Nowy rok szkolny w Szklarskiej Porębie zaczyna się ze zmianami organizacyjnymi, jakie są wynikiem reformy krajowego szkolnictwa. Największe dotyczącą uczniów klas pierwszych. Ciągłe zmiany przepisów dotyczące wieku dzieci rozpoczynających naukę doprowadziły do sytuacji,
że część sześciolatków trafiła do klas pierwszych, a pozostałe zostały jeszcze na rok w przedszkolach. Jak zwykle z problemem organizacji gminy
zostały pozostawione bez pomocy rządowej. Cały ciężar przystosowania
szkół do nowych wymagań spoczął na barkach samorządów.
Zmiany w przedszkolach
W Szklarskiej Porębie reformę oświatową powiązano wraz z reorganizacją
przedszkoli. Jak wiadomo budynek placówki przy ul. Sikorskiego był w złym stanie technicznym. Ponieważ rząd wycofał
się z programu dofinansowywania budowy przedszkoli, trzeba było wycofać się
z projektu budowy nowego obiektu przy ul.
Słoneczna Polana. Zamiast tego rząd postanowił dofinansować budowę żłobków.
Szklarska Poręba skorzystała z tego i nowoczesny budynek został wybudowany w
sąsiedztwie przedszkola na hucie. Do
żłobka zapisanych zostało 40 maluchów.
Wszystkie dzieci ze zlikwidowanego
przedszkola znalazły miejsce w placówce
na Hucie oraz w nowopowstalych oddziałach przy szkole podstawowej nr 1.
Trafiły tam dzieci z najstarszych grup.
Koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł 306
tys. złotych. Dzieci z przedszkola nie
będą miały kontaktu z dziećmi ze szkoły.
Mają odrębne korytarze, toalety, sale zajęć i zabawy.
Ponad rok temu opuszczone zostało
dawne mieszkanie służbowe w budynku
przedszkola na Hucie. Dzięki temu teraz
można było zorganizować tam kolejną
salę dla dzieci wraz z toaletą i szatnią. Tym
samym zaspokojono wszystkie potrzeby
przedszkolne. Jak się okazuje, są jeszcze
wolne miejsca.
Nowe sanitariaty
Minione wakacje były bardzo pracowite
w szkołach i przedszkolach. Wartość
wszystkich oświatowych i w opiece nad
małym dzieckiem inwestycji wyniesie ok

3,2 mln złotych. Oprócz budowy żłobka
czy wspomnianych adaptacji oddziałów
przedszkolnych, kosztowna była budowa

całkiem nowych sanitariatów w Szkole
Podstawowej nr 5. Stare toalety były w
bardzo złym stanie technicznym. Nie
były też podłączone do kanalizacji. Stąd
decyzja o wyburzeniu całej części budynku i wybudowaniu nowych sanitariatów spełniających wszystkie wymagania. Koszt inwestycji to 292 tys. złotych.
Ponadto w Szkole Podstawowej nr 1
prowadzone były prace remontowe przystosowujące sale dla uczniów najmłodszych – klasy I-III wraz z korytarzami. W
kolorowych salach w ramach termomodernizacji zostały wymienione okna i wykładziny.

Liczba dzieci rozpoczynających naukę w 2 oddziałach przedszkolnych przy SP 1 39
Liczba dzieci rozpoczynających naukę w Przedszkolu Samorządowym Nr 2

98

Miejski Żłobek Integracyjny – Magiczny Świat Maluchów zapisanych dzieci

40

Liczba dzieci w SP Nr 1 – 163
Klasa Ia
19
Klasa Ib
20
Klasa II
23
Klasa III
21
Klasa IV
27
Klasa V
28
Klasa VI
25

Liczba dzieci w SP Nr 1 – 110
Klasa I
22
Klasa II
21
Klasa III
23
Klasa IV
16
Klasa V
10
Klasa VI
18

