Kilka miesięcy temu wyburzony został zabytkowy budynek przędzalni w Mysłakowicach. Obiekt wyjątkowy na
mapie dziewiętnastowiecznych
fabryk. Jeden z nielicznych tego
typu w naszej części Europy.
Właściciel wyburzył fabrykę bez żadnej zgody, mimo protestów konserwatora
zabytków i nagłośnienia sprawy w mediach. Wyburzenia trwały nawet po tym,
jak dostał decyzję nakazującą mu odbudowanie tego, co już zniszczył. Właściciel obiektu za nic miał prawo. Szacuje się,
że na pozyskanym z przędzalni złomie zarobił 100 tysięcy złotych. Tymczasem
prokuratura wyraziła zgodę na samoukaranie kwotą 7 tysięcy.
Należy mieć nadzieję, że sąd nie podzieli opinii prokuratora i kara będzie bardzo dotkliwa, aby zniechęcić innych do
podobnych działań. Bo w przeciwnym
wypadku szybko możemy stracić kolejne
zabytkowe obiekty.
Zabytkowa dawna Huta Józefina (Julia)
w Szklarskiej Porębie jest w katastrofalnym stanie. Tutaj nikt nie zarobi na złomie, bo go już tam dawno nie ma. Jeśli nie
zostaną podjęte natychmiastowe działania,
obiekt sam się zawali. Nie widać, aby prywatny właściciel dbał o ten obiekt w sposób, który pozwoliłby na uratowanie zabytku. Stąd inicjatywa grupy mieszkańców
Szklarskiej Poręby, którzy chcą walczyć o

zachowanie dziedzictwa naszego miasta.
Stowarzyszenie „Lokalni-Niebanalni”
przygotowało apel do Ministra Kultury.
List ten może podpisać każdy, kto identyfikuje się z problemem i chciałby, aby
uratować zabytek. Podpisy pod apelem
będą zbierane podczas festynu organizowanego 10 maja na terenie Przedszkola na
Hucie. Ponieważ, jak się okazało niszczejące budynki dawnej Huty budzą emo-

Urzędu Miasta, MOPS a także w Informacji Turystycznej. Wszystkich mieszkańców zapraszamy też do podpisywania
list poparcia wyłożonych w czasie tegorocznej hutniczej Majówki! (Lokalni liderzy Osiedla Huty, członkowie Stowarzyszenia
Lokalni-Niebanalni
w
Szklarskiej Porębie).
Szanowny Panie Ministrze,
My, mieszkańcy Szklarskiej Poręby, wy-

cje wśród wielu mieszkańców naszego
miasta i wiele osób chciało wyrazić swoje
poparcie dla apelu, akcje podpisów rozpoczęto wcześniej. Władze miasta popierają tą oddolną inicjatywę stąd też
podpisy pod apelem można złożyć w sekretariatach Przedszkola na Hucie,

rażamy sprzeciw wobec zgody właścicieli
na stopniowe niszczenie nieczynnej od
2000 roku Huty Julia w Szklarskiej Porębie. Huta Julia była i jest niezwykle ważna
dla nas i dla mieszkańców całego regionu.
Jej świetność datuje się od 1842 r., a losy
zakładu odzwierciedlają historyczne, po-

kształtują swą tożsamość odwołując się do
miejsca i jego historii, do ludzi tu mieszkających i ich tradycji. Huta i jej historia
wciąż żyje w nazwach, dokumentach,
zdjęciach a przede wszystkim w świadomości mieszkańców Szklarskiej Poręby.
My, lokalna społeczność, pielęgnujemy tę
pamięć organizując związane z Hutą wydarzenia, jednakże przy tym stawiamy
sobie pytanie: jak uczyć dzieci poszanowania kultury i tradycji, kiedy zza muru
straszy widok obiektu w ruinie stanowiącego niegdyś powód do dumy? Żywiąc
szczerą nadzieję, że niszczejąca Huta nie
stanie się symbolem upadku wartości,
zwracamy się do Pana Ministra z apelem
o wsparcie naszego głosu i o podjęcie
działań zmierzających do ochrony naszego wspólnego dziedzictwa.
lityczne, gospodarcze i społeczne zawirowania rozgrywające się na tych terenach.
Znaczenie obiektu dla historii rozwoju
przemysłu doceniono wpisując go do rejestru zabytków, mając również na względzie jego unikatowy charakter w skali całej Europy. Tym bardziej bolesne jest
ignorowanie monitów o niszczeniu zabytku, kierowanych do właścicieli oraz do
przedstawicieli organów odpowiedzialnych za ochronę wspólnego dziedzictwa
Dla nas, mieszkańców Szklarskiej Poręby Huta Julia jest istotną częścią naszego miasta, nie tylko z uwagi na bogatą
historię zakładu. Tradycje hutnicze i
szklarskie, ściśle związane z określonymi
normami i postawami rzemieślników,
przekazywane z pokolenia na pokolenie
wraz z akceptacją różnorodności: narodowej, światopoglądowej, religijnej (koniecznych z uwagi na polsko-niemieckoczeskie sąsiedztwo), są integralną częścią
naszego dziedzictwa. Z nimi się identyfikujemy, w odniesieniu do nich nasze dzieci

