Pierwsze dni listopada to okres szczególny w naszej
kulturze. To czas wspomnień o naszych bliskich,
znajomych, których nie ma już wśród nas.

Przez wiele lat, właśnie o tej porze, pojawiały się publikacje o zdewastowanym
ewangelickim cmentarzu przy ul. Waryńskiego. To się jednak zmienia. Choć do

wykonano większość murów oporowych.

tarzu wykonywali także mieszkańcy. W
tym miejscu szczególne podziękowania
należą się Państwu Beacie i Zbigniewowi
Czekaj, którzy czynią to od wielu lat.

Przed laty wskazywany był teren za kościołem pw. Bożego Ciała. Jednak i w tym
wypadku pojawiają się problemy związane z bliskością niektórych zabudowań,
choć można w tym wypadku znaleźć rozwiązanie. Lokalizacja ta wydaje się też
być dobra ze względu na bliskość zarówno
świątyni, jak i obecnej nekropoli. Prace
koncepcyjne nad wskazaniem nowej lokalizacji cmentarza trwają.

idealnego stanu jeszcze daleko, ale z
pewnością miejsca tego nie można już nazwać dzikim wysypiskiem śmieci, a przecież tak też bywało, że wyrzucano tam
stare opony, lodówki, czy zwykłe śmieci,
jakie każdego dnia wytwarzamy w naszych domach.
W ostatnich latach przeprowadzono na
tym zabytkowym cmentarzu wiele prac.
Oprócz sprzątania, usuwania samosiejek,
wykonane zostało ogrodzenie. Docelowo
to właśnie na tym ogrodzeniu mają być zamontowane ocalałe epitafia i płyty nagrobne. Do górnej części dawnej nekropolii mają zostać przeniesione wszystkie
nagrobki. Skupione w jednym miejscu
będą świadectwem dawnej historii Szklarskiej Poręby. Prace porządkowe na cmen-

Poprzednie projekty dotyczące wykorzystania dolnej części cmentarza do ponownego pochówku, dzisiaj są niemożliwe do realizacji. Problem stanowi
sprzedana przed laty nieruchomość, która
jest zbyt blisko sąsiedztwa nekropolii i
przepisy sanitarne uniemożliwiają ponowne pochówki. W tej sytuacji należy
myśleć o nowej lokalizacji cmentarza.
W poprzednim roku rozbudowany został cmentarz komunalny przy ul. Wyszyńskiego. Dotychczas zakończył się I
etap prac, w ramach którego wykonano
oświetlenie, instalację wodociągową, kanalizację deszczową, ogrodzenie, alejki i
uruchomiono pierwszy sektor z kwaterami grzebalnymi. Rozpoczęto też przygotowania do drugiego etapu. Na razie

Szklarska Poręba jest jedynym miastem w Polsce tej wielkości, które ma
Uniwersytet Trzeciego Wieku. I działa
on już 5 lat. 10 października obchodził
on skromny jubileusz.
Przez te pięć lat Zarząd UTW realizował wytyczone cele: integracje społeczeństwa poprzez rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy w różnych
dziedzinach, poprawianie sprawności fizycznej i psychicznej, spotkania ze znanymi osobami ,wyjazdy edukacyjne, wycieczki
krajoznawcze,
spotkania
okolicznościowe.

Nie byłoby to możliwe bez pomocy
władz miasta,instytucji,organizacji i osób
prywatnych, które doskonale rozumieją
nasze potrzeby. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w specjalistycznych wykładach

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie
podjęła 14 października uchwałę o połączeniu naszego SP ZOZ z Wielo Specjalistycznym Szpitalem Samodzielnym publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w
Zgorzelcu oraz zatwierdziła tekst porozumienia. Miasto pozostaje w dalszym ciągu
gwarantem realizacji polityki zdrowotnej
mieszkańców. Szpital przejmujący zapewni rozwój zakresu lecznictwa w Szklarskiej Porębie zgodnie z przedstawioną
koncepcją. Założenia koncepcji przedstawiliśmy w nr 11 MBI z 22 września.
Przypomnijmy tylko, że utworzone
mają zostać dwa nowe oddziały rehabilitacyjne: pulmonologiczny oraz kardiologiczny. Planowane jest również zwiększenie ilości przychodni specjalistycznych,
dzięki czemu mieszkańcy nie będą musieli
korzystać z porad lekarzy specjalistów
poza Szklarską Porębą. Ułatwiony też będzie dostęp do usług szpitala w Zgorzelcu,
uznawanego obecnie za jeden z najlepszych w województwie.

w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej jak również w wernisażach,wystawach,interesujących spotkaniach w
Muzeum Karkonoskim – Domu Carla i
Gerharda Hauptmannów.W
tym momencie należy stwierdzić, że minione pięć lat upłynęło na pracy statutowej i organizacyjnej, dając efekty w
postaci dobrze działającego
Uniwersytetu.
Z okazji Jubileuszu wydano
album zawierający historię powstania UTW oraz najważniejsze wydarzenia z
życia Uniwersytetu.
W dowód uznania
szczególnych zasług
dla miasta Szklarska
Poręba za działalność społeczną, kulturalną oraz promocyjną Rada Miejska nadała tytuł
„ Zasłużony dla Miasta Szklarska Poręba” dla najaktywniejszych studentów z Zarządu oraz
Samorządu UTW a są to: Danuta Grzyb,Barbara Sicińska,
Barbara Tabaszewska, Krystyna
Krupska-Szelest, Irena Królak-Ulanowska, Janina Gierczak, Irena Kubera, Iwona
Abramowicz. Tytuł „Krysztalowego Studenta” otrzymało dwadzieścia pięć osób,
które ukończyły piaty rok Uniwersytetu.

Tu warto wspomnieć, że w ostatni wtorek 21 października w Hali Widowiskowo
Sportowej w Zgorzelcu odbyła się uroczysta gala wręczenia Certyfikatu Akredytacyjnego Zgorzeleckiemu Szpitalowi
nadanego przez Ministra Zdrowia. Certyfikat poświadcza najwyższy poziom
usług medycznych. Taki certyfikat w Polsce posiada obecnie 130 placówek służby
zdrowia a na Dolnym Śląsku 11.
Szpital już przygotowuje się do dalszego etapu rozwoju bazy i usług leczni-

Studenci złożyli podziękowania dla
wszystkich instytucji współpracujących i
wspomagających UTW.
W dowód szczególnego uznania Kapituła UTW nadała tytuł „Miejsce przyjazne Uniwersytetowi Trzeciego Wieku”

Urzędowi Miejskiemu, Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, Karkonoskiemu Parku
Narodowego, Nadleśnictwa Szklarska
Poręba, Szkole Podstawowej nr 1, Szkole
Podstawowej nr 5, Muzeum - Dom Carla
i Gerharda Hauptmannów, Karkonoskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku
w Jeleniej Górze, Restauracji „Kaprys”.
Specjalne podziękowania składamy Panu
Danielowi Koszeli za nieocenioną pomoc
przy przygotowaniu materiałów do albumu.
Zarząd UTW „Jeszcze Młodzi”

czych. W przygotowywanym projekcie
ujęta jest już Szklarska Poręba. Przewidywane nakłady modernizacyjno-rozwojowe opiewają na kwotę 3 mln. zł.
Przy okazji pragniemy wyjaśnić , że
nasze Izerskie Centrum Pulmonologii
i Chemioterapii IZERMED przy ul. Sanatoryjnej 1 posiada od niedawna super
nowoczesny tomograf komputerowy.
Wszyscy pacjenci naszego SP ZOZ
wymagający tego rodzaju badań kierowani są na podstawie zawartego porozumienia na badania do IZERMEDU i
to bez kolejki.

