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AUTOBUSEM PO MIEŚCIE
Po nowym roku w Szklarskiej Porębie uruchomiona zostanie komunikacja miejska
Część mieszkańców Szklarskiej
Poręby pamięta czasy, gdy po mieście
kursowały „czerwone” autobusy. Nie
znany jest kolor pojazdów, jakie pojawią się na ulicach miasta, ale po nowym roku w Szklarskiej Porębie rusza
komunikacja miejska. Na początek
przewoźnik chce uruchomić trzy kursy
dziennie w obie strony. Jeśli połączenia będą się cieszyć popularnością,
firma transportowa nie wyklucza dokładania kolejnych kursów.

Sprawa komunikacji miejskiej poruszana jest od kilku lat. Samorząd
przymierzał się do niej kilkakrotnie.
Rozważano nawet zakup własnego
taboru. Jednak ostatecznie koszty eksploatacji są zbyt wysokie. Nie ma też
zainteresowania współfinansowania
skibusów. Branża turystyczna chciałaby transportu, ale nie chce się do
niego dołożyć (tak jak się to dzieje w
innych krajach). Tymczasem wpływy
z opłaty miejscowej są na tak niskim

poziomie (¼ faktycznej liczby turystów), że nie ma z czego sfinansować
takiego rozwiązania.
Uruchomienie komunikacji wewnątrz miasta w pewnym sensie wspomogły jak i wymusiły przepisy dotyczące dowozu dzieci do szkoły.
Dotychczas z kasy miasta opłacany był
dowóz ponad 90 dzieci do szkół. Jednak wyroki sądowe zapadające w całej Polsce, a także zalecenia Regionalnej Izby Obrachunkowej są
jednoznaczne: zmieniła się
interpretacja przepisu o
sposobie liczenia odległości drogi do szkoły. Nie
chodzi o odległość jazdy
samochodem, lecz o odległość obwodu pomiędzy
miejscem zamieszkania a
najbliższą
placówką
szkolną. Zastosowana
przez sądy administracyjne
taka interpretacja przepisu
powoduje, że zgodnie z literą prawa, na dowóz do
szkół kwalifikuje się zaledwie 20 dzieci. Tyle też
uczniów będzie po nowym
roku korzystać z darmowego dowozu do szkół.
Oczywiście rację będą
mieli ci, którzy powiedzą,
że inaczej wygląda droga
Niechaj te najpiękniejsze w roku święta upłyną w ciepłej, serdecznej atmosferze, niech będą dla dziecka do szkoły na nizinas wszystkich czasem radosnym, pełnym dobrych, szlachetnych uczynków. Przeżyjmy je w duchu nach, a inaczej w górach.
radości, w gronie rodziny i przyjaciół. Aby w naszych domach jak najwięcej było miłości i zrozumienia. Nie mniej, przepisy są jedNiedługo przywitamy Nowy 2013 Rok. Witamy go z nadzieją, że spełni wszystkie nasze pragnie- noznaczne i niezastosonia, zamysły i oczekiwania. Niech przyniesie siłę woli i satysfakcję z dokonań. Niech to będzie do- wanie się do nich po wyrokach sądów powoduje
bry rok dla nas, dla naszych gości i dla Szklarskiej Poręby!
złamanie dyscypliny fiŻyczą burmistrz i Rada Miejska wraz z pracownikami Urzędu Miasta i jednostek budżetowych
nansowej. c.d.str2
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C.D AUTOBUSEM PO MIEŚCIE
Dotychczas dzieci korzystały z autobusów, których kursowanie opłacano z kasy miasta. Wiele z tych
dzieci, choć gmina za nie płaciła, faktycznie nie korzystała z autobusów, bo
dowozili je rodzice.
Rada Miasta podczas grudniowej
sesji przyjęła uchwały na mocy których prywatni przewoźnicy mogą uruchomić komunikacje miejską. Po
pierwsze wyznaczone zostały miejsca
na przystanki autobusowe. Trasa au-

tobusu poprowadzona jest właściwie
przez całe miasto. Kolejna uchwała
wyznacza zasady na jakich mogą przewoźnicy korzystać z tych przystanków.
A ostatnia mówi o cenach za przejazd
autobusem. Za kurs płacić się będzie
tyle samo bez względu na to czy do pokonania jest jeden czy jedenaście przystanków. Bilet normalny kosztować
ma 3 złote, a ulgowy 2 złote. Będzie
też możliwość wykupienia biletów
miesięczny, które kosztować będą

ZAKAZ DLA FAJERWERKÓW
Wojewoda Dolnośląski wprowadził zakaz używania wyrobów pirotechnicznych. W myśl przepisów popularnych fajerwerków nie można
używać do 10 lutego włącznie, za wy2

jątkiem Sylwestra i Nowego Roku
(czyli 31.12.2012 i 01.01.2013).
Osoby które nie zastosują się do przepisów mogą zostać ukarane mandatem
lub grzywną.

