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Nowy MOKSiAL
Wiemy jak będzie wyglądał nowy
budynek Miejskiego Ośrodka Kultury
i Aktywności Lokalnej. Zespół Projektowy „Probud” zaprezentował koncepcję architektoniczną rozbudowy i przebudowy budynku tymczasowej bazy
MZGL przy ulicy Turystycznej, gdzie
zgodnie z planem przebudowy powstanie nowy Ośrodek Kultury. Wraz z
przebudową budynku kompleksowo
zostanie zagospodarowany także teren.
Koncepcja wywiera bardzo pozytywne
wrażenie. Powstanie bowiem na wskroś
nowoczesny, przeszkolony, przestronny
budynek o interesującym design. Swoje
miejsce znajdą tam oprócz MOKSiAL
także Referat Promocji, Informacja
Turystyczna i Miejska Biblioteka.
„Wybudowanie nowoczesnego ośrodka kultury w centrum miasta wynika z
naturalnej potrzeby zapewnienia mieszkańcom niezbędnego zaplecza dla rozwoju aktywności lokalnej” – uważa
burmistrz Mirosław Graf. Przeniesienie
ośrodka do centrum miasta to szansa na
jego rozwój – dodaje Anita Kaczmarska dyrektor MOKSiAL. – „Większość

imprez z bardzo bogatego kalendarium
proponowanego przez MOKSiAL organizowana jest poza murami obecnego
ośrodka. Aby móc zaprosić na koncerty, spektakle, przedstawienia, zajęcia

ruchowe np. zumby, projekcje filmowe, wystawy czy świąteczne jarmarki,
pracownicy MOKSiAL muszą najpierw
znaleźć dla nich odpowiednią lokalizację. Nie zawsze jest to możliwe i zdarza

22 kwietnia 2016 r.

się, że przez nieodpowiednie warunki
techniczne z wielu pomysłów trzeba
zrezygnować. W nowym MOKSiAL-u
zlokalizowane będzie: Kino za Rogiem,
wielofunkcyjna sala widowiskowa, galeria sztuki, nowoczesne sale warsztatowe, w tym przestronne sale m.in do
ćwiczeń tanecznych i zumby czy sale
dla seniorów. Powstanie nowoczesne,
tętniące życie centrum kultury, sportu
i rekreacji w samym centrum miasta.”

Miasto aby pozyskać fundusze na
tą kosztowną inwestycje postara się o
środki zewnętrzne.
„Chcemy wykorzystać środki dostępne w ramach funduszy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” – wyjaśnia burmistrz miasta Mirosław Graf
– to 85% wartości inwestycji.
Obecnie trwają prace projektowe.
Do końca czerwca gmina uzyska pozwolenie na budowę. Termin składania wniosków o dofinansowanie z ZIT
upływa jesienią.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej (ZIT
AJ) to instrument rozwoju terytorialnego realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 przez Związek ZIT AJ na podstawie Porozumienia
z dnia 6 maja 2015 r.
Robert Kotecki

Wieści z sesji
Sprzedaż czy dzierżawa?
Przed rozstrzygnięciem tej kwestii
stanęli radni podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej. Chodzi o nieruchomość zabudowaną położoną na początku ulicy 1-go Maja. Obecnie miasto
dzierżawi go prywatnemu przedsiębiorcy. Umowa dzierżawy właśnie się kończy. Radni rozpatrując sprawę na Komisji Rozwoju Gospodarczego zgodnie
uznali, że sprzedaż obiektu będzie korzystna dla miasta. Projekt uchwały o
sprzedaży w trybie przetargowym uzyskał pozytywną opinię . Tymczasem na
sesji już takiej zgody nie było. Pojawiły
się wątpliwości, czy nie lepiej byłoby
z ekonomicznego punktu widzenia nie
lepsza byłaby wieloletnia dzierżawa.

Takie wątpliwości miał m.in. radny
Mirosław Hochół. Burmistrz Mirosław
Graf argumentował, że właśnie sprzedaż to szansa na trakcyjną inwestycję o
bardziej reprezentacyjnym charakterze.
Sprzedaż daje możliwość powstania
czegoś trwałego, ładnego w miejscu
czegoś co nie do końca jest wizytówką
miasta. Rzeczywiście inwestowanie na
swojej własności jest bardziej opłacalne
dla przedsiębiorcy niż na mieniu dzierżawionym. W bardziej zdecydowanym
tonie wypowiadał się radny Ryszard
Głodek mówiąc wprost, że obiekt chluby miastu nie przynosi, w jakim jest stanie każdy widzi a od dłuższego czasu
dzierżawca nawet nie wymienił rynien.