W dniu 11 pażdziernika w 2014 r. został otwarty Klub Seniora przy ul. Jedności Narodowej 3. Klub powstał z inicjatywy Stowarzyszenia “Senior 60,” Uniwersytetu Trzeciego Wieku i PZERI koła nr. 5 w Szklarskiej Porębie. Lokalu
użycza Urząd Miejski na bardzo dogodnych warunkach. Klub ma być miejscem
spotkań i integracji seniorów naszego miasta także nie zrzeszonych. Tu można
będzie spotkać się ze znajomymi, pograć w ulubione gry, poczytać prasę przy
kawie i herbacie. Społeczni Informatorzy Turystyczni będą tu mieli swoją bazę.
Klub działa przy cennym wsparciu Burmistrza i Radnych RM. Wstępnie ustalone dni i godziny otwarcia to – od poniedziałku do piątku od 11.00 do 17.00.
Serdecznie zapraszamy seniorów i ich sympatyków.

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej
przedstawiona do uchwalenia zostanie
uchwała w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum”. Uchwalony plan miejscowy wejdzie w życie 30
dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
To oznacza, że będzie możliwa realizacja
m.in. projektu budowy nowego stoku
narciarsko-snowbordowego oraz miejskiego deptaka.
Założenia planistyczne zakładają, że wzdłuż ulicy Turystycznej,
niemal od parkingów przy SkiArena Szrenica aż po dawną bazę
JKSM może powstać stok narciarski dla początkujących wraz ze
snow parkiem. Kto podejmie się
budowy: czy będzie to prywatny
inwestor, czy też partnerstwo publiczno-prywatne, decyzję podejmie już kolejny samorząd. W każdym razie zainteresowanie
tematem ze strony prywatnego
biznesu jest spore.
To ważna inwestycja dla
Szklarskiej Poręby. Dodatkowy
stok dla początkujących zdecydowanie podniesie zimową ofertę
miasta. To samo można też powiedzieć o snow parku, którego
obecnie nie ma. Co prawda są plany, aby
taki Snow Park został też wybudowany na
nieużytkowanym obecnie dolnym odcinku trasy FIS na Szrenicy, jednak nic nie
stoi na przeszkodzie, aby były dwa takie
miejsca. Szczególnie, że rośnie grono zarówno narciarzy jak i snowbordzistów
chcących korzystać z takich miejsc.
Woda do naśnieżania tras może być
czerpana z pobliskiego potoku.
Drugą, ważną i możliwą inwestycją jest
budowa miejskiego deptaka. Miałby on
przebiegać od skweru położonego na
skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Turystycznej,
przez obecną bazę MZGL dalej w kierunku zaprojektowanego stoku narciarskiego. Jak wiadomo, MZGL zmienia
siedzibę. Docelowo zarówno administracja, jak i baza sprzętowa i materiałowa
przeniesione zostaną do siedziby dawnego
batalionu WOP przy ul. 1 Maja. Wówczas
będzie możliwa realizacja budowy deptaka, przy którym mają być zlokalizowane
niewielki handel i gastronomia. Przebudowany zostanie również skwer przy ul.
Turystycznej, który będzie z pewnością
ważnym elementem poprawiającym wizerunek, ale także ofertę miasta.

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Nowe Centrum nie jest
ostatnim nad jakim pracowano w ostatnim
czasie. Kolejne tj. plan dla Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie, który zostanie przedstawiony do uchwalenia na sesji rady
Miejskiej w dniu 30 października oraz
zmiana planu dla obszaru w sąsiedztwie
ul. Armii Krajowej, ul. Oficerskiej, ul. 11
Listopada i ul. Górnej w Szklarskiej Porę-

bie wyłożonego do publicznego wglądu do
14 października, która zostanie przedstawiona na listopadowej sesji Rady Miejskiej.
Ponadto w trakcie opracowania są jeszcze cztery plany zagospodarowania,
zmiana mpzp terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej, dla terenów w rejonie ul.
Uroczej i ul. Kilińskiego i w rejonie ul. Si-

korskiego i Osiedle Huty.
Bardzo ważny jest też opracowywany
obecnie plan dla Góry Szrenica. Zakończyły się konsultacje z Karkonoskim Parkiem Narodowym, z którym ustalano
możliwy zakres inwestycji. W myśl porozumienia przebudowane zostaną oba
wyciągi krzesełkowe na Szrenicę. Górny
odcinek zostanie wydłużony w sposób
umożliwiający wykorzystanie nieużytkowanego obecnie dolnego odcinka trasy
zjazdowej FIS. Ta kolejka
linowa będzie miała dodatkową stację pośrednią
(bez konieczności wysiadania) tak, aby można
było się dosiąść wysiadając z dolnej sekcji. Możliwe będzie też wprowadzenie
systemu
mieszanego krzesełkowogondolowego.
Na podstawie nowych
ustaleń, zgodnie z wolą inwestora, będzie można też
wymienić wszystkie dotychczasowe wyciągi orczykowe na krzesełkowe.
Poprawiony zostanie też
system dośnieżania. W
związku z większą przepustowością kolejki linowej na Puchatku, będzie możliwe poszerzenie nartostrady Puchatek. Dodatkowo
planowane jest uruchomienie drugiego
niewielkiego stoku do nauki jazdy wraz z
przedszkolem narciarskim dla dzieci. Negocjacje z Parkiem Narodowym były
trudne, jednakże ważniejsze są skutki, a
te pokazują, że porozumienie jest możliwe
do osiągnięcia.

KOMUNIKAT!
Straż Miejska uprzejmie informuje o planowanej zmianie organizacji
ruchu na ulicach Szpitalnej i Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w dniu Wszystkich Świętych, to jest 01.11.2014 r.
Na ulicy Szpitalnej wprowadza się ruch jednokierunkowy od miejsca
oznakowania znakiem drogowym „D-3”, który obowiązywał będzie także
w ciągu całej ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
aż do skrzyżowania z ulicą Franciszkańską.
Od początku cmentarza komunalnego wyznaczonego ogrodzeniem
wprowadza się zakaz zatrzymywania się pojazdów, który dotyczy tylko
jezdni, aż do ulicy Franciszkańskiej, od której dojazd do cmentarza będzie
zamknięty, o czym informować nas będzie znak drogowy „B-2”.