137,25 zł normalny i 70 zł ulgowy.
Przepisy które zostały wprowadzone
przez samorząd muszą się jeszcze uprawomocnić. Stanie się to po tym, jak
opublikowane zostaną w monitorze
województwa dolnośląskiego. Wówczas służby miejskie natychmiast przystąpią do oznakowania przystanków autobusowych. Obsługą transportową
zajmie się firma Ro-Ko z Jeleniej Góry.
Ale to nie oznacza, że tylko ona może
prowadzić biznes na terenie miasta.
Przepisy nie zabraniają, aby
inni przewoźnicy uruchomili
swoje kursy. Jeśli spełnią oni
kryteria wyznaczone uchwałami Rady Miasta, wówczas bez
problemu będą mogli korzystać
z przystanków wyznaczając
swoje kursy na swojej trasie.
Dzięki uruchomionej komunikacji miejskiej gmina opłaci
bilety miesięczne dla dzieci,
którym przysługuje bezpłatny
dojazd do szkoły. Rodzice pozostałych dzieci, jeśli chcą aby
ich pociechy dojeżdżały do
szkoły, będą mogli wykupić bilety jedno przejazdowe albo
miesięczne. Dzięki zwiększonej
liczbie przystanków autobusowych poprawi się dostępność
komunikacyjna. I wreszcie, z
autobusów będą też mogli korzystać mieszkańcy, którzy chcą
dojechać do przychodni, urzędu
albo na zakupy. Biorąc pod
uwagę, że oprócz komunikacji
miejskiej, działa też komunikacja autobusowa, a także kolejowa (po wyremontowaniu torowiska) bardzo poważnie
zwiększa się możliwość podróżowania po mieście bez konieczności korzystania z samochodu osobowego.
Rozporządzenie wojewody dostępne
jest w internecie http://bip.duw.pl/portal/bip/37/36/2012.html
Warto też pamiętać, że na huk petard bardzo źle reagują zwierzęta.
Dlatego ograniczmy się do puszczania
fajerwerków tylko w noc sylwestrową.
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PENSJONATOWE PROCESY
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby wygrali proces ze spółką Prestomax
W sądzie gospodarczym w Legnicy zapadł wyrok w sporze ze
spółką Prestomax (klinika Wzrok),
która domaga się zwrotu pieniędzy za
rzekome nakłady inwestycyjne w
dwóch budynkach na Osiedlu Podgórze 13-14. Sąd pierwszej instancji
w całości oddalił powództwo na prawie milion złotych.
Gmina Szklarska Poręba czterokrotnie została pozwana przez spółkę
Prestomax. Jej żądania wobec mieszkańców Szklarskiej Poręby wynosiły
prawie 1,9 mln złotych. Tyle zdaniem
tej spółki zainwestowane zostało w
dzierżawione budynki. Nie pomogły
nawet zeznania dawnych radnych i
członków Zarządu Miasta, którzy w
sądzie zeznawali na korzyść spółki.
Nie dano wiary ich słowom, a dokumentacja nie pozostawia złudzeń, że
roszczenia spółki wobec mieszkańców

Szklarskiej Poręby (budżetu miasta) są
uprawnione w zaledwie 2,8%. Miasto
bowiem z całej kwoty 1,863 mln złotych oddało zaledwie 53 tys. złotych.
W ostatnim procesie spółka domagała się prawie miliona złotych. Są
pierwszej instancji oddalił powództwo
w całości. W połowie stycznia będzie
wiadomo, czy spółka zdecydowała
się na apelację. Jest to
już ostatni proces z tą
firmą. W pozostałych
wyroki są już prawomocne.
Przed sądami I instancji trwają jeszcze 3 procesy z byłymi dzierżawcami tzw. pensjonatów
po FWP. Ich żądania finansowe wobec budżetu
miasta przekraczają 1,1
mln złotych. Na etapie

ORLIK NA BIAŁCE
Kolejna dzielnica miasta ma boisko wielofunkcyjne
Zakończyła się budowa boiska przy
ul. Demokratów. Jest to drugi obiekt
tego typu wybudowany w Szklarskiej
Porębie w ramach programu „Orlik”.
Inwestycja obejmowała boisko do
piłki nożnej z trawy syntetycznej o
pow.1860 m2 oraz budowę boiska
wielofunkcyjnego do koszykówki,
siatkówki i tenisa o nawierzchni poli-

uretanowej o pow.613 m2. Orlik wyposażony jest też w zaplecze sanitarno-szatniowe z dwiema szatniami
dla zawodników, pomieszczeniem trenera, magazynem i trzema toaletami w
tym jedną dla niepełnosprawnych.
Boiska są oświetlone i ogrodzone.
Jest też system drenaży pod płytami
boisk. Wykonano koryta betonowe

