Spore zmiany czekają gimnazjalistów i licealistów w nowym roku szkolnym. W budynku Zespołu Szkół na parterze nie ma już sal lekcyjnych.
Zamiast tego powstały pokoje, w których śpią uczniowie przyjezdni. To
nowa część internatu.

Internat w szkole? Tak właśnie jest w
Zespole Szkół w Szklarskiej Porębie. Decyzję o przerobieniu sal lekcyjnych na internat podjęto ponieważ było to najtańsze
i najszybsze rozwiązanie. Pierwotnie rozważano rozbudowę internatu przy ul.
Franciszkańskiej, ale nieruchomość jest
własnością powiatu. Starostwo nie ma pieniędzy na taką inwestycję.
Nie wyraziło też zgody na
przejęcie przez miasto istniejącego obiektu. Inną
koncepcją było dostosowanie dawnego „Chmielnika”,
jednak koszty adaptacji
tego budynku na internat
były zbyt wysokie. Ostatecznie zdecydowano, że
bez szkody dla szkoły, zaadoptowany zostanie parter
budynku.
Odpowiedź na pytanie:
po co to wszystko, jest stosunkowo prosta. Otóż chodzi o to, aby w Szklarskiej
Porębie nadal było Liceum
Ogólnokształcące. Ma w tym pomóc właśnie internat.
Z każdym rokiem (jak w całym kraju)
maleje liczba urodzin dzieci w Szklarskiej
Porębie. To ma przełożenie na liczbę
uczniów na wszystkich szczeblach edukacji. Niż demograficzny coraz bardziej
uderza w oświatę licealną, a to oznacza,
że coraz mniej pieniędzy z subwencji
przeznaczanych jest na to szkolnictwo w
Szklarskiej Porębie. Szkolnictwo średnie
podlega starostwu, które z braku pieniędzy, nie jest chętne do utrzymywania małych placówek. Któregoś roku może się
okazać, że władze powiatu podejmą decyzję o likwidacji LO. Wówczas dzieci ze

Szklarskiej Poręby będą musiały dojeżdżać do Jeleniej Góry.
Ratunkiem dla LO jest Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która otrzymuje
specjalną subwencję. Takich szkół w Polsce nie jest dużo i dzięki internatowi
można przyjąć kolejnych uczniów z innych miast, którzy chcą trenować nar-

ciarstwo biegowe, biathlon czy badminton. A jeśli do tego będą dobre wyniki
sportowe, to szkoła może liczyć na kolejne ministerialne pieniądze. Tym samym
im więcej uczniów z dobrymi wynikami
sportowymi tym większe szanse na utrzymanie szkoły średniej w Szklarskiej Porębie. Dlatego w ostatnich latach podejmowane są różne inwestycje związane z
infrastrukturą sportową, która ma nie
tylko pomagać, ale też zachęcać do uczenia się w Szklarskiej Porębie. Bo przecież
tego typu szkoły konkurują ze sobą.
Liczba uczniów chcących uprawiać sport
nie jest wielka. To widać po uczniach ze
Szklarskiej Poręby, którzy nie chętnie ko-