Komendant Straży Miejskiej

Rząd RP potwierdził gotowość współfinansowania inwestycji rozbudowy ośrodka
narciarstwa biegowego i biathlonu na Polanie Jakuszyckiej wraz z lekkoatletyczną
halą treningową przy stadionie w Szklarskiej Porębie. Nastąpiło przesunięcie źródła finansowania tego zadania z tzw. kontraktu wojewódzkiego na Fundusz Rozwoju
Kultury Fizycznej. W praktyce dla inwestycji nie ma to większego znaczenia. Ważniejsze jest to, że rząd
potwierdza, że jest to
ważna dla Polski inwestycja i chce na nią przeznaczyć pieniądze.
Głównym inwestorem będzie Samorząd
Województwa Dolnośląskiego.
Zawarte
przed kilkoma tygodniami porozumienie
mówi o stworzeniu
spółki, której udziałowcami będzie Województwo, Stowarzyszenie
Bieg Piastów oraz
Gmina Szklarska Poręba. Przy czym należy tu podkreślić, że
nasz wkład finansowy w to przedsięwzięcie będzie wręcz symboliczny i nie
przekroczy nawet 1%.
Szklarska Poręba została zaproszona
przez władze województwa do tej spółki
po to, abyśmy mieli głos
w strategicznych decyzjach dotyczących funkcjonowania Polany Jakuszyckiej i ośrodka
narciarskiego. Rzecz
bowiem dzieje się na
terenie naszego miasta,
ale przede wszystkim
ma kapitalne znaczenie
dla rozwoju gospodarczego (turystyki i
sportu) Szklarskiej Poręby. Z jednej więc
strony nie będziemy
wnosić wielomilionowych wkładów do tej
spółki, nie będziemy też
finansować budowy ośrodka narciarskiego, a z drugiej strony będziemy mieć
zagwarantowany ważny głos w sprawach
strategicznych dla całego przedsięwzięcia
na Polanie Jakuszyckiej. Ośrodek narciarstwa biegowego i biathlonu w całości
będzie budowany z pieniędzy Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej i Urzędu

Marszałkowskiego. Szklarska Poręba
(jako miasto) zyska nowoczesny ośrodek
na światowym poziomie. Będą dodatkowe parkingi, szatnie, toalety i utrzymywane trasy biegowe dla amatorów.
Profesjonaliści do dyspozycji dostaną
wydzielone miejsce do treningów.
Nieco inaczej wygląda sytuacja z projektem budowy treningowej hali lekko-

atletycznej. Wedle założeń ma ona stanąć
na terenach gminnych obok stadionu lekkoatletycznego. Ta inwestycja również ma
zagwarantowane środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Drugim źródłem
finansowania będą dotacje UE.

Całą inwestycję ma przeprowadzić, a
następnie wszystkim zarządzać, komunalna spółka Sport Szklarska Poręba,
która jest w trakcie przejmowania przedsiębiorstwa Maraton (któremu skończyła
się dzierżawa na stadion wraz z zabudowaniami pensjonatowymi).
Spółka ta została powołana przed 3 laty

do organizowania zawodów Pucharu
Świata. Już wówczas wiadomym było, że
docelowo będzie się zajmować zarządzaniem miejskim stadionem lekkoatletycznym. Stadion obecnie jest modernizowany. Na ten cel także zdobyliśmy
dotację. Wymieniona jest cała nawierzchnia, wybudowane nowe oświetlenie (stare nie działało) co umożliwi
dłuższą pracę stadionu.
Szklarska Poręba dzięki swojemu wyjątkowemu klimatowi
jest świetnym miejscem
treningowym. Od lat gościmy u nas czołowych
sportowców, którzy przygotowują się u nas do
najważniejszych zawodów. Zainteresowanie
jest tak duże, że wielu
przedsiębiorców prowadzących hotele i pensjonaty dopytuje się o możliwość trenowania na
stadionie przez ich gości.
Dotychczas było to
możliwe w ograniczonym zakresie, ponieważ
stadion był wydzierżawiony. Po jego przejęciu, takie udostępnianie zostanie wprowadzone. Rzecz jasna na zasadach
komercyjnych, bo przecież stadion trzeba
utrzymywać. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby w określonych porach będą mogli ze
stadionu korzystać bezpłatnie.
Wybudowana w sąsiedztwie
lekkoatletyczna hala treningowa
(wraz ze strzelnicą biathlonową)
pozwoli na prowadzenie treningów nie tylko w sezonie zimowym, ale również latem, podczas opadów deszczu. Obiekt
przyciągnie do Szklarskiej Poręby kolejnych sportowców.
Dotychczasowa praktyka pokazuje, że na tym wszystkim
można zarobić. Przykładem jest
przedsiębiorstwo Maraton, które
stadion wraz z zabudowaniami
dzierżawiło od miasta i na tym
zarabiało. Tu nie chodzi o to, aby
miasto czerpało z tego wielkie
zyski. Najważniejsze jest to, aby
spółka zarobiła na utrzymanie całej infrastruktury. Funkcjonowanie tego całego obiektu sportowego pozwoli branży
hotelarskiej stworzyć ofertę ukierunkowaną do sportowców i tym samym zwiększyć obroty, szczególnie w okresach martwego sezonu, bo dla trenujących nie ma
znaczenia pora roku.

został uszkodzony kolektor kanalizacji burzowej, który został zasypany. Przy normalnych opadach deszczu woda znajdowała sobie inne ujścia i nic się nie działo.
Do czasu ulewy z końca maja tego roku.
Jak pamiętamy strumienie i rowy zamieniły się wówczas w rwące potoki. Woda
niszczyła wszystko co napotkała na swej
drodze. W tym czasie spadło w ciągu godziny 1000 cm3 wody na metr kwadratowy! Woda nie mogła swobodnie przepływać, w związku z tym poczyniła
szkody także w podbudowie drogi.
Uszkodzony fragment ulicy Piastowskiej zostanie naprawiony jeszcze w
tym roku.

