Dwa domy z mieszkaniami socjalnymi zostaną w tym roku oddane do użytku w Szklarskiej Porębie. W sumie będzie to 22 nowych
mieszkań różnej wielkości.
Pierwszy budynek już został niemal
ukończony. Siedem jednopokojowych
mieszkań powstało w przebudowanym
dawnym pensjonacie „Hubertus” przy ul.
Obrońców Pokoju. Wybór tego budynku
był nie przypadkowy. To jeden z obiektów,
który nie miał szans na sprzedaż. Prowadzenie w nim działalności gospodarczej na
współczesnym rynku usług hotelarskich
nie gwarantowałoby szybkiego zwrotu
kapitału. Budynek mógłby zostać sprzedany jako mieszkaniówka, lecz
wówczas zapewne zakupiłby go
kolejny developer przerabiając go
na apartamenty. W tej sytuacji
podjęta została decyzja o dostosowaniu obiektu na cele mieszkaniowe przez gminę, tym bardziej,
że jawiła się możliwość pozyskania dotacji na ten cel. I tak też się
stało. Dzięki funduszom UE budynek został przebudowany w
środku w taki sposób, że zmieściło
się w nim 7 jednopokojowych lokali socjalnych o powierzchni ok.
35 m2 każdy. Niektóre z nich mają
ułatwienia dla inwalidów.
Drugi dom jest budowany od
podstaw. Powstaje przy ul. Waryńskiego i będzie w nim 13 jednopokojowych lokali socjalnych o powierzchni ok. 27 m2 każdy oraz dwa
dwupokojowe lokale socjalne o powierzchniach ok. 41 m2. Parterowy dom
przypomina nieco układankę modułową.
Każde mieszkanie ma niezależne wejście.
Na ten cel również miasto pozyskało dofinansowanie, tym razem z rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego.
Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, lokale socjalne stanowią lokale
nadające się do zamieszkania ze względu
na wyposażenie i stan techniczny, a powierzchnia przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może

być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego
10 m2. Umowa najmu na taki lokal, zawierana jest na czas określony. Po upływie terminu umowy, ponownie analizowany jest dochód najemcy i jego rodziny.
W przypadku zwiększenia się dochodów
rodziny, umowa najmu na lokal socjalny
nie musi zostać przedłużona.
Zwykło się przyjmować, że mieszkania
socjalne są dla osób, które już nie mają
środków do życia, a często też są z marginesu społecznego. Takie postrzeganie

sprawy jest bardzo uproszczone i nieprawdziwe.
W przypadku ustalania przydziałów na
nowo wybudowane mieszkania, bardzo
ważnym kryterium, jest osiąganie przez
ubiegającego się o najem minimalnego
dochodu, który pozwoli najemcy na utrzymanie lokalu (dochód przewyższający
szacowane koszty czynszu i opłat eksploatacyjnych).
Do najmu nowopowstałych lokali socjalnych typowane były osoby, które
ubiegają się o zawarcie umowy najmu na
lokal z zasobu mieszkaniowego gminy.
Jednakże na 57 rodzin ujętych na liście

mieszkaniowej na rok 2014, zaledwie 14
rodzin byłoby w stanie utrzymać taki lokal, a wśród nich tylko 6 stanowią rodziny
dwu i więcej osobowe.
Jednak nie należy zapominać, że jest
grupa osób, która zajmuje mieszkania
komunalne (o wyższym metrażu przypadającym na jednego członka rodziny), których nie stać na ich utrzymanie, ale jednocześnie kryterium dochodowe pozwala
im na utrzymanie nowo wybudowanych
mieszkań socjalnych. Te osoby dostaną
propozycję przekwaterowania i wiadomo,
że są już pierwsze
wstępne deklaracje.
Opuszczone mieszkania komunalne, których najemcy trafią do
nowo powstałych lokali socjalnych zostaną
albo zasiedlone nowymi rodzinami, których kryteria dochodowe pozwolą na ich
utrzymanie, a w sytuacji jeśli są to ostatnie
mieszkania należące do
miasta we wspólnotach
mieszkaniowych, zostaną one wystawione
na sprzedaż. Od kilku
lat trwa systematyczne
porządkowanie zasobów komunalnych
gminy. Chodzi o to, aby docelowo miasto
nie było w żadnej wspólnocie mieszkaniowej i zarządzało wyłącznie budynkami w 100 procentach z mieszkaniami
komunalnymi. Dzięki temu znikną problemy wspólnot mieszkaniowych. Samorząd nie będzie musiał dopłacać do remontów tych budynków z pieniędzy
wszystkich podatników. Prawda jest bowiem taka, że czynsze z mieszkań komunalnych nie pokrywają faktycznych kosztów eksploatacji domów, zwłaszcza, gdy
pozostali właściciele nieruchomości chcą
budynki remontować.

Chociaż pogoda zafundowała raczej
temperatury jesienne niż letnie, w noc z 21
na 22 czerwca w parku przy domu Braci
C i G. Hauptmannów odbyła się Sobótka
Świętojańska zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni w Szklarskiej Porębie. Oprócz oczywiście tradycyjnego poszukiwania kwiatu paproci
(które trwało niemal 2 godziny) uczestnicy
zabawy mogli zabaczyć wystawę i wziąć
udział w prelekcji „Ciemność i światło”,
konkursie na Szklarskoporębski Wypiek
Świętojański, obejrzeć spektakl Tancerzy
Ognia i Światła IRRBLOSS.
Wszystkim atrakcjom towarzyszyły
dźwięki muzyki zespołu OFF Rekord i

