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Niech Zmartwychwstanie Pańskie,
które niesie Odrodzenie duchowe,
napełni Państwa spokojem, wiarą i miłością.
Da siłę pokonywania trudności i nadzieję
by z ufnością patrzeć w przyszłość.
Zdrowych, radosnych
i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych
życzą
Mirosław Graf 		
Burmistrz Szklarskiej Poręby

Krzysztof Jahn
Przewodniczący Rady Miejskiej

40 Bieg Piastów
Przez 9 dni od soboty 27 lutego do
niedzieli 6 marca na Polanie Jakuszyckiej i leśnych trasach trwało prawdziwe święto biegów narciarskich. Biegi
najmłodszych – przedszkolaków, biegi
rodzinne w kilku kategoriach połączone z zabawą na śniegu, nocna czołówka, biegi branżowe, biegi zasadnicze na
dystansach 9 km, 12,5 km, 25 km po
koronny bieg Worldloppet na dystansie
51,5 km. Po każdym biegu medale, dekoracje zwycięzców, wywiady, fotografie, filmy, transmisje na żywo w radiu
i telewizji. Na trasach wolontariusze z
napojami i środkami wzmacniającymi, kijkami zapasowymi na wypadek
gdyby własny się uszkodził, zabezpie-

czenie medyczne i doping kibiców. Na
mecie zmęczenie ale przede wszystkim
radość uczestników. Wciąż obowiązuje
dewiza Juliana Gozdowskiego: tu nie
ma przegranych, każdy jest zwycięzcą, nie tylko ten, który dostał się na podium, ale każdy kto ten bieg przebiegł,
przeszedł czy przespacerował. Podczas
dziewięciu dni bieg ukończyło ponad
pięć i pół tysiąca zawodników z 30 krajów świata. Dopisał śnieg i piękna, słoneczna pogoda. A wszystko wzorowo
zorganizowane. Zadbali o to: sztab z
Komandorem Dariuszem Serafinem na
czele i dziesiątki, dziesiątki pracowników odpowiedzialnych za organizację
startu, mety, tras, sędziowanie, pomiar
czasy, dekoracje, posiłki, relacje prasowe, radiowe i telewizyjne, transport,
bezpieczeństwo ruchu i na stadionie,
zapisy, wydawanie numerów, porządek i całą sferę logistyczną. Toteż lista
podziękowań Komandora była bardzo,
bardzo długa. Wielu biegaczy pozostało

na kolejne dni w gościnnej Szklarskiej
Porębie i na narciarskich trasach. A
trzeba przyznać, że miasto było bardzo
gościnne: odświętnie przystrojone ulice, informacja, parkingi i mili gospo-

darze pensjonatów, hoteli i punktów
usługowych. Toteż wyjeżdżając wielu
pytało od kiedy ruszą zapisy na kolejny
41. Bieg Piastów.
(red.)

Msze Święte dla uczestników
Biegu Piastów
Bieg Piastów to nie tylko zawody
sportowe. Ta wspaniała impreza ma też
swój wymiar ponadczasowy – duchowy.
Podczas jubileuszowego 40 Biegu
Piastów w Parafii p.w. Maksymiliana Marii Kolbego w Szklarskiej Porębie odbyły się dwie szczególne msze.
Pierwsza w sobotę, z udziałem mieszkańców, zawodników i kibiców, zakończona ogniskiem i poczęstunkiem.
2 była wypełniona po brzegi a
Świątynia
piękna zimowa aura spowodowała, że
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był to piękny i niezapomniany wieczór
dla uczestników Biegu Piastów. Rozmowom przy ognisku nie było końca
a grupa ponad 200 uczestników tej uroczystości rozstała się w duchu radości,
bliskości i poczucia wspólnoty z rodziną biegaczy.
Na niezwykłą magię tego wieczoru
bez wątpienia miały wpływ słowa Duchownych, którzy tę mszę celebrowali.
Wiele wspaniałych słów wypowiedzianych zostało również podczas transPod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 3(14)/16

mitowanej przez TVP Polonia na cały
świat niedzielnej mszy o godz. 13.00.
Obydwie uroczystości były celebrowane przez Biskupa Seniora Stefana Cichego oraz przez proboszczów naszych
Parafii Bogusława Sawaryna i Zygmunta Mikołajczaka. Na zakończenie transmisji Ksiądz Bogusław Sawaryn skierował słowa pozdrowień ze Szklarskiej
Poręby do wszystkich Polaków rozproszonych w świecie. Niewątpliwie była
to również okazja do wspaniałej promocji Karkonoszy i Gór Izerskich.
Szczególne podziękowania składamy wolontariuszom, którzy przygotowali wieczorne ognisko a także wszystkim pracownikom TVP, którzy pracowali przy transmisji niedzielnej mszy.
(red.)

