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Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły. To chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom. Niechaj więc
upłyną w ciepłej, serdecznej atmosferze, niech będą dla Państwa
czasem radosnym, pełnym dobrych, szlachetnych uczynków. Życzymy, by Święta Bożego Narodzenia były okresem pojednania
i spokoju. Niech pod świąteczną choinką znajdzie się miejsce na
szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Wkrótce powitamy Nowy Rok 2016. Niesie on z sobą nowe wyzwania. Dziękujemy Państwu, że wspólnie tworzymy wspólnotę
samorządową, zdolną skutecznie rozwiązywać nasze problemy.
Niech rok 2016 będzie czasem spełnionych marzeń. Niech to będzie
rok na miarę naszych oczekiwań i przyniesie siłę woli i satysfakcję
z dokonań. Niech to będzie dobry rok dla nas, dla naszych gości.
Niech będzie to rok dobry dla Szklarskiej Poręby!
Przewodniczący
Rady Miasta
					
Krzysztof Jahn
					
					

Burmistrz
Mirosław Graf 		

Test
Komunikacji Miejskiej
O komunikacji miejskiej w Szklarskiej Porębie mówiono i pisano swego
czasu bardzo wiele. Duża rozległość
miasta w sposób naturalny sprzyja realizacji takiego projektu, który w końcu
nabiera realnych kształtów.
W piątek 11 grudnia zorganizowane zostały jazdy testowe aby sprawdzić
zalety i wady takiego projektu, zebrać
jak największą ilość informacji od samych mieszkańców. Pojazd który został
wybrany do testów to typowy autobus
miejski, z niską podłogą i większą liczbą miejsc stojących jak siedzących. Ta
jednostka może pomieścić maksymal-

nie 25 osób. Bez problemu można nim
przewozić osoby niepełnosprawne na
wózkach inwalidzkich, a także wózki
dziecięce. Wybór autobusu do testów
podyktowany był przede wszystkim niskimi kosztami eksploatacji.
Pętla przejazdów został tak zaplanowana aby połączyć skrajne dzielnice miasta i cały szereg istotnych dla
mieszkańców punktów jak przychodnia, szkoły, Ośrodek Kultury, stacje
kolejowe, targowisko miejskie i popularne obiekty handlowe. Niewątpliwie
komunikacja miejska to argument do
aktywniejszego życia. Być może dzię-

ki komunikacji publicznej i swobodzie
poruszania się po mieście jaką jest ona
w stanie zagwarantować uda się wyciągnąć z domu wiele osób, które chcą
brać udział w życiu miasta, a nie mają
teraz dostępu do komunikacji.
Podczas testów autobus przejechał 4
pętle o długości 30 km każda. To pokazuje jak jesteśmy rozległym miastem i
jakie to może nieść ze sobą ograniczenia dla osób starszych i nie posiadających własnego środka transportu.
Projekt zakłada zakup przez miasto
takiego autobusu. To koszt w granicach
230 tys. Jednak samodzielna obsługa
cd na str. 2

komunikacji miejskiej, sprawi, że będzie
mogła być ona bezpłatna. Z wyliczeń
wynika, że odpłatna komunikacja w tak
małej miejscowości jak nasza jest droższa. Przy wprowadzeniu biletów trzeba
mieć kasy fiskalne, które które musi rozliczane. Powinny być automaty na bilety, które też są kasami fiskalnymi. Ktoś
musi odbierać pieniądze z automatów
biletowych. Jeżeli bilety będą do nabycia
w kilkunastu punktach miasta, trzeba to
rozliczać ze sprzedawcami. Jeżeli bilety
będzie sprzedawał kierowca, to przejechanie jednej pętli z 35 przystankami
wydłuży się nawet o 30 minut. Kierowca
może dziennie pracować tylko 8 godzin
i to z przerwą 45 minut. A więc trzeba
zatrudnić kolejnego kierowcę, a to kilkadziesiąt tysięcy złotych więcej. Jedna
z koncepcji zakłada przygotowanie projektu komunikacji wspólnie z Świeradowem-Zdrój i wspólne ubieganie się o
środki na ten cel.
Robert Kotecki

