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Powstrzymany
wzrost cen
Od 1 lipca będą w Szklarskiej Porębie obowiązywać nowe stawki

taryfowe za doprowadzenie wody
i odprowadzanie ścieków. Zapowiedź podwyżki wzbudziła sporo
emocji wśród mieszkańców, jednak
część tych emocji to wynik plotek
i nieprawdziwych informacji.
21 kwietnia Prezes KSWiK sp.
z o.o. przedłożył wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo
wnioskowało o ustalenie ceny za
1 m³ wody w wysokości 16,05 brutto przy dotychczasowej 12,54 zł i za
1 m³ odprowadzonych ścieków 21,50
zł przy dotychczasowej 18,33 brutto.
Burmistrz Mirosław Graf powołał
zespół weryfikacyjny do spraw zbadania zasadności wniosku KSWiK.
Rozmowy co wypada podkreślić
trwały długo a negocjacje wcale do
łatwych nie należały. Zaznaczyć też
trzeba, że nie kwestionowano kosztów a zakładane na kolejny rok ilości zużycia wody i odprowadzania
ścieków. Generalną zasadą jest, że
wpłaty od odbiorców mają zapewnić samofinansowanie działalności
przedsiębiorstwa.
Tymczasem zużycie wody systematycznie spada. Nie jest to spadek
drastyczny, ale ma wpływ na cenę.
Paradoksalnie w skali globalnej wy-

chodzi na to, że im większe zapotrzebowanie na wodę, tym jej cena
jest mniejsza. Ostatecznie jednak po
szeregu konsultacji spółka uznała
argumenty burmistrza i przygotowała autopoprawkę. Za wodę i ścieki
zapłacimy rzeczywiście drożej ale
tylko o 89 groszy. W zamian jednak
powinno zacząć wzrastać zużycie
wody. Nie oznacza to oczywiście, że
mieszkańcy mają nie zakręcać kranów. Miasto będzie jednak musiało
energiczniej egzekwować wpięcia
do istniejącej kanalizacji. Być może
też w decyzje o warunkach zabudowy wprowadzone zostaną decyzje
o wpięciach do sieci.
KSWiK przejął na siebie niemal
całość procedur administracyjnych.
Spółka wodociągowa jest gotowa nie
tylko na to, aby załatwić wszystkie
dokumenty, ale także może przeprowadzić kompleksowe wykonanie
podłączenia. Prowadzone będą tez
kontrole bowiem ilość sprzedanej
wody często nie zgadza się z ilością
odebranych ścieków – a powinna być
zbliżona. Niestety te wciąż relatywnie wysokie ceny za wodę i ścieki są
efektem inwestycji jakie przedsiębiorstwo przeprowadziło w ostatnich
latach. Ich skalę dobrze obrazuje
wartość majątku.
Kiedy Szklarska Poręba przystępowała do spółki, wniosła do niej

aportem swoją instalację wodno-kanalizacyjną o wartości 36 milionów
złotych. Dziś wartość majątku po
inwestycji to 111 milionów złotych.
Skoro więc majątek wodnokanalizacyjny wytworzony z unijnych pieniędzy zwiększył w tak znaczący sposób
swoją wartość, oczywistym jest, że
potrzeba więcej środków finansowych na jego utrzymanie.
Oczywiście amortyzacja, podatki, koszty eksploatacji mają wpływ
na kształtowanie taryfy. Niestety
cena za powszechny dostęp do kanalizacji w takich miejscowościach
jak Szklarska Poręba czyli o małej
gęstości zaludnienia będzie zawsze
wyższa niż w ciasno zabudowanych,
większych aglomeracjach.
Spółka zmaga się także z bagażem przeszłości i nie najlepszego
projektu i trudności na etapach inwestycyjnych.
Dziś znacznie śmielej można założyć, że korzystniejszy dla miasta
byłby zrzut ścieków do oczyszczalni w Piechowicach ale czy to oznacza, że mamy teraz zamknąć własną
oczyszczalnię i budować kolektory
do Piechowic?
Burmistrz zlecił opracowanie
projektu różnicowania dopłat do cen
wody, tak aby były one korzystniejsze dla odbiorców indywidualnych.
Robert Kotecki

Zmiany w Radzie Miejskiej
Koniec kwietnia przyniósł kilka
przetasowań w gronie Rady Miejskiej.
Po rezygnacji Jarosława Marcinkowskiego z funkcji wiceprzewodniczącego
Rady, na to stanowisko wybrany został
Marek Ludwiczak z klubu „Gospodarni
dla Miasta”.
Zanim doszło do tego wyboru
Przewodniczący Rady Krzysztof Jahn
proponował radnemu Marcinkowskiemu aby ten wycofał swoją rezygnację

i wspierał Przewodniczącego w pracach
na rzecz Rady. Pan Jarosław dziękując
za zaufanie podtrzymał jednak swoją
decyzję. Potem zgłaszano jeszcze kandydatury Ryszarda Olasa i Pawła Popłońskiego. Jednak obaj nie wyrazili
zgody na kandydowanie. Nie spełniły
się więc nadzieje Przewodniczącego
Jahna, który chętny był widzieć na stanowisku wiceprzewodniczącego przedstawiciela „opozycji”. Nie obsadzona

od ostatniej sesji nadzwyczajnej była
funkcja przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do sprawowania tej roli radni
wybrali Ryszarda Głodka.
Do Komisji Turystyki dołączył natomiast Mirosław Hochół. Ostatnia zmiana miała miejsce 11.03 kiedy w Komisji
Rozwoju Gospodarczego Mirosława
Hochoła zastąpił Łukasz Lange. Dzięki
tym zmianom każdy z radnych pracuje
w dwóch wybranych komisjach. (RK)

Wizyta czeskich samorządowców
w Szklarskiej Porębie
W dniach 28-29.04.2015 r. w Polsce gościła grupa samorządowców z
czeskiej strony Karkonoszy. Ich wizytę,
na zlecenie strony czeskiej, zorganizował Związek Gmin Karkonoskich w
Bukowcu.
Goście przez dwa dni mieli okazję
poznać wiele ciekawych miejsc, zarówno tych szeroko znanych, jak i prawie
nieznanych.
Czescy burmistrzowie swoją wizytę
rozpoczęli od Szklarskiej Poręby, w której odwiedzili Muzeum Carla i Gerharta
Hauptmannów. Historię tego miejsca
oraz informacje na temat wykorzystania funduszy unijnych pozyskanych do
projektu Park Ducha Gór przekazał dr
Przemysław Wiater.
Drugim obiektem w Szklarskiej Porębie, jaki odwiedzili goście z Czech,
był dom Wlastimila Hofmana. Nie był
to oczywiście przypadek. Wszak ojciec
Wlastimila był Czechem. Opiekujący
się zbiorami po „malarzu wewnętrz-

nego blasku” – jak Wlastimila nazwał
jego przyjaciel Jan Sztaudynger – Wacław Jędrzejczak nie tylko oprowadził
gości po domu, ale przede wszystkim
przybliżył im jego życie uwypuklając
czeskie związki.
Miłym akcentem wizyty w tym

miejscu było przybycie burmistrza
Szklarskiej Poręby Mirosława Grafa,
który powitał gości i przypominając dotychczasową współpracę przygranicznych samorządów potwierdził chęć,
a zarazem konieczność jej kontynuowania.
Tekst i foto Krzysztof Tęcza