Wyjaśniła się sprawa
zrolowanego asfaltu
przy wyjeździe ze
Szklarskiej Poręby na
ul. Piastowskiej. Okazało się, że winne są
temu wody opadowe.
Przed kilkoma laty,
na jednej z okolicznych
prywatnych działek,
prowadzone były roboty
budowlane. Prawdopodobnie przypadkowo

W połowie października odbyło się uroczyste pasowanie na starszaka dzieci z nowootwartego oddziału przedszkolnego przy
Szkole Podstawowej nr 1. Kiedyś, takie od-

działy nazywano „zerówkami”, w których
dzieci przygotowywano do przyjścia do 1
klasy. Jednak współczesne „zerówki” nie
mają wiele wspólnego z tymi sprzed lat. Są

samochodem pożarniczym Star 266.
Strażacy zrobili odbiór techniczny motopompy, który wypadł doskonale i w tym
Ochotnicza Straż Pożarna ze Szklarskiej Poręby otrzymała motopompę pożarniczą zakupioną przez samorząd w ramach projektu unijnego „Współpraca i
wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lánov, Szklarska Poręba
i Karpacz“ . Jest to bardzo nowoczesna
motopompa pożarnicza Rosenbauer Fox
III wraz z wyposażeniem tj. pradownicą,
dziesięcioma odcinkami pożarniczymi
W-52 powlekanymi zewnętrznie plastizolem oraz zespołem ssawnym do zasysania wody przez motopompę.
Nowa motopompa zastąpi starą wyeksploatowaną służącą do tej pory wraz

one całkowicie oddzielone od szkoły.
Dzieci nie mają kontaktu z uczniami. Mają
odrębne wejście, toalety, miejsca do spożywania posiłków. I oczywiście są świetnie
wyposażone w sprzęt dydaktyczny.
System oświaty i opieki przedszkolnej
w ostatnich latach znacznie się zmienił.
Ciągłe zmiany w decyzjach rządowych
doprowadziły do potrzeby przebudowania
dotychczasowej polityki miasta w zakresie opieki przedszkolnej. Tym bardziej, że
ze względów technicznych trzeba było zlikwidować placówkę przedszkolną przy ul.
Sikorskiego.
Dzisiaj wszystkie dzieci ze Szklarskiej
Poręby mają zapewnione miejsca w
przedszkolach. Co więcej, są jeszcze
wolne miejsca np. w oddziałach nowooddanego do użytku żłobka.
Ciekawostką jest, że gdyby doszło do
realizacji planów budowy przedszkola
przy ul. Słoneczna Polana, miejsc w
przedszkolach byłoby mniej, niż obecnie.
Od czasu projektu zmieniły się bowiem
ministerialne wytyczne dotyczące wielkości grup z 30 do 25 dzieci.
samym dniu motopompa została wprowadzona do służby w podziale bojowym
OSP Szklarska Poręba.

Zakończyły się cykliczne, co półroczne
spotkania władz samorządowych z mieszkańcami w różnych częściach miasta. Tradycyjnie zaprezentowane zostały ostatnio
zrealizowane inwestycje oraz omawiano
problemy poszczególnych obszarów
Szklarskiej Poręby.
Problem ze zwierzętami
Podczas spotkania w SP 1 jeden z
mieszkańców zasygnalizował problem
z padłą zwierzyną. Jego zdaniem służby
miejskie, a dokładnie straż miejska,
nie podejmują działań związanych z
usuwaniem padłych zwierząt. Po
sprawdzeniu konkretnie przedstawionego przypadku okazało się, że zwierze
nie leżało na terenach miejskich, lecz
Nadleśnictwa Szklarska Poręba, które
natychmiast zostało o tym poinformowane i do niego należało usunięcie padłej sarny. Takich przypadków jest
sporo. Podział kompetencyjny wynikający z przepisów nie pozwala służbom
miejskim podejmowania działań na czyimś terenie. Mogą jedynie zawiadomić
właściciela lub administratora o problemie, a jeśli ten nie podejmuje działań, wówczas może zostać ukarany
mandatem.
Jest także problem z ujadającymi w
mieście psami. Tutaj straż miejska
może ukarać właściciela. Przy czym w obu
zasygnalizowanych przez mieszkańców
sprawach, właściciele są za granicą, a psy dokarmiają sąsiedzi.
Policja umywa ręce?
Jest też inny problem dotyczący czasu
pracy Straży Miejskiej, która w Szklarskiej
Porębie składa się z 3 funkcjonariuszy. Straż
miejska w naszym mieście nie pracuje w nocy.
Tymczasem gro problemów porządkowych
(np. ujadające psy) występuje właśnie o tej porze. Należy więc o zdarzeniach informować
policję, która zdaniem niektórych mieszkańców, zbywa ich odsyłając do straży miejskiej.
To nie prawda, że sprawa np. ujadającego psa
jest tylko problemem straży miejskiej. Policja ma znacznie szersze uprawnienia i powinna zareagować i przyjechać na miejsce, a
przynajmniej odnotować zgłoszenie, co jest
niezbędne w dalszym procesie.
„Opuszczone” posesje
Podczas spotkań były też rozmowy o estetyce w mieście i pytania o karanie osób na
których posesjach jest brudno. Tutaj największy problem jest z nieruchomościami
należącymi do osób, które nie mieszkają w
Szklarskiej Porębie.
Straż miejska wysyła do nich wezwania.

Niestety najczęściej listy polecone nie są odbierane. To samo dotyczy wysyłanych mandatów karnych. W efekcie sprawy trafiają do
sądów, które najczęściej je umarzają ze
względu na niską szkodliwość społeczną.
Trwa to wiele miesięcy i zajmuje czas i pieniądze. Ale nie można tego zaniedbywać, bo-

wizny. Szczególnie, że przeprowadzona ekspertyza wykazała, że budynek jest nie tylko
złym stanie technicznym, ale również dostosowanie go do współczesnych standardów
np. pożarowych, byłoby bardzo kosztowne.
Nie wiadomo co zrobi z tym budynkiem właściciel. Na razie Urząd Marszałkowski nie po-

wiem mimo wszystko niektóre sprawy udaje
się załatwić i właściciele nieruchomości są
przymuszani do posprzątania swoich posesji. Są też sprawy ciągnące się latami, jak historia z działką po dawnym DW „Niespodzianka”. W tym wypadku nawet sąd nie
mógł ustalić adresu pobytu właścicielki, dopiero po skierowaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (ze względu
na zagrożenie dla życia i zdrowia) sprawy do
prokuratury właścicielka się odnalazła.
Marszałkowskie kino
Ruiny i budynki zaniedbane to także problem Szklarskiej Poręby. Przykład straszącego dawnego budynku Zagłoba przy wjeździe do centrum najlepiej ilustruje problem.
Jest to budynek prywatny. Jego właścicielowi
niczego nie można nakazać. W tym przypadku dochodzi jeszcze konflikt sąsiedzki,
który zastopował inwestycję wiele lat temu.
Tak długo jak sąsiedzi się nie porozumieją,
tak długo prawdopodobnie będzie ten budynek nas straszył.
Po sąsiedzku jest obiekt dawnego kina,
który jest własnością samorządu województwa dolnośląskiego. Miasto Szklarska Poręba
po wielu nieudanych próbach znalezienia inwestora na ten obiekt zrezygnowało z daro-

