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KOPERTA ŻYCIA drobiazg,
który pomaga pomagać
1 Maja 2019 ruszyło wydawanie kopert życia dla mieszkańców
Szklarskiej Poręby. Można je odebrać w przychodniach, w których
złożyło się deklarację. Koperty
życia w pierwszej kolejności będą
nieodpłatnie wydawane najstarszym mieszkańcom, a w następnych miesiącach coraz młodszym
obywatelom miasta. Uprawnieni
do jej otrzymania są wszyscy powyżej 60 roku życia.
Na tzw. kopertę życia składają się
plastikowa koperta z zatrzaskiem, karta informacyjna E.M.I oraz naklejka.
Ważne są kolejne kroki postępowania
po odebraniu koperty:
1. na karcie informacyjnej wpisujemy
swoje dane, kontakt do najbliższych
oraz choroby i przyjmowane leki –
tę część musi potwierdzić lekarz;
karta jest pomocna służbom medycznym oraz miejskim w sytuacji
zagrożenia życia;
2. wypełnioną kartę wkładamy
do plastikowej koperty opatrzonej wkładką z logo miasta
(na niej jest też podany numer
alarmowy )
3. zamkniętą kopertę wkładamy do lodówki a na drzwiach
umieszczamy naklejkę.
Można zastanawiać się – dlaczego do lodówki? Jeśli włożymy
do szuflady lub szafki, to może
po jakimś czasie zawieruszyć się
ona w stercie innych ważnych dokumentów. W domu jest zwykle
jedna lodówka i najczęściej stoi
w kuchni, stąd służbom łatwiej

jest w szybkim tempie zlokalizować
kopertę z pomocnymi informacjami.
Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu karty, poproś najbliższych
lub przyjdź do Urzędu Miasta do Rady
Seniorów (dyżury w poniedziałki od
godziny 11) lub podejdź do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Jedności Narodowej 11.
Koperty oraz ich zawartość wydawane są bezpłatnie, całość kosztów
ponosi Miasto Szklarska Poręba. Partnerami w realizacji tego działania są
Izer – Med oraz Pharmed – przychodnie, w których również możesz zapytać
o szczegóły dotyczące harmonogramu
wydawania kopert życia. Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby, którzy złożyli deklaracje w Piechowicach, tam powinni
się po nie zgłosić.
Koperta życia, to jedno z wielu zaplanowanych działań wynikających
z troski o Seniorów Szklarskiej Poręby.
Na podstawie przyjętego w styczniu
2019 Miejskiego programu senioralne-

go AS – Aktywny Senior dla Szklarskiej Poręby na lata 2019 – 2023 realizowany jest już także przez Radę Seniorów projekt pod tytułem Karta Seniora
Szklarskiej Poręby. Karty Seniora, będą
wydawane zainteresowanym w czerwcu 2019 i będą uprawniały do zniżek na
wybrane produkty oraz usługi na terenie Szklarskiej Poręby. Więcej informacji w tym zakresie udzielają Radni Rady
Seniora.
Program As obejmuje szeroki zakres wsparcia przewidzianego dla
mieszkańców Szklarskiej Poręby; część
działań bierze się z obowiązujących
aktów prawa i są one na bieżąco realizowane przez Samorząd Szklarskiej Poręby oraz jego jednostki organizacyjne.
Znaczny zakres zadań wynika z lokalnych potrzeb i jest lub będzie wprowadzany w życie systematycznie przez
cały okres obowiązywania programu.
O tych wydarzeniach szukajcie informacji na stronach Szklarskiej Poręby.
(red.)

Budżet obywatelski
– Mieszkańcy wybrali inwestycje
W budżecie Szklarskiej Poręby
zarezerwowano 200 tys. na sfinansowanie inwestycji o wyborze
których decydowali sami mieszkańcy.
Wybieraliśmy spośród 17 zgłoszonych projektów. W głosowaniu wzięło
udział 783 mieszkańców. 88 głosów
było nieważnych. Powodami unieważnienia głosów były: błędnie wypełniona
karta do głosowania, podwójne głosowanie, głosowanie przez osoby niebędące
mieszkańcami gminy. Na liście zwycięskich zadań znalazło się 5 projektów. Jeden ogólnomiejski oraz 4 rejonowe.
Spośród projektów ogólnomiejskich
najwięcej głosów otrzymała: Miejska
górka saneczkowa ( zgłaszający Piotr
Kozioł) na którą zagłosowało 259 osób.
W rejonie Szklarska Poręba-Wschód
obejmującym część Dolną i Średnią,
najwięcej głosów uzyskał koncept zgłoszony przez Katarzynę Kotlarz. Urządzenie siłowni plenerowej przy ul.
Waryńskiego poparło 51 mieszkańców.
Drugi wynik w głosowaniu uzyskała rewitalizacja skweru upamiętniającego
powstanie Szklarskiej Poręby (34 głosy), zgłoszona przez Elżbietę Bielecką.
W czasie kiedy decydowaliśmy na
co wydać 200 tys. zł w ramach budżetu obywatelskiego, rozstrzygnęła się
kwestia projektu przygotowanego przez
urząd miejski: Budowa stref rekreacji
plenerowej, czyli w skrócie mówiąc 4
tzw. siłownie plenerowe, dofinansowane przez Ministerstwo Sportu.
Zbieg okoliczności, a może taka
sama intuicja, podyktowała zaplanowanie siłowni obywatelskiej i miejskiej
przy tej samej ulicy, vis-a-vis. We wniosku Katarzyny Kotlarz siłownia plene-

POSZCZEGÓLNE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE OTRZYMAŁY
NASTĘPUJĄCĄ LICZBĘ WAŻNYCH GŁOSÓW
(ze wskazaniem projektu wybranego do realizacji)

1.

Aktywizacja i integracja seniorów w Szklarskiej Porębie poprzez
organizację wycieczek i spotkań kulturalnych (Jadwiga Kamińska)
2. Miejska górka saneczkowa (Piotr Kozioł) – projekt wybrany do
realizacji
3. Festiwal muzyki folkowej „Celtycka Noc Pod Szrenicą” (Robert
Pawłowski)
4. Park dla psów w Szklarskiej Porębie (Leopold Galicki)
5. Jubileusz X-lecia UTW „Jeszcze Młodzi” 2019. Na czym polega
edukacja senioralna mieszkańca Szklarskiej Poręby? Co możesz
zyskać? Co możesz przeżyć? (Irena Kubera)
6. W ogrodzie Ducha Gór / Popołudnia poetycko-muzyczne (Izabela Broś)
Razem
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PROJEKTY REJONOWE Z NAJWIĘKSZĄ LICZBĄ GŁOSÓW
WYBRANE DO REALIZACJI:
1.
2.
3.
4.

CENTRUM
Rodzinny park NATURA przy ul. Mickiewicza w Szklarskiej
Porębie (Dorota Dahrendorf)
MARYSIN
Plac zabaw BALONIK (Helena Grześ)
WSCHÓD
Siłownia plenerowa (Katarzyna Kotlarz)
ZACHÓD
Strefa kibica i wypoczynku przy kompleksie boisk
wielofunkcyjnych ORLIK przy ul. Partyzantów (Paweł Popłoński)

rowa została zaplanowana na działce nr
235 przy Waryńskiego, przylegająca do
placu zabaw oraz boiska sportowego.
Miasto pod bardzo podobny, ale nieco
bardziej rozbudowany projekt przeznaczyło działkę nr 303/5. Znajduje się po
drugiej stronie tejże ulicy.
Projekt obywatelski opiewał szacunkowo na maksymalną kwotę dla projektów sublokalnych, 40.000 zł. Miałby sfinansować przygotowanie terenu (150 m2)
oraz instalację przyrządów: wyciskanie
siedząc + podciąg + słup nośny, prasa
nożna + wiosło + pylon, 2w1 wahadło +
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stepper, drabinka + podciąg nóg + słup
nośny, narciarz, biegacz.
Projekt miejski wart 63.206,63 zł dla
jednej siłowni (łącznie cały projekt zakładający powstanie 4 takich obiektów,
kosztować ma ok. 300 tys.), przewiduje
zagospodarowanie 300 m2 i instalację
zestawów ćwiczeniowych: rower, narciarz, wyciskanie siedząc, wyciąg górny,
biegacz, orbitrek, ponadto ławki, kosze
na śmieci itp. meble.
Projekty są zatem do siebie bardzo
zbliżone, aczkolwiek miejski z większym rozmachem, jest już w zaawansowanej fazie przygotowania: gotowa jest
dokumentacja, budżet itp. W przypadku
projektu obywatelskiego — wszystko
należy dopiero przygotować.
Na zorganizowanych w tej sprawie
konsultacjach za mieszkańcy Szklarskiej
Poręby Dolnej (za zgodą wnioskodawczyni) zdecydowali, że siłownia plenerowa zostanie wykonana wg projektu
miejskiego. Natomiast z budżetu obywatelskiego zostanie zrealizowana rewitalizacja skweru upamiętniającego powstanie Szklarskiej Poręby.
Robert Kotecki
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Miasto Partnerskie Bad Harzburg – rewizyta
W Szklarskiej Porębie będziemy
gościć od 27 do 29 września 2019
r. delegację z niemieckiego Miasta
Partnerskiego Bad Harzburg. Ten
niemiecki kurort mieszkańcy naszego miasta odwiedzili w czerwcu ubiegłego roku
Ten niemiecki kurort mieszkańcy
naszego miasta odwiedzili w czerwcu ubiegłego roku. Wzięli udział m.in.
w dorocznym festiwalu folklorystycznym Harzer Heimttag. Jednym z bardziej widowiskowych elementów festiwalu jest barwna parada ulicami miasta.
Delegacja Szklarskiej Poręby w 2018
roku wzbudziła niemałą sensację. Nasi
mieszkańcy przebrani w walońskie stroje spotkali się z uznaniem oklaskujących
paradę mieszkańców Bad Harzburg.
Aby nawiązywać bezpośrednie,
cenne kontakty i zacieśnić więzi, nasi
przedstawiciele zostali zakwaterowani w domach niemieckich gospodarzy.
Dzięki temu wizyta miała bardziej oso-