WYBORY do Rady Powiatowej
Dolnośląskiej Izby Rolniczej
odbędą się 31 maja 2015 w Szklarskiej Porębie
w godzinach od 8.00 do 18.00
Lokal wyborczy mieści się w budynku po byłej Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Kolejowej 22. Spis członków Dolnośląskiej Izby
Rolniczej, uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do
Rady Powiatowej DIR wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Miejskim
w Szklarskiej Porębie przy ulicy Buczka 2, w pok. 17, II piętro w godz.
od 8.00 do 15.00 do dnia 29.05.2015
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Nowy prezes spółki
SPORT
Grzegorz Rychter wygrał konkurs
na prezesa Zarządu Spółki Sport. Do
niedawna pełnił funkcję prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wcześniej pracował m.in.
w Kamiennogórskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej.
Przed nowym prezesem stoją nie
lada wyzwania. Funkcjonowanie spółki
SPORT budziło ostatnio wiele emocji
w mieście. Nie brakowało głosów podważających sens jej istnienia. Tym bardziej, że od początku swego istnienia
przynosiła straty finansowe związane
z organizacją Pucharów Świata w narciarstwie biegowym.
Dziś jednak warto pamiętać, że po
przejęciu majątku spółki Maraton wraz
ze stadionem, spółka SPORT stała się

niemal zupełnie nowym podmiotem. Po
raz pierwszy też od początku jej istnienia, oczekuje się od jej prezesa wypracowania dochodów.
Burmistrz Mirosław Graf jasno
określa oczekiwania od spółki u progu
jej nowej działalności: Odbudowanie
wiarygodności byłego Maratonu czy
MOSiR-u, tak w społeczności lokalnej
jak i w świecie sportu lekkoatletycznego. Spółka SPORT zajmie się też organizowaniem imprez sportowych na terenie miasta. Rozważnie do swej dopiero
co obejmowanej funkcji podchodzi
nowo wybrany prezes.
Grzegorz Rychter z szacunkiem wypowiada się o dorobku poprzedników.
Za priorytet uważa doprowadzanie do
tego aby przejęte obiekty zaczęły przy-

Jelonek do rozbiórki
Miasto otrzymało Nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie rozbiórki budynku

przy ul. Piastowskiej 24, w którym
10 lat temu funkcjonowała restauracja
JELONEK.

nosić dochody. Rozwój to następny
krok. Rozwój zrównoważony, uzależniony od wspólnych decyzji burmistrza
i Rady Miejskiej. Nowy prezes podkreśla też potencjał tego miejsca.
Ważnym aspektem o społecznym
charakterze jest fakt, że wszyscy dotychczasowi pracownicy byłego Maratonu odzyskają zatrudnienie. Istotnym
zaś zadaniem spółki w niedalekiej już
przyszłości będzie aktywny udział
w rozbudowie ośrodka w Jakuszycach.
Robert Kotecki

Budynek, stanowi współwłasność
miasta w 41,4% a w pozostałej części
osoby prywatnej. Obiekt, dokładnie
już spenetrowany przez złodziei i złomiarzy jest w stanie kompletnej ruiny,
i stanowi poważne zagrożenie. Nakaz
otrzymała również współwłaścicielka.
Termin rozbiórki upływa 30.06.2015 r.
Jej koszt to ok 55 tys. zł. Trwają jeszcze
ustalenia w sprawie sposobu rozliczenia
kosztów wyburzenia. W grę wchodzi
min. zniesienie współwłasności działki
na rzecz gminy, lub odkupienie udziału w nieruchomości w ramach częściowego rozliczenia kosztów. Tak więc po
wyburzeniu budynku właścicielem całego terenu stanie się miasto.
Prywatno-samorządowa własność
jest źródłem samych kłopotów. Hipoteka jest obciążona w związku z zadłużeniem współwłaścicielki wobec MZGL.
Ona sama pozostawała w sporze z zakładem komunalnym w związku z nieprawnym jej zdaniem sprawowaniem
zarządu nad nieruchomością. Zarzucała
również MZGL zniszczenie części restauracyjnej budynku w wyniku awarii
kanalizacji w części mieszkalnej.

NOWE GODZINY PRACY URZĘDU: PONIEDZIAŁEK: 8.00-16.30, WTOREK, ŚRODA,

CZWARTEK: 7.30-15.30, PIĄTEK: 7.30-15.00 • GODZINY OTWARCIA KASY: PON.-PT. 9.00-14.00
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Zażalenie na decyzję Prokuratury

§

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie umorzenia kary wobec
Zdrojowej Inwest przez poprzedniego
burmistrza Szklarskiej Poręby. Chodzi
o decyzję w sprawie rezygnacji z kar
umownych, za niedotrzymanie terminu uzyskania pozwolenia na budowę
i zakończenia inwestycji. Wysokość kar
umownych, (5 tys. zł za dzień) była jednym z ważniejszych kryteriów przetargu, na budowę kompleksu hotelowego
przy ulicy Armii Krajowej.
Spółka nie uzyskała w założonym
terminie pozwolenia na budowę, jednak poprzedni burmistrz zgodził się na
podpisanie nowego aktu notarialnego,
w którym przesunięte zostały terminy
wskazane w pierwszej umowie. Ponadto burmistrz Grzegorz Sokoliński bezwarunkowo zrzekł się wierzytelności
wynikającej z należnej kary umownej,
która wówczas przekraczała już milion
złotych.