dejmuje w tej sprawie żadnych działań.
Przy okazji pojawiła się też kwestia miejskich budynków po dawnych pensjonatach
FWP. Sprawa ta łamach Biuletynu była wielokrotnie poruszana. Jednak należy tutaj
tylko zaprzeczyć wysuwanym tezom o dewastacji budynków. Wszystkie są zabezpieczone. Organizowane przetargi na ich sprzedaż co jakiś czas przynoszą pozytywne
rozstrzygnięcie i obiekty w rękach prywatnych są remontowane.
Parkowanie samochodów
Parkingi w mieście to odrębny temat.
Podczas spotkań pojawiały się opinie, że straż
miejska za rzadko wystawia mandaty tolerując źle parkujących kierowców. Innym razem pojawił się zarzut, że straż miejska niemal poluje na przyjezdnych, szczególnie
obcokrajowców. W Szklarskiej Porębie faktycznie są problemy z kierowcami, którzy
parkują gdzie popadnie, mimo że na parkingach są wolne miejsca. Wszyscy chcą parkować w centrum. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, która jest zarządcą
m.in. ulicy Jedności Narodowej rozważa
wprowadzenie zakazu parkowania na chodnikach. Jednocześnie ustalane jest też, w którym miejscu ciągu tej drogi można postawić

widoczny, duży znak kierujący do parkingów
przy ul. Kilińskiego czy Turystycznej.
Jest też drugi problem dotyczący obiektów
świadczących usługi noclegowe, które nie zapewniają swoim gościom odpowiedniej liczby
miejsc parkingowych. Goście parkują więc
przy ulicy, często w miejscach niedozwolonych. Muszą się wówczas liczyć z tym, że zostaną ukarani mandatem. Problem nasila się
szczególnie zimą, gdy przez źle zaparkowane
samochody, służby komunalne mają problem
z odśnieżeniem ulic.
Czyste chodniki
W sprawie czystości chodników, jeden z
mieszkańców Białej Doliny postulował o częstsze informowanie i karanie właścicieli przyległych nieruchomości, którzy zapominają o
obowiązku sprzątania także latem. Warto też
przypomnieć, że sprzątanie chodnika (np.z liści) nie może polegać na zamiataniu na ulicę.
Śmieci należy zebrać do kosza (a liście do worków). Obowiązkiem właściciela przyległej do
chodnika nieruchomości jest również odśnieżenie i wywiezienie zebranego śniegu. Praktyka
jest jednak taka, że śnieg ląduje na ulicy.
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby Dolnej zgłosili problem dotyczący braku wody na cmentarzu. Sprawa wkrótce zostanie rozwiązana poprzez doprowadzenie wody z pobliskiego źródła.
Remonty ulic
Pozostając przy temacie drogowym pojawiły się pytania dotyczące dalszych remontów
ulic. Wielu przybyłych na spotkania mieszkańców zauważyła poprawę stanu nawierzchni
dróg w mieście, szczególnie na najważniejszych ciągach komunikacyjnych. Choć oczywiście potrzeby są bardzo duże. Sieć dróg i ulic
w Szklarskiej Porębie sięga 100 km. Dla porównania w Karpaczu jest ich o połowę mniej.
Warto w tym miejscu dodać, że w minionych
4 latach wyremontowano i przebudowano aż
24 ulice. Obecnie trwają prace związane z odbudową nawierzchni ulicy Sanatoryjnej. W
trakcie spotkań pojawiły się pytania dotyczące możliwości jej poszerzenia. Na obecnym
etapie jest to niemożliwe. Zdobyta na ten cel
rządowa dotacja obejmuje wyłącznie remont
ulicy, choć tam, gdzie się da wykonawca wykonuje nową nawierzchnię najszerzej jak
można. Problem z wieloma ulicami (w tym
także Sanatoryjną) polega na tym, że zahaczają
o prywatne działki. Aby poszerzyć ulicę trzeba
wcześniej wykupić teren od właściciela nieruchomości. W wypadku ul. Sanatoryjnej w
jednym miejscu obecnie nie można w ogóle
ustalić właściciela nieruchomości.
Cykl spotkań jak zwykle przyniósł wiele nowych informacji nie tylko mieszkańcom, ale
również samorządowi. To świetna okazja do
lepszego poznania problemów mieszkańców.
Czasami są to małe sprawy, które można załatwić od ręki, pod warunkiem, że samorząd
zostanie o nich poinformowany.

Podczas spotkań samorządowych pojawił się temat sytuacji finansowej Szklarskiej Poręby w kontekście ostatnio zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne.
Kredyt ten trzeba było zaciągnąć m.in. po
to, aby móc skorzystać z dotacji np. drogowych, dzięki którym prowadzone są
obecnie remonty i modernizacje ulic, na budynki mieszkalne i inne.
Sytuacja finansowa Szklarskiej Poręby jest
lepsza niż przed 4 laty, na początku obecnej
kadencji. Wskaźnik zadłużenia miasta wynosi
obecnie 29,5 procent, a na początku kadencji
wynosił 34,55%. W ubiegłym roku wynosił
30,92 % i był o wiele mniejszy od Karpacza(49,66%) i o ponad dwukrotnie niższy od
Świeradowa (75,61%). Nadal też dysponujemy majątkiem, który nie został wyprzedany.
Ale przede wszystkim poprawiła się sytuacja po stronie dochodów własnych gminy.
Z tego też powodu Szklarska Poręba awanWyszczególnienie
Dochody ogółem
dochody własne w tym:
z opłaty miejscowej
z podatku od nieruchomości
z podatku PIT
z podatku CIT
Dotacje ogółem
Przychody - kredyty, pożyczki
zaciągane w kadencji

sowała z 72 na 18 miejsce w rankingu zamożności gmin.
Wzrost dochodów własnych gminy jest
bardzo widoczny w każdej kategorii. Najlepiej obrazuje to poniższa tabela, która obrazuje sumę budżetów w ostatnich trzech kadencjach samorządów.
Dochody własne gminy w ostatniej kadencji wzrosły aż o 79 procent w stosunku do
kadencji 2003-2006 i aż o 40% w porównaniu do poprzedniej kadencji 2007-2010.
Warto też zwrócić uwagę na pozycję dotyczącą przychodów z dotacji. W mijającej kadencji było tych pieniędzy 26 mln,
czyli tyle ile w sumie przez dwie poprzednie kadencje. Aby skorzystać z tych
wszystkich dotacji na remonty dróg, przebudowę mostów, budowę sal sportowych,
żłobka, boisk, oznakowania szlaków, odbudowy parków i skwerów, trzeba było posiłkować się kredytami.