Tradycyjne Spotkanie
Bożonarodzeniowe na Osiedlu huty!
Po raz piąty w historii naszego miasta, ale po raz pierwszy w żłobku a nie
w przedszkolu na Osiedlu Huty w sobotę 12 grudnia przy dźwiękach kolęd
zagranych przez o. Pawła z parafii Bożego ciała a zaśpiewanych przez członkinie parafialnej scholii odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie świąteczne
na Osiedlu huty. Oprócz tradycyjnych
już stanowisk, na których można było
zrobić swój własny stroik świąteczny
czy udekorować cekinami styropianowe bombki na tegorocznym spotkaniu
pojawiły się trzy nowości. Pierwsza z
nich, ciesząca się największą popularności, to warsztaty wykonywania choinek i bombek z wiórów osikowych
prowadzone przez specjalnie zaproszoną lokalną artystkę. Nie zabrakło jednak
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także amatorów tworzenia ozdób
choinkowych z włóczki i ozdabiania mandarynek i pomarańczy wzorami z goździków.
Rozstrzygnięty został także konkurs na najpiękniejszą
ozdobę świąteczną w kształcie
choinki. Na tegoroczny konkurs
wpłynęło aż 18 choinek. Choinki oceniali wszyscy zebrani
na spotkaniu oddając jeden głos
na wybraną choinkę. Nagrody
za udział otrzymali: Iwona Sinicka, Jasiu Borkowski z babcią, Magda Sobczak, Hania i Andrzej
Molka, Karolina i Barbara Marcinkowskie, Zuzia Wnuczak, Natalia Śpiewak,
Mateusz Olas, Agnieszka Żakowicz,
Grześ i Kuba Popczyk, Mateusz i Oliwia Gleń, Aneta Stoczyńska i
ZPRW w Szklarskiej Porębie.
Wyróżniona została choinka
ze Świetlicy Środowiskowej Plus, w zrobienie której największy wkład pracy
z paniami Ireną Puch i Ewą
Filipiak włożyła Katarzyna
Binkowska uczennica I klasy
gimnazjum ZSOiMS. Miejsce trzecie zajął Maksymilian
Lewandowski uczeń Szkoły
podstawowej nr 1, miejsce

drugie Emilia Gawrońska uczennica
Szkoły podstawowej nr 5 a pierwsze
miejsce bracia Adrian i Antek Siniccy z
Przedszkola nr 2.
Świąteczne Spotkanie Bożonarodzeniowe jako element projektu Pielęgnowanie tradycji lokalnych w czasie
Spotkań Świątecznych społeczności
Osiedla Huty przygotowany w formule
partnerskiej przez Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni wraz z partnerami –
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Przedszkolem Samorządowym Nr
2 w Szklarskiej Porębie dofinansowane
jest ze środków z pożytku publicznego.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy już dziś na Wielkanocne Spotkanie,
które odbędzie się 12 marca 2016!
(MOPS-MSL)
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Drodzy Mieszkańcy!!!
Minął dokładnie rok od chwili, kiedy dzięki Państwa zaufaniu otrzymałem
zaszczytny mandat do pełnienia służby
na rzecz naszej społeczności lokalnej.
Misji, którą mi powierzyliście od
początku przyświecała idea zrównoważonego rozwoju miasta, tak pod względem społecznym, jak i gospodarczym
oraz wspólnej i bezkonfliktowej pracy
dla naszego miasta. Pierwsze działania
zostały już rozpoczęte, a ich efekty możemy zauważyć wokół nas. To dopiero
początek z szeregu zadań, które z Państwa wsparciem zamierzam zrealizować.

STAN FINANSÓW
MIASTA
Mijający rok był z perspektywy finansów miasta, rokiem trudnym. Blisko 13 milionów zadłużenia z tytułu
rat kredytów i pożyczek zaciągniętych
w latach ubiegłych. Co więcej w rok
2015 weszliśmy ze zobowiązaniami
(nie spłacone kredyty na kwotę blisko 1
miliona). Jakby tego było mało w ciągu
roku musieliśmy się zmierzyć z efektami wieloletniej polityki prowadzonej
wcześniej wobec dzierżawców pensjonatów po FWP. Zakończyły się bowiem
wieloletnie procesy sądowe o zwroty
nakładów. Były to kolejne setki tysięcy złotych o które uszczuplił się nasz
budżet. Ta sytuacja wymuszała szukanie oszczędności i podjęcie działań
naprawczych. W wyniku starań, które
podjęliśmy udało nam się uzyskać korzystną subrogację naszych zobowiązań
finansowych. Innymi słowy udało się
połączyć nasze zobowiązania w jeden
kredyt przy jednoczesnym rozłożeniu
terminu płatności. Obniżyliśmy w ten
sposób miesięczną kwotę kosztów obsługi zadłużenia. Dzięki takim zabie-

gom a także korzystnej sprzedaży kilku
miejskich nieruchomości możemy mówić o poprawie płynności finansowej
naszego miasta. Prognozujemy, że rachunek budżetu zostanie zamknięty na
koniec roku dodatnim saldem.

kich zimowych imprez sportowych.
Ilość podziękowań i gratulacji jakie
otrzymaliśmy dowodzi, że uczestnicy
wyjeżdżali ze Szklarskiej Poręby pod
wielkim wrażeniem. Cieszę się, że pokazaliśmy Europie swój potencjał.