§

§

Prokuratora uznała, że działania poprzedniego burmistrza, w tym umorzenie kar umownych za niedotrzymanie
terminów, służyć miały w pozyskaniu
inwestora. Prokuratura pokusiła się
nawet o quasi analizę rynku turystycznego w regionie, z której wynika, że
Szklarska Poręba w konkurencji z Karpaczem przegrywa, wobec czego rezygnację z wierzytelności wynikającej
z kar umownych, należy uznać za sposób zabiegania o inwestora, więc także
w celu zwiększenia konkurencyjności oferty turystycznej Szklarskiej Poręby.
Z takim stanowiskiem nie zgadzają
się władze miasta bowiem z uzasadnienia prokuratorskiego nie wynika gdzie
powinna się znajdować granica przychylności wobec inwestora.
Do Sądu zostało więc przesłane
zażalenie na tę decyzję. Gdyby jednak
uznać tok rozumowania Prokuratury
za słuszny to sporą niekonsekwencją

§

§

§

§

okaże się organizowanie przetargu obwarowanego tak rygorystycznym zapisami w postaci relatywnie wysokich
kar umownych. Bowiem celem zwiększania wspomnianej przez prokuratora
konkurencyjności, należałoby może
zorganizować przetarg o bardziej liberalnych warunkach z mniej dotkliwymi
środkami zabezpieczającymi i w ten
sposób zabiegać o większą ilość oferentów. Doprowadziłoby to być może
do licytacji i w konsekwencji uzyskania
wyższej ceny za sprzedawana nieruchomość.
Zdrojova Inwest do tak skonstruowanego przetargu stanęła. W tym stanie rzeczy uzasadnienie organu śledczego w ocenie władz miasta pod Szrenicą,
nie usunęło wszystkich wątpliwości
związanych ze sprawą, stąd decyzja
o złożeniu zażalenia.

§

§

Robert Kotecki

Miasto Szklarska Poręba mając na uwadze konieczność
stałego polepszania warunków życia mieszkańców,
przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Szklarska Poręba”
W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: „Opracowanie Planu
Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta
Szklarska Poręba” wykonane zostaną:
• Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Szklarska Poręba,
• Stworzenie bazy danych zawierającej
wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę
gospodarki energią w mieście oraz
w jej poszczególnych sektorach
i obiektach, oraz inwentaryzację emisji
gazów cieplarnianych,
• Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Miasta na temat problematyki
związanej z tworzeniem, realizacją
i monitorowaniem PGN,
• Przygotowanie informacji i promocji
dotyczącej PGN
• Przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko PGN
zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Plan gospodarki niskoemisyjnej to
dokument strategiczny, który wyzna-
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cza kierunki dla miasta na lata 20152020 w zakresie działań inwestycyjnych
i nieinwestycyjnych w takich obszarach
jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię
oraz gospodarka odpadami. Przedstawione zostaną działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii
z odnawialnych źródeł.
Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów
cieplarnianych, a także instrumentów,
które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.
Stworzenie PGN jest konieczne
dla podmiotów, które chcą korzystać
z funduszy europejskich w latach
2014-2020. Według informacji z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, PGN
będzie warunkiem uzyskania finansowania z Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko na lata 2014-2020, na
działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej,
wykorzystania OZE, czy zrównoważonego transportu miejskiego. Gmina będzie mogła również wykorzystać PGN
do starania się o środki z Dolnośląskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego (DRPO), Programu działań na rzecz
środowiska i klimatu (LIFE), funduszy
EOG oraz środków krajowych (dysponowanych przez NFOŚiGW).
Aby projekt spełniał oczekiwania
powinien być wspólnym dziełem Wykonawców (AM Trans Progres sp. z o.o.)
i wszystkich Interesariuszy. Interesariusze to podmioty publiczne (przede
wszystkim Urząd Miasta) oraz prywatne (firmy małe i średnie, mieszkańcy),
którzy mogą zyskać poprzez stworzenie
tego dokumentu, m.in. przez przyczynienie się do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych (CO2) oraz poprzez
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uzyskanie dofinansowania na inwestycje
w odnawialne źródła energii (OZE),
które może sprawić, że każdy może zostać prosumentem (producentem energii
i konsumentem w jednym).
Prosimy o zgłaszanie przez podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach miasta, działań
z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności
energetycznej i wykorzystania odnawial-

nych źródeł energii oraz prowadzonych
lub planowanych działań edukacyjnych
z zakresu efektywności energetycznej,
odnawialnych źródeł energii, gospodarki
odpadami, zmian klimatycznych a także
oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno odbywać się za pomocą zamieszczonych poniżej ankiet. Umieszczenie
podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym

Ad Vocem
Przyznam, że przez chwilę zastanawiałem się czy wejść w polemikę z
panem Grzegorzem Sokolińskim po
lekturze premierowego wydania jego
gazetki. Tym bardziej, że pan Grzegorz
postawił sobie za cel tworzenie płaszczyzny do dyskusji o kierunkach rozwoju naszego miasta.
Polemika i dyskusja ma jednak sens
o ile prowadzona jest w dobrej woli a
argumenty w niej używane oparte są na
faktach a nie na zdolności do ich kreowania.
Pan Grzegorz zauważa, że Miejski
Biuletyn Informacyjny w nowej odsłonie, to nowe zasady informowania
mieszkańców. I ja się z tym zgadzam.
Ponieważ biuletyn służy dziś do prezentowania faktów takimi jakie są.

Ukazywania rzeczywistości taką jaka
jest a nie jej koloryzowania. W Miejskim Biuletynie przedstawiany jest rzeczywisty obraz sytuacji w mieście a nie
czyjekolwiek dobre chęci, nawet jeżeli
były to chęci Pana Grzegorza. Jeżeli zaś
znajdą się w biuletynie odwołania do
przeszłości to po to aby wskazać przyczyny a nie tylko skutki określonych
sytuacji. Pan Sokoliński komentując
to co się aktualnie w mieście dzieje nie
zawsze odnosi się do faktów, czy do realnej rzeczywistości. Swoje tezy opiera
między innym na „usłyszanych w mieście głosach”. Oczywiście dobrze kiedy
recenzent miejskich realiów wsłuchuje
się w głos ulicy ale nie koniecznie ucho
trzeba przykładać tak blisko bruku, bo
wówczas bliżej jest do metod prasy brukowej właśnie.
Osobiście żałuję, że były burmistrz
swoją niewątpliwą wiedzę i potencjał
marnuje ulegając pokusom szerzenia
destrukcji i pogardy dla zachodzących
zmian. Być może wynika to z amator-