Tegoroczne lato można zaliczyć do
udanych. Ostatnie dni sierpnia pogodowo nie rozpieszczały, ale niewątpliwie
pod względem frekwencji nie można narzekać. Spory ruch turystyczny był już
od samego początku lipca. W szczycie
sezonu obłożenie w obiektach było bardzo wysokie.
Na brak turystów nie narzekały
obiekty, oferujące rozrywkę. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się
oferta parków linowych, Dino
Parku czy wreszcie Esplanady.
Szczególnie w godzinach popołudniowych, gdy turyści kończyli
zwiedzanie okolic i po południu
przychodzili z dziećmi korzystać z
oferty rozrywkowej.
Szklarska Poręba jeszcze kilka lat
temu była niemal rozrywkową pustynią. Było słychać narzekania na
ofertę miasta. Dzisiaj odwiedzają
nas mieszkający w okolicach turyści. Z informacji uzyskanych z Rodzinnego
Parku Rozrywki Esplanada wynika, że z
oferty korzysta sporo turystów z Czech.
Niektórzy przyjeżdżają wyłącznie po to,
aby skorzystać z oferty parku.
Esplanada została wydzierżawiona po
rozstrzygnięciu przetargu w roku 2009.
Wpłynęły wówczas dwie oferty. Wygrała
chorzowska firma Summit S.A., która
zaproponowała najwyższą stawkę dzierżawy. Firma ta do realizacji zadania powołała spółkę zarejestrowaną w Szklarskiej Porębie pod nazwą Rodzinny Park
Rozrywki Esplanada. Z tytułu dzierżawy
i podatków od nieruchomości do kasy
miasta wpływa ponad ćwierć miliona zło-

Rejsy żaglowcami, parada pod żaglami, jarmark i Festiwal Piosenki
Morskiej to główne atrakcje zakończonego w niedzielę zlotu żaglowców
SAIL Świnoujście 2014. Dodatkowego
kolorytu nadała imprezie na nabrzeżu
świnoujskiego portu promocja oferty
turystycznej Karkonoszy i Jeleniej
Góry!
W ostatni weekend, 15-17 sierpnia na
zaproszenie Miasta Świnoujście, Jelenia
Góra i Szklarska Poręba reprezentujące
markę Karkonosze uczestniczyły w święcie ludzi morza i żeglarzy, prezentując
swoja ofertę turystyczną.
Mimo zmiennej i wietrznej pogody
impreza przyciągnęła licznie zwiedzają-

tych rocznie. Jest to najwyższa stawka
dzierżawy (w przeliczeniu na metr kwadratowy budynków oraz gruntów) jaka
jest płacona w Szklarskiej Porębie.
Firma zgodnie z zapowiedziami z
oferty przetargowej (bez prawa do odliczeń z dzierżawy) odrestaurowała zieleń

Począwszy od 4 września 2014 r.
zmieni się lokalizacja biur Urzędu Stanu
Cywilnego, dowodów osobistych i ewidencji ludności. Załatwianie tych spraw
odbywać się będzie w tym samym budynku, tj. przy ul. Buczka 2, lecz nie na I
piętrze a na parterze, w pokoju nr 3.
Spraw z zakresu stanu cywilnego, dowodów osobistych i zameldowań jest bardzo
wiele i w większości przypadków wymagane jest osobiste stawiennictwo zainteresowanych. Stąd duża ilość osób odwiedzających Urząd. Umiejscowienie biura
na parterze ułatwi dostęp interesantom do

cych – wczasowiczów i mieszkańców
Świnoujścia. Wchodząc na teren imprezy
nie sposób było ominąć jednego z największych stoisk, czyli Jeleniej Góry i

parkową, przebudowała alejki wykładając
je kostką granitową, wymieniła stare
oświetlenie, ustawiła ławki, urządziła
plac zabaw, a także przeprowadziła remont kapitalny zabytkowego, charakterystycznego dla tego miejsca budynku
Esplanady.
Dodatkowo park w 80 procentach jest
otwarty, każdy może tam wejść, usiąść na
ławce, a dzieci skorzystać z placu zabaw.
Teren jest bezpieczny (całodobowy monitoring i ochrona) i
sprzątany przez dzierżawcę.
Umowa dzierżawy terenu
parku Esplanada jest więc bardzo korzystna dla Szklarskiej
Poręby. Na terenie leżącego kiedyś odłogiem, zarastającego i
zdewastowanego parku, przywrócone zostało i w znacznej
mierze rozbudowane, dziś już
bardzo popularne miejsce rekreacji i rozrywki, tak potrzebne
nie tylko turystom ale także
mieszkańcom.

urzędników i tym samym usprawni załatwianie spraw. Sprawy z zakresu oświaty
załatwiane będą w p. nr 13 na I piętrze.
Przy załatwianiu tych spraw obecność
osobista mieszkańców w urzędzie jest
znacznie mniejsza. Rozmieszczenie biur
i wykaz załatwianych spraw zostanie opisany na tablicy informacyjnej w holu
urzędu. Wnioski i podania w sprawach nie
wymagających osobistego stawiennictwa
w toku załatwiania sprawy, przyjmowane
są w biurze obsługi interesanta, pokój nr
1 na parterze budynku. Numery telefonów
nie ulegają zmianie.
Karkonoszy. Promocja gór nad morzem
była wielką niespodzianką i zaskoczeniem, a liczne konkursy i gry powodowały, że liczba odwiedzających przed
czerwonymi namiotami nawet na chwilę
nie malała.
Do rozlosowania były m.in. 3 vouchery
pobytowe ufundowane
przez "Zającówkę".Najbardziej poszukiwane
były informacje o trasach rowerowych i narciarskich oraz atrakcjach turystycznych.
Celem wspólnej promocji było wykreowanie
miasta i marki Karkonosze, ich oferty turystycznej jako kierunku
ruchu turystycznego.

