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25 lat szkoły

"To była piękna lekcja historii” tak
brzmi jeden z wpisów w księdze pamiątkowej, złożony z okazji 25-lecia Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Wlastimila Hofmana
w Szklarskiej Porębie.
W naszej szkole kwiecień od wielu lat jest
miesiącem poświęconym naszemu patronowi Wlastimilowi Hofmanowi. W okresie
tym w różnej formie jest przekazywana i
utrwalana wiedza na temat życia i twórczości nestora polskiego malarstwa.
W tym roku święto patrona szkoły
przypadło na 23. kwietnia 2010 roku i zbiegło się z jubileuszem 25-lecia szkoły,
nadaniem sztandaru, 50-leciem nadania
Szklarskiej Porębie Praw Miejskich oraz
obchodami Święta Ziemi. Okazji do świętowania było więc wiele. Wszystkie znalazły odzwierciedlenie w przygotowanym programie artystycznym.
Ten niezwykły dla naszej społeczności
dzień zgromadził w murach naszej szkoły wielu znakomitych gości. Na uroczystość przybyli: przedstawiciel władz powiatowych p. Julian Lachowicz, przewodniczący RM pan Grzegorz Sokoliński,
burmistrz Szklarskiej Poręby pan Arka-

diusz Wichniak, radni RM - panie Irena
Rzemieniewska, Dorota Maj, Grażyna
Mieżwińska oraz panowie Bogdan Ginter,
Mirosław Pluta, Inspektora Oświaty
p.Anna Ostrowska, wielu dyrektorów i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz dyrektor pan Martin Bartos
i czteroosobowa delegacja z partnerskiej
szkoły w Lanovie (Republika Czeska). Nie
zabrakło też byłych pracowników szkoły
- pani Danuty Arciuszkiewicz-Dubienieckiej -pierwszej dyrektor szkoły, wieloletniego wicedyrektora placówki pana
Zenona Luberta. Szczególnymi gośćmi
szkoły w tym dniu byli przyjaciele i modelki Wlastimila Hofmana: p. Krystyna
Trylańska-Makcówka, p. Janina Gerczak,
p. Janina Korpal, oraz opiekun Wlastimilówki pan Wacław Jędrzejczak, Jerzy Lechowicz oraz dr Wacław Karwiński.
Obchody Święta Patrona Szkoły rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w
Kościele pw Bożego Ciała , którą odprawił ks. proboszcz Marek Sowiński wraz z
katechetą naszej szkoły o. Włodzimierzem
Starosteckim. W trakcie nabożeństwa został poświęcony sztandar, ufundowany

przez Radę Miasta Szklarskiej Poręby. Po
zakończeniu Mszy Świętej wszyscy zgromadzeni goście oraz uczniowie i pracownicy szkoły udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbyła się kolejna część
uroczystości -akademia.
Rozpoczął ją dyrektor szkoły mgr Tomasz Frąc, który prowadził całą uroczystość. Podczas akademii mieliśmy okazję
odbyć wyciskające łzy wzruszenia podróże w czasie, a to dzięki prezentacjom multimedialnym: ,,Kronika Szkoły: 1 września
1984- otwarcie SP5”, ,,Kronika Szkoły: 27
kwietnia1992-Wybór Patrona Szkoły” ,,Ilustrowanemu wywiadowi z Wlastimilem
Hofmanem- Czasy paryskie” –fragmenty
wywiadu udzielonego przez patrona szkoły w 1964 roku. Prezentacje przeplatane
były występami uczniów. Zaprezentowała
się grupa taneczna przygotowana pod kierunkiem p. mgr Anny Zbudowskiej-Bejm,
występ ten zdobył sympatię publiczności
i niezwykle ożywił atmosferę na sali. W inscenizacji poświęconej Wlastimilowi Hofmanowi zaprezentowali się uczniowie klasy szóstej Patryk Korwin-Piotrowski
(W. Hofman) oraz Kinga Turska (uczennica
-dziennikarka). Inscenizację przygotowała na podstawie książki Bogusława Czajkowskiego ,,Portret z pamięci” p. mgr
Marzenna Wajdowicz. Klasa III pod kierownictwem p. mgr Ireny Bułat przygotowała niezwykle pouczające przedstawienie
ekologiczne ,,Na ratunek Ziemi”. Słowa
uznania należą się również rodzicom
uczniów klasy III za przygotowanie imponujących strojów dla młodych aktorów.
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C.D. 25 lat szkoły

Wręczono też nagrody laureatom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie Szkoły
oraz Szkolnego Konkursu Plastycznego.
Niezwykle ważnym punktem uroczystości było przekazanie sztandaru. Sztandar
ufundowany został przez Radę Miasta
Szklarskiej Poręby z okazji jubileuszu 25lecia szkoły, w imieniu społeczności szkolnej, z rąk Przewodniczący Rady Miejskiej
p. Grzegorz Sokolińskiego i Burmistrza p.
Arkadiuisz Wichniak, przyjąl go Dyrektor
Szkoły. Asystowali przedstawiciele Rady
Miejskiej: p. Irena Rzemieniewska, Bogdan
Ginter oraz Mirosław Pluta. Dyrektor przekazał sztandar uczniom -w skład pocztu
sztandarowego weszli uczniowie klasy VI:
Szymon Witusiak, Anna Góral i Natalia Halow.W obecności wszystkich zgromadzonych ślubowanie na sztandar złożyli przedstawiciele wszystkich zespołów klasowych
szkoły. Rotę ślubowania odczytała Prze-