rzystają z oferty klas sportowych.
W nowym internacie powstaną 32 miejsca. Koszt inwestycji obliczony jest na
297.609 złotych w części budowlanej
oraz około 60 tys. złotych na wyposażenie. Znacznie więcej kosztować będzie
żłobek, którego budowa powinna się rozpocząć jeszcze tej jesieni. Na ten cel miasto otrzymało dotację z programu „Maluch
2013 - edycja 1”
w
wysokości.1.035.000 złotych. Jest już pozwolenie na budowę i za chwilę odbędzie
się przetarg na tę inwestycję, która będzie
realizowana przy przedszkolu na Hucie.
Plany zakładają, że od kolejnego roku
szkolnego żłobek będzie już działać. Będzie w nim miejsce dla 45
dzieci już od 6 miesiąca życia.
Żłobek w mieście jest niezbędny. Nie wszystkie matki
mogą sobie pozwolić na długie i bezpłatne urlopy macierzyńskie. Aby utrzymać
się na rynku zawodowym,
muszą wracać do pracy.
Obecnie jest to bardzo
trudne. W Szklarskiej Porębie od lat nie ma żłobka. Co
prawda jest jeden oddział w
przedszkolu przy ulicy Sikorskiego, ale pamiętać
trzeba, że to przedszkole docelowo ma zostać zlikwidowane. Stan techniczny budynku pogarsza
się od lat. Jego dalszy remont jest nieuzasadniony ekonomicznie. Dlatego
trwają prace związane z rozbudową przedszkola na Hucie.
Od ubiegłego roku trwa likwidacja
dawnych mieszkań służbowych, które są
w tym budynku. Opróżnione zostały już
dwa trzech lokali. Na zamianę lokalu
oczekuje ostatni lokator. Po tym ekipy budowlane zaadaptują mieszkania do potrzeb przedszkola łącząc je z istniejącą placówką. Dzięki temu będzie można
uruchomić dodatkowe dwa oddziały, które
przejmą dzieci z przedszkola na ulicy Sikorskiego.
dokończenie na stronie 2
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Od sierpnia w Urzędzie Miasta zatrudniony został inspektor ds windykacji
opłaty od odpadów komunalnych. Innymi słowy jest osoba, która to będzie się
zajmowała ściąganiem należności od tych
właścicieli nieruchomości, którzy unikają płacenia za śmieci.
W myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć do Burmistrza deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej
nieruchomości odpadów komunalnych. W
przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel
nieruchomości jest
obowiązany złożyć
nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby
pierwszą deklarację zobowiązani byli złożyć do 31 marca 2013r, a kolejne winny
być składane do 31 stycznia każdego roku.
W przypadku nie złożenia deklaracji we
wskazanych powyżej terminach, Burmistrz Szklarskiej Poręby zobowiązany
jest wszcząć postępowanie w sprawie
określenia wysokości opłaty za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi, w wyniku którego wydana zostanie decyzja
określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc
pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym
średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze – art. 6 lit. „o” ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Wszczęcie postępowania poprzedzone zostanie

skierowaniem do właściciela nieruchomości wezwania w sprawie wyjaśnienia
przyczyn niezłożenia deklaracji.
Przypomnieć również należy, iż niezłożenie deklaracji wymaganej przepisami
prawa, zagrożone jest karą grzywny do
720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom
łącznie, przewidzianą w art. 54 kodeksu
karnego skarbowego. Postępowanie prowadzone jest wówczas przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego, na wniosek Burmistrza.

Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie będą w terminie wywiązywać się
z obowiązku uiszczania należności za
gospodarowanie odpadami komunalnymi,
wszczynane będą postępowania egzekucyjne w trybie przepisów ustawy z dnia 17
czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to możliwość egzekucji należności z majątku podatnika. Dłużnik zostanie dodatkowo
obciążony kosztami wysłania upomnienia,
kosztami i opłatami egzekucyjnymi, a
także obowiązkiem zapłaty odsetek liczonych od pierwszego dnia po upływie
terminu płatności aż
do dnia spłaty całego zadłużenia.
Wartym podkreślenia jest również
fakt, iż obecnie obowiązujące przepisy
prawa, mianując
Burmistrza organem
egzekucyjnym nie
pozostawiły wyboru
- prowadzenie egzekucji należności z
tytułu wywozu odpadów komunalnych jest obowiązkiem tegoż organu.
Burmistrz będzie z
tego obowiązku rozliczany przy okazji
prowadzenia kontroli przez uprawnione organy.
Do końca sierpnia w Szklarskiej Porębie obowiązuje
abolicja dotycząca „deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi”. Osoby które złożą stosowny dokument do 31 sierpnia unikną
kary za nieterminowe złożenie deklaracji,
ale nie unikną odsetek karnych za nie zapłacony terminowo podatek. Wobec właścicieli i zarządów nieruchomości, którzy
w tym terminie nie złożą deklaracji, po 1
września wszczęte zostanie postępowanie
egzekucyjne, którego prowadzeniem zajmie się powołany windykator.

