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Nowy budynek 
z mieszkaniami socjalnymi

Zakończyła się budowa budyn-
ku wielorodzinnego. Obiekt z 15 
mieszkaniami socjalnymi stanął 
przy ulicy Waryńskiego.

Parterowy dom 
przypomina nieco 
układankę modu-
łową. To budynek 
o powierzchni za-
budowy 514 m². 
Znalazło się w nim 
13 mieszkań jedno-
pokojowych oraz 
dwa dwupokojo-
we. Każdy z lokali 
wyposażony jest w 
kuchnię, łazienkę 
oraz osobne wej-
ście. Koszt inwe-
stycji zamknął się 
w 1,7 mln złotych 
z czego 1,1mln to 
środki własne a po-
została część pochodziła z dofinanso-
wania z Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. Wykonawcą inwestycji była  firma 
Stolbrat z Gryfowa Śląskiego.

To kolejny etap programu w któ-
rym staramy się aktywizować politykę 
mieszkaniową Szklarskiej Poręby. Go-
spodarka mieszkaniowa byla przez lata 
bolączką naszego miasta dlatego zasób 
mieszkaniowy miasta jest  ograniczony 
a z drugiej strony mamy zobowiązania 
wobec mieszkańców. Dlatego już dziś 
rozpoczynamy planowanie budowy ko-
lejnego budynku socjalnego. Jest też 
pomysł aby na bazie dawnego WOP-u, 
odbudować jeden z budynków z prze-
znaczeniem na mieszkania komunalne 

– mówi burmistrz Mirosław Graf.
W nowowybudowanym budynku so-

cjalnym zostaną zakwaterowane osoby i 
rodziny, które potrzebują wsparcia i któ-
re jednocześnie były aktywne w kwestii 

poprawy swoich warunków życiowych. 
Przede wszystkim wymogiem było re-
gularne wnoszenie opłat i nienaganna 
opinia w miejscu dotychczasowego za-
mieszkania. Zwykło się przyjmować, że 
mieszkania socjalne są dla osób, które 
już nie mają środków do życia, a czę-
sto też są z marginesu społecznego. 
Takie postrzeganie sprawy jest bardzo 
uproszczone i nieprawdziwe – wyja-
śnia burmistrz. W przypadku ustalania 
przydziałów na nowo wybudowane 
mieszkania, bardzo ważnym kryterium, 
jest osiąganie przez ubiegającego się 
o najem minimalnego dochodu, który 
pozwoli najemcy na utrzymanie loka-
lu (dochód przewyższający szacowane 
koszty czynszu i opłat eksploatacyj-

nych).
Jest również grupa osób, która zaj-

muje mieszkania komunalne (o wyż-
szym metrażu przypadającym na jed-
nego członka rodziny), których nie stać 

na ich utrzymanie, 
ale jednocześnie 
kryterium docho-
dowe pozwala 
im na utrzymanie 
nowo wybudowa-
nych mieszkań so-
cjalnych. Te osoby 
dostaną propozycję 
przekwaterowa-
nia Opuszczone 
mieszkania ko-
munalne, których 
najemcy trafią do 
nowo powstałych 
lokali socjalnych 
zostaną albo za-
siedlone nowymi 
rodzinami, któ-

rych kryteria dochodowe pozwolą na 
ich utrzymanie, a w sytuacji jeśli są to 
ostatnie mieszkania należące do miasta 
we wspólnotach mieszkaniowych, zo-
staną one wystawione na sprzedaż.

W budynku przy ulicy Waryńskiego 
jeden dwupokojowy lokal jest przezna-
czony na mieszkanie chronione. Miesz-
kanie takie jest przeznaczone dla osób 
które w danym momencie potrzebują 
szczególnego wsparcia – mówi dyrek-
tor MOPS w Szklarskiej Porębie Elż-
bieta Pawłowska - jest formą pomocy 
społecznej przygotowującą osoby tam 
przebywające, pod opieką specjalistów, 
do prowadzenia samodzielnego życia 
albo zastępującą pobyt w placówce za-
pewniającej całodobową opiekę. 
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Zgodnie z przepisami ustawy z 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
pobyt w mieszkaniu chronionym może 
być przyznany w szczególności: oso-
bie z zaburzeniami psychicznymi, oso-
bie opuszczającej rodzinę zastępczą, 
placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 
młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 
zakład dla nieletnich, a także cudzo-
ziemcowi, który uzyskał w Polsce status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Do tej pory w Szklarskiej Porębie 
i nie było takiego mieszkania i miasto 
w nagłych przypadkach musiało wy-
najmować lokal na takie potrzeby od 
innych podmiotów.
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OBWIESZCZENIE
Burmistrza Szklarskiej Poręby
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 
i 1349) Burmistrz Szklarskiej Poręby podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, 
ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Ko-
misji Wyborczej w Szklarskiej Porębie w wyborach do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie zarządzonych na 
dzień 21 października 2018 r.:

Numer 
okręgu  

wyborcze-
go Granice okręgu wyborczego

Liczba rad-
nych wybiera-

nych  
w okręgu

1
Ulice: Kolejowa, Kościuszki, Ludowa, Orla Skała, Osiedle Janosika, Osie-
dle Klimczoka, Piastowska, Rataja, Sanatoryjna, Skargi, Spokojna, Wiejska, 
Zielona

1

2 Ulice: 11 Listopada: od nr 8 do nr 8H, Brzozowa, Hofmana, Kopernika, Ma-
tejki, Muzealna, Waryńskiego. 1

3 Ulice: 11 Listopada: od nr 1 do nr 7 oraz od nr 9 do nr 100, Armii Krajowej: 
od nr 11 do nr 50, Dolna, Górna, Osiedle Grottgera,  Podsudecka. 1

4
Ulice: Batalionów Chłopskich, Izerska, Konopnickiej, Oficerska, Orzeszko-
wej, Osiedle Podgórze, Schroniskowa, Słowackiego, Sudecka, Szklana, Wol-
ności, Zdrojowa.

1

5 Ulice: Demokratów, Hutnicza, Krasickiego, Partyzantów, Wojska Polskiego, 
Żeromskiego. 1

6 Ulice: Armii Krajowej: od nr 1 do nr 10A, Dworcowa, Morcinka, Plac Sporto-
wy, Szpitalna, Świerkowa, Wyszyńskiego. 1

7 Ulice: Franciszkańska, Obrońców Pokoju, Słoneczna Polana. 1

8 Ulice: Cicha, Granitowa, Jedności Narodowej, Krasińskiego, Mickiewicza, 
Władysława Grabskiego. 1

9
Ulice: Broniewskiego, Caritas, Czecha, Narciarska, Okrzei: od nr 7 do nr 
28A,  Turystyczna: parzyste od nr 10A do nr 10D oraz od nr 20 do 40, Uro-
cza.

1

10 Ulice: Chopina, Gimnazjalna, Odrodzenia, Parkowa, Potokowa,  Stroma, 
Wiosenna, Wysoka, Wzgórze Paderewskiego. 1

11 Ulice: Jakuszyce, Orle, Osiedle Huty, Schroniska: Hala Szrenicka, Kamień-
czyk, Szrenica, Sikorskiego, Szosa Czeska. 1

12
Ulice: 1 Maja: nieparzyste: od nr 37C do nr 45 oraz od nr 46 do nr 100, 
Kasprowicza, Kołłątaja, Leśna, Makuszyńskiego, Okrzei: od nr 1 do nr 6A, 
Tetmajera.

1

13
Ulice: 1 Maja: od nr 1 do nr 35, Jeleniogórska, Objazdowa, Prusa, Schroni-
sko Pod Łabskim Szczytem, Turystyczna: od nr 1 do nr 8 oraz od nr 11 do nr 
19, Wesoła, Wrzosowa.