wodnicząca Samorządu Uczniowskiego Klaudia Denderes.
Po akcie ślubowania p. dyrektor wspólnie z chorążym
pocztu sztandarowego dokonali
prezentacji sztandaru. Widnieje
na nim kopia autoportretu Wlastimila Hofmana, okala ją napis
,,SZKOŁA PODSTAWOWA Nr
5 IMIENIA WLASTIMILA
HOFMANA W SZKLARSKIEJ
PORĘBIE”. Litery wykonane
są złotym haftem w stylu secesyjnym, ponieważ takich właśnie liter używano w okresie, w którym
tworzył W. Hofman. Portret i napis umieszczone są na zielonym tle symbolizującym
piękno otaczającej nas karkonoskiej przyrody. Rewers sztandaru stanowią barwy narodowe, na ich środku widnieje godło pań-

stwowe - biały orzeł w koronie na czerwonym tle.
,,Nadanie sztandaru to wielka nobilitacja, ale też i wielki obowiązek” przypomniał
uczniom dyrektor szkoły. Miejmy nadzieję, ze wszyscy będziemy o tym pamiętać.
Na zakończenie akademii p. dyrektor
podziękował władzom miejskim za widoczną opiekę nad placówką i udaną
współpracę, dzięki którym nauczanie
w Szkole Podstawowej nr 5 odbywa się w
warunkach sprzyjających bezpieczeństwu
uczniów i ich wszechstronnemu rozwojowi, zaprosił też do zwiedzenia trzech
przygotowanych ekspozycji: upamiętniającej sylwetkę patrona szkoły -Wlastimila Hofmana, prezentującej 25-letnią historię szkoły, upamiętniającą 50-lecie
nadania praw miejskich naszemu miastu,
a także do odwiedzenia stoiska ,,Słodka
Szkoła” i udziału w licznych zabawach
i konkursach. (Marzenna Wajdowicz)

złoŻylIŚMy HołD oFIaRoM
Mieszkańcy miasta, radni Rady Miejskiej, burmistrz, pracownicy Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych złożyli
15 kwietnia w Pałacu Prezydenckim hołd
tragicznie zmarłym: Prezydentowi Rzeczypospolitej, Jego Małżonce oraz tragicznie zmarłym członkom delegacji państwowej w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
Delegacja złożyła wieniec na dziedzińcu pałacowym i zapaliła znicz. W imieniu mieszkańców wpisu w księdze kondolencyjnej dokonał burmistrz Arkadiusz
Wichniak.
Na krótką chwilę nasi pielgrzymi zatrzymali się przed trumnami Pary Prezydenckiej a następnie jego współpracowników. Przed gmachem Sejmu złożono
drugi wieniec przywieziony ze Szklarskiej
Poręby. (red)
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RUszył PaRk EsPlaNaDa
W połowie kwietnia
rozpoczęła się budowa
zjeżdżalni grawitacyjnej,
czyli tzw. toru saneczkowego. Powstaje ona na terenie Parku Esplanada.
Główne prace budowlane
w tej chwili prowadzone są
na skwerze przy ulicy Jedności Narodowej. Tam będzie początek i koniec zjazdu. Powstanie budynek kasowy.
Będzie to najciekawsza
zjeżdżalnia grawitacyjna
w Polsce, choć nie będzie
najdłuższa (220 metrów
podjazdu i 500 m zjazdu).
Zastosowane rozwiązania
techniczne dadzą użytkownikom wiele radości
i niezapomnianych wrażeń. Trasa zjazdu prowadzić będzie między drzewami parku, ponadto na
koniec będzie przejazd ok.
5 metrów nad ulicą Obrońców Pokoju i bezpośredni

wjazd na tzw. karuzelę. Wyjeżdżający z zalesionego parku nad ulicę Obrońców Pokoju będą odnosić wrażenie, że są wiele
metrów nad miastem. Otwarcie zjeżdżalni planowane jest na wakacje. Oczywiście
wiele zależy od pogody, która może pokrzyżować każde plany budowlane.
Jest to pierwszy etap zagospodarowania Parku. Docelowo w budynku Esplanady ma powstać restauracja. Jak wynika
z dokumentacji składanej przez inwestora w sprawie wydania warunków zabudowy, w pobliżu restauracji powstanie system ślizgawek i plac zabaw. Od wiosny do
jesieni mają tam być też ustawiane sezonowe urządzenia (np. trampoliny, bezpieczne place zabaw dla najmłodszych
dzieci). Wbrew krążącym opiniom, Park
nie będzie zamykany. Ogrodzenia pojawią
się tylko wokół niektórych urządzeń. Zamiast tego, wraz z powstaniem kolejnych atrakcji budowany będzie system monitoringu. Już w tym roku plany przewidują montaż około 20 kamer, działających
nawet niemal w zupełnej ciemności. Przy
czym inwestycja obejmuje też budowę
oświetlenia. (red)