ciąg dalszy ze strony 1

latki. To zakłada program rządowy. Specjalne klasy będą dostosowane w Szkole
Podstawowej nr 1.
Szklarska Poręba powoli się wyludnia.
Oficjalnie miasto liczy nieco ponad 6,5 tysiąca osób. Ale szacuje się, że faktycznie
mieszka u nas nieco ponad 5 tysięcy stałych mieszkańców. Nic nie wskazuje na to,
aby liczba mieszkańców miała w najbliższych latach się zwiększyć. Wręcz przeciwnie. Nie mniej miasto na oświatę z każ-

dym rokiem przeznacza coraz więcej pieniędzy. Oczywiście rządowa subwencja jest
niewystarczająca. W roku 2012 wyniosła
ona 2.742.970 złotych, gdy tymczasem na
oświatę przeznaczyliśmy w sumie
7.141.458 złotych. Niedobór pokryty został
z dochodów własnych. Identycznie jest w
tym roku, choć subwencja jest jeszcze
bardziej niedoszacowana. Dlatego Związek
Miast Polskich postawił o wystąpieniu na
drogę sądową przeciwko rządowi.

Zapewne to nie rozwiąże problemu dostępu wszystkich dzieci do przedszkoli.
Jednak póki co nie ma szans na realizację
budowy nowej placówki przy ulicy Słoneczna Polana. Jej koszt przekracza możliwości budżetowe Szklarskiej Poręby, a
na dotację tej wysokości nie ma co liczyć.
Problem ilości dzieci w przedszkolach zostanie rozwiązany, gdy obowiązkiem
szkolnym objęte zostaną wszystkie 6-

2

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 3 września 2013 nr 14/13 (107)

W całym mieście trwa montaż drogowskazów w stylu Benna.
Po pierwszej próbie z połowy lipca, gdy pierwsze znaki podane
zostały krytyce, kolejne znaki nabierają coraz bardziej właściwych kształtów i nawiązują do historycznych znaków, jakie w
Szklarskiej Porębie powstały ku uciesze turystów w latach 20 i
30 ubiegłego stulecia.
Oczywiście ile osób tyle opinii, zwłaszcza wśród mieszkańców, ale widać, że turystom niektóre znaki przypadają do gustu.
Tak jest m.in. na Zakręcie Śmieci albo przy parkingu Wodospadu Szklarka.
Czekamy na kolejne znaki i do tematu wrócimy po zakończeniu całego projektu.
„Oznakowanie atrakcji turystycznych” Szklarska Poręba,
Harrachov to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007 -2013, Fundusz
Mikroprojektów Euroregionu Nisa-Nysa.

Zakończył się I etap prac rozbudowy
cmentarza komunalnego. Dokonanowszelkich niezbędnych odbiorów. Obecnie
trwa wydawanie decyzji na pozwolenie
na użytkowanie. Więcej na temat tej inwestycji napiszemy w kolejnym numerze
Biuletynu.

***
Szklarska Poręba otrzymała dofinansowanie na wykonie 4 szałasów (schronów) dla turystów. Wszystkie powstaną
na terenie Gór Izerskich. Służyć będą nie
tylko turystom pieszym, ale także rowerzystom a zimą narciarzom klasycznym.
Teren już został przekazany wykonawcy.

***
Zakończyła się budowa oświetlenia na
ulicach Słoneczna i Sikorskiego. Wybudowana została tam linia kablowa, a stary
napowietrzny kabel energetyczny został
zlikwidowany. Dodatkowo na ul. Słonecznej wymieniono 13 starych latarni,
które należały do energetyki. Teraz całe
oświetlenie jest miejskie.

