski i ciepła.
Dlatego tak ważne jest dla nas:
- stworzenie domowej, przyjaznej dzieciom
atmosfery;
- okazywanie dziecku uwagi, szacunku, podziwu;
- budowanie otwartości na innych ludzi i
kultury świata;
- pielęgnowanie naturalnego zamiłowania
do nauki- kształtowanie umiejętności niezbędnych do osiągnięcia sukcesów w
szkole;
- pozostawienie dzieciom czasu na swobodną zabawę, kształcącą ich kreatywność
i inteligencję emocjonalną.

Bieżący rok szkolny będzie obfitował w
wiele ciekawych zabaw i imprez kulturalnych oraz sportowych z udziałem dzieci.
Dziękujemy wszystkim osobom, które nas
wspierały w dotychczasowych działaniach:
doświadczeniem, pomocą oraz materialnie i finansowo. Do tej grupy należy wielu naszych rodziców oraz instytucje i zakłady z naszego miasta. Za okazaną pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy !
O osiągnięciach dzieci oraz o działalności naszej placówki informować będziemy na bieżąco – czytajcie o nas w kolejnych numerach gazety miejskiej oraz na
stronie internetowej przedszkola:
www.p1szklarska.republika.pl

NAGrODY LICzYrzEPY

MICHAŁ OLSZAŃSKI
Najlepszy Produkt Turystyczny
OGÓLNOPOLSKA
TURYSTYCZNA
GIEŁDA PIOSENKI STUDENCKIEJ
Za całokształt Działalności na Rzecz Turystyki
KRYSTYNA TRYLAŃSKA
Najlepszy Obiekt Hotelarsko Turystyczny
STACJA TURYSTYCZNA „ORLE”
W poprzednim roku zdominowaliśmy rywali zdobywając nagrody w czterech z
siedmiu kategorii, miejmy nadzieję, że i w
tym roku będzie podobnie.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że dn. 10 sierpnia Kapituła w składzie:
1. Grażyna Biederman (kierownik referatu promocji miasta )
2. Irena Rzemieniewska (radna Miasta
Szklarska Poręba )
3. Grzegorz Sokoliński (przewodniczący
rady miasta)
4. Marlena Grochowska (pracownik referatu promocji miasta)

2

wybrała z grona przedstawionych propozycji kandydatury do Nagrody starosty
jeleniogórskiego „LICZYRZEPY”. Wśród
nominowanych w poszczególnych kategoriach znaleźli się:
Najlepsza Promocja Zagraniczna
MIASTO SZKLARSKA PORĘBA
Najefektowniejsza Promocja
MACIEJ WOKAN
Promocja Regionu

Jolanta Sobczak, Halina Słomka
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Referat Promicji Miasta

WOrkI NA PsIE
sPrAWuNkI
Od sierpnia spacerujący ze swoimi
psami po chodnikach i skwerach centrum
miasta mają możliwość posprzątania nieczystości pozostawionych przez ich czworonożnych podopiecznych. Specjalne papierowe torebki i łopatki są w zawieszonych
na latarniach skrzynkach przy koszach na
śmieci. Na razie zakupionych i zamontowanych zostało 10 takich skrzynek. Miejmy nadzieję, że torebki będą wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a właściciele psów zadbają o czystość chodników w czasie spacerów. Zachowanie czystości bardzo często zależy od nas samych.
Pozwalając na to, aby pies brudził chodnik,

wystawiamy świadectwo samym sobie.
Skrzynki z workami i łopatkami są już
od dawna stosowane w dziesiątkach miast
w Polsce i w setkach na całym świecie.
Zwłaszcza w Europie Zachodniej. W cywilizowanych krajach właściciel psa, który „zanieczyści” chodnik, sprząta po swym
pupilku bez żadnego wstydu, nie tylko dlatego, że grozi mu wysoki mandat, ale dlatego, że wymaga tego kultura.
10 skrzynek wraz ze sporym zapasem
worków kosztowało prawie 1000 złotych.
Czy te pieniądze zostały wyrzucone czy zainwestowane – zależy wyłącznie od nas
mieszkańców.

rEmONT W CENTrum
Rozpoczął się remont budynków przy ulicy Jedności Narodowej 24-28. Kamieniczki o niewątpliwie urokliwej architekturze, od
lat szpecą tę część miasta. Długie rozmowy ze wspólnotą mieszkaniową doprowadziły sprawę do finału. Remont jest już faktem. Rozpoczęto od dachu. Później czas
przyjdzie na elewacje frontowe.
Miasto w tych budynkach ma mniejszościowe udziały i bez zgody wspólnoty (czyli wszystkich właścicieli mieszkań) nie można było rozpocząć remontu. Aż do teraz.
Przy okazji warto wspomnieć o tym, że
budynki, które należą w całości lub w większości do gminy, są systematycznie remontowane. Kilka tygodni temu nową elewację otrzymał budynek biblioteki przy ul.
1 Maja. Niestety, trzeba sprawiedliwie napisać, że największe miejskie ruiny należą w całości do prywatnych właścicieli. Tak

