Byli dzierżawcy oraz odpowiedzialni za dzierżawę tzw. pensjonatów po FWP złożyli w prokuraturze doniesienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez władze miasta dwóch ostatnich kadencji. Ich zdaniem Szklarska Poręba straciła 10 mln złotych.
Śledczy nie dali jednak wiary tym zarzutom. Po zbadaniu dokumentów sprawa została oddalona.

W publikacji prasowej poświęconej tej roku 2010. Jednak część dzierżawców posprawie ex-dzierżawcy nie ukrywali stanowiła nadal bezumownie wykorzyżalu, że gmina nie sprzedała im tych bu- stywać budynki. Tak było w przypadku
dynków z pominięciem procedur prze- Janosika, dwóch Belwederów Górskich
targowych. Uważali też, że wycena bu- oraz Chmielnika i Oko II i I.
dynków przeznaczonych na przetargi
W niektórych przypadkach trzeba było
została zawyżona, przez co nie ma chęt- przeprowadzić długotrwałe sądowe ponych na ich kupno.
Willa „Sombarta”
Przypomnijmy, że sprawa dzierżaw
pensjonatów po FWP pojawiła się na po- na przedwojennej
czątku kadencji z roku 2006-2010. Ów- widokówce
czesne władze miasta po analizie wpływów budżetowych z dzierżaw tych
budynków uznały, że stawki dalece odbiegają od tego, co obecnie dzieje się na
rynku dzierżaw nieruchomości. Średnia
cena za najem miejskiego budynku
pensjonatowego wynosiła wówczas
zaledwie średnio 1,20 zł. Nie płacono
też za grunty. A przez długi czas dzierżawcy nie płacili także podatku od nieruchomości! Tymczasem na rynku prywatnym
dzierżawa
budynku
pensjonatowego zaczynała się od 5 zł
wzwyż plus wszystkie podatkowe.
Wszyscy dzierżawcy miejskich pensjonatów otrzymali wypowiedzenia
umów i jednocześnie zostali zaproszeni do stępowania eksmisyjne. Dopiero groźba
renegocjacji umów. Z oferty skorzystało komorniczej egzekucji spowodowała, że
dwóch. Zorganizowano referendum w byli dzierżawcy zaczęli opuszczać busprawie odwołania Rady Miejskiej i Bur- dynki. Ostatnie dopiero w roku 2012.
mistrza. Część dzierżawców zasiadła w
Połowa obiektów została już sprzedana.
komitecie referendalnym, inni nie ukry- Wszystkie są wyremontowane lub w trakwali swojego poparcia dla tej inicjatywy. cie kapitalnego remontu. Jeden dom przy
Umowy dzierżawy zawierały 3-letni ul. Obrońców Pokoju został przez gminę
okres wypowiedzenia, który upływał na w przebudowany i powstało w nim 7 miesz-

kań. Ze sprzedaży tych 6 budynków do
kasy miasta wpłynęło prawie 10 mln złotych. Aby uzyskać taką kwotę z dzierżawy
tych budynków wg stawek jakie płacili
byli dzierżawcy, trzeba byłoby czekać ponad 70 lat i to pod warunkiem, że nie korzystaliby by oni z odliczeń za remonty.
Nie wszystkie budynki można było od
razu przeznaczyć na sprzedaż. Budynki
przez dzierżawców zostały opuszczone
dopiero wówczas, gdy na rynku nieruchomości była zapaść spowodowana kryzysem światowym. Dzisiaj ta sytuacja powoli się zmienia i jest tylko kwestią
czasu, gdy wszystkie nieruchomości zyskają inwestorów. Niektórych domów nie
można było dotychczas wystawić na
sprzedaż ze względów prawnych i niezałatwionych przed laty spraw. W przypadku
jednego z Belwederów pojawił się problem związany z wybudowaniem przez
dzierżawcę obiektu, który podobno miał

być śmietnikiem, a tymczasem postawiony został niewielki domek. W
„Chmielniku” początkowo planowano
utworzenie nowego internatu dla Szkoły
Mistrzostwa Sportowego. Jednak po przeprowadzeniu ekspertyz budowlanych okazało się, że przebudowa będzie zbyt kosztowna. Obiekt przeznaczony został do
sprzedaży, ale zanim do tego dojdzie,
ciąg dalszy na następnej stronie

dokończenie ze str. 1

wpierw trzeba uregulować granice działki,
które wchodzą na chodnik. Nie można wystawić na sprzdaż działki wraz z chodnikiem. Oko I i II zostały połączone z sąsiednią dużą działką. Zmieniono też
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W ten sposób przygotowana
została nieruchomość przeznaczona pod
budowę hotelu.
Zarzut, że wyceny obiektów zostały zawyżone jest co najmniej dziwny, biorąc
pod uwagę, że gmina korzysta z wycen
przeprowadzanych przez uprawnionych
biegłych. Wystawiając budynek na przetarg gmina nie może wprowadzić swojej
dowolnej ceny. Przepisy są w tym względzie jednoznaczne i bardzo dokładnie regulują zasady sprzedaży na przetargach.
Wciąż trwają procesy z kilkoma dzierżawcami w sprawie ustalenia faktycz-