Od kwietnia Ośrodek Pomocy
ruszył z programem
Rodzina 500 plus!
Już od 1 kwietnia można składać
wnioski o świadczenie wychowawcze
popularnie zwane programem Rodzina
500 plus.
W naszym mieście weryfikacją
wniosków i wypłatą świadczeń zajmuję
się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, mieszczący się w dawnej przychodni na ul. Jedności Narodowej 11.
Wsparcie przyznawane jest rodzinom po weryfikacji złożonego w Ośrodku kompletnego wniosku. Istotny jest
fakt, że pierwszy okres, na jaki przyznawane jest świadczenie będzie trwać aż
do 30 września 2017 r.
W pierwszych dwóch tygodniach
funkcjonowania programu złożono już
193 wnioski o przyznanie świadczenia.
W tym 150 wniosków w wersji papierowej a 43 za pośrednictwem Internetu.
Dotychczasowi wnioskodawcy ubiegają się o przyznanie świadczenia na 283
dzieci. Bazując na danych z Urzędu
Miasta, które mówią, że na 31 grudnia
2015r w Szklarskiej Porębie zameldowanych było 861 dzieci w wieku 0-18
lat można przypuszczać, że część rodziców2 odkłada złożenie wniosku na
później. Pamiętać jednak należy, iż osoby, które złożą wniosek w ciągu pierw-

2

szych trzech miesięcy trwania programu
otrzymają świadczenia z wyrównaniem
od miesiąca kwietnia. Pozostali otrzymają świadczenie od miesiąca złożenia
wniosku. Pierwsze wypłaty świadczeń
zaplanowano na miesiąc maj.
Zgodnie z przepisami z programu
mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez dziecko
18 roku życia. Rodzina z co najmniej
dwójką niepełnoletnich dzieci otrzymuje świadczenie w wysokości 500,00 zł
miesięcznie na drugie i każde kolejne
dziecko. Jeżeli dochód w rodzinie (brany jest pod uwagę dochód z roku 2014)
nie przekroczy 800,00 zł rodzina otrzymuje wsparcie także na pierwsze lub
jedyne dziecko w rodzinie. Dla rodzin
z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest nieco wyższe i wynosi 1200 zł netto. Wsparcie otrzymują
także rodziny zastępcze oraz rodzinne
domy dziecka na każde dziecko.
Kryterium przyznania pomocy nie
jest stan cywilny rodziców. Otrzymują
je także rodziny niepełne oraz rodzice
pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzymuje ten rodzic,
który faktycznie sprawuje opiekę nad

Trudno powiedzieć dlaczego część
radnych inaczej podeszła do sprawy na
komisji rady a inaczej na sesji, optując
twardo za wieloletnią dzierżawą i jaka
bądź czyja argumentacja to spowodowała.
Przypomnijmy jednak, że w sytuacji kiedy w poprzednich latach miasto próbowało wydzierżawić obiekt na
10 lat to nikt się zgłosił do przetargu.
Miasto przeżyło też niejedną dzierżawę
to dnia dzisiejszego zmagając się z ich
konsekwencjami. Oczywiście sprzedaż
np. Hotelu Karkonosze” przed wielu
laty nie przyniosła skutku. Ale wszystko zależy od zabezpieczenia warunków
sprzedaży, tak aby zobowiązać kupującego do przestrzegania terminów inwestycji i jej realizacji zgodnie z koncepcja architektoniczną.
Ostatecznie siedmiu radnych głosowało za sprzedażą, pozostała siódemka
była przeciw.
Robert Kotecki

dzieckiem. Świadczenie przysługuje
także jeżeli partnerzy żyją w związku
nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko.
Świadczenie nie przysługuje jednak
w sytuacji kiedy rodzinie przysługuje
świadczenie o podobnym charakterze za
granicą.
Jak widać z opisanych warunków
do stwierdzenia czy rodzinie przysługuję świadczenie potrzebna jest dokładna
analiza sytuacji konkretnej rodziny. Tym
bardziej, że w ostatnim czasie ogrom
wszystkich doniesień z telewizji, radia
czy prasy powoduje tzw. „szum medialny”, który często wprowadza w błąd.
Istotna jest analiza sytuacji prawnej
dzieci w rodzinie oraz sytuacji dochodowej. Ponieważ rokiem bazowym będzie
rok 2014 należy przeanalizować wszystkie zmiany w dochodach. Gdy rodzina
będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie
będzie konieczności dokumentowania
sytuacji dochodowej.
Dlatego też pracownicy Działu
Świadczeń Rodzinnych w Miejskim
Ośrodek Pomocy Społecznej zachęcają Państwa do zadawania pytań. Są do
Państwa dyspozycji w siedzibie Ośrodka w pokoju nr 2 lub pod numerem telefonu 757172146 w. 101,102. Pytania
można także kierować na adres mailowy
rodzinne.mops@szklarskaporeba.pl.
(MOPS-MSL)
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Organizowane konsultacje społeczne miały na celu uzyskanie jak najwięcej informacji dotyczących funkcjonalności miasta, problemów społecznych,
gospodarczych, technicznych itp., na
podstawie których możliwe będzie wyznaczenie obszarów zdegradowanych,
a następnie obszarów rewitalizacji.
Konsultacjom poddawane były obszary objęte kryzysem i proponowane do
objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji.
Przyjęto następujące formy konsultacji: spotkania o charakterze informacyjnym i dyskusyjnym, zbieranie uwag
w formie papierowej i elektronicznej,
ankiety, wykorzystanie grup przedstawicielskich oraz zbieranie uwag ustnych.
Mieszkańcy wskazali szereg obszarów, które powinny być objęte obsza-

