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Budżet Obywatelski
W Szklarskiej Porębie wystartował budżet obywatelski. W jego
ramach do dyspozycji mieszkańców będzie w bieżącym roku przeznaczonych 200 tysięcy złotych.
Mieszkańcy naszego miasta mogą
zgłaszać projekty inwestycji, jakie chcieliby, aby w Szklarskiej Porębie zostały
zrealizowane. Ze środków budżetu mogą
być realizowane zadania należące do zadań własnych miasta Szklarska Poręba
oraz możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.
Budżet Obywatelski to wydzielona
część budżetu naszego miasta, o której
przeznaczeniu zdecydują w specjalnym
głosowaniu sami mieszkańcy. W tym
roku do dyspozycji jest 200 tys. złotych.
Uczestnicząc w Budżecie Obywatelskim
wszyscy mamy możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną
wydane środki z budżetu gminy. Dzięki
temu mieszkańcy mogą zrealizować własne pomysły i zmieniać wizerunek otoczenia.
Konsultacje społeczne odbyły się
w okresie od 21 stycznia do 6 lutego 2019

roku. W trakcie konsultacji społecznych
mieszkańcy Szklarskiej Poręby zgłosili
m.in. wniosek o przyspieszenie procedury wdrażania budżetu obywatelskiego
w takim stopniu, by zadania w ramach budżetu mogły zostać uruchomione jeszcze
w pierwszej połowie roku i bezpiecznie
zrealizowane do końca roku budżetowego.
Rada Miejska uchwaliła na nadzwyczajnej sesji szczegółowe zasady i tryb
realizacji budżetu obywatelskiego, które
zostały zebrane w Regulaminie, rejony
miasta (wraz ze szczegółowym wykazem
ulic), w których zgłaszane i głosowane
będą projekty, harmonogram wdrażania
BO, wzór formularza zgłoszeniowego
projektu, wzór listy poparcia dla zgłaszanego projektu oraz wzór karty do głosowania.
Propozycję projektu do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy uprawniony mieszkaniec Szklarskiej Poręby,
który ukończył 16 rok życia. Każdy
z Wnioskodawców może zgłosić maksymalnie 3 propozycje projektów. Propozycje składamy wyłącznie na oryginalnych
formularzach;
Wzór formularza na stronie internetowej miasta – pod adresem www.

szklarskaporeba.pl, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie – www.szklarskaporeba.bip.net.pl oraz w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miejskiego przy ul.
Granitowej 2 w Szklarskiej Porębie.
Wypełniony formularz należy dostarczyć w terminie od dnia 4 marca
2019 roku do dnia 18 marca 2019 roku:
a) osobiście – w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Budżet obywatelski Miasta
Szklarska Poręba na rok 2019” do Biura
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
przy ul. Granitowej 2 w Szklarskiej Porębie
b) listownie – w zamkniętej kopercie
na adres Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580
Szklarska Poręba, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Budżet obywatelski
Miasta Szklarska Poręba na rok 2019”
(liczy się data stempla pocztowego),
c) e-mailowo – w formie skanu oryginalnych dokumentów (wypełnionego
formularza wraz z załącznikami) na adres: obywatelski@szklarskaporeba.pl.
Weryfikacja złożonych projektów
pod względem formalnym odbywać się
będzie od 19 marca do 1 kwietnia. Projekty które spełnią wymogi formalne
zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Prawo głosu ma uprawniony
mieszkaniec. Każdemu uprawnionemu
mieszkańcowi przysługuje możliwość
zagłosowania na jeden projekt ogólnomiejski i jeden projekt lokalny (adekwatnie do adresu zamieszkania).
Głosowanie zostanie przeprowadzone od dnia 2 kwietnia 2019 roku do
dnia 15 kwietnia 2019 roku. Wypełnioną kartę do głosowania w tym terminie
należy dostarczyć:
a) osobiście – włożyć wypełnioną
kartę do głosowania do urny zlokalizowanej w jednym z wskazanych miejsc
do głosowania,

b) listownie – w zamkniętej kopercie
na adres Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580
Szklarska Poręba, z dopiskiem na zamkniętej kopercie „Budżet Obywatelski
Miasta Szklarska Poręba na rok 2019”
(liczy się data stempla pocztowego).
Na potrzeby realizacji Budżetu Obywatelskiego Szklarska Poręba zostanie podzielona na następujące 4 rejony:
Wschód, Zachód, Centrum, Marysin.
Wybrane projekty zostaną wprowadzone do budżetu w maju br. Natomiast
w czerwcu ma rozpocząć się ich realizacja.
Zgodnie z przyjętym harmonogra-

mem od 4 marca br. (do 18 marca) można
składać propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego Miasta Szklarskiej
Poręby na 2019 r.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
mieszkańców, Burmistrz i Radni Rady
Miejskiej zapraszają na spotkania informacyjno-konsultacyjne, podczas których będzie można dowiedzieć się jak
wypełnić formularz i zgłosić swój projekt.
Odbędą się w kilku terminach i miejscach Szklarskiej Poręby:
• 	4 marca br. w godz. 1130-13, w Urzędzie Miejskim (sala 2) przy ul. Granitowej 2

Krajobraz po zimie
Tegoroczna zima mocno dała się
nam we znaki. Wiele dróg w mieście nie oparło się zmiennym warunkom.
Odchodząca zima odsłoniła ogrom
zniszczeń jakie powstały na naszych
ulicach. Zdaniem drogowców w przypadku dróg i chodników największe
zniszczenia powstają w takich warunkach, jakie mieliśmy podczas kończącej się tegorocznej zimy. W ciągu dnia

mamy odwilż, a w nocy łapie mróz.
Nawierzchnie drogowe najczęściej ulegają zniszczeniom właśnie w momencie przejścia temperatury z dodatniej
na ujemną, dochodzi wtedy bowiem do
zamarzania wody i przekształcania jej
w lód. To z kolei powoduje jednocześnie
zwiększenie objętości wody, co może
przyczynić się do wystąpienia pęknięć
i wykruszeń. Ponowne ocieplenie i powrót do temperatur dodatnich nie stanowi problemu, o ile jest to zjawisko chwi-

• 	5 marca br. w godz. 17-1830,
w MOKSiAL (sala wielofunkcyjna
na I p.) przy ul. Słowackiego 13
• 	7 marca br. w godz. 17-1830, w Chacie Izerskiej przy ul. Piastowskiej 32
• 	7 marca br. w godz. 1830-20, w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. 1 maja
32.
Ponadto każdy zainteresowany
może skorzystać z konsultacji indywidualnych w środy i piątki w godzinach
13-1530 w pok. 12 Urzędu Miejskiego
— Referacie Projektów Współfinansowanych i Zamówień Publicznych (UE).

Robert Kotecki
lowe. W przeciwnym razie roztopiony
lód wnika coraz głębiej w konstrukcję
nawierzchni i zamarza, rozsadzając coraz niższe warstwy konstrukcyjne drogi.
Na chwilę obecną szacunkowa powierzchnia ubytków w nawierzchni ulic
na terenie naszego miasta wynosi 1200
m2. 18 lutego miasto podpisało umowę
na przeprowadzenie niezbędnych remontów cząstkowych. Pozostawała tylko kwestia warunków atmosferycznych,
które będą sprzyjające dla zapewnienia
większej trwałości wykonanych prac.
Zestawienie ulic do częściowego
remontu: Bronka Czecha, Okrzei, Wolności, Leśna, Kasprowicza, Moniuszki,
Muzealna, Waryńskiego, Piastowska,
Górna, Szpitalna, Wyszyńskiego, Os.
Podgórze, Oficerska, Batalionów Chłopskich, Wrzosowa, Mała, pl. PKS, 1-go
Maja, Kilińskiego, Urocza, Turystyczna, Mickiewicza, Chopina, Odrodzenia,
Gimnazjalna, 11 Listopada, Cicha.
Ulica Franciszkańska, której nawierzchnia jest zniszczona na znacznym
odcinku, została zakwalifikowana już do
bardziej kompleksowego remontu.
W chwili obecnej prace remontowe
już trwają.
(red.)