***
Zgodnie z harmonogramem przebiegają prace związane z budową mostu na
ulicy Mickiewicza. Mimo wcześniejszych problemów z sieciami jakie odkryto pod mostem, dzięki dobrej
pogodzie, nadgoniono stracony czas.
Obecnie trwają prace związane z budową
przyczółka od strony ulicy Jedności Narodowej. Po zakończeniu tych prac chodnik znów powinien zostać udostępniony
pieszym.
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Niemal 2 tysiące rowerzystów wzięło
udział w tegorocznym Festiwalu Rowerowym Bike Action. Na szrenickim stoku spotkali się po raz 17 udowadniając, że moda na
rowery nie mija. Wręcz przeciwnie, jeździ
coraz więcej osób.
Festiwal Rowerowy w Szklarskiej Porębie to spotkanie różnych dyscyplin. Od bardzo widowiskowych zawodów w rowerowym zjeździe (downhill), poprzez
wszelkiego rodzaju skoki (dirt i BMX) czy
wreszcie maraton MTB, który tradycyjnie
przyciąga największą grupę rowerzystów
ścigających się na trzech dystansach. Warto
też wspomnieć o zdobywającym coraz większą popularność rowerowym Enduro, a przecież Festiwal Rowerowy w Szklarskiej Porębie to miejsce polskich narodzin
niektórych rowerowych dyscyplin.
Przy okazji zawodów dla dorosłych, rozegrane zostały też bardzo poważne i bardzo
emocjonujące zawody dla dzieci. Odbyły się
mini targi rowerowe, pokazy filmów rowerowych i wycieczki rowerowe.

Po raz 43 Program Trzeci Polskiego Radia zorganizował największą w Polsce akcję
sportowo-turystyczną dla dzieci i młodzieży

„Wakacje na Dwóch Kółkach”. Pomysłodawca akcji Henryk Sytner z Radiowej
Trójki stawia przede wszystkim na
aktywny wypoczynek, popularyzowanie turystyki rowerowej i poznawanie
ciekawych, mało uczęszczanych tras
rowerowych. Laureaci tegorocznego
konkursu spędzą dwa tygodnie na Wyspach Kanaryjskich (od 24 sierpnia
2013) ale zanim to nastąpi spędzą trochę czasu na trasach Rowerowej Krainy w Szklarskiej Porębie. Henryk Sytner i tegoroczni zwycięzcy „Wakacji
na Dwóch Kółkach” byli obecni na Fe-

4

Trzydniowe rowerowe zmagania pod
Szrenicą tradycyjnie zakończyły się wielkim
finałem, jakim jest konkurs skoków do

stiwalu Rowerowym w miniony weekend.
Pojawili się tuż przed startem Maratonu
wzbudzając duże zainteresowanie startujących. Pojawili się również w TVP
Wrocław w programie „Tylko u nas…
najpiękniejszy Dolny Śląsk” gdzie opowiedzieli o akcji i trasach rowerowych
Szklarskiej Poręby. Dotychczas w „Wakacjach na Dwóch Kółkach” wzięło
udział ponad 30 tysięcy słuchaczy. Impreza ma już charakter wielopokoleniowy. Wśród uczestników zdarzają się
nie tylko dzieci uczestników, ale są już
nawet wnuki zarażone pasja rowerową.
Gratulujemy laureatom i zapraszamy na
trasy Rowerowej Krainy.

wody. Impreza do Szklarskiej Poręby ściąga tysiące publiczności, bowiem skoki są bardzo widowiskowe.
O festiwalu rowerowym szeroko informowały media. Do Szklarskiej Poręby przyjechały
m.in. ekipy TVN24 oraz TVP Wrocław.