I
N
F
O
O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH:
W Szklarskiej Porębie w dniach 7-29
kwietnia 2015 r. trwały Konsultacje Społeczne z organizacjami pozarządowymi
w sprawie ,,Programu współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami
pozarządowymi w roku 2016’’.
W dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz.
13:00 w Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej przy ul.
Słowackiego 13 w Szklarskiej Porębie
odbyło się ogólne zebranie konsultacyjne, na które zostały zaproszone organizacje społeczne oraz wszyscy zaintere-

sowani mieszkańców. Konsultowany dokument został opublikowany w zakładce pożytek publiczny 2015 na stronie:
http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/
Uwagi do programu można zgłaszać
za pomocą formularza uwag do projektu,
bezpośrednio do Pani Anny Adamczyk
– insp. ds. Obsługi Rady Miejskiej pokój nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie w godz. pracy Urzędu
Miejskiego, oraz podczas zebrania konsultacyjnego. Efektem konsultacji będzie
uchwalenie programu.
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pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020.
Wykonawcą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest AM Trans Progres
sp. z o.o., ul. Sarmacka 7, 61-616 Poznań, www.amtrans.pl

skiego podejścia do „dziennikarskiej”
misji. Być może jednak cele postawił
sobie inne. Ad vocem Panu Grzegorzowi powtórzę tylko, że opóźnienie
połączenia miejskiej przychodni ze
Zgorzelcem wynikało z jej zadłużenia
a w budżecie miasta po poprzednim samorządzie, nie zostało na tyle pieniędzy
aby ją szybko wspomóc. A z zadłużoną
jednostka nikt by się nie chciał łączyć
bez względu na jakość wypracowanego
przez poprzedni samorząd projektu.
Szczerze przyznam, że „teoria spiskowa” o sabotowaniu planów inwestycyjnych Polany Jakuszyckiej mnie
osobiście nie przekonuje. Postawiłbym
raczej tezę o nieumiejętności znalezienia wspólnego języka, której apogeum
był pomysł wymazania Jakuszyc....ze
znaków drogowych. I moglibyśmy tak
do znudzenia ale mam wątpliwości czy
taka polemika jest miastu potrzebna?
Wobec wielu ważnych dla miasta
spraw, opowiadałbym się jednak za atmosferą porozumienia i dyskusji a nie
wzajemnych oskarżeń.
Tak więc po chwili zastanowienia
w polemikę nie będę wchodził.
Robert Kotecki

Grupa Anonimowych
Alkoholików
zaprasza
osoby uzależnione
na spotkania,
które odbywają się
w każdy wtorek
o godzinie 18
w budynku po byłej
Szkole Podstawowej nr 3
w Szklarskiej Porębie
Dolnej
5

Ocena zasobów pomocy społecznej
w Szklarskiej Porębie
Władze miasta i mieszkańcy obecni
na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 kwietnia 2015 mieli możliwość oceny zasobów pomocy społecznej w Szklarskiej
Porębie oraz dokonania retrospekcji
działań podejmowanych przez ośrodek
w 2014 roku.
Zgromadzone informacje, z uwagi na ich ilość oraz zróżnicowanie,
uporządkowano w trzech grupach
tematycznych. W pierwszej prezentacji multimedialnej podsumowano
dotychczasowe działania MOPS z
uwzględnieniem perspektywy organizacyjno-prawnej jednostki samorządu terytorialnego. Wśród spostrzeżeń
jawiących się po analizie materiałów,
na plan pierwszy wysuwa się konstatacja o ilości i różnorodności ustawowych zadań narzucanych do realizacji
samorządom; właściwszą nazwą dla
ośrodka pomocy jest centrum zabezpieczenia społecznego. Na Jedności
Narodowej 11 można obecnie uzyskać,
oprócz wsparcia finansowego z pomocy
społecznej, świadczenia rodzinne wraz
z dodatkami, zasiłek alimentacyjny, stypendium, posiłki dla dzieci i dorosłych,
dodatek mieszkaniowy i energetyczny,
pomoc w przypadku przemocy, schronienie. Można także uzyskać pomoc
przy zapewnianiu usług opiekuńczych
czy podjąć działania wobec dłużników
alimentacyjnych. Ponadto można tam liczyć na wsparcie dla inicjatyw lokalnych
i działań organizujących społeczność lokalną. Partnerska współpraca z podmiotami z terenu Miasta i spoza niego, na stałe
weszła do kanonu form funkcjonowania
pracowników ośrodka.

Druga
prezentacja
poświęcona
była realizacji zadań wynikających
z Miejskiego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz
Narkomanii w Szklarskiej Porębie na
rok 2014. Mało kto pamięta o zasadniczych kwestiach wpisanych w program
a wynikających z zadań ustawowo na-

łożonych na gminę: o prowadzeniu
Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego
z bezpłatnymi poradami specjalistów;
o prowadzeniu świetlic – środowiskowej Plus na Słowackiego 13 i środowiskowo-terapeutycznej Cegiełka na Kolejowej 22; o wspieraniu działań Klubu
Integracji Społecznej i Pracowni Orange
w Szklarskiej Porębie Dolnej. Częściej
działania ośrodka pomocy i Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dostrzega się przez pryzmat interwencji podejmowanych wobec
osób nadmiernie pijących, programów
przeznaczonych dla szkół i przedszkoli,
kolonii profilaktycznych czy wydarzeń
społecznościowych wspieranych finan-

sowo ze środków z wydanych zezwoleń
na sprzedaż alkoholu.
Ostatnia z prezentacji – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 –
zawierała zestawienie najważniejszych
tendencji demograficznych w Szklarskiej
Porębie oraz odniesienie ich do spadającej ilości mieszkańców; ujmowała jednocześnie kwestie finansowania działań
z budżetu państwa i gminy, także
z uwagi na powody ubiegania się
o świadczenia. Ukazane trudności
z jakimi boryka się Szklarska Poręba w kontekście skali problemów
ościennych gmin daje obraz sytuacji mieszkańców naszego regionu.
W odniesieniu, między innymi do
Karpacza, Świeradowa czy Kowar,
zwraca uwagę dominująca pozycja
Szklarskiej Poręby ze względu na rosnący odsetek osób niepełnosprawnych oraz wciąż małą ilość przychodzących tu na świat dzieci. Te dwie
kwestie niewątpliwie powinny znaleźć
odzwierciedlenie w polityce miasta.
Wszystkie wskazane w prezentacjach
zagadnienia są niezwykle ważkie dla
planowania polityki społecznej na kolejne lata, szczególnie, że 2015 rok to czas
podsumowania rezultatów wynikających
z Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej Poręby na lata
2008-2015 oraz planowania priorytetów
na kolejne lata 2016 – 2020. Aktualizacja
strategii jest istotna także z uwagi na kryteria dostępu do zewnętrznych środków
finansowych, w tym unijnych.
Elżbieta Pawłowska

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

P R Z Y P O M I N A

Termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z Twojego zezwolenia
na sprzedaż napojów alkoholowych mija:

31 MAJA 2015 roku

Jeżeli chcesz zachować ciągłość sprzedaży – zapłać już dzisiaj!
Pamiętaj, przekroczenie terminu wiąże się z automatycznym wygaśnięciem zezwolenia
i 6 miesięcznym okresem karencji!
Więcej informacji: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
Telefon bezpośredni: 75 75 47 704
6
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Miasto Szklarska Poręba mając na uwadze konieczność
stałego polepszania warunków życia mieszkańców,
przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