Stowarzyszenie Bieg Piastów
„Zasłużony dla Miasta Szklarska Poręba”
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie nadała honorowy tytuł „Zasłużony
dla Miasta Szklarska Poręba” Stowarzyszeniu Bieg Piastów. Uchwałę, podczas specjalnie zwołanej sesji Rady dla
przyznania tego najwyższego odznaczenia Miasta, ośmioro obecnych na
sesji radnych podjęło jednogłośnie. Ani
tekst uchwały, ani jej uzasadnienie nie
budziły żadnych zastrzeżeń.
W sobotnie południe 6 marca 2016
r. podczas Jubileuszowego Czterdziestego Biegu Piastów Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf i Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Jahn
dokonali aktu odznaczenia.
Piękną oprawę stworzyło Sudeckie
Bractwo Walońskie z Mincerzem Robertem Pawłowskim na czele. Waloń-

czycy od lat aktywnie uczestniczą w
najważniejszych wydarzeniach miasta
pod Szrenicą. Wyrażają swą miłość do
Szklarskiej Poręby. Już na kilka minut
przed wydarzeniem, donośny dźwięk
bębna obwieścił kibicom to doniosłe
wydarzenie, którzy za głosem bębna
przybyli przed estradę ustawioną do
dekoracji zwycięzców. Walończycy z
pochodniami utworzyli szpaler przez
który weszli dostojni Jubilaci przyjmujący odznaczenie a wśród nich twórca i
legenda Biegu – Julin Gozdowski.
Dokładnie o godz. 12:00 wystrzał z
hakownicy dał sygnał do rozpoczęcia
uroczystości. Oprawiony w ramy tekst
uchwały przekazał do odczytania Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mincerz
Bractwa Robert Pawłowski. Laudację
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na cześć Stowarzyszenia wygłosił Burmistrz Szklarskiej Poręby: „Stowarzyszenie Bieg Piastów to najznamienitsza
na przełomie wieków instytucja Szklarskiej Poręby, to najbardziej rozpoznawalna światowej marki organizacja
społeczna. Bieg Piastów przyciąga jak
magnes rzesze sympatyków zdrowego
stylu życia: dzieci, młodzież, dorosłych
i seniorów. Zawodnicy i amatorzy aktywnego wypoczynku przybywają do
tego miejsca, na Polanę Jakuszycką już
nie tylko na koronne biegi narciarskie
ale przez cały rok, na wędrówki, na bieganie, na rowery, na spacery.Tu poznają
piękno naszej wspaniałej przyrody, tu
nabierają szacunku do praw natury. A
ten niebywały fenomen miejsca i imprezy – to ludzie. To ich pasja i trud powodują, że tak młoda organizacja podbiła
serca tysięcy miłośników aktywnego
wypoczynku.Stała się największą rekreacyjno-sportową imprezą masową w
kraju. To dzięki Biegowi Piastów bieganie na nartach zyskuje coraz to większą
popularność.
Bieg Piastów promuje miasto pod
Szrenicą, promuje Dolny Śląsk, promuje nasz kraj. Tworzy legendę Szklarskiej Poręby. Stowarzyszenie uczyniło
Szklarską Porębę stolicą Polski w biegach narciarskich. I za to zasługuje na
najwyższe uznanie.

3

Dziś, nadając Stowarzyszeniu honorowe odznaczenie „Zasłużony dla
Miasta Szklarska Poręba”, serdecznie
dziękuję Wam za to że dajecie nam
możliwości tak wspaniałych przeżyć.
Jesteśmy z Was dumni. Jesteście naszą
chlubą. Gratuluję niebywałych osiągnięć i życzę aby geniusloci tego miejsca prowadził Was do dalszych sukcesów”.
W tym miejscu na ręce Prezesa Zygmunta Bobowskiego trafiła uchwała,
okolicznościowy wazon wytworzony
przez Hutę Julia z grawerką do rąk Honorowego Komandora Juliana Gozdowskiego a pęk kwiatów do Beaty Serafin,
zastępującej zapracowanego męża Dariusza.
W imieniu społeczności Biegu Piastów słowa podziękowania do władz
miasta skierował Prezes Stowarzyszenia Zygmunt Bobowski, które zatytułował: „Historia Biegu Piastów widziana