nych wydatków jakie ponieśli na remonty
tych budynków. Oprócz pieniędzy domagali się od gminy mieszkań (niektórzy nawet kilku mieszkań, także dla swoich
dzieci) mimo że posiadają swoje prywatne
domy. Ostatecznie odstąpili od żądań
mieszkaniowych.
Dotychczas gmina wygrała wszystkie
procesy w sprawie rozliczeń nakładów,
ponieważ sądy zasądzały kwoty wielokrotnie niższe niż żądali byli dzierżawcy.
W niektórych przypadkach sądy w całości oddaliły żądania dzierżawców. Podkreślić tu trzeba, że samorząd nigdy nie
kwestionował obowiązku zwrotu poniesionych nakładów remontowych. Jednak
dzierżawca powinien przedłożyć dokumentację finansową, która nie budziłaby
wątpliwości. Tymczasem żądania zwrotu
nakładów często niczym nie były poparte.
Dlatego uznano, że najlepszym arbitrem

będzie sąd. Nie jest to zła wola urzędu
lecz wyłącznie kwestia przepisów prawa.
Podczas procesów sądowych wyszło
też na jaw, jak bardzo niekorzystne
umowy dzierżaw podpisywały władze
miasta w latach 90-tych. Ówczesny burmistrz (który też był autorem doniesienia) składając zeznania w sądzie stwierdził, że intencją ówczesnych władz
było, aby dzierżawcy dostawali zwrot
nakładów za zwykłe remonty odtworzeniowe polegające także na malowaniu ścian.
Nowe umowy dzierżaw podpisane w
ostatnich latach nie przewidują już możliwości zwrotu nakładów inwestycyjnych, a tym bardziej nie ma w nich
mowy o tym, że pomalowanie ścian czy
wymiana stłuczonej szyby, albo zepsutej
klamki jest remontem, który kwalifikuje
się do zwrotu nakładów.

OGŁOSZENIE O REALIZACJI PROJEKTU
„Interaktywna Szklarska Poręba – okno na świat dla każdego”
Gmina Szklarska Poręba informuje, iż realizuje projekt pn. „Interaktywna Szklarska Poręba – okno na świat dla każdego”
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
Celem 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,
● budowa 10 stacji bazowych,
● budowa 9 radiolinii,
● budowa przyłączy do 63 budynków,
● zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz oprogramowaniem i podłączenie Internetu,
szkolenie beneficjentów z zakresu obsługi sprzętu komputerowego oraz aplikacji komputerowych i Internetu.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.06.2015 r.

1 października 2014 r. grono rodziców
z dziećmi, młodzieży a także dorosłych
miłośników rekreacji i ekstremalnej jazdy
na BMX-ach, deskorolkach i łyżworolkach zapoznało się z projektem skateparku i siłowni na wolnym powietrzu.
Było to już kolejne spotkanie w tej sprawie. Prace nad projektem zagospodarowania skateparku przygotowywane były
od wiosny. Inwestycja miała być zrealizowana jesienią, ale pojawiły się kompli-

Niektórzy mieszkańcy nie są życzliwi
temu co się dzieje w Szklarskiej Porębie.
Choć mają dostęp do informacji, mimo to
celowo rozpowszechniają nieprawdziwe
informacje. Są też na szczęście mieszkańcy, którzy słysząc plotki, chcą je zweryfikować zadając pytania.
Podczas ostatniej sesji Rady, jeden z
mieszkańców zadał takie oto pytanie:
„Chodzi po mieście plotka odnośnie Lidla,
placu gdzie była do tej pory Gospodarka
Komunalna, że miasto płaci pokaźne
kary Spółce Lidl za nieterminowe przekazanie tego placu. Chodzi o kwotę 800
tys. zł. 2,5 mln miasto miało wziąć za to
a już ma 800 tys. zł rzekomo do zapłaty.
Chciałbym to wyjaśnić, żeby nie było
niepotrzebnych plotek.”
Odpowiedź padła podczas sesji, a na
łamach biuletynu wyjaśniamy, że miasto
płaci dzierżawę w wysokości 1,23 zł
brutto miesięcznie. Dodatkowo do kasy
miasta z tytułu poddzierżawy od KSWiK
wpływa ponad 800 złotych. Związku z
tym można mówić o tym, że gmina
wciąż zarabia na terenie, który został
sprzedany i wszystko odbywa się zgodnie z prawem.
Co więcej zyskaliśmy kolejną atrak-

kacje związane z procedurą zgłoszenia
budowy obiektu. Wykorzystano więc okazję, aby zorganizować kolejne spotkanie i
projekt poddać pod
ocenę tych, którzy
będą użytkownikami.
Inwestycja ta jest
bardzo potrzebna w
Szklarskiej Porębie.
Jej realizacja wpisuje się w realizowaną od kilku lat
strategię tworzenia
miejsc do uprawia-