bisty, przyjacielski wymiar. Zaowocowała trwałymi znajomościami między
mieszkańcami obu miast, a nie tylko ich
oficjalnymi przedstawicielami.
Taką samą formułę gościny chcemy zastosować w trakcie pobytu wrześniowego pobytu gości z Bad Harzburg
u nas. Zwracamy się zatem do Was
z prośbą: mieszkańcy, gestorzy, przed-

Śmieci podrożeją?
Szykuje się wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów dla tych
gmin, z których śmieci trafiają
do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach
-Kostrzycy.
Związek Gmin Karkonoskich, który prowadzi składowisko w Kostrzycy
jeszcze nie podniósł cen, ale trzeba liczyć się z tym, iż stanie się to w ciągu
najbliższych tygodni.
Na przewidywaną podwyżkę składać się ma cała lista przyczyn. Kwoty
za odbiór odpadów będę wyższe ze
względu na wprowadzenie nowego
systemu selektywnej zbiórki odpadów
zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska w tej sprawie. Szklarska Poręba również musi przeznaczyć
na ten cel więcej środków niż w roku
ubiegłym, choćby tylko ze względu na
większą ilość kontenerów a co za tym
idzie większy strumień odpadów.
To jednak przede wszystkim wzrost
opłat marszałkowskich, za składowanie

odpadów które podnoszono od 70 zł
przez 140 zł, do 170 zł teraz, a w przyszłym roku będzie już 270 zł za tonę. Resort środowiska podwyżkę opłat argumentuje tym, że ma ona powstrzymać
gospodarujących odpadami przed składowaniem zmieszanych odpadów komunalnych i niejako “napędzać” zbiórkę z podziałem na poszczególne frakcje
(papier, szkło, plastik). Wyższe opłaty za
składowanie to zatem potencjalnie wyższe poziomy recyklingu.

siębiorcy i wszyscy, którzy będziecie
brać udział w tym przedsięwzięciu,
abyście przyjęli do swoich domów, hotelów lub pensjonatów przedstawicieli
Miasta Partnerskiego Bad Harzburg.
Chętnych prosimy o kontakt do
20 czerwca – telefonicznie 757 547 740
lub e-pocztą it@szklarskaporeba.pl  
(mailto:it@szklarskaporeba.pl  )

Z roku na rok rosną koszty eksploatacji wysypiska, wynikające ze wzrostu cen mediów, paliw, kosztów pracy.
Dodać do tego trzeba zmieniające się
przepisy wymuszające kosztowniejsze
działania (choćby w zakresie utylizacji
i związanej z tym konieczności przewozu odpadów wysokokalorycznych).
Związek Gmin Karkonoskich ma
też w planie wielomilionowe inwestycje: montaż systemów, które podniosą
sprawność segregacji, budowę hali dla
składowania biowonnych odpadów
obecnie znajdujących się na wolnym
powietrzu.
Robert Kotecki
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Ulica Juliusza Naumowicza
Uchwałą Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby podjętą na wniosek
Sudeckiego Bractwa Walońskiego
i mieszkańców, fragmentowi ul.
1 Maja nadano nazwa Juliusza
Naumowicza.
Juliusz Naumowicz, Wielki Mistrz
Waloński jest od dziś patronem ulicy
w Szklarskiej Porębie. Uroczystość
nadania ulicy Jego imienia odbyła się
w przeddzień szóstej rocznicy śmierci
przypadającej 28 kwietnia 2019 r..
Ceremonia miała walońską oprawę,
towarzyszyły jej więc bębny i pochodnie a zamiast wstęgi przecięta walońskim toporem została lina. W kilku słowach charyzmatyczną postać Juliusza
Naumowicza wspominali Przemysław
Wiater, oraz burmistrz Mirosław Graf,
czynić zadość "obowiązkom formalnym".
Juliusz Naumowicz od dzieciństwa
związany był ze Szklarską Porębą.
Jako absolwent Wrocławskiej Akademii Wychowania Fizycznego uprawiał
niemal wszystkie sporty. Wiele razy
ciężko doświadczony przez życie, za
każdym razem jednak się podnosił.
Wskrzesiciel idei walońskiej, pomysłodawca i założyciel Sudeckiego
Bractwa
Walońskiego.Organizator
Muzeum Ziemi JUNA. Rozsławiał
dzieje Karkonoskiego Ducha Gór, wa-

lońskich poszukiwaczy skarbów, laborantów czy dawnych hutników szkła.
W Starej Chacie Walońskiej przyjmował wszystkich wędrowców, snując
opowieści i dzieląc się wiedzą o tajemnicach gór naszych. W Jego siedzibie
mogliśmy wspólnie dzielić radości
i smutki życia. Tutaj zawsze mogliśmy otrzymać dobrą radę, znaleźć
wskazówkę, stąd czerpać magiczną,
pozytywną moc. Człowiek wielu pasji
i dokonań, pałał niezwykłą miłością do
gór, do natury i do ludzi. Rozsławiał
miasto pod Szrenicą w kraju i w świecie.

Juliusz Naumowicz wpisał się na
zawsze w annały Szklarskiej Poręby.
Był nie tylko Wielkim Mistrzem Walońskim, ale i Wielkim Miłośnikiem
swego miasta. Dzięki niemu zyskało popularność w Polsce i za granicą,
jako mineralogiczna stolica Polski.
Za zasługi dla krzewienia wiedzy
przyrodniczej, geologicznej i krajoznawczej, a przede wszystkim za promocję Miasta dwukrotnie uhonorowano
Juliusza Naumowicza: w roku 2000 tytułem HONOROWEGO OBYWATELA
MIASTA oraz nagrodą Miasta Szklarska
Poręba DUCH GÓR w 2012 r.
(red.)

Akcja zadymiania
kanalizacji sanitarnej
Na terenie Szklarskiej Poręby
trwa akcja zadymiania kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta
Tego typu działania mają na celu
sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, likwidację nielegalnych
przyłączy, ujawnienie nielegalnego
podłączenia wód opadowych i drenażowych do kanalizacji.
Technika polega na wprowadzeniu
dymu do kanału odprowadzającego
ścieki sanitarne który wydobywając

4

się na zewnątrz wskazuje drogi i miejsca połączeń. Ukazanie się dymu np.
w rynnach budynku lub wpustach przed
garażem jest jednoznacznym dowodem
na połączenie systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych
z kanalizacją sanitarną, która powinna
przyjmować wyłącznie ścieki bytowe
z poszczególnych gospodarstw domowych.
Dlaczego kanalizacja bytowa, odprowadzająca nieczystości z naszych
domów nie nadaje się do odprowa-
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dzania deszczówki? Rury takiej kanalizacji mają mały przekrój, co skutkuje niewystarczającą przepustowością
w przypadku wielkich opadów. Wodę
z opadów i roztopionego śniegu można
odprowadzać tylko do kanałów burzowych. Jeśli nie ma ich w ulicy to musimy zadbać o zagospodarowanie wód
na własnym terenie.
Obowiązujące przepisy zabraniają wprowadzania ścieków opadowych
i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w myśl art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia
07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-

dzaniu ścieków (Dz.U. 123/6 poz.858
z późniejszymi zmianami) i podlega
karze grzywny.
Wytworzony dym jest zupełnie
bezpieczny dla zdrowia, życia ludzi
i zwierząt a także nie ma negatywnego
oddziaływania na roślinność. Wprowadzony dym do kanalizacji może ukazać
nieszczelności instalacji wewnętrznej.
Ponadto przeprowadzenie przedmiotowej kontroli odbywa się bez konieczności wstępu na teren kontrolowanej
nieruchomości.
Inwentaryzacja to nie tylko walka
z nieuczciwością, ale też próba zmniej-

szenia strat, które spółka ponosi w wyniku istnienia nielegalnych podłączeń
do sieci. KSWiK podkreśla, że osoby,
które nielegalnie pobierają wodę, generują koszta, które wpływają na podniesienie wysokości opłat dla wszystkich
użytkowników.
W świetle prawa posiadanie podłączonego przyłącza wodociągowego
oraz kanalizacyjnego bez zawartej umowy jest kradzieżą. Grozi za to grzywna
do 10 tys. zł.
Na terenie miasta już ujawniono kilka nieprawidłowych przyłączeń. Kontrole trwają.
(red.)