Na początku czerwca w „Ogrodzie Ducha Gór” Miejski Ośrodek Kultury ,
Sportu i Aktywności Lokalnej zorganizował plenerowe warsztaty promujące ekologię, przyrodę a w szczególności wiedzę
o owadach pożytecznych naturalnie występujących w regionie Karkonoszy.
Przez siedem dni pod czujnym okiem instruktorów uczestnicy projektu „ SKRZYDLATE DOMY –transgraniczne ekologiczne warsztaty” pracowali w trzech
grupach warsztatowych. Osoby z Polski i
Czech chcące zgłębić technikę mozaiki
szklanej, tworzyły barwne kompozycje ze
szkła witrażowego. Tak powstało dziesięć
pięknych kompozycji przedstawiających
wizerunki pożytecznych owadów endemicznych Karkonoszy o wdzięcznych nazwach m.in. skorki, złotooki, czy pszczoła
murarka tworząc „Mozaikowy szlak owadów karkonoskich”. Tę niezwykłą ścieżkę
przyrodniczo –edukacyjna podziwiać będzie można w parku przy
Domu Carla i Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie.
Dwie pozostałe grupy polskoniemieckie intensywnie i z wielkim
zapałem budowały małe, przenośne domki dla owadów pożytecznych oraz pracowały przy budowie
dużej drewnianej konstrukcji szachulcowej - insektohotel.
Organizatorzy maja nadzieję,
że powstałe domy zasiedlą trzmiele, łowiki, biedronki i inne gatunki owadów pożytecznych. Swoją wiedzę o występowaniu, wyglądzie insektów i ich roli w
ekosystemie uczestnicy mogli zgłębić
podczas ciekawych prelekcji i wykładów.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się
również warsztaty „SEEDBOMBS -

bębnów Walońskich. Niezależne jury po
ocenie wypieków, za najbardziej Święto-

bomby nasienne” , czyli metody wspieranie bioróżnorodności oraz zasiewu roślin miododajnych w kontekście owadów pożytecznych, oraz warsztaty

„ZIELONA KLASA” - budowy zielonych
altan ogrodowych i parkowych z żywych
pędów drzew.Efektem warsztatów będzie zielona altana wykorzystywana w kolejnych latach jako miejsce spotkań lub re-

alizacji działań edukacyjnych. Rosnące
pędy drzewek będą na bieżąco przycinane
i kształtowane.
W trakcie siedmiodniowych warsztatów
Ogród Ducha Gór odwiedziły szkoły i
przedszkola, które aktywnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach.
Efekty pracy uczestników zostały za-

jański uznało wypiek Marzeny Wodzyńskiej. Nie zabrakło oczywiście korowodu
panien w wiankach, które następnie rzucano do wody a śmiałkowie - Kuba i Jerzy je
wyławiali. Każdy znalazł coś dla siebie a najbardziej wytrwali uczestnicy spotkania bawili się
przy dźwiękach gitar prawie do północy.
Festyn Sobótka Świętojańska, czyli zwyczaje
i obrzędy integrujące społeczność Szklarskiej Poręby został przygotowany
i dofinansowany ze środków z pożytku publicznego.
(MOPS-MSL)

prezentowane podczas wernisażu, który
odbył się 8 czerwca.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej dziękuje wszystkim
uczestnikom, instruktorom, Pani Bożenie
Danielskiej i pracownikom muzeum Carla
i Gerharta Hauptmannów, osobom zaangażowanym w projekt,
oraz odwiedzającym za niezwykle twórczy i pracowity tydzień,
wspaniałą atmosferę, zdobyte doświadczenie i zmianę poglądów
dot. insektów na tę właściwą.
Do zobaczenia przy kolejnych
projektach!
Całość działań została zrealizowana przez Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
Projekt SKRZYDLATE DOMY jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu
Euroregionu Nysa.
MOKSiAL

Mimo bardzo niepewnej pogody w
niedzielę 29 czerwca br. przy parafii św.
Maksymiliana odbył się już kolejny Integracyjny Festyn Rodzinny. Organizatorzy
imprezy przygotowali dla jego uczestników wiele atrakcji.Oprócz zabaw i konkursów z nagrodami oraz wspólnych tańców, na najmłodszych czekały również
basen z kulkami, dmuchany namiot i
zjeżdżalnia. Nie zabrakło także malowania twarzy, zwierzątek z balonów i ogrom-

nych baniek mydlanych. Dużym zainteresowaniem cieszył się żyroskop i dwa bolidy udostępnione nieodpłatnie organizatorom przez Andrzeja Mironia mieszkańca
Szklarskiej Poręby.
O element edukacji ekologicznej zadbało Nadleśnictwo Szklarska Poręba
mające swoje stoiska, na których można
było zapoznać się z fauną i florą naszego
terenu oraz otrzymać drobne upominki.
Najmłodszych zafascynował obsługiwany

8 projektów wpłynęło na konkurs na
"Opracowanie koncepcji projektowych
elementów małej architektury w Szklarskiej Porębie". Chodzi o ławki, donice, tablice informacyjne i barierki ochronne.

Strzelec ze Starych Bogaczowic. Przyznano też jedno wyróżnienie dla Marty
Tarasewicz ze Szklarskiej Poręby.
Praca Pani Katarzyny Strzelec otrzymała najwyższą liczbę punktów wg następujących kryteriów: podkreślenie oryginalnego charakteru miasta, walory
estetyczne, funkcjonalność (ergonomia,
trwałość, racjonalność ekonomiczna).
Wyróżnienie dla Pani Marty Tarasewicz z Pracowni Architektonicznej
LAAB ze Szklarskiej Poręby za najlepsze nawiązanie do krajobrazu kulturowego miasta.
Teraz czas na realizację projektu. Oczywiście z dnia na dzień nie zostaną wymienione wszystkie elementy architektoniczne w mieście. Nowe ławki, kosze czy
barierki będą wymieniane sukcesywnie.