INFORMACJA dot. realizacji zadania służącego ograniczeniu niskiej emisji
na terenie Miasta Szklarska Poręba w roku 2018 r.
W związku z realizacją uchwały nr L/593/17 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27.12.2017 r. w sprawie przy.
jęcia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szklarska Poręba na zadania służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których poniesiono wydatki w okresie od
01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. z godnie z treścią § 4 informuję że:
• W roku 2018 złożono 39 wniosków – udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Szklarska Poręba na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania dla zadań na realizację których
poniesiono wydatki w okresie od 01.01,2017 r. do 31.12.2018 r.,
• spośród złożonych wniosków 4 nie spełniły wymogów formalnych,
• łączna kwoty udzielonej dotacji wyniosła – 73 172,94 zł,
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Powiat karkonoski
zamiast jeleniogórskiego?
Burmistrz Mirosław Graf wziął
udział w noworocznym spotkaniu
samorządowców powiatu jeleniogórskiego w Mysłakowicach.
Przedstawiciele wszystkich gmin
wchodzących w skład naszego powiatu podpisali porozumienie w sprawie
wspólnej promocji regionu, a także
ewentualnej zmianie nazwy z powiatu
jeleniogórskiego na powiat karkonoski.

Wszystko co dzieje się na terenie naszego powiatu wiąże się z Karkonoszami. Sama marka Karkonosze na którą
wydajemy sporo pieniędzy i poświęcamy mnóstwo czasu żeby ją promować
także wiąże się z Karkonoszami. To byłoby spięcie taką jedną wielką klamrą
i wszystko nawzajem by się uzupełniało.
Nie trzeba byłoby dodatkowej promocji
i dodatkowych nakładów – tłumaczy na
spotkaniu w Mysłakowicach Krzysztof

Wiśniewski, starosta powiatu jeleniogórskiego.
Nowa nazwa mogłaby zacząć funkcjonować najwcześniej za trzy lata.
– Na promocję i wypromowanie obszaru to nie jest długo – mówi marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski – to jest krótki, ambitny
czas. Najważniejsze jest to, że te gminy
chcą to robić, chcą robić to wspólnie
z powiatem.
Do wprowadzenia nowej nazwy
jeszcze długa droga. Po konsultacjach
z samorządami gmin, powiat musi przeprowadzić konsultacje społeczne. Na
koniec zmiana nazwy musi zostać zaakceptowana przez sejm.
(red.)

Jak zmienić
użytkowanie wieczyste
w prawo własności
Ważne informacje o przekształceniu PRAWA UŻYTKOWANIA
WIECZYSTEGO w PRAWO
WŁASNOŚCI gruntów pod budynkiem mieszkalnym.
Z początkiem roku weszło w życie
prawo uchwalone ustawą w lipcu 2018 r.
zmieniające wieczyste prawo użytkowania w prawo własności gruntów (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1716 ze zm.). Zmiany dotyczą gruntów, na których stoją budynki
mieszkalne: domy jednorodzinne; domy
wielorodzinne, w których co najmniej
połowa lokali to mieszkania; budynki
mieszkalne z gospodarczymi jak garaże,
inne obiekty budowlane lub urządzenia
budowlane, umożliwiające prawidłowe
i racjonalne korzystanie z budynków
mieszkalnych.
ZAŚWIADCZENIA
Przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności będzie
potwierdzone zaświadczeniem, wydanym nieodpłatnie przez Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie, do 31 grudnia
2019 r.
Znajdzie się w nim informacja o rocznej opłacie wynikającej z przekształcenia
– jej wysokość i okres wnoszenia.
Zaświadczenia otrzymają użytkownicy figurujący w księgach wieczystych

nieruchomości na adresy wskazane
w ewidencji gruntów i budynków lub
inne adresy do korespondencji. Zaświadczenie będzie podstawą wpisu własności
gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę
w księgach wieczystych, a także dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków.
Użytkownik wieczysty może też
samodzielnie wystąpić z wnioskiem
o wydanie zaświadczenia. Druk wniosku
można otrzymać w Urzędzie Miasta lub
pobrać ze Biuletynu Informacji Publicznej http://www.szklarskaporeba.bip.net.
pl. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć poświadczenie opłaty skarbowej
w wysokości 50 zł.
Po złożeniu wniosku zaświadczenie
zostanie wydane w terminie:
– 4 miesięcy od dnia otrzymania
wniosku
lub
– 30 dni od dnia otrzymania wniosku właściciela lokalu, uzasadnionego
potrzebą dokonania zmian w nieruchomości (czynności prawnej mającej za
przedmiot lokal albo właściciela gruntu
uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu).
Jeżeli dotychczasowy użytkownik wieczysty nie zgodzi się z zawartą
w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć wniosek o ustalenie wysokości lub
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okresu wnoszenia opłat w drodze decyzji. Jest ona wydawana w terminie 30 dni
od złożenia wniosku.
UWAGA: złożenie takiego wniosku
nie wstrzymuje obowiązku wnoszenia
opłat za dany rok.
WYSOKOŚĆ OPŁATY
Dotychczasowa opłata roczna za
użytkowanie wieczyste zmienia się
z opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
obowiązującej przed przekształceniem.
Opłatę za 2019 rok należy zapłacić
do 29 lutego 2020 r.
Jeśli w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy
lub drugi rok od aktualizacji, wówczas
wysokość opłaty równa się z opłatą roczną za trzeci rok od aktualizacji.
Opłata może podlegać waloryzacji
przy zastosowaniu wskaźników zmian
cen dla nieruchomości sklasyfikowanych
w rejestrze cen i wartości, z uwzględnieniem danych z ewidencji gruntów i budynków.
Jeśli dla danego rodzaju nieruchomości nie ogłoszono nigdy wskaźnika zmian
cen nieruchomości, waloryzacja kwot
należnych z tytułów określonych w ustawie będzie zgodna ze wskaźnikiem cen
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towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Waloryzacja dokonywana będzie
z urzędu lub na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata
od dokonania ostatniej waloryzacji.

wartości rynkowej nieruchomości z dnia
przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.
Koszty operatu szacunkowego ponosi
zobowiązany do dopłaty.

TERMIN WNOSZENIA
OPŁATY i POMOC DE MINIMIS

Właściciel gruntu po otrzymaniu
zaświadczenia o przekształceniu gruntu, przez cały czas trwania obowiązku
wnoszenia opłat, może zgłosić na piśmie
zamiar wniesienia opłaty jednorazowej
(druk dostępny w Urzędzie Miasta lub
pod adresem internetowym http://www.
szklarskaporeba.bip.net.pl). Urząd Miasta
w Szklarskiej Porębie poinformuje wnioskodawcę o wysokości opłaty jednorazowej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

Opłata obowiązywać będzie przez 20
lat od dnia przekształcenia.
Za grunty wykorzystywane do działalności gospodarczej przedsiębiorca
może złożyć, w terminie 3 miesięcy od
przekształcenia, oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
– 99 lat, przy 1% stawce opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego,
– 50 lat, przy 2% stawce opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego,
– 33 lat, przy 3% stawce opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego.
Dzień wydania zaświadczenia uznaje
się za dzień udzielenia pomocy publicznej. Jeśli limit pomocy de minimis zostanie przekroczony, nastąpi dopłata do

OPŁATA JEDNORAZOWA

BONIFIKATA
Opłata jednorazowa za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Miasta
Szklarska Poręba, na podstawie Uchwały
Rady Miejskiej nr IV/39/19 z 31 stycznia
2019 r., może zostać pomniejszona o bonifikatę. Skorzystać z niej mogą osoby

fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań bądź spółdzielnie
mieszkaniowe.
Bonifikata będzie udzielana w wysokościach:
– 60% w pierwszym roku po przekształceniu,
– 50% w drugim roku po przekształceniu,
– 40% w trzecim roku po przekształceniu,
– 30% w czwartym roku po przekształceniu,
– 20% w piątym roku po przekształceniu,
– 10% w szóstym roku po przekształceniu.
Warunkiem otrzymania bonifikaty
jest złożenie stosownego wniosku oraz
brak zaległości wobec Miasta Szklarska
Poręba.
Szczegółowych informacji na wyżej
omówiony temat udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miasta w Szklarskiej
Porębie, przy ul. Granitowej 2, pok. nr 11,
lub pod nr tel. 757 547 736.

