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Polana Jakuszycka
Stowarzyszenie Bieg Piastów podpisało 18 listopada umowę przedwstępną z Urzędem Marszałkowskim w sprawie przebudowy Polany Jakuszyckiej.
Umowa dotyczy przeniesienia własności gruntów do lipca przyszłego roku.
Jej podpisanie to efekt aż trzech lat negocjacji, ustaleń a czasem i kłótni. Teraz w ciągu najbliższych kilku lat Polana ma zmienić się w nowoczesny ośrodek narciarstwa biegowego i biathlonu.
Polepszenie warunków uprawiania
biegów przez amatorów ma polegać,
m.in., na budowie szatni, toalet, pryszniców, miejsc smarowania nart, jak
również punktów gastronomicznych.
Miejsca te mają także służyć wyczynowcom, którzy będą przyjeżdżać na
treningi i zawody. Ułatwienie organizacji Pucharu Świata czy Mistrzostw
Świata ma polegać dodatkowo na dostosowaniu tras do wymogów zawodów najwyższej rangi, organizacji magazynu śniegu i innych udogodnień.
Oczywiście, prace te będą wykonywane
na Polanie Jakuszyckiej i w jej najbliższym sąsiedztwie, a nie na trasach położonych w głębi Gór Izerskich. Tam
nic się nie zmieni. Koncepcję ośrodka
opracuje komisja z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia Bieg Piastów,
Polskiego Związku Biathlonu, Polskiego Związku Narciarskiego i DPiN,
której przewodzić będzie honorowy
prezes i komandor Biegu Piastów Julian Gozdowski. Polana Jakuszycka
zostanie wydana spółce Urzędu Marszałkowskiego do końca września 2016
roku. Bieg Piastów (także jego letnia
i rowerowa wersja) ma być organizowany dalej przez Stowarzyszenie Bieg
Piastów. Inwestycja na Polanie Jaku-

szyckiej ma być prowadzona tak, by nie
utrudniać życia biegaczom narciarskim.
Jak podkreślał Sebastina Kącki – prezes
Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki, spółki która zajmie sie przebudową, wypracowana koncepcja nie zmieni
tożsamości Polany Jakuszyckiej.
Stowarzyszenie przekaże za symboliczna złotówkę część terenów wraz ze
swymi długami w wys 550 tys., a druga
część gruntów zostanie wydzierżawiona za nieodpłatne korzystanie z pewnych obiektów po ich powstaniu. Spółka marszałkowska za pieniądze województwa i ministerstwa sportu wybuduje tam ośrodek sportów zimowych,
który będzie w stanie organizować nawet Puchary Świata. Koszt inwestycji
szacowany jest na ok 50 mln złotych.
„Osobiście bardzo się cieszę, że ta
umowa została podpisana. To był jeden

z priorytetów jaki sobie postawiłem aby
z Polany Jakuszyckiej uczynić perełkę
i tak przygotować infrastrukturę aby
mogły się tu odbywać zawody rangi
europejskiej i światowej. Dziękuję Julianowi Gozdowskiemu twórcy potęgi
Biegu Piastów oraz Panu Dariuszowi
Serafinowi i Zygmuntowi Bobowskiemu, obecnemu prezesowi za to, że po
wielu trudnych rozmowach udało się to
porozumienie podpisać.” – powiedział
w podsumowaniu konferencji prasowej
marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Zanim jednak łopaty zostaną wbite
w ziemię, upłynie sporo czasu. Podpisana umowa jest przedwstępna. Kolejna
– znacznie bardziej szczegółowa – zawarta zostanie w ciągu kilku miesięcy.
Sporo czasu zajmie też uzgodnienie

koncepcji rozbudowy, a potem przełożenie jej na plany architektoniczne i budowlane. Spółka DPiN będzie musiała
też zorganizować finansowanie inwestycji w oparciu o dotacje samorządu
wojewódzkiego i Ministerstwa Sportu.
Dla Stowarzyszenia Bieg Piastów
przekazanie terenu spółce DPiN jest
bardzo trudną decyzją, pewnie najtrudniejszą w ponad 20-letniej historii.
„Robimy to z ogromnym bólem serca, jesteśmy związani emocjonalnie z
Polaną Jakuszycką. Jednocześnie mamy
pewność, że jeśli ośrodek zostanie zbudowany i będzie zarządzany tak, jak należy (czyli pogodzony zostanie wyczyn
z rekreacją), przyczynimy się do tego,
co dla nas najważniejsze: upowszechniania uprawiania narciarstwa biegowego i innych dyscyplin sportowych oraz
propagowania zdrowego stylu życia.
Nie chcemy zmarnować szansy, jaka
jest teraz przed Jakuszycami, polskim
narciarstwem biegowym, Szklarską Po-

rębą, Kotliną Jeleniogórską i Dolnym
Śląskiem. Aby ją wykorzystać, musimy
przyjąć na siebie to ryzyko. Czasem
trzeba coś oddać, by wygrać znacznie
więcej. Jesteśmy przekonani, że tak bę-

