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NOWE STARE TARGOWISKO
Targowisko to kolejna miejska inwestycja zakończona w tym roku.
Obszar tej części miasta został zmieniony i uporządkowany.
Kiedy na wiosnę podpisywano
umowę i ogłaszano przebudowę targowiska miejskiego, nie brakowało
sceptycznych głosów. Po co to robić,
jeśli handel na targowisku chyli się ku
upadkowi? Ale celem projektu nie
było wyłącznie uporządkowanie strefy
handlu, lecz również otoczenia, które
szpeciło tę część miasta. Ze starego
targowiska pozostały wyłącznie budki
handlowe. Obszar wokoło został gruntowanie przebudowany.
Przede wszystkim uporządkowana
została sprawa ulic i miejsc parkingowych, których obecnie jest więcej.
W sumie kostką pokryte zostało prawie 1800 m3 dróg, parkingów i chodników. Do wykonania trawników wykorzystano między innymi humus,
który odzyskano z budowy Orlika.
Targowisko wyposażone jest w
dwie płatne toalety wolnostojące wraz
z przyłączami wodno- kanalizacyjnymi i energetycznym. Całość oczywiście jest oświetlona.
Dzisiaj ta cześć miasta została już w

większości uporządkowana. Rozebrane zostały nieestetyczne pawilony
handlowe.
Kilka miesięcy wcześniej zakończył się remont koryta Kamiennej. Wyremontowano i
wybudowano nowe
granitowe mury oporowe. Stając pod
„Skałką Karczmarza” i
spoglądając na przeciwległy brzeg nie
widać zdewastowanej brudnej skarpy.
Co prawda tuż obok mostu pojawiła
się jakaś drewniana budka przypominająca stróżówkę, ale to nie jest teren
miejski lecz prywatny. Ponieważ konstrukcja nie jest na trwałe związana z
gruntem i nie zagraża bezpieczeństwu, zgodnie z przepisami nic w tej
sprawie nie można zrobić.
To nie koniec planowanych inwestycji w tej części miasta. Na swoją
kolej czeka most przy skałce Karczmarza, który jest uszkodzony. W przyszłym roku powinna być gotowa dokumentacja i być może miasto znów
wywalczy dotację na ten cel z tzw.
pieniędzy powodziowych, dzięki którym odbudowano i wyremontowano kilka mostów i kładek w
mieście, a obecnie przebudowywane są ulice.
Przebudowa targowiska miejskiego była realizowana dzięki
dotacji uzyskanej z tzw. programów rozwoju obszarów wiejskich.
Było to pierwszy raz, gdy Szklarska Poręba mogła sięgnąć po te
pieniądze tylko dlatego, że zwiększono tzw. limit mieszkańców. W
przeciwieństwie do Karpacza czy

Świeradowa-Zdrój, gdzie jest poniżej
5 tys. mieszkańców, wcześniej nie
mogliśmy korzystać z dotacji programów rozwojów obszarów wiejskich,
ponieważ jest u nas prawie 7 tys.
mieszkańców, a programy były przeznaczone dla gmin i miast, w których
zamieszkuje właśnie do 5 tys. osób.
Cała inwestycja kosztowała ponad
773 tys. złotych, z czego 75% kosztów
pokryte zostało z dotacji Samorządu
Województwa Dolnośląskiego w ramach działania „Podstawowe usługi
dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskim na lata 2007-2013.
Dzisiaj na targowisku można wygodnie zaparkować. Są strefy wyznaczone dla inwalidów, dla dostawców i dla kupujących. Chodząc po
targowisku nie trzeba już uważać na
kałuże i błoto. Miejsce to stało się bardziej przyjazne nie tylko dla kupujących ale też i handlujących. Obiegowa opinia o zmierzchu handlu na
targowisku jest nieprawdziwa. Spośród kilkunastu boksów handlowych,
do wynajęcia są tylko 3. Być może
dzięki inwestycji zostaną one szybko
zajęte, a mieszkańcy teraz chętniej
będą robić tam zakupy.
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Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
W dniu 25 października 2012 r. odbyła
się XXVIII sesja Rady Miejskiej. Radni na
sesji zajmowali się m.in. rozpatrzeniem projektów uchwał dotyczących wysokości stawek podatkowych.
Od 2013 r. zwiększą się stawki podatku
od nieruchomości od osób fizycznych i
prawnych:
- od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków – 0,88 zł/1 m2 powierzchni
(stawka w 2012 r. wynosi 0,84 zł),
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,51 zł/1 ha powierzchni (stawka
w 2012 r. – 4,33 zł),
3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,45 zł/1

m2 powierzchni użytkowej (stawka w
2012 r. – 0,43 zł).
- od budynków lub ich części:
1. mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie
na potrzeby mieszkalne - 0,73 zł/1 m2 powierzchni użytkowej (stawka w 2012 r. –
0,70 zł),
2. mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie
na potrzeby mieszkalne, w których zastosowano do ich ogrzewania wyłącznie
proekologiczne źródła ciepła: - 0,40
zł/1m2 powierzchni użytkowej (stawka w
2012 r. – 0,35 zł),
3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,82/1
m2 powierzchni użytkowej (stawka w 2012
r. – 21,94 zł),
4. zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,65