Z końcem sierpnia przestaje działać niepubliczna przychodnia zdrowia przy ulicy
Franciszkańskiej. Przypominamy, że zarejestrowani w niej mieszkańcy Szklarskiej Poręby mogą przepisać się do publicznej przychodni opieki zdrowotnej
(SPZOZ) przy ulicy Szpitalnej, w której
działają także poradnie specjalistyczne.
W jednym miejscu można zrealizować
komplet badań.
W przychodni pracuje 5 lekarzy w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku
do piątku. W tym samym czasie dostępny
jest też gabinet zabiegowy połączony z
punktem badań laboratoryjnych oraz
punktem szczepień. Do dyspozycji pacjentów zdeklarowanych w przychodni
przy ul. Szpitalnej są 2 pielęgniarki środowiskowe oraz pielęgniarka położna.
Dodatkowo w godzinach pracy SP ZOZ
można umówić się na wizytę w poradniach
specjalistycznych - jedynych na terenie
Miasta. Poradnie specjalistyczne mają podpisane kontrakty z NFZ: poradnia stomatologiczna - dr Elżbieta Strzyżyńska, poradnia chirurgii ogólnej - dr Piotr Miazga,
poradnia neurologiczna - dr Anna Jarmoluk - Okhuoya, poradnia okulistyczna - dr
Beata Kukulska i dr Anna Mec-Słomska;
Poradnie specjalistyczne czynne są w
wyznaczonych dniach od poniedziałku do
piątku, w zależności od ustalonego z NFZ
harmonogramu. Na szczególną uwagę
zasługuje fakt, iż zarówno Poradnia Stomatologiczna jak i Poradnia Chirurgiczna
czynne są codziennie.
Ponadto ośrodek zdrowia przy ul. Szpitalnej ma własny gabinet diagnostyki obrazowej - RTG i USG - prowadzony
przez lekarza radiologii Annę Wacławską.

Szklarska Poręba otrzymała promesę na
kolejne 750 tys. złotych w ramach tzw.
środków rządowych przeznaczonych na
usuwanie skutków powodzi i nawałnic. To
już druga promesa z przeznaczeniem na remont i przebudowę ulicy Sanatoryjnej.
Pierwsza była na 700 tys.
W połowie sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie podczas
którego 57 samorządów otrzymało promesy na pieniądze z przeznaczeniem na
odbudowę zniszczeń po powodziach i nawalnych deszczach. Nie było wśród nich
Szklarskiej Poręby tylko dlatego, że nasze
miasto taką promesę otrzymało bezpośrednio od Ministra Administracji i Cyfryzacji. 750 tys. to najwyższa kwota, jaką
otrzymały samorządy w Kotlinie Jeleniogórskiej oraz jedna z najwyższych w
województwie.
Dziwić może, że kolejne pieniądze
mają być przeznaczone na tę samą
ulicę. Otóż wynika to z cyklu inwestycyjnego. Po pierwsze , to ministerstwo
decyduje które zadanie będzie refinansować. Jako miasto przedkładamy
listę szkód (kilkunastu ulic w mieście)
wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i kosztorysową. Na tej podstawie w Warszawie zapada decyzja.
Wcześniejsza promesa pozwala na
wyremontowanie ulicy Sanatoryjnej
od skrzyżowania z Górną do granicy
działki z Izer Medem. Obecnie otrzymana promesa pozwoli na wyremontowanie odcinka od Izer Medu do wiaduktu kolejowego przy skrzyżowaniu
z ulicą Spokojną. Wkrótce rozpoczną
się roboty.
To jednak nie koniec tej inwestycji.

Odbudowany będzie odcinek poniżej Izer
Med. Obecnie bowiem od lat wszyscy
przejeżdżają obok dawnego szpitala kolejowego. Tymczasem prawidłowy, geodezyjny przebieg ulicy jest poniżej nasypu.
Spółka Izer Med wielokrotnie już zwracała
się z prośbą o uregulowanie tej kwestii.
Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Ruch przy szpitalu jest zbyt duży.
Parkują tam samochody. Poważne problemy są przede wszystkim zimą. Dlatego
niezbędne jest przywrócenie przebiegu
ulicy zgodnie z tym, co jest na mapach
geodezyjnych.
Obecnie trwają już prace projektowe i
kosztorysowe. Plany zakładają, że inwestycja przeprowadzona byłaby w przyszłym roku.