1

14 Ulice: 1 Maja: nr 35B, nr 35D, nr od 37 do 37B oraz parzyste: od nr 38 do 
nr 44C, Mała, Moniuszki.  1

15 Ulice: 1 Maja: nr 35A, nr 35C, od nr 35E do nr 36A, Kilińskiego, Krótka, 
Słoneczna. 1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Miejskim  
w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2.

Burmistrz Szklarskiej Poręby

       /-/ Mirosław Graf
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Podział miasta Szklarska Poręba na obwody głosowania: 
Numer  
obwodu

głosowania
Granice obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji

wyborczej

1

Ulice: Kolejowa, Kościuszki, Ludowa, Orla Skała, Osiedle 
Janosika, Osiedle Klimczoka, Piastowska, Rataja, Sana-
toryjna, Skargi, Spokojna, Wiejska, Zielona.

Budynek po byłej
Szkole Podstawowej Nr 3

ul. Kolejowa 22
58-580 Szklarska Poręba

2

Ulice: Armii Krajowej: od nr 11 do końca, Brzozowa, 
Dolna, Górna, Hofmana, Kopernika, 11 Listopada, Ma-
tejki, Muzealna, Osiedle Grottgera, Podsudecka, Waryń-
skiego.

Ośrodek
Konferencyjno-Szkoleniowy 
Politechniki  Wrocławskiej

ul. Muzealna 2-5
58-580 Szklarska Poręba

3

Ulice: Batalionów Chłopskich, Demokratów, Hutnicza, 
Izerska, Konopnickiej, Krasickiego, Oficerska, Orzesz-
kowej, Osiedle Podgórze, Partyzantów, Schroniskowa, 
Słowackiego, Sudecka, Szklana, Wojska Polskiego, Wol-
ności, Zdrojowa, Żeromskiego.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13

58-580 Szklarska Poręba

4
Ulice: Armii Krajowej: od nr 1 do nr 10A, Dworcowa, 
Franciszkańska, Morcinka, Obrońców Pokoju, Plac Spor-
towy, Słoneczna Polana, Szpitalna, Świerkowa, Wyszyń-
skiego.

Zespół Szkół Ogólnokształcących  i Mi-
strzostwa Sportowego

ul. Obrońców Pokoju 17
58-580 Szklarska Poręba

5

Ulice: Broniewskiego, Caritas, Chopina, Cicha, Czecha, 
Gimnazjalna, Granitowa, Jakuszyce, Jedności Narodo-
wej, Krasińskiego, Mickiewicza, Narciarska, Odrodzenia, 
Okrzei: od nr 7 do nr 28A, Orle, Osiedle Huty, Parkowa, 
Potokowa, Władysława Grabskiego, 
Schroniska: Hala Szrenicka, Kamieńczyk, Szrenica, Si-
korskiego, Stroma, Szosa Czeska, Turystyczna: parzyste 
od nr 10A do nr 10D oraz od nr 20 do końca, Urocza, 
Wiosenna, Wysoka, Wzgórze Paderewskiego.

Dom Wczasowy „Bożena”
ul. Jedności Narodowej 18
58-580 Szklarska Poręba

6

Ulice: Jeleniogórska, Kasprowicza, Kilińskiego, Kołłąta-
ja, Krótka, Leśna, 1 Maja, Makuszyńskiego, Mała, Mo-
niuszki, Objazdowa, Okrzei: od nr 1 do nr 6A, Prusa, 
Schronisko Pod Łabskim Szczytem, Słoneczna, Tetmaje-
ra, Turystyczna: od nr 1 do nr 8 oraz od nr 11 do nr 19, 
Wesoła, Wrzosowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. 1 Maja 32

58-580 Szklarska Poręba

7 Ulica: Sanatoryjna 1 Izerskie Centrum Pulmonologii  
i Chemioterapii „Izer-Med”  Sp. z o.o.

Ul. Sanatoryjna 1
58-580 Szklarska Poręba

8 Ulica: Szpitalna 1 Izerskie Centrum Pulmonologii i Che-
mioterapii „Izer-Med”  Sp. z o.o.

Ul. Szpitalna 1
58-580 Szklarska Poręba

Remonty dróg w trakcie realizacji:
1.  Piastowska – odcinek drogi we-

wnętrznej przy kościele, utwardzenie 
nawierzchni poprzez wyłożenie pły-
tami betonowymi typu Jomb, 

2.  Orla Skała – naprawa nawierzchni 
asfaltowej,

3. Kasprowicza – remont odcinka 
drogi gminnej polegający na odtwo-
rzeniu systemu odwodnienia wraz 

Planowane:

1. Słoneczna Polana – utwardzenie na-
wierzchni poprzez wyłożenie płyta-
mi betonowymi typu Jomb

2.  Rataja – utwardzenie nawierzchni 
poprzez wyłożenie płytami betono-
wymi typu Jomb. 

3. Bieżące naprawy odcinków dróg o 
nawierzchni szutrowej: Zielona, 
Kolejowa, Górna.

z wpustami ulicznymi, wymianie 
krawężników, ułożeniu nowej na-
wierzchni jezdni.

4. Odrodzenia – remont odcinka dro-
gi gminnej polegający na wymianie 
istniejącego kanału deszczowe-
go wraz ze studniami rewizyjnymi 
oraz wpustami ulicznymi, wymianie 
krawężników, ułożeniu nowej na-
wierzchni jezdni (asfalt),
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FORum IZeRsKIe 2018 
– Spotkanie samorządowców i działaczy lokalnych 

z dwóch brzegów Izery
Forum Izerskie, czyli spotkanie 

w rocznicę odbudowy mostka na Ize-
rze łączącego Szklarską Porębę-Or-
le z osadą Jizerka odbyło się 14 lip-
ca 2018 r. po raz trzynasty. Tym ra-
zem wyjątkowo nie nad brzegiem 
Izery a w Stacji Turystycznej Orle. 
Dopisała znacznie większa niż w roku 
ubiegłym liczba zacnych gości. Wśród 
miłośników Gór Izerskich i działaczy na 
rzecz współpracy polsko-czeskiej, któ-
rzy zawitali w Orla, wymienić należy: 
posłankę Ziemi Jeleniogórskiej na Sejm 
RP Zofię Czernow, senatora Republiki 
Czeskiej Jaroslava Zemana, burmistrza 
Szklarskiej Poręby Mirosława Gra-
fa, starostę Kořenova Luboša Marka 
i jego zastępcę Stanislava Pelca, staro-
stę Desny Jaroslava Kořínka, radnego 
Ondřeja Dudę, samorządowca Jiřego 
Doležala, sekretarza miasta Sz.P. Fe-
liksa Rosika, radnego miejskiego Sz.P. 
Mirosława Hochoła, prezesa zarządu 
głównego PTTK prof. Jacka Potockie-
go, regionalistę dra Przemysława Wia-
tera, prof. Andrzeja Leśnika z Akademii 
Sztuk Pięknych w Poznaniu, dra Mariu-
sza Łabińskiego z ASP we Wrocławiu, 
artystę- rzeźbiarza Macieja Wokana 
ze Szklarskiej Poręby, prezesa zarzą-
du Lokalnej Organizacji Turystycznej 
w Szklarskiej Porębie Grzegorza Soko-
lińskiego, członków Towarzystwa Izer-
skiego oraz wielu przy-
jaciół Gór Izerskich.

Zgodnie z obycza-
jem zgromadzonych 
powitał prezes zarządu 
Towarzystwa Izerskie-
go, gospodarz Stacji 
Turystycznej ORLE 
Stanisław Kornafel. 
Poza podziękowaniami, 
m.in. za niedawny re-
mont mostka (przyczół-
ki nowe barierki przy 
rzeźbie) zrealizowany 
dzięki Miastu Szklarska 
Poręba, przedstawił za-
gadnienia do omówienia 
podczas Forum. Głów-
nymi tematami były 
zmiany przebiegu szla-

ków czerwonego i zielonego w okoli-
cy Granicznika i zejścia z Rozdroża 
Pod Cichą Równią, budowa nowego, 
żelaznego mostka nad Izerą i przy tej 
okazji wyrzeźbienie nowej figury Św. 
Nepomucena, korytkowanie i poszerze-
nie drogi do mostka od strony Orla, aby 
zimą mogła być uprawiana przez ratrak. 
S. Kornafel zaprezentował też nową 
wystawę kamieni, szkła artystycznego 
i minerałów, którą gospodarz Orla zgro-
madził w domu hutników. Tym samym, 
poza pracownią astronomiczną w Orlu 
mamy już drugą atrakcję o walorach po-
znawczych i edukacyjnych.