jest np. z budynkiem stojącym przy samym
wjeździe do miasta (obok kina). Spory sąsiedzkie wstrzymały prace remontowe na
tym obiekcie i dopóki budynek nie zagraża przechodniom, tak długo Państwowy
Nadzór Budowlany nie interweniuje. Gmina, zgodnie z przepisami, nie ma żadnych
praw do rozstrzygania takich problemów.
Ale są też i pozytywne przykłady.
Niektórzy kupując nieruchomości, które
były ruinami, zrobili z nich perły architektury Szklarskiej Poręby. Przykładem
niech będą dwa budynki kawiarni i restauracji przy ulicy Jedności Narodowej
(Fantazja i Kaprys). Są też wspólnoty
mieszkaniowe, które również już wcześniej podjęły uchwały o remontach dachów i elewacji np. przy Jedności Narodowej, a niedawno blok przy PKS (trwa
już remont). I jak wynika z planów, kolejne

wspólnoty w centrum miasta prace planują
na ten, albo przyszły rok. Wkrótce ma być
poprawiany dach na budynku księgarni, a
przyszłym roku zrobiona zostanie elewacja. Niektóre wspólnoty czekają na zakończenie prac KSWiK i wykonanie nowej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ich
domach, bo obecnie piwnice są zalewane
nie tylko przez wody opadowe. Robienie
w tej sytuacji nowych elewacji jest marnotrawieniem pieniędzy, bo wilgoć od piwnic zniszczy całą pracę.

NArCIArskIE FOrum
Szczyrk, Szklarska Poręba, Wisła i Zakopane – każde z tych miast w znacznej
mierze swą ofertę turystyczną opiera na
sportach zimowych, zwłaszcza na narciarstwie. Miejscowości te mają też podobne problemy z budżetem, z infrastrukturą sportową i miejską. Dlatego też
burmistrzowie tych miast na spotkaniu w
Urzędzie Miasta Szczyrk, 13 czerwca
2009 roku z inicjatywy burmistrza Szczyrku, postanowili wymieniać się doświadczeniami oraz wspierać we wspólnych
działaniach na rzecz organizacji dużych
imprez sportowych i promocji.
W zakopiańskim Urzędzie Miasta 24
sierpnia 2009 doszło do podpisania deklaracji współpracy Forum Miast Nar-

ciarskich.
Forum jest strukturą otwartą, może do
niego przystąpić każda górska miejscowość, której władze uznają sensowność takiej działalności. Jak podkreślali Wojciech Bydliński, burmistrz
Szczyrku, Arkadiusz Wichniak, burmistrz Szklarskiej Poręby, Andrzej Molin, burmistrz Wisły i Janusz Majcher,
burmistrz Zakopanego, miasta które
przystąpiły do Forum, nie są dla siebie
konkurencją, lecz uzupełniają się, jeśli
chodzi o ofertę turystyczną.
Na 22 października 2009 w Szklarskiej Porębie zaplanowano konferencję
prasową, podczas której zostaną omówione problemy funkcjonowania ośrod-

ków narciarskich takie jak bezpieczeństwo na stokach czy infrastruktura narciarska.
Ewa Matuszewska

FATum
NAD PArADĄ
Podobno nieszczęścia chodzą parami.
Ale nie w przypadku Parady Rodzinnej,
która po raz trzeci w tym roku została odwołana i po raz trzeci ze względu na fatalne
warunki atmosferyczne. Tak było w maju,
czerwcu i 5 września. Czy będzie czwarta próba?
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FEsTIWALOWE ECHA
Turystyka rowerowa jest bardzo ważnym
letnim turystycznym produktem turystycznym
Szklarskiej Poręby. Stąd w mieście podejmowane są różne działania związane z jej
rozwojem. Jednym z nich jest Festiwal Rowerowy, który w połowie sierpnia zorganizowany został już po raz 13-ty. Jest to niewątpliwie największa impreza rowerowa w
Polsce łącząca różne style jazdy na tych jednośladach. Festiwal od lat do Szklarskiej Poręby przyciąga tłumy uczestników i kibiców.
Nie inaczej było i w tym roku. Choć nie obyło się bez problemów.
Kilka dni po zakończeniu Festiwalu Rowerowego w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z organizatorami, w trakcie którego na
gorąco omówiono wszelkie problemy. Jednym z nich był hałas, zwłaszcza w godzinach
późno wieczornych, dochodzący z namiotu,
w którym zorganizowano „rowerowe party”.
W poprzednich latach namiot ten był rozstawiany w znacznym oddaleniu od pensjonatów. W tym roku okazało się to niemożliwe, ponieważ zarządca terenu wcześniej
podpisał umowę z innym browarem i nie mógł
wpuścić konkurencyjnej firmy. A przypomnijmy, że Festiwal Rowerowy sponsorowany był przez markę Lech. To wymusiło na
organizatorach ustawienie namiotu na parkingu, a co za tym idzie pojawiły się problemy z hałasem. Organizator rozważał nawet
całkowitą rezygnację z „rowerowego party”,
ale wówczas mogłoby się okazać, że uczestnicy Festiwalu sami zorganizowaliby swoje