Konsultacje społeczne
rem rewitalizacji. M.in. ul. Jedności
Narodowej, 11 Listopada, Dworcowa,
Kolejowa, obszar dworca PKP, ul. Turystyczna, Sikorskiego, Szosa Czeska,
Piastowska, Waryńskiego, Zielona,
Ludowa, Wiejska, Brzozowa, Franciszkańska, Kilińskiego, Mickiewicza, Kopernika, Osiedle Huty, Biała Dolina.
Za główny powód degradacji mieszkańcy uznali zły stan dróg i komunikacji – 22% ankietowanych, oraz brak
miejsc pracy i patologie społeczne – odpowiednio 17% i 15% ankietowanych.
Problemy ekonomiczne w pierwszej
kolejności do rozwiązania to brak lub
zbyt mała ilość połączeń komunikacyj-

nych z innymi ośrodkami – 19% ankietowanych.
Problemy społeczne to według ankietowanych to emigracja z Gminy
młodych i wykształconych osób – 19%
oraz bezrobocie i bieda po 17% udzielonych odpowiedzi.
Problemy z jakością życia które
ankietowani chcieliby rozwiązać w
procesie rewitalizacji to: zły stan estetyczny otoczenia – 28% oraz zły stan
nawierzchni dróg 16%.
Pełny raport konsultacji społecznych dostępny jest na stronie: www.
szklarskaporeba.pl w zakładce miasto/
z życia miasta.
(red.)

Z prac komunalnych
Trwa remont kanalizacji deszczowej przy ulicy Waryńskiego. To ulica
o dużym nachyleniu więc uszkodzona
kanalizacja deszczowa przyczynia się
do uszkodzenia pobocza i samej jezdni
podczas opadów. Prace są wykonywane
na odcinku 70 metrów.
Opróżniony został budynek socjalny przy ulicy Waryńskiego. Z uwagi na

stan techniczny został przeznaczony do
rozbiórki. Lokatorzy zostali umieszczeni w innych lokalach na terenie miasta.
W sąsiednim budynku socjalnym przy
tej ulicy została wymieniona instalacja
elektryczna. Dwa lokale zajmowane
przez osoby niepełnosprawne zostały
wyposażone w oddzielne toalety.

Na odnodze ulicy Górnej w okolicach Wilii „Zakręt” zostało wykonane
oświetlenie uliczne.
(red.)

Przebudowa ul. Sanatoryjnej
Miasto otrzymało promesę dotacji
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i
Administracji na przebudowę ulicy Sanatoryjnej.

Wysokość dotacji wynosić będzie
750 tys. złotych z zastrzeżeniem, że
kwota ta nie przekroczy 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia
publicznego. To drugi etap inwestycji,
obejmujący korektę ciągu ulicy.
Obecnie jej fragment przebiegający
przed frontem szpitala Izer-Med, nie
znajduje się na terenie należącym do

gminy. Projekt zakłada poprowadzenie
drogi nieco niżej. Po pierwsze uregulowane zostaną w ten sposób kwestie
formalno-prawne a po drugie wyeliminowanie tzw. ruchu przelotowego pod
samym szpitalem wpłynie na poprawę
bezpieczeństwa i komfortu pacjentów.
(red.)

Deszczówka do kanalizacji
Karkonoski System Wodociągów
i Kanalizacji informuje, że na bieżąco
prowadzona jest kontrola w zakresie
ujawniania odprowadzania wód deszczowych z nieruchomości do kanalizacji ściekowej. Odprowadzanie wód
deszczowych do kanalizacji ściekowej
jest niedozwolone – informuje Jerzy
Grygorcewicz prezes spółki KSWiK.
Mówią o tym artykuły 9.1 oraz 28.4a
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków. Lepiej zawczasu, nie czekając na konsekwencje prawne rozwiązać ten problem. Wszyscy właściciele
nieruchomości, którzy mają wpiętą
kanalizację deszczową do kanalizacji
sanitarnej proszeni są o zgłaszenie takich przypadków do KSWiK. Zostaną
powiadomieni jak technicznie zaistniałą
sytuację rozwiązać.
(red.)
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Kiedy zostaną uruchomione
toalety obok targowiska?
Dwa pawilony z czterema
toaletami obok targowiska przy
ulicy Mickiewicza wciąż są zamknięte. Ta sytuacja przeciąga się
od zimy kiedy niska temperatura
rozsadziła instalację wodną oraz
grzewczą. To niejedyny problem
jakie przynoszą nowoczesne, postawione cztery lata temu toalety.
Od początku poza swym naturalnym przeznaczeniem były zajmowane przez bezdomnych ale
wykorzystywane też na swoiste
prywatki. Miejskie służby nagminnie uprzątały pozostawione
tam ślady nocnych biesiad, zwłaszcza
w chłodniejszych okresach kiedy wręcz
kusiły przestronnością, dostępem do
zimnej i ciepłej wody, oświetleniem i
ogrzewaniem. W takiej sytuacji złotówka za otwarcie przybytku w którym noc
można spędzić w zdecydowanie lepszych warunkach niż na ławce w parku
czy przystanku nie była przeszkodą. O
wiele istotniejsze jednak od problemu
amatorów błogiego snu na klozetowej
desce jest już element rentowności
funkcjonowania szaletów. Bywało, że
za pół roku użytkowania trzeba było dołożyć do ich utrzymania prawie 9 tys. zł