oczami córki Juliana Wielkiego”. Oczywiście ta córka to
Bieg Piastów.
Po chóralnym „Sto Lat”
zaśpiewanym przez fanów
biegania na nartach przy muzyce bębnów walońskich, słowa do nich skierował wywołany do mikrofonu Honorowy
Komandor Julian Gozdowski.
„To odznaczenie jest dla Was,
dla kibiców, biegaczy, miłośników Polany Jakuszyckiej.
Ten Bieg powstał dzięki Wam. Sam nie
pojmuję tego niesamowitego fenomenu,
że magia tego miejsca ściąga taki rzesze
ludzi. Zawsze uradowanych. Wam kibi-

com dedykuję to odznaczenie”. Były
jeszcze indywidualne gratulacje, wspólna fotografia i zawołania: do zobaczenia za rok na kolejnym Biegu Piastów.
(FR), foto R. Kotecki

Mistrzowie Szklarskiej Poręby

Zakończenie sezonu zimowego to
tradycyjnie Otwarte Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym
i Snowboardzie o Puchar Burmistrza.
Tegoroczna edycja odbyła się 20
marca 2016r. w górnej części nartostrady
Lolobrygida.
4 nie należała do najlepszych,
Pogoda
wiał wiatr, a widoczność ograniczała
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mgła, jednak chęć rywalizacji
i sprawdzenia swoich umiejętności na wymagającej trasie
ustawionej na Świątecznym
Kamieniu spowodowały, iż do
rywalizacji przystąpiło 130 zawodników.
W tym roku organizatorzy
czyli Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie
postanowili poszerzyć
ilość kategorii wiekowej, a było ich aż 24.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, szczególnie zaś zwycięzcom !
Dziękujemy również Spółce
Sudety Lift za udostępnienie stoku i wsparcie organizacyjne, KS
SZRENICA za udostępnienie tyczek, Szkółce Narciarskiej PRO-

Ski, a w szczególności Panu Markowi,
za pomoc w ustawieniu zawodowego
slalomu, Karczmie na Winklu za ufundowanie dodatkowego poczęstunku dla
wszystkich uczestników, Hucie Julia za
piękne puchary a Państwu Annie i Januszowi Adamczuk za udostępnienie Szałasu ŻYWCA na biuro zawodów i podczas
ceremonii dekoracji.
(MOKSiAL)
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Izerski i Retro – kolorowe,
wesołe i rozrywkowe bieganie
którzy wystartowali w Biegu Izerskim.
Na trasie można było spotkać Indian, arlekiny, królową Kleopatrę, króla z białą
brodą w pelerynie i z koroną, grzyba
borowika, Meksykankę z wielkim sombrero, londyńską policjantkę i więźnia
w pasiastym stroju z kulą u nogi.

Narciarzom i kibicom przygrywała
ze sceny czeska kapela „Sešlost country” z Liberca, zatem tańcom na śniegu
nie było końca. Na starcie narciarzom
tradycyjne przygrywała kapela „Šafrány”.
(red.)

Zawody, jak każdego roku, zgromadziły wielu zawodników i kibiców. W
XIII Biegu Retro wystartowało 79 narciarzy, a w XIX Biegu Izerskim – 130.
Trasa rekreacyjnego i barwnego biegu retro wiodła wokół schroniska Orle
k. Jakuszyc. Najmłodszy uczestnik miał
trzy latka i trasę pokonał na ciągniętych
przez mamę saniach. Jak zawsze godny
podziwu był retro-sprzęt narciarski zawodników, a także ich ubiory nawiązujące do czasów, kiedy takie narty, wiązania, buty i kije były standardem. Fantazji nie zabrakło też wielu narciarzom,

Centrum Sportów Zimowych
na Polanie Jakuszyckiej
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki,
spółka odpowiedzialna za rozbudowę
Polany Jakuszyckiej, zakończyła pracę
na wizualizacją nowego Ośrodka Narciarstwa Biegowego.
Rozebrane zostaną budynki, które
stoją na Polanie Jakuszyckiej obecnie.
Stowarzyszenie Bieg Piastów będzie
miało zagwarantowane pomieszczenia