Budynek TBS oficjalnie otwarty
W Szklarskiej Porębie przybyły
44 nowe mieszkania. Na ten cel
przebudowany został dawny koszarowy budynek straży granicznej. Inwestycję prowadziło Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Kamiennej Góry.
Budownictwo społeczne nie musi
być nudne. Nie musi być też tuzinkowe, a przykład TBS z Kamiennej
Góry najlepiej pokazuje, że realizacje
komunalnego budownictwa zbiorowego mogą stanowić przykład udanego zastosowania technologii energooszczędnych.
Realizacja polegająca na rewitalizacji dziewiętnastowiecznego obiektu,
pierwotnie szpitala, a następnie stanicy
Wojsk Ochrony Pogranicza w Szklarskiej Porębie i ich adaptacji na potrzeby
mieszkaniowe, objęła m.in. zastosowanie gruntowej pompy ciepła, instalacji
fotowoltaicznej oraz systemu grzewczego opartego na matach kapilarnych.
W listopadzie 2014 roku gmina
Szklarska Poręba jako aport przekazała
nieruchomość Towarzystwu Budownictwa Społecznego w Kamiennej Górze.
Początkowo wykonywane były tu prace
koncepcyjne i projektowe, zaś trzy lata
później rozpoczęto prace budowlane,
które zmierzały do przekształcenia budynku w wielorodzinny obiekt mieszkalny. Powstały tu 44 mieszkania, od
jedno do trzypokojowych, z balkonami
oraz tarasami. Piwnice przekształcono
w cztery pełnowymiarowe garaże, zaś

wokół budynku powstało ponad czterdzieści miejsc parkingowych.
Budynek wyposażono w dwusprężarkową pompę ciepła Vitocal 350
G-Pro typu solanka woda, o mocy 90
KW, zapewniającą zarówno ciepło jak
i ciepłą wodę użytkową. Na potrzeby
samej instalacji grzewczej powstało 10
odwiertów pionowych o głębokości
180 metrów (wyposażonych w 4 rurowy / turbulentny wymiennik ciepła)
uszczelnionych cementem termicznym,
zgodnie z wytycznymi Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC.
Oprócz strony technicznej warto
także odnotować estetyczne walory
budynku. Z uwagi na jego historyczny
charakter, w podpiwniczeniach, gdzie
znajduje się m.in. maszynownia, na
klatkach schodowych oraz w niektórych mieszkaniach zdecydowano się
pozostawić stare sklepienia łukowe.
Wokół budynku zaaranżowano prze-

strzeń zieloną, zaś w planach są kolejne realizacje budynków mieszkalnych.
Całość uzupełnia przyjemny widok na
okalające Szklarską Porębę wzgórza.
Oddany do użytku z początkiem
maja budynek to jedna z wielu ambitnych realizacji kamiennogórskiego
TBS. Dbałość tak o walory estetyczne
jak i techniczne aspekty inwestycji to na
pewno wyróżnik towarzystwa, które już
planuje kolejne projekty.
Mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego to dobre rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą
wiązać się na wiele lat kredytami hipotecznymi i niepokoić się, czy wystarczy
im na ratę. Z drugiej strony mieszkanie
nie jest ich własnością. Mieszkania pozostające pod zarządem TBS nie są na
sprzedaż, Można je wynająć. Koszty
wynajmu oscylują w granicach 550 zł
za blisko 60 metrowe mieszkania.
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Unieważnione rozstrzygnięcie przetargu
na przebudowę Polany Jakuszyckiej
Dolnośląskie Centrum Sportu
na Polanie Jakuszyckiej znów
bez wykonawcy. Rozstrzygnięcie
przetargu na jego budowę zostało
unieważnione przez Krajową Izbę
Odwoławczą.
Po raz drugi budowa nowoczesnego
obiektu na Polanie Jakuszyckiej zostaje
wstrzymana jeszcze przed jej rozpoczęciem. Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła przetarg na wykonawcę Dolnośląskiego Centrum Sportu na Polanie
Jakuszyckiej.
Konsorcjum firm Torpol z Poznania
i Prefabrykat z Miłkowa wygrało przetarg ogłoszony przez Dolnośląski Park
Innowacji i Nauki. Zdobyło najwięcej
punktów za „metodykę zarządzania
procesem wykonawczym. Oferowana
cena wcale nie była najniższa spośród
trzech złożonych ofert. Pozostałe oferty złożyły konsorcjum PORR Akme,
Elektromontaż Rzeszów (175,18 mln zł
brutto) oraz konsorcjum IDS-Bud, Mosty Łódź (189,42 mln zł brutto). Przy
wyborze wykonawcy pod uwagę brano:
cenę (60 proc.), doświadczenie kluczowego personelu (10 proc.) oraz metodykę wykonawcy (30 proc.)
Przegrana w przetargu firma PORR
złożyła jednak odwołanie, wskazując, że
Torpol nie ma wymaganego w przetargu doświadczenia. Bowiem wśród  kryteriów w ogłoszeniu przetargowym znalazł się wymóg realizacji co najmniej
trzech inwestycji budowy obiektu użyteczności publicznej o powierzchni mi-

nimum 10 tys. metrów kwadratowych
każdy i wartości minimum 50 mln złotych netto każdy. PORR S.A. zarzucił,
że jedno z zadań przedstawionych przez
TORPOL nie spełnia kryterium wymaganej powierzchni.
Krajowa Izba Odwoławcza uznała
racje skarżących za zasadne i unieważniła przetarg. To sprawia, że budowa
w dalszym ciągu nie ruszy z miejsca.
Sprawa musi wrócić do komisji przetargowej.
Odwołanie do KIO jest prawem oferentów. Jeśli decyzja KIO się uprawomocni , komisja przetargowa wybierze
najkorzystniejszą ofertę spośród dwóch
pozostałych, które nie zostały wybrane w unieważnionym rozstrzygnięciu
przetargowym – wyjaśnia Michał Nowakowski, rzecznik prasowy Urzędu
Marszałkowskiego.

Internetowe konto pacjenta
Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia uruchomili Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem pacjent.gov.pl, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny
sposób można odnaleźć informacje
o swoich danych medycznych, które
dotychczas były rozproszone w różnych
miejscach.
Jak wynika z informacji z resortu
zdrowia aplikacja jest w trakcie roz-
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woju, ale już teraz dzięki niej można
odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając
tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu
zakupionych w ostatnim czasie leków.
Logując się do IKP uzyskujemy również dostęp do historii swoich wizyt,
za które zapłacił Narodowy Fundusz
Zdrowia, a w przypadku rodziców
również do analogicznych danych dla
swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji
można wypełnić ankietę zdrowego sty-

– Wyrok KIO nie jest prawomocny.
Po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji KIO emitent dokona
całościowej analizy twierdzeń w nim
wskazanych oraz podejmie decyzję
odnośnie, przewidzianych przepisami
prawa, ewentualnych dalszych działań
– informują z kolei przedstawiciele firmy Torpol.
To już drugie niefortunne podejście
do wyłonienia wykonawcy. W czerwcu
ubiegłego roku już został wyłoniony
wykonawca: konsorcjum firm PB Inter System oraz Elektromontaż Rzeszów. Jednak do zaplanowanego na 26
października podpisania umowy nie
doszło. Przedstawiciele wykonawcy nie
pojawili się. Konsorcjum nie uporało
się na czas z problemami finansowymi.
Robert Kotecki

lu życia i dowiedzieć się o możliwości
skorzystania z wybranych programów
profilaktyki zdrowotnej. To tylko część
funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem będzie ich coraz więcej.
Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza,
pielęgniarki lub położnej podstawowej
opieki zdrowotnej.
Dostęp do IKP może uzyskać każdy
za pomocą dwóch prostych kroków:
1. Założenie Profilu Zaufanego – jeżeli
jeszcze nie jest założony,
2. Logowanie do IKP następuje na
stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego.
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Dzień strażaka

W sobotę (25 maja) na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odby-

ły się oficjalne uroczystości z okazji Dnia Strażaka. Nie zabrakło

odznaczeń, awansów oraz prezentów, które usprawnią działania
strażaków i wpłyną na poprawę
ich bezpieczeństwa.
Nagrody i wyróżnienia odebrali
również strażacy ze Szklarskiej Poręby.
Na wniosek prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Jeleniej Górze, Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego przyznał nagrodę druhowi Marcinowi Wylegale.
Ponadto Burmistrz Szklarskiej Poręby wyróżnił nagrodami: starszego
ogniomistrza Krzysztofa Pleszczyńskiego, starszego sekcyjnego Jarosława
Szulca, druhnę Igę Kordasiewicz oraz
druhów: Adama Fedusa, Pawła Morańdę, Andrzeja Bolka, Artura Krzyżanowskiego.
Strażakom z okazji ich święta życzymy
przede wszystkim tyle samo powrotów
co wyjazdów oraz bezpiecznej służby.