DRZWI OTWARTE W MOKSIAL
Z radością informujemy, że zakończyły się trwające od lipca br. prace remontowe w Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Z tej okazji zapraszamy23.11. na „dzień otwarty” w godzinach od 15:00 do 21:00.
Podczas tego szczególnego dnia zapraszamy Państwa do obejrzenia nowo wyremontowanych i profesjonalnie wyposażonych sal warsztatowych. Dodatkowo
zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z oferty warsztatowej. Z myślą przybliżenia Państwu pełnego wachlarza zajęć
zaplanowanych w MOKSiAL współpracujący z nami instruktorzy przygotowali
specjalne prezentacje. Zobaczymy m.in.
pokazy tańca orientalnego, zumby, gry na
gitarze, gry na bębnach. Przewidzieliśmy
również prezentacje i spotkania z instruktorami zajęć plastycznych, ceramicznych,
dziennikarskich oraz językowych.
W ramach dni otwartych odwiedzą
nas znani polscy artyści. O godz. 18:00
odbędzie się kameralny koncert w wykonaniu duetu: Alicji Janosz-Niebieleckiej (wokalistka, laureatka I edycji
programu telewizyjnego „Idol”) oraz
Bartłomieja Miarki (najlepszego polskiego gitarzysty w kategorii Blues
2010 plebiscytu „Blues Top”!). Natomiast o godzinie 19:30 chcielibyśmy zaproponować Państwu obejrzenie niezależnego filmu pt. „Wyręczony
Zaręczony” w reżyserii Piotra Matwiejczyka. Film ten otrzymał nagrodę
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najlepszego niezależnego filmu fabularnego Festiwalu Filmów Optymistycznych Multimedia Happy End w Rzeszowie w 2012 r. Przed projekcją filmu
przewidziane jest spotkanie z reżyserem
i częścią obsady aktorskiej.
Kierując się maksymą: „Nie ma jak w
domu, w domu kultury” zapraszamy
wszystkich, aby razem z nami cieszyli się
sfinalizowanym remontem placówki,
który odbył się dzięki dofinansowaniu
projektu pn. „Operacja MOKSiAL – remont i wyposażenie ośrodka” Rozwój Infrastruktury kultury / Infrastruktura Domów Kultury ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury przy wsparciu funduszy
Urzędu Miasta Szklarskiej Poręby.
Szczegółowy harmonogram „Drzwi
Otwartych w MOKSiAL” znajdziecie
Państwo na www.moksial.pl
/MOKSiAL/

zł/1 m2 powierzchni użytkowej (stawka w
2012 r. 10,24 zł),
5. związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń:
4,63 zł/1m2 powierzchni użytkowej
(stawka w 2012 r. – 4,45 zł),
6. od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego –
7,66 zł/1 m2 powierzchni użytkowej
(stawka w 2012 r. 7,36 zł).
Od 2013 roku wzrośnie stawka opłaty
miejscowej z 2,05 zł na 2,15 zł za każdy
dzień pobytu. Obowiązywać będą również
nowe wzoru formularzy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym.
Uchwały wraz z wzorami formularzy
dostępne są na stronie internetowej
www.szklarskaporeba.bip.net.pl w zakładce
- Rada Miejska: Uchwały: Uchwały 2012
– kadencja 2010 – 2014.