przy wpływach ok 2,5 tys. Głównie są
to koszty zużytej na ogrzewanie energii
elektrycznej. Jeszcze gorzej, że po nocnych, zaprawianych alkoholem, toaletowych imprezach, pozostawały ślady
dewastacji. Ostatecznie kiedy ostatniej
zimy, w mroźne dni, drzwi toalet nie
były przez użytkowników zamykane
mróz rozsadził instalację. Potrzebna
jest kompleksowa naprawa. Przy okazji okazało się jednak, że od chwili ich
postawienia nie było umowy z KSWiK
na dostawę wody, toalety nie były olicznikowane co również wymaga rozwiązania od strony formalnej. Szacunko-

wy koszt naprawy to ok. 28 tys
złotych. Problemem jest jednak
brak skutecznego dozoru. Policja
i Straż Miejska nie objęły miejsca stałym dozorem, bowiem w
opinii funkcjonariuszy trudno
odróżnić korzystającego z toalety
normalnego użytkownika od osoby która zamierza ją wykorzystać
w odmienny sposób – nie licząc
oczywistych aktów dewastacji.
„Nie możemy przecież wyciągać nikogo z toalety. Interwencja byłaby nieuzasadniona, jeśli
osoba w niej przebywająca, nie
popełniła czynu zabronionego – mówiła podinspektor Edyta Bagrowska
z jeleniogórskiej policji. – Jak dotąd
przedłużający się pobyt w toalecie nie
jest przestępstwem lub wykroczeniem.
Nawet jeśli osoba zamknięta wewnątrz,
spożywa alkohol, to jak funkcjonariusz
może to stwierdzić?” Wobec tego rozważany jest pomysł przeniesienia toalet
na parking w okolice wyciągu, gdzie
pod okiem pracowników dozorujących
parking byłyby bezpieczniejsze.
Robert Kotecki

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje,
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2 (parter) oraz na stronie internetowej
www.szklarskaporeba.pl (zakładka oferta/sprzedaż) oraz na stronie www.szklarskaporeba.bip.net.pl
(w zakładce przetargi) zostały podane do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż
niżej wymienionych nieruchomości, które odbędą się w dniu 9 maja 2016 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie:
1.

nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym (była stolarnia) o pow. użytkowej 82,60 m2 położona
w Szklarskiej Porębie przy ul. Hutniczej w granicach działki gruntu nr 95/2 obr. 0005 o powierzchni 0,1292 ha,
księga wieczysta nr JG1J/00093844/4. Cena wywoławcza do przetargu: 198.000,– zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;

2.

nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Grottgera w granicach działki
gruntu nr 30/3 obr. 0004 o powierzchni 0,0840 ha, księga wieczysta nr JG1J/00093329/8. Cena wywoławcza do
przetargu: 69.000,– zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;

3.

nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Mikołaja Kopernika w granicach działki
gruntu nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 0,8229 ha, księga wieczysta nr JG1J/00033758/6. Cena wywoławcza do
przetargu: 380.000,– zł, wadium: 10% ceny wywoławczej.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr
11 lub4telefonicznie (75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również na stronie internetowej pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
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KSWiK w sporze z Mysłakowicami
Kiedy gmina Mysłakowice uzyskała
w sporze z KSWiK korzystne orzeczenie
Naczelnego Sądu Administracyjnego,
sprawa odbiła się głośnym echem. Po
kolei: pod koniec listopada 2014 roku
Rada Gminy Mysłakowice odrzuciła taryfy, zakładające podwyżki o prawie 40
procent. Wojewoda dolnośląski jednak
uchylił tę uchwałę, uznając ją za niezgodną z prawem. Gmina zaskarżyła tę
decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał jej rację.
Szalę przeważyła sprawa amortyzacji
– czyli kosztów związanych ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych.
KSWiK uwzględniał amortyzację od
całego majątku, tymczasem WSA stał
na stanowisku, że nie należy naliczać
amortyzacji od inwestycji, wykonanych
za pieniądze zewnętrzne (w tym przypadku za środki z Unii Europejskiej).
Wojewoda złożył skargę kasacyjną, ale
Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegłym tygodniu oddalił ją. Pojawiły się
natychmiast pytania co ten wyrok może
znaczyć dla Szklarskiej Poręby? Swoim
życiem zaczęła żyć informacja, że teraz
KSWiK powinien zwrócić miastu kwoty
wliczone do taryfy z tytułu amortyzacji.

