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JEDYNY TAKI UNIWERSYTET
Zainaugurowano nowy - drugi
rok akademicki Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Jeszcze Młodzi”. Na uroczystość przybył dziekan Kolegium Karkonoskiego dr
Leszek Albański. Wykład inauguracyjny wygłosiła Janina Peikert
Primator Karkonoskiego UTW w
Jeleniej Górze.
Szklarska Poręba to jedyne tej
wielkości miasto w Polsce, które
może się poszczycić cyklicznymi
zajęciami dla osób starszych na
tego typu uniwersytecie. Podobne
inicjatywy podejmowane są najczęściej w dużych ośrodkach akademickich, a w mniejszych miejscowościach ograniczają się do
sporadycznych spotkań przy kawie.
„Szrenicki Uniwersytet” prowadzi cykliczne zajęcia od 1 października do końca maja z przerwą semestralną w lutym. Słuchacze UTW
uczestniczą w lektoratach z języka niemieckiego i angielskiego, usprawniających zajęciach gimnastycznych i ćwiczeniach rehabilitacyjnych na basenie. Poznają
tajniki obsługi komputera, korzystania z Internetu i poczty e-mail.
Organizowane są również wyjazdy np.
do Filharmonii Wrocławskiej czy spotkania
z pracownikami banku. W tym roku zaplanowano również zajęcia z „Edukacji Turystycznej”. Studenci chodzić będą z przewodnikiem na górskie wędrówki, poznawać
technikę nordic walking – czyli spaceru z
kijkami i spotykać ciekawych ludzi np. alpinistów, którzy opowiedzą o swych przygodach i doświadczeniach. Dla tych słuchaczy, w których drzemie dusza artysty
zorganizowane zostaną zajęcia umuzykalniające z pracownikami Filharmonii Jeleniogórskiej, warsztaty z artystami parającymi się rękodziełem i spotkania w
Saloniku Artystyczny organizowanym
przez Stowarzyszenie „Puch Ostu”.
Kiedy w zeszłym roku na jesieni rozpoczynano zajęcia, zgłosiły się 33 osoby,

wiosną certyfikaty ukończenia I roku dostało 40 słuchaczy, a na nowy rok akademicki zapisały się 52 osoby. 80 procent studentów w roku akademickim
2009/2010 wykazało się stu procentową
frekwencją! Te dane obrazują jak potrzebny jest Uniwersytet Trzeciego
Wieku w naszym mieście.
W XXI wieku życie toczy się szybko.
Producenci prześcigają się z wprowadzaniem na rynek nowości technicznych,
otwarte granice sprzyjają wyjazdom, instytucje kulturalne, chcąc zarobić na swe
utrzymanie, oferują bogate programy artystyczne. Osoby starsze, z powodu niedogodności wynikających z wieku, mają
ograniczone możliwości aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Niezwykle pomocny okazuje
się tutaj właśnie Uniwersytet Trzeciego
Wieku. Na zajęcia uczęszczają osoby powyżej 45 lat, choć najwięcej jest w przedziale od 50 do 65 roku życia. Najstarsza
studentka ma 72 lata. W tym miejscu
podkreślić należy również, że wysokość czesnego na naszej uczelni należy

do najniższych w kraju. Za miesiąc słuchacz płaci 30 zł i nie wynika to z ubogiej
oferty programowej. Tak niskie czesne jest
możliwe dzięki pomocy władz miasta, instytucji i osób prywatnych. Słuchaczom
udostępniane są nieodpłatnie sale w szkole
i w MOKSiAL-u. Również zajęcia z aquaaerobiku na basenie w KRUSie, dzięki
przychylności dyrektora ośrodka, odbywają się po bardzo sprzyjających cenach.
Zajęcia komputerowe prowadzone są nieodpłatnie przez Pana Pawła Popłońskiego.
Życzymy zapału i nie gasnącego entuzjazmu zarówno studentom UTW
jak i jego organizatorom.
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DZIEŃ NAUCZYCIELA

14 października obchodziliśmy Dzień
Edukacji Narodowej – święto całej społeczności szkolnej. Z tej okazji życzymy
nauczycielom zapału i entuzjazmu w
kształtowaniu umysłów i sumień swoich
podopiecznych, siły i cierpliwości w oczekiwaniu na rezultaty swojej pracy. Składamy wyrazy szacunku za trudną i odpowiedzialną pracę, życzymy aby każdy
nauczyciel odnalazł w niej życiowe spełnienie.