Nowy wóz dla straży pożarnej
Dzięki wspólnym działaniom polegającym na
finansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków
własnych samorządów,
MSWiA oraz Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej możliwy
jest zakup nowych samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Wniosek Gminy Szklarska Poręba
o przyznanie dofinansowania do zakupu pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla
jednostki OSP w Szklarskiej Porębie
został zaopiniowany pozytywnie.
Zakup zostanie sfinansowany z następujących środków:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – 170 tys zł
Dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego / MSWiA – 150
tys
Wojewoda Dolnośląski – 40 tys
Środki Własne – 400 tys

Podziękowania
Składamy serdeczne podziękowania

panu Rafałowi Wróblewskiemu,
Radnemu Rady Miasta Szklarska Poręba za udzielenie finansowego wsparcia dla naszej koleżanki, wychowanki Domu Dziecka
w Szklarskiej Porębie. Dzięki pomocy pana Rafała Wróblewskiego mogliśmy pokryć koszty wycieczki klasowej i wspólnie pojechać na naszą pożegnalną już wycieczkę do Krakowa.

Dziękujemy.
Społeczność klasy IIIb Gimnazjum w ZSOiMS w Szklarskiej Porębie
wraz z wychowawczynią Joanną Krawietz
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A w sercach maj
Stowarzyszenie Senior 60 zorganizowało festyn Wiosna w Karkonoszach, który odbył się w Rodzinnym Parku Rozrywki – Esplanada.

Dzieje się tak niezależnie od wieku, tak więc owa podatność dotyczy
ludzi bardzo już dojrzałych, jak i całkiem młodych. Można przypuszczać,
że jest to jakaś prawidłowość ogól-

na,a w każdym razie była obecna na
festynie.
Burmistrz Szklarskiej Poręby, Mirosław Graf w imieniu samorządu pogratulował inicjatywy organizacji spotkania. Zwracając się do organizatorów
podkreślił znaczenie wspólnoty. – To
bardzo ważne, że seniorzy tak pięknie
potrafią się zjednoczyć – mówił obecny
na festynie burmistrz.

Choć pogoda w maju do tej pory nas
nie rozpieszczała, to jednak podczas
festynu "Wiosna w Karkonoszach",
w końcu tą piękną porę roku można
było poczuć.
Na wiosnę z niewiadomych dla nas
powodów obserwuje się jakiś przypływ
świeżości uczuć i radosnego spojrzenia
na świat, a także wyraźniejszej podatności na uczucia miłosne.

Dzień Dziecka pełen atrakcji
Jak co roku w Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada odbył
się Dzień Dziecka, zorganizowany przez Miejski Ośrodek kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie.

dzieci i wszyscy doskonale się bawili.
Uśmiech dziecka, zwłaszcza w dniu ich
święta to najlepsze podziękowanie –
cieszyli się organizatorzy.
A działo się tego dnia wiele. Występy przedszkolaków umiliły początek
Dnia Dziecka. Rodzice z zachwytem

obserwowali swoje pociechy, a te pod
czujnym okiem pań przedszkolanek
świetnie znalazły się na esplanadowej
scenie.
Przepięknie zaśpiewały uczestniczki warsztatów wokalnych prowadzonych w MOKSiAL-uprzez Ewelinę

Kolorowo, rodzinnie i wesoło. Sobota (01.06) w naszym mieście należała do najmłodszych. Po majowych
kaprysach, Pogoda wspaniale dopisała. Rodzinny Park Rozrywki odwiedziło bardzo dużo małych i większych
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Gorayską. Wielkimi owacjami nagrodzono uczestniczki pokazów Zumby
Fitness prowadzonej przez Monikę
Tańską. Nie mniejszy aplauz wzbudziły
jak zwykle dziewczyny „zumbowiczki”
z szalonym układem Michała Sikorskiego. Dynamiki nie mogło też zabraknąć na Oyama Karate, promującą w ten
sposób nową sekcję JKO prowadzo-

ną przez Tomasza Radeckiego w Sali
MOKSiAL-u. Dodatkowo Pan Fabian
tworzył dla maluchów wesołe baloniki   wyczarowując różnego rodzaju
przedmioty jak szable, samoloty, gitary,
,motory, zwierzątka, kwiatki spełniając
niemal każdą dziecięca fantazję. A w kinie sferycznym odbywały się projekcje
filmów dla dzieci.

Zaprezentowane podczas Dnia Dziecka pokazy to tylko część zajęć warsztatowych jakie mają miejsce w ośrodku kultury. Serdecznie wszystkich zapraszamy
do zapoznania się z ofertą MOKSIAL
oraz zaproponowania jakie warsztaty mogłyby cieszyć się Państwa zainteresowaniem. Jak zawsze startujemy od września.
Robert Kotecki

Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 5
Już 27 lat Szkole Podstawowej nr
5 w Szklarskiej Porębie, patronuje
wybitny artysta, ulubiony malarz
mieszkańców Szklarskiej Poręby,
Wlastimil Hofman. Z tej okazji
odbyła się w piątek 31. maja uroczysta akademia.
Tradycyjnie na Święto Patrona
Szkoły przybyli licznie zaproszeni
goście. Nie zabrakło przedstawicieli
współpracujących z naszą szkołą instytucji– Moksialu, Biblioteki Miejskiej,
Karkonoskiego Parku Narodowego,
Nadleśnictwa, a przede wszystkim
Urzędu Miasta z zastępcą burmistrza na
czele oraz radnych.
Wśród uczniów SP nr 5 nie ma takich osób, które nie potrafiłyby powiedzieć czegoś o swoim patronie. – Czujemy się zobowiązani do krzewienia pamięci o Hofmanie – deklaruje dyrektor
szkoły Tomasz Frąc.
Wlastimil Hofman to patron niezwykły. W Szklarskiej Porębie mieszkał od
1947 roku i bardzo szybko stał się jej
ważną postacią. Hofman zżył się bardzo z lokalną społecznością , namalował
wiele portretów i niewielkich obrazków
dla mieszkańców. Odbiorcami jego ówczesnej twórczości byli także miejscowi

ojcowie franciszkanie. Jego dzieła zdobią prywatne domy i tutejsze kościoły.
Pamięć o malarzu wciąż jest żywa wśród
mieszkańców, i to nie tylko tych, którzy
pozowali do jego obrazów. Sam artysta
wspominał, że po przeprowadzce do
Szklarskiej Poręby czuł się jak „roślina wyrwana z ziemi”. Z czasem jednak
bardzo się tam zadomowił i prowadził
szczęśliwe życie ze swoją żoną Adą. –
"Szklarska Poręba przywróciła mi odwagę, to tutaj powróciła mi pewność siebie"
– często powtarzał.
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Raport o stanie Miasta
Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek,
wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Prezentowany Państwu dokument jest bogatym źródłem informacji o Szklarskiej Porębie, pokazującym w przystępny sposób,
w jakiej kondycji znajdowało się nasze miasto na koniec 2018
roku. To pierwszy tego typu raport przedstawiany mieszkańcom
i mamy nadzieję, że pomoże on Państwu lepiej poznać Szklarską Porębę, dostarczając jednocześnie odpowiedzi na nurtujące
Państwa pytania, dotyczące funkcjonowania naszego miasta.
Radni będą rozpatrywać raport podczas sesji absolutoryjnej.
Podczas debaty – zgodnie z nowymi przepisami – członkowie
rady będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. Już
po debacie odbywać się będzie głosowanie nad wotum zaufania.
W debacie nad raportem podczas sesji Rady Miejskiej oprócz
Radnych głos mogą zabrać mieszkańcy Szklarskiej Poręby.
Wybrane fragmenty raportu prezentujemy poniżej:
Na koniec 2018 roku liczba stałej ludności Szklarskiej
Porębie wyniosła 5 811 osób. Wskaźnik przyrostu naturalnego ludności był ujemny (-60) – zarejestrowano 34 urodzenia,
zmarły 94 osoby.

