Hotele o najwyższym standardzie powstaną w Szklarskiej Porębie w ciągu kilku najbliższych lat. Rozpoczynające się i projektowane
inwestycje dadzą zatrudnienie kilkuset osobom najpierw podczas budowy, a później zarówno w hotelach jak i usługach pokrewnych.
Wzbogaci się również budżet o pieniądze na utrzymanie miasta.
Wszystkie obiekty budowane będą w standardzie 4 i 5 -gwiazdkowym i uzupełnią ofertę hotelarską Szklarskiej Poręby.

Grupa Zdrojowa Invest & Hotels zaprezentowała swoje plany dotyczące zakupionej nieruchomości przy ul. Armii Krajowej.
Inwestycja ma się rozpocząć w ciągu kilku
miesięcy. Firma czekała na uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla tej części miasta. Obiekt
będzie budowany w formule condohotelu.
Nie jest to „apartamentowiec” z którymi
mamy problemy. Jest to obiekt funkcjonujący jak normalny hotel, z tą różnicą, że jest
inna forma własności. Condo i aparthotele
są budowane jako obiekty użytkowe, a w
związku z tym odprowadzają podatki od
nieruchomości w takiej samej stawce jak
pozostali przedsiębiorcy. Odprowadzana
jest też opłata miejscowa.
Nie jest to pierwsza u nas inwestycja
grupy Zdrojowa-Invest. W grudniu 2012
roku otworzyła w Szklarskiej Porębie
swój pierwszy obiekt w górach z 61 apartamentami. Cristal Resort ze swoim SPA,
basenem i restauracją ma już ugruntowaną
pozycję wśród obiektów hotelowych w
mieście. Inwestor chwali się, że pierwsze
dwa sezony zamknął ze średnim obłożeniem na poziomie 70%, a w styczniu i lutym przy bezśnieżnej zimie sięgnęło 80%.
Zdrojowa Invest & Hotels zachęcona
sukcesem swojego pierwszego aparthotelu nabyła kolejny grunt w Szklarskiej Porębie. Powstanie tam wyjątkowy kompleks hotelowy w nowoczesnym stylu, ale
z lokalnymi nawiązaniami i naturalnymi
materiałami, zaprojektowany przez renomowane biuro architektoniczne. Projektanci uwzględnili wyjątkowość ukształtowania terenu oraz walory otaczającej
przyrody. Dzięki takiemu podejściu bu-

dynki będą idealnie współgrać z naturą, zapewniając gościom niezapomniane widoki i wypoczynek w otoczeniu lasu, przy
jednoczesnym poszanowaniu środowiska.
- W Szklarskiej Porębie zawsze byliśmy
traktowani jak partnerzy – mówi Jan
Wróblewski, współwłaściciel Zdrojowa
Invest & Hotels - zawsze też czuliśmy chęć

Inwestor deklaruje, że po otwarciu
obiektu kadra będzie liczyła 150 osób. Zaprojektowana inwestycja to condohotel z
salami konferencyjnymi, basenami w tym
także zewnętrznymi i pozostałym zapleczem SPA. Całość na bardzo wysokim poziomie hotelu pięciogwiazdkowego.
Inwestycja przy ul. Armii Krajowej
nie jest jedyną. Kolejny pięciogwiazdkowy hotel budowany będzie przy ul. Górnej. Tam inwestorem jest firma spółka
Univitae. Według wstępnych założeń, hotel ma oferować około 150-200 luksusowych pokoi z salami konferencyjnymi i
basenami. Z zapowiedzi inwestora wynika, że hotel do użytku powinien zostać
oddany w ciągu 2 lat.
Kolejny aparthotel zaprojektowany został przy ul. 1 Maja (obok dawnej siedziby
straży granicznej). Tutaj także zaprojek-

współpracy i pomoc na każdym kroku
przygotowywania inwestycji. Z takim podejściem nie spotykamy się wszędzie, dlatego zdecydowaliśmy się tu dalej inwestować, tym razem w dużo większej skali.
W naszej ocenie Szklarska Poręba to
miasto o ogromnym potencjale turystycznym oraz niezaprzeczalnych walorach naturalnych, sportowych i kulturalnych. Nie większym niż pobliski Karpacz.

towano baseny wewnętrzne i zewnętrzne
ze zjeżdżalniami (mały park wodny) z zapleczem SPA także dostępnym dla gości
z zewnątrz. Są sale konferencyjne i dwie
restauracje. Niewiele mniejszy hotel planowany jest przy ul. Demokratów w miejscu niedokończonych bloków TBS.
Wszystkie te obiekty będą uzupełniać
dotychczasową ofertę miasta. Nie będą
stanowić konkurencji dla małych rodzinciąg dalszy na 2 stronie
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dokończenie ze str. 1

nych hoteli, pensjonatów i dominujących w
mieście pokoi gościnnych. Ich oferta skierowana będzie do klienta, który przez to, że
dzisiaj nie może znaleźć dla siebie odpowiedniej oferty pobytowej rezygnuje z pobytu w Szklarskiej Porębie.
- Turyści, którzy szukają
wyższego standardu, gdy nie
mogą znaleźć odpowiadającego im noclegu, wybierają
inną miejscowość. Ponadto
poszczególne segmenty obiektów hotelarskich nie są dla
siebie konkurencją, co mieliśmy okazję obserwować w
Kołobrzegu, gdzie powstanie
kilku wysokiej klasy hoteli
spowodowało wzrost prestiżu
i liczby turystów we wszystkich obiektach. – mówi Jan
Wróblewski, współwłaściciel
Zdrojowa Invest & Hotels.
Wszystkie obiekty będą potrzebować
pracowników na różne stanowiska: od kadry zarządzającej wyższego szczebla po
pracowników bezpośredniej obsługi klientów. Szacuje się, że w samych hotelach zatrudnienie znajdzie co najmniej 350-400
osób. Do tego należy doliczyć nowe miej-

