Od 1 lipca w całym kraju zmienia się system wywozu nieczystości. Nowe
zasady określane mianem rewolucji śmieciowej mają doprowadzić do
tego, że znikną dzikie wysypiska. Teoretycznie za śmieci powinni już płacić wszyscy, bo rząd i parlament zdecydowały, że opłata za wywóz nieczystości komunalnych będzie podatkiem. Zdecydowano również, że za
śmieci segregowane będziemy płacić mniej, a obowiązek organizacji wywożenia nieczystości przerzucono na samorządy.

zostają odpady na przykład po opakowaniach zbiorczych. Ich właściciele tłumaczą,
że kartony trafiają do kontenerów zbiorczych rozstawionych w całym mieście. To
prawda, ale pamiętać trzeba, że za opróżnianie tych kontenerów od 1 lipca także będziemy płacić. Zgodnie z ustawą skończyły
się darmowe wywózki nieczystości segre-

W Szklarskiej Porębie wywozem
śmieci od 1 lipca będzie się zajmować
konsorcjum składające się ze spółek Simeko oraz MPGK z Jeleniej Góry. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych publikujemy na stronie 4 biuletynu
oraz na stronie internetowej miasta
(www.szklarskaporeba.pl).
Przetarg rozstrzygnięty został kilka dni
temu. Dlaczego tak późno? Ma to związek
ze składanymi, przez nas mieszkańców,
deklaracjami. Przetarg można było ogłosić dopiero wówczas, gdy wiadomo
było o skali deklarowanych wywożonych nieczystości segregowanych i
niesegregowanych. Do tego potrzebne
są deklaracje i wprowadzenie ich do
systemu, a wprowadzenie jednej deklaracji do systemu trwa kilka minut.
Pod warunkiem, że jest poprawnie wypełniona. W przeciwnym wypadku podatnik musi być wezwany do uzupełnienia i złożenia wyjaśnień. Takich
błędnie wypełnionych deklaracji jest
całkiem sporo. Najczęściej w deklaracjach brakuje adresu nieruchomości,
albo PESEL.
Niektórzy mieszkańcy niezbyt poważnie podeszli do tego zagadnienia.
Do deklaracji zamiast konkretnych kwot
wpisywali np. „zgodnie z uchwałą rady
miasta”, a w pozycji dotyczącej ilości zużytej wody podawali „informacja w
KSWiK”. Takie deklaracje to problem
dla całego miasta, a nie urzędu, ponieważ
mają one wpływ na oszacowanie ilości
śmieci, a tym samym warunki przetargu.
W ostatecznym rozrachunku za błędy zapłacą wszyscy mieszkańcy. Dlatego tak

gowanych. Za to, że segregujemy śmieci będziemy teraz płacić mniej, ale za odpady
płacić musimy. Nawet jeśli są to posegregowane surowce wtórne. Takie decyzje
podjęli posłowie i senatorowie.
Na początku lipca wszyscy, którzy złożyli deklaracje śmieciowe otrzymają decyzje, w których podany zostanie numer
konta bankowego. Ważne, że każdy płatnik będzie miał swój indywidualny numer
bankowy (tak jak to robią firmy energetyczne czy telekomunikacyjne) na który
co miesiąc będzie wpłacać
kwotę wynikającą ze złożonej
deklaracji. Dzięki temu będzie
możliwe szybkie rozliczenie
płatnika. Nie trzeba będzie przeksięgowywać pieniędzy na poszczególne konta. Docelowo
taki system ma objąć też inne
formy podatkowe w mieście.
Zmiany jakie nas czekają od
pierwszego lipca mogą wprowadzić nieco zamieszania w codziennym naszym życiu. Zdaniem ustawodawców będą to
zmiany na lepsze. Trudno się
zgodzić z tą opinią, zważywszy,
że będziemy płacić więcej niż
przed „rewolucją śmieciową”. Jest to spowodowane przede wszystkim większymi
kosztami odbioru śmieci. Gmina na „rewolucji śmieciowej” nie będzie zarabiać.
Istnieją nawet obawy, że w niektórych
okresach trzeba będzie dopłacić z budżetu.
Aby to zrobić, znów trzeba będzie zabrać
pieniądze z innych działów, tak jak to się
dzieje w przypadku oświaty, na którą
subwencja jest zbyt niska.