Miejskie
przeprowadzki
W najbliższych latach czekają nas
przeprowadzki kilku miejskich instytucji. Swoje siedziby zmienią MOKSiAL,
MOPS, Referat Promocji, Informacja
Turystyczna, Biblioteka i MZGL. Przeniesione będzie też miejskie archiwum
które dziś upchnięte jest w szkole. Przeprowadzki związane są z planami zagospodarowania obiektów po byłym batalionie WOP/Straży Granicznej. Plan zakłada aby w powojskowych obiektach
ulokować MOPS, MZGL i miejskie archiwum. Swoje siedziby znajdą tam też
stowarzyszenia działające w mieście.
Jednak w związku z odległością nowej
siedziby od centrum niezbędnym wydaje się zorganizowanie miejskiej komunikacji. Plan jej stworzenia jest również
w trakcie opracowywania. Dla mieszkańców którzy będą chcieli uregulować
tylko swoje zobowiązania czynszowe
i za usługi komunalne otwarta będzie
kasa w Urzędzie Miasta. Chociaż adaptacja budynków po byłym WOP to inwestycja na którą potrzeba będzie wielu
milionów złotych, nie będzie miasta tak
wiele kosztować.
„Chcemy wykorzystać środki do-
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stępne w ramach funduszy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” - wyjaśnia burmistrz miasta Mirosław Graf.
Zmieni się także wygląd i zagospodarowanie terenów obok. Burmistrz
podpisał porozumienie z inwestorem
budującym na przyległej działce dwa
apart hotele. To firma znana choćby
dzięki Osadzie Śnieżka w Łomnicy.
Inwestor wystąpił z propozycją przeniesienia Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK), którego obecność mogłaby zakłócać komfort wypoczynku gości w budowanym
obiekcie. W zamian za to na terenie
należącym do miasta wybuduje muszlę
koncertową, korty tenisowe a dawną
stolarnię zamieni na halę do Squasha i
szatnie. Przeniesienie PSZOK i budowę
kompleksu sportowego sfinansuje z
własnych środków inwestor. PSZOK
będzie przeniesiony kawałek dalej
na drugi koniec miejskiej działki a
drogę do niego również wybuduje
zainteresowana jego przeniesieniem
firma. Miasto zagospodaruje teren i
wzbogaci się o wart kilkaset tysięcy
złotych, nie wydając ani złotówki.
Nową siedzibę zyska też MOKSiAL.

dzie tym razem.” – czytamy na stronie
Stowarzyszenia.
(red.)

Miasto zrezygnowało z rozbudowy i
modernizacji jego obecnej siedziby na
Białej Dolinie. Ośrodek Kultury zostanie ulokowany w przy ulicy Turystycznej, gdzie dziś tymczasowo mieści się
MZGL. Po przebudowie budynku miejsce w nim oprócz MOKSiAL-u znajdą
także Referat Promocji i Miejska Biblioteka. Przeniesienie ośrodka do centrum miasta to szansa na jego rozwój. W
nowej lokalizacji znajdzie się bowiem
miejsce m.in. na salę widowiskową czy
„Kino za Rogiem”. Także te inwestycje
mają zostać sfinansowane dzięki dotacjom z funduszy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Budynek który zwolni Referat Promocji zostanie wykorzystany na potrzeby urzędu miasta. Natomiast siedziba
MOPS przy ulicy Jedności Narodowej oraz budynek po dawnej Szkole
podstawowej nr 2 gdzie dziś mieści
się MOKSiAL zostaną wystawione na
sprzedaż.
Robert Kotecki
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Nowa strategia społeczna
Szklarskiej Poręby
Do zadań własnych gminy należy
opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem
programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów
uzależnień, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka. Stąd też od czerwca br. nad
opracowaniem nowej Strategii społecznej na lata 2016-2020 pracuje pod
kierownictwem zastępcy burmistrza
Stanisława Koziny zespół powołany
przez burmistrza złożony z ekspertów
zaangażowanych w rozwiązywanie i
profilaktykę występowania problemów
społecznych na co dzień.
Głównym powodem przystąpienia
do aktualizacji strategii społecznej jest
fakt, iż obecnie obowiązująca „Strategia integracji i aktywizacji społecznej
dla Szklarskiej Poręby na lata 20082015” traci swoją aktualność. Istotne jest także, że od ostatniej diagnozy
problemów społecznych minęło już 8
lat, co w obecnej bardzo dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości jest bardzo długim okresem czasu.
Zespół pracujący
nad strategią oprócz
cyklicznych spotkań
na których wypracowywane są kolejne etapy strategii przeprowadził badania ankietowe
wśród mieszkańców
naszego miasta. Ich
wyniki posłużyły do
wypracowania trzech
najważniejszych obszarów nad jakimi
powinni pochylić się
twórcy
dokumentu.
Pierwszy z obszarów
to tzw. grupy wrażliwe,
a wiec grupy społeczne, którym w obecnym
etapie życia należy
udzielić największego wsparcia. Do grup