Walne zgromadzenie Biegu Piastów
większością głosów podjęło decyzje o
przystąpienie do spółki z Województwem
Dolnośkąskim i Gminą Szklarska Poręba.
Teoretycznie oznacza to, że jest szansa na
budowę nowoczesnego ośrodka narciarstwa biegowego i biathlonu. Ale po kolei.
Kolejny raz wyjaśniamy, że finansowy
udział Szklarskiej Poręby w tej spółce będzie minimalny, poniżej 1%, przy zachowaniu prawa do podejmowania decyzji w
sprawach strategicznych. Nie jest prawdą,
że do tej spółki ma zostać wniesiony
aportem majątek miasta: stadion lekkoatletyczny wraz z zabudowaniami. Nie jest
też prawdą, że nastąpi połączenie ze
spółką Sport.
Głównymi udziałowcami będą Urząd
Marszałkowski oraz Stowarzyszenie Bieg
Piastów. Ten ostatni podmiot do spółki
aportem ma wnieść cały swój majątek
oprócz dwóch działek i jednego budynku.
Nie wiadomo, czy te ograniczenia zaakceptuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
Nie mniej, decyzja Stowarzyszenia
Bieg Piastów, otwiera drogę do rozpoczęcia na Polanie Jakuszyckiej inwestycji,
które są potrzebne zarówno dla amatorów,
jak i osób zajmujących się sportem pro-

2

sca pracy wygenerowane w usługach.
Dodatkowi turyści będą korzystać z oferty
gastronomii, handlu, usług rozrywkowych, wypożyczalni sprzętu sportowego.
W mieście pojawi się też nowa duża
grupa – turysty konferencyjnego, która po-

zwoli na zwiększenie obrotów w handlu
i usługach w tzw. martwych sezonach turystycznych. To wszystko przekłada się na
nowe miejsca pracy oraz wyższe dochody budżetowe miasta. Tylko z samego podatku od nieruchomości do kasy
miasta z tych hoteli powinno wpłynąć po-

fesjonalnie. Determinacja władz miasta w
tej sprawie doprowadziła do tego, że inwestycję chce sfinansować Urząd Marszałkowski i rząd z pieniędzy Funduszu
Kultury Fizycznej. Jeśli do tego dojdzie,
to Szklarska Poręba na swoim terenie będzie miała ośrodek narciarstwa biegowego

nad 2 mln złotych, a z opłaty miejscowej
co najmniej 1 mln. Dla porównania dzisiaj z tytułu podatku od nieruchomości
wpływa nieco ponad 7 mln złotych.
Budowa hoteli o najwyższym standardzie opłacać się będzie wszystkim. Duże
hotele walczące o klienta
prowadzą własną działalność promocyjną reklamując przy okazji walory
turystyczne całej miejscowości. Z tej promocji pośrednio korzystać będą
również małe obiekty, bo
będzie
reklamowana
Szklarska Poręba. Goście
małych obiektów będą też
mogli korzystać z aquaparków i SPA wybudowanych przy tych hotelach. Wzrośnie prestiż i
oferta miasta. Pojawią się
nowe miejsca pracy. Docelowo zwiększy się wreszcie budżet miasta i będą pieniądze na budowę mieszkań
czy remonty dróg, sprzątanie i odśnieżanie
z czego skorzystają wszyscy mieszkańcy.
Dzięki nowym inwestycjom spadnie też
cena wody i ścieków. Korzyści dla miasta
są więc ogromne.
na światowym poziomie. Jak napisało
Stowarzyszenie w swoim komunikacie
Bieg Piastów nie jest w stanie zdobyć
środków na rozbudowę infrastruktury
sportowej.
Bieg Piastów nadal będzie organizować
zawody, a spółka będzie zajmować się
utrzymywaniem tras biegowych.
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Miesięcznik „Wspólnota” na koniec
kadencji opublikował ranking samorządów. Jest to niezależne badanie naukowców różnych dziedzin. Objęło ono to, co
robiły gminy w latach 2011-2013, a więc
de facto tylko 3 lata kadencji. Badania, a
więc i ranking nie objął tego co było robione w roku 2014. Z punktu widzenia
Szklarskiej Poręby akurat w mijającym
roku było dużo różnych inwestycji, które
z pewnością wpłynęłyby na jeszcze lepszą pozycję miasta. Jednak z pewnością
nie ma się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, bo pozycje Szklarskiej Poręby są
bardzo wysokie.
Największy sukces odnieśliśmy w kategorii finanse. Szklarska Poręba zajęła
9 miejsce na 575 miejscowości podobnej
wielkości. W ciągu w ciągu 4 lat awansowaliśmy ze 149 miejsca. Dla porównania Świeradów-Zdrój uplasował się za
nami na 11 miejscu, a Karpacz wyprzedził
nas o dwie pozycje zajmując 7 lokatę.
Najnowszy ranking podsumowujący
kadencję 2010-2014 potwierdza wcześniejszą naszą bardzo wysoką, bo 18 pozycję w rankingu najzamożniejszych gmin
mniejszych w Polsce.
Na uwagę zasługuje fakt, że prowadzący badania są niezależnymi ekspertami, którzy korzystają z wielu wskaźników finansowych. Rankingi prowadzone

Przygotowania do tej inwestycji
trwały kilka miesięcy. Rada Miasta na
ostatniej sesji będzie przyjmować
uchwałę w sprawie przystąpienia gminy
Szklarska Poręba do Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
W ubiegłym roku ostatecznie Szklarska
Poręba przejęła część zabudowań wraz z
działkami po byłej placówce Straży Granicznej przy ul. 1 Maja popularnie nazywanej „Batalionem”. Od początku było
wiadomym, że budynek koszarowy będzie
zamieniony na mieszkania. Niestety analizy wskazały, że jest to adaptacja kosztowna, która ograniczyłaby inne, równie
ważne, inwestycje w mieście. Dlatego
szukano innego rozwiązania.
Szklarska Poręba ma złe doświadczenia
z Towarzystwem Budownictwa Społecznego. Nieudana inwestycja do dziś straszy
przy ul. Demokratów. Jednak tym razem
znaleziony został wiarygodny partner,
który ma bardzo duże doświadczenie. Jest
nim kamiennogórski TBS, który cieszy się
wysoką renomą. To ta firma zajmie się fi-

są od wielu lat i zawsze cieszyły się bardzo wysoką renomą.
W kategorii „sukces kadencji”, w której zsumowano punktację we wszystkich
kategoriach (finanse, ekonomia, infrastruktura, edukacja), Szklarska Poręba zajęła 54 miejsce na 575 podobnej wielkości miejscowości, awansując o 6 pozycji.
To oznacza, że w pozostałych kategoriach
zajmujemy równie wysokie pozycje.