Dzisiaj w tym względzie panuje chaos.
Chodzi więc o ujednolicenie małej architektury, szczególnie, że wiele z istniejących
elementów powinna być już wymieniona.
Komisja konkursowa uznała, że najlepszą propozycję złożyła Katarzyna

W dniach 29.05 -30.05.2014, w
Ośrodku Szkolenia i Przygotowań Olimpijskich Biathlon, Jakuszyce 7 w Szklarskiej Porębie, odbyła się pierwsza konferencja poświęcona wolontariatowi
sportowemu w naszym regionie.
Eksperci zajmujący się zabezpieczaniem dużych krajowych i międzynarodowych imprez: Kinga Jaworek współorganizująca Bieg Piastów, Marlena
Stach-Lewandowska odpowiedzialna za
wolontariat przy organizacji Pucharu
Świata w Narciarstwie Biegowym, Arkadiusz Rzepka kierownik Międzywydziałowego Studium Wychowania Fizycznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze oraz Krzysztof
Pokorski kierownik Miejskiego Centrum
Wolontariatu we Wrocławiu, dzielili się
doświadczeniami i przemyśleniami w zakresie rozwoju wolontariatu sportowego
na Dolnym Śląsku.
Dyskusję, z ramienia Stowarzyszenia

Lokalni - Niebanalni zainicjowała Elżbieta Pawłowska, stawiając pytania o:
- możliwości zwiększeni ilości wolontariuszy sportowych;
-podniesienie jakości usług wolontarystycznych i bezpieczeństwa ich wykonywania;
- zacieśnienie współpracy w zakresie wolontariatu sportowego pomiędzy organizatorami imprez sportowych na terenie
Dolnego Śląska;
- rozpoznanie zasobów i potrzeb w obszarze wolontariatu sportowego na terenie
Dolnego Śląska;
- przygotowanie zaplecza pod rozwój bazy
wolontariatu sportowego na Dolnym Śląsku;
- przełamywanie barier i motywowanie do
włączania się w wolontariat sportowy. Te
i inne zagadnienia uznano za palące i wymagające dalszych prac w zespołach strategicznych i roboczych.
Wolontariusze, słuchacze UTW Jeszcze
Młodzi, aktywiści przygotowujący i ob-

przez policję Komisariat na kółkach i jego
gospodarz Komisarz Lew oraz wóz strażacki i „pokazy wodne” naszych miejscowych strażaków.
Podczas festynu rozstrzygnięto również
ogłoszony wcześniej w szkołach i przedszkolach konkurs plastyczny „Na projekt
maskotki Szklarskiej Poręby”. Na jego
zwycięzców czekały bardzo atrakcyjne nagrody. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się stoiska gastronomiczne, o które zadbał Parafialny Zespół Caritas i parafianie.

Festyn przygotowany w formule partnerskiej przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, parafię pw. św. Maksymiliana,
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej finansowany był w ramach projektu „Ja wam jeszcze pokażę –
krok w stronę aktywizacji i integracji
mieszkańców Szklarskiej Poręby” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny
(MOPS-MSL)
Kapitał Ludzki

sługujący wydarzenia sportowe (sędziowie, sportowcy), przedstawiciele organizacji pozarządowych i reprezentanci Klubów Wolontariatu z terenu województwa,
dyskutowali na temat perspektyw i warunków, jakie muszą zaistnieć by utworzona została trwała sieć zainteresowanych podmiotów. Jedną z ważniejszych
konkluzji zwerbalizowanych po wizycie
studyjnej w siedzibie Stowarzyszenia Bieg
Piastów i po wystąpieniu Juliana Gozdowskiego Prezesa tegoż Stowarzyszenia,
była konieczność prowadzenia regularnych, cyklicznych spotkań wszystkich zainteresowanych stron, wymóg kontynuowania dyskusji oraz umacniania świeżo
nawiązanej współpracy.
Podsumowanie wydarzenia będącego
częścią projektu dofinansowanego ze
środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Miasta Szklarska
Poręba zawiera się w słowach: Dolny
Śląsk mocny wolontariatem sportowym to
wizja, której urzeczywistnienie zależy od
nas samych.
Elżbieta Pawłowska
Stowarzyszenie Lokalni - Niebanalni

saż wystawy, na której swe prace zaprezentowali uczestnicy warsztatów z komiksu i rysunku satyrycznego zorganizowanych również w ramach projektu.Uczniowie ze
Szklarskiej Poręby i z pobliskiego Harrachova malowali m.in. Ducha Gór opisanego
przed 100 laty przez Carla Hauptmanna.
Zrobili to w nietuzinkowy, świeży i nowatorski sposób o czym można było się przekonać podczas dwóch wystaw, które do
końca czerwca były w LO w Szklarskiej Porębie i w Harrachowie. Niebawem zostanie
również wydany kalendarz na 2015 rok, z
pracami uczniów.
Organizator Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej pragnie serdecznie podziękować władzom Harrachova
za pomoc i współpracę podczas realizacji projektu „Hauptmann na Rockowo - tradycja w
młodzieżowym wydaniu”.
Projekt „Hauptmann na Rockowo tradycja
w młodzieżowym wydaniu” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa. (MOKSiAL)

W niezwykłym miejscu odbył się koncert
w ramach projektu „Hauptmann na Rockowo - tradycja w młodzieżowym wydaniu” organizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
Trzy zespoły grające mocny i klimatyczny rock zabrzmiały w piątkowe popołudnie 4 czerwca w Ogrodzie Ducha
Gór, nieopodal Muzeum Hauptmannów.
Na scenie zagrał rewelacyjny polski,
młody zespół SHEEP, rockowy w najlepszym tego słowa znaczeniu czeski SILENT SESSION oraz Vena Valley, który
był gwiazdą wieczoru. Venna Valley
mocno rozgrzał widzów. Wokalistka z
charyzmatycznym i mocnym wokalem
sprawiła, że publiczność nie chciała wypuścić zespołu ze sceny.
Koncert pokazał, że Ogród Ducha Gór to
fantastyczne miejsce na tego typu imprezy.
Świetna akustyka, przepiękne widoki, naturalny amfiteatr daje możliwość organizacji
niezwykłych muzycznych wydarzeń.