tych zaliczono: dzieci i młodzież, młode rodziny z dziećmi, seniorów oraz
osoby niepełnosprawne. Drugi z obszarów dotyka najpilniejszych problemów
społecznych występujących w naszym
mieście czyli bezrobocia, wszelakich
uzależnień, ubóstwa i przemocy domowej. Ostatni obszar obejmuje wszelkie
działania, jaki powinny być podejmowane w mieście w celu integracji lokalnej społeczności, budowania lokalnej
tożsamości mieszkańców i kształtowanie postaw. Opracowano również wizję
i misję oraz przeprowadzono analizę
SWOT naszego miasta patrząc na te
trzy zagadnienia z perspektywy spraw
społecznych.
Zespół pracujący nad strategią w
celu poznania stanowisk różnych środowisk i organizacji działających na
terenie naszego miasta na swoje spotkania zaprasza przedstawicieli biznesu,
instytucji działających na terenie miasta, jednostek oświatowych ale także
reprezentantów najbardziej aktywnych
stowarzyszeń i fundacji. Okazją do zaprezentowania swoich poglądów przez
wszystkich mieszkańców była zorgani-
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zowana w dniu 4 listopada w Cafe Park
Esplanada tzw. world cafe. Każdy z
przybyłych miał możliwość zaangażowania się w pracę stolika pracującego
nad konkretnym zagadnieniem/obszarem z wyżej opisanych. Frekwencja
mieszkańców na spotkaniu dopisała.
W najbliższych tygodniach zadaniem grup roboczych powołanych w
trakcie prac zespołu jest wypracowanie
celów głównych i szczegółowych dla
każdego z trzech opisanych wcześniej
obszarów na podstawie materiału z
badań ankietowych, materiału wypracowanego na world cafe oraz innych
dostępnych danych statystycznych. Według planów strategia ma być jeszcze w
tym roku przyjęta uchwałą rady miasta.
Dokument ma być wyznacznikiem działań podejmowanych na terenie miasta
w celu wzmocnienia jego kapitału społecznego ale i dokumentem do którego
będzie można odnosić przy ubieganiu
się o zewnętrzne źródła finansowania
różnorodnych działań społecznych.
(MSL)
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Zimowa kampania promocyjna
Szklarskiej Poręby trwa
SZKLARSKA PORĘBA NA TARGACH W LIPSKU
I NA STADIONIE NARODOWYM
W dniach 18-22.11.2015 w Lipsku
odbyły się 26 Międzynarodowe Targi
Turystyki i Caravaningu. Targi te cieszą się ogromną popularnością wśród
przedstawicieli branży turystycznej
i należą do jednych z największych
targów turystycznych w Niemczech.
Targi były podzielone na dni tematyczne: środa – dzień caravaningu i urlopów
rodzinnych, czwartek – dzień seniora,
piątek – dzień zdrowia, sobota – dzień
ucznia i studenta, niedziela – dzień
zabaw dla małych i dużych dzieci.
Stoisko Karkonoszy cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających. Promowaliśmy tam zimowe atrakcje Szklarskiej Poręby, ofertę
SkiAreny Szrenica i Biegu Piastów. Odwiedzający najczęściej pytali o nartostrady i trasy do narciarstwa biegowego.
Serdeczne podziękowania dla firmy
HOREKO, która obsługiwała stoisko.
Akcja „Zimowy Narodowy” to przedsięwzięcie realizowane przez Referat
promocji Miasta wspólnie z Urzędem
Marszałkowskim Dolnego Śląska oraz z
Lokalną Organizacją Turystyczną w
Szklarskiej Porębie na Stadionie Naro-

dowy w Warszawie. Zimowy Narodowy to najbardziej spektakularna zimowa atrakcja stolicy. Tylko w ubiegłym
sezonie z oferty Zimowego Miasteczka
skorzystało ponad pół miliona gości!
Jeśli zima, to na Dolnym Śląsku:
aktywnie, na sportowo lub wypoczynkowo – o tym wszystkim przekonywali

się mieszkańcy (nie tylko) Warszawy
podczas akcji „Zimowy Narodowy”.
Akcja trwa podczas 2 kolejnych
weekendów 28-29.11 oraz 5-6.12 każdy, kto odwiedzi lodowisko na Stadionie Narodowym, mógł zapoznać się
z ofertą promocyjną naszego miasta. Na
specjalnym stoisku promocyjnym prezentowane są największe atrakcje turystyczne Szklarskiej Poręby i okolicy.
Duży nacisk jest położony na promocje
bazy noclegowej miasta oraz zimowego
kalendarza imprez. Sporym powodzeniem cieszą się organizowane konkursy
w których nagrodą są vouchery pobytowe do wykorzystania w naszym mieście.
Jednym z ważniejszych celów tego
działania jest też informowanie warszawiaków o lepszej dostępności komunikacyjnej do Karkonoszy (skrócenie czasu przejazdu, połączenia PKP).
Po zakończeniu akcji poinformujemy szerzej o jej przebiegu.
Referat Promocji Miasta
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„Interaktywna Szklarska Poręba
– okno na świat dla każdego”
Miasto Szklarska Poręba uzyskało
dofinansowanie
wysokości
5 345 254,00 zł na realizację projektu
„Interaktywna Szklarska Poręba –
okno na świat dla każdego”.
W dniu 30 czerwca 2014 r. została podpisana z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie umowa nr
POIG.08.03.00- 02-244/13-00. Projekt
realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie
innowacyjności gospodarki, Działanie
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.
Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 5 345 254,00 PLN, w tym:
4 543 465,90 PLN z budżetu środków
europejskich, 801 788,10 PLN z budżetu państwa.
Zakończenie projektu: 31.12.2015 r.
Celem głównym projektu jest
zapewnienie darmowego dostępu do
Internetu gospodarstwom domowym
z terenu miasta Szklarska Poręba zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z
powodu trudnej sytuacji ekonomicznej
lub ze względu na niepełnosprawność
oraz dla 8 placówek podległych Miastu
Szklarska Poręba w ramach działań koordynacyjnych. W tym celu projekt zakłada budowę sieci szerokopasmowej,
która będzie zapewniać dostęp do Internetu dla Beneficjentów Ostatecznych.
W ramach projektu przewiduje się
realizację głównych działań, takich jak:
• zapewnienie dostępu do Internetu
55 gospodarstwom domowym oraz
8 placówkom objętym projektem,
• zakup 70 zestawów komputerowych
wraz z urządzeniami peryferyjnymi
oraz oprogramowaniem i podłączeniem ich do Internetu,
• budowa 10 stacji bazowych,
• budowa przyłączy do 63 budynków,
• szkolenie beneficjentów z zakresu
obsługi sprzętu komputerowego oraz
aplikacji komputerowych i Internetu.
Projekt zakłada stworzenie miejsc
komputerowych z dostępem do Internetu w następujących placówkach podległych miastu:

• Świetlica Środowiskowa „PLUS”
• Klub Integracji Społecznej
• Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
• Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej
• Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna „Cegiełka”
• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
• Miejska Biblioteka Publiczna
• Urząd Miejski
Realizacja działań koordynacyjnych, dzięki otwartemu dostępowi do
Internetu oraz nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych dla wszystkich
osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przyczyni się do:
• zmniejszenia poziomu wykluczenia
cyfrowego na obszarze miasta
• umożliwi zdobycie kompetencji teleinformatycznych oraz podniesie
poziom wiedzy
• wzrostu motywacji beneficjentów do
aktywnego zdobywania wiedzy
• zachęci młodzież szkolną do pogłębiania zainteresowań
• udostępni mieszkańcom nowe narzędzia komunikacji
• integracji osób wykluczonych
• budowy społeczeństwa informacyjnego w mieście
• ułatwienia osobom bezrobotnym
znalezienia pracy
• podniesienia jakości edukacji, dzięki
swobodnemu dostępowi do Internetu
także przez uczniów,
• poprawy jakość życia dzięki możliwości
samokształcenia oraz
zwiększenia dostępności do rynku pracy.

Zadania wykonane dotychczas:
1. Na ukończeniu jest budowa sieci
szerokopasmowej – będą to 4 wieże
wolnostojące o wysokości 24 metry
i 6 masztów antenowych. Maszty
zostały już wybudowane.
2. Obecnie trwają prace na schronisku
Szrenica – montaż masztu antenowego.
3. W dniu 13 listopada 2015 r. uzyskano zgodę, aby w ramach oszczędności projektowych dodatkowo objąć projektem SP NR 1, SP NR 5 i
Gimnazjum, tj. włączyć ich w sieć
i zakupić zestawy komputerowe.
Liczba zestawów komputerowych,
które otrzymają szkoły: SP Nr 1 – 20
sztuk, SP Nr 5 – 20 sztuk, Gimnazjum – 10 sztuk. W sumie zostanie
zakupionych 120 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
4. Zakończyła się rekrutacja Beneficjentów – 55 gospodarstw domowych, które spełniają wymagania
POIG, obecnie trwają prace instalacyjne terminali radiowych RSK u
tych osób.
5. W miesiącu grudniu osoby te zostaną przeszkolone z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. Firma zostanie wyłoniona w trybie zapytania ofertowego do końca
listopada 2015 r.
6. Do końca listopada zostanie wyłoniona firma która dostarczy łącze
Internetowe i będzie świadczyć
usługi dostępu do Internetu.

Udział w projekcie
jest bezpłatny. Koszty
uczestnictwa w projekcie
pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%)
i
Budżetu
Państwa
(15%).
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11 listopada
11.11.2015r. jak co roku obchodziliśmy
uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. Atrakcji tego dnia nie zabrakło.
Tradycyjnie już, oficjalne uroczystości
poprzedził koncert pieśni Legionowych
i patriotycznych w wykonaniu Chóru „Porębianie” pod kierownictwem Stanisława
Leszczawskiego oraz msza św. odprawiona
w kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Franciszkańskiej.
Oficjalne obchody odbyły się po raz
pierwszy w tym roku na skwerze Obrońców
Granic przy ul. Jedności Narodowej. W apelu poświęconym Świętu Niepodległości
wzięło udział wielu mieszkańców Szklarskiej Poręby, władz miasta, samorządów,
instytucji, kościoła, służb miejskich, kombatantów, oświaty oraz nadleśnictwa. Wśród
nich nie zabrakło najmłodszych obywateli
miasta.