Wyniki badań prowadzone przez niezależnych ekspertów powinny rozwiać
wszelkie wątpliwości dotyczące sytuacji finansowej miasta. Wzrosły dochody własne
Szklarskiej Poręby w każdej kategorii, począwszy od podatku od nieruchomości, poprzez wpływy z opłaty miejscowej po PIT
i CIT. Autorzy rankingu zwracają uwagę,
że w mijającej kadencji samorządy odczuwały skutki kryzysu finansowego na
świecie. Mimo to, wielu gminom, udało się
osiągnąć bardzo wysokie wyniki. Szklarska Poręba należy do tego grona.

nansowaniem adaptacji, a następnie zarządzaniem całej nieruchomości.
W budynku przy ul. 1 Maja powstaną
44 mieszkania różnej wielkości. TBS
ofertę kierować będzie do tej grupy
mieszkańców Szklarskiej Poręby, których nie stać na kupno mieszkania na

rynku wtórnym, ale jednocześnie dochody nie kwalifikują ich do otrzymania
mieszkań z zasobów komunalnych.
Nowy budynek mieszkalny w dużej mierze rozwiąże problemy mieszkaniowe
wielu rodzin.
Inwestycja ma się rozpocząć w roku
2015. Mieszkania będą zasiedlane w
roku 2016.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się
spotkanie branży turystycznej poświęcone sezonowi zimowemu 2014/2015.
Omówione zostały najważniejsze wydarzenia i imprezy oraz przygotowane działania promocyjne. Zimowy cykl zacznie

się 6 grudnia od festynu mikołajkowego
przy wyciągu na Szrenicę. Szczegóły na
tematy wszystkich imprez wciągu kilku
dni opublikowane zostaną w kalendarium na stronie internetowej miasta, a następnie w Biuletynie wraz ze wszystkimi
szczegółami.
Jednak największym zainteresowaniem
cieszyły się sprawy związane z przygotowaniem do zimy SkiArena Szrenica.
Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele spółki Sudety Lift bardzo dokładnie wyjaśnili w jakich warunkach możliwe
jest uruchomienie systemu dośnieżania.
Nie wystarcza temperatura poniżej zera.
Wpływ na to mają też temperatura wody
oraz wilgotność powietrza. Z wieloletniej
praktyki wynika, że w przypadku warunków klimatycznych panujących w Szklarskiej Porębie dośnieżanie możliwe jest
przy temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza. Rzadko kiedy są warunki, które pozwalają na uruchomienie dośnieżania w zakresie tempetratór od -1 do -5 stopni.
Podkreślić należy, że ze względu na to, że
nartostrady są na terenie Parku Narodowego, nie można stosować żadnych środków chemicznych, które pozwalają na-

nartostradzie Puchatek, jednak ubiegłoroczny fatalny sezon zimowy nie pozwala
firmie na takie kosztowne inwestycje.
śnieżać przy wyższych temperaturach i poPodczas spotkania omówiony został też
wodują, że śnieg tak szybko nie topnieje. zakres pozostałych inwestycji na Szrenicy.
Spółka w tym roku przeprowadziła in- W planach jest wymiana istniejących wywestycje na nartostradzie Śnieżynka. Park ciągów krzesełkowych na nowoczesne, z
Narodowy i Minister Środowiska zezwo- możliwością doczepiania gondoli. Druga
lili na ręczne prace ziemne. Od wiosny sekcja byłaby dłuższa o obsługiwałaby też
nieczynny obecnie dolny odcinek FIS.
Na trawersie Śnieżynki
Wyciągi krzesełkowe miałyby też zawciąż trzeba nasypać bardzo dużo sniegu
stąpić orczyki na Hali Szrenickiej i
Świątecznym Kamieniu. Ten drugi
często jest zamknięty mimo że można
korzystać z nartostrady. Wynika to z
tego, że nie ma zgody na dośnieżania
trasy pod wyciągiem orczykowym.
Zaplanowane inwestycje zostały
już uzgodnione z Parkiem Narodowym. Ministerstwo Środowiska deklaruje, że szybko rozpatrzy wniosek,
przy czym trzeba zaznaczyć, że kluczowe w tym wypadku jest stanowisko Karkonoskiego Parku Narodowego. Opracowywany jest już nowy
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru Szrenicy i
po jego uchwaleniu inwestor będzie
mógł rozpocząć dalsze procedury.
Podczas spotkania sporo pytań dotyczyło polityki cenowej i możliwości
stosowania ofert w stylu „free ski” . Organizator spotkania Lokalna Organizacja Turystyczna podjął się kontynuacji tematu. Przygotowana ma być
prowadzone są prace polegające na roz- oferta, która zostanie przedstawiona zakuwaniu wielkich głazów i uzupełnianiu rządowi Sudety Lift.
dziur. W tej chwili prace są jeszcze prowadzone na łączniku przy nartostradzie
Puchatek.
Przedstawiciele Sudety Lift poinformowali, że wykonane prace znacznie
przyspieszą dośnieżanie tej nartostrady.
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać poWcześniej w niektórych miejscach trzeba
było nasypać aż 2 metry śniegu, aby wiadomienia na telefon komórkowy o imotworzyć nartostradę. Nie mniej operator prezach, spotkaniach a nawet zagrożeośrodka narciarskiego podkreśla, że nie niach meteo ze Szklarskiej Poręby, to z
były to prace maszynowe i nartostrada nie przyjemnością informujemy, że jest już
jest tak płaska jak w Czechach. Inwesty- taka możliwość.
Szklarska Poręba przystąpiła do procja była potrzebna i znacznie ułatwi dośnieżanie, ale nada trzeba będzie sporo jektu pod nazwą „Komunikator SISMS”
. Za jego pośrednictwem rozsyłane są inśniegu, aby uruchomić nartostradę.
Prace ziemne będą kontynuowane w formacje o bieżących i nadchodzących
przyszłym roku na nartostradzie Lolo- wydarzeniach w mieście. Dobrze wiedzieć, co się dzieje w Szklarskiej Porębie.
brygida, a następnie FIS.
O ile warunki pogodowe pozwolą, to Tym bardziej, że jest to usługa bezpłatna.
Aby otrzymywać wiadomości na teledośnieżanie powinno być uruchomione w
drugiej połowie listopada. W pierwszej ko- fony smartphon należy wejść na stronę
lejności na nartostradzie Puchatek. Na- www.komunikator.sisms.pl i pobrać aplistępnie cały sprzęt trafi na Śnieżynkę, a kację oraz się zarejestrować i wybrać
później na Lolobrygidę i FIS. Spółka Su- serwis miasta Szklarska Poręba.
Zachęcamy i polecamy. To z pewnością
dety Lift miała w planach modernizację
systemu dośnieżania na bezobsługowy na ułatwi dotarcie do informacji.