Podczas koncertu zaprezentowali się również uczestnicy warsztatów wokalnych „Granie o Hauptmannie”, które odbyły się w ramach projektu Hauptmann na Rockowo
tradycja w młodzieżowym wydaniu” współfi-

Szanowna redakcjo.
Szóstego czerwca miałem okazję być na
imprezie pod nazwą „Hauptmann na Rockowo” w Ogrodzie Ducha Gór. Muszę przyznać, że byłem mile zaskoczony wysokim
poziomem tego wydarzenia tak pod względem artystycznym jak i realizatorskim.
Wszystko wyglądało i brzmiało bardzo profesjonalnie. Nie spodziewałem się drugiego
Woodstock, ale publiczności było stanowczo
za mało. Ponadto na miejscu spotkałem
kilku moich znajomych z naszego pięknego
miasteczka. Podobnie jak ja byli mile zaskoczeni całą sytuacją. Ściśle pisząc, kompletnie nic o tej imprezie nie wiedzieli. Osobiście sam byłem zaskoczony ich „żalami”
ponieważ wiem, że była ona solidnie rozreklamowana. Sam o koncercie dowiedziałem
się z plakatu powieszonego na tablicy ogłoszeń przy kościele parafialnym. Wiem, że takich plakatów było na mieście sporo i nie
trzeba było się zbytnio trudzić by podstawowe informacje uzyskać. Poza tym obszerny zwiastun całości imprezy zamieszczono w majowym numerze Biuletynu „Pod
Szrenicą”, o internecie nie wspominając. Zastanawia mnie tylko, dlaczego istnieje problem z dotarciem z informacją do mieszkańców gdy takowa przecież istnieje. Wydaję
mi się, że nie chodzi tu o brak informacji, ale
jak ją najefektywniej dostarczać. Jednym słowem gdzie np. owe plakaty najlepiej powiesić. Tradycyjne metody typu: plakat,
prasa, są sprawdzone bo są niezwykle efektywne, gdyby je odpowiednio wykorzystać,

czyli dotrzeć do jak największej liczby odbiorców. Czy nie można by na przykład
owych plakatów wieszać w marketach. W
końcu dla większości z nas to „ulubione”
miejsce całorodzinnych weekendowych spacerów. Nie wiem czy jest to niemożliwe i proszę traktować ten pomysł jedynie jako luźny
przykład, ale wiem, że trzeba coś z tym zrobić, szkoda bowiem żeby takie wspaniałe imprezy jak ta z 06.07 przechodziły bez echa.
Nie wiem kto miałby się tym „efektywnym
rozprowadzaniem informacji” zająć, chcę
tylko jako mieszkaniec dać sygnał, że trzeba

ten problem jakoś rozwiązać. Impreza była na
bardzo wysokim poziomie. Zabrakło tylko
podstawowej rzeczy, publiczności, a bez niej
nie ma show, a jak nie ma show, to nie ma
zamierzonego efektu. Jednym słowem wysiłek organizacyjny miasta idzie na marne. Na
koniec chciałbym podziękować organizatorom za ich trud i wspaniały pomysł na extra
imprezę, a artystom za profesjonalizm i
wspaniałą muzykę.

W imieniu organizatora dziękuję za słowa
uznania dotyczące koncertu, a także za
uwagi dotyczące jego promocji. Jak Pan zauważył, jako organizatorzy robiliśmy bardzo
dużo, aby informacja o koncercie była rozpropagowana. Oprócz wymienionych przez
Pana plakatów na tablicach ogłoszeń czy informacjach na stronach internetowych miasta i MOKSiAL podejmowane były też inne
działania promocyjne. Informacja była prezentowana w szkołach (nauczyciele dostali
gotowe teksty, które wystarczyło przeczytać
młodzieży), w marketach, w internecie na Facebook'u portalu Jelonka.com, rozsyłana była
do bazy turystycznej oraz wszystkich, którzy
są zarejestrowani w newsleterze strony miasta. Być może trzeba zacząć inaczej podchodzić do promowania wydarzeń – i cały czas
poszukujemy skuteczniejszych metod. Być
może, jednak również trzeba wykazać się ini-

cjatywą i wejść na stronę internetową miasta,
aby dowiedzieć się co dzieje się lub dziać będzie w mieście lub też przejrzeć plakaty na tablicach ogłoszeń.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej pracuje cały rok. Nasza oferta,
biorąc pod uwagę wielkość Szklarskiej Poręby
jest bardzo duża. Niewiele miejscowości w naszym regionie ma takie ośrodki, nie wspominając o tak szerokiej ofercie, z której korzystają mieszkańcy. Chcielibyśmy, aby
odbiorców naszych imprez było jeszcze więcej, dlatego ciągle nie tylko dostosowujemy
ofertę do potrzeb, ale próbujemy też dotrzeć
z informacją do tych, którzy jeszcze nas nie
znają. Jeśli ktoś z czytających ma pomysł jak
zrobić to lepiej, zapraszam do kontaktu
mok@mok.szklarskaporeba.pl

nansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Uczniowie ze szkół w SzklarskiejPorębie
i Harrachovie, wykonali utwór do wiersza
Gerharta Hauptmanna w rockowej aranżacji.
Podczas koncertu odbył się również werni-