SŁUŻBA ZDROWIA

INWESTYCJE MIEJSKIE

Po tym jak szpital w Zgorzelcu tuż
przed podpisaniem umowy, wycofał się
z połączenia z naszą przychodnią, podjąłem natychmiast szereg starań o pozyskanie nowego partnera do prowadzenia działalności leczniczej. Okazało się,
że nie trzeba było daleko szukać, a taki
właśnie potencjalny partner, spełniający oczekiwania miasta w tym zakresie
jest w samej Szklarskiej Porębie. Mowa
o Izerskim Centrum Pulmonologii i
Chemioterapii Izer Med z ulicy Sanatoryjnej, któremu powierzamy objęcie
medyczną opieką mieszkańców. Dzięki
połączeniu placówka zyska wszystkim
sprawność organizacyjną. Lepsze będzie wykorzystanie obłożenia ZOL-u.
Unormowanie sytuacji służby zdrowia w mieście było dla mnie jednym
ze sztandarowych zadań. Wszystkie
dotychczasowe świadczenia medyczne będą kontynuowane w tym samym
miejscu z pełną dostępnością.

Mimo relatywnie trudnej sytuacji
finansowej, na przestrzeni roku zrealizowaliśmy szereg inwestycji. Oddaliśmy do użytku min. siłownię terenową
i Skate Park przy ulicy Okrzei. Zakończyliśmy remont ulicy Słowackiego.
Naprawy nawierzchni doczekała się
ulica Piastowska, dzięki naszym staraniom o uzyskanie zgody wojewody dolnośląskiego na przesunięcie środków na
ten cel. Przebudowana i zabezpieczona
została infrastruktura brzegowa Szklarskiego Potoku, który jeszcze w 2014
roku po intensywnych opadach deszczu
wyrządził wiele szkód. Zakończyliśmy
rozbudowę Cmentarza Komunalnego.
W nadchodzącym roku będziemy starali się sukcesywnie poprawiać stan infrastruktury drogowej miasta.

SPÓŁKA SPORT
Funkcjonowanie spółki SPORT budziło wiele emocji w mieście. Podjęliśmy szereg działań aby spółkę usamodzielnić, by nie była zależna wyłącznie
od kolejnych dofinansowań z budżetu
gminy. Dziś jest to już praktycznie nowy
podmiot. Po przejęciu majątku spółki
Maraton wraz ze stadionem lekkoatletycznym jej zadaniem jest osiągniecie
korzystnego bilansu. Bardzo istotną
sprawą jest uzyskanie możliwości swobodnego korzystania ze stadionu przez
mieszkańców. Wystarczy umówić się z
pracownikiem dozorującym obiekt.

FORUM NORDICUM
Było to wydarzenie nie tylko na skalę krajową ale nawet światową bowiem
zgromadzenie tak wielu, tak wielkich
osobistości ze świata narciarstwa biegowego i biathlonu w jednym miejscu to
prawdziwy sukces dla Szklarskiej Poręby. W czasie trzech dni konferencji poruszano różnorodne tematy dotyczące
narciarstwa i biathlonu. prezentowały
się miasta-gospodarze przyszłych wiel-
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INWESTORZY
Nabywcę znalazła działka miejskiego gruntu przy ulicy Dolnej, tuż obok
drogi prowadzącej w stronę Świeradowa Zdroju. Inwestor z którym właśnie
sfinalizowaliśmy transakcję zamierza
na zakupionym od miasta terenie wybudować luksusowy obiekt hotelowy.
Pozostaje także w stałym kontakcie
z przedstawicielami spółki Zdrojowa
Invest. Bez względu na nasze pewne
różnice dotyczące spraw formalnych, w
dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani
posiadaniem na terenie miasta obiektu
tej spółki. Zdrojowa Invest jest skłonna
przystać na nasze propozycję aby naliczane kwoty z tytułu kar umownych
rozliczyć udziałem spółki w miejskich
zadaniach inwestycyjnych. Spółka złożyła też w powiecie wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę, więc sprawa
choć z oporami posuwa się do przodu.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
W nadchodzących latach będziemy
się starali zrealizować palny zagospodarowania obiektów po Straży Granicznej. Swoje miejsce znajdzie tam MZGL
i MOPS. Na ten cel chcemy wykorzystać w przeważającej części środki dostępne w ramach funduszy Zintegrowa-
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nych Inwestycji Terytorialnych Dzięki
porozumieniu z inwestorem budującym
na przyległej działce apart hotel, nową
lokalizację znajdzie też PSZOK, na którego miejscu powstanie kort tenisowy,
teren rekreacyjny, a w miejscu dawnej
stolarni powstać ma hala do Squasha
i szatnie. Przeniesienie PSZOK i budowę kompleksu sportowego sfinansuje z
własnych środków inwestor. PSZOK
będzie przeniesiony kawałek dalej na
drugi koniec miejskiej działki a drogę
do niego również wybuduje zainteresowana jego przeniesieniem firma. Wedle tych planów miasto zagospodaruje
teren i wzbogaci się o wart kilkaset tysięcy złotych, nie wydając ani złotówki.
Nową siedzibę zyska też MOKSiAL.
Ośrodek Kultury zostanie ulokowany
w przy ulicy Turystycznej, gdzie dziś
tymczasowo mieści się MZGL. Po