w nowym ośrodku. Na czas
Biegu Piastów cały budynek
będzie bezpłatnie udostępniany na potrzeby organizacji tej
imprezy.
Powstanie tu wielofunkcyjny na wskroś nowoczesny
przeszklony obiekt z trasą
biegową przez dach. W środku znajdzie się
min. centrum
odnowy biologicznej i basen. Prócz
tego powstaną strzelnica, stadion biegowy,
rolkostrada,
parkingi
oraz zbiorniki wody do
naśnieżania i magazyny
śniegu.
Szacowany koszt inwestycji to 70 mln zło-
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tych z czego połowa będzie pochodzić
dotacji minsterialnej, resztę pokryją
środki własne Urzędu Marszałkowskiego, Funduszu Ochrony Środowiska i
wpływów sponsorskich.
Budowa ma ruszyć w lipcu 2017,
natomiast zakończy się w listopadzie
2018.
R. Kotecki
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Border Rush – ludzie,
psy i śnieg
Po raz dziewiąty na pięknych trasach
Polany Jakuszyckiej od 15 do 18 marca
ścigali się najlepsi maszerzy z całej Europy podczas IX Edycji ALWERO BORDER RUSH.
Międzynarodowe Wyścigi Psich zaprzęgów zostały rozegrane w rezerwowym terminie. W lutym bowiem nie było
dostatecznej pokrywy śnieżnej. Mimo
wczesniejszych perturbacji pogodowych
organizatorzy twierdzą, że był to jeden z
najlepszych wyścigów w historii tej imprezy.
Największy polski śnieżny wyścig
psich zaprzęgów wystartował w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach 15 marca
dokładnie o godzinie 12:00. Ponad 30 załóg z Europy, w tym dwa teamy z Sankt
Petersburga, Polana Jakuszycka przywitała przepiękną zimą. Kilka stopni mrozu i bardzo dobre warunki śniegowe, na
to czekaliśmy wszyscy! Dopisali także

wierni kibice i media zarówno reionalne
jak i ogólnopolskie. Trasa liczyła 100 km
i była położona niezwykle malowniczo, a

start i metę usytuowano na samej Polanie
Jakuszyckiej.
Mocnym akcentem było rozpoczęcie
Border Rush. Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności
Lokalnej przygotował
uroczyste otwarcie tej
imprezy w centrum
miasta na Skwerze Radiowej Trójki. Stanęła
tam scena, na której
energetyczny koncert
zagrał JJ Band, najlepsi maszerzy wspólnie
z burmistrzem Szklarskiej Poręby Mirosławem Grafem rozpalili wielki ognisko. Był poczęstunek i tańce. A przede

Turniej 4 Stoków – edycja 2
Turniej 4 Stoków w tym roku nie
miał szczęścia do pogody. Wszystkie
wyznaczone terminy poszczególnych
edycji okazały się nietrafione przez
wzgląd na brak dostatecznej pokrywy
śnieżnej.
Dziękujemy wszystkim za cierpliwość i wiarę, w to, że jeszcze się w
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tym sezonie uda :) i się udało. W piątek 4 marca 2016 r. na stoku w Dolinie
Szczęścia dzięki gościnności
Państwa Krzysztofa i Teresy
Hunkiewicz rozegrana została 2 edycja. Pogoda dopisała, a dzięki wsparciu Klubu
KSM ŁABSKI tyczki zostały
zastąpione
pędzelkami, dlatego
też niska pokrywa
śnieżna nie była
nam straszna.
Wszyscy bawili się doskonale, a emocje i nuta rywalizacji dość głośno wybrzmiewała nawet podczas zmagań
w kategorii family.
Wszystkim uczestnikom

wszystkim po raz pierwszy mieliśmy
szansę gościć załogi najlepszych zaprzęgów w centrum miasta. (Dziękujemy
pensjonatowi Etna z użyczenie sceny a
piekarni Górskiej za ufundowanie poczęstunku).
Najszybszym podczas tegorocznego Border Rush okazał się wielokrotny
zwycięzca tych zawodów, Pavel Pfeifer
z Czech, w klasie 6 psów Martin Vrtel
(również Czechy), najszybszym z Polaków był Grzegorz Burzyński (2 miejsce
w dużych zaprzęgach).

Gratulujemy ! Szersza relacja niebawem na stronie www.szklarskaporeba.pl
(MOKSiAL)

gratulujemy, a rodzicom dziękujemy, że
coraz liczniej biorą udział w rywalizacji
stając ramię w ramię ze swoimi pociechami na stoku.
(MOKSiAL)

Organizatorem zawodów był
Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej.
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SPORTOWY FLESZ
24 i 25 lutego na stoku Gromadzynia w Ustrzykach Dolnych spotkali się
najlepsi w Polsce alpejczycy w kategoriach wiekowych juniorów C i oraz juniorów B. W kategorii junior C świetnie
zaprezentowała się zawodniczka klubu
KSM Łabski Szklarska Poręba , Wiktoria Mieszała. Podopieczna trenera Romana Rafy zajęła 3miejsce w Mistrzostwach Polski w slalomie.
25 lutego młodzi alpejczycy co do
aury mieli znacznie więcej szczęścia.
W nocy ochłodziło się i w czwartek zawodnicy rywalizowali na bardzo dobrze