zaDBaJMy o PRzyłąCza
Coraz częściej mieszkańcy Szklarskiej
Poręby, widząc postęp prac kanalizacyjnych, zadają pytania dotyczące przyłączenia budynków do kolektorów ściekowych. Ponieważ wokół tej spraw narosło
wiele mitów i nieprawdziwych informacji, warto wyjaśnić kilka kwestii.
Miasto Szklarska Poręba nie jest inwestorem. To oznacza, że wszelkie pytania dotyczące kanalizacji i wodociągów
powinny być kierowane do Spółki pod nazwą Karkonoski System Wodociągów
i Kanalizacji. Miasto Szklarska Poręba jest
tylko jednym z sześciu udziałowców i ma
jeden głos w sześcioosobowej radzie nadzorczej. Innymi słowy decyzja podjęta w
latach 2005 i 2006 w sprawie utworzenia
KSWiK i wniesienia do tej spółki całego
miejskiego majątku wodociągowo-kanalizacyjnego spowodowała, że miasto (czyli mieszkańcy) straciło kontrolę nad własnymi wodociągami. Dzisiaj jesteśmy
więc (jako miasto) petentami w spółce,
którą założyliśmy.
Aby przyłączyć budynek do sieci kanalizacyjnej należy złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych dostawy
wody i odprowadzenia ścieków z budyn-

ku/obiektu. Wniosek ten składany jest bezpłatnie do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Bukowcu Oddział w Szklarskiej
Porębie ul. Krasińskiego 1A. We wniosku
należy podać przybliżoną ilość m3 ścieków, adres budynku i jego charakter. Załączyć też trzeba mapkę sytuacyjno-wysokościową oraz kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny obiektu.
Na tej podstawie KSWiK wskaże warunki przyłączenia. Warto wiedzieć, że
obowiązkiem KSWiK jest doprowadzenie
przyłącza kanalizacyjnego do granicy
działki. Przyłączenie budynku na terenie
nieruchomości, leży po stronie właściciela.
W niektórych przypadkach może się
okazać, że granice działki są zbyt daleko od
kolektora ściekowego i na przykład KSWiK
nie mając dzisiaj na to pieniędzy, zaproponuje, aby właściciel sam wybudował podłączenie. Wówczas poniesione nakłady
będą rozliczane w rachunkach za ścieki.
Z przykrością trzeba stwierdzić, że
projekt kanalizacji wykonany w latach
2002-2006 w wielu miejscach dalece odbiegał od rzeczywistości w terenie. Mimo,
że kolektory ściekowe przebiegały obok

domów, w ogóle w planach nie było podłączenia do budynków! Interwencje podjęte już podczas prowadzonej inwestycji
doprowadziły do zmian projektowych.
Na niektórych ulicach już wkopane zostały
trójniki, powstały dodatkowe studzienki
i wyprowadzono rury poza ulicę, po to, aby
później nie rozkopać nowej nawierzchni.
Często stało się to dzięki rozsądkowi
mieszkańców, którzy zainteresowani podłączeniem domów do kanalizacji, zabiegali o wprowadzenie zmian projektowych informując władze miasta o bezsensownych działaniach inwestora. Dlatego warto się interesować tym, co się dzieje obok naszych domów i informować
Urząd Miejski, w naszym wspólnym interesie. Jeśli widzimy, że KSWiK szykuje się do położenia asfaltu na drogę, a wiemy, że nie wyprowadzili poza drogę rur
umożliwiających podłączenie kanalizacji,
należy natychmiast podjąć interwencję zarówno w KSWiK jak i informując o sprawie pracowników Urzędu Miasta. Wszystko po to, aby później nie rozkopywać nowych dróg, czyli też dla przyszłej naszej
wygody. Sukces miasta zależy od aktywności jego mieszkańców. (red)
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PytaNIa I oDPoWIEDzI
Cały tydzień trwały spotkania burmistrza i radnych z mieszkańcami. Tradycją tej kadencji samorządu jest, że
takie spotkania organizowane są 2 razy
do roku: wiosną i jesienią. Oczywiście,
niezależnie można również skorzystać z
dyżurów radnych, przyjęć przez burmistrza, jest też możliwość zadania pytań podczas sesji.
Wiosenne i jesienne spotkania organizowane są w różnych częściach miasta po
to, aby ich tematykę dostosować do zainteresowań mieszkańców. Na Białej Dolinie
oraz w Szklarskiej Porębie Dolnej i Średniej
tematem nr 1 była jakość dróg powiatowych.
Chyba już wszyscy w mieście wiedzą, że ulica Demokratów, Górna i Piastowska (a także część 1 Maja, i Kilińskiego), należą do
powiatu i za ich stan odpowiada wyłącznie
starosta Jacek Włodyga mieszkaniec Karpacza. Podczas akademii inaugerującej 50lecie nadania praw miejskich Szklarskiej Porębie, on wprawdzie mówił, że jest przyjacielem naszego miasta, ale po stanie tych
dróg tego nie widać. Do tematu powrócimy
w kolejnym numerze biuletynu. W momencie oddawania do druku tego numeru,
powinna obywać się sesja Rady Miasta, na
którą zaproszono osoby odpowiedzialne
za stan dróg powiatowych.
Podczas spotkania w SP1 nie zabrakło
pytań o salę gimnastyczną, która jest już budowana. Nie ma żadnych problemów
i obiekt powinien być gotowy do użytku na
jesieni. Obok powstał kompleks boisk
sportowych Orlik, który już jest wykorzystywany przez dzieci i młodzież. Oficjalne otwarcie przewidywane jest na majowy weekend.
Kolejne boiska mają powstać także w innych częściach miasta. Na swojego „Orlika” oczekuje Biała Dolina. Prace przygotowawcze już się rozpoczęły.
W Szklarskiej Porębie Dolnej zadawano pytania dotyczące niechlubnej wizytówki
tej części miasta, jaką jest budynek dawnej
„restauracji Jelonek”. Obiekt ten częściowo został sprzedany już w poprzedniej kadencji. Jednak właścicielka nie wywiązała
się z umowy i nie wpłaciła wszystkich pieniędzy. Trwa postępowanie egzekucyjne,
które albo doprowadzi do odzyskania pełnej należności z odsetkami karnymi, albo
odzyskania budynku (także z odliczeniem
odsetek karnych z dotychczasowych płatności). W każdym razie dzisiaj jest to tzw.
4