Z tej właśnie okazji za wybitne osiągnięcia dydaktyczne i
wychowawcze Nagrodą Burmistrza wyróżnieni zostali dyrektorzy szkół i przedszkoli: Pani
Maria Misztal – dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2,
Pani Halina Słomka – dyrektor
Przedszkola Samorządowego Nr
1, Pan Tomasz Frąc – dyrektor
Szkoły Podstawowej Nr 5, Pani
Joanna Skrzycka - p.o dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 1 - gratulujemy tak zaszczytnego wyróżnienia.
Nagrodą Burmistrza wyróżnieni zostali
również nauczyciele: Pani Tamara Ulanowska - nauczyciel Przedszkola Samorządowego Nr 2; Pani Irena Bułat –nauczyciel Szkoły Podstawowa Nr 5; Pani
Anna Hochół - nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1. Ponadto Pani dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 2 - Maria Misztal została wyróżniona medalem
Komisji Edukacji Narodowej.

Za pracę i zaangażowanie na rzecz
szkoły i środowiska Burmistrz Miasta
złożył serdeczne podziękowanie Paniom:
Beacie Szehidewicz oraz Pani Marii Jaworowskiej – dyrektorom Zespołu szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego.
„Trud Twój nie umrze ze mną, będzie
żył w słonecznych oczach rozkwitłych w
dojrzałość” – słowa te w sposób niezwykły odzwierciedlają niełatwą misję nauczyciela, pedagoga, wychowawcy. Są
wskazówką, jak ważne jest ukierunkowanie życia młodego pokolenia – pokolenia, któremu potrzebne są autorytety, a
tymi autorytetami są nauczyciele, którzy
przecierają wiele naszych ścieżek. I chociaż nie zawsze uświadamiamy sobie jak
wiele Im zawdzięczamy - to przecież
chętnie korzystamy z ich wskazówek,
które uczą jak rozumieć świat i drugiego
człowieka, bo jak stwierdził Albert Einstein „jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym
przykładem”.

MIęDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCh
Zgromadzenie Ogólne ONZ na początku lat 90-tych ustanowiło dzień 1
października Dniem Osób Starszych.
Na początku października podczas uroczystości w Filharmonii Dolnośląskiej w
Jeleniej Górze podziękowania złożono
tym seniorom ze Szklarskiej Poręby, którzy na codzień pracują na rzecz innych.
Burmistrz Arkadiusz Wichniak i Dyrektor
MOPS Elżbieta Pawłowska w uroczystej
oprawie, w obecności posłów Elżbiety Zakrzewskiej i Marcina Zawiły, złożyli podziękowania za całoroczna pracę Paniom:
1. Irenie Korowickiej - Prezesowi Zarządu
Lokalnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
2. Irenie Kuberze – Prezesowi Zarządu
Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
3. Ewie Kurpisz - Prezesowi Zarządu
Lokalnego Koła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
Równiez w Szkarskiej Porebie, tradycyjnie od lat obchodzony jest Dzień
Osób Starszych. Inicjatywę w tym zakresie przejawia Polski Komitet Pomocy
Społecznej na czele z Panią Ewą Kurpisz.
Spotkanie, które odbyło się 15 października w gościnnych progach DW Bożena,
miało podniosły ale zarazem towarzyski
i rodzinny charakter.
Dostojnych mieszkańców zaszczycił
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swą obecnością o. Marek Sowiński proboszcz parafii pw. Bożego Ciała, były
przemówienia Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej, słowa uznania i
życzenia, cenny podarunek – album wydany przez Stowarzyszenie „Puch Ostu”
na 50 rocznicę nadania praw miejskich
Szklarskiej Porębie, zatytułowany „Szklarska Poręba opowieść o ludziach i miejscu”,
z osobistą dedykacją Burmistrza. Lektura
tej książki sprzyjać będzie wspomnieniom radosnych chwil przeżytych w tym
miejscu, w ożywianiu pamięci o spotkanych tu ludziach, w odnajdywaniu własnych śladów odciśniętych na magicznych
ścieżkach miasta pod Szrenicą.
Hitem spotkania był koncert piosenek
w wykonaniu przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego Nr 2. A wśród
przedszkolaków znalazły się prawnuki naszych dostojnych Seniorów. Młodzi artyści nagrodzeni zostali rzęsistymi brawami widzów,
którzy z zachwytem i ze wzruszeniem podziwiali talent wykonawców. Każdy z Seniorów otrzymał też
własnoręcznie wykonaną przez naszych milusińskich pracę. Seniorzy
przy słodkosciach rozmawiali i
wspominali dawne czasy.
Nie trudno było nie dostrzec ra-