NA KOLEI BEZ ZMIAN

Zimą pociąg nie dojedzie do Szklarskiej Poręby

Zapowiedzi władz województwa,
że pociągi wrócą do Szklarskiej Poręby
wraz z rozpoczęciem sezonu zimowego, okazały się przed wczesne. Wykonawca remontu torowiska na odcinku z Piechowic do Szklarskiej
Poręby nie zdążył przez zimą zakończyć części prac i trasa jest nieprzejezdna. Dzisiaj nie ma już wątpliwości,
że pociągi do Szklarskiej Poręby wrócą
najwcześniej przed sezonem letnim,

choć trudno być tego pewnym.
Przetarg na remont torowiska wygrało polsko-hiszpańskie konsorcjum,
które nie ma wielkiego doświadczenia
w budowie torowisk. Prace budowlane
przewidują remont torowiska oraz budowę dwóch peronów w Szklarskiej
Porębie i Piechowicach. Wartość całej
inwestycji przekracza 30 mln złotych.
Władze miasta podczas spotkania z
właścicielem linii kolejowej wyraziły

negocjacji nie doszło do porozumienia,
ponieważ pracownicy urzędu miasta
zakwestionowali wiele rachunków za
rzekome remonty. Wśród kwestionowanych nakładów są np. rachunki za
nasadzenia kwiatów i krzewów. Na
wiele prac w ogóle nie przedstawiono
rachunków i sprawą będzie się musiał
zając biegły sądowy.

zabezpieczające boiska przed napływem wód powierzchniowych. Przy
boisku jest też plac zabaw dla dzieci.
Koszt inwestycji wyniósł niemal
1600 000 z tego 260 000 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i 333 000 zł z Ministerstwa
Sportu.
W przyszłym roku na wiosnę teren
obiektu zostanie obsiany trawą i wykonane zostaną nasadzenia drzew i
krzewów.

swoje niezadowolenie z tego, że na sezon zimowy nie wznowiono połączenia.
Jednak, co trzeba pokreślić, władze województwa też sytuację oceniają bardzo
źle. Jednak dzisiaj niewiele można już
zrobić. Pocieszające jest to, że wraz z zakończeniem remontu torowiska, ma się
skrócić czas dojazdu do Jeleniej Góry aż
o 25 minut. Podróż pociągiem znów będzie konkurencyjna. A gdy Jeleniej Górze uda się utworzyć dodatkowe przystanki w ramach kolei miejskiej,
wówczas pociąg będzie zatrzymywać
się niemal w centrum miasta.
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MISTRZOSTWA POLSKI
W RZEŹBIE ZE ŚNIEgU
19 STYCZNIA
Śniegolepy to połączenie dobrej
zabawy w trakcie powstawania artystycznej wizji w śniegowych bryłach ze współzawodnictwem w
pięknych karkonoskich plenerach.
Zmagania mają charakter międzynarodowy. Zawodnicy mają do dys-

pozycji kilka pryzm ze śniegu i
lodu w kształcie olbrzymich sześcianów. Powstałe rzeźby podświetlane są światłem typu LED,
które nadaje figurom zupełnie
nowego wymiaru wizualnego.
Konkursowi towarzyszą występy
oraz zabawy i konkursy dla publiczności.

SKI RETRO FESTIWAL

2 LUTEgO

Podczas Festiwalu, który jest świętem miłośników białego szaleństwa, obowiązuje
wyłącznie strój i sprzęt z minionych epok im starszy tym lepszy. W tych dniach na
stoku pod Szrenicą króluje moda retro. Obo-

wiązuje ona również kibiców. Trasę slalomu
czy skoki będzie można pokonać tylko na
starych drewnianych nartach. Ocenie jury będzie podlegać styl jazdy przebranie, ogólne
wrażenie i prezentacja uczestnika. Impreza
przyciąga rzesze zwolenników dobrej zabawy zarówno z Polski jak i z Czech.

XV IZERSKI BIEg
9 MARCA
Zawody w narciarstwie
biegowym.Uczestnicy
przebierają się w wymyślone przez siebie stroje i
pokonują na nartach biegowych. Impreza łamie

wszelkie konwenanse i reguły dając uczestnikom i
kibicom wspaniałą zabawę. Bieg odbywa się w
okolicach Stacji Turystycznej ORLE na Polanie
Jakuszyckiej.

IX BIEg RETRO

9 MARCA

Impreza w starym stylu.
Narty i stroje z epoki to
najważniejszy element
tego biegu. Do pokonania

trasa w okolicach Stacji
Turystycznej ORLE na Polanie Jakuszyckiej. Zajęte
na mecie miejsce jest tu
sprawą zdecydowanie drugorzędną.

gWIAZDY NA ŚNIEgU
odwiedzili nas m.in.:
22-23 LUTEgO latach
Dorota Warakomska, Michał OlGwiazdy na śniegu to impreza
skierowana do wszystkich miłośników narciarstwa i sympatyków
gwiazd polskich mediów, filmu oraz
estrady. Wydarzenie ma charakter
zawodów sportowych, w których
uczestniczą aktorzy małego i dużego
ekranu, dziennikarze popularnych
stacji radia i telewizji. W poprzednich
4

szański, Anna Mucha, Kuba Wojewódzki, Grażyna Wolszczak, Artur
Orzech, Dorota Welman, Ewa Gawryluk, Katarzna Werner, Waldek
Błaszczyk, Jarek Kulczycki, Piotr
Cyrwus, Krzysztof Ziemiec, Robert
Gonera, Piotr Zelt,Piotr Gąsowski,Rafał Mroczek,Michał Milowicz
i inni.
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SNS SALOMON
NORDIC SUNDAY
20 STYCZNIA, 3 LUTEgO,
17 LUTEgO, 10 MARCA