wych zaprezentowanych przez burmistrza. W ich ocenie korzystna jest zarówno lokalizacja skateparku i siłowni

nia sportu w różnych częściach miasta. Po budowie
boisk i placów zabaw, czas przyszedł
na realizację kolejnych zadań jak skatepark czy siłownia.
Uczestnicy spotkania z aprobatą
odnieśli się do rozwiązań projekto-

bo w niewielkiej odległości od osiedla i
zespołu boisk Orlik przy ul. Okrzei, ale
przede wszystkim satysfakcjonujące są
rozwiązania w zakresie urządzeń oraz
ich układu. Strony umówiły się, że korzystający ze skateparku przedstawią
uwagi do końca listopada, po czym odbędzie się jeszcze jedno spotkanie z
projektantem. Budowa skateparku rozpocznie się wiosną przeszłego roku.
Uwagi można kierować na adres e-mail:
sport@mok.pl

cyjną nieruchomość. Otóż przez teren
MZGL, niemal przez sam środek przebiega rura zasilająca elektrownię wodną.
Lidl chcąć przeprowadzić inwestycję musi
przenieść tę rurę na granice działki. Przy
okazji tej inwestycji musi też przenieść
rurę z sąsiedniej, miejskiej działki, która
po zakończeniu prac będzie mogła zostać
zagospodarowana, czego nie można było
zrobić wcześniej.
Jak widać z plotki o terenie Lidl nie
zgadza się nic. Opowieści rozpowszechniane przez niektórych mieszkańców są
po prostu wyssane z palca.

Baza i siedziba MZGL będzie przenoszona. Trwa obecnie dostosowanie pomieszczeń przy ul. Turystycznej. To będzie jednak siedziba tymczasowa.
Docelowo cały MZGL będzie ulokowany
w budynkach po batalionie Straży Granicznej przy ul. 1 Maja. Siedziba przy ul.
Turystycznej jak i baza materiałowosprzętowa ma zostać zlikwidowana, bowiem zgodnie z założeniami miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego Nowe Centrum, ma tam
powstać m.in deptak oraz wyciąg narciarski z parkingami.

Wciąż są wolne miejsca w nowowybudowanym żłobku na Hucie. Dotychczas
zapisanych do placówki jest 41 pociech od
6 miesiąca życia do lat 3. Żłobek posiada
45 miejsc.
Żłobek jest jedyną w Polsce placówką
tego typu wybudowaną jako obiekt pasywny,
czyli energooszczędny. Posiada 3 sale (każda
ok. 55 m2) dla 15- ciorga dzieci w każdej.
Przy każdej z sal znajdują się pomieszczenia higieniczno – sanitarne dla dzieci (toaleta, przewijak, brodzik do mycia). Do każdej z sal zostały zakupione kolorowe zestawy
meblowe, krzesełka, stoliki, poduchy sensoryczne, materace. Sypialnia wysposażona
w drewniane łóżeczka dla niemowląt oraz
drewniane łóżeczka przedszkolne dla dzieci
starszych. Każde z dzieci ma zapewnione po
dwa komplety pościeli. Dzieci mają do dyspozycji szatnię, w której każdy maluch ma
własną kolorową szafkę z własnym imieniem
i nazwiskiem. Z uwagi na bezpieczeństwo
maluchów, drzwi zewnętrzne są otwierane za
pomocą domofonu.
Posiłki dla dzieci są przygotowywane po
sąsiedzku przez Przedszkole Samorządowe
Nr 2 i dostarczane w specjalnych termosach
i pojemnikach do przewożenia żywności. W

żłobku funkcjonuje jedynie tzw. kuchnia
mleczna. Pomieszczenia kuchenne zostały
już wyposażone.
Żłobek, tak jak publiczne przedszkola, decyzją władz miasta jest bezpłatny. Rodzice
zobowiązani są jedynie do uiszczania opłat
za wyżywienie w wysokości 8 zł dziennie.

Zakończyła się inwestycja przebudowy z
rozbudową części budynku szkoły nr 5 w
której zorganizowane są sanitariaty. Zgodnie
z projektem wykonano nowe pomieszczenia
sanitarne w tym samym miejscu co poprzednie. Wymieniono odcinek kanalizacji
sanitarnej oraz wymieniono istniejącą studnię kanalizacji sanitarnej. W nowych pomieszczeniach sanitarnych zamontowano 8
toalet (w tym: 3 szt. o wysokości standar-

dowej i 5 szt. typu Junior o wysokości 35
cm), 3 pisuary (w tym: 2 szt. o wysokości
standardowej i 1 szt. na wysokości 50 cm),
8 umywalek (w tym: 4 szt. montowane na
wysokości 57 cm i 4 szt. montowane na wysokości 50 cm) oraz 2 zawory czerpalne
wody. Powierzchnia użytkowa nowych sanitariatów: 45,38 m
Całość inwestycji została pokryta ze środków własnych gminy – 243 881 zł.