12 listopada odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Miasta kadencji 20102014. To dobry moment na podsumowanie tego, co się wydarzyło w ostatnich
4 latach w Szklarskiej Porębie.
Oświata i wychowanie
W tym dziale dokonane zostały największe inwestycje w 25-letniej historii samorządu. Najważniejszą była budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.
Teraz dzieci już nie ćwiczą na korytarzach

zerówki). W efekcie utworzone zostały
miejsca dla wszystkich zainteresowanych
wychowaniem przedszkolnym.
Reasumując w bieżącej kadencji:
W Szkole Podstawowej nr 1 – wybudowano halę sportową, ogólnodostępny
plac zabaw, oddział przedszkolny dla 50
przedszkolaków, wyremontowano w starej części 4 sale i korytarze oraz wymieniono większość okien.
W Szkole Podstawowej nr 5 – urucho-

i małych salach. Sala sportowa dostępna
jest także popołudniami i korzystają z
niej kluby sportowe. Hala sportowa została
wybudowana z pieniędzy miasta i dotacji.
Wyposażona została w niezbędny sprzęt a
także ściankę wspinaczkową.
Obie szkoły przez cały czas są docieplane, aby zmniejszyć opłaty za ogrzewanie. Tutaj również korzystano z dotacji. W
Szkole Podstawowej nr 5 wybudowana została całkiem nowa część sanitarna, bo
stare toalety były w opłakanym stanie.
Przy szkołach wybudowane zostały
bezpieczne place zabaw, również przy wykorzystaniu dotacji.
Niewątpliwie dużym wyzwaniem była
sprawa przedszkola przy ul. Sikorskiego,
którego budynek już od kilkunastu lat był
w bardzo złym stanie technicznym. Problemy z konstrukcją budynku wykluczały
jego remont. Dlatego podjęta została decyzja o przekwaterowaniu lokatorów tzw.
mieszkań służbowych w przedszkolu na
Hucie. Adaptacja pomieszczeń pozwoliła
na uruchomienie tam dodatkowych oddziałów dla dzieci. Wszystko to się zbiegło z reformą oświatową wprowadzaną
przez rząd. Dlatego przy Szkole Podstawowej nr 1 utworzone zostały oddziały
przedszkolne dla najstarszych dzieci (tzw.

miono ogólnodostępny plac zabaw, dobudowano część z dawno oczekiwanymi
toaletami, wymieniono w prawie połowie
budynku okna.
W Przedszkolu nr 2 – adaptowano
mieszkanie na nowy oddział dla 25 przedszkolaków.
W ZSOiMS wybudowano internat przy
gimnazjum niezbędny dla utrzymania
gimnazjum sportowego.
Kadencja tego samorządu kończy się

oddaniem do użytku żłobkiem, któremu
poświęcamy odrębny artykuł na ostatniej
stronie Biuletynu.
Sport
W mijającej kadencji kontynuowana
była budowa infrastruktury sportowej.
Zakończono inwestycję budowy dwóch
Orlików: przy ul. Zdrojowej (obok Szkoły
Podstawowej nr 1) oraz przy ul. Demokratów na Białej Dolinie. Obie inwestycje
były realizowane przy wsparciu dotacji.
Ministerstwo Sportu dołożyło również pieniądze na budowę ścieżki nartorolkowej dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Zwiększono także liczbę miejsc
w internacie.
Choć jeszcze inwestycja nie została zrealizowana, to na pewno należy wymienić
rolę samorządu w tworzeniu warunków do
rozwoju Polany Jakuszyckiej i narciarstwa
biegowego. Jeśli dojdzie do porozumienia
w tej sprawie, to w ciągu 2-3 lat powstanie nowoczesny ośrodek narciarstwa biegowego i biathlonu.
Kadencja kończy się przejęciem stadionu miejskiego wraz z budynkami od
firmy Maraton, która była dzierżawcą
tego majątku (dzierżawa się zakończyła).
Stadion dzięki dotacji został gruntownie
zmodernizowany. O tej sprawie pisaliśmy
szerzej w poprzednim numerze Biuletynu.
Turystyka
Inwestycje turystyczne to ważny punkt
w każdym budżecie miasta. Niektóre
służą także mieszkańcom w rekreacji. W
roku 2014 zakończyła się budowa 11
schronów górskich w stylu skandynawskim. Pozwalają się one schować turystom
w czasie burzy albo zamieci śnieżnej.
Schrony stoją przy najbardziej popularnych
szlakach, trasach rowerowych i narciarstwa

biegowego w Górach Izerskich. Okazały
się absolutnym turystycznym hitem. Inwestycja była realizowana z dotacji UE.
Coraz większym zainteresowaniem cieszy się również odbudowany park przy
Muzeum Domu braci Hauptmannów.
Ogród Ducha Gór. Jest miejscem spotkań
i koncertów, a także warsztatów organizowanych dla mieszkańców. Park został
wyróżniony w konkursie ministerstwa
środowiska. Ta inwestycja także była dofinansowana z dotacji.
W minionej kadencji na terenie Szklarskiej Poręby (od Dolnej po Orle) ustawionych zostało 12 drogowskazów zainspirowanych twórczością Helmuta Benny
z lat 20’ ubiegłego wieku. 13 drogowskaz
ustawiony został w centrum Harrachova.
Projekt był dofinansowany ze środków
Unii Europejskiej. Znaki cieszą się bardzo
duża popularnością wśród turystów jako
obiekt pamiątkowych fotografii.
Z dotacji unijnej korzystaliśmy również
przy okazji tworzenia elektronicznego
przewodnika na telefony komórkowe i tablety. Darmowe oprogramowanie można
przyrównać do rozbudowanej nawigacji,
która ułatwia poruszanie się po szlakach
pieszych, rowerowych i narciarskich. Są
tam informacje o atrakcjach, ciekawostkach, nadchodzących imprezach, a także
prognozie pogody. Przewodnik został nagrodzony jako najlepsza aplikacja turystyczna w roku 2013.
Kadencja kończy się podpisanym czesko-polskim wnioskiem o dotację unijną
na podstawie którego w latach 2015-2017
modernizowany będzie tzw. szlak grzbietowy a w mieście powstanie wieża widokowa nad Zakrętem Śmierci.
Infrastruktura drogowa