Ma to związek z prowadzonymi przez
miasto inwestycjami, które miały zostać sfinansowane po sprzedaży kilku nieruchomości. Niestety, nie doszło do ich sprzedaży.
Co prawda na ostatni przetarg zgłosiło się
dwóch oferentów, którzy wpłacili wadium.
Jednak nie przystąpili do licytacji i prawdopodobnie czekają na obniżenie ceny.
Sytuacja na rynku nieruchomości z
każdym miesiącem jest lepsza. Na rynku
wtórnym rośnie zainteresowanie nieru-

chomości. Urząd Miasta coraz częściej
jest odwiedzany przez osoby zainteresowane ofertą inwestycyjną. Niemniej jednak na sprzedaż nieruchomości jeszcze
trzeba będzie poczekać.
Dlatego aby móc realizować rozpoczęte
już inwestycje miasto musi zaciągnąć
kredyt. Co więcej, jest to niezbędne, aby
otrzymać i rozliczyć dotacje. Chodzi
głównie o dwa budynki socjalne, żłobek,
mniejsze remonty i adaptacje w przedszkolach i szkołach, a także rozpoczęte inwestycje drogowe i udziały włąsne w inwestycjach popowodziowych. Kredyt
może być wydatkowany wyłącznie na zadanie związane z inwestycjami.
Należy podkreślić, że po zaciągnięciu
kredytu nie pogorszy się wskaźnik zadłużenia, który dla Szklarskiej Poręby wy-

niesie 31 procent. Oznacza to, że miasto
ma jeszcze dużą zdolność kredytową.
Zgodnie z przepisami maksymalnie
wskaźnik może wynieść 60 procent. Niektóre sąsiednie gminy już go osiągnęły i
nie mogą dalej zaciągać kredytów.
31 procent to bardzo bezpieczny poziom umożliwiający miastu w przyszłości prowadzenie dalszych inwestycji, nawet jeśli trzeba byłoby je finansować z
kredytów. Jednak zastój na rynku nieruchomości nie będzie trwać wiecznie.
Przeznaczone na sprzedaż obecnie budynki na pewno znajdą nabywców. Środki
finansowe z tegorocznej sprzedaży zostaną przeznaczone na spłatę obecnego
kredytu, co poprawi wskaźnik zadłużenia,
a ze sprzedaży w latach następnych na kolejne niezbędne inwestycje.

Tysiące fanów dwóch kółek gościła Szklarska Poręba podczas
XVIII Festiwalu Rowerowego. W tym roku w nieco zmienionej
formule, ponieważ rowerowe wydarzania organizowane były w
różnych częściach miasta. .
Rowerowe święto rozpoczęło się trzema wypadami - pieszym po
Magicznym Szlaku Ducha Gór, rowerowym Trójkowym Rodzinnym
Rajdem Rowerowym z Henrykiem Sytnerem oraz objazdem trasy
Bike Maratonu - dystans MINI. Potem już było tylko ciekawiej!
Kamienie, korzenie, dołki na trasie, czyli wszystko to, co w Downhillu najlepsze. Zawodnicy udowodnili, że dwie minuty na zjazd
to zdecydowanie za dużo, przemykając po tej, zdawałoby się nieprzejezdnej trasie, jak po nowym asfalcie!Pogoda w tym roku nie była
łaskawa. Zawody na Skateparku trzeba było przenieść na niedzielę.

Poranny, sobotni deszcz nie odstraszył chętnych do zmierzenia się
ze swymi słabościami na trasie maratonów - MINI, MEGA i GIGA.
Maraton wystartował gość honorowy Michał Kwiatkowski - drużynowy mistrz świata w jeździe na czas, mistrz Europy i świata w
kategorii juniorów, medalista mistrzostw Polski seniorów na szosie
i na torze oraz olimpijczyk z Londynu (2012).
Dzięki popołudniowemu rozpogodzeniu mogły odbyć się zawody
Dirt Jam. Było na co popatrzeć!