Pracownia Orange w Szklarskiej Porębie bierze udział w konkursie polegającym
na zebraniu jak największej ilości starych,
nieużywanych telefonów komórkowych.
W zamian za nie, Pracownia może zyskać
cenne nagrody.
„Szacuje się, że 3% gospodarstw domowych w Polsce posiada 7 i więcej nieużywanych, zalegających w szufladach telefonów komórkowych, a rekordziści
mają ich…21!! To wielkie marnotrawstwo! Znacząca część z nich mogłaby zostać odnowiona i powtórnie wykorzystana, dzięki czemu znacząco można
wydłużyć okres ich użytkowania. Wielokrotne użycie przynosi wielkie korzyści

ZADANIA W PROJEKCIE:
● upowszechnianie wiedzy o wolontariacie sportowym
● dyskusja o kierunkach rozwoju
wolontariatu sportowego
● wizyta studyjna u organizatorów
Biegu Piastów
● wymiana doświadczeń;
● promocja wolontariatu sportowego
● przygotowanie rekomendacji do
rozwoju wolontariatu sportowego
w kolejnych latach

dla środowiska, ponieważ zostają zaoszczędzone zasoby naturalne i energia potrzebna do produkcji nowych urządzeń,
ale przede wszystkim zostaje zredukowana ilość powstających odpadów.
Zebrane podczas akcji zużyte telefony,
zamiast trafić na wysypiska śmieci lub do
spalarni zostaną posegregowane i te, które
nie nadają się już do naprawy zostaną poddane profesjonalnemu recyklingowi.
Można z nich odzyskać cenne surowce i
materiały. Ponad 90% komponentów użytych w telefonach może zostać wykorzystane ponownie. Odzyskane surowce tj:
złoto, platyna, srebro czy miedź, można
powtórnie wykorzystać.

Zapraszamy młodzież szkolną ze szkół
ponadgimnazjalnych oraz studentów wolontariuszy zainteresowanych pracą przy
wydarzeniach sportowych, organizacje
pozarządowe skupiające wolontariuszy,
organizatorów imprez sportowych
Organizator:
Stowarzyszenie Lokalni - Niebanalni
ul. Jedności Narodowej 12
58-580 Szklarska Poręba
sekretariat@lokalniniebanalni.pl
www.lokalniniebanalni.pl
Dolny Śląsk mocny
wolontariatem sportowym
Zadanie dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego
i Miasta Szklarska Poręba

Baterie telefonów komórkowych zawierają toksyczne substancje, dlatego
podlegają specjalnemu procesowi utylizacji, w przeciwnym razie zawarte w
nich związki chemiczne po przedostaniu
się do gleby i wód gruntowych mogą poważnie zagrozić zdrowiu i życiu roślin,
zwierząt i ludzi. Dzięki recyklingowi niebezpieczne odpady są utylizowane, tak
aby nie zanieczyszczały środowiska naturalnego.”
Konkurs zaplanowany jest w dniach 1
maja – 31 lipca 2014 r.
Serdecznie zapraszamy wszystkich do
włączenia się w akcję
Pojemnik na telefony oraz formularz
przekazania telefonu dostępny jest w Pracowni Orange mieszczącej się przy ul. Kolejowej 22 w Szklarskiej Porębie Dolnej.

Zakończył się coroczny cykl wiosennych spotkań samorządowych. W pięciu
punktach miasta burmistrz i radni rozmawiali z mieszkańcami o bieżących
problemach. Tegoroczne spotkania
nie cieszyły się popularnością. Frekwencja była różna. Przychodziło od
dwóch do kilkunastu mieszkańców.
Ale sprawy, z którymi przychodzą ci
mieszkańcy są bardzo istotne, dotyczą ich żywotnych interesów. I to nie
tylko spraw indywidualnych, ale
ogółu społeczności lokalnej.
Na każdym ze spotkań dyskusja
koncentrowała się wokół gospodarki
komunalnej i pozbywania się odpadów. Zarówno selektywnej zbiórki,
obsługi odbiorów przez operatora, podrzucania – stąd wnioski o powszechny
monitoring miasta. Widać też problem
śmieci w nieruchomościach, których właściciele nie są stałymi mieszkańcami naszego miasta. Problemy, jak wskazują
mieszkańcy tkwią w wielu źródłach: kultura i mentalność, stare złe nawyki, zwyczajne bałaganiarstwo, „wygodnictwo” a
raczej lenistwo, niewiedza. Mieszkańcy
wskazywali kolejne dzikie wysypiska i ludzi, którzy te wysypiska tworzą. Stąd,
właśnie na wniosek mieszkańców, w bieżącym numerze Biuletynu, po raz kolejny
publikujemy zasady zbiórki odpadów.