przebudowie budynku miejsce w nim
oprócz MOKSiAL-u znajdą także Referat Promocji, Informacja Turystyczna i Miejska Biblioteka. Przeniesienie
ośrodka do centrum miasta to szansa na
jego rozwój. Także te inwestycje mają
zostać sfinansowane dzięki dotacjom z
funduszy Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. W przyszłym roku planujemy wybudowanie pięciu punktów
widokowych.

POLANA JAKUSZYCKA
Bardzo nam zależało, aby doszło do
porozumienia między stronami w sprawie rozbudowy Polany Jakuszyckiej.
Cieszę się, że takie warunki udało się
stworzyć, ponieważ przyszłość Polany
zawsze będzie ściśle związana z przyszłością Szklarskiej Poręby. W sytuacji,

kiedy powstanie infrastruktura umożliwiająca rozgrywanie zawodów europejskiej i światowej rangi będzie to niewątpliwie korzyść dla Miasta.

TEST KOMUNIKACJI
MIEJSKIEJ
Sprawa komunikacji miejskiej poruszana jest od kilku lat. Wychodząc na
przeciw sugestiom i głosom bardzo wielu mieszkańców zdecydowałem się na
przeprowadzenie praktycznych testów
komunikacji miejskiej aby dokładnie
przeanalizować potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców w tym zakresie
i zoptymalizować koszty jej funkcjonowania. Pętla autobusowa została zaplanowana w ten sposób, aby uwzględnić skrajne dzielnice miasta. Wobec
powszechnego pozytywnego odbioru
mieszkańców, którzy chcą dojechać
do przychodni, urzędu albo na zakupy,
kolejny test komunikacji przeprowadzimy w lutym, po którym będziemy podejmować decyzje dotyczące sposobu
wprowadzenia i funkcjonowania komunikacji w mieście.

Szanowni Państwo!!!
Nie da się ukryć, że pilnych potrzeb
w mieście jest znacznie więcej. Zaległości w Szklarskiej Porębie jest wciąż
sporo. Nie sposób ich nadrobić w ciągu
jednego roku. Planów i zamierzeń jest
jeszcze wiele. Mam nadzieję, że wspomogą Państwo ich realizację na wielu
płaszczyznach. Głęboko wierzę również w to, że także koleżanki i koledzy z
Rady Miasta pozytywnie oceniają naszą
współpracę. Choć nie zawsze jest łatwa,
i nie udało się zlikwidować podziałów,
cenię ją bardzo wysoko, i za to bardzo
chciałbym naszym radnym serdecznie
podziękować. Niezależnie od dzielących nas różnic, wszyscy razem działamy na rzecz rozwoju i pomyślności
naszego miasta. To jest nasz wspólny
priorytet i kwestia nadrzędna. Chyba
nikt nie ma wątpliwości, że Szklarska
Poręba zasługuje na więcej!
W tym miejscu chciałbym podziękować za wsparcie dotychczasowych
działań wszystkim mieszkańcom. Dziękując za wspólny rok pracy i wsparcia,
chciałem złożyć Państwu życzenia spokojnych i radosnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w 2016 roku.
Mirosław Graf
Burmistrz Miasta
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Wystartowało połączenie
Szklarska Poręba
– Liberec
Leżący w Jakuszycach śnieg – w takiej scenerii wjechał do Polski pierwszy
pociąg Czeskich Kolei relacji Liberec –
Szklarska Poręba Górna.

połączona z rosnącą ofertą przewozową będą dobrze służyły mieszkańcom
Szklarskiej Poręby i przybywającym tu
gościom.