Oczywiście nie zabrakło oferty dla najmłodszych, bo przecież
każdy kto umie chodzić, może już jeździć (choć na początku kółek
bywa więcej niż dwa). Zmagania były bardzo emocjonujące a doping wręcz wyśmienity i ani parę wywrotek, ani rozentuzjazmowani
rodzice nie przeszkodzili najmłodszym w dobrej zabawie.
Ostatnią i zdecydowanie najbardziej widowiskową konkurencją
był Air Water Show. Zasłużeni w poprzednich konkurencjach zawodnicy mogli spróbować swoich sił i oddać skok z wielkiej
rampy, którą tradycyjnie ustawiono przy jeziorku tuż obok dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. Siedmiu śmiałków, chociaż niektórzy nazywali ich szaleńcami, skakało do lodowatej wody, wykonując niesamowite, powietrzne akrobacje. Ulubieńcem publiczności, który
zarobił gromkie brawa, został skoczek odziany jedynie w kask.
Dodatkowo, każdego wieczoru, zmęczeni wyprawami rowerowymi, czy pieszymi, mogliśmy udać się do jednego ze współpracujących lokali na przegląd filmów o tematyce rowerowej, a kto miał
jeszcze siłę mógł w sobotę poszaleć na afterparty.
Jednak co to by był za Festiwal bez niespodzianek? Niczym wisienka na torcie w niedzielę odbył się wspólny trening z drużynowym mistrzem świata w jeździe na czas, Michałem Kwiatkowskim.
Na trasę wiodącą do Świeradowa-Zdrój i z powrotem przybyło kilkudziesięciu kolarzy. Wieczorem zaś w Rodzinnym Parku Rozrywki
"Esplanada" odbył się Letni Koncert Reggae i można było wysłuchać takich formacji jak PAIHIVO i NAAMAN.
Do zobaczenia za rok!

Do Szklarskiej Poręby przyjechałam z Łodzi 1 lutego 1951 roku. Wprawdzie nie wyobrażałam sobie życia i pracy poza moim rodzinnym miastem, ale pewne okoliczności
spowodowały, ze dobrym rozwiązaniem było
czasowe opuszczenie Łodzi - wspomina Pani
Krystyna.
W chwili kiedy CRZZ zaproponował mi
wyjazd do jednej z górskich miejscowości w
charakterze instruktora kulturalno-oświatowego, zgodziłam się, ponieważ wcześniej ukończyłam w Czerwińsku
n/Odrą szkolenie instruktorskie o profilu sportowym
i kulturalno-oświatowym,
a zatem miałam pełne przygotowanie do pracy w tamtym powojennym okresie.
Z „nakazem pracy” obowiązującym jeden rok przyjechałam do Jeleniej Góry.

Wszystkich miłośników grzybobrania i
dobrej zabawy, zapraszamy w sobotę, 6
września na VI Międzynarodowe Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Grzybobraniu.
O godzinie 11.00, zaczynamy zbiórką przy
Polanie Jakuszyckiej (obok przejazdu kolejowego), a kończymy o godzinie 14-tej, na
Orlu. Leśne trofea oceni niezależne jury biorąc pod uwagę wielkość zbiorów oraz ich walory wizualne. Jury kieruje się maksymą – nie
ilość ważna ale jakość! Zebranie grzybów
będących pod ochroną, niejadalnych i trujących będzie przyczyną dyskwalifikacji zbiorów (szczegóły w regulaminie- regulamin).
W wydarzeniu zatytułowanym VI Międzynarodowe Mistrzostwa Szklarskiej Poręby w Grzybobraniu liczy się przede
wszystkim dobra zabawa, zatem po zakończeniu części oficjalnej zaplanowano ognisko
(prowiant przynosimy we własnym zakresie,
jedzenie można także zakupić w schronisku).
Aby nic nie zepsuło nam dobrego samopoczucia, pamiętajmy także o zabraniu ze
sobą obuwia i skarpet zimowych!
Organizatorzy, Partnerstwo Lokalne
"Wspólnie dla Szklarskiej Poręby" serdecznie zapraszają!
Informacje o imprezie, wraz z regulaminem zawodów, zamieszczamy na stronach:
w w w. m o p s . s z k l a r s k a p o r e b a . p l ,
wwww.moksial.pl, www.szklarskaporeba.pl,
www.szklarska-gazeta.pl (tu znajdziemy
także relacje z lat ubiegłych)
Marzena Czarnecka i Elżbieta Pawłowska