Do takich jednak rewelacji, nie mających
specjalnego oparcia w wykładni prawnej
należy podchodzić bardzo ostrożnie. Po
pierwsze wspomniane orzeczenie Sądu
dotyczy konkretnej sprawy w Mysłakowicach a nie całego obszaru działania
spółki KSWiK. Po drugie dotyczył konkretnej sytuacji w której gmina Mysłakowice odrzuciła wniosek taryfowy. W
Szklarskiej Porębie już od lat Rada Miejska przyjmowała wnioski uznając, że
zostały sporządzone prawidłowo. Działo
się tak dlatego, że według wszelkich dostępnych opinii min. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej oraz Ministerstwa Infrastruktury
i Rozwoju KSWiK postępował prawidłowo ustalając niezbędne przychody
przy uwzględnieniu amortyzacji od sumarycznej wartości środków trwałych,
w tym także sfinansowanych ze środków
dotacji UE. Takie stanowisko wynika
zresztą z naczelnej zasady Komisji Europejskiej przyznającej dofinansowanie,
która zobowiązuje beneficjenta do pełnego pokrycia kosztów świadczenia usług,
przychodami osiąganym ze sprzedaży
tych usług w taki sposób aby zapewnić samofinansowanie się inwestycji w

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 4(15)/16

okresie jej eksploatacji. Innymi słowy
amortyzacji co jest z czego zbudowane
ale z czego ma być odtwarzane (remontowane), więc amortyzacja powinna być
liczona od całości inwestycji. KSWiK
określał opłaty taryfowe uwzględniając
koszty na podstawie ewidencji księgowej
a więc w oparciu o rachunek zysków i
strat. Gdyby więc nie uwzględnił w taryfie amortyzacji środków trwałych sfinansowanych z dotacji naruszyłby przepisy
rachunkowości a w praktyce nie miałby
środków na modernizację bądź choćby
naprawę np. oczyszczalni.
Z wyrokiem Sądu się oczywiście nie
dyskutuje ale na powierzchowność interpretacji przepisów WSA, zdaje się że
zwróciło uwagę Ministerstwo Rozwoju i
Infrastruktury przygotowując nowelizację rozporządzenia tak by literalnie znalazło się w nim stwierdzenie, iż przy ustalaniu niezbędnych przychodów amortyzację nalicza się od sumarycznej wartości
środków trwałych w tym sfinansowanych ze środków dotacji UE. To sprawi, że zniknie pewna a w tym przypadku
zaskakująca dowolność w interpretacji
zagadnienia i jego prawnej regulacji.
Robert Kotecki
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Pociąg Retro przyjechał
do Szklarskiej Poręby
Muzealny Pociąg Specjalny „Liczyrzepa” przyjechał w niedzielę (17.04) z Jaworzyny Śląskiej do Szklarskiej Poręby.
Na stacji w Szklarskiej Porębie Górnej,
jak zwykle w przypadkach podobnych
atrakcji zjawiły się tłumy mieszkańców. A pociąg retro był rzeczywiście nie
lada gratką dla miłośników kolejnictwa.
Skład prowadziła lokomotywa parowa
Tk-t 48-18 z 1951 roku. Wielką atrakcją
były również wagony – dwa przedwojenne serii Ci28.
Wagony zostały wyprodukowane
w 1928 r. we wrocławskiej wytwórni taboru kolejowego Linke Hofmann
Werke (późniejsza Państwowa Fabryka

Wagonów). Całą swoją kolejową służbę
spędziły na Śląsku – przed 1945 roku
odpowiednio w wagonowniach w Katowicach i Opolu. Po 1945 kiedy zostały
przejęte przez Polskie Koleje Państwowe w wagonowniach Katowice i Tarnowskie Góry. Na przełomie lat 70-tych
i 80-tych XX wieku wycofane zostały z
obsługi przewozów pasażerskich i przystosowane do roli wagonów gospodarczych. Jako takie trafiły do Jaworzyny
Śląskiej.
Tak zestawiony skład prezentował
się niezwykle malowniczo na tle karkonoskich krajobrazów. Przyciągał uwagę
nie tylko amatorów niezwykłych zdjęć

ale przede wszystkim tych którzy z nostalgią przypominali sobie dziś czasy
regularnych kursów takich składów.
„Takim pociągiem jeździłam do szkoły”
– można było dziś usłyszeć na peronie
w Szklarskiej Porębie. Nie zawiedli też
fani mody retro, których można było dziś
dostrzec w tłumie. Wszystko dlatego, że
partnerem projektu jest Miejski Ośtodek
Kultury Sportu i Aktywności lokalnej,
który zadbał o urozmaicenie przejazdu.
Organizatorem przejazdu było Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
w Jaworzynie Śl.
Katarzyna Szczerbińska-Tercjak z
Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w
Jaworzynie Śląskiej już dziś deklaruje
chęć przyjazdu Muzealnym Pociągiem
Specjalnym „Liczyrzepa” w następnym
roku. Trwają rozmowy związane z przesunięciem terminu przyjazdu na okres
wakacyjny, tak aby z tej niewątpliwej
atrakcji skorzystali również turyści licznie goszczący w tym czasie w Szklarskiej Porębie.
Robert Kotecki

Piękny jubileusz 100. letniej
mieszkanki Szklarskiej Poręby
Co zaśpiewać kiedy tradycyjne „Sto
lat !!!” to za mało? Przed tym miłym
dylematem stanęła rodzina i krąg przyjaciół Pani Kamili Kuziomko, mieszkanki Szklarskiej Poręby, która właśnie
skończyła 100 lat.
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Uroczyste obchody 100. urodzin, na
których nie zabrakło oczywiście tortu,
kwiatów i gratulacji odbyły się w domu
Pani Kamili. Z tej wspaniałej okazji
jubilatkę odwiedzili również z najlepszymi życzeniami burmistrz Mirosław
Graf oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Jahn. Były kwiaty, prezenty i... chóralne 200 lat.
Obecna na spotkaniu delegacja
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, wręczyła jubilatce najwyższe odznaczenie związkowe „Za zasługi dla Związku Kombatantów i Byłych Więzniów Politycznych”.