ZMIANY
W NATURZE 2000
Dosyć późno dostaliśmy informację, która
ma ogromne znaczenie dla inwestycji na obszarze naszego miasta i dotyczy realizacji
przez Karkonoski Park Narodowy oraz Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID Warszawa (Zakład NOFŚ) projektu: „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski” .
Wynikiem prac nad projektem planu zadań
ochronnych są również propozycje korekty
przebiegu granic obszarów Natura 2000, opracowane tak, aby ich przebieg nawiązywał do
granic działek ewidencyjnych lub rodzajów
użytków. W uzasadnionych merytorycznie
przypadkach zaproponowano powiększenie
lub pomniejszenie obszaru Natura 2000. Propozycje zmiany przebiegu granic są efektem
pracy zespołu ekspertów realizujących projekt.
Zwracamy się do Państwa z prośbą o składanie uwag do dokumentacji projektowej,
które można wnosić przesyłając je pocztą tradycyjną na adres: KARKONOSKI PARK
NARODOWY, ul. Chałubińska 23, 58-570 Jelenia Góra, składając osobiście w formie pisemnej w Dyrekcji Karkonoskiego Parku Narodowego, od poniedziałku do piątku w
godzinach 7.30 – 15.30 lub pocztą elektroniczną na e- mail: lidia.przewoznik@kpnmab.pl (Pani Lidia Przewoźnik, planista z ramienia Karkonoskiego Parku narodowego)
lub monika@gridw.pl (Pani Monika Rusztecka, Koordynator Planu z ramienia Centrum
UNEP/GRID – Warszawa), nie później niż do
19 listopada 2012 r.
Zainteresowanych pełną treścią otrzymanego komunikatu odsyłamy na stronę internetową miasta www.szklarskaporeba.pl do
kategorii „Sprawy miejskie”.
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JESIENNA AKCJA ODŚNIEŻANIA
Powracamy do jesiennej akcji zima, czyli opadów śniegu
z końca października. Można
powiedzieć, że zima o tej porze roku, choć rzadko, to jednak bywa i należy być na to gotowym. Uwaga ta dotyczy
zarówno MZGL odpowiedzialnego za odśnieżanie miasta, jak i kierowców, którzy powinni odpowiednio wcześnie
zadbać o zmianę opon na zimowe. W przypadku kierowców, tradycyjnie już, zakłady
mechaniczne w Szklarskiej Porębie ( i nie tylko) prawdziwe
oblężenie przeżywały dopiero
gdy spad śnieg. Wówczas
większość nagle przypomniała
sobie, że to przecież zima za pasem i
trzeba zmienić opony. Problem w tym, że
dojazd do mechanika był utrudniony, ponieważ na ulicach leżał śnieg. Winą za to
kierowcy obarczają służby drogowe. Czy
rzeczywiście słusznie?
Prawdą jest, że pod koniec października nie wszystkie pojazdy MZGL które
pracują podczas akcji zima, były uzbrojone i przygotowane. Bo też są wykorzystywane (cały czas) do prowadzonych

SZÓSTKA
DLA SZRENICY
Nie Kasprowy w Tatrach lecz Szrenica
w Karkonoszach” - rekomenduje Newsweek Polska Szklarską Porębę na sezon
narciarski 2012/2013. Jak zauważa tygodnik, wybudowana nowa kolej linowa
Karkonosz-Ekpress rozwiązała problemy
kolejek i wiatru zatrzymującego wyciągi
krzesełkowe. Zdaniem Newsweek nartostrada FIS przewyższa ofertę Kasprowego Wierchu i Szczyrku. Dobra jest też
opinia na temat nartostrady Śnieżynka.
Cała oferta Skiarena Szrenica została oceniona jako najlepsze miejsce w Polsce dla
zaawansowanych narciarzy. (więcej na ten
temat Newsweek Polska nr Newsweek
Polska 44/12 29.10.2012 dodatek "Narty")

Potwór z Dolnej?
W poprzednim numerze Biuletynu
zadawaliśmy pytanie dotyczące zwierzęcia, które sfotografowali turyści.
Nadeszła jedna odpowiedź od Pana
Pawła Musieli „To nie tam żaden potworek, to tylko cap Pani Ewy”.

prac budowlanych. Inne jak Mercedes
stały w tym czasie w warsztacie. Niemniej
na ulicach Szklarskiej Poręby pracowały
cztery pojazdy, które przez 3 dni przepracowały w sumie 117 godzin podczas
akcji odśnieżania. W tym czasie zużyto 25
ton soli i 50 ton piasku. To bardzo dużo,
zważywszy że na całą zimę przewiduje się
zakup około 700 ton soli.
Śnieg na ulicach zimą był i będzie.
Zwłaszcza w górskich miejscowościach.