dości z możliwości spotkania w tak licznym gronie. Czesto zdarza się, że osobom
których aktywność zawodowa minęła,
brakuje możliwości podjęcia nowych wyzwań. Ogranicza ich nie tylko sytuacja finansowa ale steretotypowe myślenie o
emerytach i rencistach. A przecież seniorzy stanowią niesamowity kapitał intelektualny, dysponują życiową wiedzę
zwaną przez poetę „życiową mądrością”.
Walorów tych częstokroć nie dostrzegamy bądź nie potrafimy wykorzystać.
Często „starość” postrzegana jest negatywnie.
Potrzebujemy większej wrażliwości
dla osób starszych. O ludziach tych powinniśmy pamiętać i myśleć przez wszystkie dni roku.
Tekst i foto z Dnia Seniora: Feliks Rosik
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KARKONOSZ EKSPRESS
Karkonosz Ekspress – tak nazywa się nowy wyciąg budowany na Szrenicy. Znany jest już
cennik biletów na SkiArena
Szrenica, który będzie bardzo
konkurencyjny. Jest też nowa
panorama ośrodka narciarskiego.
Budowa wyciągu, jak informuje spółka Sudety Lift, postępuje zgodnie z planem. Wykonany jest już budynek stacji
górnej, postawione wszystkie
podpory. Kontynuowana jest budowa dolnej stacji wraz z garażem
na krzesełka. Porządkowany jest
też teren, a nawet wysiana została
specjalna mieszanka traw, które
mają jeszcze tej jesieni wyrosnąć
na „przeoranym” terenie.
Wyciąg ma być uruchomiony
w grudniu. Jednak oficjalne jego
otwarcie nastąpi w styczniu. Towarzyszyć mu będzie impreza
rozrywkowo-rekreacyjna.
Nowy wyciąg, nazwany został
„Karkonosz Ekspress” od imienia
Ducha Gór i faktycznie jest bardzo szybki. Najdłuższą w Polsce,
bo liczącą 2,5 km, trasę kolejki li-

nowej narciarze na sześcioosobowych
krzesełkach będą pokonywać w zaledwie
8 i pół minuty. To czterokrotnie krócej niż
dotychczasowy wjazd na Szrenicę.
Co ważne, nowa inwestycja, wbrew
rozpowszechnianym opiniom, nie spowoduje znaczącej podwyżki cen. Całodniowy karnet w sezonie 2010/2011 będzie zaledwie o 3 złote droży i kosztować
ma 79 złotych.
Ceny karnetów na Szrenicy są bardzo
konkurencyjne i między bajki można
wsadzić opowieści o tańszych ośrodkach
narciarskich w Czechach. Dla porównania w Harrachovie i Rokietnicach nad
Izerą całodniowy bilet po sezonie kosztuje
81 złotych, a w szczycie sezonu 93 złote
(wg kursu średniego NBP 1 CZK = 0,159
zł z dnia 15.10.2010), przy czym w
Szklarskiej Porębie jest więcej tras zjazdowych niż w Harrachovie.
Przygotowana została też nowa panorama ośrodka narciarskiego, którą publikujemy na ostatniej stronie biuletynu.
Zachęcamy wszystkich, którzy na swych
stronach internetowych publikują wcześniejszą wersje tej panoramy, aby ją uaktualnić. W tym celu należy kontaktować
się ze spółką Sudety Lift tel. 75 717 30 35.

PRZYChODNIA ZOSTAJE
W mieście słychać plotki o tym, że
przychodnia ma zostać przeniesiona do
budynku ZOL przy ul. Szpitalnej. Jest to
bzdura, która zapewne rozpowszechniana
jest na użytek rozpoczętej kampanii wyborczej. Powtarzana plotka ma na celu
wywołać niepokoje w mieście. Jedno z
pism, które w swym mniemaniu rozpowszechnia „fakty”, podało, że zbierane są
nawet podpisy pod protestem. Szkoda, że
redaktor tego pisemka, kolejny raz wykazał się brakiem podstawowego warsz-

tatu dziennikarskiego i plotki nie skonfrontował w rozmowie z kierownictwem
przychodni, a swą publikację oparł wyłącznie na tym, co usłyszał, być może stojąc w kolejce w aptece. Wówczas zamiast
zajmować się rozpowszechnianiem
kłamstw, musiałby napisać, że nie ma planów przenoszenia przychodni, a taka informacja nie miałaby już sensacyjnego zabarwienia. Nie byłoby też możliwości
podsycania „nastrojów społecznych”. To
zaś, w niesmak byłoby tym, którzy fi-