Spotkanie trwało do godzin wie-
czornych, czemu sprzyjała pogoda i do-
bry nastrój. Kolejna okazja do poważ-
nych polsko-czeskich rozmów w tury-
stycznej atmosferze już 28 lipca 2018 
r. podczas Dnia Św. Anny na Jizerce 
– finału polsko-czeskiego Rowerowego 
Rajdu Retro Orle-Jizerka.

Forum Izerskie 2018 odbyło się 
dzięki wydatnej pomocy pp. Barbary 
i Pawła Wierzbickich z jakuszyckiego 
Hotelu Biathlon, pp. Grażyny Kropacz 
i Janusza Witkowskiego z Gospody 
Granicznej BOMBAJ oraz Stacji Tury-
stycznej ORLE. Gestorzy tych obiektów 
turystycznych przygotowali przekąski, 
zaś smacznym piwem goście raczyć się 
mogli dzięki browarowi z Harrachova.

Mostek na Izerze, łączący Orle z Ji-
zerką a zarazem wschodnią-polską i za-
chodnią-czeską stronę gór – jedyna prze-
prawa w sercu Gór Izerskich – został 
odbudowany w 2005 r. Poprzednią, za-
bytkową, żelbetową konstrukcję z 1902 
r. zburzono w niewyjaśnionych oko-
licznościach na przełomie lat 70. i 80. 
XX w. Choć nowy mostek powstał już 
po wejściu Republiki Czeskiej i Rzecz-
pospolitej Polskiej do Unii Europej-
skiej, nie było to łatwe przedsięwzięcie. 
Przeprawa stanowiła bowiem przejście 
graniczne i wymagała zgód oraz usta-
leń aż 14 instytucji różnego szczebla 
w obu państwach, włączając w to oba 
ministerstwa spraw zagranicznych. 
Zaangażowani w odbudowę samo-
rządowcy i lokalni działacze, po po-
konaniu tylu trudności formalnych 
i rzeczowych obiecali sobie, że w każ-
dą rocznicę restytucji mostu będą się 
przy nim spotykać aby uczcić to osią-
gnięcie. Ponadto corocznie w spo-
łecznym czynie przykładają się do na-
praw mostka, który wystawiony jest 
przecież na surowe izerskie warunki. 
Ten udany i niezwykle przydatny tury-
stom obiekt, stał się lokalnym symbo-
lem współpracy czesko-polskiej. Łączy 
nie tylko ścieżki, ale i ludzi…

Arkadiusz Lipin
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Koleją przez Góry 
– tylko 
ze Szklarskiej Poręby
Bardzo dużym zainteresowa-
niem turystów oraz mieszkańców 
Szklarskiej Poręby cieszył się po-
mysł euroregionalnego przejazdu: 
„Koleją Przez Góry”.

Szklarska Poręba jest jedyną tury-
styczną miejscowością w regionie do 
której regularnie docierają pociągi. To 
sprawia, że miasto pod 
Szrenicą jest doskonałą 
bazą wypadową do wy-
cieczek po niezwykle 
atrakcyjnym Euro Regio-
nie „Nysa”. I taką możli-
wość świetnie obrazowała 
wczorajsza wycieczka.

Tym razem naszym ce-
lem był Kurort Jonsdorf, 
małe ale bardzo urokliwe 
miasteczko w Górach Ży-
tawskich. To teren znany 
w Niemczech pod nazwą 
Gebirgsidylle (Górska 
Idylla). Pierwszy etap był 
przejazd do Liberca, gdzie 
fragment trasy to tzw. Kolej Izerska z 
najwyżej położonym przystankiem ko-
lejowym w Polsce (30 metrów wyżej od 
dworca w Zakopanem) Szklarska Porę-
ba Jakuszyce. Po czeskiej stronie jest 

to najbardziej stroma linia kolejowa w 
kraju naszych południowych sąsiadów. 
Nachylenie dochodzi do 58 stopni. Na 
trasie Harrachov – Liberec przejechać 
trzeba przez 9 tuneli z najdłuższym 900 
metrowym w Korenovie.

W Libercu przesiadka na szynobus 
do Zittau. Ten pociąg jedzie przez teren 
trzech państw Czech, Polski i Niemiec. 
A z Zittau ruszyliśmy w bajkową podróż 

kolejką wąskotorową. Żytawska Kolej 
Wąskotorowa to jedna z najciekaw-
szych atrakcji kolejowych na terenie 
regionu Euro-Nysa, kraju związkowego 
Saksonia i polsko-czesko-niemieckie-

go pogranicza. Kolej kursuje od 1890 
roku. W składzie jest wagon otwarty 
tzw. „letniak” co zapewnia dodatkową 
frajdę z podróży.

W Kurorcie Jons-
dorf niewątpliwie atrak-
cją wartą zobaczenia 
jest  Dom Motyli. W 
ośmiokątnej hali lotów 
na powierzchni 500 m² 
można było podziwiać 
około 250 wolno lata-
jących egzotycznych 
motyli. Blisko 35 rodza-
jów pochodzi z czterech 
różnych kontynentów: 
Ameryki Południowej i 
Środkowej, Afryki i Azji 
Południowo-Wschod-
niej. W otoczeniu palm, 
bluszczu i krzewów 

bananowych staraliśmy się poznać z 
bliska różnorodność życia motyli. Bez 
oddzielającej kraty lub siatki można 
obserwować przeróżne zachowania 
wielu setek motyli w locie, w kolorach 
błyszczących lub czasami także w kolo-
rach maskujących. To była prawdziwa 
uciecha dla najmłodszych uczestników 
wycieczki. 

Celem takich przejazdów jest za-
prezentowanie możliwości relatywnie 
taniego podróżowania po niezwykle 
atrakcyjnym turystycznie Euro-Regio-
nie „Nysa” z wykorzystaniem środków 
publicznego transportu. Wbrew wielu 
wcześniejszym obawom dzięki odbudo-
wanej Kolei Izerskiej, Szklarska Porę-
ba stała się jeszcze bardziej atrakcyj-
ną bazą wypadową dla wycieczek po 
regionie. A sama linia kolejowa zwa-
na Koleją Izerską jest wartościowym 
produktem turystycznych i samoistną 
atrakcją Szklarskiej Poręby – podkreśla 
burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław 
Graf.
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Powstaje hala sportowa
Trwa budowa hali sportowej – łu-
kowej z boiskiem wielofunkcyj-
nym przy Zespole Szkół Ogólno-
kształcących i Mistrzostwa Spor-
towego. 

Przedmiotem inwestycji jest budo-
wa boiska wielofunkcyjnego przekryte-
go powłoką z tworzywa sztucznego na 
stalowym szkielecie, wraz z niezbędna 
infrastrukturą techniczną i dojściem 
utwardzonym, w   Hala łukowa to ide-
alne rozwiązanie rozwiązanie na cało-
roczne zadaszenie boiska. Powstająca 
hala spełnia wszelkie wymagania, także 
odnośnie warunków klimatycznych, ja-
kie u nas panują. Zastosowane przykry-
cie membranowe, będzie wykonane w 
systemie podwójnej powłoki z podusz-
ką powietrzną pomiędzy powłokami. 
Podwójna warstwa PCV jest bardzo 

dobrym termo izolatorem w warunkach 
zimowych (pustka powietrzna izolu-
je halę przed przemarzaniem) i letnich 
(izolacja przed przenikaniem promie-
ni słonecznych ogranicza nagrzewa-
nie hali). Wykonawcą jest wrocławska 
firma Sport Halls. Koszt inwestycji  
548 tys zł.