(jak w tych warunkach było tylko możliwe) przygotowanej trasie. Ponieważ
nie było możliwości rozegrania slalomu
giganta w drugim dniu imprezy rywalizacja odbyła się również w slalomie.
Tym razem w ramach Pucharu Laworty
- MPP - Tauron Bachleda Ski dla juniorów C i juniorów B. Wiktoria Mieszała
spisała się jeszcze lepiej niż podczas
MISTRZOSTW POLSKI zajmując II
miejsce.
W niedzielę, 6 marca, w ośrodku
narciarskim Czorsztyn-Ski w Kluszkowcach blisko 70 narciarzy i narcia-

rek zmierzyło się na trudnej technicznie, 900-metrowej trasie. Trener klubu
KSM Łabski Roman Rafa został Mistrzem Polski w narciarstwie alpejskim
amatorów w swojej kategorii wiekowej.
Prezes klubu Woskar Szklarska Poręba Krzysztof Jahn został wybrany
na członka zarządu jeleniogórskiego
OZPN. Otrzymał jednocześnie wyróżnienie i podziękowanie za długoletnią
społeczna pracę na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej w regionie jeleniogórskim.
R. Kotecki

Energetycznie na Esplanadzie
Energia, dobra zabawa i tańce towarzyszyły koncertowi zespołu
Bethel, który wystąpił w
Cafe Esplanada 19 marca.
Zespół Bethel najlepiej
czuje się na koncertach,
podczas których bezwzględnie zaraża publiczność pozytywną wibracją.
Ma spore doświadczenie
w koncertowaniu. Załoga Bethel ma już za sobą
ponad 450 koncertów w
kraju i za granicą. Zarówno
profesjonalizm
muzyków jak i dużą dawkę pozytywnych emocji
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można było odczuć podczas
ich koncertu. Publiczność
tańczyła przez cały koncert i nie chciała wypuścić
członków zespołu ze sceny.
Na kolejny koncert organizatorzy czyli Cosmos
Mega Saund System, Rodzinny Park Rozrywki
Esplanada oraz Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej zapraszają już za miesiąc.
Wtedy to na esplanadowej
scenie wystąpi zespół Paprika Corbs.
(MOKSiAL)
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Niemy Movie
Ciekawy projekt filmowy mieliśmy
okazję zobaczyć 11 marca w CRR Krus
„Granit”. Kino RETRO to kolejny element wzbogacający Ski Retro Festiwal
organizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
Tym razem widzowie mogli zobaczyć
zupełnie nowatorską aranżację kinową
filmu „Upiór w Operze” z 1925 r.
Było to interesujące połączenie klasyki kina niemego ze współczesnym
dubbingiem i podkładem muzycznym
na żywo w wykonaniu Niemy Movie.
Niemy Movie reprezentuje czterech
muzyków i jeden aktor, którzy w zna-

komity sposób klasyczne kino ilustrują muzyką w wielu stylach, a postacie
obdarzają indywidualnymi głosami. W
dialogach nie brakuje współczesnego
słownictwa, w granicach dobrego smaku.
Po seansie filmowym jeszcze przez
chwilę pozostaliśmy w konwencji retro.
By poczuć ducha starych czasów i na
moment przenieść się w dawną epokę
zrobiliśmy pamiątkowe fotografie na
tle foto ścianki oczywiście w stylizacji
retro.
MOKSiAL
foto: B. Wójcikiewicz

Celuj w Igrzyska
Szklarska Poręba była współgospodarzem V edycji „Celuj w Igrzyska”.
Polski Związek Biathlonu może pochwalić się rekordem frekwencji. We
wszystkich kategoriach wiekowych
udział wzięło ponad 250 zawodników
z 21 klubów. Zawody cyklu Celuj w
Igrzyska obywały się kolejno w Kościelisku, Dusznikach Zdroju i Finał w
Jakuszycach.
Nasi młodzicy i młodzicy młodsi
bardzo dobrze zaprezentowali się już
podczas pierwszego dnia Mistrzostw
Polski w biathlonie. Mistrzem Polski
Młodzików został Dawid Woźniak a
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młodzików młodszych
Konrad Badacz. Brązowe medale przypadły Małgorzacie Kornalewicz i Marcinowi
Zawół, 4m dla Patrycji
Kołodziej, 5m Wiktoria Zawadziłło a 6m
dla Adriana Jośko i
Jakuba Krysztofiaka.
W ramach Celuj w Igrzyska 2m zajęła
Klaudia Szpak, 3m Patrycja Rutecka a
4m Dominik Michalski.
Drugi dzień Mistrzostw Polski Młodzików w biathlonie to kolejne sukcesy