Realizacja budżetu – wielkości wykonane za 2018 rok

Dochody i wydatki budżetowe zrealizowano w następujących wielkościach:
• dochody budżetowe, w tym: 44 654 343,50 zł
– bieżące 37 748 253,23 zł
– majątkowe 6 906 090,27 zł
• wydatki budżetowe, w tym: 44 211 075,33 zł
– bieżące 35 005 946,88 zł
– majątkowe 9 205 128,45 zł
• wynik finansowy/nadwyżka 443 268,17 zł
Na wynik miały wpływ wolne środki w kwocie 4 472
031,53 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku
bieżącym gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek
z lat ubiegłych oraz spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie
1 200 000 zł.
Z przedstawionych danych wynika, że na koniec 2018 r.
zrealizowane wydatki bieżące były mniejsze, niż wykonane
dochody bieżące powiększone o wolne środki. Miasto spełniło warunek określony w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych.
Realizacja dochodów budżetowych w stosunku do przyjętych założeń przedstawiała się następująco:
Dochody z podatków i opłat zostały wykonane w wysokości 17 085 823,81 zł przy zakładanym planie rocznym
17 509 900 zł, co stanowi 98% realizacji planu.
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W latach 2014-2018 wzrastała wysokość dochodów
własnych gminy Szklarska Poręba z tytułu podatków, począwszy od roku 2014, gdzie łączny dochód z tytułu omawianych podatków kształtował się na poziomie 10 754 617
zł, a w roku 2017 dochód osiągnął wynik 11 876 866,25 zł.
Wzrost przychodów z podatku od nieruchomości spowodowany jest w głównej mierze zainteresowaniem inwestorów
w budownictwo mieszkaniowe.
Miasto Szklarska Poręba na dzień 31.12.2018 r. posiada zadłużenie z tytułu dwóch kredytów długoterminowych:
na kwotę 6 843 378 zł z terminem spłaty do 31.12.2025 r.
oraz kredyt w wysokości 2 350 000 zł z terminem spłaty do
30.12.2020 r. Stan zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi łącznie 9 193 378,00 zł. Spłata kredytów zaciągniętych przez
Miasto realizowana jest na bieżąco. W ciągu roku spłacono
raty kapitałowe w łącznej wysokości 1 200 000,00 zł i odsetki
w wysokości 265 747,05 zł. Miasto na koniec 2018 roku nie
posiadało zobowiązań warunkowych wynikających z udzielonych poręczeń innym podmiotom.
Wartość początkowa majątku Szklarskiej Poręby na
dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiła 240 492 825,24 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowiła kwotę 276 445
635,12 zł. W skład majątku wchodzą środki trwałe wg grup
rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.
Realizacja w roku 2018 przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta

Podatek od nieruchomości
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Podatek rolny

Podatek leśny

podatek od środków transportowych

Pozostałe wpływy

Dochody z podatków i opłat lokalnych stanowią główne źródło dochodów własnych gminy.

1. Poznajmy się bardziej – projekt realizowany wspólnie
z gminą Lanov i gminą Karpacz, ze środków programu
Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Projekt realizowany w latach 2017-2020.
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2733D w Szklarskiej
Porębie wraz z obiektem mostowym – zadanie realizowane w porozumieniu z Powiatem Jeleniogórskim. W 2018
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Poniżej dokonano analizy tej grupy dochodów na przestrzeni pięciu ostatnich lat. Pomimo

obniżki stóp procentowych na przestrzeni lat 2016-2017, wpływy do budżetu miasta osiągają
tendencję wzrostową, co przedstawia poniższy wykres
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roku miała być opracowana dokumentacja projektowo
-kosztorysowa na realizację powyższej inwestycji. Na
rok 2019 miasto zabezpieczyło wkład własny w wysokości 1 000 000 zł i wnioskowano o złożenie wniosek
o dofinansowanie inwestycji ze środków MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie nie
zostało zrealizowane w roku 2018 ze względu na brak
podpisania Porozumienia przez jedną ze stron – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.
Budowa ścieżek rowerowych oraz tarasów widokowych
w celu kanalizacji ruchu turystycznego na cennych przyrodniczo obszarach Natura 2000 w Szklarskiej Porębie
– projekt dofinansowany ze środków RPO WD 20142020 ZIT AJ Działanie – Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych. Wartość projektu 1.680.992,00 zł,
wnioskowana kwota dofinansowania – 1 248 965,42 zł.
W dniu 28 maja 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 1 244 596,42 zł. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2019 r.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej
Porębie poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej
stolarni WOP przy ul. 1 Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego MZGK. Wniosek został oceniony pozytywnie. Wartość projektu 6 459 525 zł. Wniosek uzyskał
dofinansowanie w kwocie 4.564.092,63 zł.
Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie – 30 maja
2017 r. otrzymano informację o dofinansowaniu zadania. Dofinansowanie zadania w wysokości 336 481 zł ze
środków RPO.
Budowa budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie – w dniu 27 czerwca 2017 r. została podpisana umowa na budowę budynku socjalnego z firmą Stolbrat z Gryfowa Śląskiego. Inwestycję zakończono w dniu
31.07.2018 r., budynek został oddany od użytkowania.
Przebudowa z nadbudową budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie – zadanie zostało podzielone na dwa lata budżetowe (2018-2019) i jest
realizowane ze środków własnych miasta. Zakończenie
inwestycji nastąpi w 2019 roku.
Przebudowa ul. Dolnej w Szklarskiej Porębie – zadanie
zostało podzielone na dwa lata budżetowe. W roku 2018
inwestycja miała być realizowana ze środków MSWiA
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych a w roku 2019
ze środków własnych miasta. Przedsięwzięcie nie zostało
zrealizowane w roku 2018.

Miasto w 2018 r. wydatkowało na zadania inwestycyjne kwotę 9 205 128,45 zł przy zakładanym planie rocznym
11 104 058 zł co stanowi wykonanie planu na poziomie 83%.
W ramach zadań inwestycyjnych realizowane są zadania dofinansowane ze środków zewnętrznych.
•
•
•

Podmioty gospodarcze – działalność regulowana:
ilość obiektów w których prowadzona jest działalność
gospodarcza polegająca na wynajmie pokoi gościnnych
– 530,
ilość miejsc noclegowych – 12717,
ilość restauracji (na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) – 108,

•
•
•

ilość sklepów ze sprzedażą detaliczną (na podstawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) – 19,
ilość wypożyczalni sprzętu sportowego – 12,
ilość taksówek (na podstawie wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego) – 50.

Na podstawie danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu
Pracy w Jeleniej Górze na dzień 31 grudnia 2018 r. w Szklarskiej Porębie zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było
153 osób, w tym 73 kobiet i 80 mężczyzn.
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w roku 2018 podjęła
156 uchwał, z czego:
• 25 objętych było nadzorem Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
• 25 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Raport o stanie Miasta jest dokumentem obszernym – zawiera 100 stron – nie sposób jest więc przytoczyć jego treść
na łamach biuletynu. Dlatego skupiliśmy się tu na przede
wszystkim na danych dotyczących realizacji budżetu oraz
danych statystycznych. Raport zawiera szczegółowe dane
dotyczące wszystkich aspektów działań miasta i jego jednostek oraz osiągniętych w 2018 roku efektów w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał
Rady Miejskiej. Pełna treść raportu dostępna jest na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej Szklarskiej Poręby w dziale
MIASTO, zakładka: Raporty o stanie miasta. oraz w wersji elektronicznej Miejskiego Biuletynu Informacyjnego na
stronie podszrenica.info
Rada Miejska rozpatrzy raport podczas kolejnej sesji
RM, tj. w dniu 27 czerwca 2019 roku. Nad przedstawionym
raportem o stanie Miasta przeprowadzona zostanie debata,
w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Szklarskiej Poręby. Po zakończeniu
debaty nad raportem o stanie Miasta, Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi wotum
zaufania.
Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Miasta musi złożyć do Przewodniczącej
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie pisemne zgłoszenie
zawierające co najmniej: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. Zgłoszenie zgłaszającego się do debaty
musi być poparte przez co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 26 czerwca 2019 r., tj. w dniu
poprzedzającym dzień sesji, podczas której będzie przeprowadzona debata. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu
według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady
Miejskiej zgłoszenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Miejskim
w Szklarskiej Porębie ul. Granitowa 2, w poniedziałki w godzinach 8:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 7:3015:30 w pokoju nr 3.
Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie
dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie
w pokoju nr 3 i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie
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Galeria uliczna
To bodaj jedyna taka galeria
w Polsce, gdzie sztuka prezentowana jest w ciągu komunikacyjnym, przy ruchliwej międzynarodowej szosie-ulicy.
Artyści wystawiający w Galerii
Ulicznej w Szklarskiej Porębie, poddają swe dzieła nie tylko próbie niesprzyjających górskich warunków atmosferycznych ale przede wszystkim ocenie
każdego przechodnia.
Na pomysł aby sztuka w Szklarskiej
Porębie wyszła na ulice wpadł rzeźbiarz
Maciej Wokan.
Chcemy pokazywać potencjał ludzi,
którzy tu tworzą. To nietypowy sposób
pokazywania sztuki, gdyż będzie mógł
ją obejrzeć nie tylko ten, kto wejdzie do
galerii, ale każdy przechodzień. Ekspozycje w galerii podobnie jak w placówce stacjonarnej, w cyklu trzy – czteromiesięcznym będą zmieniane. Ponieważ chcielibyśmy wystawiać na ulicy
też inne rodzaje sztuki, między innymi
malarstwo, wtedy na ekspozytory zostaną nałożone przeszklone gabloty. Dzieła będą widoczne nie tylko za dnia ale

także w nocy, gdyż za kilka dni zostanie
zamontowane punktowe oświetlenie.
.– mówi Anita Kaczmarska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej.
Mobilna Galeria Uliczna to również
nawiązanie to idei Zbigniewa Frączkiewicza sprzed lat, którego Żelaźni
Ludzie również stanęli na ulicy. Dziś
w tym miejscu przechodnie mogą podziwiać, rzeźbę Macieja Wokana – Złodziej Księżyców. To jej odsłonięcie sta-

nowiło symboliczne otwarcie Mobilnej
Galerii Ulicznej. Dwie pozostałe rzeźby
zaprezentowali w kolejnych punktach
przy ulicy Jedności Narodowej: Grzegorz Pawłowski ze Szklarskiej Poręby
(Byk) i Sylwester Chłodziński z Poznania (Ptasiek). Idą galerii jest pokazanie
twórczości lokalnych artystów lub tych
których twórczość związana jest z Karkonoszami.
Sztuka wychodzi na ulice dlatego,
że zasługuje na to, aby się zaprezentować jak największej ilości widzów.
Sztuka wychodzi na ulicę dlatego, że
jest piękna – podkreślał burmistrz Mirosław Graf.