W tej kategorii także niemal wszystkie
inwestycje były realizowane dzięki skutecznemu sięganiu po dotacje. Największym wyzwaniem finansowym, ale i także
logistycznym była odbudowa mostu na
rzece Kamienna w ciągu ul. Mickiewicza.
Inwestycja była niezbędna, ponieważ
stary most był w bardzo złym stanie technicznym. Przebudowane zostały także
dwa małe mosty przy ul. Wolności i
Okrzei. Tę ostatnią inwestycję połączono

liśmy z dotacji Unii Europejskiej. Ponadto na kilku
ulicach wykonane zostało nowe oświetlenie. Zmodernizowano także część starych lamp.
Pozostała infrastruktura
W tej kategorii niewątpliwie najważniejszą pozycją jest budowa nowego domu socjalnego przy ul.
Waryńskiego i adaptacja dawnego budynku pensjonatowego przy ul. Obrońców Pokoju. W ten sposób powstały 22 mieszkania tak bardzo od lat potrzebne w Szklarskiej Porębie. Na obie inwestycje
pozyskano dotacje.

z przebudowa całej ulicy, która wcześniej
miała szutrową nawierzchnię. Do większych zadań inwestycyjnych należy zaliczyć również remonty 23 innych ulic.
Przebudowany został również parking
przy targowisku. Tutaj również korzysta-

Na zakończenie kadencji podjęta została też decyzja o adaptacji budynku po koszarach Straży Granicznej przy ul. 1 Maja na mieszkania. W ramach
Towarzystwa Budownictwa Społecznego powstaną
w 44 lokale różnej wielkości.
Zakończył się pierwszy etap rozbudowy cmentarza przy ul. Wyszyńskiego. Inwestycja jest niezbędna, ponieważ już brakowało miejsc do pochówku.
Rozpoczęto
też
prace
nad
porządkowaniem zabytkowego cmentarza Ewangelickiego przy ul. Waryńskiego.
W tej kategorii przeprowadzono też liczne drobne
remonty infrastruktury komunalnej jak np. odnowa
skwerów, choćby tego przed Gimnazjum i Liceum,
gdzie jest kompozycja kolorowych głazów autorstwa
artysty rzeźbiarza Zbigniewa Frączkiewicza.
Kadencja kończy się rozpoczęciem inwestycji
związanej z budową szybkiej sieci internetowej,
która obejmie całe miasto. W pierwszej kolejności
łączność uzyskają jednostki samorządowe. Utworzone zostaną też bezpłatne punkty dostępowe. Będzie możliwa łatwa rozbudowa sieci monitoringu.
Kilkudziesięciu seniorów otrzyma również zestawy komputerowe. Docelowo każdy zainteresowany będzie mógł podłączyć się do miejskiej szerokopasmowej sieci w najnowocześniejszej
technologi dostępu do internetu. Pozyskana na ten
cel dotacja obejmuje 100% wydatków.

Opieka zdrowotna
Jedną z trudniejszych decyzji była przeprowadzka przychodni do budynku przy ul.
Szpitalnej. Była to konieczność podyktowana warunkami narzuconymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia i SANEPID. Budynek przy ul. Jedności Narodowej nie spełniał
norm, a jego remont i dostosowanie do potrzeb przychodni byłby bardzo kosztowny.
W trakcie kadencji prowadzone były prace
remontowe w budynku przy ul. Szpitalnej.

związanych z prezentacją miasta na imprezach targowych czy produkcji licznych wydawnictw, które cieszą się wielką popularnością wśród turystów, podejmowana są
działania marketingowe w internecie z naciskiem na portale społecznościowe.
Bardzo ważną jest obecność miasta w mediach, w tym głównie TV. Zarówno w sezonie zimowym jak i letnim wielokrotnie były
organizowane transmisje na żywo, studia terenowe czy relacje reporterskie w radiu i TV,

Zakupiono elektroniczny system zdjęć RGE.
Na koniec kadencji podpisane zostało porozumienie w sprawie połączenia naszej placówki opieki zdrowotnej ze szpitalem w
Zgorzelcu. Dzięki temu mieszkańcy na miejscu (w Szklarskiej Porębie) będą mieli lepszy
i szerszy dostęp do wielu lekarzy specjalistów.
Zgorzelecki szpital weźmie na siebie także
koszty utrzymania, dzięki czemu w budżecie
miasta zaoszczędzimy od 300 do 400 tys. złotych rocznie.
Kultura, rozrywka, promocja
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Społecznej na swoją działalność pozyskał kilka grantów. Dzięki zdobytej dotacji przeprowadzony został częściowy remont
budynku polegający na wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, remoncie toalet oraz sal
w których prowadzone są zajęcia, a także wyposażenie do prowadzenie zajęć muzycznych, ceramicznych czy plastycznych. Ponadto placówka skutecznie sięgała po
pieniądze UE na organizację różnych imprez
w mieście. Aby zobaczyć skalę tych działań
polecamy lekturę artykułu w którym jest
podsumowanie rocznej działalności MOKSiAL. Warto podkreślić, że takiej placówki
nie ma ani Karpacz ani Świeradów-Zdrój.
Promocja miasta prowadzona jest na wielu
płaszczyznach. Oprócz tradycyjnych działań

głównie na antenie ogólnopolskiej. Podtrzymana została również współpraca z radiową „Trójką”.
Oczywiście największym wydarzeniem

promocyjnym miasta, na niespotykana dotychczas skalę była organizacja dwóch edycji Pucharu Świata w narciarstwie biegowym.
Gdyby przeliczyć wszystkie relacje w telewizjach, prasie i radiu na koszty reklamy, to
tylko w Polsce zyskaliśmy promocje na poziomie 40 mln złotych. Do tego trzeba doliczyć promocje miasta na świecie, bo zawody były transmitowane do kilkunastu
krajów. Skutkiem tych zawodów są nowe inwestycje hotelarskie, którym poświęcamy odrębny artykuł. Warto jednak podkreślić, że
tego typu promocja ma działania wydłużone
w czasie i będzie konsumowana jeszcze w
kolejnych latach.
Finanse
Wartość inwestycji mijającej kadencji
sięga 35 mln złotych. W minionych 25 latach nigdy wcześniej nie prowadzono inwestycji w takiej skali. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie naprawa finansów miasta
oraz skuteczne sięganie po dotacje (nie
tylko UE).
Wbrew wygłaszanym opiniom, finanse
miasta z każdym rokiem są na coraz lepszym poziomie, a to daje szanse na realizację kolejnych ważnych inwestycji w mieście
w kolejnych latach. Potwierdzają to wszelkiego rodzaju wskaźniki finansowe na podstawie których niezależne instytucje prowadzą różnego rodzaju rankingi. W
najnowszym podsumowaniu kadencji przez
miesięcznik „Wspólnota” Szklarska Poręba
zajęła 9 miejsce w kategorii sukces finansowy kadencji 2010-2014. Więcej informacji na ten temat prezentujemy w odrębnym artykule.