Projekt „100 TON” 
w Szklarskiej Porębie

Projekt 100 TON, którego pomy-
słodawcą jest artysta rzeźbiarz 
Zbigniew Frączkiewicz, ma na 
celu ukazanie wartości unikato-
wego na skalę światową Granitu 
Karkonoskiego.

GRaNIT KaRKONOsKI
W Szklarskiej Porębie znajdują się, 

jedyne w Polsce, eksploatowane złoża 
unikalnego Granitu Karkonoskiego. 
Był on od wieków skarbem dla ludzi 
żyjących w Górach Izerskich i Karko-
noszach.

Przez niemal całe tysiąclecie pełnił 
funkcję siedziska, obudowy palenisk, 
trwałych miejsc oznakowań , budowy 
obwarowań,  wykorzystywany był jako 
budulec do wznoszenia domostw, mo-

stów utwardzania  dróg , detali zdobią-
cych architekturę, wykonywania rzeźb, 
aż po segmenty do wznoszenia kościo-
łów czy elementy luksusowych wykoń-
czeń współczesnych wnętrz. Kamienio-
łomy, które tu funkcjonowały i działają 
obecnie, to miejsca pracy ludzi, często 
ciężkiej i wykonywanej w ekstremal-
nych warunkach.

Projekt 100 TON, którego pomysło-
dawcą jest artysta rzeźbiarz Zbigniew 
Frączkiewicz, ma na celu  ukazanie 
wartości  unikatowego na skalę świato-
wą Granitu Karkonoskiego.

RZeźBa 100 TON
Inspiracją do powstania projektu 

stał się blok – bryła granitowa o takim 
ciężarze, znajdująca się w lesie, w nie-
czynnym wyrobisku, 3 km od centrum 

Szklarskiej Poręby. 
Według lokalnych in-
formacji kamień ten 
wydobyto w latach 
50-tych ubiegłego wie-
ku dla  zrealizowania 
rzeźb przed budowa-
nym wówczas w War-
szawie Pałacem Kul-
tury i Sztuki. Obecnie 
stoi na malowniczej 
polanie w sercu gór 
Izerskich. Zbigniew 

Frączkiewicz podkreśla, że od chwili 
jego ujrzenia w latach 80-tych ubiegłe-
go wieku stał się jego rzeźbiarska ob-
sesją , fascynując skalą i energią. Blok 
granitowy ma zostać przekształcony w 
obiekt rzeźbiarski , jednak w sposób nie 
naruszający jego pierwotnego  kształtu. 
Zostanie jedynie uniesiony na wyso-
kość około 130 cm i podstawiony na 
4 granitowych stopach – znaków czło-
wieka.

PleNeR RZeźBIaRSKI
Elementy te zostaną wykonane pod-

czas Międzynarodowego Pleneru Rzeź-
biarskiego, jaki będzie miał miejsce w 
Szklarskiej Porębie  na przełomie sierp-
nia i września 2018 r. Artyści uczestni-
czący w Plenerze mają do zrealizowa-
nia granitowe stopy o wymiarach  ok 
130x120x250cm wg ogólnego projektu 
autora projektu. Realizowane będą z gra-
nitu karkonoskiego, wydobytego wcze-
śniej i ukształtowanego do odpowied-
nich wymiarów w firmie IZER GRANIT. 
W plenerze udział wezmą rzeźbiarze z 
Czech oraz z Polski, w tym działający 
na terenie Szklarskiej Poręby artyści: 
Grzegorz Pawłowski i Maciej Wokan.  
Podczas realizacji rzeźby dopuszcza się 
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stęp MEZO na pływającej platformie 
będącej zeskokiem w zawodach Dir-
towych. To pierwszy taki koncert na 
wodzie w Szklarskiej. I pierwszy taki 
koncert dla artysty, który stwierdził 
że tego występu na pływającej scenie 
na pewno nie zapomni. :-)  Podczas 
imprezy dopisała zarówno pogoda  
jak i uczestnicy. We wszystkich kon-
kurencjach wzięło udział ponad 2000 
osób. Podsumowując to był naprawdę 
tłusty kąsek w rowerowym wydaniu. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział, widzom za gorący doping i do 

zobaczenia w przyszłym roku.
Ogromne podziękowania również 

naszym partnerom za przychylność: 
Sudety Lift oraz Nadleśnictwo Szklar-
ska Poręba oraz sponsorom Hotelowi 
SASANKA oraz Termą Cieplickim. 
Organizatorem wydarzeń był Miejski 
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywno-
ści Lokalnej we Szklarskiej Porębie 
przy współpracy z Bike Maraton, Real 
Event i Enduro MTB Series. 

(MOKSiAL)

pewne piętno autorskie realizowanych 
detali, jednak ogólny wyraz nie powi-
nien odbiegać od założeń autora idei.

Projekt  rzeźby powstał w firmie 
GRANEX w Strzegomiu podczas ple-
neru  w 2015 r.

W 2017 r był prezentowany w cen-
trum Wrocławia w ramach  wystawy 
ELEWATOR SZTUKI. W katalogu wy-
danym z okazji owej wystawy czytamy 
...”Kamienny obiekt Rzeźba 100 TON 
zrealizowana bez ingerencji w bryłę 
autentycznego bloku granitu (…) staje 
się niejako obiektem kultowym, rodza-
jem gigantycznego ołtarza, kamieniem 
magicznym zaistniałym w hołdzie tym, 
którzy od wieków mozolnie wydobywa-
ją granit, często płacąc za trudną i nie-
bezpieczną pracę własnym życiem”... 

Obecnie projekt rzeźby jest eksponowa-
ny w Szklarskiej Porębie przy parkingu 
u zbiegu ulic Słonecznej i Kilińskiego.

Międzynarodowy Plener Rzeźbiar-
ski jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze Środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Programu Współpracy Trans-
granicznej Republika Czeska – Rzecz-
pospolita Polska 2014-2021 oraz ze 
środków budżetu państwa za pośrednic-
twem Euroregionu Nysa.

sZlaK GRaNITOwy
Po plenerze kolejnym etapem pro-

jektu 100 TON będzie utworzenie w 
2019 r. szlaku granitowego wiodącego 
m.in. przez Kamienny Krąg, granitowy 
kościół  pw. Maksymiliana Kolbego, 

obok budynku  Poczty Polskiej z gra-
nitowym wystrojem elewacji, poprzez 
pracownie artystów działających na 
terenie Szklarskiej Poręby, następnie 
przez wyrobisko funkcjonującego ka-
mieniołomu  firmy  IZER GRANIT  
do usytuowanego w lesie obiektu 100 
TON.

Będzie to niezwykła, intrygująca i 
magiczna podróż w świat sztuki, sztu-
ki użytkowej, architektury, geologii , 
petrologii, przemysłu kamieniarskie-
go i urokliwych pod względem przy-
rodniczym miejsc Szklarskiej Porę-
by. Podróż przybliżająca regionalny 
skarb jakim jest Karkonoski Granit. 

tekst. Z. Frączkiewicz, MOKSiAL

Tydzień rowerowego szaleństwa
Dwie fantastyczne imprezy ro-
werowe Bike adventure i Festi-
wal Rowerowy BIKe weeK 
zainaugurowały wakacje  
w Szklarskiej Porębie. 

Pierwsza BIKE ADVENTU-
RE skierowana byłą do miłośników 
MTB – przeszło 750 uczestników 
przystąpiło do rywalizacji i walki 
z własnymi słabościami w 4 dnio-
wych zmaganiach. Od  30 czerwca 
do 3 lipca  na trasach na dystansie PRO 
(243 km) oraz FUN (117 km) u podnó-
ża Karkonoszy i Gór Izerskich w ma-
lowniczych zakątkach Nadleśnictwa 
Szklarska Poręba ścigali się zawod-
nicy z 15 krajów. Wszyscy chwalili 
trasy i organizacje wydarzenia.