Warto dodać, iż jest to jedyny żłobek w Polsce który jest bezpłatny, w innych miejscowościach w województwie dolnośląskim rodzice muszą zapłacić za pobyt dziecka do 10
godzin dziennie, wyżywienie i opłatę dodatkową za wydłużony ponad 10 godzin dziennie
pobyt dziecka w żłobku, tj. ok. 600 lub 700 zł.

Uniwersytet Trzeciego Wieku „JESZCZE
MŁODZI” w Szklarskiej Porębie obchodzi w
tym roku jubileusz 5-Lecia działalności. 5 lat
to z perspektywy historii „uczelni” niewiele,
jednakże patrząc na osiągnięcia w tak krótkim czasie to bardzo bogaty w dorobek czas.
Historia obfitująca w różnorodne formy aktywności społecznej, w kreatywność, pęd do
najnowszych rozwiązań cywilizacyjnych ,
pęd do nowoczesności, równania liderom
form komunikacji, Internetu, komputeryzacji. W tym roku nasz UTW realizuje projekt,
którego istotą jest opracowanie i wydanie
okolicznościowego albumu. Jest to wydawnictwo o dużym ładunku promocji aktywności ludzi w nie najmłodszym już wieku.
Obchody jubileuszowe oraz uroczysta inauguracja Nowego Roku Akademickiego już w
najbliższy piątek (10.10.2014 r.). O tym zdarzeniu napiszemy w następnym numerze
Biuletynu. Redakcja Biuletynu „Pod Szrenicą” dołącza się do gratulacji i życzeń dalszych sukcesów.

skiej Poręby. O element edukacji ekologicznej zadbało Nadleśnictwo Szklarska
Poręba udostępniając materiały edukacyjne,
z których można było zapoznać się z fauną
i florą naszego terenu i drobne upominki. O
ciepły posiłek i chleb ze smalcem zatroszczyło się Stowarzyszenie Zdolna Dolna.
Festyn przygotowany w formule partnerskiej przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Stowarzyszenie
„Zdolna
Dolna” oraz Parafią pw. Bożego Ciała finansowany był w
części w ramach projektu „ Ja
wam jeszcze pokażę – krok w
stronę aktywizacji i integracji
mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program
Operacyjny Kapitał Ludzki.
(MOPS-MSL)

Mimo mało sprzyjającej
pogody 21 września przy Boisku Orlik w Szklarskiej Porębie Dolnej odbył się Festyn Franciszkański. W
programie festynu organizatorzy przygotowali wiele
atrakcji: zabawy i konkursy
prowadzone przez profesjonalnego wodzireja, turniej
piłki nożnej, gra w boule prowadzona przez Klub abstynenta „Szrenica”, pokazy
udzielania pierwszej pomocy,
darmowe dmuchane zjeżdżalnie i dwa bolidy udostępnione nieodpłatnie organizatorom przez Andrzeja
Mironia mieszkańca Szklar-

Pogoda i humory dopisały, więc i zabawa
się udała. Zjedzonych zostało prawie 60 kg
pieczonych w ognisku ziemniaków, sporo
kiełbasek, nie wspominając o napitkach
wszelakich.
Ale przede wszystkim są nowi minigolfowi
mistrzowie Szklarskiej
Poręby. Niektórzy musieli stoczyć dodatkowy
pojedynek. Walka była
zacięta, ale fair.
W kategorii dziecięcej
tytuł mistrza zdobył Andrzej Molka, który najmniejszą liczbą uderzeń
trafił piłką do 18 dołków,
wyprzedzając tym samym Wojtka Bielawskiego oraz Pawła Rodaka.
Wśród juniorów niepokonanym był Krystian
Jędraszek obrońca mistrzowskiego tytułu. Wicemistrzostwo obroniła także Angelika Daukszewicz, a trzecie
miejsce zdobyła Klaudia Kamińska.
Tytułu mistrza w kategorii masters nie
obronił w tym roku Rafał Korwin-Piotrowski,
który zajął trzecie miejsce. Wicemistrzem został Grzegorz Błoński w dogrywce przegrywając 5:4 z Grzegorzem Sokolińskim, który
tym samym został Mistrzem Szklarskiej Poręby 2014.
Przy okazji zabawy na polach do gry w minigolfa, można było też spróbować swoich sił

na symulatorze snowboard oraz strzelnicy
przygotowanej przez Szkołę Mistrzostwa
Sportowego, która cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Minigolfowe mistrzostwa Szklarskiej Poręby były ostatnią imprezą plenerową sezonu

wiosna-jesień w Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada. Ale to nie oznacza, że park
będzie zamknięty. Do 11 listopada czynne
będą wszystkie atrakcje za wyjątkiem ogrodu
dmuchańców, który zostanie zamknięty po
19 października. W drugiej połowie listopada
niektóre urządzenia będą okresowo zamykane ze względu na prace konserwacyjne
przed sezonem zimowym, którego otwarcie
zaplanowano na 6 grudnia z Mikołajem na
lodowisku.
Zapraszamy przez cały rok.