Są chętni na budowę
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej
Tym razem do wykonania zadania zgłosiły się trzy firmy.
Najniższą cenę zaproponowała firma
PORR z partnerami: Elektromontaż Rzeszów oraz AKME Zdzisław Wiśniewski
Wrocław. Zaproponowana cena to nieco
ponad 175 milionów złotych. O ponad
10 milionów więcej za budowę Dolnośląskiego Centrum Sportu liczą sobie
natomiast firmy IDS-BUD z partnerem
MOST Łódź S.A. oraz TORPOL z firmą
Prefabrykat z Miłkowa.
Najważniejszym kryterium (60%)
przy wyborze wykonawcy zadania będzie
właśnie cena. Umowa na wykonanie Inwestycji finansowanej ze środków rządu
i województwa dolnośląskiego ma zostać
podpisana do końca marca, tak aby prace
budowlane mogły rozpocząć się wiosną.
Czas na wykonanie inwestycji to 19 miesięcy od czasu podpisania umowy.
Najważniejszym kryterium (60%)
przy wyborze wykonawcy zadania będzie właśnie cena. Umowa na wykonanie Inwestycji finansowanej ze środków
centralnych oraz województwa dolnośląskiego ma zostać podpisana do końca
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marca, tak aby prace budowlane mogły
rozpocząć się wiosną. Czas na wykonanie inwestycji to 19 miesięcy od czasu
podpisania umowy.
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, spółka odpowiedzialna za realizację
projektu była zmuszona zorganizować
kolejny przetarg na budowę po tym jak
wyłoniony poprzedni wykonawca : konsorcjum firm PB Inter System oraz Elektromontaż Rzeszów nie podpisał umowy.
Umowa nie została podpisana z przy-

czyn, które leżą po stronie konsorcjum,
które wygrało przetarg - powiedział prezes DPIiN Sebastian Kącki. Wiadomo
skądinąd, że Inter System wpadł w kłopoty finansowe.
Inwestycja na Polanie Jakuszyckiej
ma być finansowana ze środków budżetu
województwa – 30 mln zł, Ministerstwa
Sportu – 20 mln oraz z kredytów zaciągniętych przez DPIiN w Banku Gospodarstwa Krajowego.
DPIiN
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Ostatni etap
reformy oświaty
Reforma oświaty jest w trakcie
realizacji już od dwóch lat. Przed
nami ostatnie miesiące istnienia
gimnazjów.
Przygotowany przez nas wariant reorganizacji sieci szkół zakładał zminimalizowanie towarzyszących reformie
pewnych niedogodności. Dołożyliśmy
wszelkich starań aby transformacja systemu edukacji w Szklarskiej Porębie,
zwłaszcza w okresie przejściowym,
przebiegła w sposób sprawny i spokojny, jak najmniej dotkliwy i stresujący
dla uczniów, nauczycieli i rodziców
– zapewnia burmistrz Mirosław Graf.
Reorganizacja w naszym mieście przebiega planowo i jest pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty.

Dostosowanie sieci szkół w związku z reformą oświaty zapoczątkowała
w Szklarskiej Porębie uchwała rady
miejskiej z dnia 3o marca 2017 roku.
Wówczas Gimnazjum funkcjonujące
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego przekształciło się w Szkołę Podstawową nr 2 natomiast Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego zostało włączone do tejże nowej
Szkoły Podstawowej funkcjonującej
w ZSOiMS.
Szkoła Podstawowa nr 2 była utworzona celowo aby spełnić wymogi tzw.
okresu dostosowawczego. Kluczowymi założeniami tego rozwiązania były:
wygaszenie oddziałów gimnazjalnych
oraz zapewnienie możliwości kontynuowania nauki absolwentom klasy

W trosce o najstarszych mieszkańców Szklarskiej Poręby
wspólnie podjęto szereg działań z myślą o poprawie ich sytuacji

DLA SENIORÓW
W pierwszej kolejności w 2019 planuje się:
1. cotygodniowe dyżury Rady Seniorów
– w poniedziałki od 11:00 do 13:00
pod telefonem 75 7547 705
2. przygotowanie i przyjęcie Miejskiego
programu senioralnego AS –Aktywny
Senior dla Szklarskiej Poręby na lata
2019 – 2023
Program zbierze i usystematyzuje
działania skierowane zarówno do seniorów ich otoczenia oraz do wszystkich mieszkańców naszego miasta.
3. rozszerzenie wolontariatu senioralnego o kolejne osoby korzystające
i wspierające
4. wprowadzenie Koperty życia - zawierającej najważniejsze informacje
o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do
najbliższych a pomocnej w podjęciu
interwencji przez służby ratunkowe
5. wprowadzenie – Taxi dla Seniora –
ułatwiającej dotarcie osobom potrzebującym do ważnych miejsc na terenie
miasta
6. wprowadzenie – Karty seniora – systemu ulg i zniżek dla seniorów na usługi

oferowane przez podmioty funkcjonujące na terenie Szklarskiej Poręby.
Miejski program senioralny As powstał z inicjatywy Mirosława Grafa Burmistrza Szklarskiej Poręby oraz Miejskiej
Rady Seniorów. W latach 2014-2018 do
Burmistrza, Rady Miejskiej oraz ostatnio
do Miejskiej Rady Seniorów wpływały
informacje o rosnącym systematycznie
środowisku senioralnym w Szklarskiej
Porębie i o wzrastających jego potrzebach. Nie jest to odosobnione zjawisko.
W okresie ostatniego ćwierćwiecza zaobserwowano w Polsce spowolnienie
rozwoju demograficznego oraz znaczące
zmiany w strukturze wiekowej obywateli.
Prognozuje się stały wzrost liczby osób
w wieku 60-79 lat.
Przewiduje realizację szeregu działań
wobec ogółu osób starszych w ramach
następujących obszarów:
• kształtowanie pozytywnego postrzegania starości w społeczeństwie;
• uczestnictwo w życiu społecznym oraz
wspieranie wszelkich form aktywności
obywatelskiej, społecznej, kulturalnej,
artystycznej, sportowej i religijnej;
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VI Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wlastimila Hofmanna na poziomie klas VII
i VIII. Wynikało to poniekąd z faktu, iż
warunki lokalowe w „piątce” pozwalały
na utrzymywanie oddziałów klas I-VI,
a nie w pełnej strukturze oddziałowej.
Wobec mijającego okresu przejściowego funkcjonowanie Szkół Podstawowych w tymczasowej formule nie
będzie już możliwe. Wraz z wygaszeniem gimnazjum zakończy się okres
funkcjonowania utworzonej tymczasowo Szkoły Podstawowej nr 2. Bowiem
docelowo to Szkoła Podstawowa nr 5
zostanie włączona do Zespołu Szkół
uzyskując w ten sposób pełną, 8. klasową strukturę. Dla uczniów likwidacja
SP-2 nie przyniesie zmian w organizacji nauczania, w tym także miejsca
pobierania nauki. Nie dojdzie również
wg prognoz do zmniejszenia etatów zarówno pedagogicznych jak i niepedagogicznych.
Robert Kotecki

• tworzenie warunków umożliwiających
wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników
życia gospodarczego i rynku pracy,
dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej;
• promocja zdrowia, profilaktyka chorób,
dostęp do diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
• zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych;
• tworzenie warunków do solidarności
i integracji międzypokoleniowej;
• działania na rzecz edukacji dla starości
(kadry opiekuńcze i medyczne), do starości (całe społeczeństwo), przez starość (od najmłodszego pokolenia) oraz
edukacja w starości (osoby starsze).
Dodatkowo w „Polityce społecznej wobec osób starszych 2030” po raz
pierwszy zaprojektowane zostały działania skierowane do niesamodzielnych
osób starszych:
• zmniejszanie skali zależności od innych
poprzez ułatwienie dostępu do usług
wzmacniających samodzielność oraz
dostosowanie środowiska zamieszkania
do możliwości funkcjonalnych niesamodzielnych osób starszych;
• zapewnienie optymalnego dostępu do
usług zdrowotnych, rehabilitacyjnych
i opiekuńczo-pielęgnacyjnych dostosowanych do potrzeb niesamodzielnych
osób starszych;
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• sieć usług środowiskowych i instytucjonalnych udzielanych niesamodzielnym osobom starszym;
• system wsparcia nieformalnych opiekunów niesamodzielnych osób starszych
przez instytucje publiczne.
Według mieszkańców Szklarskiej
Poręby głównymi problemami osób starszych są: ubóstwo (40% ankietowanych),
brak opieki ze strony rodziny (24%) i samotność (28%). Ubóstwo wynika z niskich świadczeń emerytalnych przy wysokich kosztach życia. Powodem braku
opieki ze strony rodziny jest konieczność
emigracji młodych ludzi z miasta w celach zarobkowych. Samotność osób starszych, według badanych spowodowana