niekontrolowane przez nikogo imprezy. A warto pamiętać, że w mieście poza jednym małym lokalem, żaden z restauratorów nie organizuje dyskotek. Wciąż więc otwarte jest
pytanie: gdzie ma się wieczorami bawić
młodzież?
W trakcie oceny imprezy w Urzędzie Miasta ustalono, że podobne sytuacje w kolejnych latach nie mają prawa się zdarzyć. Należy zrobić wszystko, aby uczestnicy Festiwalu mogli bawić się wieczorami, ale z poszanowaniem ciszy, jakiej spodziewają się goście okolicznych pensjonatów. Czy jest to
możliwe, zwłaszcza, że są coraz większe problemy z terenem pod organizację Festiwalu?
Już teraz zapraszamy do dyskusji i pomoc
w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: jeśli nie
pod wyciągiem na Szrenicę, to gdzie jeszcze
w Szklarskiej Porębie można zorganizować
Festiwal Rowerowy? Pamiętając, że musi to
być miejsce, do którego dotrą nie tylko rowerzyści, ale też widzowie. Bez tych drugich
znalezienie strategicznego sponsora dla tej
imprezy, jest zadaniem prawdopodobnie
niewykonanym.
Zapraszamy też do dyskusji i zgłaszania
swoich pomysłów dotyczących całego Festiwalu. Podczas narady w Urzędzie Miasta
już podjęto decyzję, że formuła tej imprezy
musi się zacząć zmieniać. Oczywiście takie
stałe punkty

jak skoki do wody i wszelkiego rodzaju akrobatyczne pokazy rowerowe, będące bardzo
widowiskowymi, muszą zostać. Jednak warto się zastanowić nad innymi wydarzeniami,
które urozmaicą Festiwal. W tym roku był on
nieco okrojony, ponieważ ogólnoświatowy
kryzys finansowy spowodował, że sponsorzy
na imprezę przeznaczyli mniej pieniędzy. Ale
z pewnością trzy dni to za mało i warto powrócić do co najmniej czterodniowego programu, tak jak było to w latach poprzednich.
Na pewno Festiwal Rowerowy powinien w
Szklarskiej Porębie nadal być organizowany.
To najstarsza tego impreza w Polsce i jedna
z najstarszych w tej części Europy. Każdego roku przyciąga do miasta setki uczestników i tysiące kibiców. Festiwal Rowerowy to
markowa impreza produktu turystycznego jakim są rowerowy. Już teraz nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że od wiosny do jesieni do Szklarskiej Poręby dzięki stworzonym
przez Stowarzyszenie Cyklistów trasom rowerowym, do miasta przyjeżdżają tysiące cyklistów zostawiając dziesiątki tysięcy złotych.
Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące
Festiwalu Rowerowego prosimy przesyłać na
adres marketing@szklarskaporeba.pl lub
zgłaszać bezpośrednio w Referacie Promocji Miasta.

WOrLDLOPPET
Od 13 czerwca 2008 roku BIEG PIASTÓW jest członkiem WORLDLOPPET (Worldloppet Ski Federation) - Światowej Ligi Biegów Długodystansowych, do której należy
obecnie piętnaście biegów z całego świata. Na
okładce ostatniego magazynu wydawanego
przez federację znalazło się zdjęcie z tegorocznego 33 Biegu Piastów! W środku gazetki
również zapowiedź przyszłorocznej imprezy,
która odbędzie się w dniach 6-7 marca 2010.
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Po tegorocznym niewątpliwym sukcesie, o
czym świadczy wiele listów z gratulacjami, jakie nadchodzą do biura Biegu Piastów, można się spodziewać, że przybędzie zawodników
z różnych zakątków globu. A po reklamie na
okładce Worldloppet zainteresowanie może
być jeszcze większe. Niektóre obiekty hotelarskie już się szykują do przyjęcia grup narciarzy biegowych, którzy przyjeżdżają na kilka dni.