W szklarskoporębskich szkołach podstawowych rozpoczęła się realizacja projektu powszechnej nauki pływania „Umiem
pływać”, współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt adresowany jest do uczniów klas III i zakłada
systematyczny, powszechny udział dzieci
w bezpłatnych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. Do projektu zgłosiło się jedynie 20 uczniów. Warto wskazać, że ogólna
liczba dzieci w klasach III w naszym mieście wynosi 41. Zajęcia będą prowadzone na
basenie CRR KRUS w Szklarskiej Porębie
przez wykwalifikowanego instruktora pływania. Każdy uczestnik zrealizuje 20 godzin
zajęć nauki i doskonalenia pływania (dwa
razy w tygodniu po godzinie lekcyjnej).

Korzystanie z dotacji Unii Europejskiej wiąże się z koniecznością uzyskania zamierzonych efektów. W przypadku budowy sieci kanalizacyjnej i
oczyszczalni ścieków jest to efekt
ochrony środowiska mierzony ilością
przyłączonych.
Ostateczny termin osiągnięcia wskaźnika
liczby mieszkańców podłączonych do sieci
kanalizacji sanitarnej kończy się 31 grudnia 2015 r. Po tym okresie, w przypadku
gdy Gmina nie osiągnie efektu ekologicznego, zostaną nałożone kary pieniężne.
Mając powyższe na uwadze (aby osiągnąć odpowiedni efekt ekologiczny) koniecznym jest, aby wszystkie osoby zamieszkałe w obszarze objętym projektem
jak również obiekty wypoczynkowe, podłączyły się do sieci kanalizacji sanitarnej.
Do dnia 31 marca 2014 r. podłączono
15 637 osób i miejsc noclegowych, co stanowi 91% wszystkich przewidzianych
do wpięcia. W roku 2012 – podłączono 71
nieruchomości, w 2013 r. – 69 nieruchomości, a w tym roku do końca września
zostało podłączonych 40 nieruchomości.
Dopiero w sierpniu br. udało się podłączyć
obiekt wypoczynkowy przy ul. Górnej,
który przez wiele lat nie miał uregulowanej gospodarki ściekowej.
W trosce o środowisko, jak również z

uwagi na fakt, że jako miasto musimy w
2015 r. osiągnąć efekt ekologiczny inwestycji wodno-kanalizacyjnej, trwają kontrole posesji pod kątem prawidłowego
sposobu opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych. Podczas tych kontroli nadal wyłapywani są
właściciele nieruchomości, którzy nie
stosują się do przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ich szamba przeciekają, a nieczystości trafiają na łąki, do lasów, albo do strumieni
i potoków. Nie potrafią też udowodnić
faktu, że systematycznie opróżniają
szamba wywożąc nieczystości do oczyszczalni. Przypominamy, że opróżnianie
zbiorników bezodpływowych odbywa się
na podstawie podpisanej umowy z przedsiębiorcą posiadającym decyzję na wywóz
i transport nieczystości ciekłych wydaną
przez Burmistrza Szklarskiej Poręby.
Dzięki współpracy z KSWIK Sp. z o. o.
dokonywane są również zadymienia instalacji, dzięki czemu likwidowane są
nielegalne podłączenia i odprowadzanie
ścieków do sieci kanalizacji burzowej.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 5 ust. 1 pkt 2 mówi
jednoznacznie, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i
porządku poprzez przyłączanie nierucho-

W dniach 25 i 26 września w Ośrodku „Radość” Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej
Porębie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Carl Hauptmann i krąg jego
przyjaciół”. Głównym organizatorem konferencji była instytucja do tego chyba najbardziej
powołana: Dom Carla i Gerharta Hauptmannów - oddział Muzeum Karkonoskiego, przy
udziale niemieckiego partnera, którym był
Fraenger-Institut z Berlina. Współorganizatorami ze strony polskiej był Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz
Ośrodek „Radość” Politechniki Wrocławskiej.
Sponsorami: Fundacja Współpracy PolskoNiemieckiej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Saksonii oraz Miasto Szklarska Poręba.
Carl Hauptmann był osobą, wokół której
skupiało się życie kolonii artystów w Szklarskiej Porębie. Literat, filozof, zakochany bez
pamięci w Karkonoszach i Górach Izerskich.
Lekko przygarbiony, o koziej bródce, pełnych żaru, niebieskich oczach, w rozwianym
płaszczu i kapeluszu z szerokim rondem, wędrował po licznych ścieżkach i knajpach
Szklarskiej Poręby. Carl – Rübezahl, jak go żartobliwie przezywali przyjaciele, przez wiele lat
żył skromnie, często tkwiąc po uszy w długach,
a jedynym luksusem na jaki sobie pozwalał
były jedwabne, wzorzyste kamizelki. Miłośnik
„białego szaleństwa”, był jednym z członków

pierwszego po śląskiej stronie klubu narciarskiego Windsbraut, który powstał w Szklarskiej Porębie w 1900 r.
Niestety twórczość Carla Hauptmanna jest
w dalszym ciągu mało znana tak w Niemczech,