Największe w Polsce zawody w narciarstwie biegowym dla
Amatorów! Rozpoczął się już czwarty sezon. Zapisać można się
na http://sns-nartybiegowe.pl

BORDER RUSh
VII EDYCJA WYŚCIgU PSICh
ZAPRZęgÓW - hUSqVARNA TOUR 2013

10-13 STYCZNIA

Pasja, emocje i największa
gonitwa psich zaprzęgów.
Ponad 1000 psów zaprzęgowych na starcie, setki kilometrów trasy, śnieg, sportowa
rywalizacja, kilkadziesiąt najlepszych ekip z całego świata

i pełne emocji widowisko – to
wszystko już za kilka tygodni
- w dniach 10-13 stycznia
2013, podczas VII edycji Husqvarna Tour 2013. Miejsce
zawodów: Szklarskiej Poręba
- Polana Jakuszycka nazywana polską Alaską.
www.borderrush.com

PUChAR TRÓJKI

W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM

2 LUTEgO

Narciarskie zawody pod Patronatem Programu Trzeciego Polskiego Radia

BIEg
PIASTÓW

1 – 3 MARCA
XXXVII Bieg Piastów Worldloppet Światowa Liga Biegów Masowych
Zapraszamy do
Szklarskiej
Poręby na największą
imprezę masową w
narciarstwie biegowym w Polsce. Tysiące uczestników i
kibiców stanie już po

raz 37 na starcie w
legendarnym miejscu
jakim jest Polana Jakuszycka. Bieg Piastów rozgrywany jest
pod egidą Worldloppet oraz z tytułem
Najlepszej Imprezy
Masowej 2010 roku
(10 km CT, 50 km
CT, 26 km CT, 30
km FT).

MISTRZOSTWA SZKLARSKIEJ PORęBY
O PUChAR BURMISTRZA
W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE

30 MARCA
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ŚWIąTECZNE OŚWIETLENIE
Prawie 200 ozdób zawieszono na
ulicach miasta. To więcej niż w latach
poprzednich, ale co warto podkreślić, zużycie energii będzie mniejsze.
To za sprawą technologii LED. Diody
pobierają o ponad 1/3 mniej energii
elektrycznej. Są też wielokrotnie bardziej żywotne.
3 grudnia podpisane zostały dwie
umowy – pierwsza na wynajem 85 szt.
elementów oświetleniowych na kwotę
brutto 24 600 zł, - druga na zakup 80 szt.
elementów oświetleniowych na kwotę
brutto 64 636,50zł. Wynegocjowano też
gratisowego Mikołaja z reniferami o wymiarach 650x180 cm za 15 867 zł brutto.
Na zakupione elementy dostawca udzie-

Mniejsze rachunki za energię elektryczną

lił 3 – letniej gwarancji na elementy świecące jak i konstrukcyjne. Montażem
oświetlenia zajmie się MZGL.
Zakupione oświetlenie zamontowano na ulicach: 1-go Maja, Uroczej,
Kilińskiego, Turystycznej, Mickiewi-

cza i placu PKS, a wypożyczone na
ulicach: Demokratów, Franciszkańskiej, 11 Listopada, J. Narodowej
Ponadto na ulicy: Górnej, Piastowskiej i Kolejowej zawieszono ozdoby
które miasto zakupiło kilaka lat temu.

USTAWOWE TRASY BIEgOWE
Biegu Piastów będzie odbywało się
przez cały sezon, a nie tylko na kilka
dni przed wielkim marcowym bieganiem. Oczywiście w pierwszej kolejności ratraki będą przygotowywały
cztery oficjalne trasy biegowe, a dopiero potem będą zajmować się ubijaniem śniegu na ścieżkach, po których prowadzą trasy XXXVII Biegu
Piastów. Warto zauważyć, że w myśl
ustawy o bezpieczeństwie w górach i
na trasach narciarskich - trasą narciarską jest szlak o szerokości minimum trzech metrów, stąd ścieżki turystyczno-biegowe w Jakuszycach

będą węższe niż 3 metry. W związku
z obowiązująca ustawą, w godzinach
otwarcia ośrodka tj. od 8.30 do 15.30
stale dyżuruje dwuosobowy zespół
ratowników narciarskich. Na trasach
rozwieszono tablice informacyjne z
numerami telefonów alarmowych, ale
i tak warto wpisać je do swojego telefonu komórkowego, oby się nigdy
nie przydały.
Ratownik narciarski ONB Jakuszyce: 661 959 221
GOPR centrala: 985 lub 601 100 300
Telefon alarmowy: 112
Tekst: Kinga Jaworek

ŚLEDŹ W ŚMIETANIE

2-3 cebule
2-3 jabłka
0,5 l. śmietany wiejskiej (22%)
orzechy włoskie, plasterki pomarańczy do dekoracji
Wypłukane śledzie wymoczyć w
mleku (ok. 4 godz.). Opłukać, pokroić
na kawałki, ułożyć na półmisku. Cebulę obrać i pokroić w talarki i zalać
je wrzątkiem na 1 minutę. Jabłka pokroić w słupki, wymieszać z cebulą i
śmietaną. Powstanie tzw. poduszka.
Nakładamy ją na śledzie, całość posypujemy posiekanymi orzechami
włoskimi i dekorujemy plasterkami
pomarańczy. Smacznego!