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska

zABAWA NA mAksA
15 sierpnia Parafia p.w. M. Kolbe zorganizowała
festyn „Maksymilianki”. Na miejscu rozstawione były
stoiska z domowymi wypiekami i napojami. Głodomory miały okazję zasmakować pajdy chleba ze smalcem, bigosu i żurku.
Głównym punktem festynu była loteria. Każdy los
wygrywał, a wśród fantów znalazł się nawet rower górski. Zebrane pieniądze, jak co roku przeznaczane są
na organizację imprezy „Mikołajkowej” dla dzieci.
Nie obyło się bez niespodzianek. Na godzinę przed
oficjalnym rozpoczęciem „Maksymilianek” przeżyliśmy
chwilę strachu. Okazało się, że pod deskami sceny
- osy zadomowiły się na całego budując dla siebie
okazałe gniazda. Na szczęście na miejsce w szybkim tempie dotarła niezawodna Straż Pożarna ze
Szklarskiej Poręby. Strażak w odpowiednim kombinezonie bezpiecznie usunął nieproszonych gości.
Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, że impreza odbędzie
się bez zakłóceń. Wielki ukłon i serdeczne podziękowania dla Straży Pożarnej za okazaną pomoc.
Festyn rozpoczął się o godz. 13:00 przywitaniem
gości przez gospodarza - proboszcza Bogusława Sa-

waryna. Następnie na scenie zaprezentował się zespół dziecięcy z Piechowic, a potem band Trend-Music grający standardy polskich i światowych przebojów. Na scenie wystąpił w barwnych strojach ludowych
Zespół Pieśni i Tańca z Legnicy.
Cały czas do tańca i wspólnej zabawy zachęcał proboszcz, który znany jest mieszkańcom miasta z nieocenionych zdolności konferansjerskich i talentu wokalnego. Uczestnicy imprezy pod okiem „wodzireja”
aktywnie brali udział w występach artystycznych.
Miejsce przed sceną natychmiast zapełniło się tańczącymi parami i pojawił się nawet „roztańczony pociąg ludzi”, któremu przewodniczył ksiądz Adam.
Na zakończenie „Maksymilianek” wysłuchaliśmy
udanego koncertu Tomasza Kamińskiego. Koncert
gwiazdy wieczoru spodobał się publiczności, więc nie
obyło się bez bisów. (moksial)

zAGrAmY z PuszCzYkOWEm
12 września 2009 r.(sobota) na boisku piłkarskim w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ul.
Waryńskiego, odbędzie się tradycyjne spotkanie piłkarskie Szklarska Poręba – Puszczykowo.
Przypominamy, że nasza drużyna była w
Puszczykowie 04 lipca 2009 r. i zajęła w Turnieju III miejsce.
Spotkania sportowe pomiędzy Szklarską
Porębą a Puszczykowem trwają nieprzerwanie od 2002 r. Pierwsze spotkanie odbyło się w Szklarskiej Porębie w 2002 r.
Turniej rozegrano na stadionie Maraton w
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Szklarskiej Porębie. Było to pierwsze a zarazem ostatnie spotkanie rozegrane na tym
obiekcie, gdyż później zlikwidowano bramki
i niestety do dnia dzisiejszego nie postawiono
nowych.
W późniejszych latach turnieje rozgrywano w Piechowicach, Wojcieszycach a od
2008 r. na boisku przy ul. Waryńskiego w
Szklarskiej Porębie
W 2005 r. na Hali Szrenickiej rozegrano
także Mistrzostwa Puszczykowa w narciarstwie zjazdowym i snowboardzie.
Tradycyjnie drużyna Szklarskiej Poręby

wyjeżdża do Puszczykowa na przełomie
czerwca i lipca, natomiast Puszczykowo
przyjeżdża do Szklarskiej Poręby we wrześniu. Jest to już 8 lat naszych wspólnych przyjacielskich spotkań sportowych. Trzeba też
wspomnieć że mieszkańcy Puszczykowa
odwiedzają Szklarską Porębę niemal przez
cały rok, korzystając z aktywnego wypoczynku oraz biorąc udział w różnorodnych wydarzeniach sportowych w mieście.
Mirosław Tecław
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W mOksIAL NA BĘBNACH
Od września Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza na
warsztaty bębniarskie. Podczas zajęć będzie można nauczyć się grać na bębnach
"djembe", basowych "dundun", oraz grzechotkach "djabara". Uczestnicy poznają tradycyjne rytmy zachodnioafrykańskie w
ciekawych aranżacjach, a dla najmłodszych bębniarzy przewidziane są zabawy
rytmiczne.

Bębny w krajach takich jak Gwinea,
Mali, Senegal, Burkina Faso obecne są
na co dzień, muzyka bębnów towarzyszy
świętom, zabawom, weselom, oraz codziennym czynnościom (np. powrót rolników do domów). Każdemu wydarzeniu
przypisany jest konkretny rytm i pieśń.
Na warsztatach spróbujemy zagłębić się w świat tradycyjnej muzyki perkusyjnej Zachodniej Afryki.

zAPrOszENIE DO uDzIAŁu W WArszTATACH
„Moje prawa w praktyce” - dwudniowe
warsztaty poświęcone tematyce praw
człowieka i obywatela, realizowane przez
Stowarzyszenie „Razem dla Innych”, w ramach Programu działań edukacyjnych:
MASZ PRAWO WIEDZIEĆ, MASZ PRAWO PYTAĆ.
Termin: 10 i 11 września 2009 r., w godz.
od 10.00 do 15.00
Miejsce: Szklarska Poręba Dolna, ul. Kolejowa 22, Klub Integracji Społecznej
(dawna SP3)
Zgłoszenia:
m.czarnecka@szklarska-gazeta.pl lub tel.
0-723 431 717,do 7 września 2009 r.
Ilość miejsc: 16
Zajęcia połączone będą z bezpłatnym
doradztwem dla osób z grup nieformalnych
i organizacji pozarządowych, a także dla
tych, którzy mają pomysł na działanie, a nie
wiedzą, od czego zacząć.
Warsztaty mają na celu:
1. Pokazanie możliwości i ograniczeń w korzystaniu obywateli ze swoich praw.
2. Dostarczenie podstaw wiedzy na temat
praw obywateli do współdecydowania o
swojej miejscowości.

