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Ugoda z Prestomaxem
Miasto Szklarska Poręba zawarło ugodę ze spółką Prestomax, która
przed laty prowadziła w naszym mieście klinikę Mikrochirurgii Oka
„Wzrok”. To jednocześnie koniec trwających 8 lat sądowych sporów we
wszystkich instancjach o zwrot nakładów.
Władze miasta poprzednich kadencji sztywno trzymały się stanowiska, że
bez walki w sądzie nie należy zwracać
nawet złotówki. Czas pokazał, że było
to błędne podejście. W nr.6/15 Biuletynu opisaliśmy sprawę Belwederu i
konieczności zwrotu nakładów w wys.
720 tys. Sprawa Prestomaxu oparła się
aż o Sąd Najwyższy, który w sposób nie
pozostawiający złudzeń podważył orzeczenia sądów niższych instancji. Swego czasu Sąd Gospodarczy w Legnicy
uznał, że byłemu właścicielowi kliniki
„Wzrok” nie należy się zwrot nakładów. Miało to związek z przyjętym
przez spółkę postępowaniem, która zaczęła sądowe batalie od roszczenia częściowego w wys. 100 tys. Roszczenia
częściowe są stosowane wówczas, kiedy strona powodowa, chce zminimalizować część niedogodności związanych
z wniesieniem pozwu jakimi często
bywa wysokość opłat sądowych. Opłata sądowa jest uzależniona od wartości
przedmiotu sporu i oczywistym jest, że
będzie mniejsza kiedy sprawa dotyczyć
będzie 100 tys a większa kiedy 800 tys.
Zależnie od oceny sądu nasze żądanie
może być w całości uwzględnione lub
oddalone. Dlatego pozew częściowy
prawnicy często określają mianem pozwu „na próbę”.
Prestomax z roszczenia częściowego uzyskał nieco ponad 50 tys, to jednak wystarczyło wobec uznania części
nakładów do wystąpienia o pozostałą
część. Dziś na dobrą sprawę trudno
odpowiedzieć dlaczego Sąd w Legnicy uznał, że roszczenie częściowe za-

spokaja całkowite żądania dzierżawcy,
więc nie można dwa razy sądzić się o
to samo.
Sąd Najwyższy gdzie trafiła skarga kasacyjna nie miał wątpliwości, że
ma do czynienia z brakiem tożsamości
spraw i nie ma miejsca powaga rzeczy osądzonej. Natomiast roszczenie
o zwrot nakładów jest uzasadnione.
Kwestią więc nie jest ustalenie czy się
należą, a jedynie ustalenie jej ich wysokości. Swoje postanowienie SN wydał
13 listopada 2014 roku (dwa dni przed
wyborami samorządowymi)
Wobec treści orzeczeń i wskazań
Sądu Najwyższego oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, w szczególności w
zakresie zasadności uprawnienia spółki
Prestomax do żądania zwrotu nakładów

i istnienia zobowiązania miasta Szklarska Poręba w tym zakresie, Sąd Okręgowy w Legnicy, będąc związany tymi
wskazaniami, zwrócił się z pytaniem do
stron postępowania o to czy widzą możliwość ugodowego zakończenia sprawy
co ograniczy dalsze związane z nim
koszty. Informacja legnickiego Sądu o
tym, że jest on związany wskazaniem
Sądu Najwyższego, była wyraźnym sygnałem, że dotychczasowa linia obrony,
przyjęta przez miasto a polegająca na
odmawianiu wszelkich zwrotów za nakłady nie przyniesie już rezultatu.
Trzeba było na sprawę spojrzeć
trzeźwo i realnie. Burmistrz Mirosław
Graf uznał, że dalsze przewlekanie
sprawy będzie już tylko generować
niepotrzebne koszty (opłaty sądowe
oraz odsetki) Zdecydował się więc na
podjęcie negocjacji w sprawie zawarcia
ugody. Żądania Prestomaxu opiewały
cd na str. 2

na kwotę prawie 514 tys, jednak drugie
tyle stanowiły odsetki liczone za 8 lat
oraz koszty sądowe w kwocie 100 tys
złotych. Czy sto tysięcy złotych kosztów sądowych to dobrze wydane publiczne pieniądze? Ocenę należy pozostawić mieszkańcom.
W wyniku negocjacji prowadzonych przez burmistrza Grafa zobowią-

zanie miasta zostało zmniejszone z 1
040 000 zł na 725 tys (z czego 375 tys
to należność główna a 350 tys to odsetki). Miasto ureguluje swoje zobowiązania w dwóch ratach. Do końca roku
225 tys a 500 tys do końca I półrocza
2016 roku. Nie będą już jednak naliczane odsetki (do tej pory 4 tys miesięcznie). Powtórzyć jednak trzeba z pełnym