ważne jest terminowe i dobre wypełnienie deklaracji. Osoby, które złożyły deklaracje z błędami są wzywane do ich poprawienia. Tak więc ci, którzy w swej
deklaracji dali do zrozumienia, aby
„urzędnicy sami sobie policzyli” i tak
będą musieć złożyć poprawną deklarację.
Na ukończeniu jest wprowadzanie deklaracji do systemu. Dopiero wówczas będzie wiadomo kto nie złożył tego dokumentu. Zgodnie z ordynacją podatkową
wydane zostaną decyzje wzywające do

złożenia deklaracji. Będą też prowadzone
postępowania wyjaśniające. Jeden z
mieszkańców napisał w deklaracji, że 2
osoby miesięcznie zużywają zaledwie
0,06 m3 wody. Są też przypadki, że zamiast deklaracji wpłynęły oświadczenia, że
na nieruchomościach na których prowadzona jest działalność gospodarcza nie powstają odpady komunalne. Dotyczy do
najczęściej sklepów, w których przecież po-

Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku
powstał w Polsce w Warszawie już w
1975 roku. Aktualnie, zgodnie z danymi
posiadanymi przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW, w Polsce
działają 424 uniwersytety. Najwięcej jest ich w województwie mazowieckim- 71,a w dolnośląskim41, oczywiście wśród nich nasz.
Celem pierwszych UTW było
umożliwienie zdobywania wiedzy
osobom starszym, które chciały
kontynuować edukację, gdyż nie
mogły się kształcić w młodości. Postęp społeczno- cywilizacyjny, wydłużający się czas życia ludzi spowodowały, że do programów UTW
włączyliśmy aktualne i współczesne problemy. W ten sposób możemy zapewnić zaspokajanie potrzeb np. samokształcenie, bycie w grupie,
poznawanie nowych technologii,
poszerzanie wiadomości i umiejętności, oraz realizację młodzieńczych zainteresowań.
Cały rok odbywały się zajęcia informatyczne, lektoraty języka angielskiego i niemieckiego ,gimnastyka usprawniająca, rehabilitacyjna
w basenie, edukacja muzyczna, teatralna,
przyrodnicza, historyczna, warsztaty aktywności twórczej, wycieczki, zajęcia z

nornic walking, spotkania integracyjne i
kulturalne. Wysłuchaliśmy kilkunastu ciekawych wykładów, uczestniczyliśmy też
w zajęciach praktycznych . Dużym zain-

W tym roku, jak od wielu już lat, w pięknym pałacu w Bukowcu odbył się festyn,
który był podsumowaniem działań związanych z propagowaniem ekologicznego
stylu życia już od najmłodszych lat. Organizatorem konkursów i festynu
jest Związek Gmin Karkonoskich.
Przedszkolaki, wykorzystując różnorodne techniki malarskie, wykonywały plakaty pod hasłem:
„Czyste Karkonosze”. Nikola Małaszuk z Przedszkola Samorządowego Nr 1 zajęła III miejsce w tej
kategorii oraz wyróżnienie za ekologiczny strój. Rywalizacja była
bardzo duża, ponieważ w tym
przedsięwzięciu, co roku uczestniczy wiele przedszkoli z naszego regionu.
Gratulujemy Nikoli i życzymy powodzenia
w dalszej nauce już w szkole podstawowej.
Korzystając z okazji pragniemy podziękować wspaniałym pracownikom

Centrum Edukacji Ekologicznej przy Karkonoskim Parku Narodowym oraz Nadleśnictwa Szklarska Poręba za przekazywanie dzieciom swojej wiedzy
i umiejętności w licznych spotkaniach

teresowaniem cieszyły się zajęcia z programu „Aktywny Senior;/ oraz „Kobiety
sobie radzą"

Nasze motto: Być w naszym UTW to
wielki dar, to przywilej. Więc się starajmy,
by żyło nam się jak najmilej.

i warsztatach twórczych w przedszkolu i
w bazach tych instytucji. Przedszkolaki
dziękują także serdecznie za pomoce edukacyjne, które otrzymały i dzięki którym
mogą utrwalać zdobytą wiedzę.