Drugą z nich był Festiwal Rowe-
rowy BIKE WEEK, który miał miej-
sce 7 i 8  lipca. Była to  prawdziwa 
gratka dla wszystkich miłośników 
jednośladów. Podczas dwóch dni ro-
werowych atrakcji były, zapierające 

dech w piersiach zawody w frestailowej 
jeździe na Skate Parku, były międzyna-
rodowe zawody w skokach nad wodą 

- WATER GAP JUMPS, były zawo-
dy w kolarstwie szosowym - Szosowy 
Klasyk, były zawody w kolarstwie gór-
skim – BIKE MARATON oraz zawody 
w kolarstwie terenowym - Trek EMTB 
Enduro Series. Dla najmłodszych orga-
nizatorzy przygotowali strefę animacji  
oraz mini zawody- SONKO KIDS Bike 
Maraton.  Wisienką na torcie był wy-
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51 Ogólnopolska 
Turystyczna Giełda 

Piosenki studenckiej 
Jak co roku w środku lata między 
namiotami…” to początek Gieł-
dowego hymnu. Tegoroczna już 51 
Ogólnopolska Turystyczna Giełda 
Piosenki studenckiej za nami. 

Tak naprawdę dopiero w tym roku 
ukończyła 50 lat. Z roku na rok przy-
bywa atrakcji, wykonawców a koncer-
ty nocne są coraz dłuższe. Po raz dru-
gi w tym roku zagościł na Bazie Pod 

Ponurą Małpą Teatr Kulinarny Mistrza 
Lumbago, który przygotował przepysz-
ny gulasz na ogromnej patelni rozsta-
wionej nad ogniskiem. 

W środowy wieczór odbyło się spo-
tkanie połączone z prezentacją zdjęć, 
poświęcone pamięci Staszka Wawry-
kiewicza. 

Od czwartku ruszyły koncerty noc-
ne pełne giełdowych gwiazd, nocne 
spotkania przy ognisku, tysiące wyśpie-
wanych piosenek, rozmów, wspomnień 
i wszędzie słyszanych radosnych po-
witań. Popłynęły łódki z kory struga-
ne, przeszedł giełdowy rajd, odbył się 
konkurs piosenki, Śledź – Śledziucha 
poprowadził profesjonalne warsztaty 
gitarowe a w niedzielny późny ranek 
zwyczajowy koncert zespołu „Bez Ido-
la” przy budynku „Przystani Nad Poto-
kiem” przez Szare Łosie zwana „Pary-
lakiem”.  

Dla organizatorów to czas wzmożo-
nej pracy, dla wykonawców startujących 
w konkursie odrobina tremy i oczeki-
wania na wynik jury, a dla słuchaczy 
– muzyczna uczta. Już za rok w środku 
lata zapraszamy na 52 OTGPS. 

– To niezwykle 
ważne wydarzenie dla 
Szklarskiej Poręby – 
podkreśla burmistrz 
Mirosław Graf. To 
dzięki giełdowiczom 
Szklarska Poręba jest 
w tych dniach miej-
scem rozśpiewanym, 
radosnym ale też 
miejscem wielu sen-
tymentalnych spotkań 
i wspomnień.

(MOKSiAL)
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wakacyjny luz z Bednarkiem
To był prawdziwy hit tegorocz-
nego lata w Szklarskiej Porębie. 
Na najpiękniej położonym stadio-
nie w Polsce 19 sierpnia odbył się 
energetyczny koncert. Gwiazdą 
wieczoru był Kamil Bednarek. 

Koncert nosił nazwę Dolnośląski 
chillout – poczuj wakacyjny luz. Orga-
nizatorzy – Miejski Ośrodek Kultury 
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklar-
skiej Porębie, przygotowali wydarze-
nie z myślą zarówno o fanach Kamila 
Bednarka jak i o wszystkich, którzy 
chcieli się zrelaksować podczas kon-
certu. Oprócz świetnej muzyki w wy-
konaniu Leniwca i Kamila Bednarka , 
na stadionie znalazła się strefa relaksu 
z leżakami i strefa malucha z dmuchań-
cami i zabawami dla dzieci i młodzieży. 
W strefie malucha zorganizowany zo-
stał min. Festiwal Baniek. Kilkakrotnie 
miał miejsce Festiwal Kolorów. Jego 
uczestnicy wyrzucali kolorowy pył za-
barwiając otoczenie i siebie tysiącem 
barw. Dużym zainteresowaniem cieszy-
ły się również zabawy z wodą przygoto-
wane przez Ochotnicza Straż Pożarną.

Dzięki szerokiej promocji koncertu, 

koordynowanej przez Referat Promocji  
Miasta, na koncert tłumnie dotarli za-
równo turyści, jak i mieszkańcy Szklar-
skiej Poręby i regionu.

To pierwszy tak duży koncert ta Sta-
dionie Miejskim. Organizatorzy przy-
wiązywali duża wagę do ochrony tarta-
nu, który na co dzień służy biegaczom. 
Został on więc szczelnie ogrodzony 
płotkami. Infrastruktura koncertowa– tj. 
scena , płotki, gastronomia, dmuchańce 
zniknęły po koncercie. Stadion został 
wysprzątany i w poniedziałek rano 
wszyscy sportowcy mogli z niego bez 
przeszkód korzystać .

Wydarzenie nie odbyłby się gdyby 
nie sponsorzy. Podkreślić należy duże 
zaangażowanie bazy turystycznej i noc-
legowej w organizację koncertu.

Sponsorami byli: Ośrodek Kultury 
i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kul-
tury Samorządu Województwa Dolno-
śląskiego, Spółka Sport Szklarska Po-
ręba, Blue Mountain Resort, Interferie 
Sport Hotel Bornit, Czarny Kamień Re-
sort & Spa, Hotel Eco Sasanka, Zdrojo-
wa Inwest, Hotel Kryształ, Almar Biuro 
Turystyczne, Biuro turystyczne Pinokio 
Travel, Karkonoska Agencja Rozwoju 
Regionalnego w Jeleniej Górze, Dino-
park w Szklarskiej Porębie, Stowarzy-
szenie Bieg Piastów.

Mamy nadzieję, że koncert Kamila 
Bednarka jest pierwszym z serii waka-
cyjnych koncertów, które dzięki przy-
chylności Spółki Sport będzie można 
na stadionie w kolejnych latach organi-
zować.

Dziękujemy bardzo za pomoc w or-
ganizacji koncertu: Miejskiemu Zakła-
dowi Gospodarki Komunalne, Spółce 
Sport, Ochotniczej Straży Pożarnej, 
Stowarzyszeniu Bieg Piastów.

(MOKSiAL)
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artskwer 
– letni Festiwal 

sztuki 
FINaŁ 18 sierpnia 2018

W minioną sobotę na Skwerze Radiowej „Trójki” od-
była się czwarta ostatnia już edycja letniego Festiwalu 
sztuki, będąca tym samym podsumowaniem wakacyj-
nych warsztatów plenerowych. Bezpłatna oferta dzia-
łań edukacyjno-kulturalnych po raz kolejny cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem wśród uczestników.

W tym roku zaplanowane były 
cztery edycje Festiwalu. Jak wiadomo 
od zawsze Szklarska Poręba związa-
na jest ze szkłem, kontynuując szklar-
ską tradycję pod hasłem „Przystanek 
Szkło” mogliśmy ciąć, wypalać, wy-
piekać, ozdabiać i wydmuchiwać szkło 
jak dawniej miejscowi hutnicy. Po raz 
pierwszy na ArtSkwerze stworzyliśmy 
miejski ogród wertykalny.