Dostojna jubilatka cieszy się dobrą
kondycją, pogodą ducha i szacunkiem
rodziny... za dobroć i serce, którymi
codziennie ich obdarowuje. Posiada
ogromny bagaż doświadczeń, a wszystkich dookoła zaraża optymizmem. Nie
jedna młoda osoba mogłaby się wiele
od niej nauczyć.
Robert Kotecki
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AKCJA SPOŁECZNA
ŚWIAT W TWOICH RĘKACH
23 kwietnia 2016
Zapraszamy chętnych, małych i tych większych, mieszkańców i turystów, instytucje, kluby, kółka razem i każdego z
osobna, jednym słowem wszystkich Ziemian do wspólnego sprzątania wyznaczonych miejsc naszego miasta. Mile
widziane duże worki, rękawice, siły witalne i dobry humor.
Zwieńczeniem pracy będzie wspólny piknik w Ogrodzie
Ducha Gór przy Muzeum Carla i Gerharda Hauptmannów.
Start godz. 10:30
Organizatorem akcji jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Więcej informacji
tel. 75 717 36 14
Tekst: MOKSiAL

Wiosna na obcasach
Na początku kwietnia w Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie spotkały się „żony, matki, kochanki, damy, kobiety pracujące i gospodynie domowe”
czyli kobiety współczesne, tzw. „wielozadaniowe”. Okazuje się, że wszystkie
mamy podobne troski, wątpliwości, radości i miło jest wymienić się doświadczeniem, nowinkami, podzielić się

swoją wiedzą. Każda uczestniczka wiosennego spotkania mogła znaleźć coś
dla siebie w tematach: zdrowia, mody,
urody, sztuki i aktywności fizycznej.
Wspólna wymiana energii i spędzenie
czasu w miłym towarzystwie dały inspiracje do następnego spotkania, które
panie uznały za wręcz niezbędne.
W MOKSiAL-u 1 i 2 kwietnia można było skorzystać z wielu atrakcji. W
piątek było szaleństwo modowe, wymiana odzieży, biżuterii i dodatków.
Na Swap Party z
każdym
następnym spotkaniem
przybywa
coraz
więcej „swapowiczek”. Również w
sobotę wszystkie
przygotowane niespodzianki cieszyły się ogromnym

zainteresowaniem: zarówno badanie
żywej kropli krwi, masaże, zabiegi kosmetyczne, badanie wzroku, warsztaty
sutaszu jaki i bodyArt, zumba, a także
mobilna „Księgarnia Literacka” i kącik
kawowy, w którym miło było porozmawiać na różne tematy.
Wszystkie panie, które nie zdążyły
w tych dniach skorzystać z niektórych
atrakcji informujemy, że powtórzymy
to sympatyczne spotkanie i przepraszamy, gdyż dzień ma ograniczoną ilość
godzin, a instruktorzy i prowadzący
określoną „moc przerobową”.
Dziękujemy Emmanueli Czujowskiej, Darkowi Jurkowskiemu, Wiolecie Cholewińskiej, Agnieszce Lis-Rębas, Agnieszce Bondaruk, Barbarze Lebieckiej-Patyk, naszej artystce Ludmile
Riabkowej, Agnieszce Hadaś – Szczęsnej, Anecie Gryszel z salonu optycznego „Modne oko” i Monice Gardeckiej
z mobilnej „Księgarni Literackiej” w
Szklarskiej Porębie, za czynny udział w
imprezie „Wiosna na obcasach”.
(MOKSiAL)

Film z Sapporo
„Misja Specjalna – Szklarska Poręba – Sapporo”
taki tytuł ma film jaki został nakręcony podczas Sapporo
Snow Festiwal, na którym drużyna ze Szklarskiej Poręby reprezentowała nasz kraj. Autorka filmu jest Małgorzata Maszkiewicz. Premiera filmu odbyła się w marcu
w Cafe Esplandada. Film w całości i w wersji skróconej
zobaczyć można na stronie miasta www.szklarskaporeba.pl.
(MOKSiAL)
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Wiosenny Halowy
Turniej Piłkarski Żaków
Pierwszy weekend kwietnia za sprawą pięknej, słonecznej pogody uświadomił wszystkim, że zima prawdopodobnie opuści nas już definitywnie .
Dlatego też Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie w niedzielę 3 kwietnia
2016r zorganizował Wiosenny Halowy
Turniej Piłkarski żaków. Na zaproszenie młodych szklarskoporębskich piłkarzy odpowiedziały drużyny z Piechowic
i Karpacza. Do rozgrywek przystąpiło 6
drużyn. Tego dnia rozegrano 15 meczy

– systemem każdy z każdym. Mimo
konwencji – nie ma przegranego, wszyscy są zwycięzcami, emocji było wiele
bo i ambicje nie pozwalały na odpuszczanie przeciwnikowi. Gratulujemy
wszystkim uczestnikom woli walki i
doskonałych umiejętności.
Ogromne podziękowania dla rodziców za cierpliwość i gorący doping
podczas rozgrywek. Ceremonię dekoracji uświetnił Burmistrz Miasta, który
nie ukrywał uznania dla umiejętności
młodych piłkarzy i życzył wszystkim

determinacji w realizacji sportowych
marzeń.