Ale nie jest też prawdą, że ulice
nie są odśnieżane. Do MZGL
zadzwoniła mieszkanka Szklarskiej Dolnej z pretensjami, że
droga jest nieodśnieżona. Na
miejsce niemal od razu pojechał kierownik zakładu. Okazało się, że droga jest odśnieżona. Zapukał więc do drzwi
mieszkanki, która złożyła telefoniczną skargę. Okazało się, że
pani przez 3 dni nie wychodziła
z domu i wyglądając przez
okno wydawało się jej, że droga
jest nieodśnieżona.
Oczywiście zawsze będą się
zdarzać sytuacje, które są problematyczne. Ale pamiętać
trzeba, że Szklarska Poręba ma
bardzo rozległą sieć dróg, która jest na niemal 2 razy większej powierzchni od Karpacza. To powoduje, że akcja zima jest u
nas bardzo kosztowna. Dlatego priorytet
jest położony na główne ciągi komunikacyjne łączące różne części miasta. Boczne
ulice są odśnieżane w dalszej kolejności.
Więcej o „akcji zima” czyli zasadach
odśnieżania miasta, napiszemy w kolejnych numerach Biuletynu.

TURNIEJ BADMINTONOWY
20 października 2012 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie odbył się Turniej Badmintonowy, którego organizatorem był Klub
Sportowy SET ze Szklarskiej Poręby oraz
MOKSiAL. Patronat nad imprezą objął
Burmistrz Szklarskiej Poręby – Grzegorz
Sokoliński. W czasie kilku godzinnych rozgrywek wyłonieni zostali zwycięzcy poszczególnych kategorii. W kategorii U – 13
zwyciężył Michał Majdecki, kolejne miejsca zajęli Mikołaj Potrzeszcz i Krzysztof
Wujciów. W kategorii
kobiet zwyciężyła Bożena Paluch, kolejne
miejsca zajęły: Anna Potrzeszcz, Anna Ryś i Katarzyna Barbarowicz. W
kategorii mężczyzn
open zwyciężył Zbigniew Kubiela, kolejne
miejsca zajęli: Wojciech
Kubiela, Dominik Gałat
i Maciej Sulima.

Klub

SET w Szklarskiej Porębie działa od
lipca 2012 roku. Obecnie liczy około 30
członków w wieku od 7 do 60 lat. Klub
skupia osoby zainteresowane grą w
badmintona. Chętnych do rekreacyjnej
gry zapraszamy do klubu. Spotykamy
się we wtorki i czwartki /dzieci – 18.00
– 19.00, dorośli – 19.00 – 20.00/. Arkadiusz Wichniak – prezes Klubu Sportowego SET.

Sportowy
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ROZSTRZYGNIęCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
Dbam o środowisko – Segreguję odpady” w ramach zadania Edukacja społeczności miasta Szklarska Poręba w zakresie korzyści wynikających z selektywnej zbiórki odpadów.
Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Dbam o środowisko – Segreguję odpady”.
Komisja Konkursowa oceniła 74
prace zakwalifikowane do II etapu konkursu w trzech kategoriach wiekowych:
przedszkola, szkoły podstawowe klasy I –
III oraz szkoły podstawowe klasy IV – VI.
Wyłoniono następujących laureatów
konkursu:
w kategorii Przedszkola:
-równorzędne trzy pierwsze miejsca:
Wiktoria Głodek, Nikola Małaszuk i
Marysia Leśniak - PS Nr 1, za pracę
„Śmieciuch Karkonoski”
Bartek Olas - PS Nr 2, za pracę „Robot”
Andrzej Molka - PS Nr 2, za pracę „Robot”
- wyróżnienia:
Patryk Szulc – PS Nr 1, za pracę „Turbo
Sprzątacz”
Oliwia Duk – PS Nr 2, za pracę „Rakieta”
Lena Rytau - PS Nr 1, za pracę „Ekopajączek”
w kategorii klasy I - III szkoły podstawowe:
I miejsce Dominik Jastrząb – SP Nr 5,
za pracę „Robot Polaris”
II miejsce Sofia Lizak – SP Nr 5, za
pracę „Eko Dziwak”
III miejsce Nikola Piś – SP Nr 1, za pracę

„Dziewczynka”
Wyróżnienia:
Anna Krawiec - SP Nr 1, za pracę „Miś
z odpadów”
Bartosz Chrostek – SP Nr 1, za pracę
„Robot”
w kategorii klasy IV – VI szkoły podstawowe:
I miejsce Krystian Jędraszek – SP Nr 5,
za pracę „MS Pirat”
II miejsce Zuzanna Waliszewska – SP Nr
1, za pracę „Robot”

EUROPA W PORACH ROKU

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1
wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym: „Wszystkie barwy Unii
Europejskiej”. Organizatorem konkursu
było Biuro Informacyjne Parlamentu
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Europejskiego we Wrocławiu.
Konkurs był pretekstem do artystycznej refleksji na temat Unii Europejskiej, jej państw członkowskich, instytucji i wyznawanych wartości.