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej działa cały rok. Organizuje imprezy sportowe, rekreacyjne i
kulturalne. Współorganizuje i współfinansuje większość wydarzeń odbywających się przez 12 miesięcy pod Szrenicą.
W sezonach szczytu turystycznego są to
wydarzenia mające duże znaczenie dla
polityki promocyjnej miasta jak m.in:
Gwiazdy na Śniegu, Festiwal Rowerowy,
Ogólnopolska Giełda Turystycznej Piosenki Studenckiej, ArtSkwer – Letni Festiwal Sztuki , Maraton
Karkonoski,
Wielka Pętla Izerska,
Przejście Dookoła
Kotliny Jeleniogórskiej, Festyn Wojskowy i inne.Poza
okresem dużego natężenia turystycznego
odbywają się wydarzenia skierowane nie
tylko do gości tu odpoczywających, ale
przede wszystkim do
mieszkańców. Realizując swoje cele tj.
rozpoznanie, pobudzenie i zaspokojenie
potrzeb kulturalnych
oraz inicjowanie i
promowanie innowacyjnych form uczestnictwa w kulturze
ośrodek pozyskuje dotacje z zewnątrz. W
minionym roku zrealizowane zostały trzy
duże projekty kulturalno- edukacyjne,
niemal z całości sfinansowane przez Unię
Europejską: Skrzydlate domy – transgraniczne warsztaty ekologiczne”, Kronika mojego miasta” czy „Hauptmann na
Rockowo – tradycja w młodzieżowym
wydaniu”. Łącznie w latach 2013 /2014
MOKSIAL z różnych źródeł pozyskał dofinansowanie na poziomie niemal 300 tysięcy złotych.Współpracując z wieloma
wyższymi uczelniami zorganizowaliśmy w
tym roku Międzynarodowe Seminarium
Naukowe o Kolei Izerskiej i Międzynarodowe, Interdyscyplinarne Warsztaty z Projektowania Przestrzeni Wspólnej, zapraszając w ten sposób do dyskusji o tym jak
mogą wyglądać miejsca publiczne w naszym mieście.
Dbając o szeroka ofertę kulturalną
Ośrodek tylko w 2014 roku zorganizował
aż 6 koncertów na których zaprezentowaliśmy zróżnicowaną stylistycznie muzykę. Zagrała u nas Renata Przemyk,
dwie kapele reggae NAMMAN i Paihivo,
odbył się rockowy koncert w Ogrodzie

Ducha Gór z udziałem Silent Sassion,
Venna Valley , Sheep , podczas Jazzowej
Jesieni zagrał rewelacyjny Witold Janiak
Trio i porywający niemiecki BIG-OBAND. Tylko w tym roku odbyło się pod
Szrenicą 5 spektakli teatralnych w tym
m.in. wystąpił Teatr na walizkach, Cyrkland – „Kot w butach”, Klinika Lalek –
„Księga Gór”, MAMADOO. Dzięki
współpracy z kinem Orange organizujemy seanse filmowe z najnowszymi premierami filmowymi. Wspólnie z Ho-

tel&Saund Bossanova wprowadziliśmy
cykl”Kino na wysokości” na którym bezpłatnie obejrzeć można co miesiąc filmy
na wysokim poziomie artystycznym.
Dzięki pozyskanym w 2012 roku funduszom unijnym na Skwerze Radiowej
Trójki stoi system wystawienniczy, na którym prezentowane są plenerowe wystawy.
Tylko w tym roku ośrodek zorganizował
aż 9, różnych pod względem tematycznym wystaw, począwszy od wernisażu artystek działających pod Szrenicą połączonej z wydaniem wspólnie z Miejską
Biblioteką Publiczną katalogu przedstawiającego sylwetki twórczyń, po ostatnią
ekspozycję prezentującą prace fotografów
działających na naszym terenie. Dbamy
również o edukację kulturalną poprzez organizowanie szerokiego wachlarzu warsztatów skierowanych do dorosłych i do
dzieci. Na zajęciach organizowanych
przez ośrodek kultury można min. nauczyć się grać na gitarze, śpiewać, tańczyć, malować, rzeźbić w glinie, tworzyć
strony internetowe i piękne mozaiki
szklane, Organizujemy zajęcia z ZUMBY,
pilatesu, jogi i wiele, wiele innych. Dbamy
o najmłodszych mieszkańców Szklarskiej

Poręby organizując wspólnie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej „Czadowe ferie zimowe”, Mikołajki dla Dzieci.
To pod naszymi skrzydłami działa KS „W
Dechę” pierwszy bezpłatny klub Snowbordowy w Szklarskiej Porębie oraz
MOKSIALIKI – dziecięca drużyna piłkarska. Niezwykle istotną jest również aktywizacja seniorów. Przy Ośrodku Kultury
działa świetnie zorganizowany Uniwersytet III Wieku z szeroką ofertą edukacyjną dla seniorów oraz Chór „Porębianie” wielokrotnie
uświetniający różne
uroczystości miejskie. MOKSiAL organizuje również
uroczystości związane ze świętami
państwowymi 11 Listopada
i
3
Maja.Wspomagamy
organizacyjne
i
sprzętowo wiele imprez organizowanych przez współpracujące z nami
podmioty w tym: festyny, konkursy, imprezy sportowe itp..
Na znakomitej większości plakatów informujących o wydarzeniach ze Szklarskiej Poręby widnieje
logo Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej. Ośrodek Kultury
zarządza i administruje: boiskami przy ul.
Waryńskiego, kompleksem boisk przy ul.
Okrzei i Partyzantów oraz trzema placami
zabaw. MOKSiAL oraz Ogrodem Ducha
Gór. Oznacza to iż MOKSiAL finansuje
utrzymanie wymienionych miejsc w tym
min. koszenia trawy, bieżących napraw
czy opłaty rachunków. W strukturach
MOKSiAL działa również Informacja
Turystyczna.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury dziękują serdecznie wszystkim instytucjom, firmom, stowarzyszeniom,
prywatnym osobom za pomoc i zaangażowanie w realizowane przez MOKSiAL
wydarzenia. Jednocześnie zapraszają
wszystkich do zapoznania się z ofertą
Ośrodka dostępną na stronie www.moksial.pl , a także do składania sugestii w
sprawie organizacji projektów, imprez i
wydarzeń w nadchodzącym roku. Informacje płynące od mieszkańców są dla nas
nieocenionym źródłem inspiracji oraz
kierunkowskazem wytyczającym przyszłe kierunki działań. (MOKSiAL)