Prawda Materii Grzegorza Pawłowskiego
Do 30 czerwca trwać będzie wystawa Grzegorza "Siwego" Pawłowskiego w Muzeum Karkonoskim – Domu Carla i Gerharta
Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
Prace Pawłowskiego nie są rzeźbami w klasycznym rozumieniu. To raczej
instalacje, kompozycje, konstrukcje
z kamienia, metalu i drewna. Choć to
sztuka odwołująca się do świata fantazji — ma ścisły związek z naturą:
bajkowe ikary, rzepióry, dzikie konie,
podwodne łodzie z żywym napędem,
machiny do zbierania korzenia Mandragory, latające wehikuły i nieistniejące
instrumenty muzyczne zasiedlają miejskie skwery, ogrody, salony...
Oglądanie dzieł Siwego to przygoda, podróż przez światy i czasy, nie pozostawiająca widza obojętnym.
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Wędrówka w nieznane
Dyskutujemy bez słów..
Raz ona prowadzi mnie..zaraz ja chwytam ją..
To jest czyste, bezmyślne, instynktowne...
Czytam znaki, wpatruje się w nią..
Czasem milczy by zaraz wszystko wykrzyczeć...nakierować mnie.

Prosi by nadać jej dalszy kształt.
Jej żywe struktury nigdy nie kłamią...
Lubuję się w jej naturze, prostocie
i prawdzie..
Rzeczywistość to właśnie materia,
cała reszta to nasze subiektywne spojrzenie
– ze strony autora:
grzegorzpawlowski.info
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Szklarska Majówka w Szklarskiej Porębie.
IX Festyn hutnictwa szkła
11 maja 2019 roku odbył się Festyn hutnictwa szkła czyli działania z mieszkańcami i dla mieszkańców
Szklarskiej
Poręby.
Wydarzenie dedykowane było
wszystkim pokoleniom, dla których ważna jest zarówno historia,
tradycja, jak i przyszłość naszego
miasta.
Z uwagi na remont przedszkola na
Osiedlu Huty wydarzenie odbyło się
na terenie równie mocno związanym
z hutnictwem czyli w okolicach „Leśnej
Huty” Henryka i Małgorzaty Łubkowskich. Ich gościnność, działania prospołeczne zmierzające do kultywowania
istotnych wartości, a przede wszystkim
„wspieranie i promowanie działań ożywiających tradycje hutnicze w naszym
mieście”, skutkowało przyznaniem Państwu Łubkowskim statuetki Kryształowego Anioła. To już trzecie takie wyróżnienie, poprzednie otrzymali ks. Bogusław Sawaryn i Roman Klimek.
Po oficjalnych powitaniach przyszedł
czas na część artystyczną w wykonaniu
przedszkolaków z grup „Króliki” i „Tygryski” Przedszkola Samorządowego nr
2. Fantastyczny występ, uhonorowano
gromkimi brawami. Historię hut Józefina i Julia wspominali rodzice z dziećmi,
babcie z wnukami we własnych utworach poetyckich. Jury w składzie Mirosław Graf Burmistrz Szklarskiej Poręby
oraz Zbigniew Misiuk Zastępca Burmistrza, pod wrażeniem występów wszystkim uczestnikom wręczyło równorzędne
nagrody a zgromadzona publiczność
zgodziła się z werdyktem wyrażając
swój podziw aplauzem.
Jak co roku wydarzeniu towarzyszyła wystawa i pokaz starych zdjęć
zebranych od mieszkańców oraz tych
z prywatnego archiwum Grzegorza Sokolińskiego. W „Karczmie Hutnika”
Agnieszki Jagodzińskiej, odtworzony
został również film poświęcony hutnictwu szkła kryształowego na naszym
terenie –te prezentacje cieszą się nieodmiennie dużym zainteresowaniem.
Na festynie również się fotografowano w ustawionej na tę okoliczność fotobudce, szczególnie dzieci z wymalowanymi barwnie buziami chętnie korzystały z tej możliwości. Tworzono biżuterię
szklaną, grawerowano, robiono mozaiki,
malowano bombki, oglądano wnętrze
i pracę hutników Leśnej Huty.

Jak zwykle w finale wydarzenia odbył się pokaz dmuchania szkła w mobilnym piecu hutniczym prowadzony przez
Tomasza Gondka. Stanowił on wstęp do
IX już konkursu dmuchania szkła, o tzw.
„Zgniłe Jajo”. Nagrody – wbrew nazwie
konkursu – były piękne i cenne. I miejsce wśród uczestników do lat 13 zdobyła
Natalia Jagodzińska a powyżej 13 roku
życia Maria Surowiec. Nagrody wręczał
fundator tych przepięknych jaj – Tomasz
Gondek.
Na powodzenie Szklarskiej Majówki
w Szklarskiej Porębie złożyło się szereg
elementów: miejsce, w miarę sprzyjająca aura, bogaty program oraz zaanga-

żowanie wielu osób w tym rzeszy wolontariuszy, aż wreszcie pogoda ducha
obecnych i poczucie wspólnoty.
Festyn przygotowany w formule
partnerskiej: Stowarzyszenie LokalniNiebanalni, Lokalni Liderzy Osiedla
Huty oraz partnerzy Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej i Przedszkole Samorządowe Nr 2, przy dofinansowaniu
ze środków miasta w ramach pożytku
publicznego oraz wsparciu rzeczowym
(namioty) podmiotów z terenu miasta –
na stałe już wpisuje się w harmonogram
lokalnych wydarzeń. Stąd też Partnerzy
już dziś na nie serdecznie zapraszają…
Do zobaczenia za rok! (TU i EP)
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Zakątek Moltkego

Zapomniana historia Szklarskiej Poręby
Helmuth Karl Bernhard von
Moltke był pruskim feldmarszałkiem, twórcą nowoczesnej strategii wojskowej. W dawnym Schreiberhau jego pamięci poświęcono
kilka niezwykle interesujących
obiektów architektonicznych. Co
z nich zostało?

Moltke urodził się w Parchimiu,
w Meklemburgii, jako syn duńskiego
generała Friedricha Philippa Victora
von Moltkego. Karierę w pruskiej armii rozpoczął w 1822 jako porucznik.
Od 1848 służył w Sztabie Generalnym,
w 10. lat później zostając jego szefem.
Zaplanował i skutecznie przeprowadził kampanie wojenne przeciwko
Danii (1864), Austrii (1866) i Francji
(1870-71), co doprowadziło do powstania Cesarstwa Niemieckiego. Był
wybitnym strategiem i autorem szeregu prac z dziedziny wojskowości.
Moltke uznawany jest za twórcę nowoczesnej operacji wojskowej. Udało mu
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się pogodzić trzy zasadnicze czynniki
operacyjne: siły, czas i obszar. Zasadą
jego było uderzać na główne siły przeciwnika na jego terytorium i bić je w rozstrzygających spotkaniach. Po wojnie
prusko-francuskiej (1870-71) stał się
bohaterem narodowym. Ponad 50 pomników Moltkego powstało w Niemczech w XIX i na początku XX wieku;
niektóre zostały zniszczone podczas II wojny światowej i później,
wiele pozostało do dziś.
Jeden z pomników
Moltkego
stanął
w Szklarskiej Porębie
Dolnej, powyżej stacji
kolejowej. Moltkefels,
czyli dosłownie „Kamień Moltkego”. Pomnik wzniesiony na
wysokości
685
m
n.p.m. w 1896 roku.
Do dnia dzisiejszego
nie zachowały się już
jego najważniejsze części, poza kamiennym obramowaniem.
Tuż obok znajdowało się schronisko
„Moltkefelsbaude” – powstałe z przekształcenia gospody z prawem wyszynku. Miało 12 miejsc noclegowych.
Wyżej postawiono wieżę widokową
i drugi większy budynek schroniska.
Oba budynki działały jako jedna całość. W dolnym budynku zlikwidowano noclegi, a w górnym nie było
bufetu tylko miejsca noclegowe, których w szczytowym okresie było około
50. Schronisko działało do 1945 roku.
Z końcem lat czterdziestych w budynku
otwarto Dom Kolonijny „Grunwald”,
który funkcjonował do połowy lat 60
ubiegłego
wieku.
Obsuwanie się ściany
zewnętrznej budynku
sprawiło, że został
on zamknięty i wyłączony z użytkowania. W 1969 roku,
pozostawiony
bez
opieki górny obiekt
został podpalony i po
pożarze całkowicie
rozebrany. Rok później rozebrano także