W roku szkolnym 2012/2013 Uniwersytet ukończyło 59 słuchaczy:
I rok – 10 osób
II rok – 5 osób
III rok – 17 osób
IV rok – 27 osób
Uroczyste zakończenie roku odbyło
się w gościnnych progach restauracji
„Kaprys”.Nagrody i certyfikaty wręczali
Burmistrz Grzegorz Sokoliński,Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Kubiela, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr.1
Justyna Kozik, Dyrektor MOPS Elżbieta
Pawłowska oraz Przemysław Wiater kustosz naszego muzeum.
Zespół Damy w liliowych kapeluszach
zaprezentował własne utwory w krótkim
przedstawieniu „Babeczki i rodzynek”Rodzynek to jedyny Pan biorący udział w
warsztatach aktywności twórczej.
Uniwersytet Trzeciego Wieku składa
serdeczne podziękowania za pomoc i
współpracę dla:
Miasto Szklarska Poręba,
Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej,
Szkoła Podstawowa nr 1,
Szkoła podstawowa nr 5,
Muzeum Braci C. i G. Hauptmannów,
Karkonoskie Centrum Edukacji,
Państwo Beata i Zbigniew Czekaj,
Pani Dorota Nowak.
Zarząd UTW

Wkrótce położony zostanie nowy asfalt na ulicy Piastowskiej. Jednak na
razie wyłącznie na części drogi położonej w granicach miasta. Dolny odcinek
musi poczekać, aż zostanie uzgodnione
finansowanie jego remontu. A jest to
problem, ponieważ jest to droga powiatowa i na dodatek leżąca w granicach Piechowic, a jest jednocześnie
początkiem ulicy Piastowskiej w
Szklarskiej Porębie. Taki jest przebieg
granic naszego miasta.
Po latach negocjacji i wykonaniu przez
starostwo przy współudziale finansowym
Szklarskiej Poręby remontu Piastowskiej
i Górnej miasto przejęło te ulice. Dzisiaj
nie ma problemu z dojazdem ze Szklarskiej Poręby Dolnej do Średniej i Górnej.
Ale pojawił się problem na dojeździe od
strony Piechowic. Ten odcinek po ostatniej zimie wyglądał jak sito. Jego dalsze
łatanie nie miało sensu, bowiem nie było
już czego łatać. Plomby nie miały się
czego trzymać – warstwa ścieralna asfaltu była tak popękana, że nie było do
czego kleić. Podjęta została więc decyzja
o sfrezowaniu drogi, czyli ściągnięciu
górnej warstwy asfaltu. Wykorzystano
fakt, że w mieście pracowała wynajęta do
tego celu specjalistyczna maszyna, której
samo sprowadzenie jest bardzo kosztowne. Jeśli już była na miejscu, można
było ją wykorzystać.
Układanie nowej nawierzchni na od-

Rozpoczął się remont mostu przy ul.
Mickiewicza. Nie da się ukryć, że wprowadza to spore zamieszenie komunikacyjne. Mieszkańcy zadają pytanie
dlaczego objazd do
ulicy Mickiewicza
wytyczono wyłącznie
od strony skrzyżowania z Szosą Czeską
(Parking
Kamieńczyk), a nie ma oznakowanego dojazdu
ulicą Gimnazjalną.
Otóż ta druga ulica
jest zbyt wąska, aby
skierować na nią duży
ruch. Nie oznacza to,
że nie można z niej korzystać. Wręcz przeciwnie, mieszkańcy z
pewnością to zrobią. Zapewne nawigacje
samochodowe też tą ulicą będą kierowały
pozostałych kierowców. Nie mniej ofi-

wymywać podbudowę ulic. Fakt, że ten
fragment ulicy Piastowskiej nie wygląda
dobrze, ale i tak się lepiej podróżuje niż
zaraz po zimie, kiedy kilku kierowców
uszkodziło tam zawieszenie. Nie wiadomo jak długo będzie trwać ten stan.
Remont miejskiego odcinka tam gdzie
można użyć sprzętu MZGL już się zaczął. Wkrótce do miasta przyjedzie też