„Wspólnie dla pogranicza polsko-czeskiego”, to tytuł konferencji zorganizowanej pod koniec października w Szklarskiej Porębie w której udział wzięli:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Cezary Przybylski oraz Hetman Kraju Libereckiego, Martin Puta. Była to okazja
do podsumowania dotychczasowych inwestycji kolejowych oraz poinformowania o planach na najbliższy czas. A plany
są bardzo ambitne.
Licznie prowadzone dotychczas remonty, jak i zaplanowane inestycje po
polskiej i czeskiej stronie mają doprowadzić do uruchomienia szybkiego połączenia kolejowego pomiędzy Wrocławiem a Libercem. Połączenia, które
pozwoli pasażerom na przebycie tej
trasy w czasie ok. 3 godz.
Brzmi niewiardygodnie? A jednak kolejarze twierdzą, że jest to możliwe. Pasażerowie przesiadaliby się na dworcu
Szklarska Poręba Górna. Warto podkreślić,
że dzięki ostatnim inwestycjom na trasie
Szklarska Poręba – Piechowice oraz Wrocław- Jelenia Góra już o przeszło godzinę
skrócił się czas jazdy pociągiem. Inwestycje będą kontynuowane nie tylko po naszej stronie, ale także i po czeskiej co pozwoli na uruchomienie szybkich pociągów.
Deklaracje cieszą. Tym bardziej, że

28 października w sali sportowej liceum
już po raz trzeci zabrzmiały słowa piosenki
„Kocham Cię Szklarsko” zaśpiewane,
przez co najmniej trzy pokolenia mieszkańców naszego miasta. Piosenka ta rozpoczęła turniej „Kocham Cię Szklarsko”,
który tradycyjnie już jest jednym z elementów „Aktywnego Seniora”, czyli cyklu różnego rodzaju działań w ramach lokalnych obchodów Międzynarodowego
Dnia Osób Starszych. W tym roku chętni
mogli poznać różne formy arteterapii i skorzystać z oferty profilaktyczno – rehabilitacyjnej w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Podczas finałowego turnieju w szranki
stanęły dwie drużyny (drużyna niebieskich i czerwonych) złożone z przedstawicieli gimnazjum, liceum, UTW Jeszcze
Młodzi, Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów. Kapitanem drużyny niebieskich był Grzegorz Sokoliński - Burmistrz Szklarskiej Poręby a drużyny czerwonej Bohdan Wojciech Ginter - Radny
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie. Od
samego początku walka drużyn była bar-

szybkie połączenie kolejowe jest jednym
z czynników przy podejmowaniu decyzji
o wyborze miejsca wypoczynku.
Jest też inna dobra wiadomość. Dzięki
inwestycjom drogowym na odcinku Wro-

Samorząd Szklarskiej Poręby wraz z
Karpaczem prowadzi rozmowy z Urzędem Marszałkowskim, aby wykorzystać
tę szansę i przeprowadzić wspólną promocję w Warszawie. Chodzi o to, aby do-

cław – Łódź znacznie skrócił się czas dojazdu z Warszawy do Szklarskiej Poręby
poniżej 5 godzin. Jest on dzisiaj mniejszy
niż na trasie Warszawa – Zakopane,
zwłaszcza w okresach natężonego ruchu
turystycznego, gdy Zakopianka jest tradycyjnie zakorkowana.

trzeć z tą informacją do mieszkańców stolicy, którzy nie wiedzą o szybkim
połączeniu z Karkonoszami zarówno drogowym jak i w przyszłości kolejowym.
Szybkość i łatwość dojazdu jest jednym
z najważniejszych czynników decydujących o wyborze ośrodka narciarskiego.

dzo emocjonująca. Obok konkurencji, w
których trzeba było wykazać się znajomością historii miasta czy wiedzą o obecnej sytuacji społecznej i demograficznej
miasta, uczestnicy musieli zmierzyć się w
konkurencjach sportowych. Prawdziwym
hitem okazała się konkurencja strzelania.
Nie zabrakło również filmików z zagadkami zadawanymi przez przedszkolaków
z obu przeszkoli oraz tradycyjnego „Koła
Fortuny”. Po zaciętej, ale wyrównanej
walce zwyciężyła drużyna niebieskich w
składzie: Grzegorz Sokoliński, Przemysław Kozik, Miłosz Lepak, Iwona Abramowicz, Krystyna Umpirowicz.
W przygotowania i przeprowadzenie
turnieju zaangażowanych było 16 wolontariuszy uczniów ZSOIMS. Organizacja
turnieju była także elementem projektu Zostań Wolontariuszem – podziel się czasem,
umiejętnościami i duszą, który jest realizacją zadania publicznego pt. Inicjatywy
lokalne wzmacniające postawy obywatelskie wśród młodzieży z terenu Dolnego
Śląska. Projekt ten realizowany jest w
okresie od 01.09 do 30.11.2014 r. w

Szklarskiej Porębie przez Stowarzyszenie
Lokalni Niebanalni, a współfinansowany
ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz zasobów
własnych stowarzyszenia, w tym przy dużym nakładzie pracy wolontariuszy. Działaniami w ramach projektu były też przeprowadzone w przedszkolach z terenu
Szklarskiej Poręby, jako cykl pogadanek
o samorządzie i o wolontariacie wśród sześcio i siedmiolatków oraz od września w
szkołach z regionu w formie warsztatów
edukacyjno-informacyjnych o wolontariacie dla młodzieży szkolnej w wieku 13
- 19 lat. (MSL)