Wspólna akcja Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Referatu Promocji Miasta Szklarska Poręba ma na celu
uruchomienie tzw. „mobilnych informatorów turystycznych”.
Grupa 30 mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy zgłosili
się do projektu będzie
udzielać informacji o
atrakcjach turystycznych Szklarskiej Poręby i regionu spacerując po szlakach.
Wyposażeni w niezbędne materiały promocyjne i odpowiednio oznakowani będą
przemierzali karkonoskie i izerskie
szlaki turystyczne służąc turystom profesjonalną informacją.
Mobilni informatorzy

jest zresztą podnoszony co roku podczas
oceny wniosku taryfowego.
W obecnej edycji spotkań przedstaKolejną, najczęściej powtarzaną sprawą wiana była sprawa porządkowania małej
są rozliczenia za usługi dostawy wody i architektury. Chodzi tu o urządzenie plaodbioru ścieków. Tu Spółka KSWiK w ców i skwerów, poboczy ulic, placów przy
obiektach publicznych: PKS, PKP.
Rozpisany został konkurs na „małą
architekturę” (informacja była w
poprzednim Biuletynie) i na konkursy w upiększanie miasta – Konkurs na najładniejszy ogród i balkon.
Zwracamy
się
do
mieszkańców o wskazanie miejsc
przy drogach i trasach, w których
należy ustawić ławki , szczególnie
dla osób starszych. Propozycje należy składać w biurze obsługi inWiększość szpecących miasto nieruchomości
teresanta Urzędu.
należy do osób spoza Szklarskiej Poręby
Na terenie miasta jest kilka rozocenie mieszkańców ( a także w ocenie padających się już nieruchomości. Są to
władz miasta) utrwala zasłużenie złą nieruchomości osób prywatnych, które nie
sławę. Skala bałaganu w rozliczeniach mieszkają w Polsce. Gdy uda się ( a nie
jest dość powszechna i nic nie wskazuje jest to proste) ustalić ich adres zamieszna jego koniec. W wielu przypadkach bur- kania, wzywani są do zabezpieczenia i pomistrz występuje do Zarządu KSWiK w sprzątania nieruchomości, a jeśli to nie pointeresie mieszkańców, choć są to sprawy maga sprawy kierowane są do sądu. W
pomiędzy firmą a odbiorcą usług. Nie- jednym przypadku dużą posesję postety, Szklarska Poręba nie ma wpływu na sprzątana została przez MZGL w trybie
tę spółkę, której udziałowcami są też tzw. „wykonania zastępczego” ponosząc
inne gminy, którym widać nie przeszka- niemałe koszty. Teraz gmina prowadzić będza bałaganiarstwo w administracji tej dzie żmudną i długą egzekucję należności
firmy, które rzutuje również na wynik fi- za rachunek, nie mając pewności, czy zonansowy, a ostatecznie na wysokość ra- stanie ona wyegzekwowana. Jednak
chunków. Ten bałagan finansowy w spółce mimo tego ryzyka, trzeba to było zrobić.

przeszli pierwsze szkolenie z wiedzy o regionie oraz obsługi klienta. Do pracy
przystąpią już podczas długiego majowego weekendu. Jest to pierwszy i jedyny

taki projekt w Polsce. Serdecznie dziękujemy ochotnikom za udział w projekcie oraz Karkonoskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej za udostępnienie sali
na szkolenia Społecznych Informatorów
Turystycznych.

Lokalna Organizacja Turystyczna zaprasza na spotkanie podczas którego omawiane będą propozycje działań marketingowych w okresie wakacji, a także
uatrakcyjnienia całorocznej oferty miasta.
Podczas dyskusji zaprezentowana zostanie m.in. tegoroczna wersja „Szrenickiej Karty Wakacyjnej” czyli cyklu darmowych wycieczek dla turystów, którzy
wykupili noclegi w obiektach zrzeszonych
w LOT lub obiektach, które przystąpią do
projektu.
Spotkanie odbędzie się 7 maja o godzinie 17 w Cafe Park Esplanada.