Opracowanie programu usuwania wyrobów
zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Szklarska Poręba, dotyczącą osób fizycznych i prawnych
Realizacja zadania współfinansowana jest w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: „Opracowanie programu
usuwania wyrobów zawierających azbest
wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szklarska Poręba, dotyczącą osób fizycznych
i prawnych”, wykonane zostaną:
• pełną inwentaryzację z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Miasta wyrobów
zawierających azbest podanej w Mg, z
uwzględnieniem stopnia pilności

• warstwę obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer
działki ewidencyjnej i numer obrębu
ewidencyjnego
• program usuwania wyrobów zawierających azbest, zawierający
w szczególności:
– prezentację i interpretację danych
zgromadzonych w trakcie inwentaryzacji z natury
– harmonogram usuwania wyrobów
zawierających azbest
– kalkulację kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest, uwzględniającą prognozę do 2032 roku.
• mieszkańcy Miasta Szklarska Poręba
poinformowani zostaną o przepro-

Walońska Wycieczka
W majowy weekend, przy sprzyjającej pogodzie, dobyła się pierwsza wycieczka walońska z cyklu „Wędrujące
Ogniska”.
Na starcie przy Leśnej Hucie stawiło się ponad 100 chętnych, którzy
po zwiedzeniu Huty i podpatrzeniu
kunsztu tworzących szklane cuda artystów, ruszyli w trasę pod przewodnictwem Kanclerza Sudeckiego Bractwa
Walońskiego dr Przemysława Wiatera.
Nie zabrakło wśród wędrowców burmistrza miasta Mirosława Grafa, wraz
z małżonką. Trasa wycieczki wiodła
przez Tygiel Waloński (nowej atrakcji
Szklarskiej Poręby), spalone Muzeum
Juna, Złoty Widok i Chybotek oraz grób
Carla Hauptmanna.
Po tej wyczerpującej drodze, wszyscy chętnie udali się na posiłek, który
został przygotowany przy DW Jaś.
Jednak oprócz posiłku przy ognisku
i muzyce, czekała tam na wędrowców
dodatkowa atrakcja jaką były bardzo interesujące i wymyślne gry towarzyskie
– m.in. wbijanie ogromnych gwoździ w
pień, rżnięcie bala tępą piła, przeciąganie liny, czy bieg w workach. Wszystko

pod okiem Ducha Gór. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pierwszej w wym roku wycieczki „Wędrujące Ogniska”, za czynny udział oraz
zapraszamy na kolejne jej edycje.
06.06.2015 – Wędrujące huty szkła
04.07.2015 – Szlakiem twardych zawodów
18.07.2015 – Przyroda na Walońskim
Szlaku
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wadzeniu inwentaryzacji wyrobów
azbestowych i o opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających
azbest, m.in. poprzez:
– informację na stronie internetowej
urzędu
– informację w prasie i mediach lokalnych
– informację przekazaną na spotkaniach
z mieszkańcami
Aby projekt spełniał oczekiwania,
zrealizowany musi być na podstawie
szczegółowej inwentaryzacji z natury
wszystkich miejsc, w których na terenie
Miasta występuje azbest.
Informujemy, że w najbliższych tygodniach, do 7 czerwca prowadzone będą
na terenie naszego Miasta prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania
tego zadania AM Trans Progres sp. z o.o.,
z Poznania.
Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów
zawierających azbest, zdemontowanych
i zgromadzonych na posesjach, osobom
wykonującym inwentaryzację z natury.
Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

08.08.2015 – Bo zdrowie jest najważniejsze…
15.08.2015 – Skały i minerały
12.09.2015 – Ogród Rzeźb – artyści
w Szklarskiej Porębie
03.10.2015 – Średniowieczne prawo
i obyczaje
Wycieczki organizuje, koordynuje
oraz wszelkich informacji udziela Referat Promocji miasta Szklarska Poręba.
Dziękujemy wszystkim osobom oraz
instytucjom, które są zaangażowane
w ten cykl.
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Piątka ma już XXX lat!
W sobotę, 25 kwietnia 2015 roku
jubileusz 30-lecia świętowała Szkoła
Podstawowa Nr 5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie. Obchody
rozpoczęły się uroczystą akademią, na
którą przybyli przedstawiciele władz
samorządowych i instytucji naszego
miasta oraz przyjaciele patrona szkoły – Wlastimila Hofmana. Uroczystość
uświetnił swą obecnością burmistrz,
Mirosław Graf.
Licznie zgromadzonych gości powitał Dyrektor szkoły Tomasz Frąc,
który przedstawił przygotowane prze
siebie na ten dzień prezentacje multimedialne. Zebrani wysłuchali m.in.
fragmentu wywiadu przeprowadzonego z Wlastimilem Hofmanem w roku
1961 r. oraz odbyli podróż w czasie
dzięki przeniesionym na nośniki cyfrowe szkolnym archiwaliom. Zaprezentowano materiały zarejestrowane

z uroczystego otwarcia szkoły w dniu
1 września 1984 r. oraz film z wystawy
obrazów Wlastimila Hofmana organizowanej w szkole 18 kwietnia 1991 r.
z okazji wyboru patrona szkoły.
Po raz pierwszy przed tak dużą publicznością wystąpili pierwszoklasiści
pod opieką wychowawczyni Lilianny
Jaworskiej. Wykazali się oni doskonałą
znajomością życia i twórczości swego
Patrona.
Rodzice, goście, rówieśnicy nagrodzili gromkimi brawami laureatów
licznych konkursów, które towarzyszyły obchodom jubileuszu. W konkursie wiedzy o Wlastimilu Hofmanie
w kategorii klas I-III zwyciężyła Julia Chmielewska, zaś w kategorii klas
IV-VI Paulina Kasjaniuk. I miejsce
w konkursie literackim pt. ,,Moja szkoła’’ zajęli: Agata Jaworska, Igor Zieliński oraz Dominik Żak. Zwycięzcą
konkursu plastycznego,, Nasza szkoła”
został Oskar Żakowicz z klasy II.
Po części oficjalnej nastąpił program
artystyczny przygotowany pod kierunkiem nauczycielek Ireny Bułat oraz
Marzenny Wajdowicz. Drugoklasiści
zatańczyli taniec hinduski, którego nie
powstydziłby się Bollywood. Następnie
odbyło się wesołe przedstawienie pt.
,,Książę szuka żony”. Zaprezentowali
się w nim niezwykle utalentowani młodzi aktorzy z klas V i VI.
Kolejną atrakcją apelu był pokaz karate w wykonaniu członków Karkonoskiego Klubu Karate ShinKyokushinkai
poprowadzony przez mistrza świata