„wspólnota”. Mieszkania na piętrze są komunalne, a parter po „restauracji” jest w rękach prywatnych. W przypadku tak małych
wspólnot przepisy nie pozwalają gminie na
podjęcie remontu bez zgody wszystkich
właścicieli.
Podczas spotkania w świetlicy środowiskowej przy okazji rozmowy o oznakowaniu miasta (każda część miasta ma inny
kolor oznakowania), padło pytanie, czy
władze miasta planują wprowadzenie dzielnic. Nie ma jednak takiej potrzeby. Co
prawda ustawa pozwala na takie rozwiązania, ale winny być one stosowane ( i tam
się sprawdzają), w dużych organizmach
miejskich. W Szklarskiej Porębie „dzielnice” nie tylko byłyby kosztowne, ale też
niepotrzebnie dzieliłyby społeczność miasta. A chodzi przecież o to, aby integrować
mieszkańców.
Podczas wszystkich spotkań w każdej
części miasta, nie obyło się pytań związanych z budową kanalizacji i wodociągów.
Inwestycja, jak twierdzą przedstawiciele
KSWiK, nie jest zagrożona i do jesieni zostanie wszystko ukończone. Dopiero wówczas poczujemy zmianę jakości wody w naszych kranach. Budowa ujęć i stacji uzdatniania wody przesunęły się w czasie m.in.
dlatego, że urzędnicy pracujący w latach
2002-2006 nie potrafili dobrze przygotować
planu zagospodarowania i ostatecznie
uchwalony dokument był wadliwy. W ubiegłym roku naprawiono błąd i prace mogły
się rozpocząć. (Sprawie przyłączy kanalizacyjnych poświęcamy odrębną publikację.)
Problemem jest z pewnością naprawa
zniszczeń, jakie wynikły podczas prac budowlanych KSWiK. Inwestor ma na to jeszcze czas, a poprawki będą mogłoby być robione jeszcze w przyszłym roku. Niewielkie to pocieszenie. Jednak już widać ekipy
remontowe tam, gdzie prace zostały zakończone i nie planuje się ponownego
wejścia. Przygotowano już ulicę Turystyczną, która lada chwila otrzyma nową nawierzchnię. Podobnie będzie z innymi ulicami. Warto przypomnieć, że poprzednie
władze miasta wyraziły zgodę na to, aby
KSWiK naprawy prowadził tylko na szerokości wykopu. Tymczasem władze powiatu zażądały, aby KSWiK rozkopaną ulicę wyremontował na całej szerokości.
Efekt jest taki, że ul. Piastowska (tam
gdzie były prace KSWiK) będzie wyremontowana na całej szerokości. A na ulicach