3. Uświadomienie, czym w praktyce jest
partycypacja społeczna (współrządzenie)
i dlaczego warto być świadomym i aktywnym obywatelem.
Ponadto - dowiemy się, czym jest dostęp do informacji publicznej (DIP) i w jaki
sposób KAŻDY może i powinien z niego
korzystać.
Jako gości – ekspertów zapraszamy
dwoje radnych oraz 1 urzędnika – osoby
dobrze zorientowane, jak funkcjonuje gmina i jak działa urząd.
Warsztaty prowadzone będą metodami
aktywnymi, co oznacza, że nie będziemy
się nudzić, ale samemu wpływać na kształt
i przebieg zajęć.
Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a w trakcie zajęć przewidziane są
przerwy kawowe oraz poczęstunek.
Na zajęcia zapraszamy przedstawicieli różnych grup: osoby niepełnosprawne
(także opiekunów osób niepełnosprawnych), osoby w wieku 50+, bezrobotnych,
samotne matki i samotnych ojców, kobiety, a także wszystkich tych, którzy uważają,
że z jakiegoś powodu są dyskryminowani i nie mogą w pełni korzystać ze swoich

AmATOrskA LIGA
PIŁkI NOŻNEj
Od 6 sierpnia na dobre ruszyły rozgrywki Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej. Do
rozrywek przystąpiło 9 drużyn : Szrenica
Stars, Prestige, Zdolna Dolna II, Zdolna
Dolna, Tar Stars, Maracana, KSWiK, FC
Szmacianka oraz ALMAR. Rozgrywki odbywają się według terminarza, co tydzień
w czwartek i piątek od 17:00 na boisku przy
ulicy Waryńskiego. Po IV kolejce rozgrywek
prowadzi - MARACANA. Tabela po IV kolejce wygląda:
Wszelkie informacje : tabela rozgrywek,
terminarz rozgrywek, prezentacja drużyn,
najlepsi strzelcy znajdziecie pod adresem:
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http://www.moksial.pl/viewpage.php?page_id=3
Paweł Popłoński
TABELA ROZGRYWEK:
Nazwa drużyny:
Ilość m.: Punkty:
Maracana
4
10 pkt
TarStars
4
9 pkt
Zdolna Dolna
3
7 pkt
FC Szmacianka
3
6 pkt
Perestige
4
6 pkt
Zdolna Dolna II
4
6 pkt
Almar
3
3 pkt
KSWiK
3
0 pkt
Szrenica Stars
4
0 pkt

Bramki:
22:14
21:13
12:7
22:10
12:8
15:18
14:11
6:21
6:28

praw, w tym: prawa do informacji.
Warsztaty poprowadzą trenerki:
Aneta Pierzchała-Tolak z Morąga - Stowarzyszenie „Razem dla Innych(www.razemdlainnych.pl), autorka cyklu artykułów
"O zmianie", które ukazywały się na łamach "Głosu SP".
Marzena Czarnecka ze Szklarskiej Poręby
- "Głos Szklarskiej Poręby" (www.szklarska-gazeta.pl)
Trenerki są członkiniami Zespołu Trenerskiego Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w Warszawie
(www.lgo.pl)
Partnerem wspierającym jest stowarzyszenie „Zdolna Dolna” za Szklarskiej
Poręby.
Zadanie jest realizowane w ramach konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego: „Organizowanie ogólnodostępnych szkoleń, warsztatów, konsultacji
i doradztwa dla osób z grup potrzebujących
wsparcia”, który został ogłoszony przez
Burmistrza Szklarskiej Poręby.
Wartość projektu 1500 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 1000 zł
z budżetu Miasta Szklarska Poręba.