Z A-klasowych boisk
Efektowne zwycięstwo odniósł Woskar Szklarska Poręba w ostatniej kolejce
piłkarskich rozgrywek A-klasy. Drużyna
spod Szrenicy rozgromiła Bóbr Marciszów 13:0. Wiosną Woskar gra jednak
w kratkę. I tak po wygranej z wysoko notowanym Piastem Bolków (4:1) przyszły
dwie porażki z Orłem Wojcieszów (1:6)
i Janowickim Rudawami (3:4). To spory
zawód bowiem wydawało się, że w tym
sezonie Woskar będzie kroczył od zwycięstwa do zwycięstwa i zapewni sobie
awans do wyższej klasy rozgrywek. Nierówna gra zweryfikowała te plany. Obecnie Woskar jest na 3 miejscu w tabeli ale
straty do lidera z Chełmska Śląskiego nie
da się odrobić. Pozostaje walka o drugie
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miejsce. Rozczarowanie w lidze częściowa zrekompensowała postawa w Pucharze Polski gdzie w rozgrywkach szczebla
jeleniogórskiego Woskar był rewelacja
rozgrywek docierając do półfinału.
Podczas pucharowej przygody wyeliminował kolejno
Piasta Dziwiszów
4:2, Łużyce Lubań
4:2, Kwisę Świeradów 4:3 i IV-ligowego BKS Bolesławiec 6:5 po rzutach
karnych. Ten ostatni
mecz miał drama-

z Montrealu 2010 – sensei Piotra Cieślińskiego.
Na zakończenie apelu głos zabrał
Burmistrz Miasta Mirosław Graf. Jubileuszowe prezenty na ręce dyrektora szkoły przekazał Przewodniczący
Rady Miasta Krzysztof Jahn, Dyrektor
Moksial-u Anita Kaczmarska oraz Dyrektor SPZOZ Małgorzata Bińczak.
Akademia zakończyła się słodkim
akcentem w postaci pysznie wyglądającego tortu – daru od „Cukierni Mistrza
Jana” – nowo otwartej cukierni przy ul.
Mickiewicza.
Po apelu rozpoczął się niecierpliwie wyczekiwany festyn. Dzieci mogły
wziąć udział w prowadzonych przez
Moksial warsztatach artystycznych,
obejrzeć pokaz przygotowany przez
funkcjonariuszy Straży Granicznej,
spróbować swych sił za kierownicą bolidów dostarczonych przez pana Andrzeja
Mironia z firmy e.car DESIGN lub stanąć w szranki z ubiegającymi się o tytuł
Mistrza Szkoły w jeździe na rowerze.
Na wszystkich uczestników czekał
słodki bufet, w którym królowały doskonałe wypieki wykonane przez mamy
i babcie uczniów placówki.
Marzena Wajdowicz
tyczny przebieg. Był przerywany z powodu śnieżycy. W regulaminowym czasie było 1:1. Kolejny rywal, Włókniarz
Mirsk, grający na co dzień także w IV
lidze okazał się już zbyt mocny. Nasi piłkarze przegrali aż 3:7 choć z przebiegu
gry na tak wysoką porażkę nie zasłużyli.

Fot. seventeen
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Bitwa o dworzec
1 maja zaroiło się w Szklarskiej Porębie od żołnierzy w amerykańskich
uniformach. Spotkać ich można już było
wieczorem 30 kwietnia na skwerku radiowej trójki. Miasto odwiedził Rajd

rach fascynuje spore grono badaczy i pasjonatów historii nie tylko alternatywnej.
1 maja przy dworcu PKP w Szklarskiej Porębie Górnej zainscenizowana
została potyczka amerykańskiego oddziału rozpoznawczego z przygotowującymi się do ewakuacji esesmanami. To
była prawdziwa gratka dla miłośników
militariów.
Największą atrakcją widowiska było
kilka całkowicie sprawnych, oryginalnych pojazdów wojskowych z czasów
ostatniej wojny światowej, w tym lekkiego czołgu M3/A1 Stuart.
Oprócz tej maszyny przyjrzeć się
było można również ciężarówce marki
mercedes, znanym nie tylko z filmów

Arado. Historykom co prawda nie udało
się potwierdzić, czy odziały zwiadowcze
3 Armii gen. Pattona dotarły w maju 1945
roku w Karkonosze, to jednak obecność
chłopców zza Atlantyku w polskich gó-

wojennych terenowym Dodge’om, Kuebelwagenom oraz motocyklom. Podczas inscenizacji i nie tylko rekonstruktorzy posługiwali się bronią pamiętającą
rok 1945.
Specjalnie z tego powodu sprowadzono z zagranicy oryginalne pistolety
maszynowe Thompson i MP 38, karabiny
MG 42 oraz cały szereg innego, ciekawego oręża. Organizatorami wydarzenia był
MOKSiAL oraz Kamiennogórska Fabryka Historii Arado.

Memoriał Jurka Zawadzkiego
Ponad 30 zawodniczek i zawodników
wzięło udział w 1-majowym Memoriale
Jurka Zawadzkiego, który tradycyjnie
rozpoczął sezon rowerowy w Szklarskiej
Porębie. W tym dniu odbyła się również
pierwsza edycja Sudeckiej Młodzieżowej Ligi Sportowej – CROSS-CZERWONAK oraz coroczne Mistrzostwa
Przedszkolaków.
Aura nie rozpieszczała, mimo porannych opadów deszczu do rywalizacji
w ramach SMLS przystąpiła spora gromadka najmłodszych adeptów kolarstwa
górskiego
Memoriał
poprowadzony trasą
w rejonie I i II Drogi pod Reglami po rowerowej piątce oficjalnie nazwanej trasą
im. Jurka Zawadzkiego wygrał (tak jak

w zeszłym roku) Rafał Alchimowicz
pokonując 31 km w czasie 1h06:19.
Drugi na mecie z 47sekundową stratą
pojawił się Rafał Adamczyk, a trzeci
wjechał Robert Bachmatiuk z czasem
1h07:57.
Wśród pań najlepsza była Katarzyna Ciepluk 1h24:14, przed Katarzyną Rynkowską 1h39:34 i Katarzyną Białowąs 1h58:00
Zawody rozgrywane każdego roku
upamiętniają postać Jerzego Zawadzkiego – wielkiego orędownika turystyki
rowerowej oraz współtwórcy tras MTB
wokół Szklarskiej Poręby, a także pierwszych maratonów MTB organizowanych
w Polsce właśnie w Szklarskiej Porębie.
Jerzy Zawadzki sam wyznaczył i ozna-
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kował wiele szlaków rowerowych, zarażając swoją pasją wielu ludzi, którzy do
dziś kontynuują jego dzieło organizując
m.in. zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży.
Organizatorem wydarzeń był Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej oraz Stowarzyszenie Cyklistów
Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach
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Przygotowania
do Święta Obrońców Granic
W maju 2015 roku obchodzimy uroczystości rocznicowe związane z objęciem ochroną granicy przez Wojsko
Polskie i z utworzeniem w Szklarskiej
Porębie garnizonu WOP. Idea upamiętnienia żołnierzy Wojska Polskiego
a następnie Wojsk Ochrony Pogranicza
i funkcjonariuszy Straży Granicznej
zrodziła się z inicjatywy weteranów
WOP i Straży Granicznej.
Miasto Szklarska Poręba podjęło
tę inicjatywę, by godnie uczcić pamięć
obrońców granic i nadać obchodom
rocznicowym uroczysty charakter.
Rada Miejska nadała skwerowi położonemu w centrum miasta nazwę Skwer
Obrońców Granic.
Na skwerze posadowiony został
obelisk z tablicą upamiętniającą żołnierzy wszystkich formacji pełniących
służbę graniczną. Wielkie zaangażowanie ludzi związanych z mundurem,
instytucji, młodzieży szkolnej, parlamentarzystów, duchowieństwa i wielu
środowisk spowodowało, że skromne