Bardzo interesujący film i program o Szklarskiej Porębie zrealizowała ekipa TVP Wrocław.
Premiera miała miejsce na tej antenie 17 sierpnia, ale powtórki można też obejrzeć w sieci
TVP Info oraz w internecie.
Program „Tylko u nas… najpiękniejszy
Dolny Śląsk ” - to propozycja dla dociekliwych
miłośników naszego regionu, który kryje wiele
tajemnic i miejsc niezwykłych. Zanim doszło
do realizacji niemal godzinnego programu na
żywo, wcześniej ekipa TVP przez kilka dni robiła zdjęcia w najpiękniejszych i najciekawszych miejscach naszego miasta.
Pokazano niemal wszystko czym można zachęcić turystę do odwiedzin Szklarskiej Poręby
w sezonie letnim. Historia, współczesność,
przyroda, rozrywka, relaks, turystyka i sport.
Taka jest Szklarska Poręba widziana okiem
obiektywu kamery, co można zobaczyć na stronie internetowej www.tvp.pl/wroclaw/rozrywkowe/tylko-u-nas-najpiekniejszy-dolny-slask
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W połowie sierpnia po raz VI odbywał się
Międzynarodowy Plener Malarski. Od 11
do 21 w Willi „Do Słońca” pracowało
kilku artystów, a efekty ich pracy można
oglądać do połowy września.
Maciej Piotrowski artysta malarz, rzeźbiarz
i poeta na stałe związany z Lesznem, po raz
6 zorganizował w okresie wakacyjnym międzynarodowy plener sztuki.
Dotychczasowe plenery odbyły się w gościnnych progach wielu urokliwych miejscowości takich jak: Ruda Sułowska i Pakosław gm. Milicz, na Mazurach, Rydzyna
pow. Leszno i inne. Artyści pochodzą z całej Polski i z zagranicy, między innymi z
Włoch. Reprezentują wszystkie dziedziny
sztuki, w tym również muzykę i literaturę.
Szeroki wachlarz twórczości pozwala na po-

znanie, ale również na wymianę poglądów i
szeroką dyskusję o kondycji i trendach sztuki
współczesnej.
Wernisaż „przedplenerowej” wystawy odbył się
13.08.2013 roku,
uświetniony przez
duet muzyczny –
Ewa Gruszka –
skrzypce i Piotr
Tyszkowski – pianino. Muzycy wykonali 3 utwory:
Elegia na skrzypce
solo, Elegia druga i
Kadisz – retrospekcja muzyczna do

Ekstremalna impreza turystyczna, polegająca na przejściu wszystkich pasm górskich
otaczających Kotlinę Jeleniogórską. Trasa
długości 145 km przez ostatnie lata wiodła
przez Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry
Kaczawskie i Góry Izerskie. Trasa tegorocznego jubileuszowego 10 Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela
Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza będzie przebiegała w ODWROTNYM KIERUNKU niż dotychczas! Organizatorzy
chcą w ten sposób uczcić jubileusz i jedno-

cześnie zachęcić do podjęcia nowego wyzwania. Tym razem Karkonosze będą na
KONIEC trasy.Czas wyznaczony na pokonanie tej wędrówki to 48 godzin (non-stop),
a jedyny środek transportu to własne nogi.
Całe wyposażenie jest niesione przez Uczestników na własnych plecach.Przejście ma na
celu upamiętnienie dwóch ratowników Grupy
Karkonoskiej GOPR: Daniela Ważyńskiego
i Mateusza Hryncewicza. Zginęli oni w lawinie w Kotle Małego Stawu 8 lutego 2005,
będąc na służbie. Daniel był inicjatorem I
Przejścia - wraz z 2 kolegami z GOPRu wyruszył na trasę w 2004 roku. Niestety nie dane
mu było spróbować jeszcze raz...

Piort Holly z Wałbrzycha i Magdalena Nykiel z Sosnówki pewnie wygrali Letni Bieg
Piastów – półmaraton górski na dystansie 21
km. Oboje wyprzedzili swoich rywali o blisko 3 minuty. Bardziej zacięta rywalizację o
wygraną oglądaliśmy w Jakuszyckiej Dziesiątce (10 km). W sumie do mety obu biegów
dotarło 438 zawodniczek i zawodników.