urządzenie, którym asfalt rozkłada się na
dużych powierzchniach. Trwają negocjacje z władzami powiatu nad nowym porozumieniem w sprawie letniego i zimowego
utrzymania. Przez ostatni rok zajmowało
się tym miasto. Jednak w kwietniu umowa
wygasła. Samorząd Szklarskiej Poręby nie
chce się godzić na dotychczasowe warunki, bo są one nie do zaakceptowania.
Powiat na całoroczne utrzymanie drogi (w
tym remonty nawierzchni) przeznaczył zaledwie 11 tys.
złotych. Tymczasem
dotychczasowy koszt
jej utrzymania wyniósł prawie 60 tys.
złotych. Oczywiście
można
zostawić
drogę na głowie starostwa, ale to nie rozwiązuje problemu.
Przyjeżdżający do
miasta turysta nie
rozróżnia, która jest
droga miejska, która
powiatowa, a która
wojewódzka czy też
w zarządzie GDDKiA, Lasów Państwowych czy PKP. On będzie narzekać na
miasto. Dlatego w interesie Szklarskiej Poręby jest, aby utrzymaniem wszystkich
dróg i ulic zajmował się jeden podmiot.
Należy mieć też świadomość, że do tego
trzeba będzie dołożyć pieniądze. Ale nie
można się zgodzić na ponad 80 procentowy udział w kosztach utrzymania.

cjalny objazd na ul. Mickiewicza wytyczony jest od góry.
Rozpoczął się także remont mostu przy
ul. 1 Maja. Starostwo wprowadziło

że okresowo na ulicy 1 Maja mogą się
tworzyć korki.
Obie inwestycje muszą zakończyć się
przed zimą i wykonawcy zapowiadają, że
zdążą na czas. Tak też zresztą są podpisane umowy.

cinku do granicy miasta planowane było
w pierwszej dekadzie czerwca. Jednak takich prac nie wolno prowadzić podczas
opadów deszczu. A pogoda nas nie rozpieszczała. Kiedy wreszcie zrobiło się
sucho, trzeba było pilnie ratować te odcinki ulic gdzie ulewne deszcze zaczęły

zmianę organizacji ruchu polegającą na
tym, że na moście odbywa się ruch wahadłowy sterowany światłami. Oznacza to,

Po kilku latach bezskutecznych prób
Agencji Mienia Wojskowego udało się
sprzedać dawny WDW Wysoki Kamień.
Obiekt od wojska odkupiło... wojsko. W danym wojskowym domu wypoczynkowym
będzie teraz ośrodek Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
Z punktu widzenia miasta należy żałować,
że nie znalazł się żaden inwestor, który
chciałby zrobić tam hotel. Cena wywoławcza
na przetargach była za wysoka. Pierwotnie
Agencja chciała za nieruchomość 10 mln złotych. Później cena spadała, ale wciąż była za
wysoka. Tym bardziej, że jeśli ktoś chciałby
tam wybudować hotel, to prawdopodobnie
większą część obiektu trzeba byłoby rozebrać.
Ostatecznie AMW po negocjacjach sprzedała obiekt szkole oficerskiej. Oznacza to, że
do kasy miasta nie będą wpływać podatki od
nieruchomości. Nie będzie też pobierana
opłata miejscowa. Ale też można liczyć na to,
że przez cały rok będą tam przyjeżdżać studenci, którzy będą przecież również chodzić
po mieście, zaglądać do kawiarni i sklepów.

W niedziele 16 czerwca na nowym Orliku
przy ulicy Partyzantów w Szklarskiej Porębie odbył się turniej piłkarski. Mecz otwarcia był jednoczenie meczem o zwycięstwo
i pierwszym meczem o stawkę, który odbył
się na tym obiekcie. Naprzeciwko siebie stanęli odwieczni rywale drużyna ze Szklarskiej
Dolnej i Szrenica Stars. Obie drużyny wystąpiły w mocno odmłodzonych składach.
Mecz był wyrównany i bardzo emocjonujący. Wynik końcowy to 7:5 dla Szrenicy
Stars. Drużyna w składzie: Maciej Bieńkowski, Dominik Gałat, Marcel Lizak, Sebastian Pałdyna, Bartosz Bieńkowski, Max
Galat, Zbigniew Kubiela, Zbigniew Bieńkowski oparta na zawodnikach KS Szrenica
Szklarska Poręba rozegrała bodaj najlepszy
mecz w swojej kilkuletniej historii i zasłużenie wygrała swój pierwszy turniej. Drużyna ze Szklarskiej Dolnej tym razem musiała zadowolić się drugim miejscem.