III miejsce Julia Sojka – SP Nr 5, za
pracę „Eko Zdjęciobot”
Wyróżnienia:
Katarzyna Bińkowska – SP Nr 1 za pracę
„Wielbłąd”
Dominik Łabędzki - SP Nr 5, za pracę
„Wojna ze śmieciami”
Organizator przewidział nagrody dla
laureatów w poszczególnych kategoriach, drobne upominki dla pozostałych
uczestników oraz dyplomy dla wszystkich uczestników II etapu konkursu.
Konkurs polegał na samodzielnym
przygotowaniu pracy konkursowej w
przynajmniej jednej z czterech kategorii
tematycznych: wiosna, lato, jesień, zima.
W ramach konkursu głosami internautów zostały wyłonione cztery zwycięskie prace, po jednej w każdej kategorii tematycznej.
Wśród laureatów konkursu są nasi
uczniowie:
Zuzanna Gazek – laureatka w kategorii:
Jesień
Kacper Szklarzewicz laureat w kategorii: Zima
Nagrodą dla zwycięzców konkursu
będzie opublikowanie prac w formie kart
pocztowych, przeznaczonych do darmowej, nieograniczonej dystrybucji.
Karty pocztowe zawierać będą informacje o autorze – laureacie konkursu.
Gratulujemy laureatom i dziękujemy
za oddane głosy .
Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska

JANINA KAMYSZEK
(14.06.1939R - 03.11.2012R)

Nauczyciel … to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo
któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego cudzym dzieciom? Deanna Beisser
3 listopada br odeszła Janina Kamyszek,
wieloletnia nauczycielka, wspaniały pedagog, wychowawca
kilku pokoleń naszego
miasta. W Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
przepracowała 24 lata
(1966-1990).
Większość
pamięta ją jako nauczyciela języka polskiego bowiem mało
kto wie, że uczyła także historii, geografii, prac ręcznych a nawet… śpiewu.
Prowadziła również bibliotekę szkolną.
Nie bała się wyzwań. W latach siedem-

dziesiątych została oddelegowana aby nauczyć języka polskiego
Wietnamczyków(!), którzy chcieli w Polsce nauczyć się wykonywania
zawodów górnika i
stoczniowca. Wyróżniała się doskonałą pamięcią, ogromnym poczuciem humoru (jej
oceny często opatrzone
były celnymi komentarzami dla uczniów), niezwykłą kulturą osobistą
i oryginalną elegancją w ubiorze. W
swojej pracy stawiała na naukę piękna
języka polskiego, konsekwentnie wpajała uczniom zasady gramatyki i orto-

WIZYTA SENTYMENTALNA

W ubiegłym roku pani Renate von Hoegen z Aachen wyraziła życzenie odwiedzenia Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w sobotę 29 października.
Wizyta pani Renate, jej rodziny i przyjaciół w Szklarskiej Porębie miała niezwykły charakter, bowiem dzień 29 października 1944 r. to dzień jej urodzin. A
na świat przyszła w Szklarskiej Porębie
i tu w ówczesnym Urzędzie Stanu Cywilnego została po raz pierwszy wymieniona w księdze urodzin. Panią Renate i
osoby jej towarzyszące przyjęli sekretarz
miasta Feliks Rosik i radny RM Przemysław Wiater. Spotkanie było okazją do
zapoznania gości z historią i czasem
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obecnym naszego miasta. Jakże
dużym zaskoczeniem dla naszych
gości była możliwość wglądu do
oryginalnej księgi urodzeń, gdzie
akt urodzenia pani Renate został
sporządzony pod poz. 1330. Wyjechała z kopią tego dokumentu. Na
zakończenie pobytu wznieśliśmy
toast za pomyślność uradowanej Jubilatki. Goście wyjechali pełni dobrych wrażeń. W trakcie pobytu w naszym kraju odwiedzili jeszcze Jawor,
Świdnicę i Kraków.
Tamta wizyta pozostawiła na tyle miłe
wrażenia w pamięci
pani Renate, że i w tym
roku postanowiła przeżyć swe kolejne urodziny w Szklarskiej Porębie. I tym razem z
sentymentem odwiedziła nas w Urzędzie
Miejskim. Do grona
gości dołączyła jej siostra Margrit, która w