Pogoda dopisywała dziś biegaczom. –
Świetna na takie zawody – chwaliła Dominika
Jarosz z Jeleniej Góry, która wygrała bieg pań
na 10 km. – Nie za gorąco, lekki wiaterek. Nic,
tylko biegać. Ja ruszyłam od startu równo z
Magdą Nykiel. Z tym, że ona biegała dwa
kółka, czyli półmaraton a ja jedno. Czy kontrolowała co robią za moimi plecami rywalki?
Nie. Nie próbowałam się odwracać.
I w sumie nie było jak się oglądać,
bo D. Jarosz drugą na mecie Katarzynę
Świecę wyprzedziła aż o 3,39 minuty!
Wśród panów na 10 kilometrów
walka była większa. Dariusz Jurewicz
z Gołdapi wyprzedził Piotra Skowrona
z Jeleniej Góry o 10 sekund. – Za
mocno zacząłem, a potem zabrakło
pary, by ścigać się na mecie z rywalem
– podsumował młody jeleniogórzanin, na co dzień narciarz biegowy.

spektaklu 5 dramatów kompozycji Piotra
Tyszkowskiego.
Prace będące efektem tegorocznego pleneru
będzie można oglądać w Muzeum Karkonoskim Dom Braci Gerharta i Carla Hauptmannów w Szklarskiej Porębie przy ul. 11
Listopada do połowy września.

Partnerstwo Lokalne
„Wspólnie
dla Szklarskiej Poręby”
zaprasza
MIESZKAŃCÓW
I TURYSTÓW
7.09.2013 roku
na Polanę Jakuszycką
na
V Międzynarodowe Mistrzostwa Szklarskiej Porębyw Grzybobraniu.
Gwarantujemy świeże powietrze, dużo ruchu dla zdrowia,
wyśmienite towarzystwo i dobrą
zabawę przy ognisku na Stacji
Turystycznej Orle!

O grzyby i prowiant
każdy musi zadbać sam!
Organizator: Partnerstwo Lokalne
„Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”
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Siatkarz, pozycja: środkowy bloku,
203cm wzrostu, zasięg w ataku 350cm, w
bloku 325cm. Dotychczasowe kluby:
UKS Jelenia Góra, MKS Olimpia Kowary, KS Gwardia Wrocław, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, KS Milicz, Effector Kielce.
W tym roku wakacje
byłby nieco krótsze ze
względu na to, że ostatni
turniej o awans do 1 ligi
rozgrywaliśmy na początku czerwca (pozostałe
ligi skończyły się na przełomie kwietnia i maja). W
czerwcu miałem jeszcze
zaliczenia na uczelni, także
wolne miałem dopiero w
lipcu. Zregenerowałem organizm i jestem już gotowy na kolejny sezon.

Jak co roku, wychowankowie Świetlicy
Środowiskowej „Plus” oraz Świetlicy
Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka”, działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie, wyjechali
w sierpniu na kolonie nad Bałtyk.
Tym razem dzieci wypoczywają w
Jarosławcu.
Wyjazd jest kontynuacją realizowanego w świetlicach przez
cały rok programu wychowawczo-profilaktycznego. W trakcie
trwania 14-dniowego turnusu, na
26 dzieci z naszego miasta, czeka
wiele atrakcji tj. wycieczki po
Słowińskim Parku Narodowym,
wycieczka rowerowa do Darłowa,
wizyta w Aquaparku w Darłówku, rejs

W zeszłym sezonie grałem w KS Milicz, naszym celem był awans na zaplecze
Plusligi. Po bardzo trudnym i długim sezonie osiągnęliśmy sukces sportowy. Niestety nasz sponsor się wycofał, a klub do
tej pory zalega nam pieniądze. Dlatego

większość zawodników nie przedłużyła
współpracy z tym klubem.

statkiem po morzu, gry i zabawy, dyskoteki i ogniska.
Wychowankowie uczestniczą także w

prowadzonym programie profilaktyczCodzienne hasła wypraw mogą brzmieć:
„Odkrywamy Białą Dolinę”, „Co można