Naszym szklarskim poczynaniom 
towarzyszyły występy taneczne. Naj-
młodsi jak zwykle świetnie bawili się 
na naszej kulturalnej plaży, dzięki cze-
mu rodzice mieli chwilę wytchnienia i 
mogli odpocząć na plażowych leżakach. 
Niewątpliwie największą  atrakcją tego-
rocznego Otwarcia Letniego Festiwalu 
Sztuki była eksplozja Kolorów.

ekologika to już drugi cykl dzia-
łań edukacyjno-kulturalnych. Warsztaty 
związane z ponownym wykorzysta-
niem produktów, rzeczy już zużytych 
ale tylko pozornie bezużytecznych. 
Zastanawialiśmy się jak po raz kolej-
ny możemy wszystkie te przedmioty 
wykorzystać. I tak powstały drewnia-
ne stemple, torby barwione owocami, 
kolorowe odbicia roślin, roślinne wzory 

na ceramicznych miseczkach i plastiko-
we kwiaty z recyklingu. 

Letni Festiwal Sztuki to również 
manufaktura Natura. Stały i ważny 
punkt programu festiwalu to ekologia, 
smaki i zapachy lata, czyli wszystko to 
co związane jest z naturą. Wiedzę o tym 
jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa 
przyroda, o ciekawostkach fauny i flory 
Gór Izerskich i Karkonoszy dowiedzie-
liśmy się na stoiskach  Centrum edu-
kacji ekologicznej i Dolnośląskiego 
Zespołu Parków Krajobrazowych.

manufaktura Natura to przede 
wszystkim warsztaty związane z przy-
rodą, oraz ekologicznymi składnikami 
pochodzącymi z regionu takich jak róż-
nego rodzaju mąki, kasze, zioła, mine-
rały.

Z ziół karkonoskich i izerskich łąk 
robiliśmy własne geokosmetyki mydła, 
sole kąpielowe. To również kulinarne 
smaki i zapachy. Robiliśmy maski z cia-
sta, smażyliśmy naleśniki, komponowa-
liśmy pizzę. Wspólnie przyrządzaliśmy 
potrawy z dzikich roślin i parzyliśmy 
naturalne ziołowe herbatki.

Oprócz możliwości twórczego speł-
nienia się w działaniach warsztatowych, 

mogliśmy także zaopatrzyć się w różne 
produkty i przedmioty na  „Targowi-
sku po Sąsiedzku”. Nasze targowisko 
to nic innego jak połączenie wakacyj-
nego wietrzenia szafy - wymiany ubrań,  
z Pchlim Targiem. 

Ostatni tydzień festiwalu upłynął 
pod hasłem Z ZIeMI CZeRPaNe. 
warsztaty mocno związane z ziemią 
i jej bogactwami. Niecenie ognia wiel-
kim świdrem ogniowym, pokazy krze-
sania i niecenia ognia od epoki kamie-
nia do średniowiecza, dymiące piece, 
dymarki, pokazy wytopu cyny, miedzi i 
innych metali kolorowych oglądaliśmy 
w historycznej osadzie słowiańskiej. 
Przez kolejne dwa dni uczestniczyliśmy 
w pokazach wytopu szkła z plenerowe-
go pieca hutniczego prowadzone przez 
Jargiło GLASS STUDIO. Z ziemi czer-
pane to również pejzaże geologiczne, 
Izerskie Skrzaty, zdobienie ceramiki, 
malowanie kamieni czerpanie.

„Wisieńką na torcie” i zarazem Za-
kończeniem letniego Festiwalu Sztu-
ki 2018 było Widowisko Uliczne „sza-
fa Show”. 

To niezwykłe, zakręcone, szalo-
ne, prawdziwie ogniste, pełne gagów 
przedstawienie z zaskakującym finałem 
z pewnością skradło serca publiczności.

Na koniec małe podsumowanie. W 
tym roku zorganizowaliśmy dla Was: 52 
warsztaty m.in. szklarskich, rzemieślni-
czych, ceramicznych, kulinarnych, pla-
stycznych, ekologicznych, rękodzielni-
czych, 5 występów: cyrkowe, taneczne, 
muzyczne,2 widowiska plenerowe

15 pokazów m.in. kulinarne, wyto-
pu szkła, formowania szkła na gorąco, 
pokazy kucia broni i narzędzi średnio-
wiecznych, wypału ceramiki, pokazy 
odlewnictwa w brązie, 20 stoisk promo-
cyjnych, rękodzielniczych.

Nad właściwym kierunkiem zajęć 
warsztatowych czuwało 30-stu instruk-
torów.
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Byli z nami również: twórcy, ar-
tyści i rzemieślnicy: Stowarzyszenie 
Sztukmistrzów, „Izerskie Skarby” – 
Fundacja Wspomagająca Rozwój Wsi 
Dolnośląskiej, Zespół taneczny FOX z 
Warszawy,  Zielony Wulkan, Pracownia 

Artystyczna EQLA, Centrum Edukacji 
Ekologicznej, Dolnośląski Zespół Par-
ków Krajobrazowych, Szklana Kuźnia, 
GONDEK GLASS, Galeria Efekt, Jar-
giło Glass Studio.

Letni Festiwal Sztuki został  obję-
ty  patronatami honorowymi przez: 
Marszałka Województwa Dolnośląskie-
go Cezarego Przybylskiego, Starosty 
Jeleniogórskiego Anny Konieczyńskiej, 
Burmistrza Miasta Szklarska Poręba 
Mirosława Grafa

Nasi Partnerzy i sponsorzy: Festi-
wal Ducha Gór, Królowa Karkonoszy, 
Kolor Fest, Pensjonat pod Smerkami 
Restauracja Topollino, Restauracja Me-

tafora, Zakład Zielarski Kawon, Stowa-
rzyszenie Festiwal Kolorów, Kan-bud. 

Byliśmy My 
Organizator: Miejski Ośrodek Kul-

tury, Sportu i aktywności lokalnej w 
Szklarskiej Porębie.

  Dziękujemy naszym sponsorom i 
partnerom za wsparcie, instruktorom, 
artystom, rzemieślnikom za ogromy 
wkład pracy i zaangażowanie, oraz 
wszystkim uczestnikom za wspólnie 
spędzony twórczo czas podczas tego-
rocznego Letniego Festiwalu Sztuki.

Do zobaczenia za rok 
na artskwerze!

maksymilianki  
Dla Niepodległej

Święto Wojska Polskiego w 
Szklarskiej Porębie uczczono w 
niekonwencjonalny sposób. Pod 
hasłem „Dla Niepodległej” odbył 
się Festyn Maksymilianki. Z uwa-
gi na przypadającą w tym roku 
setną rocznicę odzyskania nie-
podległości tradycyjny festyn zo-
stał przygotowany w wyjątkowej 
oprawie. 

Tradycyjnie 15 sierpnia Parafia Św. 
Maksymiliana Kolbe wspólnie z mia-
stem zorganizowała festyn „MAKSY-
MILIANKI”.  Z racji przypadającej 100 
rocznicy odzyskania niepodległości, 
festyn wpisał się w te obchody, dlatego 
miał nieco inny charakter niż w ubie-
głych latach. Więcej w nim było ele-
mentów patriotycznych, przypomina-
jącym o jubileuszu. Na festynie gościli 

min. żołnierze z Akademii Wojsk Lądo-
wych oraz Straż Graniczna. Jak zawsze 
znalazło się coś dla ducha i coś dla ciała.

Młodzież z wrocławskiej grupy 
oazowej przedstawiła kilka scen pan-
tomimy ewangelizacyjnej. Wystąpił 
zespół „Sami Swoi” oraz orkiestra 
OSP w Piechowicach. Pokaz sprawno-
ściowy oraz sztuk walki zademonstro-
wali funkcjonariusze Ośrodka Szkoleń 
Specjalistycznych Straży Granicznej z 
Lubania. Dzieci miały okazję  bawić się  
na olbrzymiej dmuchanej zjeżdżalni i 
wygrać słodkie fanty w trakcie różnych 
konkursów oraz wziąć udział w rodzin-
nych warsztatach. Prócz tego specjalną 
strefę zabawy dla najmłodszych przy-
gotowało OSP Szklarska Poręba. Jak co 
roku było rodzinnie i....smacznie. Bo i 
wyśmienitego jadła było w bród.. Lu-
dzi dobrej woli nie zabrakło, zadbano 
o wszystko co może w tak radosnym 

święcie uszczęśliwić zapracowanego 
mieszkańca i wypoczywającego turystę. 