jak i w Polsce. Pozostaje do dzisiaj w cieniu
dokonań jego młodszego i bardziej utytułowanego brata - Gerharta Hauptmanna, jedynego karkonoskiego laureata literackiej Na-

mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
chyba że jest ona wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. Posesje mogą być
wyposażone w zbiorniki bezodpływowe
(czyli tzw. szamba) tylko wówczas, gdy
budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadniona albo jest dopiero planowana. W
takich sytuacjach możliwe jest też wyposażenie posesji w przydomową
oczyszczalnię. Art. 5 ust. 7 ustawy przewiduje, że w razie zignorowania obowiązku przyłączenia się do sieci wydaje
się nakaz jego wykonania. W związku
z powyższym informujemy, że wobec
części osób, które mimo tego, że miały
możliwość przyłączenia się do miejskiej
sieci kanalizacyjnej, ale nieustannie
wzbraniały się od wykonania tego obowiązku, zostały wszczęte postępowania
administracyjne. Aby tego uniknąć, zachęcamy do kontaktu z KSWiK w celu
złożenia wniosków o wydanie warunków technicznych. Spółka wodociągowa jest gotowa, aby pomóc w załatwieniu wszelkich formalności. Zgodnie
z prawem KSWiK zobowiązany jest
doprowadzić przyłączenie do granicy
działki, natomiast właściciel nieruchomości pokrywa koszt przyłączenia budynku na własnej posesji.

grody Nobla. Przypomnienie tej niezwykłej
postaci było głównym celem konferencji.
Udział w niej wzięli najwybitniejsi badacze
twórczości Carla Hauptmanna: prof. Anna
Stroka, prof. Grażyna B. Szewczyk czy prof.
Krzysztof. A. Kuczyński. Prezentowane
wystąpienia dotyczyły zarówno samej
postaci Carla Hauptmanna, jak i jego
przyjaciół – malarza Otto Modersona z
Worpswede, kompozytorki Anny Teichmüller, filozofki Józefy Kodis, rzeźbiarza Cirillo’dell Antonio, popularyzatora osiągnięć nauki i pioniera ekologii
Wilhelma Bölsche, malarza Johannesa
M. Avenariusa, ekonomisty i socjologa
Wernera Sombarta. Christian Henke zaprezentował fragmenty archiwalnego
filmu z 1916 r., na których widoczna
była postać Carla Hauptmanna. Drugi
dzień konferencji miał charakter wycieczki po siedzibach twórców dawnej
kolonii artystów w Szklarskiej Porębie.
Konferencja była doprawdy ze wszech
miar udana i oby takie wydarzenia gościły pod Szrenicą jak najczęściej.
Efektem konferencji są dwie cenne
pozycje wydawnicze: Carl Hauptmann i krąg
jego przyjaciół /Carl Hauptmann und sein
Freundeskreis oraz Martha Hauptmann. Drogi
mojego życia. Wspomnienia.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie zaprasza do zapoznania się z ofertą
warsztatową w nowym sezonie
2014/2015. Nabór i zajęcia rozpoczynają
się od października 2014 r.
Oferta skierowana jest do różnych grup
wiekowych.
Zajęcia plastyczne
Prowadząca - Monika Krakowska
Kreatywne zajęcia z rysunku i malarstwa
(podstawy oraz kontynuacja).
MOKSiAL - Sala plastyczna, poniedziałek, start od 6.10.14 r. godz. 17:00 - 19:00
Koszt - 40 zł niezależnie od ilości poniedziałków płatne z góry za miesiąc w
sekretariat MOKSiAL lub na konto
Nauka gry na gitarze
Prowadzący - Wojciech Zarówny
Poziom podstawy dla początkujących.
MOKSiAL - sala muzyczna, czwartek,
start od 9.10.14 r. godz. 17:15 - 18:00
Poziom dla średniozaawansowanych
(kontynuacja).
MOKSiAL - sala muzyczna, czwartek,
start od 9.10.14 r. godz. 18:15 - 19:00
Koszt – 40 zł niezależnie od ilości czwartków płatne z góry za miesiąc w sekretariacie MOKSiAL lub na konto
Zajęcia wokalne
Prowadzący - Wojciech Zarówny
Początki, kontynuacja i konsultacje
MOKSiAL - sala muzyczna, czwartek,
start od 9.10.14 r. godz. 19:05 - 19:50
Koszt - 40 zł niezależnie od ilości czwartków płatne z góry za miesiąc w sekretariacie MOKSiAL lub na konto
Kreatywne budowanie z klocków
LEGO®
Prowadzący - Adam Pokosz
Klocki lego zabawa i budowanie. Zajęcia
skierowane są do dzieci od lat 5 – 7.
MOKSiAL - sala integracyjna.
Spotkania po 2h 2 razy w miesiącu (termin do ustalenia po 15 października).
Koszt - 80 zł miesięcznie, płatne u instruktora
Robotyka
Adam Pokosz
Zajęcia w programie komputerowym, połączenie mechaniki, automatyki, elektroniki, sensoryki, cybernetyki oraz informatyki w jednym. Projektowanie robotów.
Zajęcia skierowane są do dzieci z klas 2
- 4 i 4 – 6.
MOKSiAL - sala integracyjna.
Spotkania po 2h 2 razy w miesiącu (termin do ustalenia po 15 października)
Koszt - 100 zł miesięcznie, płatne u instruktora