należących do miasta KSWiK prowadzi tylko remont w szerokości wykopu. Dlatego
już w ubiegłym roku władze miasta podjęły
decyzję o finasowym dołożeniu się do remontów. Jeśli KSWiK sprowadza do miasta ekipy drogowców, to warto to wykorzystać. Część najbardziej zniszczonych ulic
(jeszcze przed wykopkami KSWiK) zyskała
nową nawierzchnię na całej szerokości,
mimo, że KSWiK miało zrobić remont tylko częściowy. Do tych remontów miasto dołożyło grubo ponad milion złotych. Podobnie będzie w tym roku. Nie trzeba byłoby ponosić tych dodatkowych wydatków,
gdyby poprzednie władze miasta, uzgadniając warunki prowadzenia robót budowlanych, zachowały się tak samo jak władze
powiatu i zażądały odbudowy ulic na całej
szerokości. Tak się nie stało.
Z dziurawymi drogami jeszcze będziemy musieli się trochę męczyć. Choć, trzeba zauważyć, w tym roku największe dziury (w miejskich ulicach) są łatane szybko.
To efekt inwestycji MZGL. Ten komunalny zakład w ostatnich 3 latach odbudował
całe zaplecze techniczne, jakie zostało
zmarnowane w spółce Estetyka. Kosztem
2 mln złotych zakupiono nie tylko sprzęt
niezbędny do odśnieżania (dzięki czemu odśnieżanie miasta kosztuje teraz mniej, niż
w poprzednich latach, gdy usługę zlecano
firmom zewnętrznym), ale także miasto jest
w stanie szybciej reagować na awarie i usterki. W poprzednich latach, aby załatać dziury, trzeba było czekać aż prace rozpocznie
wytwórnia mas bitumicznych i wyłonić na
przetargu firmę, która podejmie się pracy.
Aby ogłosić przetarg, wcześniej trzeba
było przeprowadzić inwentaryzację zniszczeń. To wszystko trwało długo i było kosztowne. Dzisiaj jest inaczej. MZGL ma niezbędny sprzęt, aby samodzielnie wykonać
proste naprawy. Ma też urządzenie, które pozwala na wytworzenie masy bitumicznej
w ilościach wystarczających do załatania
dziur. Dlatego niektóre z nich załatane zostały już w kwietniu. Te dziury, które nie są
naprawiane, prawdopodobnie są w miejscach, gdzie planowane są w najbliższym
czasie prace budowlane. Nie ma sensu naprawa drogi, jeśli za chwilę wejdzie tam
ciężki sprzęt KSWiK, który jś rozkopie.
Do tematów poruszanych podczas spotkań będziemy powracać w kolejnych numerach biuletynu. (red)
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PRZYGOTOWANIA DO PUCHARU
Między 30.05. a 5.06. zapadnie decyzja p
przyznaniu organizacji PŚ. 21 kwietnia
w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do organizacji Pucharu Świata w narciarstwie – Tour de Ski
w Szklarskiej Porębie w 2011 roku. Na spotkanie przybyli między innymi: prezes Polskiego Związku Narciarstwa Apoloniusz Tajner, prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów Julian Gozdowski, przewodniczący rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Grzegorz Sokoliński i pełnomocnik burmistrza do spraw organizacji Pucharu Świata Jacek Jaśkowiak.
Mimo, że decyzja o przyznaniu Szklarskiej Porębie organizacji PŚ zapadnie między 30 maja a 5 czerwca 2010 (w Turcji ),
już teraz niezbędne jest podjęcie wielu działań związanych z tym przedsięwzięciem.

Uczestnicy spotkania omówili takie zagadnienia jak: przygotowywanie tras na Polanie Jakuszyckiej (m.in. dośnieżanie) i przygotowywanie odpowiedniego zaplecza dla
zawodników (szatnie dla 21 ekip).
Jacek Jaśkowiak zapewnił, że Szklarska
Poręba pojedzie na kongres do
Turcji profesjonalnie przygotowana. Mamy silne atuty, za organizacją Pucharu w Szklarskiej
Porębie przemawia przede wszystkim położenie geograficzne i doświadczenie Biegu Piastów w organizacji narciarskich imprez masowych. Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner wskazał na konieczność powołania Komitetu Honorowego,

w skład którego wejdą przedstawiciele PZN,
Miasta Szklarska Poręba, Starostwa Powiatowego, Stowarzyszenia Bieg Piastów i Lasów Państwowych. Komitet Honorowy powoła Komitet Wykonawczy, który zajmie się
już organizacją imprezy. (IT)

STRONA CORAZ LEPSZA
Prezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz
Promocji Dolnego Śląska poinformował o
wyróżnieniu Szklarskiej Poręby Dyplomem
uznania za zajęcie IV miejsca w województwie dolnośląskim w rankingu serwisów
samorządowych w kategorii gmin miejskich. Ranking organizowany jest w ramach projektu „Interaktywny Samorząd – Lider Internetu 2010”, którego celem jest budowanie bogatego merytorycznie i atrakcyjnego wizerunku gmin w przestrzeni internetowej. Ocenie podlega zawartość funkcjonalno - merytoryczna serwisów, funkcjonowanie techniczne strony, autoryzacja
serwisu, nawigacja po stronach i interaktywność serwisu.
Sukces cieszy i zmusza do jeszcze większej pracy nad poprawą strony, która obecnie
w promocji odgrywa kluczowe znaczenie.
Nieobecność w internecie, dla wielu oznacza,

że czegoś po prostu nie ma. Zła strona wyrządzić może jeszcze większe szkody. Dlatego trwają intensywne prace nad poprawą zawartości merytorycznej strony, zwłaszcza w
kontekście oferty inwestycyjnej miasta.
Ale nie tylko.
Na łamach biuletynu już wielokrotnie
zachęcaliśmy do częstych odwiedzin strony internetowej. Są
tam bieżące informacje z życia miasta. Aktualne relacje ze spotkań, imprez, zaproszenia na różnego rodzaju wydarzenia,
w tym pełne i aktualne
kalendarium imprez.