Czy do rzeki
trafiają ścieki?
Takie informacje szybko się rozchodzą, niemal lotem błyskawicy. Jak to
się mówi, plotka obiegnie całe miasto,
zanim prawda zdąży wdziać buty. Tym
razem niepokój kilku mieszkańców
wzbudził fakt „rzekomego” odprowadzania nieoczyszczonych ścieków z
oczyszczalni do rzeki Kamienna.
Rzeczywiście w okolicach potoku
„Kurzacka Woda” przy ulicy Hofmana woda 29 sierpnia nabrała na pierwszy rzut oka „podejrzanego” koloru i
zapachu. Takich sygnałów nie można
lekceważyć. Straż Pożarna w trybie
interwencyjnym pobrała próbkę wody
do zbadania. Burmistrz Mirosław Graf
podjął natychmiastowe działania w
celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości powstałych w związku z zaistniałą
sytuacją. Zwrócił się min. Do miejskiego oddziału KSWiK o udzielenie wyjaśnień. KSWiK zareagował również błyskawicznie. Z udzielonych wyjaśnień
wynika, że oczyszczalnia „rzekomo”
odpowiedzialna za zanieczyszczanie
rzeki w całym ostatnim okresie pracowała bez zarzutu, nie wystąpiła żadna
awaria. Informacje o emisji nieoczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki
nie są prawdziwe. Podejmowane działania monitorujące nigdy nie potwierdziły zanieczyszczenia rzeki. Skąd więc
to całe zamieszanie i wzbudzanie obaw
wśród mieszkańców?
Ścieki komunalne z Oczyszczalni ścieków przy ulicy Hofmana, po
uprzednim oczyszczeniu zrzucane są
do potoku Kurzacka Woda zgodnie z
pozwoleniem wodnoprawnym (na podstawie decyzji Starosty Jeleniogórskiego). Rzeczywiście dla „na pierwszy rzut
oka” dla osób postronnych, wizualna i
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zapachowa ocena jakości odcieku (ściek
oczyszczony) może sprawiać trudności.
Trzeba jednak mieć świadomość, że
oczyszczalnia nie oczyszcza ścieków
do jakości a w szczególności klarowności wody pitnej. W oczyszczonych ściekach zwykle pozostaje do 10% (taka
jest norma) zawiesin dopływających
wraz ze ściekami surowymi. Potwierdzeniem prawidłowości prowadzonego
na oczyszczalni ścieków procesu technologicznego są prowadzone zgodnie z
obowiązującymi przepisami, regularne
badania ścieków oczyszczonych. Zarówno w I jak i w II kwartale tego roku,
wyniki pomiarów jakości oczyszczonych ścieków były prawidłowe. Pamiętać należy, że to co oczyszczalni ścieków wypływa pozostaje ściekiem choć
jest oczyszczone, i może mieć czasem
nieprzyjemny zapach. Kwestionowane
w ostatnim czasie pienienie się oczyszczonych ścieków jest spowodowane
nadmierną ilością w ściekach komunalnych detergentów i mydła. W potoku, w
miejscach blokowanych leżącymi w korycie dużymi kamieniami można więc
dostrzec kożuch utworzony z piany.
Miejsce odpływu oczyszczonych ścieków do potoku Kurzacka Woda jest systematycznie kontrolowane i czyszczone
przez pracowników oczyszczalni. Nie
jest jednak możliwe całkowite pozbycie
się i zlikwidowanie w tym miejscu rosnących w potoku glonów.
Dodać należy, że badania próbki
wody pobranej z Kurzackiej Wody nie
wykazały zanieczyszczeń. Oczywiście
dobrze być czujnym...ale podnoszenie
nieuzasadnionych alarmów i rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jest już czymś zupełnie innym.