Zima nie rozpieszczała, ale wiosna już kolejny obiekt ze sztuczną murawą doskonale
pełną parą, a przed nami lato. O tej porze roku nadającą się do rozgrywek i innych form akwbrew powszechnemu twierdzeniu Szklarska tywności. Jest tam także plac zabaw dla dzieci
Do dyspozycji mieszkańców jak i gości
Poręba to nie tylko wycieczki w góry i
ogromna ilość tras rowerowych. W Nowy Plac Zabaw w Rodzinnym
mieście jest co robić i nie chodzi tu Parku Rozrywki ESPLANADA
tylko o od lat działające Muzea, Park
Dinozaurów , Szkołę Górską Quazar,
Dwa Parki Linowe i wzbogacający
swoją ofertę rok rocznie Rodzinny
Park Rozrywki Esplanada, czy Leśną
Hutę. To również imponujące, jak na
tak małą miejscowość, pracowicie rozbudowywane przez miasto ogólnodostępne zaplecze sportowo – rekreacyjne. Zapraszamy wszystkich
chętnych do korzystania z trzech boisk:
- „Moje Boisko – ORLIK 2012”
przy ul. Okrzei to obiekt posiadający
boisko ze sztuczną murawą oraz boisko
wielofunkcyjne do gry w koszykówkę,
siatkówkę, tenisa czy badmintona oraz
zaplecze szatniowo – sanitarne czynne
w godz. 9:00 – 21:00.
Kontakt z Animatorem – Paweł
Janczura 669 948 096
- „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. naszego miasta są również place zabaw przy
Partyzantów to podobny kompleks jak przy SP Nr 1 oraz SP Nr 5 oraz bieżnia nartoul. Okrzei dodatkowo przy kompleksie usy- łyżwo rolkowa o nawierzchni asfaltowej
tuowany jest ogrodzony plac zabaw dla znajdująca się przy Zespole Szkół Ogólnodzieci z doskonałą do upadków nawierzch- kształcących i Mistrzostwa Sportowego,
nią tartanową tu również aktywnie można świetnie nadająca się na popołudniowe szusy
spędzić czas w godz. 9:00 – 21:00. Kontakt na wrotkach czy rolkach.
Dla osób, które lubią w nieco inny sposób
z Animatorem - Franciszek Sczyrbak
spędzić czas z dala od zgiełku w symbiozie
695 928 146
- „Blisko Boisko” przy ul. Waryńskiego to z przyrodą, zapraszamy do odwiedzenia

Ogrodu Ducha Gór znajdującego się przy
Muzeum Karkonoskim – Domu Braci C. i G.
Hauptmanów. Jest to przepięknie usytuowany zabytkowy park o powierzchni 4,5 ha
w którym zaprojektowano blisko kilometrowej długości ścieżkę przyrodniczą. To do-

skonałe miejsce na rodzinny piknik, ognisko
i zabawy.
Administratorem tych atrakcji jest Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, którego drzwi
dla każdej chętnej osoby również stoją
otwarte oferując szeroką gamę zajęć i propozycji jak miło spędzić czas.
Zapraszamy.

5 ciekawych i nowatorskich projektów
powstało w ramach odbywających się w
kwietniu w Szklarskiej Porębie międzynarodowych, interdyscyplinarnych warsztatów
projektowych pn.”Przestrzeń wspólna”.W
zajęciach uczestniczyli studenci
z Wrocławia i Łodzi z Wydziału
Malarstwa i Rzeźby Akademii
Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz Instytutu Architektury
Krajobrazu
Uniwersytetu Przyrodniczego
oraz studenci z Chin. Do udziału
w warsztatach zaproszeni zostali
również pracownicy Urzędu
Miasta w tym Referaty: Promocji Miasta, Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, Inwestycji Miejskich
i Gospodarki Komunalnej ,
Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej a także mieszkańcy Szklarskiej Poręby.5 grup pracowało nad strategicznymi pod
względem promocyjnym i wspólnego użytkowania miejscami w Szklarskiej Porębie.
Nowe koncepcje powstały dla Dworca PKP
Szklarska Poręba Górna, Skweru Radiowej
Trójki i skweru przy ul. Turystycznej.Prace
trwały 4 dni. Stworzenie w tak krótkim cza-

sie nowych pomysłów i ich wizualizacja za
pomocą plansz i makiet wymusiło na młodych ludziach pracę również po nocach.
Efekt ich pracy zobaczyć można było podczas otwartego spotkania w Pensjonacie