grafii, propagowała wśród nich czytelnictwo. Nie było to łatwe zadanie bowiem p. Kamyszek pracowała w Szkole
nr 1 w czasach gdy uczyło się w niej nawet i 700 uczniów(!) a jak sama wspominała w wywiadzie udzielonym w
2005 roku przedstawicielom samorządu
uczniowskiego tejże szkoły i ich opiekunowi Annie Szydłowskiej „byli tacy
uczniowie, na których można było polegać. Obok nich byli i tacy, których wolałoby się nie mieć w klasie”. Jej uczniowie odnosili sukcesy w konkursach
recytatorskich i krasomówczych na
szczeblach rejonowym i powiatowym.
Sama w 1988 roku została odznaczona
złotą odznaką Związku Nauczycielstwa
Polskiego. Anna Hochół obecnie nauczycielka SP1, a kiedyś także uczennica p. Kamyszek wspomina, że nawet
na emeryturze czuła się ona mocno
związana ze szkołą: uczestniczyła w
ważnych wydarzeniach i uroczystościach szkolnych oraz cieszyła się z
sukcesów jej uczniów i nauczycieli.
(MSL)

roku urodzenia p. Renate miała 6 lat.
Uzyskana rok temu kopia dokumentu
stwierdzającego narodziny Renate zainspirowała rodzinę do przeszukania
starych dokumentów z tamtych lat. Margritte zrewanżowała się przekazaniem
nam biletu kolejowego z podróży do
Berlina. Kopię jego publikujemy. Panie
dociekały, które to budynki wymienione
w karcie podróży, noszące wówczas nazwy Haus Friedel i Haus Asche. Zagadkę pozostawiamy czytelnikom.
Rodzina pani Renate po kilkudniowym pobycie w mieście pod Szrenicą
udała się w dalszą podróż do Wrocławia
i Gdańska.
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SPORTOWCY ZE SZKLARSKIEJ PORęBY
Pierwszy trener Egon Myśliwiec klub „Julia” Szklarska
Poręba członek kadry narodowej juniorów w sezonach 19721975 członek kadry narodowej
seniorów w sezonach 19751978 trener w kadrze Polski seniorów Ryszard Ćwikła
Wyniki sportowe chronologicznie
5 miejsce w slalomie w Międzynarodowym Kryterium Juniorów - 1972
6 miejsce w slalomie gigancie w Międzynarodowym Kryterium Juniorów
Ricky - 1972
5 miejsce w gigancie w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych –
Zakopane 1973 w slalomie w Międzynarodowym Kryterium Juniorów 1972
6 miejsce w slalomie gigancie w Międzynarodowym Kryterium Juniorów
Ricky - 1972
5 miejsce w gigancie w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych –
Zakopane 1973
1 miejsce w slalomie w V Zimowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 1973

Remigiusz Makowski
ur. 21 sierpnia 1957

1 miejsce w slalomie gigancie w V Zimowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 1973
1 miejsce w slalomie w Mistrzostwach Śląska – 1974
2 miejsce w slalomie w Mistrzostwach Polski Juniorów – 1975
3 miejsce w slalomie gigancie w Mistrzostwach Polski Juniorów – 1975
11 miejsce w Międzynarodowym Kryterium Juniorów w Spindlerowym
Mlynie – 1975
Uczestnictwo w Mistrzostwach Europy Juniorów w Mayerhofen – 1975
Sportowiec miesiąca (luty) woj. Dolnośląskiego

Kwalifikacja do Kadry Olimpijskiej na Igrzyska w Sun Valley
– 1976
2 miejsce w slalomie gigancie w
Akademickich Mistrzostwach
Polski – 1977
3 miejsce w slalomie w Akademickich Mistrzostwach Polski –
1977
2 miejsce w slalomie w I Mistrzostwach Polski Slalom Równoległy – 1977
2 miejsce w slalomie gigancie w
Pucharze Open PKL
Mistrzostwo Dolnego Śląska w sezonach 1974-1978
Starty w Pucharze Europy Seniorów
z limitem FIS punktów 49
Wygrane w Pucharze Samotni wraz ze
zdobyciem głównej nagrody
Wyniki potwierdzone przez wycinki
prasowe oraz dyplomy
Mieszkam w Szklarskiej Porębie –
prowadzę działalność gospodarczą
związaną z narciarstwem.
Tradycję sportową w rodzinie kontynuuje syn mój Michał, ale już w innej dyscyplinie.