Dnia 24 października 2014 r. odeszła
od nas wspaniała koleżanka, nauczycielka Pani Cecylia Herba. Długoletni
dyrektor i nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szklarskiej Porębie, pod jej pieczą wielu naszych mieszkańców pokonywało
pierwsze
przedszkolne kroki. Tłum jej wychowanków, współpracowników, przyjaciół
towarzyszył w ostatniej drodze na cmen-

Na zabytkowym cmentarzu ewangelickim w Szklarskiej Porębie Dolnej 1 listopada Fundacja Memento zorganizowała porządkowanie i oprowadzanie
zainteresowanych. Przybyło ponad sześćdziesiąt osób w tym mieszkańcy Szklarskiej Poręby i Kotliny Jeleniogórskiej. Po
cmentarzu oprowadzali Justyna Sasin,
prezes Fundacji Memento, Waldemar Ciołek, Przewodnik Sudecki i Przemysław
Wiater. Na drzewach zostały rozwieszone portrety spoczywających tutaj twórców dawnej kolonii artystycznej w Szklarskiej Porębie - Marthy i Carla Hauptmann,
Hannach i Hannsa Fechner, Wilhelma
Bölsche, Hansa Wichmanna, Hansa Oberländera. Następnie zwiedzający udali się
opodal na zapomniany cmentarz wolnomyślicieli aby i tam zapalić świeczkę w
ten czas ciszy i refleksji nad przemijaniem.

tarzu parafialnym w Szklarskiej Porębie.
Za jej wytrwałe starania przedszkole
przez lata zmieniało swój wygląd. Wspaniały wymagającym nauczyciel, dyrektor,
bardzo wyrozumiały człowiek. Pamięć o
Niej pozostanie na zawsze w naszych sercach, myślach i modlitwie.
„Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą…”
(ks. Jan Twardowski)

Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, a także liczne
media uczestniczyli w oficjalnym otwarciu żłobka samorządowego w Szklarskiej
Porębie. Nie przypadkowo otwarcie cieszyło się tak wielkim zainteresowaniem.
Jest to jedyny nowo wybudowany żłobek
w regionie. I jeden z nielicznych jakie w
ogóle działają. Dla porównania: takich
placówek nie ma ani w Karpaczu ani w
Świeradowie-Zdrój. Na domiar tego żłobek jest bezpłatny. A co ciekawe wybudowany w technologii maksymalnie minimalizującej zużycie ciepła i energii.
Żłobek wybudowany został w sąsiedztwie przedszkola na Hucie. Koszt budowy i wyposażenia placówki zamknął się
w kwocie 2,6 mln złotych, z czego prawie
2 mln to pozyskana dotacja. Oznacza to,

że z bezpośrednio z budżetu miasta przeznaczyliśmy na ten cel zaledwie 600 tys.
złotych. Jest jednak bardzo duża szansa,
że będzie to jeszcze mniej. Projekt został
bowiem zakwalifikowany do kolejnej dotacji. Za to, że żłobek jest energooszczędny miasto może dostać kolejne 370
tys. Oznaczać to będzie, że placówka budżet miasta kosztować będzie około 250
tys. złotych.
Żłobek integracyjny może przyjąć 45
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Dzisiaj jest ich 35. Ale już przychodzą zainteresowani rodzice dzieci, które w najbliższym czasie skończą 6 miesięcy. Jako
ciekawostkę można podać, że przyjeżdżają
rodzice z sąsiednich miejscowości pytając
o możliwości przyjęcia ich dzieci. Dzieci
mają do dyspozycji 3 sale z odrębnymi toaletami, przewijakami, bezpieczny plac

Z dniem 1 sierpnia 2014 r. po 40 latach pracy
tylko w Urzędzie Miejskim w Szklarskiej Porębie przeszła na zasłużoną emeryturę nasza
koleżanka Irena Rybicka.
Chcemy jej podziękować za wiele lat pracy
oraz powiedzieć kilka słów o człowieku, którego droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do pracy administracyjnej,
osobie, która potrafiła połączyć wykonywanie
swoich obowiązków z pasją.
Dobrze wiedziała, na czym polega wyjątkowość pracy administracyjnej. Przez wiele lat
pokazywała nam, z jaką odpowiedzialnością i
zaangażowaniem należy ją wykonywać, mając
na względzie przede wszystkim dobro miasta
i mieszkańców.
Starała się jak najdokładniej wykonywać
swoje obowiązki, co jej się doskonale udało.

Powszechnie wiadomo, że praca w administracji nie należy do najłatwiejszych. Niezmiernie ważne jest w niej nawiązanie dobrego
kontaktu z petentem.
Współpracownicy Ireny zawsze mogli liczyć na pomoc w rozwiązywaniu przeróżnych
problemów. Mogliśmy
przyjść do niej z nurtującymi nas problemami,
chętnie dzieliła się z nami
swym doświadczeniem.
Mimo własnych zajęć i
trosk znajdowała czas dla
innych. Jednocześnie
umiała dodać otuchy początkującym pracownikom i pomóc znaleźć
optymalne rozwiązania
dla tych, którzy mają już
za sobą niemałą praktykę.

zabaw i wiele innych udogodnień. Żłobek
jest bardzo przestrzenny, w salach jest
dużo światła naturalnego.
Decyzją władz miasta żłobek, podobnie jak przedszkole, jest bezpłatny. Rodzice płacą wyłącznie za wyżywienie. Nie
płacą za opiekę, która w innych miastach
kosztuje nawet 600 złotych. Bezpłatna
opieka przedszkolna oraz żłobkowa to
element polityki prorodzinnej, która ma
zachęcić młodych ludzi do pozostania w
Szklarskiej Porębie.

W dniu przejścia na emeryturę naszej koleżanki chcemy wyrazić uczucia wszystkich,
którzy kiedykolwiek zetknęli się z jej życzliwością. Z jednej strony trochę nam smutno, że
nasz Urząd żegna się dziś z tak wspaniałym
pracownikiem, jednak należy się kiedyś odpoczynek w gronie rodziny i
przyjaciół.
Życzymy, abyś w końcu oddała się w pełni innym, odłożonym wcześniej na bok projektom.
My zaś będziemy przechowywać w pamięci osobę energiczną,
rozważną z charakterystycznym
poczuciem humoru.
Za wszystko z całego serca
dziękujemy!
Skarbnik Miasta
oraz koleżanki z referatu
Finansów i Budżetu Miasta