Niedaleko dworca PKP mieściła się Dyrekcja Funduszu Wczasów Pracowniczych.
Miałam do wyboru dwa miejsca: Szklarską
Porębę lub Karpacz, intuicyjnie wybrałam
Szklarską Porębę. Na miejsce dotarłam autobusem, był późny wieczór. Miałam zgłosić się do Domu Wypoczynkowego ZZKpóźniejsze „Zdrowie”.
Widok jaki ujrzałam po opuszczeniu autobusu urzekł mnie - tyle śniegu, czystego,

białego (nie takiego jak w zadymionej Łodzi). Mimo braku oświetlenia, bowiem w całym mieście była jedna wisząca lampa znajdująca się nad jezdnią przed „Kaprysem”,
było jasno. W blasku padającego z okien domów światła śnieg skrzył się niczym brylanty a w górze nad domami ukazało się w
poświacie księżyca ośnieżone pasmo Karkonoszy. Pomyślałam - „to miasteczko jest
piękniejsze od Zakopanego i tylko tu mogę
zamieszkać”. To zauroczenie trwa do dnia
dzisiejszego.
Autoryzowane wspomnienia Pani Krystyny Trylańskiej ( na podstawie wywiadu przeprowadzonego w
grudniu 2013r. w ramach projektu „Kronika mojego
miasta”) w pełnej wersji dostępne są w suplemencie
katalogu pt.”Kronika mojego miasta” oraz na stronie
internetowej www.moksial.pl

Sudeckie Bractwo Walońskie
Bractwa Siedmiu Gwiazd
zaprasza

Polana Jakuszycka to nie tylko miejsce
do uprawiania narciarstwa biegowego, to
również doskonałe miejsce do biegania tradycyjnego. Letni Bieg Piastów odbędzie
się po raz drugi. Weźmie w nim udział
około 700 zawodników.

30.08.2014 godz. 11:00
Półmaraton Górski - 21,1km
Jakuszycka Dziesiątka - 10km
Start i meta–Polana Jakuszycka
obok domku PKO

Szklarska Poręba Dolna - Zakręt
Śmierci 30.08.2014 r. (sobota)
14:00 START Szklarska Poręba

W wyścigu uczestniczą zawodnicy zaliczający się do kategorii: młodzik, junior
mł., junior, senior, Cyklosport i masters
(Kobiety i Mężczyźni) oraz Niezrzeszeni
Open od 19 lat (po wypełnieniu oświadczenia). Prawo startu posiadają zawodnicy
mający licencję kolarską na rok 2014 oraz
badania lekarskie.
Dystans 5000 m. Start zawodników co
1 min. lub 30 sek. Wyścig rozgrywany jest
przy ruchu drogowym otwartym pod górę,
obowiązują przepisy ruchu drogowego.

Organizatorem festiwalu jest Sudeckie
Bractwo Walońskie przy wsparciu Wielkopolsko-Śląskiego Bractwa Siedmiu Gwiazd.
Miejscem festiwalu jest Stara Chata Walońska w Szklarskiej Porębie przy ul. H.
Kołłątaja 12. Termin festiwalu zostaje ustalony na sobotę 20 września 2014 r. i rozpocznie się o godzinie 16.00 z chwilą uderzenia w Wielki Bęben Waloński.
Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach sudeckich nalewek walońskich; słodkich i wytrawnych. Warunkiem przystąpienia do festiwalu jest złożenie na ręce Pani
Anny Naumowicz w Muzeum Ziemi JUNA
przy ul. Jeleniogórskiej 9 w Szklarskiej Porębie tel. 757173287 własnoręcznie sporządzonej nalewki o minimalnej objętości ¾
litra w naczyniu szklanym lub ceramicznym.

W 2015 roku przypada 70 rocznica objęcia ochroną granicy w Karkonoszach i
Górach Izerskich przez Wojsko Polskie,
powstania Wojsk Ochrony Pogranicza a
także 623 rocznica powrotu polskich słupów/kamieni granicznych w Sudety. Koło
nr 7 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
w Szklarskiej Porębie
oraz Zarząd Rejonowy
ZŻ WP w Jeleniej Górze, pragną z okazji tej
rocznicy w dniu 30 maja
2015 roku oddać hołd
żołnierzom ochraniającym granicę państwa i
uczcić tę rocznicę w
sposób szczególny. Inicjatorzy wystąpili do
Burmistrza i Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie o wspólne uczczenie tej uroczystości.
Inicjatywa spotkała się z
przychylnym przyjęciem. Burmistrz powołał komitet organizacyjny obchodów.
W propozycjach uczczenia 70 rocznicy
jest postawienie obelisku z tablicą pamiątkową, posadowienie pamiątkowego

kamienia granicznego obok obelisku a
także napisanie i wydanie książki o HISTORII GARNIZONU SZKLARSKA
PORĘBA
Obelisk stanie na skwerku przed DW
Bożena, który również ma otrzymać nazwę: „Skwer im. Żołnierzy Wojsk

cyjnych, pisarskich (książka), poszukiwania i gromadzenia pamiątek, prac technicznych i nakładów finansowych. Dlatego
inicjatorzy zwrócili się z APELEM do byłych żołnierzy Wojska Polskiego o dobrowolne wpłaty na realizację tego przedsięwzięcia. Wykaz fundatorów - darczyńców
będzie z dokumentacją pamiątkową złożony w postumencie obeliska.
Członkami grupy inicjatywnej są:

● mjr Kazimierz Kopaniarz Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy
WP w Jeleniej Górze
● ppłk Edward Basałygo Wiceprezes ZR
ZŻWP w Jeleniej Górze
● mjr Jerzy Maron – Sekretarz ZR ZŻWP
w Jeleniej Górze
● kpt. Kazimierz Filipiak – członek Zarządu ZŻWP w Szklarskiej Porębie

Ochrony Pogranicza”. Są to potwierdzone
już przez Burmistrza i komisje Rady
Miejskiej uzgodnienia. Kompleksowe
przygotowanie obchodów w sposób
godny, wymaga szeregu działań organiza-

KOMUNIKAT
W związku z rozpoczęciem nowego okresu świadczeniowego 2014/2015 przypominamy o konieczności składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z
funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.
Wnioski będą przyjmowane w dziale świadczeń rodzinnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sikorskiego 81 w środy od 7:30 do 17:00 oraz w czwartki od 7:30 do 15:30
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - wnioski na nowy okres świadczeniowy
przyjmujemy od dnia 1 sierpnia 2014 roku
(okres świadczeniowy trwa od 1 października 2014 roku do 30 września 2015
roku): na wniosek złożony od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2014 roku
świadczenia zostaną przyznane od 1 października i wypłacone za miesiąc październik do 31 października 2014 roku, na wniosek złożony od dnia 1 września
do dnia 31 października 2014 roku świadczenia zostaną przyznane od 1 października i wypłacone za miesiąc październik do dnia 30 listopada 2014 roku.
ŚWIADCZENIA RODZINNE - wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmujemy od dnia 1 września 2014 roku
(okres zasiłkowy trwa od 1 listopada 2014 roku do 31 października 2015 roku):
na wniosek złożony od dnia 1 września do dnia 30 września 2014 roku świadczenia zostaną przyznane od 1 listopada i wypłacone za miesiąc listopad do dnia 30
listopada 2014 roku, na wniosek złożony od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2014 roku świadczenia zostaną przyznane od 1 listopada i wypłacone za
miesiąc listopad do dnia 31 grudnia 2014 roku.
Po zmianie siedziby wnioski przyjmowane będą w tych samych godzinach w budynku
przy ul. Jedności Narodowej 11

okręg nr 1 ulice: Kolejowa, Kościuszki,
Ludowa, Orla Skała, Osiedle Janosika,
Osiedle Klimczoka, Piastowska, Rataja, Sanatoryjna, Piotra Skargi, Spokojna, Wiejska, Zielona
okręg nr 2 ulice: 11 Listopada: od nr 8
do nr 8H, Brzozowa, Hofmana, Kopernika, Matejki, Muzealna, Waryńskiego.
okręg nr 3 ulice: 11 Listopada: od nr 1
do nr 7 oraz od nr 9 do nr 41, Armii Krajowej: od nr 11 do nr 32, Dolna, Górna,
Osiedle Grottgera, Podsudecka.
okręg nr 4 ulice: Armii Czerwonej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich,
Konopnickiej, Oficerska, Orzeszkowej,
Osiedle Podgórze, Schroniskowa,
Szklana, Wolności, Zdrojowa.

okręg nr 5 ulice: Demokratów, Hutnicza, Krasickiego, Partyzantów, Wojska
Polskiego.
okręg nr 6 ulice: Armii Krajowej: od nr
1 do nr 10A, Dworcowa, Morcinka, Plac
Sportowy, Słowackiego, Szpitalna,
Świerkowa, Wyszyńskiego.
okręg nr 7 ulice: Franciszkańska,
Obrońców Pokoju, Słoneczna Polana.
okręg nr 8 ulice: Buczka, Cicha, Jedności Narodowej, Krasińskiego, Mickiewicza, Pstrowskiego.
okręg nr 9 ulice: Broniewskiego, Caritas,
Czecha, Narciarska, Okrzei: od nr 7 do nr
28A, Turystyczna: parzyste od nr 10A do
nr 10D oraz od nr 20 do 30, Urocza.
okręg nr 10 ulice: Chopina, Gimnazjalna, Odrodzenia, Parkowa, Potokowa, Stroma, Wiosenna, Wysoka,
Wzgórze Paderewskiego.