naciskiem, że w świetle uznanej przez
Sąd zasadności roszczeń, zawarcie ugody było jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Dalsze przewlekanie sprawy i
prowadzenie spraw sądowych generowało by już tylko koszty, na jakie miasto nie może sobie pozwalać.
Robert Kotecki

Podobnie rzecz się miała z zawartością glinu w wodzie pitnej w Szklarskiej
Porębie. „Ludzie nie pijcie tej wody” grzmiały okolicznościowe ulotki. Wody
rzekomo zatrutej glinem (aluminium),
którego normy zostały przekroczone.
Rozporzą¬dzenie Ministerstwa Zdrowia normuje zawartości glinu w wodzie do 0,2 mg/l. W Szklarskiej Porębie
najwyższa zawartość glinu osiągnęła
pułap 0,6 mg/l. Dzieje sie tak ponieważ
w procesach uzdatniania wody, szeroko
stosowane są sole glinu, jako koagulanty. Poziom glinu w wodzie do picia zależy więc od użycia tych soli w procesie
uzdatniania. Większość glinu użytego
jako koagulant jest usuwana w postaci
nierozpuszczalnych soli w osadnikach
lub podczas filtracji. Część jednak pozostaje w wodzie w stężeniach od poniżej 0,01 do 2 mg/l. Stężenia powyżej
0,3 mg/l wskazują na nieprawidłowy
przebieg procesów koagulacji, sedymentacji lub filtracji. Stwierdzono, że w
stężeniach powyżej 0,1 mg/l, glin może
powodować zmiany barwy wody. A tą
zmienia się aby usunąć wpływ borowin,
które pochodzą od np. gnijących liści po
okresach dłuższych opadów. KSWIK
przyznał, że z przekroczeniami glinu by
mały kłopot. Dotyczył on powierzchniowego ujęcia „Kamieńczyk” zaopatrującego w wodę 30% gospodarstw
domowych w Szklarskiej Porębie. W
2012 na 30 przeprowadzonych przez
Sanepid pomiarów było 8 przekroczeń.
W 2013 na 21 pomiarów było 6 przekroczeń. W 2014 na 12 pomiarów (do
października) były 2 przekroczenia. Powodem był brak systemu automatycznego dozowania koagulantu. Przy zbyt
niskim ph wody, koagulant nie wiązał
zanieczyszczeń i przedostawał się do
sieci. Obecnie taki system już jest więc
woda już tych niewielkich przekroczeń
glinu mieć nie będzie. Choć nieprzekonanych pewnie to nie przekona.
Robert Kotecki
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Posumowanie
sezonu letniego
Wakacje 2015 już za nami. Karkonosze okazały się bardzo popularnym
miejscem letniego wypoczynku wśród
Polaków i gości z zagranicy. Pogoda
dopisała, więc na szlakach turystycznych można było zobaczyć tłumy.
Tłumy odwiedzały też informację
turystyczną w Szklarskiej Porębie. W

samych tylko dwóch wakacyjnych miesiącach z pomocy punktu IT skorzystało ponad 11 tysięcy osób! To o ponad
3 tysiące więcej niż w analogicznym
okresie 2014 roku. Rozdaliśmy zatem
bardzo dużo bezpłatnych materiałów
promocyjnych w postaci mapek i folderów. Dużą liczbę stanowią turyści z
Czech, Niemiec i Holandii, ale także z
dużo odleglejszych zakątków świata takich jak Australia, Japonia czy Oman.
Ogromnym zainteresowaniem turystów odwiedzających Szklarską Porębę
cieszyły się bezpłatne wycieczki po
Magicznym Szlaku Ducha Gór i Wędrujące Ogniska – wycieczki po Szlaku
Walońskim. Wycieczki z przewodnikami to doskonała propozycja dla tych,