W sezonie zimowym 2012/2013
w Ośrodku Narciarstwa Biegowego w
Szklarskiej Porębie-Jakuszycach wyznaczone zostały cztery stałe trasy narciarsko - biegowe, które będą przygotowywane (zależnie od warunków
pogodowych) i utrzymywane zgodnie
z Ustawą o bezpieczeństwie w górach
i na zorganizowanych terenach narciarskich. Do wyboru są dwie trasy łatwe i dwie trudne. Turyści będą mogli także skorzystać, na własną
odpowiedzialność ze ścieżek turystyczno – biegowych. Ich przygotowanie, tak jak przygotowywanie tras

Wigilijny przepis Michała Olszańskiego

Michał Olszański znany przede
wszystkim z anteny Programu III Pol6

skiego Radia, a także z TVP2, jest
też przyjacielem Szklarskiej Poręby. Michał znany jest też z tego,
że lubi dobrą kuchnię. Zapytaliśmy się więc go czy samodzielnie
coś przygotowuje na wieczerzę
wigilijną. I owszem, jest to śledź
w śmietanie z pewnymi dodatkami. Może warto spróbować?
Składniki:
4-5 szt. filetów śledziowych (matiasy)
0,5 l mleka
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Z MYŚLą O ZAINTERESOWANIACh
Uczniowie LO i gminazjum rozwijają swoje zainteresowania

Kolejny raz, dzięki zaangażowaniu
nauczycieli oraz dyrekcji, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie pozyskał dodatkowe środki finansowe na
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
tym razem z funduszy MEN.
Projekt przygotowany w naszej
szkole pod hasłem „Pokaż co potrafisz” zawierał pięć rodzajów warsztatów dla młodzieży gimnazjum i liceum. Dzięki pozyskanym środkom
mogli oni nawiązać kontakt z nauką
poza budynkiem szkolnym, doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać
wiedzę w instytucjach do tego powołanych na terenie Polski. Mogli również odwiedzić obiekty związane z ich
zainteresowaniami, wykonywać pod
okiem fachowców zadania pozwalające na rozwijanie ich zdolności.
Uczestnicy warsztatów matematyczno-fizycznych z elementami astronomii brali udział w zajęciach w Centrum Nauki Kopernika oraz w
Muzeum Techniki w Warszawie. Zwiedzili planetarium i orbitarium oraz
Muzeum Kopernika w Toruniu. W ramach warsztatów odbyło się po 24 godziny zajęć z matematyki i fizyki. Pośrednim efektem tych warsztatów było
wejście dwóch uczniów do finału konkursu matematycznego „KOMA”.
Ważnym elementem było również
zaszczepienie uczestnikom zainteresowania astronomią z możliwością
wzięcia przez nich udziału w Szkolnych Warsztatach Astronomicznych
odbywających się cyklicznie na Stacji Turystycznej Orle. Istnieje tutaj
Izerski Park Ciemnego Nieba – jeden
z obszarów najmniej oświetlonych na
ziemi, dobrze „widoczny” z kosmosu.
W warsztatach „Chemiczne pasje” dzięki zakupionym ze środków
projektu odczynnikom i półproduktom uczestnicy sporządzali kremy, toniki i maseczki do twarzy. Część zajęć realizowana była w laboratorium
Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, dotyczyły one m.in. wę-

glowodorów i ich jednofunkcyjnych
pochodnych.
Na warsztatach fotograficzno-informatycznych prowadzący zajęcia
postawił sobie za cel przygotowanie
prezentacji wykorzystującej dawne i
nowe zdjęcia miasta oraz pokazującej
zmiany, jakie zaszły w ostatnich 100
latach w Szklarskiej Porębie. Uczestnicy w czasie plenerów wyszukiwali
miejsca uwiecznione na starych pocztówkach i starając się uzyskać takie
samo ujęcie fotografowanego
obiektu zobrazować wpływ upływającego czasu na obiekty i otoczenie.
Warsztaty realizowane były również
w szkolnej pracowni informatycznej, zajęcia tutaj były poświęcone obróbce cyfrowej fotografii i przygotowanie jej do druku oraz stworzenie
prezentacji multimedialnej.
Ponieważ tradycje szklarskie przetrwały na naszym terenie i funkcjonuje jeszcze huta „Julia” w Piechowicach i prywatna „Leśna Huta” w
Szklarskiej Poręby więc postanowiliśmy wykorzystać ten potencjał realizując warsztaty „Dziedzictwo
Szklarskiej Poręby w artystycznym
szkle kryształowy”. W pracowni
szkolnej zajęcia były prowadzone w
kierunku tworzenia witraży i zapoznania uczestników ze specyfiką
pracy w szkle. Wykorzystując materiały i sprzęt zakupiony ze środków
projektowych uczestnicy wykonywali witraże według własnych projektów. Wyjazd do huty „Julia” w Piechowicach pod opieką merytoryczną
Pani Reginy Włodarczyk-Puchały,
projektantki i artystki szkła, pozwolił wzbogacić wiedzę uczestników
warsztatów dotyczącą procesu produkcyjnego i dał możliwość obserwowania całej drogi powstawania
wyrobu ze szkła kryształowego.
Największą grupę odbiorców
miały warsztaty „Kultura i estetyka
żywienia”. Ponieważ w naszej szkole
jest wielu uczniów uprawiających
czynnie sport – biathlonistów, biega-