stojący niżej mniejszy budynek. Dziś
jedynym śladem dawnej świetności jest
ledwie zarysowana w terenie podmurówka i resztki gruzowiska. Miejsce to
jednak jest przez mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej wciąż określane
mianem Grunwaldu. Bywa też odwiedzane przez poszukiwaczy pamiątek
z przeszłości. Wciąż jeszcze można
tu znaleźć resztki oryginalnej zastawy stołowej i wyposażenia gospody.
Z wybudowanej przed wojną wieży widokowej, wzniesionej powyżej
schroniska, roztaczał się piękny widok
szczególnie na Śnieżne Kotły i Kotlinę
Jeleniogórską. Wieża ta także została po
wojnie rozebrana. Obecnie czynione są
starania aby odbudować tutaj punkt widokowy. Miejsce jest objęte projektem
„Wieże widokowe, punkty widokowe
i trasy turystyczne w przygranicznych
górach”, na którego realizację miasto otrzymało unijne dofinansowanie.
Imieniem Moltkego nazwano ponadto
tunel kolejowy przed Szklarską Poręba Dolną oraz znajdujący się nieopodal wąwóz w sztucznym przekopie,
przez który przebiega linia kolejowa
w stronę Szklarskiej Poręby Górnej.
Również szpital Izer-Med nosił przed
wojną nazwę Heilstätten Moltkefels.
Mierzący wraz z przybudówkami 110
metrów obiekt, był swego czasu najdłuższym budynkiem w Szklarskiej Porębie. Natomiast ulica Sanatoryjna przy
której znajduje się szpital nosiła nazwę
Moltkestrasse.
Robert Kotecki
teksty źródłowe: Architektura schronisk
górskich w Sudetach – J. Suchodolski
„Sudeckie schroniska turystyczne” część
I „Góry i Pogórze Izerskie” – B. Kopiec
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SALONIK maj
Przemyślenia
Piękne jest życie,
piękne są słowa,
piękna przyroda?...
czy na nas gotowa?
ludzie jak kornik,
zniszczy chcą tu
wszystko...?
za każdym razem
kij włożą w mrowisko
po to by udowodnić
znajomym i sobie,
że tylko oni w każdej
ziemskiej dobie...
mogą tu robić co
dusza zapragnie...?
Nieee, drogi człowieku
ziemia ? przy takim
podejściu jest teraz
już na dnie?
Ewa Stępień

Pamięci
Marka Koprowskiego
Redaktora w czasopiśmie
ANGORA
Kochoł Szklarską Poręba
Nad Halą Szrenicką
Wiatr zgarnął chmury
Cieniem się przesunęły
By słońce odbiło
Moje Łzy
Jesteś kosodrzewiną
Blisko ziemi
Jesteś gwiazdami
Blisko nieba
W melodii drzew

W ciszy kamieni
Wypoczywasz
W tęsknocie przyjaciół
Czekasz na wiersz
By echem odbić go
Po karkonoskich halach
Anna Cichowska
Realistka
Mówiła do Włocha
że go kocha
ale jej się odwidziało
bo miał ‚eurów’ za mało
Andrzej Ślazyk

PAJĘCZYNA 6 V 2019 r.
Pajęczyny sieć
Misternie utkaną
Między ścianą a rynną
Ujrzałam dziś rano.
Rozciągnięta jak gwiazda
Cienkimi nitkami
Połączona bajecznie
Drobnymi kreskami.
Ażurowe wzorki
Jak jedwab na wietrze
Drżą, mienią się falując
A ty pajączku gdzież że?
Zaplatałeś noc całą
– cud architektura!
Czekasz na owada
By w sieć twoją dał nura?
Jadwiga Butrym

Oda do faceta
Facetowi,
nie daj wiary,
on omami
i powali...
sprawi, żebyś
go kochała,
swoje ciało
mu oddała...?
jak to zrobisz
uuu, zapomnij,
jak najszybciej
się uwolnij... ?
dumny jak paw
będzie chodził,
swoich zalet
wciąż dowodził,
że jest taki
wielki, mądry,
przy tym boski
i dostojny...?
A tak w lustro
jakby spojrzał,
może prawdę
by tam dojrzał???
Ewa Stępień
Skleroza
Wybacz sklerozie,
w pokutniczej tkwię pozie
a dzisiaj od rana już na kolanach
przepraszając Cię Arku
za brak życzeń i podarków.
Wybacz dobry człowieku,
ale w moim już wieku
takie rzeczy się zdarzają
dobrzy ludzie wybaczają.
Skruszona, cała w żalu Joanna.
Joanna Hammer-Ślazyk
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Gala Sportu

w Szkole Mistrzostwa Sportowego
31 maja w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera
w Szklarskiej Porębie odbyła się uroczysta Gala
Sportu.
Na
uroczystości
były obecne posłanki na Sejm
RP Zofia Czernow i Iwona
Krawczyk, oraz burmistrz
miasta Mirosław Graf wraz
z przewodniczącą miejskiej
rady Małgorzatą Drużkow
ską, dyrektor Bieg Piastów
Kaja Sznajdrowicz. Wszyscy
zaproszeni goście nie ukry
wali podziwu dla dokonań
młodych mistrzów sportu
i uznania dla kadry pedago
gicznej i trenerskiej szkoły. Lista osiągnięć uczniów szkoły
w Szklarskiej Porębie jest długa dla
tego gratulacjom i wyróżnieniom nie
mal nie było końca.
Wielkie sukcesy sportowe i edukacyjne – tak w skrócie można podsumować kończący się rok szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.  Dumy
z osiągnięć młodych sportowców,
wśród których było wielu medalistów
Mistrzostw Polski, nie krył burmistrz
Mirosław Graf. W krótkim przemó-
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wieniu szef miasta, dziękował gronu
pedagogicznemu, trenerom i młodym
sportowcom za trud i pracę włożoną
w rozwój sportu.
Pytana o tajemnicę sukcesów
uczniów swojej szkoły, dyrektor Pani
Beata Szehidewicz odpowiada krótko:
ciężka praca. Ciężka praca kadry pedagogicznej, trenerskiej i oczywiście samych zawodników, którzy swoim pasjom poświęcają niemal w całości swój
wolny czas. Oprócz mistrzowskich
wyników sportowych szkoła może się
pochwalić wysokimi wyniki naukowy-

mi swoich uczniów, które niewątpliwie
budują prestiż szkoły, wpływają na dobry wizerunek placówki w środowisku
lokalnym, są świadectwem rzetelnej
pracy kadry pedagogicznej.
Najlepsi z najlepszych! Medaliści Polski, Europy i Świata, kadrowicze, reprezentanci województwa
i kraju, biathloniści, narciarze, snowbordziści, lekkoatleci, badmintoniści.
Ta szkoła pachnie sportowym sukcesem
– podkreśla posłanka Iwona Krawczyk.
Robert Kotecki
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Ulica Stroma już gotowa!
Zakończyła się budowa ulicy Stromej na odcinku od ulicy Odrodzenia do ulicy Turystycznej.
Budowa ulicy Stromej to jedno
z większych zadań inwestycyjnych jeśli chodzi o infrastrukturę drogową na
terenie miasta. W wyniku jej realizacji
ulica Stroma z drogi gruntowej została
przebudowana w drogę gminną o nawierzchni utwardzonej.
Jezdnia ma szerokość 6,00 m (lokalnie 5,00 m) i wykonana została
z mieszanki mineralno-asfaltowej,
z jednostronnym (miejscami obustronnym) chodnikiem o szerokości 2,0 m
o nawierzchni z kostki betonowej. Przy
istniejącym moście chodnik doprowadzony został na wysokość przyczółków,
ponieważ w przyszłości planowana jest
dobudowa kładki dla pieszych poprowadzona równolegle do przęsła mostu.
Do tego na tym odcinku ruch pieszych
prowadzony będzie przez most.
Inwestycja obejmowała też wykonanie pełnego zakresu prac z branży sanitarnej. Wszystkie nawierzchnie mają

zapewnione odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie właściwych
spadków poprzecznych i podłużnych
oraz odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych do studzienek ściekowych z odprowadzeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa jest wyposażona

Otwórz się na kulturę
Rozpoczynamy prace nad strategią Rozwoju Kultury w Szklarskiej Porębie.
To ważny dokument, który ma zdiagnozować zasób kulturowy naszego
miasta, zdefiniować najważniejsze problemy ale i szanse, wskazać cele. Ma
być pomocą dla ludzi , którzy parają się
kulturą, wskazać wspólnie dyskutowane
kierunki – również dla władz – oparte
o niezwykły kulturowy potencjał tego

miasta. Być elementem arcyciekawej
dyskusji nad tożsamością naszej małej
społeczności. Wspierać kreatywnych
i szukać drogi do zamkniętych nad ekranem TV czy smartfona. Do opracowania
ankiety został zatrudniony dr Andrzej
Raszkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Żadna firma
z zewnątrz jednak za nas tej strategii
nie napisze. Strategia jeśli ma być odpowiedzią na wiele problemów, z którymi boryka się tzw. sektor kultury w na-

w 15 wpustów ulicznych, połączonych
przykanalikami z kolektorem. Dodatkowo przed mostem wykonane zostały 2
korytka ściekowe uniemożliwiające zalanie mostu wodą opadową.
Na całym odcinku ul. Stromej wykonano oświetlenie uliczne.
Wykonawcą inwestycji jest firma
BUDROMAX. Wartość inwestycji to 1
720 000 zł.
(red.)