Królowa Karkonoszy, na którym przedstawiono powstałe projekty. Szczególne zainteresowanie wzbudził projekt zagospodarowania placu przed dworcem PKP
zakładający platformy widokowe wraz z
kawiarnią ukrytą w skarpie. Niezwykły potencjał tego miejsca dostrzegła również inna
grupa projektując mocno wysuniętą szklaną

platformę widokowa dającą możliwość niczym nie zakłóconego podziwiania panoramy Karkonoszy.Skwer Radiowej Trójki w
koncepcjach studentów został mocno
otwarty na rzekę. W dwóch projektach zawarto możliwość zejścia do koryta rzeki. W
jednym z nich zastosowano stopniowe zejście odzwierciedlające w swej idei unikatowe dla Karkonoszy piętra roślinności, a także ścianę wody zastępującą
tradycyjna fontannę.Przedstawione
koncepcje wzbudziły żywą dyskusję
wśród uczestników spotkania. Ci z
mieszkańców, którzy chcą zapoznać
się z innowacyjnymi pomysłami dotyczącymi planowania przestrzennego
w Szklarskiej Porębie będą mieli okazję obejrzeć wyniki prac na Skwerze
Radiowej Trójki, gdzie powstałe projekty zostaną zaprezentowane w formie plansz i makiet. Niedługo zostanie również wydany katalog.O
warsztatach odbywających się w
Szklarskiej Porębie usłyszeć można
było na antenie Programu Trzeciego
Polskiego w audycji Radiowy Dom Kultury.
Współorganizatorem warsztatów był Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej.
http://www.szklarskaporeba.pl/pl/wydarzenia/archiwum-wydarzen/informacjeogolne/2644-nowatorskie-projektowanieprzestrzeni-miasta.html
Z przyjemnością informujemy, że po
krótkiej przerwie ponownie dostępny jest
widok na Karkonosze, z naszej nowej kamery internetowej zainstalowanej na ul.
Jedności Narodowej.Obraz dostępny jest na
naszych stronach z kamerami internetowymi oraz prognozą pogody.Dla obiektów,
które chciałyby udostępnić widok z kamery na swoich stronach, przesyłam odpowiedni
kod
HTML.<iframe
s r c = h t t p : / / w w w. s t r i m e o . t v / p l /
webcam/szklarska_poreba width=600 height=500 frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Dodatkowo pod linkiem http://webcam.box3.pl/mini_camera.php?camera=sz
klarska znajduje się miniatura obrazu z kamery (aktualizowana co 10min), którą również możecie Państwo wykorzystać na stronach.Jeżeli mają Państwo własne kamery z
ciekawymi i interesującymi widokami, które
zainteresowałby turystów, prosimy o przesłanie odpowiedniego kodu lub linku na adres informatyk@szklarskaporeba.plNajciekawsze widoki chętnie dodamy do naszej
strony z obrazami z kamer internetowych w
Szklarskiej Porębie.
Referat Promocji Miasta
Tel. 75 75 47 740

Od lipca ubiegłego roku obowiązują nowe zasady wywożenia nieczystości z nieruchomości.
Nowe przepisy wymusiły obowiązek posiadania pojemnika na odpadki. Oznacza to, że
wyłoniona w przetargu firma nie musi dostarczać kubła.
Każdy właściciel nieruchomości, bez
względu czy mieszka w Szklarskiej Porębie,
czy też jest zameldowany w innej miejscowości, jest zobowiązany do złożenia deklaracji. Wysokość podatku śmieciowego jest uzależniona od zużycia wody w roku poprzednim,
a w przypadku braku takich danych (np. nowe
mieszkanie), na podstawie wartości deklarowanych. System naliczania podatku na podstawie zużycia wody, w przypadku Szklarskiej
Poręby, jest najbardziej sprawiedliwy. Zmusza między innymi do płacenia większego podatku osoby, które działają w szarej strefie gospodarczej wynajmując pokoje czy mieszkania
bez zgłoszenia.
W każdej chwili można złożyć korektę deklaracji. I takich sytuacji jest dużo. Przede
wszystkim zmieniany jest sposób rozliczenia
na śmieci niesegregowane. Niektórzy po przeliczeniu doszli do wniosku, że wolą zapłacić
więcej, ale za to nie będą musieli segregować
odpadków i wynosić ich do różnych pojemników. My jednak zachęcamy do segregacji.
Zmiany, jakie od 1 lipca wprowadził rząd i parlament wynikają częściowo z przepisów europejskich, które nakładają na nas obowiązek odzyskiwania większej liczby surowców
wtórnych.
Jak więc segregować? Zasada jest stosunkowo prosta.
W nieruchomości (domu) segregujemy odpady do trzech podstawowych pojemników:
- odpady biodegradowalne – czyli odpady
pochodzenie roślinnego (resztki ze stołu,
obierki warzyw, resztki roślin ozdobnych,
trawa skoszona koło domu) o ile nie zagospodarowujemy ich we własnym ogrodzie przez
kompostowanie;
- szkło opakowaniowe – puste opakowania
szklane, pełnowartościowe;
- pozostałości z segregacji odpadów – czyli
to, co rzeczywiście jest już tylko odpadem –