Aby dowiedzieć się o nowościach wystarczy
skorzystać z narzędzia newsletter podając
swój adres emai, na który będą przychodziły aktualne informacje (it)

z kIJaMI Na zDRoWy sPaCER
W ostatnim czasie w Szklarskiej Porębie
utworzyły się grupki osób, które aktywnie i
zdrowo spędzają czas spacerując z kijami.
Miejsca spotkań i czas są zawsze stałe, podane na ulotkach bądź plakatach. Uczestnictwo jest bezpłatne, wystarczy wygodny
ubiór, kije i chęci. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do uprawiania Nordic
Walking w miłym towarzystwie. Na grupowy spacer z kijami można się wybrać codziennie wieczorem od poniedziałku do
piątku o godzinie 18.30. Start z dwóch
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miejsc: Biała Dolina ul.
Demokratów (przystanek
autobusowy) lub parking
przy kiosku Okrąglak
przy ul. 1 Maja.
Nornic Walking cieszy się coraz większą popularnością. Spacery są
po prostu najzdrowszą
formą aktywności. Zapraszamy do wspólnych
wędrówek.
5

kolEJ W szklaRskIEJ

Do redakcji strony internetowej Szklarskiej Poręby zgłosił się pasjonat kolei i turystyki - pan Dominik Kara, który zamierza wydać książkę - opracowanie na
temat kolei w Szklarskiej Porębie. Młody
autor poprosił nas o pomoc w poszukiwaniu materiałów do swojej publikacji
wśród mieszkańców i turystów Szklarskiej
Poręby. Poszukiwane są stare zdjęcia, bilety, mapy i inne dokumenty dotyczące linii kolejowej w naszym mieście.
Słowo od autora:
W 1902 roku uruchomiono linię kolejową łączącą Jelenią Górę z Grünthal
(Polaun, Korenov). Wydarzenie to otworzyło mieszkańcom Szklarskiej Poręby łatwiejszy dostęp do Jeleniej Góry, Wrocławia, Berlina, czy Wiednia. Co ważniejsze, łatwiej było dotrzeć do Szklarskiej
Poręby, co przyspieszyło rozwój kurortu,
który szybko stał się najpopularniejszym
miejscem wypoczynku letniego na Śląsku,
a wkrótce poszerzył swoją ofertę jako baza
sportów zimowych. Ewolucja miasta przebiegała równolegle do postępu kolei: ukoronowaniem rozwoju Szklarskiej Poręby
było staranie o rozgrywanie zimowych
igrzysk olimpijskich (1936), kolej została zelektryfikowana (1923), a w latach 30tych uzyskała szybkie bezpośrednie połączenie z Wrocławiem przy wykorzystaniu zespołów trakcyjnych.
Po wojnie następuje dostosowanie ko6

lei do nowej rzeczywistości – pociągi nie
przekraczają już granicy, nie mogą też dotrzeć do Jeleniej Góry. Dopiero odbudowa wysadzonego mostu na Bobrze przyłącza linię na dobre z powrotem do sieci
kolejowej. Pojawiają się nowe, dalekobieżne połączenia. Tabor poniemiecki
wypierany jest przez polskie konstrukcje,
trakcja parowa ustępuje spalinowej.
W 1987 roku linia przeżywa przemianę:
ponowna elektryfikacja poprawia obsługę podróżnych pod względem ilości pociągów jak i czasu przejazdu. Niestety,
zbliżający się okres przemian ustrojowych sprawia, że jako linia lokalna podupada – likwidowane są kolejne pociągi,
czas przejazdu wydłuża się. Kilka pociągów jadących niespełna 40 kilometrowy
odcinek ponad 2 godziny nie wróży nic dobrego, w końcu pojawia się groźba całkowitego zawieszenia ruchu, zażegnana
dzięki czynnemu działaniu samorządów lokalnych. W 2009 roku pojawia się nowa
szansa: linia na odcinku do Czech zostaje poddana rewitalizacji i wkrótce zacznie
funkcjonować w odrodzonej formie.
Pomimo ponad stu lat funkcjonowania
kolei w Szklarskiej Porębie literatura jest
w tym temacie uboga: o ile w języku niemieckim temat jest opisany dość szeroko,
ale raczej z punktu widzenia całej sieci zelektryfikowanych linii kolejowych na
Śląsku, o tyle piśmiennictwo polskie
ogranicza się do kilku krótkich artykułów