Zajęcia twórcze manualne
Ewa Ratyńska
Wykonane przedmioty stają się własnością dzieci.
MOKSiAL - sala plastyczna.
Spotkania będą się odbywać dwa razy w
m-c/piątek godz. 17.00 - 19.00
Koszt - 48 zł miesięcznie, płatne u instruktora
Taniec HIP-HOP
QWE Akademia tanecznego wychowania
Prowadzący - Paweł Frankowski
Taniec nowoczesny, dynamiczny styl poruszania się.
Szkoła nr 5 im. W. Hofmana w Szklarskiej
Porębie - sala gimnastyczna.
Termin do ustalenia.
Koszt - 40 zł miesięcznie. Płatne u instruktora.
Origami modułowe
Prowadzący - Bogdan Gulda
Składanie różnych figurek z papierowych
kartek.
MOKSiAL - sala integracyjna, czwartek
godz. 17:00 - 18:30
Zajęcia bezpłatne!!! Materiał zapewniony.
Warsztaty ceramiczne „Ceramika-malowanie w przestrzeni”
Prowadzący - Ewelina Wójtowicz
Program zajęć obejmuje zapoznanie się
dzieci z materiałami ceramicznymi i podstawowymi metodami
modelowania ręcznego oraz dekoracji kolorowymi masami ceramicznymi oraz
szkliwami.
MOKSiAL - sala plastyczna, wtorek godz.
17:00 - 19:00, 1 cykl dwumiesięczny.
Koszt - 75 zł miesięcznie (w cenie materiał). Płatne u instruktora.
Decoupage
Prowadząca - Ewa Ratyńska
Podstawy techniki, dekoracje na drewnie,
biżuteria, dekoracje świąteczne, na szkle.
MOKSiAL - sala integracyjna.
Proponowane terminy spotkań: 15.10,
5.11, 19.11, 10.12.2014 r. godz. 16.30 18.30. Koszt - 150 zł . Płatne u instruktora.
Filcowanie na mokro
Prowadząca - Ewa Ratyńska
Podstawy techniki: kulki i dredy z biżuterią w tle, filcowy kwiatek, pokrowiec na
telefon
MOKSiAL - sala Integracyjna, proponowane terminy spotkań: 5.11, 19.11,
10.12.2014 r. godz. 19.00 - 21.00
Koszt - 110 zł. Płatne u instruktora.
ZUMBA
Prowadzący - Michał Sikorski
Taniec latynoamerykański z elementami

fitness.
Interferie Sport Hotel „Bornit”, poniedziałek 18:45 - 19:45, środa 17:30 18:30, piątek 17:30 - 18:30
Koszt – karnety 60 zł, 120 zł, 150 zł.
Płatne na konto MOKSiAL.
Taniec nowoczesny, salsa, bachata, latino mix
Prowadzący - Arkadiusz Chocian
Interferie Sport Hotel Bornit, wtorek
godz. 20:00 - 21:00
Koszt - 60 zł (4 spotkania w m-c). Płatne
u instruktora.
Taniec użytkowy
Prowadząca - Agata Kazimierczak
Partner pozna tajniki prawidłowego prowadzenia w tańcu, natomiast Partnerka
nauczy się odczytywać sygnały. Program
kursu obejmuje szeroki wachlarz kroków i figur tanecznych, które można wykorzystać do każdego rodzaju muzyki.
MOKSiAL - sala gimnastyczna. Termin
do ustalenia.
Koszt - Pierwszy taniec na własnym ślubie - przygotowanie 60zł za półtorej godziny od pary.
Przygotowania indywidualne, nauka tańca
towarzyskiego par i małżeństw - zajęcia
grupowe, ok. 10os. 10zł/os za zajęcia, jeśli przyjdzie para 15zł/ od pary. Płatne w
sekretariat MOKSiAL lub na konto.
Warsztaty ceramiczne
„Ceramika-dobre samopoczucie w
przestrzeni”
Prowadząca - Ewelina Wójtowicz
Modelowanie ręczne form przestrzennych, naczyń użytkowych oraz form dekoracyjnych, tworzenie form gipsowych
do wykonywania przedmiotów ceramicznych i ceramicznych elementów dekoracyjnych, szkliwienie oraz podstawowa obróbka techniczna .
MOKSiAL - sala plastyczna, czwartek
godz. 17:00 - 19:00, 1 cykl dwumiesięczny.
Koszt - 90 zł miesięcznie (w cenie materiał). Płatne u instruktora.
Rysunek i malarstwo dla dorosłych
Prowadząca – Emanuela Czujowska
MOKSiAL – sala plastyczna, środa godz.
16:00 – 19:00
Płatne u instruktora.
Pilates
Prowadząca - Wanda Ryba, Tel.
509374254
ćwiczenia rozciągające
wzmacniające mięśnie.
Centrum Rehabilitacji Rolników Krus
„Granit” - sala gimnastyczna, wtorek,
godz. 19:00
Koszt - 60 zł miesięcznie (4 spotkania).
Płatne u instruktora.