Lato w przedszkolu to nie tylko czas zabaw na przedszkolnym podwórku, to u nas
również okres codziennych wypraw po
najbliższej okolicy. Bo, jak mówi przedszkolna piosenka: „kto się chce z latem
spotkać, niech idzie z nami tam, rumianek
i stokrotka pokażą drogę nam..” Każdy
więc, letni dzień w przedszkolu do południa, to czas wędrowania i odkrywania,
zabaw w terenie, obcowania z przyrodą.
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Jestem absolwentem ZSO i MS w
Szklarskiej Porebie, a obecnie studiuje na
Akademii Wychowania Fizycznego na
kierunku Turystyka i Rekreacja, specjalność outdoor. Został mi już ostatni rok,
jak ten czas szybko leci. Temat do pracy
magisterskiej już jest. Podczas studiów
miałem możliwość zdobyć uprawniania
instruktora tenisa ziemnego, wychowawcę
kolonijnego i młodszego ratownika
WOPR.
Obecnie przygotowuję się do
sezonu w Kielcach z miejscowym
Effectorem. W zeszłym sezonie
zespół uplasował się na siódmej
pozycji w ekstraklasie. Pracujemy
głównie nad kondycją: fitness w
wodzie, squash, fitness, bieganie
i siłownia. Bardzo się cieszę, że jestem wśród najlepszych zawodników w kraju i mogę cały czas się
rozwijać. Pierwszy mecz odbędzie
się 12 października w stolicy z AZS Politechniką Warszawską.
nym, którego tematami są m.in. nauka:
umiejętności życiowych; przestrzegania
zasad i reguł w życiu społecznych; nawiązywanie relacji interpersonalnych i
rozwiązywanie konfliktów, świadomy
wybór własnej roli życiowej oraz nabywanie umiejętności radzenia
sobie z wyrażaniem uczuć pozytywnych i negatywnych.
Kolonie finansowane są ze
środków budżetu Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń
na sprzedaż wyrobów alkoholowych. Dziesięciu innych
młodych mieszkańców naszego miasta wyjechało na
bezpłatne kolonie finansowane z Kuratorium Oświaty
do Kołobrzegu (MOPS-MSL)
robić nad rzeczką?”, „Wędrujemy do
Kruczych Skał”, „Podróż pociągiem”.
Zawsze będzie to poznanie ciekawych
miejsc, przyrody, roślinności, udział w zabawach ruchowych z wykorzystaniem
naturalnego terenu i wielkie wakacyjne
odkrywanie. Można tu tworzyć kompozycje z kamieni, piasku i wody, robić szaszłyki jagodowe, rozpoznawać zioła, słuchać legend, brodzić w wodzie i robić to
wszystko na co zezwala nam letnie słońce
i niezrównany górski teren. Nasze wędrowanie to pomysł na jeszcze inne wakacje w
przedszkolu, a oglądając galerię zdjęć z tych
wypraw, stwierdzamy – udało się!
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Wraz z końcem wakacji i początkiem
nowego roku szkolnego, jak co roku pojawiają się możliwości uzyskania pomocy finansowej dla rodzin z dziećmi z
naszego miasta. Już od 1 sierpnia w
Ośrodku Pomocy przyjmowane są wnioski na nowy okres świadczeniowy z funduszu alimentacyjnego. Od 1 września
rozpocznie się również przyjmowanie
wniosków na nowy okres zasiłkowy
świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.
Zasiłek rodzinny i wspomniane dodatki
przysługują, jeżeli przeciętny miesięczny
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539,00 zł. W przypadku, gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny
przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623,00 zł. Natomiast kryterium dochodowe w funduszu alimentacyjnym wynosi 725,00 zł na osobę.
Wnioski o przyznanie w/w świadczeń
przyjmowane są w Dziale Rodzinnym w
MOPS-ie w środy w godz. 7.30-17.00 oraz
we czwartki w godzinach 7.30-15.30.
Bliższe informacje o świadczeniach
można
znaleźć
na
stronie
www.mops.szklarskaporeba.pl.
Od 19 sierpnia do 16 września br (w
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych
służb społecznych od 01 września do 15
października br) przyjmowane są wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy
w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca do ubiegania się o
stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł na osobę.
W Ośrodku Pomocy można również
ubiegać się o przyznanie pomocy w zakresie dożywiania dzieci w ramach Pro-