naszych uczniów: Konrad Badacz złoty medal, Dawid Woźniak, Małgosia
Kornalewicz i Marcin Zawół brązowy
medal, 5m Magda Żebrowska i Jakub
Krysztofiak, 6m Adrian Jośko. W ramach Celuj w Igrzyska Łukasz Jedziniak i Patrycja Rutecka 2m, 3m dla Dominika Michalskiego.
Ostatni dzień Mistrzostw Polski
Młodzików i Juniorów młodszych w
biathlonie to ogromne brawa i podziękowania dla naszych zawodników, którzy
z Polany Jakuszyckiej przywieźli złoto
w sztafecie młodzików młodszych, złoto w młodziczkach młodszych, srebro
w młodzikach, brąz w młodziczkach i
brąz Patrycji Ruteckiej z biegu pościgowego. Radość i duma ogromna tym bardziej, że wszyscy Zawodnicy ze Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej
Porębie wywalczyli wspólnie I miejsce
w klasyfikacji generalnej finału Celuj w
Igrzyska.
Gratulujemy wszystkim:)
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Powitanie Karkonosza w Harrachovie
Delegacja Szklarskiej Poręby na
zaproszenie pani starościny Ewy Zbrojovej uczestniczyła w 70 rocznicy
„Przyjazdu Karkonosza” do sąsiedniego Harrachova, aż 40 osób pod egidą
MOKSiAL-u udało się na pochód by
wspólnie uczcić Harrachovskie święto.

Pogoda dopisała, uczestnicy marszu oraz liczna
publiczność. Było kolorowo i bajecznie a to
wszystko na cześć Karkonosza, który co rocznie
odwiedza mieszkańców

Karkonoszy Doglada ich żywota i zaleca różnorakie prace. Sugeruje co ludzie
mogą poprawić by lepiej im się żyło.
Impreza wspaniała, zadeklarowaliśmy
swą obecność na przyszły rok tym bardziej, że co roku organizatorzy doceniają nasze przebrania.
MOKSiAL
Foto: Paweł Molisak

Piłkarskie talenty
Młodzi piłkarze trenujący pod czujnym okiem Pana Pawła Janczury na zajęciach piłkarskich, które odbywają się
pod patronatem Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
po raz kolejny 20 marca 2016r. pojechali na halowy turniej piłki nożnej do
Jeleniej Góry. Turniej zorganizowany
przez KKS Jelenia Góra obejmował
piłkarzy w kategorii żak rocznik 2007
i młodsi.
Chłopcy walczyli w dwóch grupach. Rywalami MOKSiAL 1 były – KS
Łomnica, Włókniarz Mirsk, KKS Jelenia Góra 1, AP Chojnik Jelenia Góra 1,
Karkonosze Jelenia Góra. Rywalami
MOKSiAL 2 były – KKS Jelenia Góra 2,
AP Chojnik Jelenia Góra 2, pub gol Jelenia Góra, Akademia „bolko” Bolków.
Zawody rozgrywane systemem każdy z każdym w konwencji – „wszystkie