jest brakiem kontaktu z innymi ludźmi.
Rozwiązaniem tego problemu, z punktu
widzenia respondentów, jest stworzenie
instytucji wsparcia dziennego dla osób
starszych. Wagę poszczególnych problemów doskwierających seniorom oddaje
poniższe zestawienie.
W kontekście wskazanej wyżej samotności osób starszych warto przyjrzeć
się możliwości spędzania czasu wolnego
na łonie grup senioralnych i lokalnych
społeczności. Aż 47% badanych uznaje
obecną ofertę wsparcia seniorów za niewystarczającą, jedynie 23% uznaje, że
zaspokaja ona potrzeby i oczekiwania
osób starszych. Niepokojącym wydaje
się fakt, że osoby ankietowane nie zna-

Mamy Mistrza Europy!
Aleks Bukat ze Szklarskiej Poręby jest Mistrzem Europy w Brydżu Sportowym w kategorii młodzieżowej U-13.

Brydż. Kojarzy się z dżentelmenami
pod muszką i zielonym suknem stołu
Tymczasem okazuje się, że także
mniej stereotypowo kojarzący się gracze
mogą w tej grze zdobywać najwyższe
laury. Mirosław Graf, burmistrz Szklarskiej Poręby, zaprosił Mistrza Europy
w kategorii U13 na spotkanie. Pogratulował młodemu mieszkańcowi miasta
sukcesów, a podkreśleniem uznania był
prezent – plecak turystyczny. Przyda się
w podróżach, które Aleks Bukat odbywa nie tylko na treningi, obozy, ale i na
zawody. Choćby do chorwackiej Opatii,
gdzie zdobył tytuł, albo na kolejne mistrzostwa kontynentu, które odbędą się
w Oslo. Dziś podróże po świecie są wpi-

Pomoc dla najuboższych!
Od kilku lat miasto Szklarska Poręba uczestniczy w realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ). Program ten jest
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (Fund for European Aid
to the Most Deprived – FEAD).
Celem programu jest udzielenie
wsparcia osobom doświadczającym
najgłębszych form ubóstwa poprzez
udostępnienie pomocy żywnościowej
najczęściej w postaci paczek.
W naszym mieście obsługą Programu zajmują się pracownicy Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. W roku
2018 r w ramach Podprogramu 2017
oraz Podprogramu 2018 wsparcie uzy-
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skały 403 osoby (w tym 188 kobiet i 215
mężczyzn). W ramach jednej dostawy
żywności paczki otrzymuję ok. 200
osób. Łącznie pracownicy Ośrodka przy
pomocy wolontariuszy przyjęli do magazynu, spakowali i rozdystrybuowali
paczki żywnościowe, których łączna
waga wynosi prawie 8 ton. Kwalifikację
dochodową osób/rodzin przeprowadzili pracownicy socjalni, bowiem pomoc
w ramach Programu mogą otrzymywać
osoby/rodziny znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej i uzyskujące dochód
nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. Z analizy
lokalnych beneficjentów Programu wynika jednak, że dochód aż 66,5 % osób

ją propozycji organizacji pozarządowych
działających na rzecz seniorów, a nawet
jeśli wiedzą o istnieniu poszczególnych
organizacji i stowarzyszeń to uważają je
za hermetyczne i zrzeszające tylko wybranych członków.
Identyfikacja problemów środowiska
seniorów Szklarskiej Poręby pozwoliła
na sformułowanie celów, do których osiągnięcia powinna prowadzić współpraca
władz samorządowych w tym Rady Seniorów, jednostki samorządu terytorialnego i jego jednostek organizacyjnych oraz
samych zainteresowanych, czyli starszych mieszkańców miasta. Niemożliwe
byłoby nakreślenie sposobów ich realizacji, bez wiedzy pochodzącej od samych
zainteresowanych.

sane w karierę każdego sportowca sięgającego po najwyższe trofea.
Aleks trenuje kilka razy w tygodniu.
Na treningi w klubie musi dojeżdżać aż
do Miłkowic, dlatego też gra przez Internet. Tytuł mistrza zdobywał z krakowianką Łucją Ciborową. Może dlatego, że to
nie piłka nożna, ani komputerowe Street
Fighter bądź Dragon Quest. Chłopiec, bo
Aleks ma dopiero 11 lat, gra w... brydża
sportowego. Zachłysnął się nim na obozie 2,5 roku temu. Tyle mu wystarczyło,
aby dojść do europejskiego poziomu mistrzowskiego. A gra to trudna, regulowana
bardzo rozbudowanym aparatem zasad.
Przydaje się w niej świetna pamięć, myślenie strategiczne i niezłe wyczucie przeciwnika. Te zdolności z pewnością przydają się Aleksowi też w szachach i matematyce. Lubi je nie mniej niż brydża.
(red.)

korzystających z paczek nie przekracza
100 % tegoż kryterium. Aż 30 % beneficjentów to osoby niepełnosprawne,
20% to osoby w wieku powyżej 65lat
a 15% to dzieci w wieku do 15 roku
życia. Z Programu korzystają również
osoby bezdomne przebywające na terenie naszego miasta.
W paczkach żywnościowych znajdują się przetwory warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Beneficjenci Programu
powinni także korzystać z bezpłatnych
szkoleń lub warsztatów dotyczących
m.in. przygotowywania posiłków,
dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu
żywności przeprowadzanych w Ośrodku w dniach wydawania żywności. Realizacja Programu będzie kontynuowana (MOPS-MSL)
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ZMIANY W KARCIE
DUŻEJ RODZINY!
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych.

Jej posiadacze mają możliwość korzystania min. ze zniżek na przejazdy
kolejowe, zakup paliwa na niektórych
stacjach, opłaty za paszport oraz wielu
innych zniżek, które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.
Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej
Rodziny uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu,
co najmniej troje dzieci. Karta dla rodzica wydawana jest na całe życie.
Warto przypomnieć, że rodziny wielodzietne mogą także korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny (mKDR), która
dzięki funkcji geolokalizacji pozwala
na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania
użytkownika aplikacji. Miejsca, które
oferują zniżki, są oznaczone specjalnym
znakiem: „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny”.
Więcej informacji o Karcie Dużej
Rodziny można uzyskać w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w pok. nr
6 lub pod numerem telefonu 757172146
(MOPS-MSL)

PROBLEM ZE ŚMIECIAMI!
Przepełnione gniazda i pojemniki
na odpady straszyły swym wyglądem w niektórych miejscach
Szklarskiej Poręby.
– Śmieci nie były odbierane od kilku
tygodni – skarżyli się mieszkańcy.
Takie sytuacje występowały przede
wszystkim w miejscach nieco oddalonych od centrum. Rzeczywiście tam
gdzie odpady nie były odbierane od 3-4
tygodni trudno już było mówić o jakimkolwiek porządku wokół kontenerów.
Problem zaczął się podczas intensywnych opadów śniegu. Utrzymujące
się trudne warunki zimowe, rzeczywiście
spowodowały szereg utrudnień w odbiorze odpadów komunalnych – przyznają
władze miasta. Dodatkowe zaburzenie
harmonogramu wywozu śmieci spowodowała awaria samochodu będącego na
wyposażeniu operatora.
Przy takich warunkach jakie panowały w Szklarskiej Porębie nawet kilka dni zaległości w odbiorze odpadów
w szczycie sezonu, przynosi poważne
konsekwencje. Padający śnieg szybko
zasypywał pojemniki a te których właściciele nie zdążyli ponownie odśnieżyć, firma odbierająca odpady pominęła.
Tymczasem w sezonie przy takiej ilości