KOLEJNE MOSTY
REMONTOWANE
Od kilku dni zamknięte są mosty na
ulicy Okrzei i Wolności. Jest to związane
koniecznością naprawy przepraw zniszczonych podczas powodzi. Ulica Okrzei
zamknięta została w obrębie odbudowywanego mostu z zachowaniem dojazdu do
budynków mieszkalnych, a ulica Wolności w obrębie odbudowywanego mostu z

nansują to pisemko.
Powtórzymy, że nie ma planów przenoszenia przychodni zdrowia. Gabinety
lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej
pozostają przy ul. Jedności Narodowej.
Do budynku ZOL kilka miesięcy temu
przeniesieni zostali jedynie lekarze specjaliści (o czym pisaliśmy w biuletynie),
w tym m.in. chirurg. Są tam znacznie lepsze warunki do przyjmowania pacjentów
w gabinetach specjalistycznych.
Warto tu dodać, że w ostatnich miesiącach w mieście powstała druga przychodnia przy ul. Franciszkańskiej. Można
więc stwierdzić, że rynek usług medycznych w mieście jest coraz większy.

zachowaniem dojazdu do "Osady Jeździeckiej BATA" ulicą Wolności.
Dojazd do "Osady Jeździeckiej" od
strony ulicy Żeromskiego będzie zamknięty. Zakończenie robót budowlanych oraz zamknięcie przejazdu przez
obiekty mostowe planuje się do końca
roku.
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REKLAMUJEMY SIę W STOLICY
Przez pięć miesięcy w okresie
poprzedzającym sezon narciarski i
w trakcie jego trwania, w stolicy, w
miejscach najczęściej uczęszczanych przez warszawiaków reklamowana jest Szklarska Poręba.
Warszawiacy przechodząc przez
centrum miasta codziennie od 1 października 2010 są zachęcani do przyjazdu na zimowy wypoczynek do
Szklarskiej Poręby. Reklama telewizyjna będzie wyświetlana do 1 lutego.
Do przeprowadzenia kampanii
zostały użyte najnowocześniejsze
nośniki w postaci ekranów LCD

emitujących reklamy w formie filmów video. 24 ekrany ustawione są w najbardziej
ruchliwym miejscu Warszawy - pomiędzy
Dworcem Centralnym, Złotymi Tarasami a
Hotelem Marriott. Ilość przechodzących tu
Warszawiaków i turystów oscyluje w granicach 180 000 osób dziennie. O Szklarskiej
Porębie nakręcony został 30 sekundowy
film zapraszający narciarzy do przyjazdu
pod Szrenicę.
Kampania jest bardzo profesjonalnie
przygotowana. Olbrzymią część jej kosztów
ponosi firma Rossignol. Stało się tak dzięki
wieloletniej współpracy Referatu Promocji
Miasta z firmą Rossignol.

ROWEROWA MAPA
Dostępne jest już drugie wydanie mapy
tras rowerowych Szklarskiej Poręby i okolic.
"Rowerowa Kraina - Karkonosze i Góry
Izerskie" to mapa wydana przez Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na
dwóch kółkach”. Pierwsza edycja cieszyła
się ogromną popularnością. Nowa mapa
jest uaktualniona i wzbogacona o nowe
szczegóły. W czterech językach: polskim,
angielskim, niemiecki i czeskim opisane są
w niej 42 trasy rowerowe w Karkonoszach
i Górach Izerskich.
Każda trasa omówiona jest pod względem stopnia trudności, rodzaju nawierzchni
i atrakcji turystycznych, jakie można na niej
spotkać. Podana jest nazwa trasy, jej długość
i różnica wzniesień. Mapa jest w skali 1: 25
000. "Rowerowa Kraina. Karkonosze i Góry
Izerskie" to wydawnictwo bezpłatne. Sfinansowane zostało ze środków Stowarzy-

szenia Cyklistów i Ministerstwa Sportu i Turystyki. Mapa dostępna jest m.in. w Informacji Turystycznej.
Szklarska Poręba od kilku lat określana
jest mianem stolicy polskiego kolarstwa
górskiego. Wokół miasta wytyczonych i
oznakowanych jest ponad 400 kilometrów
tras rowerowych o różnym stopniu trudności. Poprowadzone są głównie drogami szutrowymi. Na sporej ich części w sezonie rozgrywane są liczne zawody rowerowe MTB.
Dziwić może termin wydania mapy, ponieważ za chwilę rozpocznie się sezon zimowy. Niestety, ale dotacje nie idą w parze
z porami roku. Mapa jest z pewnością potrzebna i przyda się w kolejnym sezonie letnim. Więcej informacji na:
www.rowerowa kraina.com