OGŁOSZENIE dla par małżeńskich,
które w 2016 r. będą obchodziły
Jubileusz 50-lecia
Zapraszamy do
Karkonoskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
w Szklarskiej Porębie
na wystawę poświęconą
nowemu mieszkańcowi
naszych lasów – RYSIOWI.
Prace powstały na warsztatach
plastycznych w MOKSiAL-u.
Wystawa potrwa
8 do połowy czerwca
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Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z uprzejmą prośbą do
wszystkich par małżeńskich, zameldowanych na terenie Szklarskiej Poręby, których związek małżeński został zarejestrowany w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju, a które w 2016 r. świętować będą
jubileusz 50 rocznicy ślubu o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Stanu
Cywilnego w Szklarskiej Porębie

w terminie do dnia 15 maja 2016 r.
Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci
lub osoby im najbliższe.

W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2 pok. Nr 3,
tel. 75 75 47 714.
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AMP KAMIENNA
2016
Najlepsi polscy kajakarze rywalizowali w Szklarskiej
Porębie podczas Akademickich Mistrzostw Polski. Rzeka
Kamienna uznawana jest za jedną z najtrudniejszych rzek w
kraju, dlatego też zawody te cieszą się dużą popularnością.
Blisko 70 zawodników postanowiło sprawdzić swoje umiejętności kajakarskie na najtrudniejszej rzece w Polsce. Dobre
przygotowanie, koncentracja i znajomość rzeki– to atuty, które pozwalały rywalizować o najwyższe miejsca. Tegoroczną
edycję zawodów „AMP Kamienna” można zaliczyć do bardzo

udanych. Dopisali zawodnicy i kibice ale przede wszystkim
wody w rzece było pod dostatkiem.
strimeo

zareklamuj się na stronie miejskiej!
Informujemy, że pilotażowo zostaje wprowadzona możliwość reklamy na stronie miejskiej, obiektów noclegowych
dodatkowym bannerem.
Bannery będą się wyświetlały w dziale „noclegi”, we wszystkich kategoriach noclegowych. Umowy na dzierżawę
miejsca na stronie internetowej pod w/w banner będzie można podpisywać od maja 2016r, a pierwsze bannery będą
wyświetlane od czerwca 2016 r. Na początek zarezerwowane zostało miejsce dla 6 obiektów i w zależności od zainteresowania ilość ta może ulec zmianie.
Opłata za czas dzierżawy miejsca pod banner wynosi odpowiednio w kwotach brutto:
a. 3 m-ce – 300 zł
b. 6 m-cy – 500 zł
c. 9 m-cy – 750 zł
d. 12 m-cy – 1000 zł
Dodatkowe informacje oraz regulamin zostaną udostępnione wkrótce na stronie miasta, oraz rozesłane do Bazy Noclegowej newsletterem.
Szczegółowych informacji udziela Referat Promocji Miasta. tel. 75 75 47 748, mail: redaktor@szklarskaporeba.pl

MAJÓWKA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE!
29 KWIETNIA (PIĄTEK)

TERRA INCOGNITA – Moce nieczyste i ich mistrzowie w
Górach Mgieł i Tajemnic. Spotkanie z Jarosławem Szczyżowskim. Start godz. 19:00 Chata Izerska ul. Piastowska 32

1-3 MAJA

EKOLOGICZNA MAJÓWKA POD SZRENICĄ – Karkonoski Park Narodowy. /Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul Okrzei 28
EXLIBRIS ŚLĄSKI ZE ZBIORÓW JANA SAKWERDY – wystawa. Dom Carla i Gerharta Hauptmannów ul. 11 Listopada 23

1 MAJA (NIEDZIELA)

VII RAJD SZTAUDYNGEROWSKI – wycieczka z przewodnikiem pod hasłem “Dotykanie Sztuki – Idąc i Stojąc. Start
godz. 9:00 dawny dom J. Sztaudyngera ul 1 Maja 55.
SUDECKA MŁODZIEŻOWA LIGA SPORTOWA – CROSS
CZERWONAK – zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży.
Start godz. 10:00 Osada Harcerska CZERWONAK ul. Kasprowicza

PABLOPAVO I LUDZIKI – koncert. Start godz. 20:00 wstęp
20 zł. Sport Hotel BORNIT ul. Mickiewicza 21

2 MAJA (PONIEDZIAŁEK)

WYPRAWA PO ZŁOTEGO AURUNA – otwarcie wyprawy.
Pokazy walk grupy rekonstrukcyjnej Wikingów. Start
godz. 17:00 Żelazny Tygiel Waloński ul. 1 Maja 66a
BIG UP – koncert. Start godz. 21:00 wstęp 10 zł. Rodzinny
Park Rozrywki ESPLANADA ul Pstrowskiego 5a. Po koncercie After Party KOSMOS MEGA SOUND SYSTEM.