Osiedle Huty ogłasza konkurs na Bożonarodzeniową Choinkę!
Liderzy lokalnej społeczności Osiedla Huty, członkowie Stowarzyszenia LokalniNiebanalni i pracownicy MOPS-u ogłaszają konkurs na Świąteczną Ozdobę w kształcie
choinki. Choinki wykonana w technice dowolnej powinny nawiązywać tematycznie
do tradycji np. hutniczych, walońskich naszego regionu, być bryłami przestrzennymi i
mieć max 50cm wysokości oraz zostać wraz z danymi wykonawcy dostarczone do dnia
11 grudnia br do godz. 15.00 do Przedszkola nr 2 na Osiedlu Huty.
W dniu 12 grudnia br. na Bożonarodzeniowym Świątecznym spotkaniu na Osiedlu
Huty niezależne jury wybierze najbardziej oryginalną choinkę i przyzna trzy pierwsze
nagrody oraz wyróżnienia. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają
Dyrektor Przedszkola nr 2 tel. 757172716 oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 7571712146 wew. 118.
Na samo „Bożonarodzeniowe Świąteczne spotkanie” zaplanowano także warsztaty wykonywania ozdób z wiórów osikowych, warsztaty ozdabiania bombek, dekorowania świeczek metodą decoupage oraz naukę techniki wykonywania świątecznych
stroików. Nie zabraknie również śpiewania kolęd. Początek spotkania o godzinie 15.00.
Serdecznie wszystkich zapraszamy! (MOPS-MSL)
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KOCHAM CIĘ SZKLARSKO!
Po raz czwarty w historii naszego
miasta ale po raz pierwszy w Szkole
Podstawowej nr 1 w czwartek 5 listopada rozegrany został turniej Kocham Cię
Szklarsko.
W szranki stanęły dwie międzypokoleniowe drużyny, na których czele
dzielnie walczyli Burmistrz Mirosław
Graf (drużyna Czerwonych) i Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof
Jahn (drużyna Niebieskich). W skład
każdej drużyny wchodzili przedstawiciele uczniów: szóstej klasy szkoły
podstawnej, gimnazjum, liceum oraz
reprezentanci nauczycieli i seniorów.
Każdą z drużyn wspierała 20-osobowa
międzypokoleniowa grupa wspierająca.
Jak w oryginale telewizyjnego teleturnieju Kocham Cię Polsko! na drużyny czekało wiele ciekawych konkurencji. Pytania dotyczyły głównie znajomości historii naszego miasta, ale nie
zabrakło też wątków współczesnych.
Sportowe umiejętności uczestników
sprawdziły dwie konkurencje -wspinaczka po tzw. ściance i strzelanie z
karabinku.
Po pełnej emocji, zaciętej ale bardzo
wyrównanej walce zwycięstwo odniosła
drużyna Czerwonych. Po wzajemnych
gratulacjach wszyscy zebrani zarówno
zawodnicy jak i widzowie tradycyjnie

zostali poczęstowani ogromnym tortem.
Po kawałku tortu wystarczyło również
dla grupki wolontariuszy z ZSOiMS,
którzy sumiennie wypełniali wyznaczone im przez organizatora zadania.
Teleturniej Kocham Cię Szklarsko
jest elementem projektu „Zostań Wolontariuszem – podziel się czasem, umiejętnościami i duszą” wpisujący się w
zadanie publiczne - Wspieranie imprez
i inicjatyw promujących zdrowy styl
życia wolny od uzależnień, w tym imprez społecznościowych, sportowych,
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kulturalnych i artystycznych współfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szklarskiej Porębie. Ten
zorganizowany przez Stowarzyszenie
Lokalni-Niebanalni w partnerstwie ze
Szkoła Podstawową nr 1 projekt składał
się z szeregu działań mających na celu
promocję wolontariatu i integrację międzypokoleniową mieszkańców Szklarskiej Poręby.
(MOPS-MSL)
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Oficjalne otwarcie Skate Parku
11 listopada oficjalnie do użytku
został oddany Skate Park w Szklarskiej Porębie.
Mimo niesprzyjającej aury ceremonia otwarcia Skate Parku odbyła się
zgodnie z planem. Jednym z jej elementów miały być akrobacje na BMX
i deskorolkach. Śliska nawierzchnia nie
pozwoliła jednak skateborderom na
efektowne ewolucje. Obejrzeć można
było za to popisy na BMX.

Otwarcia dokonali: obecny burmistrz Mirosław Graf, poprzednio urzędujący Grzegorz Sokoliński i przedstawiciel firmy „Techramps” z Krakowa,
która wykonała obiekt.
To naprawdę doskonały obiekt i
ciężko w najbliższej okolicy znaleźć
lepszy. Do dyspozycji amatorów rowerowych i deskorolkowych akrobacji oddano 9 elementów w tym bowl o dwóch
głębokościach i jednym podwyższeniu.
Inne urządzenia to: Piramida, Podjazd:
grindbox spadkowy, grindbox łamany,
poręcz spadkowa, Bank – wall, spory
Funbox, Spine, Quarter pipe, Wybitka z
london – gap i prosta poręcz.
Betonowy obiekt obejmuje powierzchnię 600 m2 i zlokalizowany został w bezpośrednim sąsiedztwie boiska
sportowego. Rodzaj urządzeń i ich rozmieszczenie projektanci Slo Concept
wybrali wraz z lokalną młodzieżą w ramach konsultacji społecznych.
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Godnym odnotowania jest fakt, iż
przez cały okres projektowy (rozmowy
i uzgodnienia z lokalnymi miłośnikami
tej formy rekreacji trwały od września
2013 r.) miasto cały czas miało kontakt
z lokalnym środowiskiem, dzięki czemu park spełnia oczekiwania zarówno
deskorolkowsów, rolkarzy jak i zwolenników BMX. Wykonawcą Skateparku jest Techramps z Krakowa. Firma
ma na swoim koncie przeszło 400 po-

dobnych obiektów wybudowanych w
Polsce i zagranicą.
Wartość inwestycji wraz z siłownią
zewnętrzną to 635 tys. zł. Szklarska