2003-2006
69 721 271 zł
49 607 330 zł
1 532 350 zł
18 741 869 zł
7 412 807 zł
251 153 zł
10 716 581 zł
3 284 244 zł

Październik jest miesiącem profilaktyki
raka piersi - najczęściej występującym nowotworem u kobiet. Różowa wstążka przypomina
o badaniu i jest symbolem świadomych kobiet, których w naszym mieście nie brakuje.
Jak na pierwszy raz było nas sporo a będzie
jeszcze więcej. Świadomość pań cały czas rośnie a profilaktyka i
w połączeniu ze zdrowym spacerem Nordic Walking może
wyjść tylko na dobre.
Razem możemy
więcej i dlatego spotkałyśmy się na
wspólnym marszu a
słoneczna pogoda
nam sprzyjała.
Podziękowania dla
wszystkich obecnych
Świadomych Kobiet za
dobry przykład i wza-

KADENCJA
2007-2010
2011-2014
90 240 300 zł 125 679 289 zł
63 542 583 zł 88 922 338 zł
2 587 306 zł
3 993 161 zł
23 929 708 zł 38 658 007 zł
11 824 310 zł 13 105 376 zł
244 464 zł
378 005 zł
16 580 107 zł 26 206 188 zł
12 950 890 zł

10 512 197 zł

jemne wsparcie, Dziękuję właścicielom Villi
Wernera za wypożyczenie kijów do Nordic
Walking, Danielowi Koszeli i Joannie Gołowczyńskiej za pamiątkowe fotki, wszystkim darczyńcom od upominków, którzy sprawili paniom ogromną radość lecz chcą
pozostać anonimowi.

To nie były zwykłe zawody. Na skałach, kilkadziesiąt metrów nad ziemią
rywalizowali ze sobą jedni z najlepszych
żołnierzy z Polski, Czech i USA podczas
zawodów wysokościowych dla jednostek MON oraz MSW. Do rywalizacji
stanęły 54 osoby, m.in. operatorzy z jednostek specjalnych.

Do Szklarskiej Poręby przyjechali m.in.
żołnierze z Formozy, NIL-a, Jednostki
Wojskowej Komandosów z Lublińca oraz
instruktorzy wspinaczki z 25 Brygady
Kawalerii Powietrznej i 21 Brygady
Strzelców Podhalańskich. Poza żołnierzami w zawodach wzięli udział także
funkcjonariusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, np. pogranicznicy. O tytuł
najlepszych konkurowali także zespoły z
Pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji mecz piłkarski odbył się na Orliku na Białej Dolinie. Do walki stanęli
drużyna Samorządowa Poręby oraz drużyna Old Boyów. Od samego początku
siły były nierówne. Drużyna radnych była
bowiem niemal trzy razy mniej liczna od
Old Boyów, ale nadrabiała zapałem i determinacją. Słowa uznania należy skierować do bramkarza samorządowców, a
właściwie bramkarki, radnej Ireny Rzemieniewskiej, która z poświęceniem wywiązywała się ze swego zadania.
Wynik był odzwierciedleniem nierównych proporcji w składzie drużyn. Nie zepsuł jednak nikomu humorów, liczyła się
bowiem dobra zabawa, która towarzyszyła
zarówno piłkarzom jak i kibicom. Gratulacje dla Old Boyów – zwycięzców meczu, którzy, co tu dużo ukrywać, dołożyli
radnym wynikiem 13 do 4. Organizatorami potyczki byli Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz
drużyna Old Boys

Czech i Stanów Zjednoczonych, w sumie
– 54 zawodników. Głównym organizatorem zawodów była Sekcja Szkoleń Wysokogórskich Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, współorganizatorami
zaś – Szkoła Górska „Quasar” i „Extreme
Group”.Zawody podzielono na dwie części: w piątek mundurowi
musieli wykazać się
znajomością technik
linowych, a w sobotę
biegali z obciążeniem
po górach. Dwudniowe zawody wysokościowe dla jednostek MON i MSW
wygrali żołnierze z
Czech. Drugie miejsce zdobyli policjanci
z Katowic, a trzecie
podhalańczycy z 21
Brygady Strzelców
Podhalańskich z Rzeszowa. Zawody zorganizowano po raz dziewiąty.
Ostatni raz odbyły się siedem lat
temu. Imprezę od początku organizuje wrocławska uczelnia.Zawodom towarzyszył Festyn Wojskowy
na terenie byłego WDW "Wysoki
Kamień". Mieszkańcy i turyści
goszczący w tym czasie w Szklarskiej Porębie mogli zobaczyć prezentacje sprzętu jednostek woj-

skowych, pokazy ćwiczeń cross-fit oraz
pokaz walki w bliskim kontakcie. W tym
czasie odbyły się również interesujące prelekcje dotyczące szkoleń wysokogórskich
oraz degustacja żywności używanej podczas wypraw w najwyższe góry świata.
Podczas festynu Wyższą Szkołę Oficerską
Wojsk Lądowych organizacyjnie wspierał
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, który zorganizował
Strefę Malucha, oraz wspólnie z wojskiem
poczęstował gości pyszną grochówką.

Hotel Kryształ został nagrodzony
statuetką Liczyrzepy przyznawanej
przez władze powiatu.
Podczas Karkonoskiego Spotkania Turystycznego w folwarku
przy Pałacu Bukowiec zostały jak co roku wręczone w Nagrody Starosty
Jeleniogórskiego Jacka
Włodygi- LICZYRZEPA
2014. W kategorii najlepszy Obiekt HotelarskoTurystyczny
nagrodę
przyznano
Hotelowi
„Kryształ” ze Szklarskiej
Poręby. I nie bez powodu
- hotel ten jest idealnym
miejsce do organizowania imprez firmowych,
szkoleń oraz wszelkiego
rodzaju uroczystości rodzinnych. Do dyspozycji
jest 37 pokoi, w tym 5
klasy deluxe oraz 2 apartamenty, w których każdy
posiada klimatyzację, telewizor LCD, sejf, minibar, telefon, bezpłatne po-

łączenie internetowe. Goście mogą się
tam zrelaksować w hotelowym centrum
wellness & spa z piętnastometrowym
basenem, trzema saunami, jacuzzi, po-

Inwestycja została wykonana i sfinansowana przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba.Niniejszym, w imieniu turystów dziękujemy Nadleśnictwu za
ekspresową reakcję, a turystom życzymy
przyjemnych wędrówek.

kojem ciszy i gabinetami spa.
Gratulujemy i cieszymy się, że w
Szklarskiej Porębie powstaje coraz więcej
obiektów o wysokim standardzie.