Szanowni Mieszkańcy,
dbając o wszechstronną profilaktykę
zdrowia cyklicznie zapraszam różne podmioty świadczące usługi medyczne celem
udostępnienia dla Państwa swojej oferty.
W miesiącu maju i czerwcu na terenie
SPZOZ w Szklarskiej Porebie przy ul.
Szpitalnej zostaną zorganizowane nastepujące badania:
16 maja 2014r . (piatek)
w godzinach 8.00-12.00
Firma Omega Medica Warszawa przeprowadzi badania:
- usg Doppler kończyn dolnych oraz tęt-

należy tu wyrzucać miedzy innymi: popiół
zimny!, odpady ze stołu pochodzenia zwierzęcego (kości), opakowania po olejach jadalnych, margarynie, zabrudzone opakowania
papierowe i tekturowe po żywności, uszkodzone naczynia ceramiczne, pampersy itp.
Do gniazd selektywnej zbiórki odpadów,
zlokalizowanych na terenie miasta przekazujemy tak jak dotychczas: opakowania plasti-

Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany na terenie dawnego „Batalionu” przy
ul. 1 Maja.
W punkcie tym można pozbywać się odpadów problematycznych, których nie wolno
wrzucać do pojemników na odpady komunalne: resztki chemii gospodarczej i opakowania po niej (farby, lakiery, smary itp),
resztki środków ochrony roślin oraz opakowania po takich środkach, zużyte opony, odpady poremontowe – w ilości do 100 kg na

Porzucone śmieci pod pojemnikami nie upiększają miasta
kowe, metalowe, tekturę, papier, opakowania
wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach)
oraz opakowania szklane.
W pojemnikach na papier, plastik i szkło
(gniazdach selektywnej zbiórki odpadów)
umieszczamy surowce wtórne! Nie umieszczamy zatem odpadów, czyli np. stłuczki
szklanej, zatłuszczonych opakowań z papieru
i tektury, butelek po olejach jadalnych – takie
odpady należy w nieruchomości umieścić w
pojemniku na pozostałości z segregacji odpadów lub pojemniku na odpady zmieszane.
Trzecim elementem systemu selektywnej
zbiórki odpadów jest Punkt Selektywnej

mieszkańca w roku, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, przeterminowane lekarstwa
oraz baterie.
Dwa razy w roku z nieruchomości odbierane
będą odpady wielkogabarytowe (terminy zostaną podane do wiadomości mieszkańców),
a w okresie między tymi terminami, również
takie odpady będzie można przekazywać do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Funkcjonowanie wszystkich trzech elementów systemu obejmuje jedna opłata, określona w deklaracji składanej przez właściciela
nieruchomości.

nic szyjnych i kręgowych,
- usg dużych stawów (stawy kolanowe,barkowe,łociowe) ,
- usg tarczycy
- usg zatok szczękowych oraz czołowych.
Wszystkie badania są płatne, cennik podany na plakatach.
20 maja 2014r. (wtorek)
w godzinach 9:00- 12:00
Firma Intra Diagnostyka Słuchu
Bezpłatne badanie słuchu u osób dorosłych.
05 czerwca 2014r. (czwartek)
w godzinach 16.00-18.00
Omega Medica Warszawa
Badania densytometryczne- diagno-

styka osteoporozy. Podstawiony zostanie
osteobus
Zostaną również przeprowadzone testy
alergiczne.
Wszystkie badania są płatne, cennik podany na plakatach.
Wszelkich informacji udzielają pracownicy rejestracji telefon 75 717 21 55,
75 717 21 57.Zapisy prowadzone są w naszej rejestracji.
Plakaty informacyjne rozmieszczone są
na tablicach w przychodni i na tablicach
miejskich.
zapraszam
Dyrektor SP ZOZ
w Szklarskiej Porębie

Szczegóły dotyczące wszystkich
wydarzeń dostępne są na stronie
internetowej miasta:

● 1-4.05 - Walońska Majówka –
Sudeckie Bractwo Walońskie zaprasza na dni otwarte Chaty Wawww.SzklarskaPoreba.pl lońskiej.Organizator: Stara Chata
● 1-4. 05 Izerska Majówka:
Walońska JUNA, ul. Kołłątaja 12.
1.05 godz. 19:00 ognisko na Sta- ● 1-3.05 - Majówka w Leśnej
cji Turystycznej Orle dla uczestni- Hucie - oferta specjalna dla dzieci
ków majówki. Poczęstunek: kieł- - zniżka 50%. Leśna Huta ul. Kołbaski + herbata
łataja 2. Organizator: Leśna Huta
2.05 godz. 9:00 - 15:00 - sprząta- ● 1.05 - VI Rajd Sztaudyngenie szlaków turystycznych w Gó- rowski – wycieczka z przewodnirach Izerskich, godz. 15 Stacja Tu- kiem pod hasłem „Dotykanie
rystyczna Orle
„Magiczne Sztuki – Idąc i Stojąc”. Start godz.
zaćmienia słońca” – prelekcja Pana 9.00 (koło dawnego domu J. SztauTomasza Czarneckiego z astrono- dyngera) Organizator: Stowarzymicznych wycieczek po świecie.
szenie „Puch Ostu”
Godz. 17 występ czeskiego ze● 1.05 - 20 lat w kosmosie - XX
społu folkowego.
działalności Kosmos Mega Sound
3.05 godz 9:00 - 18:00 sprzątanie
System. Zagrają: Kokopelli Soszlaków. Godz. 19 prelekcja Pana
und System, Blizna Terror Sound
Tomasza Czarneckiego pod tytuSystem, Jose Popita - godz. 18:00,
łem „Magiczne zaćmienia słońca”
Rodzinny Park Rozrywki Espla– astronomiczne wycieczki autora
po świecie. Miejsce prelekcji - Go- nada (wstęp wolny), godz. 23:00
spoda Graniczna Bombaj w Jaku- Klub Jazgot (Wstęp 5zł). Organizator: Kosmos Sound System,
szycach.
4.05 godz 9:00 -13:00 sprzątanie Klub Jazgot.
szlaków godz. 13 podsumowanie ● 1.05 - Wernisaż wystawy poimprezy przy ognisku . Miejsce - plenerowej pracowni malarskiej
Gospoda Graniczna Bombaj w Ja- Jacka Bukowskiego pt. „Duch
kuszycach. Poczęstunek.Organi- Gór” Dom C. i G. Hauptmannów.
zator: Towarzystwo Izerskie, Nad- Organizator: Dom C. i G. Hauptleśnictwo szklarska Poręba, Chatka mannów.
Górzystów, Ośrodek Przygotowań ● 2.05 - Ekologiczna Majówka
Olimpijskich Biathlon, Gospoda Karkonoskiego Parku Narodowego - konkursy, gry, zabawy, pleGraniczna Bombaj
● 1-4.05 - Indiańska Wioska ner malarski, projekcje filmów.
Canoe - otwarcie wioski, majowa Od 10.00 do 18.00 Karkonoskie
oferta specjalna dla grup - 60% ta- Centrum Edukacji Ekologicznej
niej. Organizator: Indiańska Wio- ul. Okrzei 2.
ska Canoe.
● 2.05 - 20 lat w kosmosie - XX
● 1-4.05 - Wielka Majówka w działalności Kosmos Mega Sound
Hucie Julia - pokazy ręcznego System. Zagrają: Kuba 1200, Chewytwarzania szklanych dzieł eba, DJ Siwy + D-Rum Orchestra.
sztuki, warsztaty dla dzieci i warsz- Godz. 21:00, Klub Jazgot, wstęp 10
taty na szkle dla dorosłych. Orga- zł. Organizator: Klub Jazgot, Konizator: Huta Julia.
smos Mega Sound System.

● 3.05 - Sudecka Młodzieżowa
Liga Sportowa - CROSS-CZERWONAK. Zawody rowerowe dla
dzieci i młodzieży. Godzina 10.00
Memoriał Jurka Zawadzkiego zawody rowerowe. Organizator:
Stowarzyszenie Cyklistów
● 3.05 UROCZYSTE
OTWARCIE DRUGIEJ PĘTLI
SZLAKU WALOŃSKIEGO IM.
JULIUSZA NAUMOWICZA –
wycieczka z niespodziankami, Piknik Waloński. Start: Muzeum
Ziemi JUNA o godzinie 12:30.
Organizator: Biuro Promocji Miasta, Sudeckie Bractwo Walońskie,
Gildia Przewodników Sudeckich.
● 3.05 - Obchody Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja - Kościół
p.w. Bożego Ciała - ul. Franciszkańska 9:30 - Koncert okolicznościowy w wykonaniu zespołu "PORĘBIANIE"10:00 - Uroczysta
Msza Święta koncelebrowana za
Ojczyznę
Skwer Jana Pawła II -ul. Buczka
12:00 - Rozpoczęcie uroczystości\
- Wysłuchanie Hymnu Narodowego
- Wiązanka pieśni i wierszy patriotycznych
- Przemówienie okolicznościowe
Burmistrza Szklarskiej Poręby
- Złożenie kwiatów pod pomnikiem
- Wysłuchanie melodii patriotycznych
● 3.05 - "Dzień otwarty" Kolei
Dolnośląskich - Dworzec PKP
Szklarska Poręba Górna. Możliwość zwiedzania składu IMPULS.
Godz. 12:00. Organizator: Koleje
Dolnośląskie S.A.
● 3.05 - 20 lat w kosmosie - XX
działalności Kosmos Mega Sound
System. Zagrają: Joint Venture Sound System, Paihivo, Hinzka Ambasada Sound System. Godz.
21:00, Klub Jazgot, wstęp 15 zł.
Organizator: Klub Jazgot, Kosmos
Mega Sound System.