Poręba na dofinansowanie tego celu pozyskała promesę z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej w ramach: „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego” w wysokości
190 tys złotych.
Po części oficjalnej członkowie teamu Techramps zaprezentowali krótki
pokaz akrobacji rowerowych na nowo
otwartym obiekcie.
Obok Szkoły Podstawowej nr 1 powstał w ostatnim okresie cały kompleks
wypoczynkowy sprzyjający rekreacji
na świeżym powietrzu. Ulokowany
jest tam Orlik, siłownia napowietrzna i
skatepark, którymi opiekuje się Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej.
MOKSiAL / red.
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ZIMA ZA PASEM
MZGL już od lata przygotowywał
się do Akcji Zima.. Od sierpnia trwają
intensywne naprawy sprzętu. Ich koszt
przekroczył już 54 tysiące złotych,
które nie były ujęte w budżecie na rok
2015. Część sprzętu była w ogóle nieprzydatna. Udało się sprzedać ciągnik
rolniczy (Fastrac) za 52 tys złotych. To
kwota przekraczająca pierwotną wycenę która oscylowała wokół 38 tysięcy.
W zamian zakład zakupił silniejszą
maszynę (Ciągnik Ursus) wraz z pługiem. Wkrótce powinna zostać sfinalizowana sprzedaż samochodu specjalnego Mercedes Unimog. Ten pojazd
mimo niezłych parametrów niestety
nie sprawdził się w eksploatacji, przede
wszystkim z powodu awaryjności.
Na wszystkie naprawy od 2011 roku
wydano 275 tysięcy
złotych. Trwa także naprawa pojazdu
HDS. Łącznie na
stanie zakładu pozostaje 12 różnych
pojazdów MZGL
zgromadził 500 ton
piasku i 213 ton soli
(po cenach letnich).
Jednak przy obfitej
w opady śniegu zimie zapasy te mogą
się okazać niewystarczające.
Kalkulacje mówią o 600 tonach
soli i 1500 tonach
piasku. Zabezpie-
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czony jest też zapas
paliwa (46 tys litrów)
– kalkulacje wskazują
zimowe zużycie na
poziomie 8 tys litrów
miesięcznie.
Koszt
akcji zima ma oscylować wokół 384 tysięcy złotych. Póki co
nie jest przewidywany
udział firm zewnętrznych w odśnieżaniu.
Z prostej przyczyny.
To dodatkowe koszty
rzędu 130 zł na godzinę pracy jednego
pojazdu.
(red.)
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Noc w przedszkolu
Bo przedszkole to jest fajna sprawa,
bo w przedszkolu jest ruch i zabawa.
Bo przedszkole to jest super rzecz
i nie tylko w dzień, ale W NOCY TEŻ!!!
Lubimy chodzić do przedszkola.
Mamy tu swoich przyjaciół, kolegów,
ulubione zabawki i zajęcia. Czas spędzony na zabawie szybko mija i niekiedy, gdy przyjdą po nas rodzice, ciężko
nam się oderwać od rozpoczętej zabawy. Zdarzyło się jednak, że praktycznie nie musieliśmy przerywać zabawy,
gdyż spędziliśmy w przedszkolu caaały
dzień i... caaaałą noc! Już po raz drugi spotkaliśmy się (06.11.2015r.), aby
spędzić noc w naszym przedszkolu.
Rodzice, na specjalnym zebraniu, umówili się jakie atrakcje dla nas przygotują
i kto będzie za nie odpowiedzialny.
W tajemnicy obmyślili zabawy,
konkursy i niespodzianki. W piątek
o godzinie 18.00 spotkaliśmy się wszyscy na polanie przy płonącym ognisku,
gdzie śpiewaliśmy piosenki, uczyliśmy się pląsów i piekliśmy kiełbaski,
a wszystko to z tajemniczą muzyką
bębnów w tle. Mama Tymona malowała nam twarze w indiańskie barwy i po
głębokim spojrzeniu w oczy, nadawała wyjątkowe imiona. Okazało się, że
przodkowie taty Natana wywodzą się

z plemienia Indian i w jego żyłach krąży indiańska krew. Taniec ognia i zaklinanie pogody w jego wykonaniu było
rewelacyjne, uważamy, że był nawet
lepszy, niż Tańczący z Wilkami. Tylko
z tą pogodą coś mu nie wyszło, gdyż

Przygotowywania do Świat Bożego Narodzenia to również czas kreatywnej
zabawy w przystrajanie domu, szukanie prezentów dla bliskich, tworzenie
świątecznej atmosfery. Jak co roku przed świętami, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza na warsztaty z cyklu „Idą
święta” wszystkich, którzy chcieliby własnoręcznie przygotować niebanalne
upominki i ozdoby. Do wspólnego spędzenia czasu zapraszamy osoby w każdym wieku, mile widziane są rodziny z dziećmi.

MOKSiAL zaprasza do
„Świątecznej fabryki rękodzieła”
10 grudnia godz. 16:00-19:00 „Choinkowe lampioniki” – zajęcia ceramiczne
11 grudnia godz. 16:00-19:00 „Święta na bombkowo” – zajęcia szklarskie
18 grudnia godz. 16:00-18:00 „Piernikowo” – kulinarne – zdobienie pierników
Zapewniamy materiały. Wstęp wolny.
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miał odpędzić deszcz, a tu nagle wieczorem się rozpadało!
Zdążyliśmy jednak przed deszczem
uczestniczyć w podchodach z latarkami.
Dookoła przedszkola pochowane były
paczuszki z przyborami potrzebnymi do
wykonania kolejnego, zaplanowanego
przez rodziców zadania. Pani Dyrektor
podzieliła nas na trzy zespoły i każdy
wyruszył na „indiańskie łowy”. Zespołom udało się zebrać wszystkie ukryte
woreczki i z tymi łupami wróciliśmy do
przedszkola, gdzie przygotowane były
trzy białe, indiańskie proporce, które za
pomocą znalezionych przyborów pla-