NAGRODA ZA PRZEWODNIK
W poprzednim numerze biuletynu informowaliśmy o nagrodzie Starosty Jeleniogórskiego dla Magicznego Szlaku Ducha
Gór w Szklarskiej Porębie. Miło nam poinformować, że jeden z elementów tego
szlaku, został także nagrodzony.
"Przewodnik Szklarska Poręba. Magiczne
miasto Ducha Gór" otrzymał II miejsce na
XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Książki
Krajoznawczej i Turystycznej. Nagrodzone
wydawnictwo opublikowane zostało przez
Wydawnictwo Poligrafia AD REM. Jest to
bajkowy przewodnik dla dzieci z opowieściami o przygodach karkonoskich skrzatów
autorstwa Marii Nienartowicz.
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Prowadzi po ciekawych i magicznych
miejscach Szklarskiej Poręby, pokazując ją
najmłodszym turystom. W książeczce można
znaleźć m.in.: karty do gry, notes, kredki,
pocztówka do samodzielnego namalowania
i papierowe zakładki. Jest to również porcja
dobrej lektury dla maluchów. Dla rodziców
– pomoc w organizacji wypraw i informacje. Redakcją przewodnika zajęła się jego
pomysłodawczyni - Regina Chrześcijańska. Wydawnictwo to jest również jednym
z elementów Magicznego Szlaku Ducha
Gór, który został uhonorowany ostatnio mianem „Najlepszego produkt turystycznego
2010 powiatu jeleniogórskiego”.

"Szklarska Poręba. Magiczne miasto Ducha Gór" został wydany w serii „Bajkowych
przewodników dla dzieci” . W tej samej serii można znaleźć przewodniki m.in. po
Karpaczu i Jagniątkowie.
Uroczyste wręczenie nagród podczas
Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej odbędzie się 22 października o godz. 12.00 w sali B, hali 14 B
na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wszystkie publikacje zgłoszone
do Przeglądu będą prezentowane podczas
targów TOUR SALON w pawilonie 5, na
stoisku 205.
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INTERNET DLA KAŻDEGO
Szklarska Poręba zgłosiła akces udziału
w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, priorytet
VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Nazwa jest długa, ale
prosta w realizacji. Chodzi o to, aby zapewnić dostęp do Internetu wszystkim,
których dziś na to nie stać. Działanie polega
na sfinansowaniu dostępu do Internetu osobom objętym systemem wsparcia społecznego lub niepełnosprawnym, zagrożonym
wykluczeniem cyfrowym. Będzie ono miało
charakter dofinansowania przekazywanego

Miastu, które będzie odpowiedzialne za kompleksową realizację działań związanych z
udzieleniem wsparcia uprawnionym gospodarstwom domowym na terenie Szklarskiej
Poręby. Ostateczną grupą docelową są mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Projekt jest
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kolejne informację zostaną przekazane po
zakwalifikowaniu projektu do
realizacji.

MłODZI MłODYM
Projektor to studencki program społeczny,
w ramach którego wolontariusze realizują
swoje własne autorskie projekty skierowane do dzieci i młodzieży z całej Polski.
Podstawowym celem działań jest przekazywanie pozytywnych wzorców osobowych
oraz zachęcanie uczniów do dalszego rozwoju swoich zainteresowań.
Szklarska Poręba współpracuje z Projektorem już od trzech lat. Co roku studenci
odwiedzają to miejsce by wspólnie bawić się
i uczyć z najmłodszymi mieszkańcami.
Przez całe wakacje Szklarska Poręba chętnie przyjmuje wolontariuszy do swoich
ośrodków: Świetlicy "PLUS", Świetlicy
„CEGIEŁKA” oraz Szkoły Podstawowej Nr
5 im. Wlastimila Hofmana.
Jednym z tegorocznych projektów był
projekt o nazwie WŁASNOŚĆ = JASNOŚĆ, prowadzony przez studentów z
Radomia. Jest to projekt realizowany pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa.
Jego celem jest rozpowszechnianie wiedzy
na temat prywatyzacji, własności prywatnej
oraz giełdy wśród społeczności lokalnej.
Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana w
dniach 20 – 24 września. Zajęcia prowadzone były w różnych grupach wiekowych.
Młodsi mieli okazję poznać podstawowe pojęcia i procesy zachodzące na rynku poprzez
gry i zabawy. Nieco starsi wysłuchali krótkiego wykładu wzbogaconego prezentacją.
Mieli również szansę wykorzystać wiedzę w
praktyce, przy okazji symulacji. Poprzez ten
projekt chcieliśmy pokazać, że ekonomia,
świat biznesu, giełda i prywatyzacja wcale
nie muszą być abstrakcją. Są to ciekawe zagadnienia, a wiedza o procesach zachodzą-
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cych wokół nas może się przydać każdemu.
Ponadto naszym zadaniem było uświadomienie najmłodszym, że własność to także
odpowiedzialność. - mówi Katarzyna Pastuszko, liderka grupy wolontariuszy.
Projekt spotkał się z miłym przyjęciem.
Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w
zajęciach. Również dorośli z zainteresowaniem przyglądali się przeprowadzanym działaniom.
Przed realizacją projektów Własność =