którzy chcą zwiedzać
Szklarską Porębę a
nie bardzo wiedzą od
czego zacząć. Z całą
pewnością cykl bezpłatnych wycieczek
będzie kontynuowany
podczas następnych
wakacji.
Restauracje i kawiarnie również nie
mogły narzekać na brak
klientów. Były takie
dni kiedy ciężko było
znaleźć wolne miejsce
gdzie można napić się
kawy czy zjeść obiad.
Biura turystyczne, które
oferują turystom wycieczki do Pragi, Skalnego Miasta czy Drezna
odnotowały znaczący
wzrost zainteresowania
swoją ofertą.
Dla gości i mieszkańców przygotowana została również bogata oferta
imprezowa. Zaczęliśmy Festiwalem
Rowerowym BIKE WEEK, który w
tym roku odbył się na początku sezonu.
Przyjechały tysiące fanów dwóch kółek.
Każdy cyklista od najmniejszego do
najstarszego mógł w tym roku znaleźć
coś dla siebie. Oprócz znanych i lubianych konkurencji rowerowych znanych
już w Szklarskiej Porębie hitem okazał
się Zlot Rowerów Dziwnych i Koncert
Fisz Emade Tworzywo. Przez dwa letnie
miesiące na Skwerze Radiowe Radiowej Trójki trwały kulturalne manewry
czyli Art Skwer – Letni Festiwal Sztuki
(więcej na str. 7). Jak co roku gościliśmy Ogólnopolską Turystyczną Giełdę

Piosenki Studenckiej, którą w tym roku
słychać było nie tylko w bazie Pod Ponurą Małpą ale i w centrum miasta.
Na Skwerze Radiowej Trójki stanął po raz pierwszy namiot cyrkowy, w
którym przez pięć dni podczas Międzynarodowego Młodzieżowego Festiwalu
Cyrkowego o laur najlepszego walczyli
niezwykle utalentowani młodzi artyści
z Polski , Białorusi, Litwy, Niemiec i
Włoch. Jak co roku odbyły się świetne
imprezy biegowe jak: Maraton Karkonoski, Wielka Pętla Izerska czy Letni
Bieg Piastów. Nowością w tym sezonie
było to, że duże imprezy biegowe zostały spięte jedną klamrą poprzez zorganizowanie Pucharu Szklarskiej Poręby w
Półmaratonach Górskich. Zadbaliśmy
również o to aby w rozrywkowej formie
przypomnieć o zasadach obowiązujących na drodze podczas akcji „Bezpieczny Powrót z Wakacji”. W ostatni
weekend wakacji żegnaliśmy Lato w
Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada,
na Polanie Jakuszyckiej oraz na Dworcu
Kolejowym w Szklarskiej Porębie, na
który po małych perturbacjach dojechał
„retroparowóz” (więcej na str. 6).
Jak co roku imprezy w mieście zostały przygotowane w ten sposób aby
dostarczyć rozrywkę nie tylko wypoczywającym pod Szrenicą gościom ale
również mieszkańcom Szklarskiej Poręby. Profil imprez zgodny jest z polityką miasta, zgodnie z którą promujemy
Szklarską Porębę jako świetne miejsce
do uprawiania aktywnego wypoczynku,
a jednocześnie miejsce z bogatą tradycją kulturową.
To już kolejne wakacje, które udowadniają, że Karkonosze są coraz bardziej popularne. Łatwy i szybki dojazd,
duży wybór atrakcji zarówno dla rodzin
z dziećmi jak i turystów indywidualnych oraz przystępne ceny sprawiają,
że Szklarska Poręba staje się ważnym
wakacyjnym punktem na mapie Polski.
(Referat Promocji Miasta,
MOKSiAL)
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Szklarska Poręba gospodarzem
36. Forum Nordicum
W drugim tygodniu października
nasze miasto stanie się gospodarzem 36.
Forum Nordicum. Forum Nordicum to
powstała w 1980 r organizacja dziennikarzy sportowych specjalizujących się
w narciarstwie klasycznym i biathlonie.
Spotkania jej członków zwane także
Forum Nordicum organizowane są od
35 lat w drugim lub trzecim tygodniu
października w różnych krajach, w
miejscowościach w których rozgrywane były lub są zawody w narciarstwie
klasycznym i biathlonie. Uczestniczą
w nim członkowie forum-dziennikarze
oraz zaproszeni goście m.in. przedstawiciele Międzynarodowej Federacji
Narciarskiej (FIS), Międzynarodowej
Unii Biathlonu (IBU), krajowych federacji i związków narciarskich, producenci sprzętu sportowego i maszyn,

urządzeń służących do przygotowywania obiektów sportowych. Nie rzadko
na konferencji pojawiają się wybitni
sportowcy, także ci którzy w swoim
dorobku posiadają medale olimpijskie.
Na spotkaniu omawiane są tematy dotyczące najbliższego sezonu zimowego.
Dziennikarze dowiadują się o zmianach
w przepisach , nowinkach technicznych
ale i o koncepcjach szkoleniowych krajowych kadr sportowych. Prezentują się
także miasta, które w kolejnych latach
będą gospodarzami międzynarodowych
imprez sportowych w narciarstwie klasycznym i biathlonie.
Na dzień dzisiejszych do Zespołu
zajmującego się z ramienia miasta organizacją konferencji wpłynęły zgłoszenia z różnych krajów Europy. Choć najliczniejszą grupę dziennikarzy stanowią