gramu „Pomoc w państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc udzielania jest w formie pokrycia kosztów posiłków w przedszkolu lub szkołach, do której dzieci
uczęszczają lub w szczególnych przypadkach przyznania świadczenia pieniężnego na zakup żywności. Kryterium
dochodowe to kwota 684 zł na osobę w
rodzinie.
Rada Ministrów również w tym roku
uruchomiła Rządowy program pomocy
uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”
dla uczniów. W obecnym roku szkolnym
z programu skorzystać mogą uczniowie:
1) klas pierwszych szkoły podstawowej
– pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
kryterium dochodowego 539 zł;
2) klas drugich, trzecich i piątych
szkoły podstawowej – pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 456 zł
3) posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego tj. słabowidzący,

niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy
jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego realizujący kształcenie w
szkole podstawowej lub gimnazjum- bez
względu na dochód rodziny.
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych. W szczególnym
przypadkach określonych w rozporządzeniu dyrektor szkoły może przyznać
w/w świadczenie uczniom pochodzącym
z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe.
Wnioski o uzyskanie „wyprawki” należy
składać w szkołach na początku roku
szkolnego (MOPS-MSL)

KOMUNIKAT
Przypominamy, że 15 września
bieżącego roku mija termin:

- 3 raty podatku od nieruchomości
od osób fizycznych
- 9 raty podatku od nieruchomości
od osób prawnych
- 2 raty podatku od środków
transportowych
Płatności należy dokonywać bezgotówkowo
z rachunku bankowego podatnika, lub gotówkowo we własnym imieniu w bankach,
poczcie polskiej, spółdzielczej kasie
oszczędności lub w kasie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
Wpłata dokonana przez inną osobę niż podatnik będzie podlegała zwrotowi.
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Artskwer – Letni Festiwal Sztuk to miejsce
gdzie przez sześć tygodni wakacji spotykaliśmy
się by, rozwijać swoje umiejętności i poznawać
różne techniki zajęć twórczych. W warsztatach
mógł uczestniczyć każdy - dzieci i dorośli. Poznaliśmy techniki szkła: witrażu i tiffaniego. Na
warsztatach ekologicznych zaprojektowaliśmy
własny ogródek permakultury. Na niezapomnianą przygodę i zabawę, która przerodziła się
w pasję do sztuki cyrkowej, uczestników zabrał
tajemniczy wędrowiec Bill Bombadil. Podczas sierpniowych dni spędzonych z Glinoludami znalazło się paru śmiałków, którzy wymazali się od stóp do głów gliną, potwierdzając
tym samym przysłowie, że wszyscy jesteśmy z
tej samej gliny. W gorącej atmosferze żeliwa i
w temperaturze 2200°C upłynął ostatni tydzień Artskwer-u.
Letnim warsztatom towarzyszyły m.in. pokazy wytopu szkła w mobilnym piecu hutniczym i wypały ceramiki, wystawy plenerowe,
happening Parady Gliniady, kiermasze lokalnego rękodzieła.
Czwartą edycję plenerowych warsztatów ze
sztuką zakończył koncert zespołu Żywiołak.
Letni Festiwal Sztuk został objęty patronatami honorowymi przez:
Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Starosty Jeleniogórskiego, Burmistrza Miasta
Szklarska Poręba.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie składa podziękowanie wszystkim którzy zaangażowali
się w działania Letniego Festiwalu Sztuk, w
szczególności sponsorom: Kan-bud, Związek
Gmin Karkonoskich, Restauracja Topollino,
Hotel Las, Cristal Resort, oraz partnerom: Referat Promocji Miasta, Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój, Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych, Miejski Zakład Gospodarki
Lokalowej, Straż Pożarna.
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