Prawie 30 lat pracy na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w
Szklarskiej Porębie, 2000 udzielonych
ślubów, kilka tysięcy sporządzonych aktów urodzenia, do tego setki zarejestrowanych pozostałych zdarzeń z zakresu

stanu cywilnego. Bywały soboty w których kojarzyła nawet po 8 par małżeńskich. Zna każdego w Szklarskiej Porębie
i sama jest rozpoznawalna. To Pani Bożena Bury. Z końcem września przeszła na
emeryturę. Ale dalej będzie miała kontakt
z mieszkańcami naszego miasta, bo jako
doświadczony urzędnik wyborczy będzie
na tym stanowisku pracowała przez na-

Apel Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70 rocznicy WOP o włączenie się
mieszkańców miasta i nie tylko mieszkańców do wspólnego tworzenia albumu
spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Na spotkanie do MOKSiAL-u 2.10.2014
r. przybyła liczna grupa mieszkańców deklarując chęć współpracy, pisania wspomnień i dostarczenia fotografii, widokówek,
artykułów prasowych i różnych pamiątek

stępne miesiące. Wszak najbliższy rok to
niespotykany „maraton” wyborczy. W
ostatnim dniu pracy były podziękowania,
kwiaty od burmistrza, wspomnienia i łzy
wzruszenia. Dytyramb na cześć Bożeny
autorstwa Pana Pawła Gasidły wysławiał
jej cnoty. Oto jedna strofa:
Przez trzydzieści lat (z okładem)
Była dla nas tu przykładem.
Skojarzyła małżeństw wiele,
W środy, piątki i w niedziele.
… Dziś opuszcza nasze grono.
Była feta, przemówienia,
Od nas najlepsze życzenia.
… Ktoś przychodzi – ktoś odchodzi,
Teraz ster przejmują młodzi.

Pani Bożeno,
jeszcze raz DZIĘKUJEMY!
sprzed lat. Odwiedza nas też były dowódca
jednostek WOP p. płk Zbigniew Skoczylas. Już przekazał plik „perełek” - dotychczas niepublikowanych fotografii.
Na adres podany w apelu piszą byli żołnierze WOP rozsiani po całym kraju,
dzielą się wiedzą i wskazują dalsze kontakty. Obecnie liderzy ds. albumu opracowują projekt tego działania. Podajemy
adresy e-mail do kontaktów:

Uczestniczki przeglądają
kronikę ZHP bogatą
w kontakty z WOP

Prezentacje sprzętu jednostek wojskowych, poligon symulacyjny, pokazy ćwiczeń cross-fit oraz ciekawe wykłady i prezentacje to tylko część atrakcji jakie
czekają 11 października na mieszkańców
i turystów odwiedzających Szklarską Porębę.
Festyn Wojskowy odbędzie się na trenie
Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego
„Wysoki Kamień” jako impreza towarzysząca IX Zawodom Wysokościowym Jednostek MON i MSW. Organizatorem jest
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych z Wrocławia, wparcia udziela Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej.
W trakcie festynu nieopodal ośrodka na
boisku „Orlik” na Białej Dolinie rozegrany zostanie mecz partnerski pomiędzy
Radnymi i drużyną OLD BOY-ów.
PROGRAM:
● Prezentacje sponsorów zawodów
- 09.00-15.00;
● Prezentacje sprzętu jednostek wojskowych przez jednostki specjalne
- 09.00-15.00;
● Park rozrywki dla dzieci - 09.00-15.00;
● Poligon symulacyjny (symulatory laserowe) - 09.00-15.00;
● Pokaz ćwiczeń cross-fit -10.00;
● Prelekcja, pokaz i degustacja żywności
- 10.00-10.30;
● Wyprawa na K2 – 2014r 11.00-13.00;
● Pokaz walki w bliskim kontakcie 12.00;
● Prelekcja na temat szkolenia wysokogórskiego i jego zasadności z punktu
widzenia przydatności dla wojska
- w oparciu o doświadczenia działania
w Himalajach z Pierwszą Polską
Wojskową Wyprawą Szkoleniową Mountain Expedition - NUN 2013 - 13.0013.30;
● Prezentacja nowości sprzętowych
Salewa, Dynfit;
● Prelekcja „Żywotność lin alpinistycznych” - 15.00-16.00;
Impreza towarzysząca
● Mecz partnerski pomiędzy Radnymi i
drużyną OLD BOY-ów
– 10.00- 11.00 - Orlik Biała Dolina.

Takiego Festynu w Szklarskie
jeszcze nie było!
Organizatorzy serdecznie
zapraszają całe rodziny!