czy i badmintonistów, więc dietetyka i suplementacja sportowa były
tematami wzbudzającymi duże zainteresowanie. Zajęcia odbyły się dla
uczniów z podziałem na grupę dziewcząt i chłopców, dla trenerów oraz dla
pracowników przygotowujących posiłki w stołówce szkolnej. Rola płynów w żywieniu sportowca czy szkodliwość produktów spożywczych to
tylko niektóre tematy tych spotkań.
Oprócz wykładów przygotowywane
były posiłki w formie szwedzkiego
stołu mające na celu obserwację przez
dietetyków wyborów żywieniowych
młodzieży i omówienie oraz korygowanie tych wyborów na kolejnych zajęciach. Spotkanie z dietetykami
umożliwiło również pracownikom
stołówki na poszerzenie swoich horyzontów żywieniowych.
W kolejnym bloku warsztatowym
zaproszeni specjaliści dokonali pomiaru składu ciała zawodników, przeanalizowali i omówili te wyniki.
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży i pozwolił sporej grupie na konstruktywne spędzenie
wolnego czasu. Dał szansę rozwoju
swoich pasji i zainteresowań, zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń.
W efekcie realizacji projektu poza
bezpośrednimi korzyściami dla
ucznia pozyskany został również
sprzęt dla szkoły: drukarka laserowa
i rzutnik multimedialny, wykorzystane m.in. do prezentacji efektów
działań uczestników warsztatów fotograficzno-informatycznych i przeprowadzenie szkoleń dotyczących
żywienia.
Maciej Dymarski
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SZKLARSKA PORęBA 2012/2013
Wchodząc w Nowy Rok mamy nadzieję, że będzie on lepszy od poprzedniego. Chcielibyśmy zostawić
zmartwienia w starym roku. I choć realia podpowiadają, że i w nowym
roku nie będzie łatwo, to mimo
wszystko należy wierzyć w poprawę
sytuacji.
Kryzys gospodarczy dosięga nas
wszystkich, a to ma bezpośrednie
przełożenie na finanse miasta. Koszty
rosną, przychody niemal stoją w miejscu. Szklarska Poręba jest miejscowością, której prawie 80% dochodów pochodzi bezpośrednio i
pośrednio z biznesu turystycznego.
Nie mamy możliwości dywersyfikacji
źródeł dochodów. Nie wybudujemy
fabryk. Tymczasem Polacy coraz bardziej szukają oszczędności. Gdy w kasie domowej brakuje pieniędzy, w
pierwszej kolejności rezygnuje się z
wypoczynku i rozrywki.
Kryzys to dobry moment, aby szukać nowych rynków zbytu,
nowych towarów i
usług.
To czas, kiedy w
każdej branży trwa
mocna weryfikacja.
Zdarzają się bankructwa, a inni nabierają
wiatru w żagle, bo mają
towar lub usługę, która
na rynku zdobywa nowych klientów. Często
trzeba szukać oszczędności.
Życzę wszystkim mieszkańcom,
aby nie tylko przetrwali ten gospodarczy sztorm, ale przede wszystkim
wykorzystali go do tego, aby zdobywać nowych klientów. Mam na myśli
przede wszystkim klientów zagranicznych. Jako miasto prowadzimy
promocję także na rynkach zagranicznych. Ale bez oferty branży turystycznej, która musi przygotować odpowiednie produkty, promocja taka
jest jałowa. Najlepiej pokazuje to
przykład Świeradowa-Zdrój, gdzie
branża przygotowała oferty dla kuracjuszy z Niemiec i to sama branża
podpisała kontrakty z niemieckimi
„kasami chorych”.
Kryzys to czas, kiedy w pojedynkę
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niewiele można zrobić, ale w grupie
stanowi się już siłę. To świetny moment, aby jednoczyć siły. Branża turystyczna w województwie śląskim
minionej jesieni przygotowała ofertę
z 50% bonifikatą. W określony weekend w wybranych miejscach wszystko
kosztowało o połowę mniej. Może
taką ofertę wspólnie przygotuje na
wiosnę Szklarska Poręba? Jako burmistrz składam deklarację, że samorząd będzie promować w kraju i zagranicami taką akcję, ale ofertę musi
przygotować sama branża. W Szklarskiej Porębie działa Lokalna Organizacja Turystyczna, są więc struktury
na których można się oprzeć w budowaniu wspólnej oferty. To czy branża
zechce się jednoczyć, aby zdobywać
nowych klientów i nowe rynki zależy
już wyłącznie od przedsiębiorców i
managerów.
Mijający rok był udany dla Szklarskiej Poręby. Miasto zostało wypromowane na międzynarodowym rynku.
Zawody Pucharu