w specjalistycznych periodykach.
W świetle zbliżania się kolejnego rozdziału w dziejach linii, celowe wydawało się podsumowanie dotychczasowych
wydarzeń, szczególnie w okresie powojennym, gdzie kolej w Szklarskiej Porębie
z jednej strony wydawała się rzeczą oczywistą, z drugiej jako ‘obiekt strategiczny’
w obszarze przygranicznym nie mogła być
należycie udokumentowana, w efekcie
sprawiając, że dziś jej historia zaczyna jawić się jako biała plama.
Przygotowywane opracowanie jest adresowane przede wszystkim do dwóch grup
odbiorców: turystów, wczasowiczów
i mieszkańców Szklarskiej Poręby, dla których kolej była i jest nieodłącznym elementem w ich kontakcie z miastem, oraz
pasjonatów kolei w ogólności, a szlaków
dolnośląskich szczególnie.
Ograniczenie zagadnienia do obszaru
Szklarskiej Poręby z jednej strony pozwala
zmniejszyć zakres informacji technicznych, wciąż przekazując wiele reprezentatywnych dla całej linii z Jeleniej Góry do
granicy państwa, z drugiej umożliwia
jeszcze większy wgląd w szczegóły.
Książka opiera się szczególnie na ilustracjach: zawierać będzie kilkadziesiąt
niepublikowanych dotąd widokówek ze
zbioru autora, zdjęć z archiwum kolejowego oraz zdjęć i widokówek ze zbiorów
prywatnych.
Oprócz funkcji okolicznościowej, publikacja ma na celu rozpowszechnienie tematu i zachętę do współpracy przy opracowaniu pełniejszego, bardziej szczegółowego opracowania dotyczącego linii.
Każda informacja wnosząca do wiedzy
o kolei, szczególnie z okresu wczesnopowojennego, jest bezcenna, stąd autor
zwraca się do osób posiadających historyczne zdjęcia, bilety i inne dokumenty,
lub mogących zrelacjonować wydarzenia
o kontakt.
Jestem pasjonatem kolei i turystyki, od
wyjazdu z kraju przy okazji każdego pobytu odwiedzam swoje ulubione miejsca
na Dolnym Śląsku. Popularność kolei w
Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam, czy w
innych krajach europejskich, które odwiedzam, jest niewspółmierna do poziomu
polskiego. Również dostępność materiałów
historycznych i literatury jest nieporównywalna. Pojawianie się coraz większej ilości książek na temat kolei było inspiracją,
a rewitalizacja linii mobilizacją do przygotowania niniejszego opracowania.
(Dominik Kara) dkara@zackenbahn.de
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MaJoWy zaWRÓt GłoWy
Piątek 30 kwietnia
• Szklarska Poręba Dolna, ul. Waryńskiego - Oficjalne otwarcie
boiska - mecz piłki nożnej
Sobota 1 maja
• godz. 10:00-15:00 - Szkoła Podstawowa nr 1 - rozgrywki sportowe na boisku Orlik
• godz. 11:00 - Sudecka Młodzieżowa Liga Sportowa (CROSS
CZERWONAK - Baza Harcerska, ul. Kasprowicza) - zawody rowerowe dla dzieci
• godz. 9:00 - Duża Sztaudyngerowska Trasa Turystyczna - wycieczka z przewodnikiem pod hasłem "Dotykanie sztuki idąc i stojąc". Zbiórka przy ruinach domu J.
I. Sztaudyngera. Ponadto - promocja przewodnika do trasy oraz
prezentacja młodzieży uzdolnionej
artystycznie (Stypendium Artystyczne im.J.Sztaudyngera wręczane coroczne przez stowarzyszenie). Organizator: Stowarzyszenie Puch Ostu, Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego im.J.i.Sztaudyngera
• Śnieżna Majówka - ostatni bieg
narciarski w sezonie. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla
dzieci przedszkolnych "Mali Ambasadorowie Biegu Piastów" - Polana Jakuszycka
• godz. 20:00 – występ zespołu tańca irlandzkiego „Tuatha de Danaan” - Irish Pub Dub, ul. Kilińskiego
10 (wstęp wolny)
• 01-03 maja - Ekstremalna Majówka - Szkoła Górska QUASAR
zaprasza wszystkich spragnionych
ekstremalnych doznań - Krucze
Skały
• 01-03 maja - Szklana Majówka zobacz jak wygląda praca w hucie
szkła - Leśna Hutaul. Kołłątaja 2
• godz. 21:00 Klub Jazgot - Koncert RAGANA (wstęp 15 zł )
• Sudeckie Bractwo Walońskie "Drzwi Otwarte Starej Chaty Walońskiej" - ul. Kołłątaja 12
Niedziela 2 maja
Karkonoskie Centrum Edukacji
Ekologicznej - plener malarski – ul.
Okrzei 28
Park Miejski „ Espalanada”
godz. 14:00 - rozpoczęcie festynu
w programie:

- występy przedstawicieli Przedszkoli, Szkół Podstawowych
- teatr dla dzieci, malowanie twarzy, pokaz tańca, bańki mydlane,
- warsztaty graffiti, konkursy, majowy plener malarski,
- warsztaty w rzeźbieniu w lodzie,
- koncert zespołu rockowego
DRUIDS,
- występ grupy bębniarzy pod dowództwem Mariusza Raźnego +
zaproszeni goście
- występ MC PLAKAT (Twierdza
Records)
godz. 20:00 – 24:00 – „JAMAJÓWKA”
Majowy Wieczór SoundSystemowy – świat dźwięków od reggae
przez dancehall, breakbeat po muzykę elektroniczną
Wystąpią: Kosmos Mega Sound
System, Royale Punk, Kokopelli
Sound System
godz. 21:00 Koncert JUNIOR
STRESS & SUN El Riddim Band
- reggowa gwiazda Majowego Zawrotu Głowy
godz. 00:00 – zakończenie festynu
Organizator: Miasto Szklarska Poręba, Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej
Partnerzy: Klub Jazgot, Kosmos
Mega Sound System, KPN, MOPS
Poniedziałek 3 maja
IV MEMORIAŁ JURKA ZAWADZKIEGO
KATEGORIE WIEKOWE:
Młodzik od 15 do 16 lat (rok ur.
1994 -1995)
Juniorzy od 17 do 18 lat (rok ur.
1992-1993)
Elita od 19 do 30 lat (rok ur.
1980 - 91)
Masters I od 31 do 40 lat (rok ur.
1970 - 79)
Masters II- mężczyźni od 41 do 50
lat (rok ur. 1960 - 69)
Masters III- mężczyźni od 51 lat
(rok ur. 1959 i starsi)
Open Panie
BIURO ZAWODÓW:
Dolna stacja wyciągu na Szrenicę
- 9:00-10:30
Start godz. 11:00
Dystans -20 km
Wpisowe - 10,00 zł
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BIEGIEM PRzEz EURoPĘ
20 kwietnia uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Szklarskiej Porębie
przywitali a potem odprowadzili do granic Szklarskiej Poręby Serge Girarda,
który podjął się niezwykłego wyczynu, jakim jest bieg przez całą Europę. Francuski biegacz chce w ciągu roku przebiec
przez 25 krajów Unii Europejskiej. Jeśli
mu się uda, 57-letni sportowiec pobije rekord świata w biegu rocznym. Na terenie
Polski ma do pokonania jeszcze około 800
kilometrów a do mety, która będzie miała miejsce w Paryżu, zostało aż 12 tysięcy kilometrów.