W sobotę (12.12) do Szklarskiej
Poręby po raz ostatni dotarły żółte motoraczki wz 810 GW Train Regio (wcześniej Viamont). Przez ostatnie pięć lat
z racji swoich codziennych odwiedzin,
stały się niemal elementem krajobrazu
Kolei Izerskiej.
Wraz ze zmianą rozkładu i wydłużeniem połączeniem do Liberca ich miejsce zajęły nowoczesne, produkowane
w Szwajcarii jednostki Regio Spider
840. Pierwszy kurs zrealizowały dwie
połączone jednostki tej serii – komfortowe, bezpieczne, niskopodłogowe
pojazdy, stanowiące na tej linii zupełnie nową jakość. Na czas udało się na
szczęście rozwiązać kwestie problemów formalno – prawnych związanych
z obsługą trasy przez szynobusy serii
840.
Od dnia 11 grudnia 2015 r. w Szklarskiej Porębie Górnej działa już kasa biletowa Kolei Dolnośląskich. W kasie
jest prowadzona sprzedaż biletów KD
i Przewozów Regionalnych. Możliwość
uzyskania informacji i nabycia biletu

Współpraca z czeskim przewoźnikiem České dráhy, zaowocowała wypracowaniem wspólnej oferty specjalnej : „Taryfa MPS” (MALÝ POHRANIČNÍ STYK).
Bilety według „Taryfy MPS”
można nabyć na pokładzie pociągu
Szklarska Poręba Górna – Liberec u
konduktorów płacąc walutą polską i
czeską oraz w kasie biletowej Kolei
Dolnośląskich w Szklarskiej Porębę
Górnej, gdzie należność można regulować wyłącznie w walucie polskiej.
Przykładowo, cena biletu normalnego
w jedną stronę ze Szklarskiej Poręby
Górnej do stacji Harrachov wynosi 6 zł
a do Liberca 13,50 zł
Warto przy tej okazji wspomnieć o
biletach Euro – Nysa (ZVON) dostępnych w Referacie Promocji Miasta.
Bilet EURO-NYSA to transgraniczna
oferta taryfowa, która funkcjonuje na
obszarze Euroregionu Nysa od jedenastu lat, tj. od momentu przystąpienia
Czech i Polski do Unii Europejskiej 1
maja 2004 r. Jego wyjątkowość wynika
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m.in. z faktu, że jest to jedna z zaledwie
czterech biletowych ofert transgranicznych na skalę europejską.
Jeden bilet – trzy kraje to najkrótsza
charakterystyka tej oferty, która swoim
zasięgiem obejmuje obszar położony
w trójstyku państw Polski, Niemiec i
Czech .
Czechy: Liberecký kraj (Kraj Liberecki – zakres związku komunikacyjnego KORID) oraz Ústecký kraj (Kraj Ustecki – teren tzw. Cypla Szluknowskiego w północnej części powiatu Děčín),
Niemcy: obszar związku komunikacyjnego ZVON,
Polska: teren powiatu zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego,
lwóweckiego i jeleniogórskiego.
Bilety EURO-NYSA są ważne w
dniu skasowania do godz. 04:00 dnia
następnego i honorowane na prawie
700 liniach kolejowych i drogowych,
we wszystkich środkach komunikacji
publicznej: pociągach, autobusach regionalnych, tramwajach i autobusach
miejskich. Oznacza to, że przy pomocy
jednego biletu poruszać się można na
całym obszarze ważności w Czechach,
Niemczech i Polsce bez konieczności
ponownego kasowania i zakupu dodatkowych biletów.
Bilet uprawnia także do przejazdu
bez dodatkowych opłat kolejką linową
na górę Ještěd w Libercu (jeden przejazd tam i z powrotem), kolejką wąskotorową z Zittau do kurortów Oybin i
Jonsdorf (SOEG), oraz kolejką leśną z
Weißwasser do Bad Muskau i Kromlau
(WEM)
Bilety EURO-NYSA honorowane
są obecnie przez 27 przewoźników z
trzech krajów. W ramach oferty dostępne są trzy rodzaje biletów:
Bilet całodzienny EURO-NYSA dla
jednej osoby w cenie 25 zł,
Bilet całodzienny EURO-NYSA dla
małych grup (od 2 do 5 osób podróżujących wspólnie) w cenie 75 zł oraz
Bilet Rowerowy EURO-NYSA w
cenie 10 zł.
Robert Kotecki
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20 ton jabłek dla mieszkańców
Szklarskiej Poręby
od Polskiego Czerwonego Krzyża
Widok takiej ilości jabłek zaskoczył
nas wszystkich! Każdemu z organizatorów zaświtała w głowie inna myśl:
Agnieszce – ile czasu tu spędzimy? Sabinie – czy wszyscy zawiadomieni zjawią się po jabłka? Kasi – oby tylko nie
padało! Ja pomyślałam o bezpieczeństwie – pracowników i odbierających
jabłka… Zanim przystąpiliśmy do rozładunków wiedziałam też, czego nam
brakuje…
A brakowało przede wszystkim
sprzętu: paleciaka – ten na szczęście
gdzieś spod ziemi wyciągnął Dominik z
MZGL; wózka widłowego, który wkrótce nadjechał „powożony” przez samego
szefa – Pawła Pilawskiego oraz męskich
rąk do pracy. Tych ostatnich potrzeba
było najwięcej; kilku zaprzyjaźnionych
i bezimiennych ochotników, którzy pracowali na rzecz ogółu, szybko wyeksploatowałyśmy… Jednakże zadanie,
było moim zdaniem, godne Herkulesa.
W ciągu ośmiu godzin spędzonych
przy stacji PKP zdarzały się chwile zabawne obok mrożących krew w żyłach.
Drżałyśmy wraz z chwiejącą się na widlaku stertą skrzynek o wadze 800 kilo;
zamarłyśmy gdy wyładowany jabłkami
traktor powoli sunął w kierunku boku
jednego z busów lub gdy tuż pod wyładowanym widlakiem przejeżdżały samochody mieszkańców zaaferowanych
dystrybucją owoców. Równocześnie
trudno było się nie uśmiechnąć, gdy
jeden z mieszkańców najpierw upchał
jabłka „za pazuchą” a dopiero potem (z
pełnym zaangażowaniem) pomagał w
przeładunku. Kilkanaście jabłek „wyrwało się na wolność” i potoczyło w dół
Jedności Narodowej, gdy pod ośrodkiem pomocy rozsypała się skrzynka.
Mimo stresu i ciężkiej pracy z satysfakcją patrzyłyśmy ile radości wywołują przepiękne owoce umieszczone
w skrzynkach, torbach, plecakach. W
deszczu „czułyśmy” zapach domowej
szarlotki i pieczonych przedświątecznie, nadziewanych jabłuszek.
Już na placu przed PKP „przydział”
przekazali mieszkańcom reprezentanci
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Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i Stowarzyszenia Senior 60. Szkoły,
przedszkola, placówki wychowawcze,
SPZOZ, Izer-Med, Caritas dystrybuowały jabłka w swoich siedzibach. Wy-