BURMISTRZ
SZKLARSKIEJ PORĘBY

PRZYPOMINA
Termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z Twojego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija: 30 września 2009 roku.
Jeżeli chcesz zachować ciągłość
sprzedaży – zapłać już dzisiaj!
Pamiętaj, przekroczenie terminu wiąże się z automatycznym wygaśnięciem
zezwolenia i 6 miesięcznym okresem karencji!
Więcej informacji:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Telefon bezpośredni: 075 75 47 704
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szkOLENIA jĘzYkOWE
Animatorzy sportowi mogą skorzystać
z kursów językowych. Projekt „Edukacja
dla sportu - szkolenia językowe i interpersonalne dla pracowników organizacji sportowych i osób aktywnie uczestniczących w
życiu sportowym” adresowany jest do
osób chcących podwyższyć swoje kompetencje językowe. Realizowany jest w
partnerstwie przez Dolnośląską Federację
Sportu, Fundację Rozwoju Demokracji
Lokalnej oraz Agencję Rozwoju Regionalnego ARLEG na terenie Wrocławia, Legnicy i Jeleniej Góry w okresie od lipca
2009 do maja 2011. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby środowisk sportowych
związanych z planowanymi wydarzeniami
sportowymi, które mają się odbyć w najbliższych latach na Dolnym Śląsku. Do
międzynarodowych imprez sportowych
powinni przygotować się nie tylko zawodnicy, ale i cała kadra działająca na rzecz
sportu.
Celem projektu jest poprawa kompetencji językowych i interpersonalnych 720
osób zatrudnionych w organizacjach spor-

towych oraz osób biorących aktywny
udział w życiu sportowym.
W ramach projektu proponujemy naukę
języka angielskiego i niemieckiego na
trzech poziomach zaawansowania (podstawowy, średnio zaawansowany, zaawansowany). Kurs językowy połączony
jest ze szkoleniami z zakresu negocjacji,
sponsoringu, promocji sportu, zarządzania
zespołem, współpracy z zagranicznymi organizacjami sportowymi, komunikacji interpersonalnej.
Warunki udziału w szkoleniach :
- ukończenie 18 lat
- zamieszkanie na terenie Dolnego Śląska
- zatrudnienie (umowa o pracę lub umowa
zlecenie, umowa o dzieło, prowadzenie
działalności gospodarczej)
- zatrudnienie bądź aktywny udział w organizacjach sportowych
Pierwsza edycja szkoleń językowych
rozpoczyna się we wrześniu 2009 r.
Zajęcia prowadzone są na terenie Wrocławia, Jeleniej Góry i Legnicy, organizowane w małych grupach, dwa razy w ty-

godniu w godzinach popołudniowych przez
2 semestry, łącznie trwają 120 godzin.
Szkolenia kończą się wydaniem certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VII – Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 – Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, pod działanie
8.1.1 – wspieranie kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw. Projekt
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowe informacje o projekcie
oraz realizowanych szkoleniach można
uzyskać w biurze projektu w Jeleniej Górze:
Biuro projektu „Edukacja dla sportu”w
Jeleniej Górze: Centrum Samorządu Lokalnego FRDL, 58 - 560 Jelenia Góra, pl.
Piastowski 25; I piętro, tel./fax 075 755-9086, 075 755-90-87, e-mail: csl@csl.jgora.pl

ŚWIADCzENIA rODzINNE I ALImENTACYjNE
W związku z nowym okresem zasiłkowym 2009/2010, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców oraz w celu usprawnienia procedury składania wniosków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie uprzejmie informuje, że
wnioski o ustalenie uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na
nowy okres zasiłkowy 2009/2010, przyjmowane będą w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych OD DNIA 01
SIERPNIA 2009 r.
- w poniedziałki, w godzinach od 9:30 do
15:30
- w środy i piątki w godzinach od 7:30 do
13:30
w pozostałe dni i godziny wnioski można
złożyć w sekretariacie natomiast wnioski
o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, na nowy okres zasiłkowy 2009/2010, przyjmowane będą w
dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych OD DNIA 01 WRZEŚNIA 2009 r.

- w poniedziałki, w godzinach od 9:30 do
15:30
- w środy i piątki w godzinach od 7:30 do
13:30
- w pozostałe dni i godziny wnioski można złożyć w sekretariacie
w siedzibie MOPS przy ul. Sikorskiego 8,
w pokoju nr 2
WAŻNE!
Osoby, które nie były uprawnione w
obecnym okresie zasiłkowym do niżej podanych dodatków:
1. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego lub
rocznego przygotowania przedszkolnego
za rok szkolny 2009/2010
2. w związku z dojazdem dziecka z miejsca zamieszkania do miejscowości, w
której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej (rok szkolny 2009/2010)
3. w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości (internat, stancja), w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej, a dla dzieci z orzeczoną niepełno-

sprawnością również z tytułu dojazdu do
szkoły podstawowej i gimnazjum (rok
szkolny 2009/2010)
wnioski muszą złożyć najpóźniej do
dnia 31 października 2009 r.
Jednocześnie informujemy, że na Państwa wniosek MOPS może wystąpić do
Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodach za 2008 r. dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny wskazanych we wniosku, którzy uzyskali dochód
i rozliczali się za 2008 r. z Urzędem Skarbowym.
W przypadku, kiedy pełnoletni członkowie rodziny nie rozliczali się z Urzędem
Skarbowym z powodu braku dochodu, należy wystąpić osobiście do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o braku dochodów za 2008 r. Wzór podania
można pobrać w dziale świadczeń rodzinnych i alimentacyjny.