Na około 4 mln złotych zostały oszacowane
szkody infrastruktury drogowej jakie powstały podczas czerwcowych nawalnych
deszczy. Na łącznym odcinku 5,5 km stwierdzono uszkodzenia na przeszło 10 ulicach.
Przede wszystkim spływająca woda niszczyła pobocze. Oprócz tego uszkodzone zostały kładki i mosty na Słowackiego, Okrzei
i Żeromskiego. Straty oszacowano na około
800 tys. Na niewiele więcej wyceniono straty

na Szklarskim Potoku i Bednarzu, gdzie wymyte
zostało koryto.
W sumie wartość robót remontowych szacuje się na poziomie 6 mln złotych. Skala
zniszczeń powodowana przez wodę jest
ogromna. Miasto nie jest w stanie tego wszystkiego remontować z własnych środków. Dlatego niezbędne są subwencje MSWiA. Ale pamiętać trzeba, że dotacje celowe nie pokrywają
wszystkich kosztów. Najczęściej wystarczy ich
na około 50% wartości robót. Resztę pieniędzy trzeba dołożyć z budżetu miasta.
twem Artura Leszczawskiego - "Szklarska
Poręba - stara i nowa". Gościem Salonu była
pisarka Joanna M. Chmielewska.

Stowarzyszenie Puch Ostu tym razem na
Salon Artystyczny zaprosiło miłośników
twórczości Jana Sztaudyngera do Domu
Carla i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej
Porębie. W ramach tegorocznego Salonu odbyły się IV Konkurs Recytatorski, a także
rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny.
Była też niewielka wystawa fotografi z projektu przeprowadzonego pod kierownic-

fot. Marzena Czarnecka

Nieważkość można poczuć w Szklarskiej Porębie. W Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada ustawiono „Wieżę
Emocji”. Podczas swobodnego, lecz
kontrolowanego
spadku, można
przez chwilę poczuć się jak kosmonauta. Oprócz
tego widać panoramę Karkonoszy,
bowiem wieża
ustawiona jest na
wzgórzu, a uczestnicy zabawy wyjeżdżają ponad
korony drzew.
Nie jest to bardzo wysoka konstrukcja. Jednak
dzięki temu mogą
z niej korzystać także dzieci. Ograniczenie wiekowe dotyczy osób poniżej 6 roku
życia oraz mających mniej niż 120 cm
wzrostu. Emocje podczas spadania w dół

z prędkością 6m/s są duże, także dla dorosłych.
To kolejna inwestycja spółki zarządzającej parkiem położonym w centrum miasta.
Przed trzema laty, wybudowana została grawitacyjna kolejka górska „Alpine Coaster”.
W tym roku stanęła
„Wieża Emocji” oraz
nowy „Ogród Dmuchańców”, który z
pewnością będzie się
podobać dzieciom. Na
najmłodszych przygotowany jest też „Dziecięcy Labirynt”. To
zadaszona, dwupoziomowa konstrukcja z
torem przeszkód i kulkowym basenem. W
najbliższych dniach
uruchomiony zostanie
też „Mini Golf” z 18 dołkami do gry.
W połowie lipca, w Parku Esplanada polską premierę będą miały „Laser Bumpers”.
To pojazdy, które potrafią się obracać z

prędkością 6 m/s. Uczestnicy zabawy mogą
do siebie strzelać wiązkami laseru i za każde
trafienie otrzymują punkty. Dzieci z pewnością ucieszą się z możliwości ścigania się
„Mini Cars”. Spółka w tegorocznych planach
ma też jeszcze zakup „Rodeo” i lodowiska.
Po wakacjach będą kontynuowane prace
w parku. Alejki mają zostać wybrukowane.
Wkrótce powinny się rozpocząć konkursy
ofert. Spółka zarządzająca Esplanadą remontuje też przedwojenny budynek. Docelowo w przyszłym roku ma tam zacząć
działać kawiarnia. Część inwestycji prowa-

dzonych jest dzięki dotacji unijnej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego.
Więcej na stronie www.ParkEsplanada.pl
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22 czerwca na hali sportowej przy SP
1 rozegrany został I Turniej Badmintona
"SET CUP". Do rozgrywek przystąpiło 30
zawodników i zawodniczek w trzech kategoriach: open, amator i kobiety.
Turniej rozegrany został systemem gru-