rażająca chęć instytucja czy organizacja
otrzymywała owoce do rozdania tylko
w celach niekomercyjnych, tzn. nie
można nimi handlować w żadnej postaci, nawet w postaci produktu, którego przetworzone jabłko jest jednym ze
składników.
Dużą ilość owoców dzięki wsparciu Miejskiego Zakładu Gospodarki
Lokalowej przetransportowałyśmy do
ośrodka pomocy, gdzie przekażemy najuboższym wraz z nieodpłatną żywno-

ścią. Pozostała część trafi do obu świetlic środowiskowych – Plus i Cegiełka,
do Klubu Integracji Społecznej oraz na
wydarzenia integrujące mieszkańców
współorganizowane przez ośrodek pomocy, partnerów czy organizacje pozarządowe.
Cztery tony jabłek wciąż czekają
na chętnych! Będziemy je rozdawać
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym, ul. Jedności Narodowej 11 (wejście od frontu budynku), 16.12.2015 od
godziny 11:00 do wyczerpania zapasów! Jedynym warunkiem jest posiadanie własnej torby czy plecaka.
Bardzo serdecznie dziękuję osobom,
które zaangażowały się w to wyzwanie,
niełatwe ze względów organizacyjnych
i sprzętowych; wręcz „ciężkie” z uwagi
na zasoby ludzkie – w końcu do przerzucenia było 1000 dwudziestokilogramowych skrzynek!
Warto także wspomnieć, że jedną z
pomysłodawczyń akcji była Ambasador Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet
Dolnego Śląska pani Danuta Łotarewicz.
Jeszcze nie wszystkie jabłka są wydane, a my już zastanawiamy się, co
usprawnić? Jednakże czy nadarzy się
kolejna szansa? My się postaramy – w
odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców i zapewnienie wsparcia z ich
strony.
Elżbieta Pawłowska
dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szklarskiej Porębie
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Platforma kobiecości
Ciuchowa wymiana ubrań, profilaktyka, zdrowie, właściwa pielęgnacja ciała i ducha to tematy piątkowego
spotkania które odbyło się w Moksialu
podczas Platformy Kobiecości. Wydarzenie otworzyliśmy aktywnie treningiem bodyArt skupiającym się na technikach oddechu i relaksacji.
Efektem ćwiczeń oprócz oczywiście smuklejszej i zgrabnieszej sylwetki jest wewnętrzny spokój i harmonia.
Powszechnie wiadomo że na wygląd
zewnętrzy panie zwracają szczególną
uwagę, dlatego alby modnie się prezezentować na różnych treningach czy fitnesie można było przymierzyć oraz kupić markową odzież sportową Angelfit.
Stałym elementem cieszącym się zainteresowaniem wśród kobiet są oczywiście spotkania wymiany ciuchowej
Swap Party. Po raz drugi w tym roku
mieliśmy okazję przewietrzyć szafę,
wymienić się ubraniami czy upolować
ciekawą książkę.
Zdrowa i piękna cera jak wiemy to
również pożądany efekt, dlatego panie
mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji , dowiedzieć się jak zadbać o skórę
zwłaszcza w okresie zimowym, a taże
poddać się zabiegom pielęgnacyjnym.
Jesienny czas to dobry okres na skupienie się na wenętrznych potrzebach
swojego organizmu. Korzystając z platformy Schumanna mogliśmy wprawić
ciało w rezonas, powodując zmniejszenie bolesnych napięć mięśniowych,