stycznych, każdy zespół miał ozdobić
według własnego pomysłu. Z zapałem
zabraliśmy się do pracy, wykorzystując
pisaki, farby i kolorową bibułę. Efekty
naszej pracy do tej pory można podziwiać w wejściu do przedszkola, gdzie
proporce dumnie powiewają.
Kolejną wielką atrakcją było „Piżama Party” zorganizowane przez panią
Gorayską. W specjalnie dyskotekowo
oświetlonej sali drewnianej pani Gorayska bawiła się z nami, śpiewając
muzyczne hity. Dobrze, że mieliśmy na
sobie tylko lekkie piżamki, gdyż rytmy i atmosfera były naprawdę gorące.
„Podkręciła” ją jeszcze niezapowiedziana wizyta sąsiadki. Pani Pelagia
wpadła do przedszkola bardzo zła na
nas, że wyprawiamy hałasy po nocy,
a ona nie może zasnąć. Pani Dyrektor uspokoiła ją jednak i zaprosiła do
wspólnej zabawy. Atrakcyjnej sąsiadki
nie trzeba było długo prosić, a że była
odpowiednio przygotowana – w piżam-
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kę i bamboszki, mogła z nami zostać
i się bawić. Tańcom i hulankom, przeplatanym konkursami, nie było końca...
A gdy w końcu ich kres nadszedł, czas
było powędrować do łóżek, nie zapominając oczywiście o umyciu twarzy
i zębów. Sala „Królików” zamieniła
się w sypialnię, na podłodze rodzice
przygotowali nam materace, karimaty,
poduchy, kołdry, koce, śpiwory. W tak
przygotowanych posłaniach leżeliśmy,
przytulając swoje pluszaki i słuchając
„Bajki o krasnalu, który chciał być elfem”, czytanej przez sympatyczną panią Pelagię, która została z nami na noc.
Wszyscy szybko zasnęliśmy z postanowieniem, żeby zapamiętać swój sen.
Bowiem sny śnione w nowym miejscu
się sprawdzają!
Rano jednak nikt z nas nie pamiętał,
co się komu śniło. Po porannej toalecie
i porządkowaniu łóżek, zeszliśmy na
wspólne śniadanie, przy którym oczekiwaliśmy na przyjście rodziców.
Noc w przedszkolu minęła jeszcze
szybciej, niż dni w nim spędzane!
Miejskie Przedszkole nr 2

Koncert zespołu
"Mythos"
kolędowanie
2 stycznia

w kościele pw.
św. Maksymiliana Marii
Kolbe ul. Mickiewicza 16
wstęp wolny
Informacje pod nr tel.
75 717 36 14,
mok@mok.szklarskaporeba.pl
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej,
ul. Słowackiego 13
Szklarska Poręba
Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 10/15
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25 lat pomocy społecznej
w Szklarskiej Porębie
Tak jak żołnierze Święto Wojska
Polskiego, jak nauczyciele Dzień Edukacji Narodowej, jak górnicy Barbórkę
tak i pracownicy pomocy społecznej
mają swój Dzień Pracownika Socjalnego. Choć w nazwie święta jest tylko
pracownik socjalny to z reguły dzień
ten jest świętem wszystkich zatrudnionych w pomocy społecznej. Tym bardziej że my, pracownicy małych Ośrodków Pomocy Społecznej bez względu na zajmowane w nim stanowisko
wszyscy jesteśmy po trosze pracownikami socjalnymi. Ze względu na pracę
w małym mieście jesteśmy kojarzeni
mocno z naszym miejscem pracy a co
za tym idzie postrzegani jako eksperci
z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych. Wymusza to niejako na nas
wszystkich posiadanie choćby podstawowej wiedzy z wyżej wymienionych
dziedzin. Stąd też mimo, iż „święto
branżowe” większości z nas przypada
27 maja (Dzień samorządowca) my obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada. Razem z nami świętują
także pracownicy naszych dwóch świetlic i Klubu Integracji Społecznej.
Praca w Ośrodku Pomocy nie należy do najłatwiejszych. Na co dzień
stykamy się bowiem z tragediami rodzinnymi, z nieporadnością życiową,