drużyny wygrywają”. Nie było klasyfikacji końcowej i nie były zapisywane
wyniki spotkań.
Zespół MOKSiAL 1 składał się z
chłopców którzy już zasmakowali rywalizacji na turniejach. Jedynym debiutantem był, nowy nabytek – bramkarz Alan Kirylczuk. Pierwszy występ
był trochę nerwowy, ale liczymy na to,
że Alan nabierze pewności siebie i będzie wiodącą osobą w grupie.
Skład – Alan Kirylczuk (br), Tomasz Janczura (kpt), Bartosz Olas,
Marcel Świerczek, Witek Płoskonka,
Janek Popłoński.
MOKSiAL 2 – to praktycznie sami
debiutanci. Kręgosłupem drużyny była
trójka skrzatów (rocznik 2009) Franek
Popłoński, Maks Lewandowski i Konrad Kowalczyk. Wyżej wymienieni
spisali się na miarę oczekiwań i byli
podporą dla zespołu. Pozostali chłopcy zagrali swój
pierwszy turniej i możemy
być z nich zadowoleni.
Janek Kruczek i Fabian
Przewłocki ustrzelili swoje
pierwsze bramki – gratulujemy. Na specjalne wyróżnienie zasługuje bramkarz
– Tymon Świtalski, który
zaliczył niezły występ. Ty-
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mona zjadły trochę nerwy, ale był najbardziej zapracowanym bramkarzem
turnieju. Skład – Tymon Świtalski (br,
kpt), Franek Popłoński, Konrad Kowalczyk, Maks Lewandowski, Mikołaj Jukniewicz, Janek Kruczek, Fabian
Przewłocki, Patryk Trzmiel, Szymon
Romańczuk.
Kolejny turniej przed nami, tym
razem organizatorem turnieju będzie
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Zapraszamy 3 kwietnia 2016r. do
hali sportowej przy SP Nr 1.
(Paweł Janczura/ MOKSiAL)
Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej oferuje profesjonalne usługi
w zakresie wywozu nieczystości
ciekłych z terenu Gminy
w konkurencyjnych cenach.
Dysponujemy wozem asenizacyjnym
o pojemności 6,7 m³
Oferujemy niniejsze usługi w cenie:
– 30,00 zł netto/m³ w przypadku zlecenia jednorazowego
– 29,00 zł netto/m³ po podpisaniu
umowy na świadczenie usług asenizacyjnych.
W przypadku zainteresowania Państwa
naszą ofertą prosimy o kontakt
pod nr telefonu 75 717 23 56
Serdecznie zapraszamy do korzystania
z naszych usług.
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Burmistrz Szklarskiej Poręby
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2 (parter) oraz na stronie
internetowej www.szklarskaporeba.pl (zakładka oferta/sprzedaż) oraz na stronie www.szklarskaporeba.bip.net.pl (w
zakładce przetargi) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, które odbędą się w dniu 4 kwietnia 2016 r. o godz. 1300 w sali nr 2
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie:
1. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalno-pensjonatowym o pow. użytkowej 300,74 m2
położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Cichej 1 w
granicach działek gruntu nr 371/1 i 369 obr. 0005 o
łącznej powierzchni 0,1322 ha, księga wieczysta nr
JG1J/00037785/2. Cena wywoławcza: 550.000 zł,
wadium: 10% ceny wywoławczej;
2. nieruchomość zabudowana budynkiem pensjonatowym o pow. użytkowej 508 m2 położona w
Szklarskiej Porębie przy ul. Mariana Buczka 4 w
granicach działek gruntu nr 372 i 374 obr. 0005 o
łącznej powierzchni 0,0943 ha, księga wieczysta nr
JG1J/00037779/7. Cena wywoławcza: 455.000 zł,
wadium: 10% ceny wywoławczej;
3. nieruchomość zabudowana kompleksem trzech
budynków usługowych o łącznej pow. użytkowej
1199,40m2 położona w Szklarskiej Porębie przy ul.
Osiedle Podgórze 13-14 w granicach działek gruntu

nr 280/1, 280/2 i 277 obr. 0001 o łącznej powierzchni
1,6089 ha, księga wieczysta nr JG1J/00037778/0. Cena
wywoławcza: 1.350.000 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
4. nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym
(budynek dawnego przedszkola) o pow. użytkowej
1164,68 m2 położona w Szklarskiej Porębie przy ul.
Sikorskiego 12 w granicach działki gruntu nr 299/14
obr. 0005 o powierzchni 0,2850 ha, księga wieczysta
nr JG1J/00093844/4. Cena wywoławcza: 680.000 zł,
wadium: 10% ceny wywoławczej;
5. nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, w trakcie realizacji (w stanie surowym zamkniętym) o kubaturze 277m3 położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Cichej w granicach działki gruntu nr 371/2
obr. 0005 o powierzchni 0,0133 ha, księga wieczysta
nr JG1J/00093844/4. Cena wywoławcza: 88.000 zł,
wadium: 10% ceny wywoławczej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem
przetargów dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

Wiosna jest kobietą
Na wiosenne remanenty zapraszamy wszystkie Panie
do Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
na wydarzenie pn. „Wiosna na obcasach”.
1 i 2 kwietnia MOKSiAL przygotował szereg atrakcyjnych zajęć, które pozwolą wszystkim