Dnia 8 czerwca w czeskim Harrachovie odbył się XIII Międzynarodowy Turniej Amatorskich Drużyn Mieszanych w
Piłce Siatkowej o Puchar Harrachova.
Tradycyjnie do udziału w zawodach zaproszono drużynę ze Szklarskiej Poręby.
Impreza jak co roku odbywała się w serdecznej atmosferze, choć oczywiście nie
zabrakło żyłki rywalizacji.
W turnieju wystąpiło siedem czeskich
drużyn, siatkarze z Niemiec oraz dwie
ekipy polskie: obok Szklarskiej Poręby
również ”TKKF Orle” z Jeleniej Góry. Zawody rozgrywały się w dwóch grupach,
w których drużyny rywalizowały na zasadzie „każdy z każdym”. Nie obyło się
bez niespodzianek: w południe nad Harrachovem rozpętała się burza z ulewnym
deszczem, która, jako że zawody odbywały się pod niebem, spowodowała po-

powo-pucharowym, co sprawiło wiele
radości uczestnikom, którzy aby przebrnąć
przez drabinkę rozgrywek musieli niejednokrotnie rozegrać 6 meczy.
Ogromnym zaskoczeniem dla sędziów
i organizatorów był 11 letni Patryk Panasewicz, który w kategorii amator dotarł, aż
do półfinału wykazując się niesamowitymi umiejętnościami i ogromnym potencjałem.
Zwycięzcami poszczególnych kategorii okazali
się:
OPEN
1 - Marcin Nowak
2 - Arkadiusz Słupek
3 - Jan Wolańczyk
KOBIETY
1 - Bożena Paluch
2 - Renata Turek
3 - Anna Potrzeszcz
AMATOR
1 - Kinga Barna
2 - Mariusz Mikołajczyk
3 - Patryk Panasewicz

nadgodzinną przerwę w grze. Czas ten został owocnie wykorzystany przez szklarskoporębską drużynę, gdyż po ulewie gra
układała się dużo lepiej.
Ostatecznie nasi siatkarze zajęli siódme
miejsce spośród dziesięciu ekip, a w ostatnim meczu pokonali samych gospodarzy
turnieju. Mimo drobnych kaprysów pogody imprezę można uznać za udaną. Co
do wyników sportowych: z niecierpliwością czekamy już na przyszłoroczny
turniej i kolejną okazję do zdobycie Pucharu Harrachova.
Szklarską Porębę reprezentowali: Katarzyna Marek, Marta Trzeciak, Janusz
Marek, Michał Marek, Michał Pinkowicz,
Maciej Adamiak, Mateusz Frąc, Jarosław
Draczuk oraz Rafał Leszczawski.
Rafał Leszczawski
Zdjęcia Maria Leszczawska

15 czerwca miłośników dwóch kółek z
Polski i Czech wybrali się na wycieczkę
rowerową. Pogoda dopisała. Na Polanie
Jakuszyckiej stawiło się ok. 50 rowerzystów, którzy wspólnie wyjechali na izerskie szlaki. Wśród uczestników byli zarówno amatorzy jak i profesjonaliści. Nie
chodziło tu jednak o wyścig tylko o dobrą
zabawę i integrację rowerowych środowisk czeskich i polskich. Celem wy-

cieczki była Jizerka. Uczestnicy przejechali przez Osadę Turystyczną Orle i
mostek na Jizerce. Na mecie czekał poczęstunek i miłe upominki od organizatorów. Partnerska wycieczka zorganizowana była przez Związek Gmin
Mikroregion Tanvaldzki w ramach pro-

jektu „Optymalizowanie i propagowanie
tras rowerowych czesko-polskiego areału
cyklistycznego”. W ramach projektu powstanie również mapa z znaczonymi trasami rowerowymi czeskiego i polskiego
pogranicza. Miasto Szklarska Poręba jest
partnerem projektu.

21 i 22 czerwca w Świnoujściu, prezentowaliśmy nasze miasto zachęcając
mieszkańców zachodniopomorskiego województwa do przyjazdu w Karkonosze i
Góry Izerskie. Zaznaczyć tu trzeba, że byliśmy jedynymi przedstawicielami górskich miejscowości podczas Dni Morza,
a co za tym idzie cieszyliśmy się szczególnym zainteresowaniem. Burmistrz
Szklarskiej Poręby podczas konferencji
prasowej zaprezentował letnią i zimową
ofertę naszego miasta oraz opowiedział
o odbywających się u nas imprezach:
Mistrzostwach Świata w Biegach Górskich, półmaratonach, Wielkiej Pętli Izerskiej oraz letnim Biegu Piastów, Mistrzostwach Świata w Nordic Walking,
Pucharze Świata w Narciarstwie Biegowym i Festiwalu Rowerowym. Przedstawił warunki dzięki, którym Szklarska Po-