SUKCESY SPORTOWE UCZNIÓW SP NR 1
Październik był miesiacem sukcesów sportowych uczniów SP nr 1. 5
października 2012 w Karpaczu Górnym odbyły się Powiatowe Biegi
Przełajowe, w których uczestniczyły
drużyny dziewcząt i chłopców ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie. Na wspaniale przygotowanych trasach nasi uczniowie poradzili sobie doskonale zajmując
wysokie miejsca. Zespołowo dziewczęta zajęły III miejsce, a chłopcy V
miejsce w powiecie.
W zawodach uczestniczyli :
Chłopcy rocznik 2000-2001 1000m
1. Domitrz Marcel
2. Kwiatkowski Jakub
3. Krysztofiak Jakub
4. Zając Szczepan
5. Szklarzewicz Kacper
Dziewczęta Rocznik 2000-2001
1000m
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1. Kulikowska Patrycja
2. Swoboda Karolina
3. Małaszuk Ewa
4. Gazek Zuzanna
5. Palińska Anna
6. Świerczek Michalina
7. Fryczyńska Sandra
Chłopcy Rocznik 20022003 500m
1. Stobiński Michał
2. Palewski Nikodem
3. Siudak Nikodem
4. Kołbik Jakub
5. Chrostek Bartosz
6. Faryniarz Oskar
Dziewczęta Rocznik
2002-2003 500m
1. Borzymowska Hanna
2. Kornalewicz Małgorzata
3. Kulikowska Wiktoria
4. Michalik Maja

5. Kołbik Julia
6. Szklarzewicz Kamila
Opiekunami: młodych biegaczy
były pani mgr Dorota Kuchmistrz i
pani mgr Lucyna Żywicka .
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KALENDARZ IMPREZ
Wyścigi Psich Zaprzęgów, Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze
Śniegu, Slalom Retro, Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie
Zjazdowym, Gwiazdy na Śniegu,
Bieg Piastów - to tylko niektóre
imprezy zbliżającego się sezonu
zimowego. Potwierdziliśmy daty,
pozyskaliśmy patronaty medialne
w tym min. Radiowej Trójki i
czekamy już tylko na śnieg. Prezentujemy kalendarz imprez.
Może on ulec zmianie z przyczyn
niezależnych od organizatorów.
Pełne informacje dotyczące konkretnych imprez dostępne będą na
oficjalnej
stronie
miasta

www.szklarskaporeba.pl oraz
www.moksial.pl
Wszystkie te wydarzenia z
pewnością podniosą wartość naszej oferty zimowej oraz dostarczą
Państwa gościom atrakcyjnych
przeżyć podczas pobytu w Szklarskiej Porębie. Aby na bieżąco
otrzymywać aktualne i szczegółowe informacje dotyczące imprez zachęcamy do zapisania się
do naszego Newslettera. Zapowiedzi, aktualizacje lub przypomnienia możecie Państwo otrzymywać na swój adres e-mail.
Formularz zgłoszenia dostępny
na www.szklarskaporeba.pl

SłONECZNY DOM
NA JESIEŃ ŻYCIA
W zacisznej części Szklarskiej
Poręby otwarto Sudecki Dom Seniora „Słoneczna Polana” – pierwszy prywatny dom opieki na Dolnym Śląsku z całodobową opieką
medyczną świadczoną przez wielospecjalistyczny szpital z zapleczem diagnostycznym i ambulatoryjnym. Co wyróżnia ten dom
na tle wielu innych tego typu placówek? Przede wszystkim standard. Budynek, w którym w przeszłości znajdował się oddział
szpitala Centrum Pulmonologii i
Alergologii w Karpaczu S.A. przeszedł gruntowną modernizację.
Pokoje wyposażono w wysokiej
jakości meble dostosowane do
potrzeb osób starszych, zlikwidowano wszelkie bariery architektoniczne, zadbano o przytulny
wystrój – wszystko po to, aby
stworzyć miejsce jak najbardziej
przypominające prawdziwy dom.
Jednak domową atmosferę „Słonecznej Polany” tworzą przede
wszystkim ludzie, którzy tam
pracują. Zespół tworzą wykwalifikowane pielęgniarki i
opiekunowie, mający doświadczenie w pracy z
ludźmi starszymi i schorowanymi. Życzliwość i cierpliwość wobec Mieszkańców
to cechy personelu, na które
szczególnie zwraca uwagę
Dyrektor Sudeckiego Domu
Seniora – pani Helena Grab.