łagodnie przejść od zimy do wiosny. Zapraszamy m.in. na
• Swap Party czyli wymianę butów, torebek, odzieży i biżuterii
• Strefę Urody – gdzie będziemy ją pielęgnować darami natury
• zajęcia z kolorów i wizażu
• mobilnej księgarni literackiej – z książkowymi wiosennymi hitami
• sutasz – warsztaty biżuteryjne
• salon masażu
• body Art – dbamy o ciało
• zumbę
• bezpłatne badanie wzroku i ciśnienia śródgałkowego
• pokaz odzieży sportowej
10
Wszystko przy smacznym poczęstunku w wiosennej i przyjaznej atmosferze! (MOKSiAL)
10
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Rodzinne
spotkania
z tradycją
Co można zrobić z siana, kawałka sznurka, szkiełek i wosku ? Przepiękne prace zdobiące stół wielkanocny. Takie ozdoby tworzyli goście
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Aktywności Lokalnej, którzy wzięli
udział w Warsztatach Wielkanocnych.
W piątkowe popołudnie na tydzień
przed Wielkanocą niemal we wszystkich salach warsztatowych w rodzinnej
atmosferze uczestnicy warsztatów tworzyli wielkanocne „cuda”. Pod czujnym
okiem Edyty Kulli powstały „Szklane
kwiatki jak z rabatki”. Najpierw metod
decoupagu ozdabiano doniczki, a potem tworzono szklane kolorowe, kwiatki. Maryia Ivanyshyn z Ukrainy uczyła
jak ozdabiać pisanki metodą batikową.
Technika ta wymaga cierpliwości i
skupienia, efekty natomiast są doskonałe. Z gliny powstawały wielkanocne
pojemniki na pisanki. A prawdziwy
upust twórczej wizji można było dać
podczas warsztatów zatytułowanych

„Eko Wielkanoc”.
Ze sznurka i siana
tworzono dekoracje,
które z pewnością
ozdobią
niejeden
stół Wielkanocny.
MOKSiL-owe
warsztaty są organizowane w taki
sposób aby poznać
na nich oryginalne
techniki, odnaleźć
w sobie artystę i
kreatywnie, rodzinnie spędzić czas.
Największym komplementem dla organizatorów było zadowolenie uczestników warsztatów, którzy z niekłamaną dumą prezentowali swoje prace.
Zapraszamy za rok do Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej na rodzinną kreatywną zaba-

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 3(14)/16

wę podczas Wielkanocnych Warsztatów, a także na stałe zajęcia które przez
cały rok organizowane są w Ośrodku
Kultury.
(MOKSiAL)
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Wiosenne stroiki i pisanki
na Osiedlu Huty!
W sobotę 12 marca, tradycyjnie już dwa tygodnie przed Wielkanocą z inicjatywy lokalnych
liderów Osiedla Huty, członków Stowarzyszenia
Lokalni-Niebanalni oraz pracowników MOPS-u
na „Świątecznym Spotkaniu Wielkanocnym” w
Przedszkolu Samorządowym nr 2 mieszkańcy
naszego miasta wykonywali wspólnie przy użyciu różnych technik plastycznych pisanki, palmy, stroiki i inne ozdoby wielkanocne.
Chociaż chyba pogoda zniechęciła wielu
stałych bywalców spotkań, ci którzy przybyli
na spotkanie, ochoczo wykonywali różne wielkanocne ozdoby. Przy stołach z materiałami
plastycznymi zasieli nie tylko mieszkańcy tej
części naszego miasta, ale nie zabrakło też gości
spoza Osiedla. W tym roku największą popularnością cieszyły się stoiska, na których wykonać
Na spotkaniu rozstrzygnięto również ogłoszony wcześniej konkurs na Najpiękniejszą Stoik Wielkanocny nawiązujący techniką wykonania do tradycji hutniczych, walońskich regionu.
Najwięcej głosów otrzymał stroik wykonany
przez Szkolne Koło Artystyczno-Plastyczne ze
Szkoły Podstawowej nr 5, w którego wykonanie
największy wkład miała uczennica Aneta Stoczyńska. Drugie miejsce ex aequo zajęli bracia
Borys i Igor Piotrowscy (Przedszkole Samorządowe nr 2) oraz Maksymilian Lewandowski
(Szkoła Podstawowa nr 1). Wyróżnienia otrzymały stroiki: Świetlicy Środowiskowej Plus,
Barbary Marcinkowskiej, Jaśka Borkowskiego,
Michała Bacy. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali specjalne nagrody.
można było palmy wielkanocne i stroiki wielkanocne.
Dzieci najchętniej ozdabiały pisanki naklejkami i błyszczącymi cekinami, wstążeczkami, kolorowymi piórkami,
ale nie zabrakło także amatorów ozdabiania jajek woskiem
i barwienia ich tradycyjnymi farbkami.

Dziękując za obecność i wspólnie spędzony
czas już dziś zapraszamy wszystkich na Osiedle Huty na VI
Festyn Hutniczy w dniu 7 maja 2016 r.
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