szym mieście musi być wspólną pracą.
Jednym z elementów strategii będzie
również Strategia Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Przed nami kilkaset ankiet do wypełnienia skierowanych do mieszkańców, przedsiębiorców, środowisk
artystycznych, pracowników instytucji kultury, a także do turystów. Po
wakacjach kolejne warsztaty, również
skierowane do młodzieży. I debata.
Bardzo się cieszymy, że udało się przekonać zarówno władze jak i radnych, że
ten dokument jest nam potrzebny. Ankiety znajdą Państwo w MOKSIAL-u,
w Bibliotece Miejskiej, Referacie Promocji Miasta. Będziemy również wychodzić z ankietami w miasto do różnych dzielnic Szklarskiej Poręby, aby
móc dotrzeć do jak najszerszego grona
mieszkańców i odwiedzających miasto turystów. Ankieta będzie również
dostępna za chwile na stronie www.
moksial.pl i www.szklarskaporeba.pl.
Zachęcamy do jej wypełnienia.
Powstanie Strategii Rozwoju Kultury w Szklarskiej Porębie do długi proces.
O kolejnych wydarzeniach związanych
z jej tworzeniem będziemy Państwa na
bieżąco informować.
(MOKSiAL)
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Islandia kraina ognia i lodu
10 maja mieliśmy okazję przenieść się na wyspę, na której pogoda zmienia się co kilkanaście
minut – Islandię.

przedstawione na zdjęciach zachwyciły
wielu słuchaczy, którzy odwiedzili Chatę Izerską.

Dziękujemy prelegentom za niezwykłą wycieczkę na Islandię oraz
panu Maciejowi za gościnę.

W podróż zabrali nas Barbara Cygoń, Agnieszka Sztandera oraz Piotr
Kula. Opowiedzieli o swojej wspólnej
10-dniowej podróży, podczas której
przejechali cała wyspę i odwiedzili najciekawsze miejsca na wyspie. Podróżowali samochodem dzięki czemu byli
mobilni i niezależni, wykorzystywali
cały dzień na podróżowanie i podziwianie widoków. Zdradzili jak wygląda podróżowanie po Islandii, nocowanie na campingach i nie tylko. Widoki

Zostań blogerem
podszrenica.info
Serdecznie zapraszamy mieszkańców i sympatyków Szklarskiej Poręby do odwiedzania nowej strony Miejskiego Biuletynu
Informacyjnego. Odwiedzający
stronę: www.podszrenica.info na
aktualne informacje o życiu miasta – bogate relacje z wydarzeń
oraz przejrzyście skonstruowany
kalendarz imprez.
Strona jest responsywna to znaczy dostosowuje się do różnych rozdzielczości
ekranów i jest czytelna na wszystkich urządzeniach takich jak: komputery, laptopy,
tablety i smartfony. Prace nad udoskonaleniem nowej strony internetowej Miejskiego
Biuletynu Informacyjnego jeszcze się nie
zakończyły. Będziemy na bieżąco dostosowywać witrynę do zmieniających się standardów. Postaramy się szybko reagować na
potrzeby mieszkańców, dlatego zapraszamy
Państwa do współpracy przy udoskonaleniu
naszego serwisu aby mógł w pełni stać się
„trybuną obywatelską”
Zachęcamy również do skorzystania
z możliwości posiadania własnego bloga
w miejskim serwisie i umieszczania własnych publikacji. Wystarczy zarejestrować
się na stronie, a następnie dotrzeć do miejsca, w którym znajduje się kreator zakładania bloga. Kreator ten podpowiada co trzeba
zrobić, by dołączyć do grona blogerów posiadających swoje blogi na stronie miejskiej
gazety. Po dodaniu pierwszego artykułu,
system wygeneruje, spersonalizowaną podstronę, która będzie wyświetlana w serwisie.
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Zostań

opiekunem!

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej poszukuje
opiekunów do pełnienia usług
opiekuńczych u mieszkańców
w Szklarskiej Poręby.
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za 1 godzinę usługi 20 zł brutto. Elastyczne
godziny pełnienia usług.
Bliższe informację
pod numerem telefonu
757 172 146 wew. 118.

Nowy statut
miasta
Od 30 maja 2019 r. obowiązuje nowy
Statut Miasta Szklarska Poręba
Uchwała wraz z załącznikami wprowadzająca w życie nowe brzmienie statutu znajduje się w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Szklarska Poręba.

Dzień Dziecka 2019 r. w Świetlicy PLUS
Z okazji Dnia Dziecka wychowankowie ze
świetlicy „Plus” zostali zaproszeni przez
wychowawcę i wychowanków Świetlicy
„Cegiełka” do wspólnej zabawy.
Dzieci uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu oraz w warsztatach florystycznych prowadzonych przez Panią Annę Kosmendę
z Klubu Integracji Społecznej. Na tę okazję przygotowano dla Nas pyszne sałatki oraz grillowane
kiełbaski z góralskimi oscypkami. Na deser Pani
Ewa Dmytryszyn rozdała wielkie porcje domowego sernika... ustawialiśmy się w kolejkę po dokładkę! DZIĘKUJEMY za wspaniałe przyjęcie!
Chętnie odwdzięczymy się podczas wakacyjnych
wspólnych spotkań.
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czerwiec
22.VI

lato 2019

WALOŃSKA NOC ŚWIĘTOJAŃSKA

STACJA TURYSTYCZNA ORLE - SZKLARSKA PORĘBA JAKUSZYCE

BIKE ADVENTURE

29.VI - 02. VII

ZAWODY ROWEROWE W GÓRACH IZERSKICH I KARKONOSZACH

XII SPOTKANIA MUZYCZNE. KONCERTY Z CYKLU: OD BAROKU DO XXI WIEKU

29.VI - 07. VII

WSTĘP WOLNY

lipiec

WYCIECZKA MAGICZNYM SZLAKIEM DUCHA GÓR

01, 08, 15,
22, 29. VII

BEZPŁATNA WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM. ZAPISY TEL. 75 75 47 740. LIMIT 50 MIEJSC

KONCERT FINAŁOWY W WYKONANIU I MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW SKRZYPCOWYCH

02.VII

NORWESKA DOLINA. WSTĘP WOLNY

BIKE WEEK - FESTIWAL ROWEROWY

06-07.VII

BIKE MARATON, DOWNHILL, TARGI SPRZĘTU ROWEROWEGO, STREFA DLA DZIECI

ART SKWER

18-20.VII

LETNI FESTIWAL SZTUKI - SKWER RADIOWEJ TRÓJKI

WIELKA PĘTLA IZERSKA

20.VII

ZAWODY BIEGOWE - PÓŁMARATON, MAŁA PĘTLA IZERSKA, MOCNA PIĄTKA IZERSKA

ROWEREM NA SZRENICĘ

20.VII

ZAWODY W KOLARSTWIE GÓRSKIM

ART SKWER

25-27.VII

LETNI FESTIWAL SZTUKI - SKWER RADIOWEJ TRÓJKI

PZU MARATON KARKONOSKI

27.VII

ULTRAMARATON, PÓŁMARATON, SIEDEMDZIESIĄTKA NA RATY

sierpień

szklarskaporeba.pl
52. OGÓLNOPOLSKA TURYSTYCZNA GIEŁDA PIOSENKI STUDENCKIEJ

01-04.VIII

FESTIWAL PIOSENKI TURYSTYCZNEJ

05, 12, 19, 26. VII

WYCIECZKA MAGICZNYM SZLAKIEM DUCHA GÓR

BEZPŁATNA WYCIECZKA Z PRZEWODNIKIEM. ZAPISY TEL. 75 75 47 740. LIMIT 50 MIEJSC

MUZYCZNY PIKNIK POD SZRENICĄ: LAO CHE I KAPELA ZE WSI WARSZAWA

11.VIII

STADION LEKKOATLETYCZNY. WSTĘP 20 PLN

ART SKWER

15-17.VIII

LETNI FESTIWAL SZTUKI - SKWER RADIOWEJ TRÓJKI

CZASÓWKA IZERSKA

17.VIII

WYŚCIG KOLARSKI

ART SKWER

22-24.VIII

LETNI FESTIWAL SZTUKI - SKWER RADIOWEJ TRÓJKI

LETNI BIEG PIASTÓW

24-25.VIII

ZAWODY BIEGOWE. POLANA JAKUSZYCKA

FILMOWE LATO W ZASIĘGU ORANGE

25.VIII

wrzesień

KINO PLENEROWE

szklarskaporeba.pl

12-15.IX

HARCERSKI RAJD GRANICA

20-22.IX

16 PRZEJŚCIE DOOKOŁA KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

21.IX
28.IX

szklarskaporeba.pl

ZAKOŃCZENIE LATA. KOCIOŁKOWANIE

STACJA TURYSTYCZNA ORLE

ROWEROWY BIEG PIASTÓW

ZAWODY W KOLARSTWIE GÓRSKIM. POLANA JAKUSZYCKA
Organizatorzy wydarzeń zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programach
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