Z wyrazami szacunku
szklarskoporębianin
(imię i nazwisko do wiadomości redakcji)

Anita Kaczmarska
Dyrektor MOKSiAL

Salwy śmiechu towarzyszyły spotkaniu
autorskiemu z Panią Marią Czubaszek, które
odbyło się w Café Park Esplanada.
Pani Maria z wrodzonym sobie poczuciem
humoru oryginalnie i bezpretensjonalnie opisywała otaczająca nas rzeczywistość. Licznie
zebraną publiczność bawiła niemal przez
dwie godziny, przytaczając historie z życia
polityków, znanych osób i opisując swoje
własne przeżycia. Promowała w ten sposób
swoją ostatnią książkę „Boks na Ptaku, czyli
każdy szczyt ma swój Czubaszek i Karolak
(wraz z Arturem Andrusem i Wojciechem Karolakiem)”. Jest to kolejna pozycja, w której
przeczytać można błyskotliwy wywiad z Panią Marią Czubaszek, prowadzony przez Artura Andrusa. Przyłącza się do nich Wojciech
Karolak, słynny jazzman, przepytywany
przez dociekliwego Andrusa barwnie opowiada o małżeństwie z Czubaszek - związku
nie zawsze zgodnych indywidualistów. Całość wzbogaca spora dawka abstrakcyjnego
humoru najwyższej próby i prześmieszne
teksty Pani Marii Czubaszek.
Organizatorem spotkania byli: Miejska
Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Rodzinny Park Rozrywki Esplanada.

Kronika mojego miasta to projekt, który
był zrealizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w
Szklarskiej Porębie. Głównym jego celem
było zebranie wspomnień mieszkańców Szklarskiej Poręby i okolic z lat 50 -tych, 60 -tych, 70 tych. Do projektu udało nam się
zachęcić mieszkańców, których
całe dorosłe, a czasem także i
młodzieńcze życie upłynęło w
Szklarskiej Porębie. Nasi rozmówcy są przedstawicielami różnych grup społecznych i zawodowych, ich cenne wspomnienia
także są bardzo zróżnicowane, ale
łączy ich jedno – Szklarska Poręba i okolice.
Zależało nam również na umocnieniu międzypokoleniowych więzi pomiędzy dziadkami, babciami i wnuczkami, a udało nam się
to osiągnąć podczas warsztatów dziennikar-

skich oraz specjalnych spotkań organizowanych w szkołach. Dziadkowie z nostalgią
wracali do wspomnień dawnej Szklarskiej Poręby i jej okolic, które zwłaszcza w tych najwcześniejszych latach zachwycały przyrodą:
„… każdy zakątek zachwycał swoim pięknem. Wszędzie kwitły kwiaty, było zielono,
kolorowo. Przyroda rozbrzmiewała niesamowitą muzyką śpiewu ptaków, owadów,
żab, szumem strumieni. Wzdłuż wybrukowanych kostką granitową ulic i chodników rosły stare jawory… Było dużo skwerków, oczek wodnych połączonych
kaskadami, gdzie kuracjusze i miejscowi
mogli wypoczywać...” Większość ludności
przybyła na te tereny z nizin – górski krajobraz Karkonoszy zachwycał, choć klimat
często utrudniał życie. Wspomnienia naszych seniorów pozwalają nam zobaczyć
piękną, spokojną, bezpieczną Szklarską Porębę, tętniącą życiem kulturalnym i rozrywkowym, przyjazną dla mieszkańców i gości.

Powrót do początków miasta we wspomnieniach tych, którzy tu żyli najdłużej jest
jednocześnie dla nas sygnałem, że pomimo
trudności i przeszkód można żyć ciekawie

i radośnie w zadbanym i gościnnym mieście.
Część wspomnień prezentuje katalog.
Zamieszczone są tam m.in. listy i wspomnienia dzieci, a dziś już dziadków. Wszystkie prace powstałe podczas realizacji projektu
zostały zaprezentowane
podczas wystaw w Czechach oraz w Polsce.
W ramach projektu
powstał również film
upamiętniający życie i
twórczość Wlastimila
Hofmana – malarza polsko-czeskiego pogranicza pt. „Wlastimilówka
historia ludzi i miejsca”.
Partnerem projektu
jest gmina Kořenov.
Projekt pn. „Kronika
mojego miasta” jest
współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
MOKSiAL

14 czerwca 2014 we Wrocławiu odbyły
się 4 Mistrzostwa Wrocławia w Nordic
Walking o Puchar Prezydenta – Rafała
Dudkiewicza. Była to kolejna świetna
okazja dla Miasta Szklarska Poręba aby
zaprezentować naszą turystyczną ofertę
wśród mieszkańców Wrocławia. Tym razem Szklarska Poręba promowała się
wspólnie z Termami Cieplickimi, które
również prezentowały swoją bardzo ciekawą ofertę. W zawodach wzięło udział
ok. 500 uczestników, którzy rywalizowali
ze sobą w różnych kategoriach. Każdy z
zawodników w pakiecie startowym otrzymał materiały promocyjne ze Szklarskiej
Poręby, zachęcające do eksplorowania
naszych terenów, min. z kijami do Nordic