turystów, również odpadów jest w mieście więcej a wobec powstałych zaległości w ich odbiorze zwyczajnie już miasto
szpeciły.
Miasto mimo wszystko starało się na
bieżąco monitorować sytuację. Do firmy
odbierającej odpady zgłaszano wszystkie
przypadki miejsc jakie zostały pominięte.
Przedstawiciele operatora wykonującego usługę odbioru odpadów na terenie
miasta, zadeklarowali ze swej strony eliminowanie przyczyn dla których doszło
na przestrzeni ostatnich dni do opóźnień
w odbiorze odpadów. Trudno się jednak
dziwić, że wielu mieszkańców traciło
cierpliwość. Zwłaszcza w przypadku
kiedy pojazd do odbioru śmieci przejechał już przez daną ulicę i nie zebrał
ich z wszystkich posesji. – Za wszelkie
tego typu przypadki możemy naszych
mieszkańców przeprosić. Niestety nie na
wszystko mieliśmy wpływ a problemy
powstały z przyczyn w większości od
nas niezależnych – mówi burmistrz Mirosław Graf.
Warto jednak przypomnieć, iż
w przypadku braku dostępu do pojemników i worków dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne ( np. braku
przejezdności drogi, braku miejsca manewrowego), właściciel nieruchomości
powinien w dniu odbioru odpadów ko-
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munalnych wystawić pojemniki i worki
przed nieruchomość tak, aby umożliwić
odbiór odpadów.
Tam gdzie odpadów produkuje się
więcej warto też być może pomyśleć
o dodatkowym pojemniku. Miasto zachęca również właścicieli podmiotów
prowadzących działalność do weryfikacji i korekty deklaracji. Warto rozważyć
możliwość skorzystania z usługi odbioru
odpadów 2 x w tygodniu.
OGŁOSZENIE KONKURSU
NA STANOWISKO PREZESA
KARKONOSKIEGO CENTRUM
GOSPODARKI ODPADAMI
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W BUKOWCU
Rada Nadzorcza Karkonoskiego
Centrum Gospodarki Odpadami Sp.
z o.o. z siedzibą w Bukowcu ogłasza
konkurs na stanowisko Prezesa Zarz4du Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. z siedziba
w Bukowcu.
Pisemne zgłoszenia kandydatów
będą przyjmowane w terminie do 12
marca 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice lub listownie na ten sam adres: ul. Robotnicza 6,
58-533 Mysłakowice (decyduje data
i godzina wpływu).
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Trójka Górom

Kto zdecydował się być w Szklarskiej Porębie, ten jest wygrany
– powiedział Michał Olszański,
który podkreślał doskonałą atmosferę i podczas piątej już edycji
festiwalu „Trójka Górom”.

Piąty Festiwal „Trójka górom” to
również dziesięć audycji radiowych
nadawanych na żywo ze Szklarskiej
Poręby, czyli fantastyczna promocja
miasta – podkreśla Anita Kaczmarska,
dyrektorka MOKSiAL-u
Festiwalowi tradycyjnie towarzyszyły Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze
Śniegu w których uczestniczą artyści
i amatorzy z niemal całego kraju. Ci
pierwsi w tym roku mierzyli się z te-

matem „Czwarty Wymiar”. Amatorzy
swoimi rzeźbami starali się nawiązać do
tematu „tolerancja”. Mistrzostwa Polski
w rzeźbie ze śniegu to nie tylko świetna
atmosfera ale przede wszystkim duże
wyzwanie dla młodych artystów.
Na skwerze Radiowej Trójki rzeźbiono nie tylko w śniegu. Sztukę formowania dzieł w lodzie zaprezentował
Maciej Albrzykowski z Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu.

Koncerty, spotkania i rozmowy
z gwiazdami sportu, literatury i ekranu, warsztaty dla dzieci i dorosłych,
a wreszcie audycje na żywo – to wszystko czekało na słuchaczy Programu 3
Polskiego Radia, mieszkańców Szklarskiej Poręby i turystów.
Po trzech dniach szaleństw na stokach, rzeźbienia w śniegu oraz niezapomnianych spotkań z polskimi gwiazdami radia, kina i literatury, festiwal
„Trójka Górom” dobiegł końca. Po
kilkudniowej imprezie pozostały niezapomniane wrażenia oraz cudownie iluminowane śnieżne figury.
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Gwiazdy w górach

Wśród festiwalowych gwiazd byli
m.in: Roma Gąsiorowska, Kapitan
Krzysztof Baranowski, La La Poland,
Paweł Królikowski, Robert Rient i Daria Zawiałow. Rozmowy nietuzinkowe,
szczere i na rożne tematy tak jak różnorodni byli goście zaproszeni na Festiwal. Daria Zawiałow zagrała w pierwszy dzień festiwalu niezwykle energetyczny, świetny koncert na którym
zabrzmiały piosenki z jej debiutanckiej
płyty „A kysz” oraz piosenki zapowiadające najnowszą płytę, która ukaże się
tej wiosny. Koncert był świetnie zrealizowany pod względem akustycznym.
Piosenkarka ze swoim mocnym kobiecym wokalem, świetnymi tekstami
piosenek sprawiła ,że występ na długo
zostanie w pamięci widzów.
Drugim festiwalowym koncertem
był występ Marceliny. Również energetyczny i dobrze zagrany przyciągnął
wielu mieszkańców Szklarskiej Poręby,
którzy chcieli obejrzeć artystkę od nie-

dawna mieszkającą w naszym mieście.
Wspomnieć również należy o Romie
Gąsiorowskiej, która odwiedziła podczas Festiwalu Dom Dziecka w naszym
mieście. Aktorka była poruszona przyjęciem jakie jej zgotowały dzieci.

Szklarska na Festiwalu

Oprócz
niezwykłych
rozmów
z zaproszonymi gwiazdami, koncertów
i audycji na festiwalu rozmówcami byli
również nasi mieszkańcy. W tym roku
obchodzimy 20 lecie Sudeckiego Bractwa Walońskiemu i temu poświęcona
była rozmowa inaugurująca Festiwal
prowadzona przez Kubę Strzyczkowskiego z Walonami. Natomiast gościem
Michała Olszańskiego był wieloletni
mieszkaniec Szklarskiej Poręby Robert
Rient. Jego rozmowa z Michałem Olszańskim została nagrana i będzie emitowana w audycji „Godzinna prawdy”.
Robert w prosty i szczery sposób mówi
bowiem o sprawach najważniejszych –
wolności i miłości.
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Organizatorem Festiwalu Trójka
Górom i Mistrzostw Polski Rzeźbie ze
Śniegu był Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie przy wsparciu Referatu
Promocji Miasta. Patronem medialnym
i partnerem jest Program III Polskiego
Radia. Opiekę medialną nad imprezami objęła również TVP 3 Wrocław.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania głównemu sponsorowi:
Norweskiej Dolinie oraz naszym partnerom: Firmie Loman, Termom Cieplickim, ICE ART, Kawon, Firmie Qbik, Restauracji Topollino, Czarnemu Kamieniowi Resort & SPA, Blue Mountain,
Sasanka Hotel SPA Resort, Polidomes,
Restauracji Metafora i Hotelowi Bornit.
Brawa należą się dla naszych wolontariuszek, które dzielnie wspierały nas
w pracy. A duże podziękowania za pomoc organizacyjna MZGK.
Do zobaczenia za rok!
(MOKSiAL)
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Będzie objazd
Zakrętu Śmierci?
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei ogłosiła przetarg na
opracowanie dokumentacji projektowej, na podstawie której w przyszłości wykonane będzie obejście
Zakrętu Śmierci.
Inwestycja dotyczy ok. 800-metrowego odcinka drogi nr 358, który
obecnie nie spełnia w ocenie DSDiK
parametrów technicznych rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
Aby zlikwidować odcinek o ponadnormatywnym łuku, trzeba drogę
poprowadzić w nowym przebiegu. Inaczej będzie możliwe spełnienie współczesnych wymagań technicznych dla
drogi publicznej. Inwestor szacuje, że
po realizacji planowanego zadania trasa
skróci się o ok. 400 m, tj. o połowę.