Jasność odbyły się szkolenia dla studentów
z zakresu własności prywatnej i prywatyzacji giełdowej, pracy w grupie, dydaktyki, debat oksfordzkich oraz zasad tworzenia autorskich scenariuszy.
W tym roku przeprowadzana jest już
druga edycja tego typu projektu. Decyzja o
ponownej organizacji jest efektem powodzenia i efektywności pierwszej wspólnej
akcji „PROJEKTOR - wolontariat studencki” i Ministerstwa Skarbu Państwa. W
2009 r., w pierwszej edycji projektu Własność = Jasność w szkoleniach udział wzięło
ponad 130 studentów.
Katarzyna Pastuszko
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PODSUMOWANIE KADENCJI CZ. III
Szklarska Poręba jest miejscowością turystyczną. Co do tego, chyba nikt nie ma wątpliwości. Nasz byt opieramy na tym, co zarobimy dzięki odwiedzającym nas turystom.
Jako miasto nie mamy innej alternatywy. Nie
uruchomimy tu ciężkiego przemysłu. Hutnictwo szkła, to już piękne karty historii.
Mamy wspaniałe góry, warunki do uprawiania różnych form turystyki, mamy też niezwłykłą przyrodę. Musimy to wykorzystywać.
Mijająca kadencja, pod względem inwestycji turystycznych jest z pewnością udana. Niewątpliwie największym sukcesem Szklarskiej Poręby jest rozpoczęcie budowy nowego
wyciągu. Na tę inwestycję czekaliśmy od lat.
Z zazdrością patrzyliśmy jak z każdym rokiem
coraz więcej narciarzy ucieka za granicę do
Czech. Jestem przekonany, że po zakończeniu
budowy sytuacja się zmieni. To Czesi będą przyjeżdżać do nas. Tak jak to robią już dziś, aby pojeździć na zjeżdżalni w Esplanadzie. Karta się
odwraca. Nasi goście nie będą już narzekać na
długie kolejki do wyciągu na Puchatku. W niespełna 9 minut, szybką, nowoczesną kolejką,
dojadą w rejon Świątecznego Kamienia.
Rozpoczęcie tej inwestycji nie było zadaniem
prostym. Jeszcze w pamięci mam gorącą, choć
marcową noc w Nadleśnictwie Szklarska Poręba, gdzie negocjowaliśmy z leśnikami umowę
dzierżawy terenów. Pamiętam spontaniczną pikietę mieszkańców, którzy nas wspomagali.
Wyciąg nie byłby budowany, gdyby nie
wielkie zaangażowanie samorządu. Tą inwestycją zajmowaliśmy się od pierwszego
dnia mijającej kadencji. Nie mieliśmy wątpliwości, że bez nowego wyciągu Szklarska Poręba nie będzie mogła się rozwijać, tak jak inne
sąsiednie górskie miejscowości, zwłaszcza po
czeskiej stronie. Na negocjacjach z Parkiem
Narodowym i w Ministerstwie Środowiska

spędziliśmy dziesiątki godzin.
Sukcesem też zakończył się pierwszy etap
budowy Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada. Zjeżdżalnia grawitacyjna z powodzeniem
działa od lipca, dając wiele radości naszym gościom. Tym bardziej cieszę się, że jak już wspomniałem wcześniej, stałymi gośćmi tej atrakcji turystycznej są Czesi. Podobnie jak w
Dinoparku. Obie te inwestycje były bardzo nam
potrzebne. Choć są to atrakcje całoroczne, to
niewątpliwie zwiększają one przede wszystkim
letnią ofertę miasta. Przez lata słyszałem opinie, że w Karpaczu jest tor saneczkowy, że
jest Western City. My dzisiaj też mamy
swój tor, który jak słyszę od turystów jest
lepszy od karpackiego i mamy też Dinopark,
który w moim odczuciu jest znacznie ciekawszą atrakcją od Western City.
Podczas referendum zarzucano nam, że za
bezcen zostały oddane atrakcyjne tereny. Przypomnę tylko, że po pierwsze: przez kilka kadencji te „atrakcyjne” tereny stały puste i nikt się
nimi nie interesował, albo też nikt nie miał pomysłu na ich zagospodarowanie. Po drugie: dzisiaj do kasy miasta z dzierżawy tych terenów
wpływa prawie 200 tysięcy złotych, co jest niemal dwukrotnie więcej niż wpływało z dzierżawy 14 miejskich pensjonatów po FWP!
W mijającej kadencji postawiliśmy na atrakcje turystyczne, ale również na lepsze wyeksponowanie tego co już posiadamy. Szlak Sztaudyngera, Szlak Waloński i nagradzany
Magiczny Szlak Ducha Gór również znacznie
podnoszą naszą atrakcyjność. Gdy słyszymy
zachwycone dzieci i ich rodziców powracających z wędrówki Szklakiem Ducha Gór,
wiemy, że była to dobra inwestycja. Te inicjatywy nie byłyby możliwe, gdyby nie współpraca ze stowarzyszeniami działającymi w
Szklarskiej Porębie. Od początku kadencji