Z „Kinem na Wysokości” rozpoczęliśmy
27 czerwca letni sezon filmowy. W Hotelu
„BossaNova”w Szklarskiej Porębie w specjalnie wyposażonej w wysokiej jakości
sprzęt HIFI sali, mieliśmy możliwość obejrzenia cudownego, niszowego filmu pt.
„HIMALAYA” reż. Erica Valli. W kameralnym gronie po projekcji kinowej toczono
dyskusje związane z poruszającą fabułą
filmu. Kino na Wysokości to propozycja
kulturalna Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Hotelu

Z okazji 112 rocznicy powstania Kolei
Izerskiej zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników kolejnictwa na seminarium dotyczące linii kolejowej
nr 311! Kolej Izerska - jak nazywane jest połączenie kolejowe Jelenia Góra - Szklarska
Poręba - Korenov to malowniczy szlak, który ponownie
został uruchomiony w 2010
roku po przeszło 65 latach
nieużytkowania.
Ta niezwykła linia kolejowa, wybudowana na początku ubiegłego wieku jest jedną z najciekawszych w Polsce.
PROGRAM - 11 lipca 2014, Szklarska Poręba, Ośrodek Konferencyjno Szkoleniowy „Radość”, ul. Muzealna 5,
Szklarska Poręba
Blok I (10.00 – 12.00)
1. „Modernizacja regionalnej linii kolejowej Nr 311 Jelenia Góra – Szklarska
Poręba, a możliwości synergii dla rozwoju
systemu transportu publicznego w Kotli-

Walking. Pomimo niesprzyjającej pogody,
okolice Hali Stulecia odwiedziło dużo ludzi, którzy zainteresowani byli, zwłaszcza
Rowerową Krainą a także wakacyjną
ofertą Szklarskiej Poręby i Karkonoszy.
Wrocław, to ważny dla nas rynek. Szklarska Poręba położona jest bowiem w zasięgu jednodniowej wycieczki. Od kilku lat
utrzymuje się tendencja do skracania urlopów, ale jednocześnie częstych wyjazdów weekendowych. Obecność Szklarskiej Poręby we Wrocławiu jest zatem
bardzo ważna.
Dziękujemy Villi Romantica za ufundowanie vouchera na pobyt w Villi wraz
z ofertą SPA oraz Termom Cieplickim za
transport i pomoc przy obsłudze stoiska.
„BossaNova” dla mieszkańców i turystów, otwierająca cykl ciekawych filmów,
dokumentów, spotkań skłaniających do
dyskusji i reflekcji. Organizatorzy będą
proponować Państwu przede wszystkim
kino offowe, nietuzinkowe, poruszające
niecodzienną tematykę. W Kinie na Wysokości nie znajdziemy masowego przekazu często nacechowanego tanią sensacją.
To oferta filmowa stworzona dla wymagającego odbiorcy. Projekcje filmowe będą
wyświetlane w ostatnie czwartki miesiąca.
Na kolejny film zapraszamy 31 lipca.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki otrzymała certyfikat „Szkoła w
ruchu " Certyfikat nadawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkołom i
przedszkolom , które w roku szkolnym
2013/2014 realizowały szereg zadań promujących aktywność fizyczną i zdrowy
styl życia. „ Jedynka” jest jedyną szkołą
podstawową w powiecie jeleniogórskim,
która otrzymała taki certyfikat.
http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/index.php/mapa-szkol-w-ruchu
Szkoła promowała aktywność fizyczną
szczególnie w klasach młodszych. Przez
cały rok szkolny uczniowie klas I- III realizowały program „ Sprawny Dolnoślązaczek”, którego twórcą i realizatorem jest
Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”.
Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała również puchar za najliczniejszy udział w zawodach sportowych przyznany przez powiatowy Związek Sportowy w Jeleniej
Górze.Oprócz sukcesów sportowych
Szkoła Podstawowa nr 1 może pochwalić
się również sukcesami w nauce. Uczniowie
klasy VI uzyskali na Sprawdzianie podsumowującym klasę VI średni wynik 28,3
punktu na 40 możliwych. Jest to wynik
wyższy od średniej ogólnopolskiej, województwa i miasta. Jest to drugi wynik w powiecie i w Jeleniej Górze.
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nie Jeleniogórskiej” - mgr Zbigniew Gzik
–PKP PLK SA, Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie, Oddział we Wrocławiu - dyrektor
Oddziału
2. „ Kolej Izerska – możliwości
eksploatacji, a infrastruktura” - dr
inż. Radosław
Mazurkiewicz –
Politechnika Wrocławska, Zakład
Infrastruktury
Transportu Szynowego
3. „Problemy projektowe modernizacji
linii kolejowych na przykładzie linii nr
311, na odcinku Jelenia Góra – Szklarska
Poręba” – mgr inż. Sławomir Adamczyk,
mgr inż. Damian Kosicki – BBF Sp. z o.o.
Poznań.
4. „Problemy techniczne modernizacji
kolejowej linii górskiej na przykładzie linii Nr 311” - mgr inż. Michał Anioł – Biuro
Projektów SUDOP- Polska Sp. z o.o

5. „Eksploatacja Kolei Izerskiej” - mgr
Roman Witulski – PKP PLK SA, dyrektor
Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu
Blok II (12.15 – 14.00)
6. "Kolej Izerska - wybrane zagadnienia prawne" Mgr. Petr Špetlák Železniční
společnost Tanvald o.p.s. , Czechy
7. „Początki Kolei Izerskiej” dr Przemysław Wiater, Muzeum Karkonoskie w
Jeleniej Górze
8. „Zmiany funkcji Kolei Izerskiej na
Przestrzeni Dziejów”– dr hab. Jacek Potocki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
9. „Forma ochrony dziedzictwa przemysłowego” dr Piotr Gerber Politechnika
Wrocławska, Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
10. „Nowa Kolej Izerska” dr inż. Maciej Kruszyna, Politechnika WrocławskaProwadzący dr hab. inż. Marek Krużyński, prof. Politechniki Wrocławskiej
Organizatorem seminarium są : Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie , Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Politechnika Wrocławska.