poprawić ogólną sprawność fizyczną.
Za pomocą anlizatora zbadaliśmy skład
swojego ciała. Otrzymane wyniki o poszczególnych komponentach takich jak
minerały, woda, proteiny są świetnym
źródłem o stanie zdrowia i odżywiania
organizmu.
Odżywianie natomiast jak się okazało na wykładzie dotyczącym zagadnienia Ajurwedy stanowi najważniejszy
element prawidłowego funkcjonowania
człowieka. Często nie zdajemy sobie
sprawy, że zanieczyszczony organizm z
powodu między innymi złej diety może

prowadzić do poważnych problemów
zdrowotnych.
W przerwie między poradami, konsultacjami, badaniami mogliśmy obejrzeć wystawę fotograficzną lokalnej
artystki Dagmary Matusiak zatytułowanej „Po tamtej stronie lustra”.
Dziękujemy za spotkanie w dobrym towarzystwie jak i oderwanie się
na chwilę od codziennych spraw, by porozmawiać o rzeczach ważnych i mniej
ważnych. Na kolejne spotkania zapraszamy wiosenną porą.
Tekst MOKSiAL

Szanowni Państwo od 1 stycznia 2016 roku w podatkach i opłatach lokalnych zostaną wprowadzone następujące zmiany:
1. obniżka stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
2. wprowadzenie nowych formularzy w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego,
leśnego.
3. zmiana stawek podatku od środków transportowych – nowy podział autobusów.
4. obniżka stawki opłaty miejscowej na 2,18 zł.
5. zmiana sposobu naliczania opłaty miejscowej – nowe zasady pobierania i odprowadzania
opłaty miejscowej, wprowadzenie obowiązkowej ewidencji osób, od których pobierana jest
opłata miejscowa.
6. zniesienie opłaty od posiadania psa.
Szczegółowe informacje dot. zmian znajdują się na naszej stronie internetowej
www.szklarskaporeba.pl w zakładce BIP/ podatki, opłaty lokalne.
Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 11/15
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Idą Święta
Dwa świąteczne spotkania z cyklu
„Idą święta” już za nami: „Choinkowe
lampioniki” i „święta na bombkowo”.
W „Świątecznej fabryce rękodzieła”
powstały oryginalne prezenty niebanalne. W mięciutkiej glinie pomocy
Mikołaja wytwarzali przecudnej urody
lampioniki według własnego projektu.
Na warsztatach szklarskich powstawały
niepowtarzalne, jedyne w swoim rodzaju, wykonane z sercem szklane bombki
w kształcie choinki, domku lub okrągłe
medaliony, które równie efektownie
prezentują się jako biżuteria. Każdy

uczestnik mógł zabrać swoją pracę ze
sobą. Czas spędzony na warsztatach
to przede wszystkim dobra zabawa,
trochę skupienia i dużo satysfakcji. W
chwili składania numeru szykujemy się
do wspólnego zdobienia pierników na
warsztatach kulinarnych „Piernikowo”
18 grudnia i na koncert kolęd w wykonaniu zespołu MYTHOS.
2 stycznia w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego ul. Mickiewicza 16, wstęp wolny.
Zapraszamy !!! (MOKSiAL)