Impreza o takiej tradycji ma na celu 
zacieśnianie, tak przecież zwyczajnych 
więzów międzyludzkich wśród naszych 
mieszkańców.  Stworzyć im warunki do 
wspólnej zabawy i pokazać turystom, 
jak wiele mieszkańcy Szklarskiej Poręby 
potrafią zdziałać kiedy robią coś wspól-
nie, kiedy jednoczą się wokół tak fan-
tastycznego przedsięwzięcia – mówił 
Mirosław Graf, burmistrz Szklarskiej 
Poręby.
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lekko i na poważnie...
Przez ponad tydzień w różnych 
punktach  Szklarskiej Poręby od-
były się koncerty z cyklu XI Spo-
tkań Muzycznych „Od Bacha do 
współczesności”. 

Mogliśmy wysłuchać wielu utwo-
rów z różnorodnego repertuaru w wy-
konaniu starszych i młodszych, chó-
rów, orkiestr oraz zespołu harfowego. 
Wszystko na wysokim poziomie arty-

stycznym. Trzy koncerty 
zagrał Warszawski Chór 
Chłopięcy pod dyrekcją 
Jakuba Hutka oraz Ze-
spół Harfowy z Sulejówka 
i Chór Amici Canentespod 
dyrekcją Iliny Sawickiej 
i Zespół BDB, którego lide-
rem jest A. Owczynników.  
Najwięcej koncertów za-
grała „Kameralna Wakacyj-

na Orkiestra Karkonoska” pod dyrekcją 
prof. Ewy Marchwickiej. Niesamowici 
młodzi muzycy , z których składa się ta 
orkiestra zagrali wiele znanych utwo-
rów, podczas których każdy z nich miał 
swój solowy występ.  W skład Karko-
noskiej Wakacyjnej Orkiestry Kame-
ralnej (KWOKA) wchodzą pedagodzy 
i uczniowie szkół muzycznych z całej 
Polski. Co roku przyjeżdżają do Szklar-
skiej Poręby aby ćwiczyć koncertowe 
granie , a przy okazji umilają muzycz-
nie początek lata zarówno mieszkań-
com  jak i turystom wypoczywającym 
pod Szrenicą.  Współorganizatorem 
tego wydarzenia jest Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
w Szklarskiej Porębie.

(MOKSiAL)

Mistrzostwa Szklarskiej Poręby  
w minigolfa
Nie brakowało sensacyjnych roz-
strzygnięć ale przede wszystkim 
świetnej zabawy podczas ko-
lejnych Mistrzostw Szklarskiej 
Poręby w Minigolfie im. Piotra 
Kaczmarskiego.

W mistrzostwach wzięło udział 
przeszło 50 zawodników w trzech kate-
goriach wiekowych. Zawodnicy rywali-
zowali na 18. stanowiskach, starając się 
umieścić piłkę w dołku za pomocą jak 
najmniejszej ilości uderzeń. Nie jest to 
zadanie proste bowiem dostępu do doł-
ka bronią różne przeszkody. 

Sobotnie mistrzostwa okazały się 
doskonałą rozrywką dla osób nieza-
leżnie od płci, wieku i poziomu gry. 
Przejście pola do minigolfa to atrak-
cyjny sposób spędzenia wolnego czasu 
na świeżym powietrzu wraz z rodziną 
lub znajomymi. A rywalizacja sportowa  
dostarczyła wielu emocji. Tym bardziej, 
że na najlepszych czekały atrakcyjne 
nagrody.

Imprezie przyświecał charytatywny 
cel. Wpisowe z zawodów zostało prze-
kazane na pokrycie części kosztów re-
habilitacji Joli Wojtusiak, która w 2006 
roku zachorowała na wirusowe zapale-
nie mózgu.

Rehabilitacja, pobyty na turnusach 
leczniczo-rehabilitacyjnych oraz co-
dzienna praca pomaga Joli w powrocie 
do zdrowia. 

Można również wpłacać darowizny 
na konto 

SBl ZaKRZeWO O/ZŁOTÓW 
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 
z dopiskiem: na leczenie wOJTu-
sIaK JOlaNTa
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lornetki do obserwacji okolicy.
Trasę ultramaratonu najszybciej 

pokonali Piotr Basiński i Małgorzata 
Moczulska. Natomiast w pół marato-
nie ponownie triumfował Jacek Sobas. 
Wśród pań najszybsza była Dominika 
Stelmach.

Jakuszycki Ultramaraton w ramach 
Letniego Biegu Piastów był setnym 
maratonem jeleniogórzanina Wiesła-
wa Dula. Wybrał jakuszyckie zawody 
zawody na tę specjalność okoliczność, 
bo czuje się mocno związany z Biegiem 
Piastów. To tu pierwszy raz startował: 
w 1979 roku w IV Biegu Piastów. Setny 
maraton Wiesława Dula – Jakuszycki 
Ultramaraton, był wielkim wydarze-
niem dla środowiska biegowego. Wy-
czyn 66-letniego biegacza, startującego 
w maratonach od niemal 40 lat, elek-
tryzował środowisko biegowe w ca-

łym kraju.  Pobiegło wielu znajomych 
i przyjaciół Wieśka z różnych stron. 
Ale przecież biegacze to jedna wielka 
rodzina.

Po raz kolejny Letni Bieg Piastów 
wspierany jest przez Szklarską Porębę. 

Kolejna edycja kolejny rekord. 
Na listach startowych letniego 
Biegu Piastów znalazło się blisko 
1500 osób. To chyba najlepsze 
podsumowanie biegowego święta 
na Polanie Jakuszyckiej.

Polana Jakuszycka to bez wątpienia 
największy magnes dla biegaczy w na-
szym kraju (i nie tylko).  Mocną stroną 
Letniego Biegu Piastów są niezwykle 
malownicze ale i wymagające trasy. 
Zawodnicy odwiedzają między innymi 
Orle, Samolot, biegną wzdłuż Izery, po-
konują uroczy fragment Kopalnia Sta-
nisław-Wysoki Kamień-Zakręt Śmierci 
oraz wymagające odcinki o nazwach 
Woda Mineralna i Bez Łaski, znane do-
tychczas głównie z biegówek.

Letni Bieg Piastów to także wiele 
atrakcji pozasporto-
wych, również dla 
kibiców: koncert 
zespołu Me Myself 
and I (partnerem 
głównym koncertu 
jest Interferie Sport 
Hotel Bornit), Expo 
ze stoiskami produ-
centów sprzętu spor-
towego, foodtrucki 
z rozmaitymi potra-
wami, jak również 
otwarcie trasy „PKP 
Intercity. Pociąg do 
Gór”.

To ostatnie wy-
darzenie jest efek-
tem nawiązania współpracy partnerskiej 
Biegu Piastów z PKP Intercity. Firma ta 
będzie patronem Górnego Duktu, a uro-
czyste otwarcie uświetni bogatym ze-
stawem atrakcji dla wszystkich. Urzą-
dzi strefę fitness dla dorosłych, zorgani-
zuje gry i zabawy dla dzieci, udostępni 

Fantastyczna atmosfera 
letniego Biegu Piastów

Nasze miasto miano Stolicy Biegu 
Piastów. Zawodnicy, którzy ukończyli 
półmaratony w ramach Maratonu Kar-
konoskiego i Wielkiej Pętli Izerskiej, a 
teraz dołożyli do tego pokonanie Jaku-

szyckiego Półma-
ratonu, sklasyfi-
kowani zostali w 
Pucharze Szklar-
skiej Poręby w 
Półmaratonach.