Z końcem kwietnia Rada Miasta udzieliła absolutorium burmistrzowi z wykonania budżetu Miasta Szklarska Poręba.
Dokument jest bardzo szczegółowy, a w
związku z tym obszerny. Dlatego w Biuletynie ograniczamy się do publikacji
najważniejszych informacji, a zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową
miasta (Biuletyn Informacji Publicznej)
lub do biura Rady Miasta, gdzie również
do wglądu jest cały tekst.
Rada Miasta udzieliła absolutorium,
co oznacza, że budżet miasta został zrealizowany zgodnie z założeniami. Pod kątem merytorycznym i finansowym, wykonanie budżetu zostało także sprawdzone
i zatwierdzone przez Regionalną Izbę
Obrachunkową.
W ubiegłym roku budżetowym Szklarska Poręba miała dochody budżetowe na
poziomie 35 213 499,97 zł, wydatki budżetowe 33 029 723 zł. Zaplanowana
nadwyżka 2 183 776,97 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek. Pozostałe do spłacenia kredyty są na
poziomie 24,89% dochodów budżetowych (przy 60% dopuszczalnych). Oznacza to, że Szklarska Poręba ma zdolność
kredytową i będzie mogła sięgać po pieniądze z kolejnych rozdań dotacji unijnych
w latach 2015-2021 (aby skorzystać z dotacji, niezbędny jest wkład własny, który
następnie zostanie zrefundowany).
Wydatki budżetowe
Samorząd w roku 2013 kolejny raz dotował wydatki mieszkańców i firm na
wodę i ścieki. Na cel przeznaczono prawie 2 mln zł. Niemal 3 mln złotych pochłonęły remonty oraz inwestycje drógowe:
Waryńskiego,
1
Maja,
Mickiewicza, A.Krajowej, Górna, Osiedle
Podgórze, Orla Skała, Piastowska, Mała,
Kopernika, Muzealna, Urocza, Okrzei,
Wyszyńskiego.
Niemal 1,2 mln złotych przeznaczone
zostało na gospodarkę mieszkaniową i komunalną, w tym: 25 tysięcy złotych na remonty budynków komunalnych, 229 tys.
na fundusz remontowy we wspólnotach
mieszkaniowych (udziały gminy).
Ponadto dla MZGL zakupione zostały:
ciągnik rolniczy wraz z przyczepą asenizacyjną i kosiarką.
W ramach zakupów inwestycyjnych
przeprowadzono prace budowlano-remontowe przy murach oporowych przy
wspólnotach mieszkaniowych oraz sfinansowano prace przygotowawcze przebudowy dawnego pensjonatu „Hubertus”
na mieszkania socjalne.

Jako wydatki inwestycyjne należy
uznać też ponad 0,5 mln złotych na rozbudowę cmentarza, którego utrzymanie
pochłonęło ponad 71 tys. zł.
Największą pozycją budżetową po stronie wydatków jest oświata i wychowanie.
Na ten cel przeznaczamy niemal 8 mln
złotych. I jest to więcej niż którakolwiek
ościenna gmina. Subwencja oświatowa
pokrywa tylko 2,5 mln kosztów. W tym
ponad 1,7 mln złotych pochłania utrzymanie miejskich przedszkoli, a niemal pół
miliona przeznaczone zostało na świetlice
szkolne. Ponadto pieniądze przeznaczane
są na programy doskonalenia zawodowego nauczycieli jak i dodatkowe zajęcia
dla dzieci i młodzieży. Niemal 475 tys.
kosztowała budowa żłobka (zadanie jest
kontynuowane w roku 2014).
Ochrona zdrowia w naszym mieście w
ubiegłym roku kosztowała ponad 775 tys.
złotych. W tym na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ przeznaczono
207 tys. złotych. Sytuacja finansowa zakładu jest w miarę stabilna, jednak cały
czas deficytowa jest działalność szpitalna
przez zaniżanie kontraktów NFZ.
Na pomoc społeczną w naszym mieście
przeznaczane jest ponad 3,7 mln złotych.
Są to pieniądze pochodzące z dotacji państwa (2,4 mln zł) i budżetu gminy (1,3 mln
zł).
Na gospodarkę komunalną wydajemy
2,5 mln złotych. W tej pozycji największe
koszty dotyczą wywozu nieczystości z terenu miasta (kubły i kosze miejskie) i
oczyszczenie miasta. Na ten cel przeznaczamy ponad 1,5 mln złotych. Utrzymanie zieleni miejskiej kosztuje nas 137
tys. a oświetlenie niemal 600 tys (w tym
inwestycje).
Obszerna pozycja budżetowa to wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, na które przeznaczamy 1,2 mln złotych. Są to wydatki
związane z utrzymaniem biblioteki oraz
ośrodka kultury, a także dofinansowanie
niektórych działań stowarzyszeń.
Warto tu podkreślić, że niewiele miejscowości wielkości Szklarskiej Poręby
może się pochwalić tak bogatym i różnorodnym życiem kulturalnym. Podobnie
jest z kulturą fizyczną na którą w ubiegłym
roku przeznaczyliśmy ponad 1,5 mln złotych (w tym 666 tys. przeznaczono na budowę dwóch boisk wielofunkcyjnych,
które cieszą się wielką popularnością
wśród dzieci i młodzieży. Pozostałe środki
przeznaczane są na utrzymanie obiektów
sportowych oraz dotacje dla klubów i sto-