NAjŁADNIEjszA POsEsjA

Uczestnikami konkursu mogą być właściciele i użytkownicy posesji z terenu gminy Szklarska Poręba.
Zgłoszenie do konkursu należy dokonać
na formularzu dostępnym w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, lub pobrać ze strony internetowej miasta.
Szerszych informacji udziela Beata
Woroniec tel. 075 75 47 733.

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
OGŁASZA:
KONKURS NA „NAJŁADNIEJ WYGLĄDAJĄCĄ – ZAGOSPODAROWANĄ
POSESJĘ POŁOŻONĄ NA TERENIE
MIASTA SZKLARSKA PORĘBA”
KONKURS PRZEPROWADZANY
JEST W TERMINIE DO 30 WRZEŚNIA

2009 R. W NASTĘPUJĄCYCH KATEGORIACH:
- HOTELE, PENSJONATY
- INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
- DOMY MIESZKALNE
- BALKONY
- OGRÓDKI PRZYDOMOWE
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WITAj szkOŁO!
Jak co roku wrzesień obwieszcza nam
wszystkim, że wakacje minęły. W naszym kraju to rozpoczynające się przygotowania do kolejnego roku szkolnego. Kolejne roczniki
dzieci i młodzieży rozpoczynają naukę.
Jest takie powiedzenie – Ludzie uczą się
w 25 procentach od mistrza, w 25 procentach słuchając samych siebie, w 25 procentach od przyjaciół a w 25 procentach uczy
ich czas. W związku z tym, w nowym roku
szkolnym, życzę wszystkim by znaleźli w
swoim otoczeniu swojego mistrza. Osobę
godną zaufania, „pozytywnie zakręconą”, zarażającą optymizmem i szukającą w życiu
przede wszystkim plusów. Życzę by słuchając samego siebie uruchomili wszystkie,
drzemiące w nich pokłady „chciejstwa” i by
posiłkowali się pozytywnymi doświadczeniami przyjaciół. Natomiast co do czasu . Ten
mija bezpowrotnie. Ostatnie trzy lata pokazują, jak zmienia się nasza szklarskoporębska społeczność. Zmienia się nasza
mentalność. Grono zapaleńców chcących się
włączyć aktywnie w nurt zmian stale rośnie.
Budujemy konstruktywną, dobrze zorganizowaną i przyjazną turystom społeczność.
Każdego miesiąca pojawiają się nowe powody do dumy i podziwu dla naszych miesz-

kańców. Coraz więcej osób aktywnie włącza
się do życia miejscowości. Kolejne grupy
dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
uczestniczą w ciekawych działaniach uatrakcyjniających ofertę miasta wobec mieszkańców i naszych gości. Wielu z nich osiąga już wspaniałe wyniki na forum regionu,
Polski i świata.
Jestem przekonany, że nauki wynikające
z mijającego czasu wszyscy zdamy celująco.
Jako samorząd robimy bardzo dużo, aby
dzieci miały jak najlepsze warunki do nauki.
Nie od razu można zrobić wszystko. Ogranicza nas skromny budżet miasta i wciąż wiele wydatków w różnych dziedzinach, równie
pilnych zadań. Jeszcze tej jesieni ruszy budowa sali gimnastycznej przy SP1. Wkrótce
zakończy się budowa boiska przy tej szkole, a kolejnego przy liceum. Nasze dzieci nie
będą uprawiać sportów na asfaltowych nawierzchniach, albo na niebezpiecznych klepiskach. Otrzymają boiska z szatniami. Już
działa oświetlenie na boisku przy ul. Waryńskiego. Stawiamy na edukację naszych
dzieci. Przypomnę tylko, że już drugi rok w
mieście przedszkola są bezpłatne. Wiemy,
że powoli zaczyna być w nich ciasno, dlatego
już szukamy odpowiednich rozwiązań. O ile