ręba jest idealnym miejscem do wypoczynku oraz organizacji światowych wydarzeń. Nasze stoisko umiejscowione zo-

stało w Basenie Północnym na przystani
jachtowej. Pracownicy Referatu Promocji Miasta prezentowali na nim atrakcje
Szklarskiej Poręby , bazę noclegową naszego miasta i wakacyjne imprezy, odwiedzający mogli liczyć na ciekawy upo-

minek. Podczas Dni Morza zamiast
Neptuna pojawił się... Duch Gór, za którego przebrał się Robert Szuber z Lokalnej Organizacji Turystycznej. Przez
dwa dni stoiska odwiedziło kilkanaście
tysięcy gości w tym głównie mieszkańcy
Świnoujścia, Szczecina, Niemiec i Wielkopolski. Świnoujście prezentowało swą
ofertę podczas tegorocznych targów turystycznych TOURTEC w Jeleniej Górze.
Nasze regiony dzieli kilka godzin jazdy
samochodem. Mamy równie atrakcyjną,
choć całkowicie odmienną, ofertę turystyczną co stanowi świetną bazę dla przyszłej współpracy górskiego i nadmorskiego kurortu.

Już 1 lipca w Świetlicy Środowiskowej
„Plus” oraz Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka”, działających
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie rozpoczyna
się akcja „Lato w Mieście”. W „Plusie” w
tym roku realizowany będzie projekt „Wakacyjne przygody w Karkonoszach”, w ramach którego zaplanowano m. in. wycieczki piesze i autokarowe po okolicy,
zajęcia artystyczne, warsztaty z tenisa
ziemnego, naukę Zumby oraz wiele innych atrakcji. W „Cegiełce” i Klubie integracji Społecznej w Szklarskiej Porębie

Dolnej organizatorzy wakacji oferują
dzieciom: warsztaty animacji czasu wolnego, kurs fotograficzny, warsztaty dziennikarskie oraz wspólne tworzenie fotobloga. Jak co roku, wychowankowie
świetlic wyjeżdżają w sierpniu na kolonie
nad Morze Bałtyckie. Tym razem dzieci
wypoczywać będą w Jarosławcu a za organizację kolonii odpowiada Towarzystwo Nasze Szwederowo z Bydgoszczy.
Wyjazd jest dla uczestników kontynuacją
realizowanego w świetlicach przez cały
rok programu wychowawczo-profilaktycznego, a podobnie jak Lato w mieście

finansowany jest ze środków budżetu
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z
wydawanych miejscowym podmiotom
zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W trakcie trwania 14-dniowego
turnusu, na 30 dzieci z naszego miasta,
czeka wiele atrakcji, tj. wycieczka po Słowińskim Parku Narodowym, wycieczka
rowerowa do Darłowa i Aquaparku w
Darłówku oraz gry i zabawy, dyskoteki i
ogniska. Wychowankowie uczestniczyć
będą także w prowadzonym na koloniach
programie profilaktycznym. Dziesięcioro
dzieci z naszego miasta pojedzie również
na bezpłatne kolonie do Kołobrzegu organizowane przez Kuratorium Oświaty.

W nocy z soboty na niedzielę (22/23.06) w parku przy domu
Braci C i G. Hauptmannów odbyła się Sobótka Świętojańska zorganizowana przez Towarzystwo Izerskie i Partnerstwo Lokalne
„Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”. Do głównych atrakcji imprezy należały: zorganizowana w Muzeum wystawa i prelekcja
dotyczące obchodów Sobótki i Tygodnia św. Jana w Szklarskiej
Porębie, występ Bractwa Walońskiego, spektakl Tancerzy
Ognia, konkurs na Szklarskoporębski Wypiek Świętojański oraz
tradycyjne szukanie kwiatu paproci. Nie zabrakło oczywiście rzucania wianków przez panny i późniejszego wyławiania ich przez
kawalerów, skoków przez ognisko i wróżb. Każdy znalazł cos
dla siebie a najbardziej wytrwali uczestnicy spotkania bawili się
przy dźwiękach gitar prawie do białego rana.
Festyn Sobótka świętojańska, czyli zwyczaje i obrzędy integrujące społeczność Szklarskiej Poręby przygotowany w formule
partnerskiej dofinansowany był ze środków z pożytku publicznego. (MOPS-MSL)

foto: Marzena Czarnecka