Stowarzyszenie Cyklistów "Szklarska Poręba Na Dwóch Kółkach" powstało w 2001 roku. Głównym celem założenia
Stowarzyszenia
było
propagowanie turystyki rowerowej:
wytyczenie, budowa, znakowanie oraz
konserwacja tras rowerowych, organizacja imprez rowerowych o charakterze rekreacyjno-sportowym, propagowanie
walorów
turystycznych
i krajoznawczych Sudetów.
W 2004 roku rozpoczął się cykl zawodów rowerowych przeznaczonych dla
dzieci i młodzieży .Zawody te znane są
pod nazwą SUDECKA MŁODZIEŻOWA
LIGA SPORTOWA. W danym roku odbywały się cztery edycje. Dwie edycje
wiosenne i dwie jesienne. W pierwszych
latach młodzi rowerzyści ścigali się również w sąsiednich miastach np. Świeradów
Zdrój i Karpacz - były to SMLS-y wyjazdowe. Jednak od szeregu lat zawody

odbywają się tylko na terenie Szklarskiej
Poręby. Cross Wrzos – Czerwonak, Cross
- Dom przy Skale,Cross Bata,Cross Na
Uroczysku, Cross Esplanada, Uphill Sió-

W karkonoskim schronisku Strzecha
Akademicka, pięknie położonym na zboczu Złotówki na wysokości 1258 m.n.p.m.
swoje święto obchodzili ratownicy z Karkonoskiej Grupy GOPR. Wprawdzie w
nazwie występują wyrazy Grupa Karkonoska ale w rzeczywistości Grupa obejmuje swym zasięgiem nie tylko Karkonosze ale całe Sudety Zachodnie po
stronie polskiej. Jak wynika z przedstawionego przez Naczelnika KG GOPR
Sławomira Czubaka sprawozdania z akcji i wypraw ratowniczych, to właśnie w
Górach Izerskich występuje coraz więcej
niebezpiecznych zdarzeń. Ma to bezpośredni związek z rozwojem narciarstwa
biegowego i jazdy na rowerach. To Góry
Izerskie stały się mekką dla rowerzystów
i miłośników narciarstwa biegowego.
Ratownicy z okazji swego święta otrzymali odznaczenia państwowe, wyróżnienia i nagrody od samorządów wszystkich

szczebli: wojewódzkiego, powiatowe i
gminnych z terenu działania Grupy. Spośród ratowników ze Szklarskiej Poręby
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Ratownik GOPR Zbigniew Boga-

W związku z coraz częstszymi zgłoszeniami od firmy zajmującej się odbiorem
odpadów o nieprawidłowej segregacji dokonywanej przez mieszkańców Szklarskiej Poręby, przypominamy, że osoby,
które zadeklarowały zbiórkę selektywną
mają obowiązek dostosowania segregacji
do panujących przepisów, w przeciwnym
razie będą wzywani do złożenia korekty
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu prawidłowej segregacji odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości
przypominamy jak należy je oddzielać:
Szkło białe i kolorowe
Wrzucamy: opróżnione butelki i słoiki
szklane po napojach i żywności, butelki po
napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach
Bioodpady
Wrzucamy: obierki, resztki warzyw i
owoców, fusy po kawie i herbacie, sko-

demka-Hotel Las, Cross Polana Jakuszycka, Cross -dolna stacja wyciągu to
tylko nie które nazwy miejsc w których
odbywały się zawody .

Przez te dziesięć lat gościliśmy prawie
sześciuset młodych zawodników. Startowali również zawodnicy z Czech oraz
Niemiec. 27 września 2014 odbyła się
ostatnia tego roku edycja Cross-Chatka
Robaczka i właśnie na tych zawodach pożegnaliśmy zawodniczkę, która
jeździła z nami przez te dziesięć
lat - czyli od przedszkola do liceum. Łucja Barzak bo o niej
mowa – starowała w Lidze od początku. Łucja w pięknym stylu zakończyła starty bo zajęła pierwsze
miejsce w edycji 2014 roku.
Dziękujemy wszystkim, którzy
nam pomagali w organizacji i
przeprowadzeniu zawodów, dziękujemy sponsorom, którzy umilali
zakończenia poczęstunkiem, dziękujemy rodzicom, że przyprowadzali swoje pociechy, dziękujemy członkom Stowarzyszenia, że byli do dyspozycji
w każdej edycji.
Zarząd Stowarzyszenia

czyk a Srebrnym Krzyżem Zasługi Ratownicy Marek Barzak i Tomasz
Krotowski. Nagrody burmistrza Szklarskiej Poręby otrzymali: Jerzy Busserotowski, Piotr Ałaszewski i Marcin Rutkowski. Nagrodzonym i wyróżnionym
jeszcze raz gratulujemy i życzymy bezpiecznej służby w górach.

rupki jajek, łupiny orzechów, resztki jedzenia pochodzenia roślinnego, części
roślinne, skoszona trawa, połamane gałęzie drzew i krzewów
Zmieszane odpady komunalne
Wrzucamy: pozostałe odpady komunalne, które nie nadają się do segregacji,
recyklingu.
Osoby, które zadeklarowały selektywną
zbiórkę odpadów na terenie nieruchomości
zobowiązane są do powyższej segregacji.

11
października
na
scenie
HOTEL&SOUND bossa nova odbył się
Koncert Basi Stępniak-Wilk, która przyjechała do Szklarskiej Poręby na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
"Pomiędzy dzisiaj tyle nieba, jakbyśmy
nigdy nie spotkali, siebie i nigdy więcej..."
Była to wspaniała uczta poezji, piosenki i pięknych metafor z doskonale
brzmiącą muzyką. Na ścianach otaczały nas
zdjęcia Zbyszka Pajewskiego, który odnajduje inspiracje swoich kadrów w piosenkach Basi.

Kino spotkało się z jazzem na świetnym koncercie, którego organizatorem
był Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej
oraz Hotel&Saund Bossanova.
Utwory znane z wielkiego
ekranu w jazzowych aranżacjach
zagrało trzech utalentowanych
muzyków: Witold Janiak (piano),
Rafał Różański (kontrabas), Kamil Miszewski ( perkusja). Publiczność miała szansę usłyszeć
m.in. muzykę z filmów „Forest
Gump” „ Dirty Dancing”, czy „8
Milę”. Podczas koncertu pięknie
wybrzmiała muzyka, a Witold Janiak z
bezpretensjonalnym poczuciem humory
wprowadzał w klimat granych utworów.

Jak co roku, w Poznaniu odbyły się
Międzynarodowe targi Tour Salon i jak co
roku nie mogło tam zabraknąć oferty
Szklarskiej Poręby . Tour Salon Poznań to
jedne z największych targów turystycznych w Europie. Jest to wspaniałe miejsce
do promocji krajów, regionów, najnowszych ofert i atrakcji turystycznych, oraz
doskonała okazja do nawiązywania no-

Basia Stępniak–Wilk – to
śpiewająca autorka i kompozytorka, artystka kabaretowa; lublinianka mieszkająca na stałe
w Krakowie. W 1995 roku zadebiutowała w Piwnicy pod
Baranami i kabarecie Loch Camelot, w którym do dziś występuje. W latach 1995-97
współtworzyła m.in. wraz z Januszem Radkiem, Grzegorzem
Halamą, Robertem Kasprzyckim, Szymonem Zychowiczem
i Kamilem Śmiałkowskim formację "Zielone Szkiełko".
Nie można nie wspomnieć o cudownej publice żywo reagującej na płynace ze sceny
dźwięki. Po koncercie ustawiła się długa
kolejka po autografy muzyków.