Eksperymentalna
Scena Esplanady
Na przełomie listopada i grudnia
odbyły się dwa świetne koncerty w Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada.
W Cafe Park Esplanada zagrał swój
jubileuszowy koncert zespół Foliba,
znany dobrze publiczności w Szklarskiej Porębie. Tradycyjne rytmy Afryki
Zachodniej, z niezwykle rozgadanymi

bębnami djembe, dundun, melodyjne
utwory z dialogiem delikatnych strun
kory i dźwięków afrykańskiej marimby – Balafonu, a także wokal Ablaye
snującego wokalne opowieści w języku
mandinka dały niezwykłą muzyczna jakość porywającą publikę do tańca. Było
energetycznie, a gorące rytmy ogrzały

listopadowy wieczór. Tydzień później
zagrała formacja Yellow Umbrella siedmioosobowa orkiestra pochodząca
z Drezna, prowadzona przez znanego
dziennikarza i dokumentalistę Jensa
Strohschniedera. W dynamicznych i
imprezowych kompozycjach reggae-ska Strohschnieder daje upust fascynacji melodiami narodów i kultur Europy
Środkowo-Wschodniej. W jednej chwili grają jak rdzenni Jamajczycy, w kolejnej jak rodowici Cyganie. Co najważniejsze muzycy,,w trakcie koncertu, bawili się równie dobrze co publiczność i
to jest najlepsza recenzja tego koncertu.
Organizatorzy, nieco z przekorą, dwa
wydarzenia
połączyli
wspólna nazwą tj. Eksperymentalna Scena Esplanady, bowiem w Cafe
Park Esplanada po raz
pierwszy zorganizowane
zostały koncerty. Eksperyment udał się znakomicie , dlatego już dziś
zapraszamy na kolejne
wydarzenia muzyczne.
Organizatorami koncertów był: Janusz Lichocki,
Rodzinny Park Rozrywki
Esplanada oraz Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej.
(MOKSiAL)
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Szklarska Poręba drugi raz w Sapporo
Drużyna ze Szklarskiej Poręby po
raz kolejny będzie reprezentowała nasz
kraj na największej imprezie zimowej
na świecie tj. na Sapporo Snow Festiwal
w Japonii. Dwa lata temu po raz pierwszy pojechała tam drużyna Jaromirów
w składzie: Maria Misztal, Justyna Graf
i Joanna Świech. Panie podbiły serca

Japończyków i zostały ogłoszone „najsympatyczniejszą drużyna festiwalu”.
Na Sapporo Snow Festiwal co roku
przyjeżdża ponad 2 miliony turystów.
Główna ulica w Sapporo, Odori Park,
oddana jest we władanie rzeźbiarzy
reprezentujących kraje niemal z całego
świata.

Młodzi zdolni
Choć zima za pasem w Centrum
Edukacji Ekologicznej KPN na wystawie, której wernisaż miał miejsce

19 grudnia, panują jesienne klimaty.
Zobaczyć na niej można prace najmłodszych artystów tworzących pod Szre-

Dwa lata temu „Pōrando„ japońska nazwa naszego kraju nie schodziła z ust widzów, którzy odnosili się z
ogromną sympatią do naszej drużyny.
W mig rozeszły się wszystkie materiały promocyjne, liczne wycieczki
ze szkół przychodziły z mapami aby
wspólnie z zawodniczkami ze Szklarskiej Poręby odszukać Polskę i
Karkonosze. Obecność tak egzotycznego dla Japończyków kraju
była sporą atrakcją. Rzeźbiące
drużyny odwiedzali również
dziennikarze z całego świata, w
tym z tak znanych miesięczników jak National Geographic.
W tym roku nasz kraj reprezentować będzie Maria Misztal,
Justyna Graf i Grzegorz Pawłowski a Małgorzata Maszkiewcz uwieczni obecność drużyny spod Szrenicy w Sapporo
Koordynatorem wyjazdu do Japonii jest Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
(MOKSiAL)

nicą – dzieci i młodzież uczęszczające
na warsztaty plastyczne w Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej. Od września do czerwca pod
czujnym okiem Moniki Krakowskiej
dzieci w wieku od 4 do kilkunastu lat
tworzą w MOKSiAL rozmaite kompozycje plastyczne z użyciem różnych
technik i materiałów. Każde zajęcia są
inne dzięki czemu młodzi artyści chętnie wracają co poniedziałek i wtorek
do Ośrodka Kultury tworzyć np. na
łupkach, motać lalki, malować ceramiczne płaskorzeźby czy sklejać sóweczki. Pomysłów jest wiele, a jeszcze
więcej przy tym zabawy. Na wystawie
w CEE MOKSiAL zaprezentował prace
związane z otaczająca nas przyrodą. Na
wernisaż dotarli autorzy wraz wraz z
dumnymi rodzicami. Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
składa serdeczne podziękowania Karkonoskiem Parkowi Narodowemu za
gościnę i godną oprawę wernisażu. Wystawę oglądać będzie można do połowy
stycznia przyszłego roku.
(MOKSiAL, fot.A. Zajączkowski)
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