w pierwotnych zamierzeniach obchody
przyjęły wymiar uroczystości ponadregionalnej.
W obchodach uczestniczyć będzie
jednostka czeskiej straży granicznej
ochraniająca granicę po drugiej stronie
Karkonoszy i Gór Izerskich. Program

uroczystości o charakterze patriotyczno-religijnym i wojskowym obejmuje
szeroki wachlarz działań, w tym już
rozegrane zawody sportowe w biathlonie – Memoriał im. płk Mariana Krzyżosiaka czy prowadzone obecnie przez
oficerów SG lekcje patriotycznego
wychowania we wszystkich typach
szkół w Szklarskiej Porębie i Piechowicach.
Uroczystości główne odbędą się
29 i 30 maja 2015 r. a ich dopełnieniem
będzie promocja w dniu 10 czerwca
2015 r. albumu pt. „Tam za górą jest
granica” i książki historycznej z gatunku literatury faktu pt. „Ametystowy Batalion”, poświęconych dziejom batalionu WOP w Szklarskiej Porębie. Sponsorzy i darczyńcy otrzymają pamiątkowy
album. 14. maja prace związane z montażem tablicy upamiętniającej obrońców granic rozpoczął szklarskoporębski artysta Maciej Wokan. Fundatorem
tablicy jest Zbigniew Ładziński; jeleniogórski przedsiębiorca i prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Zwracamy się z apelem do byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz spadkobierców tradycji WOP – funkcjonariuszy
Straży Granicznej oraz wszystkich którym bliskie są tradycje historyczne o dobrowolne wpłaty na organizację
obchodów 70 rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach przez polskich żołnierzy.
Wpłat prosimy dokonywać na konto Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze,
koniecznie z dopiskiem 70 lat WOP

Bank Pekao S.A. Nr 98 1240 1301 1111 0010 5067 6463
Darczyńcy, którzy wpłacą kwotę nie mniejszą niż 50 zł otrzymają pamiątkowy album „Tam za górą jest granica”.
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W dniu 1. maja br. radni wspólnie
ze Stowarzyszeniem Senior 60+ zorganizowali podczas odbywającego się
w Szklarskiej Porębie Rajdu Arado,
zbiórkę, pieniędzy na potrzeby Komitetu Organizacyjnego Obchodów 70.
lecia obrony granic w Karkonoszach
i Górach Izerskich.
Przed i w trakcie pokazów militarnych nasi radni i oferowali wyroby kulinarne własnej produkcji oraz przekaza-

Podziękowania
ne przez sponsorów a p.p. Ślazykowie
prowadzili loterię fantową z przedmiotów przekazanych przez sponsorów.
Lista sponsorów spisana alfabetycznie:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Burmistrz M. Graf i doradca S. Kozina w gronie organizatorów

Gościniec „Pod Lipą”
Huta Julia w Piechowicach
Hotel Bornit
Hotel Kryształ
Karczma na Winklu
Leśna Huta
MOKSiAL
Piekarnia „Baca”
Pensjonat „Milutka” -Maria Jahn
Schutz
PKO B.P. Filia w Szklarskiej Porębie,
Referat Promocji U.M. w Szklarskiej
Porębie.
Rodzinny Park Rozrywki ESPLANADA w Szklarskiej Porębie
Sklep KAJA – Anetta Jahn

Dziękujemy sponsorom i wszystkim
osobom zaangażowanym w tą spontaniczną akcję. To dzięki Nim wydarzenie to spotkało się z tak pozytywnym
odbiorem społecznym.

książki
Promocja r. godz. 18:00
2015
10 czerwca
w Cafe Park ESPLANADA
przy ul. Pstrowskiego 5a w Szklarskiej Porębie.
Darczyńcy otrzymają pamiątkowy album.
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FESTYN HUTNICZY
„Hutnik zaś w mym mieście,
Szczególnie jest wszystkim znany.
On tworzy z miłości serca
Niezwykły świat szklany”.
Takimi słowami zwrotki dopisanej
specjalnie do wiersza Adama Wacławskiego „Ginące zawody” w sobotę
9 maja dzieci z przedszkola nr 2 przywitały wszystkich przybyłych na V Jubileuszowy Festyn hutnictwa szkła. Mimo
padającego deszczu już po raz piąty, na
terenie przedszkola spotkało się kilka
pokoleń hutników i ich potomków.
Nowością tegorocznego festynu
było przyznanie przez kapitułę organizatorów festynu nagrody za „Wspieranie i promowanie działań ożywiających
tradycje hutnicze”. Nagroda ta będzie
przyznawana, co roku innej zasłużonej
osobie. W tym roku nagrodę-szklanego
anioła otrzymał proboszcz parafii pw.
św. Maksymiliana ksiądz Bogusław Sawaryn.
Niezależne jury oceniło też dostarczone na konkurs magiczne szkatułki.