warzyszeń sportowych. W tej pozycji są
też środki związane z dotacją na organizację Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w wysokości 300 tys. złotych
między innymi na prace ziemne (wyrównanie) na Polanie Jakuszyckiej oraz remontu części trasy biegowej.
Odrębną pozycję stanowią wydatki pozabudżetowe, w tym na MZGL, którego
koszty wyniosły niemal 4,7 mln złotych.
Zakład cały czas ma ujemny wynik finansowy wynikający z lat poprzednich,
kiedy to w sposób nienależyty prowadzono politykę finansową wobec wspólnot mieszkaniowych. Obecnie zadłużenie
wobec wspólnot wynosi 852 tys. złotych
i z każdym rokiem jest coraz mniejsze.
Na turystykę i promocję w ubiegłym
roku wydano niemal 400 tys. złotych
(nie licząc wspomnianych wcześniej pieniędzy wydanych na organizację zawodów Pucharu Świata w narciarstwie biegowym, które ostatecznie uznać można
jako wydatki reklamowe miasta). W ramach finansowanych bezpośrednio działań należy wymienić m.in. projekt „rowerowa kraina”, który pozwolił na
sfinansowanie oznakowań (znaki w stylu
Bene), stworzenie aktualnych map w
wielu językach i mobilnego przewodnika (nagrodzonego – uznany za najlepszy tego typu) oraz wielu innych działań
promocyjnych w tym reklam i programów
telewizyjnych oraz radiowych, obsługa
targów, druk ulotek, informatorów itp.

W połowie czerwca odbyło się spotkanie Burmistrza, Rady Miasta i Zarządu Stowarzyszenia Bieg Piastów.
Było to pokłosie medialnych wypowiedzi członków BP o konieczności rozwiązania umowy dzierżawy Polany Jakuszyckiej. Spotkanie zakończyło się
wyjaśnieniem nieścisłości.

rządowych i samorządowych takiej wielkości. Dlatego do sprawy zaangażowała
się gmina. Szczególnie, że obecny standard (poza trasami biegowymi) zaczyna
odbiegać od tego co oferuje się w innych
ośrodkach.
Gdy przystąpiono do prac planistycznych pojawiły się pierwsze problemy.

Na początku 2013 miasto podpisało
umowę dzierżawy Polany Jakuszyckiej ze
Stowarzyszeniem Bieg Piastów. Sprawa

Zaczęto podnosić sprawę budowy obiektu,
w którym będą miejsca noclegowe dla
sportowców. Rozpowszechniano przy tym
nieprawdziwe informacje dotyczące wysokości zabudowy (pisano i mówiono o 7
piętrowych budynkach co było nieprawdą), opinia publiczna była wprowadzana w błąd informacjami o budowie potężnego hotelu i podziale działek.
W lutym tego roku zmieniona została
koncepcja. Strony uzgodniły, że na Polanie Jakuszyckiej powstanie wyłącznie infrastruktura niezbędna do organizacji stadionu biegowo-biathlonowego. Natomiast
internat dla sportowców powstanie na terenach miejskich przy stadionie lekkoatletycznym. Dodatkowo ma także powstać hala sportowa.

była negocjowana wiele miesięcy. Wcześniej wypracowano koncepcję rozbudowy infrastruktury. Zgodnie z umową na
Polanie Jakuszyckiej gmina Szklarska
Poręba za pieniądze Ministerstwa Sportu
i Samorządu Województwa miała wybudować całoroczny ośrodek narciarstwa
biegowego i biathlonu ze stadionem zimowym na którym można by zorganizować zawody najwyższej rangi. Stowarzyszenie nie może otrzymać dotacji

W miniony weekend Rada
Miasta wraz z Burmistrzem
tradycyjnie malowała mostek.
Tym razem całkiem nowy na
potoku Kamionka. W poprzednich latach na początku
lata odnawiany był mostek na
Izerze. Jednak w tym roku
uznano, że jest on nadal w dobrym stanie, a że Nadleśnictwo postawiło nowy most na
potoku, zdecydowano o jego
pomalowaniu.

Punktem problematycznym wciąż pozostaje sprawa tzw. mostków na Polanie
Jakuszyckiej. Chodzi o przejścia pod trasami biegowymi, które bardzo ułatwią organizację różnych zawodów. Infrastruktura ta jest planowana w ramach
kompleksowej przebudowy Polany. Jednak Stowarzyszenie chce, aby mostki powstały jak najszybciej. Dlatego w ubiegłym roku na prośbę Biegu Piastów,
miasto zdecydowało
się na pośredniczenie w sprawie. Ponieważ Urząd Marszałkowski nie może
przekazać pieniędzy
stowarzyszeniu, dlatego Szklarska Poręba miała zostać inwestorem. Nic z
tego nie wyszło, bowiem na przetarg
zgłosił się tylko jeden wykonawca,
który zażądał o 900
tys. złotych więcej,
niż opiewał na to
kosztorys. A ponieważ projekt został przekazany na początku jesieni, nie było już
czasu, aby przed zimą przeprowadzić kolejny przetarg. Tymczasem dotacja urzędu
marszałkowskiego w roku 2014 już nie
obowiązuje. Bieg Piastów chce nadal budować mostki, mimo że samorząd stoi na
stanowisku, że lepiej tę inwestycję przeprowadzić w ramach kompleksowej budowy całego ośrodka narciarskiego.
Podczas spotkania zarządu Stowarzyszenia z Radą Miasta te sprawy zostały
przedstawione kolejny raz. Ostatecznie stanęło na tym, że Bieg Piastów raz jeszcze
musi zastanowić się co jest lepsze: czy oddzielna budowa za własne środki czy też
wstrzymanie się z inwestycją, aby mostki
wybudować za pieniądze centralne.