PrzYjACIELE TrÓjkI
Program III Polskiego Radia, czyli popularna ”Trójka” od kilku tygodni prowadzi
zbiórkę pieniędzy na działalność wspierającą polska kulturę. Przyjaciele naszego miasta – piszemy tu o dziennikarzach z „Trójki”
– zawsze wspierali młodych artystów, nietypowe przedsięwzięcia kulturalne, wydarzenia. Także u nas w Szklarskiej Porębie.
Sytuacja w Polskim Radiu, po zmianach
dotyczących abonamentu RTV, jest trudna.
Telewizja daje sobie radę. Polityczne zmiany najbardziej uderzyły w rozgłośnie radiowe.
Program III nie chce komercjalizować anteny, tylko po to, aby zarabiać pieniądze. Nasi
przyjaciele chcą nadal robić radio, które tak
dobrze znamy i cenimy od wielu, wielu lat.
Dlatego powołany został „Komitet Miłośników
Trójki”.
Zachęcamy do przystąpienia do klubu
Przyjaciół Trójki. Przecież, to właśnie my
mieszkańcy Szklarskiej Poręby, powinniśmy
być Prawdziwymi przyjaciółmi, których poznaje się w biedzie.
Na stronie internetowej http://www.przyjacieletrojki.org.pl o Przyjaciołach przeczytać
można m.in.
„Wszyscy wiemy, że tożsamość kulturowa jest bezcenna. Jako słuchacze Trójki,
chcemy ją wspierać poprzez promowanie
Trójkowego Znaku Jakości, ponieważ to
właśnie Program 3 odgrywa naszym zdaniem
ogromną rolę w kształtowaniu gustu Polaków.
Trójkowy Znak Jakości wskaże prawdziwe
gwiazdy świata muzyki, literatury, filmu i teatru, pomoże zaistnieć młodym utalentowa-
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nym ludziom i wypromuje najzdolniejszych
debiutantów.
Zarejestrowaliśmy Komitet Miłośników
Trójki, 31 lipca otrzymaliśmy zgodę Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na
przeprowadzenie zbiórki publicznej. Cieszymy się poparciem tak znakomitych twórców
jak: Anna Dymna, Krystyna Janda, Wojciech Pszoniak, Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz, Maria
Seweryn, Maciej Stuhr, Wojciech Mann, Paweł Huelle, Małgorzata Braunek, Kazik Staszewski, Katarzyna Nosowska, Krystyna
Kofta, Magda Dygat, Andrzej Dudziński, Michał Rusinek, Krzysztof Orzechowski, Ewa
Bem, Roman Gutek, Anna Maria Jopek,
Agata Buzek, Artur Rojek, Maria Peszek,
Krzysztof Mieszkowski, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Grzegorz Miecugow.
Celem Komitetu Miłośników Trójki jest finansowe wsparcie kulturotwórczych projektów Programu 3 Polskiego Radia.
W tym celu Komitet uzyskał zgodę Misterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na przeprowadzenie zbiórki publicznej od
10 sierpnia do 10 grudnia 2009.
Wszystkie pieniądze pochodzące ze zbiórki
publicznej będą przeznaczone na:
• wspieranie wartościowych, aczkolwiek niszowych, przedsięwzięć twórczych w Programie III Polskiego Radia.
• na promowanie młodych artystów na antenie Programu III Polskiego Radia
Wszystkie cele, na które mają być przeznaczone środki pochodzące ze zbiórki pu-

w przypadku szkół podstawowych na podstawie danych jest kilka lat na przygotowania się do wyżu lub niżu demograficznego,
tak w przypadku przedszkoli ten okres bardzo się skraca. Dzisiaj trudno komukolwiek
powiedzieć, ile dzieci w wieku przedszkolnym będzie w Szklarskiej Porębie za 3-4 lata.
Problemem jest na pewno stan obiektu
przedszkola nr 1. Dlatego jest to kolejne pilne zadanie światowe.
Nie wszystko też zależy od samorządu.
O tym, co się bezpośrednio dzieje w szkołach decyduje grono nauczycielskie, dyrekcja oraz rodzice. Im bardziej wszyscy są aktywni, tym więcej ciekawych przedsięwzięć
dzieje się w samej szkole, jak i poza nią. I są
na to przykłady w naszym mieście. Dlatego
zachęcam do dalszych działań. Robimy to
przecież dla naszych dzieci, które są naszą
przyszłością. Robimy to w pewnym sensie
również dla siebie. Im więcej dzieci będzie
lepiej wykształconych, wrażliwych na to,
co się dzieje dookoła i nauczonych pozytywnych obywatelskich zachowań, tym lepiej
będzie wyglądać życie w naszym mieście za
kilka, kilkanaście lat. To oni przecież przejmą po nas pałeczkę.
Pozdrawiam gorąco i trzymam kciuki za
wyniki egzaminów.
Burmistrz Szklarskiej Poręby
Arkadiusz Wichniak

blicznej, są godne poparcia ze względu na interes publiczny, jakim jest kulturalno – społeczny rozwój społeczeństwa. Powszechna
dostępność Programu III Polskiego Radia
oraz niekomercyjny i publiczny charakter
nadawanych w nim audycji są gwarantem
tego, iż cele zbiórki publicznej zostaną osiągnięte w sposób najpełniejszy. Cele zbiórki nie
naruszają prawa powszechnie obowiązującego, jak również są zgodne z aktem organizacyjnym Komitetu Miłośników Przyjaciół
Trójki.
Za pieniądze pochodzące ze zbiórki realizowane będą następujące zadania:
• dofinansowywanie audycji Programu III Polskiego Radia poświęconych wartościowym,
aczkolwiek nieznanej szerszej publiczności, wydarzeniom kulturalnym.
• dofinansowanie audycji nadawanych na antenie Programu III Polskiego Radia, w ramach
których słuchacze mogą zapoznać się z
twórczością młodych artystów,
• dofinansowanie koncertów, w których udział
biorą młodzi artyści, a które są transmitowane
za pośrednictwem Programu III Polskiego Radia,
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