Pierwsze miejsce zajął Maksymilian
Lewandowski lat 6, drugie – świetlica
przy Szkole Podstawowej nr 5, trzecie-Adrian Sinicki lat 6. Wyróżnienia
otrzymali p. Aga Żakowicz, Świetlica
Środowiskowa Plus oraz Jakub Franieczek lat 5.
Organizatorzy imprezy zadbali
o to aby każdy uczestnik festynu znalazł
coś dla siebie. Przez cały czas trwania
imprezy prowadzony był na żywo przez
Tomasza Gondka pokaz wyrobu produktów szklanych w mobilnym piecu
hutniczym zakończony tradycyjnym już
„V Międzynarodowym konkursem dmuchania szkła”, w którym przeciwników
zdeklasowali Maja Lewandowska lat
13 w kategorii kobiet i Szymon Gorayski lat 4 (!) w kategorii mężczyzn.
Niemałym zainteresowaniem cieszyły
się także pokaz i warsztaty grawerowania szkła na mobilnym warsztacie
grawerskim prowadzony przez Marka
Książaka właściciela lokalnej pracowni grawerskiej. Swoich manualnych
umiejętności można było spróbować

Wiosenne klimaty
Wystawą „Wiosenne klimaty” w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej
MOKSiAL zakończył cykl zajęć twórczych dla najmłodszych. Prace dzieci o tematyce przyrodniczej powstały na warsztatach plastycznych pod okiem instruktora
– Moniki Krakowskiej. Dzieci szlifując swoje zdolności malarskie edukowały się
także w „wiosennych“ gatunkach roślin i zwierząt. Powstały piękne wizerunki np.
krokusów, szawików zajęczych, podbiałów czy żaby trawnej, salamandry. Twórczość młodych artystów będzie można również podziwiać do końca maja w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej. (MOKSiAL)

na warsztatach mozaiki szklanej prowadzonych przez Jolantę Czyżowicz
i Krystynę Kupis oraz warsztatach biżuterii szklanej prowadzonych przez Irenę
Puch. Tajniki lepienia z gliny zdradzał
na swoim warsztacie artysta Waldemar
Wnęk-Siewierski. Historię hutnictwa
przybliżyły zebranym prelekcja Bożeny
Danielskiej o historii hutnictwa, prezentacja starych zdjęć przygotowana przez
Tamarę Ulanowską oraz wystawy: zebranych od mieszkańców i udostępnionych przez Państwa Łubkowskich
pamiątek hutniczych oraz starych zdjęć
udostępnionych przez Grzegorza Sokolińskiego. W chacie grillowej czekał na
uczestników bigos i kiełbaska.
Festyn Szklarska Majówka w Szklarskiej Porębie. V Jubileuszowy Festyn
hutnictwa szkła przygotowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie
Lokalni-Niebanalni wraz z partnerami –
Grupą Lokalnych liderów Osiedla Huty,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Przedszkolem Samorządowym Nr
2 w Szklarskiej Porębie dofinansowany
był ze środków z pożytku publicznego.
(MOPS-MSL)

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie
ZAPRASZA
na kolejne wydarzenie
w ramach projektu MurArt.
Podczas
Tygodnia Akademii Orange
na Skwerze Radiowej Trójki
w dniu 30 maja odbędzie się
impreza pn. „Happy Orange”
czyli MOKSiAL w plenerze.
W godzinach 13:00-17:00
zapewniamy liczne atrakcje dla
dzieci i młodzieży.
W programie: warsztaty ceramiczne,
szklarskie, malarskie, biżuteryjne
animacje dla dzieci. Uroczyste
zakończenie projektu.
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Historia Walończyków
w Szklarskiej Porębie
„Od maja 2015 r Stowarzyszenie
Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
„Światełko” rozpoczęło realizację zadania pn.: „Historia Walończyków
w Szklarskiej Porębie”.
Zadanie polega na zapoznaniu dzieci i młodzież w wieku 7-17 lat z historią Walończyków, ze szczególnym
uwzględnieniem ich działań na terenie
Szklarskiej Poręby. Ww. założenie zostanie zrealizowane poprzez realizację
ściśle powiązanych ze sobą działań.
Przeprowadzone zostaną 2 wycieczki edukacyjno-historyczne, połączone
z prelekcją tj.:
• Walonowie kim byli, co robili,
gdzie mieszkali; zbiórka na parkin-

gu przy Wodospadzie Szklarka, godz.
10.00, dnia 20 czerwca 2015 (sobota).
• Co Walończycy i ich owoce pracy mają wspólnego z mieszkańcami
Szklarskiej Poręby; zbiórka przy Muzeum Mineralogicznym (za Biedronką), godz. 10.00, dnia 27 czerwca 2015
r. (sobota).
Ponadto zorganizowany zostanie pokaz mineralogiczny połączony
z warsztatami wytwarzania wyrobów
z kamienia, szkła i metalu.
Uczestnikami
zadania
będzie
20 dzieci: głównie z niepełnosprawnością (z wkluczeniem niepełnosprawności ruchowej) oraz dzieci narażone na
wykluczenie społeczne przez problemy

„Bezpiecznie i zdrowo”
w Jedynce

W Szkole Podstawowej nr 1 odbył
się konkurs pt. „Bezpiecznie i zdrowo”.
Wzięły w nim udział przedszkolaki
i uczniowie klas I. Ekspertami w konkursie były osoby ze służb ratunkowych
naszego miasta a nagrody zasponsorowali właściciele aptek.
Nasza szkoła jest w programie:
„Szkoła promująca zdrowie” i właśnie
w ramach tego programu odbył się konkurs.
Justyna Kozik
dyrektor SP 1
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w nauce, złą sytuację finansowo-bytową rodziny. Dzieci zamieszkałe na terenie miasta Szklarska Poręba w wieku
7-17 lat.
Każda chętna osoba (dorosły rodzic
bądź opiekun dziecka) zobowiązana
jest do wypełnienia stworzonej na potrzeby zadania ankiety rekrutacyjnej
i przesłania jej na adres mailowy
biuro@swiatelkodladzieci.pl ankietę
można złożyć osobiście: KIS, ul. Kolejowa 22, Pani Agnieszce Miturze-Goszczyńskiej lub w MOPS w Szklarskiej
Porębie pokój nr 6 – Pani Agnieszce
Żywinie lub Pani Sabinie Kokot.
Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miasta Szklarska Poręba.
Więcej informacji udziela telefonicznie
Bożena Wiecha-Grzech, tel. 511 55 40
55 lub na stronie www.swiatelkodladzieci.pl

Spotkanie
z byłymi
burmistrzami
Burmistrz Mirosław Graf zorganizował spotkanie ze swoimi poprzednikami. Była to okazja do dyskusji z tymi
którzy współtworzyli samorządność
Szklarskiej Poręby na przestrzeni ostatnich 25 lat. W spotkaniu wzięli udział:
Zbigniew Misiuk, Andrzej Kusztal,
Stanisław Woźniak i Arkadiusz Wichiak. Rozmawiano na temat różnic
i wpływu zmieniających się realiów na
pracę samorządu na przestrzeni lat, oraz
o tym co się w Szklarskiej Porębie udało zrealizować i czego zabrakło. Byli
burmistrzowie wspominali początki
samorządu oraz wyzwania i trudności,
jakie spotkali na swojej drodze. Burmistrz Mirosław Graf podziękował
swoim poprzednikom za pracę na rzecz
Szklarskiej Poręby To pierwsze w historii samorządu Szklarskiej Poręby
spotkanie tego typu, podczas którego
byli włodarze miasta mogli podzielić
się z obecnym burmistrzem swoimi
spostrzeżeniami. Zabrakło tylko Grzegorza Sokolińskiego.
Red.
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