stawialiśmy na mieszkańców, wiedząc, że
mają wiele ciekawych pomysłów i idei. Jako
samorząd otworzyliśmy się na ich propozycje
i jako samorząd uczestniczyliśmy w realizacji
najciekawszych projektów. Inwestycje te były
też możliwe dzięki coraz większym pieniądzom
wpływającym do kasy miasta z tytułu opłaty
miejscowej. Zdecydowana większość przedsiębiorców rozumie już, że bez tych pieniędzy
nie będzie oznakowanych szlaków, ławek czy
też reklamy w prasie, radiu a nawet telewizji.
Lata 2007-2010 lata uważam za udane
pod względem promocyjnym. Jako miasto zaczęliśmy mocno wykorzystywać internet
jako miejsce przekazu informacji o naszej
ofercie. W tej chwili jest to nasze główne źródło promocyjne. Wynika to przede wszystkim
z badań, które wskazują, że turystyka przede
wszystkim reklamuje się w internecie. Strona
internetowa miasta jest nowoczesna. Jeśli
mowa o badaniach, to pierwszy raz w historii miasta, przeprowadziliśmy ankietę
wśród naszych gości, dzięki czemu poznaliśmy nie tylko ich opinie na nasz temat, ale
również wiele innych cennych informacji.
Wyniki tych badań były i są wielokrotnie analizowane i na ich podstawie podejmujemy
różne działania dotyczące dalszego rozwoju
miasta. Tak właśnie robią największe przedsiębiorstwa przy podejmowaniu decyzji w
sprawie nowych produktów. Dzisiaj jesteśmy
w przededniu uchwalania strategii promocji
miasta, która jest kolejnym bardzo ważnym
marketingowym dokumentem. Mam nadzieję,
że kolejne władze miasta wykorzystają profesjonalnie przygotowany dokument aby możliwie najszerzej promować nasze miasto.
Arkadiusz Wichniak

Burmistrz Szklarskiej Poręby
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 6 maja 2003r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach
szkół i placówek (Dz.U. z 2003r. Nr 189, poz. 1854)
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki,
b) poświadczonej przez kandydata kopii dowodu
osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata,
c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
zawierającego w szczególności informacje o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo - stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo - stażu
pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w
przypadku osoby nie będącej nauczycielem
d) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata
za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

o którym mowa w lit.c,
e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata
a zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub
świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu
kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
f) zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym
g) oświadczenia, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie
h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe
i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi
j) oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym
mowa w art. W art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia
18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów – w przypadku kandydata na dyrektora szkoły
k) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za
zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia
nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w

przypadku nauczyciela
l) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za
zgodność z oryginałem kopii karty oceny lub
oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego
m) oświadczenie, ze kandydat nie był karany karą
dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela lub
w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym – w przypadku nauczyciela akademickiego
n) oświadczenia, ze kandydat ma pełną zdolność do
czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem
o) oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szklarskiej
Porębie” w terminie do dnia 15 listopada 2010r.
do godz. 15.00 Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Szklarskiej Poręby. O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
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MOKSIAL ZAPRASZA
Od października ruszył nowy cykl
zajęć w Miejskim Ośrodku Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej. W trakcie warsztatów artystycznych nauczyć
się będzie można np. tańca orientalnego, lepienia w glinie czy gry na gitarze. Przybliżone zostaną również tajniki pracy dziennikarskiej czy
umiejętności kuglarskich.
Kto nie chce nie musi się nudzić w
długie jesienne wieczory.