W pierwszym etapie poszukiwany projektant będzie miał za zadanie
opracować dwa warianty nowego przebiegu drogi. Jeden wariant ma spełnić
minimalne wymagania warunków technicznych i przewidywać minimalne parametry połączenia obecnej drogi z jej
nowym przebiegiem.
Drugi wariant ma być przebiegiem
optymalnym pod względem bezpieczeństwa, warunków i komfortu ruchu,
czyli – jak podaje inwestor – utrzymania prędkości miarodajnej na tym
odcinku drogi, stosowania spadków
poprzecznych jezdni nie większych niż

Spłonął budynek dawnego Domu
Wczasowego POLON przy ulicy Górnej

5%, wydzielenia drogi dla pieszych lub
rowerów, oświetlenia trasy, stosowania
dodatkowych urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz połączenie nowego przebiegu z istniejącym odcinkiem przy wykorzystaniu dodatkowych
pasów ruchu.
W drugim etapie, dla wybranego
wariantu mają być wykonane m.in.
projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót budowlanych, a także
uzyskane niezbędne uzgodnienia i pozwolenia oraz w tym zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Robert Kotecki

Sejmik
Waloński

W gościnnych progach „Chaty
Izerskiej” w Szklarskiej Porębie
odbyło się spotkanie zaangażowanych w mineralogie sudeckie
i kultywowanie górniczych tradycji subregionu.

W pustostanie koczowali bezdomni. Niestety są ofiary śmiertelne.
Pożar wybuchł po godzinie 16. Na
miejsce zadysponowano 10 zastępów
straży pożarnej w tym dwa z OSP Szklarska Poręba. Akcja gaśnicza była jednak
niezwykle trudna. Zalegający śnieg na
dachu budynku oraz wokół niego, utrudniał działania strażaków. W środku natomiast panowało bardzo duże zadymienie. strażacy musieli używać aparatów
powietrznych. Utrzymująca się bardzo
wysoka temperatura sprawiała, że długo
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nie można było przeszukać całego budynku. Wnętrze budynku było w przeważającej części drewniane, na ścianach
była ułożona boazeria a to sprawiało, że
dom płonął jak pochodnia. Słup dymu
widać było z dużej odległości.
Kiedy pożar w końcu udało się opanować w godzinach wieczornych, strażacy dokonali makabrycznego odkrycia. W jednym z doszczętnie spalonych
pomieszczeń znajdowały się ciała kilku
ofiar. W tej chwili nie jest znana tożsamość osób które zginęły w pożarze ani
nawet płeć.

Sejmik Waloński, zorganizowany
przez Sudeckie Bractwo Walońskie poświęcony był głównie ustanowieniu nowej
odznaki turystycznej PTTK: Sudecki Gwarek Waloński. Będzie ją można zdobyć odwiedzając sudeckie atrakcje turystyczne
związane z mineralogiczną przeszłością:
sztolnie kopalniane, muzea, placówki edukacyjno-rekreacyjne itd.
W tym roku Sudeckie Bractwo Walońskie obchodzi jubileusz 20. rocznicy
powstania.
Tekst i foto: A. L.
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L u d z i e Gór
Już po raz trzynasty w gościnnych
progach turystycznego szałasu
„Sielanka” Państwa Sieleckich,
spotkali się Ludzie Gór, których
praca, służba i pasje związane są
z Karkonoszami i Górami Izerskimi.
Ludzie Gór spotkali się na Kamieńczyku. Przewodnicy Sudeccy, ratownicy GOPR, przedsiębiorcy branży turystycznej, przyrodnicy, samorządowcy
i przedstawiciele środowisk, którzy

swe życie związali z górami spotkali
się w schronisku SIELANKA przy wodospadzie Kamieńczyka na dorocznym
spotkaniu Ludzi Gór.
Spotkanie Ludzi Gór to spotkanie przyjaciół. To jeden z niewielu dni
w których ci ciężko pracujący ludzie
mogą się ze sobą spotkać w tak licznym
gronie. Charakter spotkania kształtują
ludzie, którzy sie tu spotykają. To ludzie
rozumiejący się nawzajem, rozumiejący
góry, ludzie identyfikujący się ze środowiskiem naturalnym i działający na

Projekt Zima z TVN
Zajęcia sportowe, liczne animacje, konkursy, zabawy, możliwość spotkania gwiazdami i ciekawymi osobowościami – takie atrakcje przygotowała telewizja TVN dla wszystkich sympatyków mroźnych temperatur i białego szaleństwa.
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rzecz jego zachowania, nastawieni na
życie w zgodzie i harmonii z prawami
natury, ludzie o wysokiej wrażliwości
i otwarci na drugiego człowieka. Niezwykłość naszych spotkań polega na
tym, że zawsze mamy o czym rozmawiać, że wnosimy w nie nowe wartości.
Tu krzyżują się różne punkty widzenia.
Rodzą się nowe pomysły i inicjatywy.
Realizujemy podjęte tu zamierzenia
– tak o corocznym spotkaniu mówił
burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław
Graf.
Spotkania tradycyjnie rozpoczęła
wspólna modlitwa prowadzona przez
Biskupa Seniora Stefana Cichego. Inicjatorem noworocznych i jednocześnie
opłatkowych spotkań Ludzi Gór jest
ksiądz kanonik Bogusław Sawaryn
z parafii Św. Maksymiliana. Ich początek wiąże się z górską kolędą, podczas
której biskup Stefan Cichy odwiedzał
schroniska.
Kiedy ksiądz biskup przybył na te
tereny, szczególnie ukochał Karkonosze i Szklarską Porębę – wspomina
ksiądz Bogusław. I to wówczas powstał
pomysł aby spotykać się i dzielić opłatkiem z Ludźmi Gór.
Spotkanie było także okazją do wręczenia Ducha Gór – nagrody miasta
Szklarska Poręba, przyznawanej w uznaniu zasług w zakresie promocji miasta
i regionu w Polsce i na arenie międzynarodowej. W tym roku otrzymał ją rzeźbiarz Zbigniew Frączkiewicz.
Robert Kotecki
TVN na spotkanie z widzami,
mieszkańcami i gośćmi przygotował
dużą porcję rozrywki. Relacje z „Projektu Zima” przekazywał widzom m.in.
Olivier Janiak w programie „Co za tydzień”, emitowany na antenie TVN
oraz TVN Style oraz reporterzy „Dzień
Dobry TVN” oraz „Pogód wyjazdowych w TVN24 i TVN24 BIS”.
Pokazywaliśmy widzom i gościom
to, co w Szklarskiej Porębie najwartościowsze: czyste powietrze, piękne
góry, świetne warunki do uprawiania
zimowych sportów i rekreacji, bogatą
tradycję, smaki. A na śnieżnej górce
zjazdy na saneczkach, zabawy w zgadywanie, leśna edukacja na wesoło i wiele
innych uciech.
A na stoku spotkać się można było
m.in. z Anią Wyszkoni i posłuchać krótkiego wywiadu. W namiocie Blue Mountain Resort na gości czekał Michał
(finalista MAsterCHEF), który zajmował się przygotowywaniem pysznych
przekąsek.
Referat Promocji
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Ferie w Plusie i Cegiełce
Dobiegła końca akcja „Ferie
w mieście” organizowana przez
placówki wsparcia dziennego
działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
W czasie dwóch tygodni ferii w zajęciach w obu świetlicach uczestniczyło
dziennie średnio ok. 45 dzieci w tym
również dzieci, które na co dzień nie są

wychowankami świetlic.
Nowością w tym roku był fakt, że
wychowankowie obu świetlic większość czasu spędzali wspólnie. Do największych atrakcji przygotowanych
przez wychowawców świetlic dzieci zaliczyły wyjazdy do kina Helios w Jeleniej Górze. Dzieci miały możliwość
obejrzeć nowości filmowe: „Spiderman
Uniwersum” oraz Mary Poppins po-

wraca”. Niezapomniane chwile zapewniły także dwa wyjazdy do Aquaparku
w Świeradowie Zdroju.
W czasie tegorocznych ferii wychowawcy świetlic nie zapomnieli także
o zajęciach ruchowych. Dzieci, dzięki
uprzejmości osób zarządzających Rodzinnym Parkiem Esplanada skorzystały z lodowiska i wielu atrakcji tegoż
parku oraz wzięły udział w przygotowanych we współpracy z p. Romanem
Klimkiem zimowych zajęciach sportowych. Wiele radości i przeżyć dostarczył dzieciom i wychowawcom wspólny kulig.
W piątek 1 lutego Wychowankowie Cegiełki zaprosili swoich kolegów
z Plusa do Szklarskiej Poręby Dolnej na
wspólny Bal Karnawałowy. Natomiast
wychowankowie Plusa w ostatni dzień
ferii zorganizowali zabawę „Mam talent”.
Akcja „Ferie w mieście” finansowana była ze środków budżetu Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.
(MOPS-MSL)