Nie było to ła-
twe zadanie, nale-
żało bowiem wy-
startować i uzy-
skać jak najlepszy 
czas w trzech 
półmaratonach. 
Klasyfikacja ge-
neralna w 3 pół-
maratonach gór-
skich:

1.07.2018 r. 
(niedziela) – PZU Półmaraton Karko-
noski (10 PZU Maraton Karkonoski)

21.07.2018 r. (sobota) – 6 Półmara-
ton Wielka Pętla Izerska

25.08.2018 r. (sobota) – Półmaraton 
Górski – Letni Bieg Piastów
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SalONIK lITeRaCKI
WaKaCJe

Wyruszamy na wycieczkę… w góry
Wąskim szlakiem przez las.
Pniemy się… w chmury.

Pełni energii, pozytywnych
Myśli i wrażeń
Docieramy na szczyt…
Szczyt naszych marzeń.

Wiktor Kurzeja, kl. VI
 
 

SPaCeR PO PlaŻY
Idę po miękkim
Połyskującym złotem piasku.
Co kilka kroków zauważam
Różowo – białą, ledwo widoczną
Muszelkę wyrzuconą na brzeg.
Niezbyt mocny wiatr rozwiewa mi włosy.
Na twarzy czuję ciepłe promienie słońca.
Koło siebie słyszę szum morza.
Nade mną latają białe mewy,
Które przysiadają na molo.
To jedyny taki czas w roku!

 Agnieszka Fitzet, kl. VI
 

WaKaCJe
Kwiecień, maj już za nami,
Już żyjemy wakacjami.
Czerwiec zleci bardzo szybko,
Do wakacji już tak blisko.
Wakacje to wspaniały czas,
Na który czeka każdy z nas.
Plecak, książki i zeszyty
W ten czas tak znakomity
W kącie będą gdzieś leżały
I na rok szkolny czekały.
Sprawdziany, kartkówki i wypracowania
To nie na wakacje są zadania.
Rower, rolki, hulajnoga – 
Tak zaczyna się przygoda.
Morze, góry, las i łąki
To wspaniałe są zakątki.
Na obozy wyjeżdżamy,
By uwolnić się od mamy,
Od tych ciągłych spraw przyziemnych
I od trosk o nas nadmiernych.
W końcu wyspać się do woli,
Czytać książki z własnej woli,
Robić, na co jest ochota,
To wakacji właśnie cnota.
Och, wakacje upragnione,
Wyczekane, wytęsknione,
Przyjdźcie szybko, trwajcie wiecznie,
Będzie żyło się bajecznie!

 Dawid Stawniak, kl. VI

 WaKaCJe
Mocno słońce świeci,
Bawią się grzecznie dzieci.
Zajadają się owocami
I zachwycają pięknymi widokami.
Na wycieczki w góry się wybierają,
Lodami się objadają. 
W morzu kąpie się dzieci gromada,
Bo to jest świetna zabawa.
W rejsy statki wypływają,
A żaglówki na jeziorach się bujają. 
A na piasku się opalamy.
Zajadamy się pysznymi lodami,
goframi i owocami
Oraz wysyłamy pocztówki
z najlepszymi życzeniami.

 Zofia Hołownia, kl. VI
 

WaKaCJe
U nas pięknie morze śpiewa
tak, jak słońce rozwesela drzewa.
Ptaszek ćwierkać przestał już
I odleciał w ciemny busz.
Gdy zobaczył jasne niebo,
Wnet poleciał za potrzebą.
A nad morzem cud się dzieje.
Lekki wiatr jak kogut pieje.
Już turyści się zabrali,
Chętnie w kółku zaśpiewali.
Razem zawsze raźniej jest.
Możesz dołączyć, jeśli chcesz.

 Stanisław Łuć, kl. VI
  

WaKaCJe
Nadeszły wreszcie wakacje,
Mama robi smaczniejsze kolacje.
Ma teraz dużo czasu wolnego
I może zrobić coś wypasionego.
Tato chce ze mną iść na grzyby,
A ja wolę łowić ryby.
Siostra na placu zabaw szaleje
I nie przejmuje się tym, że deszcz leje.
Brat na dworze w piłkę gra,
Przez to masę kontuzji ma.
Cieszę się, że wakacje nadeszły,
Z radości mam aż pełno dreszczy.

Julia Boleszczuk, kl. VII
 

WaKaCJe
Wakacje to relaks, wypoczynek,
Miły czas dla chłopców i dziewczynek.
Błękit nieba, morza szum,
Już nie męczy ludzi tłum.
Pływanie, bieganie, czytanie,
W piłkę granie i odpoczywanie.

Bez problemów, sprawdzianów i nauki
Leniuchują mądrale i nieuki.
Czas od rana miło spędzamy,
Po górach chodzimy, bo to uwielbiamy.
Leniuchować każdy może,
Spać długo, pływać w jeziorze.
Pod namiotem spędzać noce,
Zjadać słodkie, dojrzałe owoce.
Pływać łódka, pontonem lub kajakiem,
Grillować smaczne kąski i zjadać je ze sma-
kiem.
Kto chce, może łowić ryby,
Do lasu też iść na grzyby.
Zbierać poziomki, czarne jagody,
Cieszyc się z wolności i swobody.
Gdy czas wakacji płynie,
Można go też spędzać w kinie.
Koniec sierpnia wszystkich woła:
„Przyjaciele, książki, nauka i szkoła!”

Amelia Naumowicz, kl. VII
 

 mORZe
Codziennie na plażę chodzimy
I świetnie się bawimy.
W morzu pływamy,

 Zofia Hołownia, kl. VI
 

WaKaCJe
Wszystkie sprawdziany i kartkówki   
 pozdawane.
Podręczniki i zeszyty do szaf pochowane.
Nie muszę już o siódmej wstawać
I co dzień tą samą drogę na śpiąco 
 maszerować.
Jutro gdzieś polecę samolotem,
Cały rok marzyłam o tym.
Nad morze z mamą, na żagle z tatą,
A zajadać się będę cukrową watą. 
Wesołe miasteczka, cyrki i zoo,
Myślę, że czekać było warto.
Odwiedzę dziadków, siostrę i znajomych.
Spróbuję wszystkich smaków lodów 
 owocowych.
Śmiech i radość będą mi towarzyszyć,
Ale też znajdę dla siebie chwilę ciszy.
Wieczorem blask ogniska oświetla 
 przestrzeń.
Jestem pewna, że potrzebuję wolnego 
 więcej.
Szczęście mnie jak nigdy dotąd rozpiera.
Już jestem ciekawa, gdzie się za rok 
 wybieram.

Marcelina Orchowska, kl. VII
 

MIeJSKa RaDa SeNIORÓW
Radni MRS dyżurują w każdy 
poniedziałek godz. 11.00-12.30

Przyjmujemy skargi, wnioski seniorów

Klasyfikacja była prowadzona wg 
następujących zasad: by być sklasyfiko-
wanym w klasyfikacji generalnej nale-
żało ukończyć wszystkie 3 biegi, nale-
żało stosować się do regulaminów po-
szczególnych biegów, liczyła się suma 
czasów wszystkich biegów, uczestnik, 
który uzyskał najkrótszy czas został 
zwycięzcą Pucharu.

Najszybsi we wszystkich trzech pół-
maratonach byli:
Klasyfikacja kobiet:
1. STELMACH Dominika, Warszawa, 
Duklanowski Team, 04:34:19
2. OBSTÓJ Karolina, Kiełczów, Soba-
steam, 04:59:44
3. WIĘCEK Anna, Wrocław, Kubutek 
Running Team Wrocław, 05:06:59

Klasyfikacja mężczyzn:
1. SOBAS Jacek, Kędzierzyn-Koźle,  
#sobasteam, 04:12:10
2. JANKOWSKI Grzegorz, Jaczów, 
04:52:10
3. RADECKI Jakub, Wrocław, Kubutek 
Running Team, 04:55:24
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