Świata miały bardzo dobry wydźwięk.
Uważam, że efekty tego będziemy odczuwać właśnie tej zimy, kiedy w
czasach kryzysu co najmniej podtrzymamy sprzedaż usług na poziomie
z lat poprzednich. Choć docierają do
mnie informacje, że niektóre obiekty
zimę sprzedaną mają już w 80%.
Na mapie inwestycyjnej miasta pojawiły się nowe obiekty: funkcjonalne targowisko - skanalizowane,
oświetlone, z urządzonymi miejscami
handlowymi i postojowymi. Wyremontowane zostały kolejne odcinki
ulic (Mickiewicza, Buczka, Kasprowicza, 1-go Maja, A. Czerwonej).
Park przy Muzeum Domu Braci Gerharta i Carla Hauptmannów w wyniku
rewitalizacji odzyskał historyczny

kształt a dodatkowo został wzbogacony o wiele obiektów stanowiących
kolejne atrakcje na turystycznych trasach. Wybudowaliśmy kolejne boisko ORLIK na Białej Dolinie, które
służyć będzie rozwojowi sportowemu
i rekreacji. Odbudowane zostało ogrodzenia cmentarza przy ul. Waryńskiego - etap I, zakończył się też
pierwszy etap termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Szkoły Podstawowej nr 5. Wymieniono wszystkie okna w Ośrodku Kultury i
wyremontowano oraz wyposażono 5
sal warsztatowych. Skala inwestycji
sięga 10 mln złotych. Pracownicy
urzędu i podległych jednostek na ten
cel pozyskali dotacje i subwencje w
wysokości ponad 3 mln zł.
Życzyłbym sobie, aby w nowym
roku utrzymać przynajmniej taki sam
poziom miejskich inwestycji. Miejmy
nadzieję, że kryzys gospodarczy w
kraju będzie mniejszy od tego co zapowiadają niektórzy ekonomiści. W
przeciwieństwie do długoterminowych
prognoz pogodowych, mamy wpływ na
to co się dzieje w ekonomii.
Szanowni mieszkańcy!
Dziękuję za aktywną współpracę i zaufanie, za udzielane
wskazania i podejmowane
inicjatywy, za spotkania i
rozmowy toczone w trosce o nasze miasto, za wspólnie przebytą drogę
w ciągu tych 366 dni 2012 roku. Wiem,
że nie dla wszystkich był to rok łatwy i
satysfakcjonujący. Nie wszystkie nadzieje zostały spełnione, nie wszystkie
problemy rozwiązane. Tym bardziej
potrzebujemy otwartości, solidarności,
wzajemnej troski i zaufania.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia a także Nowego
Roku tą drogą chciałbym Wam złożyć
życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę też Wam zadowolenia z miasta w
którym żyjecie i pracujecie. I aby
kryzys, którym straszą nas ekonomiści i politycy i który niewątpliwie
jest odczuwalny, w dłuższym okresie
sprawdził się tak jak długoterminowe
prognozy pogody, które jak wiadomo
są niewiele warte.
Burmistrz Grzegorz Sokoliński
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SPORTOWCY ZE SZKLARSKIEJ PORęBY
Moja przygoda ze sportem
W sumie w
Monika Stanaszek (Szczybura) ogólnopolskich.
rozpoczęła się w 1989 roku,
Mistrzostwach Polski w Biakiedy byłam uczennicą piątej
thlonie zdobyłam 18 medali,
klasy szkoły podstawowej. Po
w tym 7 złotych. W tych lajednej z lekcji wychowania fitach byłam również członzycznego Marek Adamczakkiem kadry narodowej.
bardzo dobry nauczyciel, a
Starty w zawodach międzyprzede wszystkim wychonarodowych- Mistrzostwach
wawca, zaproponował mi
Świata, Mistrzostwach Euuczestniczenie w dodatkoropy, Pucharach Europy, nie
wych zajęciach ruchowych,
należały do spektakularnych,
ukierunkowanych na narciarwyniki pokazały różnicę w
stwo biegowe. Zaledwie po
poziomie, zwłaszcza biegokilku tygodniach treningu mowym naszej kadry a czogłam skonfrontować swoje umiejęt- dziewczętami starszymi o trzy- cztery łówki juniorskiego biathlonu euroności z zawodniczkami z innych szkół lata w biegu drużynowym zajęłyśmy pejskiego.
województwa, wynik był obiecujący- trzecie miejsce. Wynik sportowy
Moja przygoda ze sportem wyczy12 miejsce. Po tych zawodach rozpo- umocnił mnie w przekonaniu o słusz- nowym zakończyła się na poziomie
częłam regularne treningi pod okiem ności wyboru tej dyscypliny sportu. juniorskim, ale kontakt ze sportem i
Pierwsze międzynarodowe zawody, aktywnością fizyczną pozostał do
pana Marka Adamczaka, który nauczył mnie tajników techniki biegu na w których brałam udział, to Europej- dziś. Sport nauczył mnie bardzo wiele,
nartach, motywował do pracy, orga- ska Olimpiada Młodzieży. Był to 1992 kształtował moją osobowość, postawy,
nizował atrakcyjne formy treningu, w rok, pierwsza możliwość wyjazdu w umiejętności społeczne. Obecnie jako
Alpy, którymi byłam zafascynowana, nauczyciel prowadząc zajęcia z
których chętnie uczestniczyłam.
Po trzech latach, spróbowałam fascynacja pozostała . Zawody odby- dziećmi, przekazuję im wartości, które
swoich sił w stosunkowo młodej dys- wały się w przepięknej , włoskiej Do- mnie przekazano. Kształtując przycyplinie, którą był biathlon kobiet. linie Aosty u stóp masywu Gran Pa- szłych nauczycieli i pedagogów w
Znów miałam szczęście trafiając na radiso. Udział w tej imprezie był dla Karkonoskiej Państwowej Szkole
dobrego trenera Henia Przybyszew- mnie możliwością pierwszej kon- Wyższej, prowadzę również obozy
skiego. Fakt, że zawsze świetnie strze- frontacji z międzynarodową grupą za- narciarskie, uwrażliwiając studentów
lałam zawdzięczałam właśnie jemu. wodników. Pomimo różnych proble- na piękno tego sportu.
Setki godzin treningów z karabinem, mów naszej ekipy, przede wszystkim
Narciarstwo biegowe nadal jest
przynosiły wymierny efekt w każ- ze sprzętem narciarskim i ekwipun- wydatnie obecne w moim życiu zakiem (w większości pożyczonym), wodowym i prywatnym, tak więc do
dym moim starcie: latem i zimą.
Historia znów się powtórzyła, kilka wypadliśmy dobrze. W zawodach zobaczenia drogi czytelniku w miejtygodni treningów i start w lutym tych zajęłam siódme miejsce.
scu wyjątkowym- na najpiękniejW kolejnych latach 1992- 1995 szych trasach biegowych w Jaku1991 roku w Mistrzostwach Polski Juniorów w Biathlonie zakończony nie- (już juniorskich) plasowałam się na szycach.
wątpliwym sukcesem. Startując z miejscach I-III w różnych zawodach