okręg nr 11 ulice: Jakuszyce, Orle,
Osiedle Huty, Schroniska: Hala Szrenicka, Kamieńczyk, Szrenica, Sikorskiego, Szosa Czeska, Żeromskiego.
okręg nr 12 ulice: 1 Maja: nieparzyste:
od nr 37C do nr 45 oraz od nr 46 do nr
66, Kasprowicza, Kołłątaja, Leśna, Makuszyńskiego, Okrzei: od nr 1 do nr 6,
Tetmajera.
okręg nr 13 ulice: 1 Maja: nieparzyste:
od nr 37C do nr 45 oraz od nr 46 do nr
66, Kasprowicza, Kołłątaja, Leśna, Makuszyńskiego, Okrzei: od nr 1 do nr 6,
Tetmajera.
okręg nr 14 ulice: 1 Maja: nr 35B, nr
35D, nr od 37 do 37B oraz parzyste: od
nr 38 do nr 44C, Mała, Moniuszki.
okręg nr 15 ulice: 1 Maja: nr 35A, nr
35C, od nr 35E do nr 36, Kilińskiego,
Krótka, Słoneczna.

Za nami piąta edycja ArtSkweru, czyli festiwalu kulturalnego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej. W okresie wakacyjnym na Skwerze Radiowej Trójki miały miejsce
przeróżne warsztaty, w których udział mogli brać zarówno najmłodsi, jak i starsi.
Oferta takich warsztatów cieszy się wśród turystów
wielką popularnością. Zajęcia organizowane późnym popołudniem są formą urozmaicającą pobyt w Szklarskiej
Porębie. Zwrócić też trzeba uwagę, że z ArtSkwer badzo
chętnie korzystali mieszkańcy i turyści, zwłaszcza dzieci.
Podczas pierwszych tygodni, w ramach „artskwerowych” działań poznaliśmy techniki szkła: witrażu i tiffaniego, uczestnicy wykonali piękny Zielnik Karkonoski. Na warsztatach szklarskich projektowaliśmy
również biżuterię inspirowaną roślinnością z karkonoskich i izerskich łąk. Uczestnicy zapoznali się ze sposobem formowania szkła na gorąco.
Szczególnie dużo emocji, zwłaszcza wśród najmłodszych, wzbudził tydzień cyrkowy. Mali i duzi tworzyli olbrzymie bańki mydlane, chodzili po linie, na Rola
Bola i na szczudłach, żonglowali i skręcali balony w
różne kształty. Całe rodziny doskonale bawiły się próbując tych, jak się okazało niełatwych sztuk.
W ramach warsztatów kulinarnych zarówno dzieci i
dorośli mogli spróbować własnoręcznie zrobić obwarzanki, placki tureckie i słodkie bułeczki. Nawet kiedy
skończyło się ciasto, a wypieki zostały zjedzone,
uczestnicy warsztatów się nie nudzili – wspólnymi siłami ugotowali polewkę nadgórzańską. W tym samym
czasie, kilka metrów dalej powstawał Domek Leśnych
Skrzatów. W ruch poszły farby i pędzle, a najmłodsi,
którzy zdominowali atrakcję, często po malowaniu mieli
całe ręce (a czasem i budzie) w farbie.
Piąty tydzień nie był gorszy od poprzednich. Pod wodzą Richarda Sitkiewicza studenci gdańskiego ASP roztapiali w piecu żeliwo, którym później były wylewane
przygotowane przez uczestników formy. Na napędzanym
nogą kole można było wykonać miski, kubki, filiżanki,
doniczki i inne dzieła, które następnie ozdabiano.
Ostatni dzień Festiwalu został zwieńczony występem
Pana Ząbka i grupy Mamadoo. Dzieci i dorośli oglądali
show z zapartym tchem.
Przez pięć tygodni Letniego Festiwalu Sztuki odbyło
się: 31 warsztatów, 2 spektakle teatralne, 2 spektakle cyrkowe, 3 występy muzyczne i taneczne, 10 pokazów . Gościło u nas: 37 instruktorów i 15 stoisk promocyjnych, rękodzielniczych. Podczas trzech ostatnich dni ArtSkweru:
250 form zostało odlane w żeliwie i 150 form w brązie.
Letni Festiwal Sztuki został objęty patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Starostę Jeleniogórskiego, Burmistrza Szklarskiej
Poręby. Patronat medialny nad Artskwerem objęły Nowiny Jeleniogórskie.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie składa podziękowanie

wszystkim którzy zaangażowali się w działania „Letniego Festiwalu
Sztuki – Artskwer”, w szczególności sponsorom: Kan-bud, Królowa Karkonoszy, Interferie Sport Hotel Bornit, Restauracja Topollino, Paweł Pilawski, instruktorom i partnerom: Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo
Szklarska Poręba – Świeradów Zdrój, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” z Bolesławca, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej, Ochotnicza Straż Pożarna.