Koncert odbył się w ramach Jazzowej
Jesieni podczas, której usłyszeć mogliśmny również znakomity BIG-O-BAND

wych kontaktów handlowych i prowadzenia rozmów biznesowych w sprzyjającej atmosferze. Krajem Partnerski tegorocznej, jubileuszowej 25-edycji - Tour Salonu
jest Gruzja, a Polskim
Regionem PartnerskimŚląskie była Gruzja.
Szklarska Poręba prezentowała swoją ofertę
na stoisku Karkonoszy.
Zapraszaliśmy na zimowe imprezy i na
narty. Jednak dużym zainteresowaniem cieszyła
się oferta rowerowa i
atrakcje dla dzieci.
Warto wspomnieć, że
na odbywającym się
XXIII Ogólnopolskim
Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej w kategorii "Al-

z Niemiec. Koncert odbył się dzięki
współpracy MOKSiAL z CRR Krus "Granit" i mieszkańcem Szklarskiej Poręby, liderem bandu Panem Markiem Olszówką.
Band grał z pasją i zaangażowaniem. Ponad godzina dobrej
muzyki na żywo. Nogi same
rwały się do tańca, co można
było zauważyć wśród osób siedzących na widowni. Grupa pochodząca z niemieckiego miasteczka Hof poczuła się u nas jak
w domu, mamy więc nadzieję na
dalszą współpracę.
Jazzowa Jesień zorganizowana
została przez Miejski Ośodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w ramch imprez towarzyszących
XIII Międzynarodowemu Krokusowi Jazz
Festiwal w Jeleniej Górze.
bumy Krajoznawcze", Karkonoski Park
Narodowy zajął 3. miejsce z albumem
"cztery pory roku" (fot. Ewa Dobrowolska i in., Karkonoski Park Narodowy, Jelenia Góra 2014).

Kapituła Konkursu organizowanego
przez Ministerstwo Środowiska, "Zielone
Miasta – w stronę przyszłości!" ogłosiła
listę wyróżnionych projektów oraz laureatów nagrody głównej. Szklarska Poręba została wyróżniona w kategorii
„Zieleń Miejska” za przebudowany w latach 2011-2012 Park Ducha Gór znajdujący się przy Muzeum – Domu C. i G.
Hauptmannów.
Konkurs skierowany
został do gmin miejskich i
miast na prawach powiatu prowadzących działania na rzecz ochrony
środowiska. O przyznaniu tego tytułu decydują
kryteria takie jak: wzrost
gospodarczy, poprawa jakości życia mieszkańców i
ochrona środowiska. Więcej informacji o konkursie
na stronie www.miejskajazda.pl
Przebudowa dawnego
parku, założonego jeszcze
przez braci Carla i Ger-

harda Hauptmannów trwała prawie dwa
lata. Zdecydowana większość pieniędzy
przeznaczonych na ten cel pochodziła z dotacji. W ramach projektu wycięto wiele
drzew, które się same rozsiewały, pozostawiając i odsłaniając gatunki szczególnie
cenne, niektóre przywożone z podróży
przez założyciela parku. Dodatkowo zadbano o wygodę spacerujących brukując

alejki, a także powstała wyjątkowa architektura w miejscach odpoczynku. W parku
organizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia: noc sobótkowa, warsztaty a nawet koncerty rockowe. Ale przede wszystkim służy jako miejsce rekreacji i nauki.
Zatrudniony przewodnik, przy współpracy z KPN, oprowadza po parku grupy
szkolne organizując tym samym lekcje
przyrody. Bo jest to miejsce pełne dendrologicznych ciekawostek. Park stał się
już celem przyjazdów wielu grup szkolnych, które tym samym chętniej przebywają w Szklarskiej
Porębie. Wciąż jest jeszcze
zbyt mało popularny wśród
samych mieszkańców, ale turyści przebywający w Szklarskiej Porębie bardzo sobie
chwalą pobyt w tym cichym
i ustronnym miejscu.
Prace w parku cały czas
trwają. Przygotowywany jest
drugi etap tej inwestycji polegający m.in. na opisaniu i
oznakowaniu rosnących tam
gatunków roślin. Zostanie on
zrealizowany, jak tylko pojawi się możliwość po sięgnięcie na ten cel dotacji.

POZNAJMY HISTORĘ

Serdecznie zapraszam wszystkich
Mieszkańców Szklarskiej Poręby oraz
Gości wypoczywających w naszym mieście na uroczyste obchody Święta Niepodległości.
Program obchodów:
Kościół pw. Bożego Ciała
przy ul. Frańciszkańskiej
Godz. 9:30 - Koncert pieśni Legionowych
i patriotycznych w wykonaniu Chóru Porębianie pod kierownictwem Stanisława
Leszczawskiego
Godz. 10:00 - Msza św. koncelebrowana
za Ojczyznę
Skwer Jana Pawła II
przy ul. Buczka
Godz. 12:00 - Uroczystość patriotyczna:
warta honorowa, Hymn Narodowy, poezja
patriotyczna, złożenie kwiatów i zniczy
Trasa od Skweru Jana Pawła II
do Ogrodu Ducha Gór
Godz. 12:30 - Bieg Niepodległości

Do „marszo-biegu” wystartujemy po
zakończeniu oficjalnych uroczystości na
Skwerze Jana Pawła II o godz. 12:30.
Trasa prowadzić będzie ulicami Dworcową, Morcinka, ścieżką przy nasypie
kolejowym, ulicą 11 Listopada do Ogrodu
Ducha Gór przy Muzeum Karkonoskim.
Trasę będzie można pokonać biegnąc lub
idąc, szybko bądź spacerem. Nie liczy się
styl czy miejsce na mecie ale uczestnictwo! Na wszystkich czekać będą pamiątkowe medale a także ognisko w Ogrodzie
Ducha Gór, gdzie wszyscy uczestnicy zostaną ugoszczeni gorącym poczęstunkiem. Organizatorem pierwszego Biegu
Niepodległości w naszym mieście jest
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
Zapraszam do wspólnego, radosnego
przeżywania Święta Niepodległości.
Burmistrz Szklarskiej Poręby
Grzegorz Sokoliński

1 listopada zapraszamy wszystkich w
ten szczególny, wyjątkowy dzieńWszystkich Świętych do spotkania o godzinie 13.00 na zabytkowym cmentarzu
wSzklarskiej Porębie Dolnej przy ul.
Waryńskiego. Opowiemy o dawnychmieszkańcach Szklarskiej Poręby, zapalimy im świeczki na grobach.Przywrócimy dobrej pamięci niezwykłych,
często zapomnianych już ludziKarkonoszy i Gór Izerskich.
Zapraszamy