„zDOLNY ŚLąZAK” jest wśród nas
Bardzo dobra
wiadomość dotarła
do Szklarskiej Poręby. Damian Benecki obecnie już
absolwent Szkoły
Podstawowej nr 1
został stypendystą
„zDolnego Śląska”
Fundacji
Edukacji Międzynarodowej.

Program Stypendialny "zDolny
Śląsk" kierowany jest do uzdolnionych uczniów dolnośląskich szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół
średnich, których osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz
aktywność społeczną co roku nagradzana jest stypendiami.
Damianowi oczywiście gratulujemy tego wyróżnienia, a pozostałych
uczniów dopingujemy aby poszli w
ślady kolegi.
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PIęKNE ŁAŃCUChY
Konkurs na najładniejszy łańcuch choinkowy

Przy dźwięku kolęd 15 grudnia w
Przedszkolu nr 2 odbyło się „Świąteczne
spotkanie” mieszkańców Osiedla Huty.
Można było nauczyć się ozdabiania
świątecznych świeczek metodą decoupage od p. Marii Misztal i poznać techniki wykonywania papierowych ozdób
choinkowych, w których tworzenie zaangażowały się mocno zaproszone na
spotkanie Halina Szyl oraz przedstawicielka Rady Rodziców Przedszkola
Marta Olas. Powodzeniem cieszyły się
warsztaty układania świątecznych stroików prowadzone przez panią Krystynę
Trylańską. Na najmłodszych czekał kącik świątecznego ozdabiania specjalnie
upieczonych na ta okazję muffinek.
Rozstrzygnięto także konkurs na
najbardziej oryginalny łańcuch choinkowy, do którego zaproszeni zostali
wcześniej wszyscy mieszkańcy miasta.
Na konkurs wpłynęło 16 łańcuchów.
Swoje prace przygotowały Przedszkole
nr 1 i 2 (2 łańcuchy), SP 1(2 łańcuchy),
SP nr 5 (5 łańcuchów-2 kl. II, IV, V i
VI), DPS Caritas, ŚŚ Plus, Dom

Dziecka oraz Dominika
Hunkiewicz i Nikola Gryz,
Karolina Nowicka, Janina
Gerczak. Każdy z uczestników spotkania oddał po
jednym głosie na wybrany
przez siebie łańcuch. Wybór był bardzo trudny, bowiem we wszystkie łańcuchy włożono wiele pracy.
Po podliczeniu głosów
okazało się, że za najbardziej oryginalny został
uznany łańcuch przygotowany przez DPS Caritas,
miejsce drugie zajął przepięknie oświetlony łańcuch Dominiki Hunkiewicz i Nikoli Gryz a
trzecie-łańcuch wychowanków ŚŚ Plus. Wyróżniono także łańcuchy kl. II SzP nr 5 za
oryginalność pomysłu techniki ich wykonania. Wszystkie łańcuchy zostaną
przekazane do ozdobienia choinek w
miejscowych parafiach, ozdobione
świeczki wykorzystają przedszkolaki w czasie swoich
świątecznych występów a je-

miejsce 1
den z wykonanych stoików został przekazany na świąteczny stół do Parafii
św. Maksymiliana.
Na koniec spotkania zebrani wypuścili w stronę nieba płonące lampiony z własnymi życzeniami na
Nowy, nadchodzący 2013 rok.
(MOPS-MSL)

miejsce 3

miejsce 2

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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