Są jeszcze wolne miejsca w zajęciach:
- Bębniarskich (Mariusz Raźny)
- Tańca Orientalnego (Anna Potrzeszcz)
- Ceramicznych (Małgorzata Gogolewska)
- Plastycznych (Magdalena Bromblik)
- Dziennikarskich (Antonina Małowiecka)
Koszt udziału w zajęciach miesięcznie wynosi 10 zł.

DYPLOM UZNANIA
W mieście pod Szrenicą tradycją stało
się dostrzeganie ludzi pracowitych i ofiarnych, których zaangażowanie i bezinteresowna pomoc są godne naśladowania.
W ubiegłym roku władze samorządowe Szklarskiej Poręby z własnej inicjatywy wyróżniły Dyplomem Uznania
osoby wyróżniające się szczególną aktywnością w różnych dziedzinach życia
społecznego, kulturalnego i gospodarczego miasta.
W roku 50-lecia nadania praw miejskich Szklarskiej Porębie inicjatywę tę
przekazujemy instytucjom, stowarzyszeniom, zakładom pracy, jednostkom oświatowym i innym jednostkom organizacyjnym. Wyróżnienia będą przyznawane w
kategoriach:
1. Krzewienie kultury fizycznej i sportu,
2. Działalność kulturalna,

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku
miasta,
4. Praca oświatowa i wychowanie,
5. Działalność społeczna.
Wnioski o przyznanie Dyplomu Uznania proszę składać w Urzędzie Miejskim
w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2
w terminie do 2 listopada br.
Wniosek winien zawierać;
• Imię i nazwisko kandydata do wyróżnienia,
• Adres zamieszkania,
• Uzasadnienie.
Zgłoszone wnioski rozpatrzy powołany
w tym celu zespół.
Wręczenie wyróżnień planujemy w
dniu 6 listopada 2010 r.
Burmistrz Szklarskiej Poręby
Arkadiusz Wichniak

BurmISTrz
SzKLArSKIeJ POrĘBY
zAPrASzA mIeSzKAŃCÓw
nA SPOTKAnIA
z BurmISTrzem
I rADnYmI rADY mIeJSKIeJ
Harmonogram spotkań w miesiącu
październiku
•19.10.2010 r. godz. 17.00 Przedszkole
Samorządowe Nr 2, ul. Osiedle Huty 1,
•20.10.2010 r. godz. 17.00 Świetlica Środowiskowo
Terapeutyczna
„CEGIEŁKA”, ul. Kolejowa 22,
•21.10.2010 r. godz. 17.00 Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Słowackiego 13,
•26.10.2010 r.godz.17.00 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. 11 Listopada 2,
•28.10.2010 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 1 Maja 32.
UWAGA: Planowane spotkanie w DW
Bożena przy ul. Jedności Narodowej na
dzień 27.10.2010 r. nie odbędzie się. Zapraszamy na spotkania w innych lokalach
i terminach.
Zakres spraw omawianych z mieszkańcami:
1. Informacja Burmistrza na temat bieżących wydarzeń, realizowanych inwestycji
i projektów,
2. Wnioski i zapytania mieszkańców do
Radnych i Burmistrza.
3. Sprawy mieszkańców – jako członków
wspólnoty lokalnej.
Burmistrz Szklarskiej Poręby
Arkadiusz Wichniak

KAPELA GÓRALSKA W PRZEDSZKOLU NA hUCIE
„Święto Pieczonego Ziemniaka", jakie odbyło się niedawno w Przedszkolu
Samorządowym nr 2,
to świetna okazja do
zabaw integracyjnych
rodziców z dziećmi.
Popołudniowe biesiadowanie umilał
starszym i młodszym
występ kapeli góralskiej „Jetelinka”. Kapela przybyła z Jaworzynki, a grali muzykę
Beskidu Śląskiego i
Moraw. Artyści wprowadzili dzieci i doro-

słych w świat tradycji dla nich nieznanej,
poprzez tańce górali śląskich, opowieści,
muzykę i wspólną zabawę.
Oprócz pokazu unikalnych instrumentów zaprezentowano stroje obowiązujące
w ich regionie. Przedszkolaki próbowały
grać na fujarach i innych instrumentach regionalnych. Panie i jedną z mam górale zaprosili do tańca.
Gości nagrodzeni zostali brawami i laurkami, a w zamian dzieci zaprezentowały jesienną piosenkę i wiersz. Koncert zakończył
się degustacją pieczonych ziemniaków.
Pracownicy przedszkola mają nadzieje, że
smakowały. Muzykantom dziekują za występy, a rodzicom za przybycie.
Tamara Ulanowska

Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700, Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem Feliksa Rosika Sekretarza Miasta, biuletyn@szklarskaporeba.pl, Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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