W Retro ciele
zdrowy duch
Na stoku przy Dolnej Stacji Kolei
Wyciągu na Szrenicę królowało
narciarstwo stylu Retro.
Jak co roku o tej porze w Szklarskiej Porębie można było poczuć klimat
górskiego kurortu z początku XX wieku.
Oryginalny strój i sprzęt narciarski na wzór używanego nawet przed
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100 laty charakteryzował zawody narciarskie w stylu retro które już po raz
XIII odbyły się w Szklarskiej Porębie.
Wiekowy ubiór i sprzęt narciarski zaprezentowało 25 zawodników z Polski i Czech. Drewniane narty, wysokie
skarpety czy ciepłe włóczkowe swetry
to obowiązkowe wyposażenie każdego
retro narciarza. Drewniane narty z wiązaniami typu khandahar lub rzemieniowo-paskowymi stanowią
nie lada wyzwania na trasie slalomu, biegu zjazdowego i skoków. A w właśnie w tych trzech konkurencjach rywalizowano.
Miłośnika białego szaleństwa w stylu retro, żadne dodatkowe utrudnienie
nie jest w stanie pozbawić
dobrego samopoczucia.
Bo o to w tej zabawie
chodzi przede wszystkim.
„Retro moda to przy-

goda”. Kto choć raz wyszedł na stok
w stroju z minionej epoki i utrzymał
równowagę szusując na wiekowych
dechach ten wie jak bardzo prawdziwe
jest to hasło.
Retro Festiwale w Szklarskiej Porębie mają już kilkunastoletnią tradycję
i na stałe wpisały się w zimowy kalendarz imprez pod Szrenicą. Ich podstawowym celem jest integracja wszystkich uczestników i dobra zabawa. Nie
inaczej było wczoraj na stoku Puchatek.
Chętnych do zimowych zmagań nie
brakowało, a nutka rywalizacji dodała
imprezie jeszcze większego kolorytu.
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Nie brakowało efektownych upadków.
Ale retro narciarz zawsze wstaje i jedzie
dalej.
Najszybszą w omijaniu slalomowych tyczek była Bożena Czesna ze
Szklarskiej Poręby, a najlepszym slalomistą okazał się Grzegorz Kodeniec
z Przesieki. W skokach fantastycznie
szybowali Czesi. Najdłuższe ponad
czterometrowe skoki oddali: Jiří Fajstauer Junior z Víchové nad Jizerou

oraz Leoš Rydval z Vysokého nad Jizerou. Wśród Pań najdalej efektownie
podskoczyła Bożena Czesna (1,2 m).
Na koniec prawdziwa retro wisienka na torcie. Czyli niemal szalony zjazd
na stuletnich nartach prawdziwą nartostradą czyli półtora kilometra po „Puchatku”. Tu najszybszym był Robert
Jagieło ze Szklarskiej Poręby, który
prędkością i elegancją zjazdu zawstydził niejednego „plastikowego narcia-

rza”. Pierwszą dama biegu zjazdowego
została Kristýna Rydvalová z Vysokého
nad Jizerou.
Zmagania narciarzy retro obserwowało wielu żywiołowo reagujących kibiców, turystów i mieszkańców Szklarskiej Poręby wraz burmistrzem Mirosławem Grafem.
Organizatorem Festiwalu są: Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Towarzystwo Izerskie.
Robert Kotecki

Retro Bal

To był już IV Bal Retro na najwyżej położonym lodowisku
w kraju. Bal odbył się po raz czwarty ale jest jedyny w swoim
rodzaju.
Bal Retro na lodowisku to II odsłona tegorocznego Ski Retro Festiwalu pod Szrenicą. Na lodowisku w Parku Rozrywki „Esplanada”
w Szklarskiej Porębie, zjawiło się kilkudziesięciu miłośników retro
wyposażonych nie tylko w stroje ale i łyżwy z początków XX wieku.
Ach cóż to był za Bal!
Retro Bal na lodzie to już tradycja w Szklarskiej Porębie. To fantastyczna zabawa,dla wielu pokoleń od początkujących po zaawansowanych w jeździe na łyżwach. Przepiękne stroje z minionej epoki, piruety
i przeróżne figury kręcone na lodzie a nade wszystko fantastyczne humory, to wszystko niezmiennie towarzyszy uczestnikom balu. Niezwykle efektownie wyglądał też ognisty szpaler sztucznych ogni. Tradycją
prawdziwego balu, której w Szklarskiej Porębie nie mogło zabraknąć
były wybory króla i królowej we wszystkich kategoriach wiekowych.
Ceremonię koronacji poprowadzili : Anita Kaczmarska dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Mirosław
Graf burmistrz Szklarskiej Poręby.
Bal Retro na Lodzie to zaproszenie do wspólnej zabawy, ale też
świetna promocja tradycji sportów zimowych w Szklarskiej Porębie,
której historia sięga końca XIX i początku XX wieku – podkreślał Mirosław Graf.
Już 9 marca kolejna edycja Retro Zawodów – Bieg Retro – Stacja Orle.
(red.)
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SALONIK luty
Społeczność konsumcyjna
filozofia życia
więcej żarcia
i picia
a jak się dostało
to wrzeszczeć
mało, mało
Ślazyk Andrzej
Sposób na zimę
Zima dała
nam popalić...
nie ma tutaj
się co chwalić...
śnieg napadał
i wciąż pada
taka to już
zimy wada....
może jakoś
ją pogonić?

jak to zrobić
czy ją solić...?
e tam, to też
chyba nie
pomoże,
poczekam
do marca,
popłynie nad
morze???

Modni turyści
Śnieżną aurę mają.
Mieszkańcy nieśmiało
Przemykają chodnikami
Miasto opanowane
Przez turystów z nartami.
Łażą ulicami
Wśród zwałów śniegowych
Przesiadują w barach
Restauracjach kultowych.

Ewa Stępień

TURYŚCI
Zimą Szklarska Poręba
Ma mnóstwo miłych gości
Inne miasteczka
Duszą się z zazdrości.
Hotele, pensjonaty
Nalot przeżywają

Młodzi rodzice
Ze swymi pociechami
Bawią się w plenerze
Całymi dniami.
Cieszymy się wszyscy
Urodą mroźnej zimy
Panoramą Karkonoszy
Z radością się dzielimy.
Jadzia Butrym

NARCIARZ
Jestem małym narciarzem
I jak co roku
W zimową śnieżycę
Buszuję na stoku.
Pługiem, slalomem
Z bratem moim śmigam
Bo to wielka frajda
Zawody wygrywam!
Niejeden kolega
Gdzieś w domu gnuśnieje
Ja na Hali Szrenickiej
Do mroźnych drzew się
śmieję.
W górach świat cudny
Lasów czapy śnieżne
Nartostrady srebrzyste
Więc jak strzała jeżdżę!
Instruktor mnie trenuje
Tata o mnie dba
Bym sportowo się bawił
Gdy mróz i śnieg otacza nas.
Szymon Biernat kl. IV wnuk
Jadzi
Kamienie (w „Junie”)
Gwiazdy rozsypały się
po moim niebie
topazy, jaspisy, opale
barwami śpiewały
melodię wieczności
głębokich przestrzeni
by cichutko spocząć
na mojej dłoni
maleńkie kawałeczki
szczęścia
wielkie tajemnice Ziemi
Anna Cichowska
Pamięci Ojca
Smutne są skrzypce
bez Twoich rąk
już tylko moja miłość
trąca srebrne struny
ożywiając dźwięki
pełne wspomnień,
ognistych czardaszów
włoskich melodii
zasłuchana w akordy
wchodzę w ogrody
ocalałym dźwiękiem
Irena Kubiak
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Ogólnopolska
Olimpiada Młodzieży
Trzy medale przywiózł z Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Marcin Zawół. W pierwszym dniu
zmagań wywalczył srebro w biegu
sprinterskim w biathlonie.
W pierwszej dziesiątce uplasowali się jeszcze: 10 m Eryk Dobrzyński
w Juniorach, 10 m Wojciech Jasiński
w juniorach młodszych- brawa dla
wszystkich startujących.
Drugi dzień zmagań w ramach przyniósł drugi medal dla Marcina Zawołasrebro. Wojtek Jasiński awansował na 8
miejsce, Maciej Kojro na 9.