Historia hutnictwa szkła w Sudetach
sięga średniowiecza, a jego głównym
ośrodkiem była Szklarska Poręba. W Karkonoszach i Górach Izerskich hutnictwo
szkła koncentrowało się w dolinie rzeki
Kamiennej w okolicy bogatej w złoża
kwarcu. Huty po wyzyskaniu drewna z
najbliższej okolicy przesuwały się na
nowe, wyżej położone miejsca, przez co
otrzymały nazwę „hut wędrujących”.
Po raz pierwszy nazwa Szklarskiej Poręby pojawia się w dokumencie z 7 sierpnia 1366 r. dotyczącym sprzedaży przez
Sydila Molsteyna szklarzowi Kuncze huty
szkła w "Schribirshau" [Pisarska Poręba
–przy. P.W.].
Około 1600 r. Caspar Schwenkfeldt
(1563-1609), zwany "śląskim Pliniuszem"
pisał, że w Szklarskiej Porębie "robią dobre białe szkło”. W 1617 roku powstała
duża huta nad potokiem Bieleń, w 1702 r.

do pieca donice z przygotowaną masą, a
następnego dnia odbył się pierwszy wypał
szkła. Właściwy budynek huty z dwoma
piecami topniczymi stanął na lewym
brzegu rzeki Kamiennej, na prawym
umieszczono tłuczkarnię, szlifiernię i magazyny. Już w pierwszym roku po otwarciu huty "Józefiny" zatrudnieniano 135 robotników, stawiając zakład w rzędzie
większych na Śląsku.
Huta "Józefina" była miejscem chętnie
odwiedzanym przez królewski dwór Prus.
Odwiedziny arystokracji często owocowały nowymi zamówieniami. W 1892 r.
zamówiono dla Wilhelma II grawerowany, złocony serwis szklany dla 200
osób, który cesarz zabrał w 1918 r. po abdykacji do zamku Doorn w Holandii,
gdzie spędził resztę życia.
Wyroby szklane pochodzące ze Szklarskiej Poręby zasłynęły na świecie, szcze-

huta u stóp wzniesienia Babiniec, w 1754
r. huta na Orlu.
8 lipca 1842 r. rozpoczęła produkcję
najbardziej znana w Szklarskiej Porębie huta "Józefiny", która nazwę otrzymała od
imienia żony Leopolda hr. Schaffgotsch.
Prace nad budową zakładu rozpoczęto w
marcu 1841 r., 7 lipca 1842 r. wstawiono

gólnie od londyńskiej światowej wystawy
przemysłowej z 1851 r. Zasłużoną sławę
szkła ze Szklarskiej Poręby ugruntowały
kolejne wystawy światowe w Paryżu w
1867 r. i w Wiedniu w 1873 r. W tym czasie podjęto eksport luksusowych szkieł ze
Szklarskiej Poręby do Rosji, na Daleki
Wschód i do Stanów Zjednoczonych.

W okresie secesji wyroby z huty "Józefiny" podporządkowały się założeniom
artystycznym nowego stylu. Produkowane tutaj szkła wyróżniają się bogatą dekoracją malarską połączoną ze złoceniami, a koloryt nabiera intensywności,
stwarzając wyraziste tła dla stylizowanych malatur roślinnych. W latach dwudziestych głównym rodzajem produkcji
stało się wysokiej jakości szkło kryształowe w stylu art deco. Powstały modne
serwisy do napojów, zestawy kryształowe
do deserów czy komplety do win i wódek.
Ulubionymi motywami dekoracji były
grawerowane z wielką precyzją zwierzęta, ptaki, kwiaty i owoce, odznaczające
się lekkim, precyzyjnym rysunkiem.
Po II Wojnie Światowej huta nie zaprzestała produkcji, a od 1956 r. funkcjonowała pod zmienioną nazwą jako
Huta Szkła Kryształowego "Julia". W
okresie powojennym w hucie tworzyli
wybitni artyści - twórcy szkła: Henryk Albin Tomaszewski, Jan Owsiewski, małżeństwo Reginy i Aleksandra Puchałów.

Produkcja huty "Julia" została zatrzymana po prywatyzacji na początku lat
dziewięćdziesiątych XX w., a dziś zakład,
będący światowej rangi zabytkiem techniki hutnictwa szkła, znajduje się w stanie daleko osuniętej dewastacji.
Dr Przemysław Wiater