3 MAJA (WTOREK)

NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
Kościół pw. Bożego Ciała – ul. Franciszkańska
9:30 – Koncert okolicznościowy w wykonaniu zespołu
„PORĘBIANIE”
10:00 – Uroczysta Msza Święta koncelebrowana za Ojczyznę. Skwer Jana Pawła II – ul. Buczka
12:00 – Rozpoczęcie uroczystości
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Spór o Zamek

Monodram na podstawie „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w wyko-

naniu krakowskiego aktora Andrzeja Jurczyńskiego
obejrzeli uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej
Porębie.
Profesjonalnie przygotowany spektakl pt. „Spór
o zamek czyli ostatni zjazd
na Litwie” był świetnym
uzupełnieniem programu
nauczania z zakresu języka polskiego. Uczniowie
mieli również okazję zobaczyć jedną z najtrudniejszych form

teatralnych jaką jest monodram. W tego
rodzaju sztuce aktor musi się wykazać
niezwykłymi umiejętnościami i ogromną pamięcią, dlatego w monodramie
można zobaczyć jedynie bardzo doświadczonych artystów.
Aktor bowiem musi zainteresować
publiczność nie tylko przedstawioną
treścią utworu, ale wyrazić gestem,
modulacją głosu i mimiką to wszystko
co zwykle czyni cały zespół.
Niewątpliwie sztuka ta udała się
panu Andrzejowi
Jurczyńskiemu.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej dziękuje Zespołowi
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego za pomoc w organizacji występu.
(MOKSiAL)

Nie dam uciec szczęściu
„Wolność zaczyna się wtedy gdy
kończy się strach” – ta myśl przewijała się podczas przejmującego koncertu
zainspirowanego książką Agaty Szmigrodzkiej pt. „Trocek Pocieszka – czyli
o smoku co zmarłym lepił buty” .
Najnowsza książka tej utalentowanej autorki jest baśnią dla dorosłych
dotykającą zagadnienie bycia ofiarą w
relacjach ze światem i innymi ludźmi.
W trakcie koncertu usłyszeć można
było piosenki w wykonaniu świetnych
muzyków – liderów dwóch grup – Wojciecha Michalskiego z zespołu „Mejkap” i Zbyszeka Stefańskiego wokalisty
zespołu „Bez Jacka”. Fragmenty prozy
czytane przez autorkę, a także wyświetlane w trakcie koncertu grafiki autorstwa Mateusza Gałęckiego pięknie dopełniały warstwę muzyczną.

Koncert, a właściwie spektakl oparty na słownej narracji, muzyce i czarno-białych grafikach poruszył licznie
zgromadzona publiczność.
Był metaforyczną podróżą, która
wszystkim tkwiącym w roli ofiar mogła dać zrozumienie, świadomość ważnych mechanizmów oraz nadzieję i siłę
do wyjścia z zamkniętego kręgu beznadziei. Jak w każdej bajce, droga do
celu nie jest łatwa, ale możliwa do
przejścia.
Organizatorem wieczoru był Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
Dziękujemy bardzo Hotelowi Sasanka
za gościnę i pyszny poczęstunek po
spektaklu!
(MOKSiAL)

Niewybuch w Szklarskiej Porębie
W Szklarskiej Porębie Dolnej przy
ulicy Piastowskiej odnaleziony został
stary pocisk moździerzowy kal. 81 mm.
Miejsce zostało natychmiast zabezpieczone przez policjantów. Niebezpieczne znalezisko do czasu przyjazdu
patrolu saperskiego zostało osłonięte
oponami. Nie wiadomo skąd wziął sie
tam niewypał. Być może został od-

słonięty po ostatnich opadach
deszczu. Nie można jednak wykluczyć, że został tam porzucony przez zbieraczy złomu. To
nie pierwszy raz w tym miejscu
znajdują się niewypały. W sierpniu 2012 w korycie przepływającego tuż obok potoku, przez
dwa dni leżał podobny pocisk.

3 maja 2016 (wtorek)

12:00 -

Wprowadzenie Pocztów Sztandarowych
Wysłuchanie Hymnu Narodowego
Wiązanka pieśni i wierszy patriotycznych
Przemówienie okolicznościowe Burmistrza Szklarskiej Poręby
Złożenie kwiatów pod pomnikiem
Wysłuchanie melodii patriotycznych
Zakończenie uroczystości

Skwer Jana Pawła II - ul. Buczka

9:30 - Koncert okolicznościowy w wykonaniu Chóru „PORĘBIANIE”
10:00 - Uroczysta Msza Święta koncelebrowana za Ojczyznę

Kościół p.w. Bożego Ciała - ul. Franciszkańska

PROGRAM:

Burmistrz Szklarskiej Poręby
zaprasza mieszkańców i gości
na uroczyste obchody
225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 Maja

NARODOWE ŚWIĘTO
KONSTYTUCJI
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