Dzień trzeci to trzeci medal dla
Marcina Zawół – tym razem ZŁOTO!
Biegi indywidualne to również bardzo
dobre występy pozostałych naszych zawodników: 7 m – Dawid Woźniak – junior 8 m – Magda Żebrowska – juniorka
młodsza 9 m – Wojciech Jasiński – junior młodszy 10 m – Sandra Fryczyńska – juniorka młodsza 11 m – Eryk Dobrzyński – junior 11 m – Maciej Kojro
– junior młodszy 12 m – Katarzyna Zatylna – juniorka młodsza.
Zawodnicy reprezentujący naszą
szkołę świetnie zaprezentowali się
w biegach sztafetowych. Ostatni dzień

zmagań przyniósł nam 2 m sztafety juniorów młodszych w składzie Maciej
Kojro, Wojciech Jasiński i Marcin Zawół 2 m sztafety Wiktorii i Weroniki
Przemyślak 4 m Sztafety Małgorzaty
Kornalewicz, Katarzyny Zatylnej i Sandry Fryczyńskiej 4 m sztafety juniorówEryk Dobrzyński, Mateusz Marcinkowski, Dawid Woźniak Biegi narciarskiesprint drużynowy 7 m sztafeta Aleksandry Ciepieli. Gratulujemy!
ZSOiMS

SUDECKA LIGA NARCIARSKA
2019 ZA NAMI!
Od początku stycznia przez prawie kolejne 5 weekendów braliśmy udział w 7 startach, a Nasz
klub KSM „Łabski” Szklarska
Porębareprezentowali zawodnicy
na Sudeckiej Lidze Narciarskiej.
W niedzielę 24.02.2019 startowaliśmy w ostatniej edycji tegorocznej
Sudecka Liga Narciarska, która odbyła
się w Karpaczu na stoku EURO, tego
dnia jeździliśmy konkurencję Combi
Race. Zawody przygotował klub K.S.

Śnieżka Karpacz / narty. Nasi zawodnicy jak i podczas poprzednich edycji
uzyskali bardzo dobre wyniki.

WYNIKI W KLASYFIKACJI
GENERALNEJ

W kategorii:
Młodziczka młodsza:
– Nina Seweryn zajęła 6 miejsce
Młodzik młodszy:
– Szymon Biernat zajął 5 miejsce
– Mikołaj Gułaj zajął 11 miejsce
Młodziczka starsza:

– Nicola Gryz 13 miejsce
– Aleksandra Binkowska 16 miejsce
Młodzik starszy:
– Kosma Wójcik 19 miejsce
– Tymon Świtalski 20 miejsce
Juniorka młodsza:
– Nadja Pasler 11 miejsce
Junior młodszy:
– Maksymilian Biernat 4 miejsce
– Miłosz Żołędowski 5 miejsce
– Kajetan Gułaj 9 miejsce
– Igor Seweryn 10 miejsce
– Mateusz Lipczyński 14 miejsce
– Jakub Pijar 20 miejsce
Juniorka starsza:
– Malwina Świtalska 7 miejsce
– Nina Bartl 9 miejsce
– Alicja Jarosińska 10 miejsce
Junior starszy:
– Dominik Żak 2 miejsce
– Wiktor Żmudziński 3 miejsce
Junior A
– Kacper Kuzaj 9 miejsce
Na
finiszu
całej
Sudeckiej Ligi Narciarskiej wskoczyliśmy na V miejsce w klubowej klasyfikacji generalnej.
Brawa dla wszystkich!
Łączy Nas Szklarska Poręba!
KSM „Łabski”
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Upamiętnienie jeleniogórskich
i szklarskoporębskich himalaistów
zdobywających Annapurnę w 1979 r.
Wystawa i prelekcja o wyprawie, z udziałem jej uczestników
odbędzie się 9 marca 2019 roku o godz. 14 w sali widowiskowej
Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Program obejmie retrospekcję,
prezentację zdjęć oraz rozmowy z uczestnikami, a także prezentację
ekwipunku.
Wyprawa na Annapurnę w 1979 r., choć Krzysztof Wielicki i Kazimierz Śmieszko zdobyli szczyt, zakończyła się tragedią. Himalaje pochłonęły trzech wspinaczy: Józefa Koniaka, Jerzego Pietkiewicza i Juliana Ryznara. Dla upamiętnienia 40-lecia niefortunnej, choć owocnej
ekspedycji zaplanowano partnerski wyjazd ŚLADAMI UCZESTNIKÓW do Nepalu w rejon Annapurna Circuit. Cel jest prosty: odszukać tablicę pamiątkową zamieszczoną w 1988 roku pod Annapurną
Południową i złożyć hołd zmarłym.
Jubileusz 40-lecia pierwszej jeleniogórskiej wyprawy w Himalaje objął Patronatem Honorowym m.in. Burmistrz Szklarskiej Poręby
Mirosław Graf. W wyprawie bowiem brał udział mieszkaniec Szklarskiej Poręby, Bogdan Dejnarowicz.
Głównym organizatorem wydarzenia jest Maciej – syn jednego
z uczestników wyprawy.

Moksialowisko
Było projektem zupełnie innowacyjnym. Pierwszy raz zorganizowaliśmy zajęcia, które trwały 8
godzin dziennie przez dwa feryjne
tygodnie.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie po raz pierwszy zorganizował,
przez 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku zajęcia dla trzydzieściorga młodych porębian. Połowa bawiła
u nas przez 2 tygodnie; druga — przez

tydzień. Program obejmował plastykę,
sztuki wizualne, rękodzieło, wycieczki
i mnóstwo ruchu na świeżym powietrzu.
Budowania z gliny, tworzenia proporców i innych podobnych umiejętności uczyły Bernarda Gołąb i Weronika
Kowalska. Podstawy architektury, ważnej dziedziny nauki i sztuki, wyłożyła
Ewelina Markiewicz. W arkana fotografii analogowej i technik graficznych
wprowadził dzieciaki Kamil Czupryna.
Robienia bransoletek surwiwalowych
i produkcji magnesów nauczył Bartek
Wójcikiewicz. Kulisy pracy magika
zdradzał Jarek Misiura. Kompozycji mozaiki ceramicznej i szkicowania węglem uczyła Marlena
Jędrocha. Nad ładem zaś panował
pedagog, Marcin Barbarowicz.
Podopieczni nie byli podczas
długich
moksialowiskowych
godzin głodni, bowiem ciepłe
posiłki zapewniała restauracja
TOPOLLINO. Dzięki Lokalnej
Organizacji Turystycznej mogliśmy korzystać z ubitego śniegu

na górce przy ul. Wolności oraz za ogniska. Wszak kiełbasa z rusztu smakuje
najlepiej na śniegu. Zwłaszcza po lepieniu igloo, rzeźbieniu w śniegu, budowie
fortyfikacji obronnych, wyślizgiwaniu
ślizgawki oraz ryciu w śniegu tunelów
o kolebkowym sklepieniu. Dzięki zajęciom z architektury i plastyki dzieciaki
robiły to perfekcyjnie!
W piątki, dzięki wsparciu Biura Turystycznego ALMAR zwiedzaliśmy fabrykę zabawek DETOA w czeskich Albrechticach, Wodospad Mumlavy i sąsiedni Harrachov. W polskich Sudetach
wycieczkowymi celami były: Sztolnia
JELENIA STRUGA oraz Park Miniatur
w Kowarach, a także Muzeum Sportu
i Turystyki w Karpaczu.
Załoga MOKSiAL dziękuje dzieciakom, rodzicom, instruktorom, pedagogom, wspomnianym przedsiębiorstwom
i organizacjom, także przewodnikowi
sudeckiemu Tomaszowi Almaro Januszce, Romanowi Klimkowi i Juliuszowi
Lachowiczowi, a miastu – Szklarskiej
Porębie za dofinansowanie MOKSIALOWISKA. Pani Zimie dziękujemy za
śnieg i piękną pogodę. Do zobaczenia
za rok!
MOKSiAL
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