12

z uzależnieniami, z przemocą wobec
kobiet i dzieci a nawet z brakiem higieny u naszych klientów. Czasem po pracy trudno jest odreagować negatywne
emocje, których doświadczamy w pracy. Zdarzają się nam przecież też porażki i potknięcia. Najbardziej narażeni na
wypalenie zawodowe są nasi pracownicy socjalni (4 osoby), którzy mają obecnie pod swoją opieką ponad 300 rodzin
i asystent rodziny.
Mimo to znajdujemy jeszcze siłę
i energię na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, działania na Osiedlu Huty, w Szklarskiej
Porębie Dolnej. Jesteśmy też w większości członkami lokalnych organizacji
pozarządowych (Lokalni-Niebanalni,
Zdolna Dolna, SRDN Światełko, SC
„Szklarska Poręba na dwóch kółkach”),
w których dzięki wsparciu środków
z urzędu miasta możemy realizować
wiele ciekawych przedsięwzięć na rzecz
lokalnej społeczności. Nieoceniona jest
też praca wychowawców w świetlicach,
którzy przez cały rok realizują w Świetlicach na Białej Dolinie i w Dolnej
z dziećmi i młodzieżą programy profilaktyczno- wychowawcze.
W tym roku Dzień Pracownika
Socjalnego w naszym Ośrodku został
połączony z obchodami jubileuszu
25 lat istnienia Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej Szklarskiej Porębie. Na wspólne obchody 20 listopada
br. zaproszeni zostali przedstawiciele
władz miasta ale i partnerzy, którzy od
lat współpracują na różnych płaszczyznach z ośrodkiem. Atrakcją dla zebranych była przygotowana przez dyrektor
ośrodka prezentacja zdjęć działań pracowników z ostatnich lat oraz rozmowa
najmłodszego stażem pracy pracownika
socjalnego z pracownikiem o najdłuższym okresie pracy w ośrodku o zmianach jakie w ciągu tych dwudziestu pięciu lat zaszły w pomocy społecznej i samym działaniu ośrodka jako instytucji.
Spotkanie było też okazją do wręczenia
przez pracowników ośrodka podziękowań wszystkim osobom, które wspierają działania ośrodka od wielu lat.
Burmistrz miasta złożył na ręce pani
dyrektor podziękowania dla wszystkich
pracowników ośrodka za trud, wytrwałość i jak sam podkreślił nieograniczoną
cierpliwość. Zastępca burmistrza osobiście podziękował wszystkim pracownikom wręczając im po małym słodkim
upominku i przypominając, że aby czuć
spełnienie i satysfakcje z tego co się
robi w życiu należy zachować równowagę miedzy życiem zawodowym a życiem prywatnym.
Po oficjalnych uroczystościach przyszedł czas na poczęstunek przygotowany własnoręcznie przez pracowników
Ośrodka i snucie wspólnych planów na
przyszłość. Bo nam nie wolno osiadać
na laurach bowiem naszą misja jest niesienie dobra i lepsze życie najsłabszych
mieszkańców naszego miasta.
MOPS-MSL
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Spotkania z mieszkańcami
Burmistrz Mirosław Graf oraz radni odbyli cykl spotkań z mieszkańcami
w różnych częściach miasta. Spotkania
odbyły się w MOKSiAL-u na Białej
Dolinie, w Szkole nr 1, w Szkole nr 5
oraz w Świetlicy w szklarskiej Porębie
Dolnej.
Niewysoka frekwencja sprawiła, że
były to spotkania kameralne. Mieszkańcy bezpośrednio od burmistrza dowiadywali się o aktualnej sytuacji miasta,
zrealizowanych i planowanych inwestycjach miejskich. Burmistrz prezentował niejako podsumowanie pierwszego
roku swego urzędowania. Rozmawiano
min. o planowanych przenosinach kilku
miejskich instytucji jak MOKSiAL czy

Wzdłuż ulicy Jedności Narodowej
stawiane są barierki ochronne. To element projektu organizacji ruchu wypracowanego z zarządcą drogi czyli
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt zakłada
podwyższenie poziomu bezpieczeństwa tak pieszych jak i zmotoryzowanych użytkowników drogi,
poprzez wyeliminowanie przechodzenia przez jezdnię w miejscach
niedozwolonych. Barierki będą
jednocześnie skutecznie przeciwdziałać nagminnemu do tej pory
parkowaniu pojazdów na chodnikach. Dzięki temu udrożnione zostaną ciągi piesze na ulic Jedności
Narodowej, nie trzeba się będzie
przepychać pomiędzy samochodami.
Łatwiej też będzie odśnieżyć chodniki

MOPS do nowych siedzib, zagospodarowaniu terenów po byłym batalionie
WOP. Ta inwestycja, choćby z uwagi na
jej zakres cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców.
Burmistrz sporo uwagi poświęcił
także przeprowadzanej restrukturyzacji
służby zdrowia w mieście i połączeniu
przychodni miejskiej z Izer- Medem,
poraz kolejny zapewniając, że lokalizacja przychodni lekarza Podstawowej
Opieki zdrowotnej nie zmieni się i pozostanie przy ulicy Szpitalnej. Mowa
była też o zrealizowanych inwestycjach
drogowych, o porozumieniu marszałka
dolnośląskiego ze Stowarzyszeniem
Bieg Piastów w sprawie rozbudowy Polany Jakuszyckiej.
(red.)

BARIERKI
OCHRONNE

przy użyciu sprzętu mechanicznego,
wówczas gdy nie będą zastawione autami.
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Pojawiają się co prawda głosy dotyczące walorów kolorystycznych barierek a w zasadzie braku takich walorów.
GDDKiA wykonuje barierki w trzech
kolorach : żółtym, szarym bądź niebieskim Wydaje się więc, że kolor
żółty przyjęty jako zwiększający
widoczność, jest chyba jednak optymalny wobec przepisów obligujących zarządcę drogi. Podkreślenia
wymaga fakt, że nadrzędnym celem
stawiania barierek jest poprawa bezpieczeństwa i wyeliminowanie sytuacji konfliktogennych związanych
z parkowaniem na ulicach. Barierki
zostaną postawione w taki sposób
aby nikomu nie utrudniać dojazdu
do posesji mieszkalnych bądź punktów prowadzenia działalności.
(red.)
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