W Polsce razem z Sergem Girardem biegną członkowie ze stowarzyszenia „Biegnij przez Polskę”, które zbiera pieniądze na rehabilitację niepełnosprawnej
dziewczynki Angeliki Wąsiewicz.
Pomaga również Robert Gudowski – dyrektor Fundacji Maraton
Karkonoski oraz organizator II
Maratonu Karkonoskiego, który
odbędzie się w Szklarskiej Porębie 7 sierpnia 2010.
Serge! Życzymy szczęśliwego
finiszu w Paryżu. (it)

UCzylI sIĘ FotoGRaFII
Od 15 do 18 kwietnia w Ośrodku Wczasowym „Świteź“ odbył się kolejny plener
fotograficzny Prywatnych Policealnych
Szkół Fotograficznych PHO-BOS. Kuratorem pleneru był art. fot. Jacek Lalak.
Plener cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestniczyło w nim wielu, przede wszystkim młodych, adeptów
sztuki fotografowania. Nie wszystko uda-

ło się jednak zrealizować.
Z powodu tragedii w Smoleńsku nie odbyła się akcja sportretowania mieszkańców Szklarskiej Poręby i grupowego zdjęcia
całej społeczności naszego miasta. Temat pozostał jednak aktualny i w przyszłości do niego powrócimy. (MOKSiAL)

szRENICka kaRta WakaCyJNa
Lokalna Organizacja Turystyczna wraz
z Partnerami po raz kolejny rusza z Akcją
"Szrenicka Karta Wakacyjna". Są to przede
wszystkim bezpłatne piesze wycieczki
z przewodnikiem po okolicy oraz darmowe wstępy m.in. na basen w Hotelu Bornit i do Muzeum Karkonoskiego.
Kartę swoim gościom będą mogły wy-

dać tylko te obiekty, które przystąpią do
udziału w akcji.
Oprócz noclegów i wyżywienia trzeba
Gościom zaoferować dodatkowe atrakcje,
żeby wybierali przyjazd właśnie do nas,
a nie do innych miast. Dlatego też proponujemy Państwu włączenie się do naszej akcji - im nas będzie więcej, tym bar-

PRzyJazNy RoDzINIE
Miło nam poinformować, że znajdujący się w Szklarskiej Porębie czterogwiazdkowy hotel Bornit został wyróżniony prestiżowym tytułem „Hotelu Przyjaznego Rodzinie”. O przyznaniu tego zaszczytnego wyróżnienia zadecydowały
między innymi: wydzielona część obiektu przygotowana z myślą o małych gościach, udogodnienia ułatwiające rodzinom
opiekę nad dzieckiem, przyjazna atmos-

OGŁOSZENIE
Dnia 4 maja 2010 r. (wtorek),
Urząd Miejski będzie zamknięty. Za utrudnienia przepraszamy.
8

fera i liczne atrakcje. Hotel Bornit miał silna konkurencję. Do udziału zgłosiło się ponad 50 ośrodków z 10 województw. Hotel Bornit otrzymał maksymalną liczbę 5
gwiazdek co świadczy o tym, że spełnia
wszystkie określone standardy hotelu dla
rodzin z dziećmi i kobiet w ciąży.
Akcja „Hotel Przyjazny Rodzinie” ma
na celu zapewnienie komfortowych warunków do wypoczynku dla małych i dużych gości oraz stworzenie w Polsce nowej kategorii hoteli rodzinnych oraz zachęcenie innych hoteli, pensjonatów
i ośrodków wypoczynkowych do wprowadzania wyposażenia i standardów sprzyjających bezpiecznemu pobytowi rodzin.
Jurorzy oraz internauci i goście hotelowi

dziej będzie znana nasza inicjatywa i tym
chętniej Goście będą wybierali właśnie
Szklarską Porębę i właśnie Nasze obiekty (czyli te biorące udział w tej akcji)." Zbigniew Hochół.
Chętnych prosimy o kontakt e-mailowy
lub telefoniczny z Organizatorem: tel.
695 604 938, marketing@hotelkrysztal.pl
już drugi raz wybierali miejsca przyjazne
rodzinom z maluchami. Tegoroczne hasło
brzmiało: "Dziecko VIP-em w hotelu".
Zgodnie z regulaminem obiekt odwiedził przedstawiciel kapituły akcji, który
analizował, czy hotel spełnia liczne kryteria ustalone przez organizatorów. Lutowa wizyta wypadła pomyślnie, o czym
świadczy zarówno przyznany Bornitowi
certyfikat, jak i wystawiona przez wizytatora ocena. Serdecznie gratulujemy.
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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