Nad dobrą kondycją psychiczną i fizyczną Mieszkańców
Domu czuwają psychoterapeuci i
rehabilitanci, wdrażający specjalne programy terapeutyczne
opracowane dla ludzi starszych.
Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji salę gimnastyczną i rehabilitacyjną oraz salę klubową,
w której odbywają się zajęcia
prowadzone przez zatrudnionych
animatorów.
Zarządzający Domem Seniora
chcieliby, aby stał się on także
miejscem spotkań ludzi starszych
ze Szklarskiej Poręby i okolic. Prowadzone są rozmowy z Uniwersytetem III Wieku, aby wspólnie organizować atrakcyjne wydarzenia
dla mieszkańców „Słonecznej Polany” i seniorów z regionu.
Warto wybrać się na ul. Franciszkańską 30, aby przekonać
się, że „Słoneczna Polana” to
miejsce wyjątkowe.
(tekst i foto: CpiA)
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60 LAT GOPR

Jesienią 1952 roku z inicjatywy Zarządu Głównego PTTK zostało powołane
do życia Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe. W połowie grudnia 1952 r.
w schronisku „Samotnia” odbył się kurs
ratownictwa górskiego kierowany przez
Tadeusza Pawłowskiego. W kursie wzięło
udział 17 kandydatów na ratowników.
Po zakończeniu kursu,w dniu 14 grudnia 1952 r. odbyło się walne zebranie z
udziałem delegatów Okręgowych Komisji PTTK i ZG GOPR. Powołano Sekcje

Sudecką GOPR. Przeprowadzona w
1975r. reforma administracyjna kraju podzieliła województwo wrocławskie na
cztery mniejsze. Zapada więc decyzja o
rozdzieleniu Grupy Sudeckiej i powołanie
w jej miejsce dwóch innych.
19 września 1976 roku powołane zostały dwie nowe grupy terenowe: Grupa
Karkonoska z siedzibą w Jeleniej Górze
oraz Grupa Wałbrzysko - Kłodzka z siedzibą w Wałbrzychu.
Pierwszym naczelnikiem Grupy Kar-

Budynek na osiedlu Pogórze w Szklarskiej
Porębie Średniej był dawniej pensjonatem z restauracją o wdzięcznej nazwie - "Goldene
Aussicht" (Złoty Widok) nawiązującej do malowniczej lokalizacji obiektu z widokiem na
Karkonosze. Z pieczątki widniejącej na pocztówce sprzed 80 lat dowiadujemy się, że obiekt
leży 750 m n.p.m. i jest dostępny z dworca kolejowego w Szklarskiej Porębie Górnej w
przeciągu 15 minut. Charakterystycznym elementem reklamowym był wielki napis z nazwą
znajdujący się na murku oporowym poniżej
pensjonatu.
Na fotografii widać jak budynek zmienił
się od czasów przedwojennych: nastąpiła rozbudowa pensjonatu na drugiej kondygnacji,
gdzie powiększono powierzchnię mieszkalną
w partii dachu i rozbudowano budynek z lewej
strony likwidując werandy i czworoboczną
wieżyczkę.
Po wojnie stał się domem wypoczynkowym FWP o nazwie "Jutrzenka" a przez
ostatnie kilkanaście lat zajmowany był przez
Wzrok S.A. Zakład Mikrochirurgii Oka.
Obecnie wystawiony do sprzedaży.

konoskiej został Ryszard Jaśko.
60–lecie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Ratownictwa
w Sudetach obchodzono w jeleniogórskim
Teatrze im. C.K. Norwida. Na uroczystości przybyli przedstawiciele grup regionalnych GOPR wraz z Naczelnikiem
GOPR. Uczestniczyli również przedstawiciele władz państwowych, samorządowych województwa dolnośląskiego i lokalnego. Podczas spotkania Doradca
Prezydenta RP Jan Lityński wręczył odznaczenia państwowe,nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego zasłużonym
ratownikom Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wśród odznaczonych nie zabrakło mieszkańców naszego
miasta. I tak: za zasługi w działalności na
rzecz rozwoju i propagowania ratownictwa
górskiego uhonorowani zostali:
Maciej Abramowicz – Złoty Krzyż Zasługi
Jerzy Busse i Antoni Kieżuń -Brązowy
Krzyż Zasługi
Maciej Abramowicz, Jerzy Busse i
Antoni Kieżuń otrzymali również Złote
Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Włodzimierz
Kosterkiewicz oraz Zbigniew Skoczylas
zostali uhonorowani za 50-lat działalności na rzecz GOPR medalem „50 lat w
służbie błękitnego krzyża”.

SZKLARSKA DAWNA
I NIEZNANA

(foto i tekst: Teresa Witusiak)
Z wyłączeniem publikacji podpisanych imieniem i nazwiskiem lub sygnowanych przez osoby prawne, wszystkie treści prezentowane na łamach Miejskiego Biuletynu
Informacyjnego Pod Szrenicą są stanowiskiem władz miasta Szklarska Poręba. Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700, biuletyn@szklarskaporeba.pl Redaguje Zespół Urzędu Miasta pod kierownictwem Feliksa Rosika Sekretarza Miasta; Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1500 szt.
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