Niemcy to mamy już zgłoszenie z Rosji, Szwecji, Austrii i Słowenii. Swoją
obecność zapowiedział także dziennikarz z Iranu, tu jednak konieczne jest
pokonanie wszelkich formalności z
uzyskaniem dla niego wizy.
Część konferencyjna spotkania odbywać się będzie w Interferie Sport
Hotel Bornit ale zespół organizatorów
zapewnił w programie popołudniowe
wycieczki po regionie ponieważ konferencja jest doskonałą okazją do promocji naszego miasta ale i regionu i
województwa. Największym sukcesem
miasta będzie to, że urzeczeni pięknem
naszej „małej ojczyzny” dziennikarze
zechcą odwiedzić nas w przyszłości ze
swoimi rodzinami i znajomymi
(MSL)

Study Tour
W dniach 31.08-6.09.2015 na Dolnym Śląsku gościliśmy dziennikarzy
reprezentujących najważniejsze redakcje w Holandii. Dnia 2015.09.02 odwiedzili oni również Szklarską Porębę,
gdzie wybrali się na ciekawą wycieczkę
by poznać i opisać nasze piękne tereny.
Odwiedzili nas Iris Hermans z
dziennika „De Telagraaf” (największy
dziennik w Holandii, nakład 650 tys.
egz.), Nino Francois de Snoopopularny
travel bloger, założyciel bloga Luxury4Men, Andrzej Pawluszek- kierujący
amsterdamskim ośrodkiem Polskiej
Organizacji Turystycznej oraz Tomek
Januszka - przewodnik Sudecki, który
tę grupę oprowadzał .
Dziennikarze wyciągiem wyruszyli na Szrenicę, by zobaczyć przepiękne
Karkonosze oraz widoki, które się z
nich rozpościerają. Podczas wędrówki bardzo zaciekawiły ich opowieści
o trudnej przygranicznej historii tego
miejsca. Zafascynowani byli opowieścią o słupkach granicznych, które choć
stoją w twym samym miejscu, to wyznaczały różne granice.
W nowej atrakcji która została
otworzona w tym roku - Żelaznym Ty-
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glu Walońskim - poznali, a wręcz mogli
dotknąć, historii związanej z Walonami.
Bardzo podobały im się zbiory minerałów, które znajdują się na naszym terenie.
Nie zabrakło też spotkania z Burmistrzem miasta - Mirosławem Grafem - które odbyło się Karczmie Karkonoskiej w bardzo przyjaznej a wręcz
przyjacielskiej atmosferze. Burmistrz
przybliżył naszym gościom aktualną
sytuację Szklarskiej Poręby oraz przedstawił plany na przyszłość.
Jednym z ostatnich punktów była
wizyta na Polanie Jakuszyckiej oraz
spotkanie z przedstawicielami Biegu
Piastów. Tam podczas wycieczki po
okolicy poznali atuty tego wspaniałego
miejsca i zapoznali się z wielkimi imprezami rangi światowej, które odbywają się w tym niezwykłym miejscu.
Dziennikarze wyjechali bardzo
zadowoleni z wizyty. Wzbogaceni o
wspaniałe wrażenia oraz nową wiedzę
o naszym terenie. Mamy nadzieję, że
artykuły oraz materiały, które zaprezentują w swoich rodzimych mediach
na pewno zachęcą mieszkańców „kraju
tulipanów i wiatraków” do odwiedze-

nia Dolnego Śląska a w szczególności
Szklarskiej Poręby.
Składamy podziękowania dla Biura
Turystycznego Almar, oraz Pana Tomka
Januszka, za profesjonalną organizację
i obsługę tej wycieczki. Dziękujemy
Karczmie Karkonoskiej za przepyszny
obiad przygotowany dla naszych gości.
Dziękujemy również wszystkim instytucjom i atrakcjom, które nieodpłatnie przyjęły naszych gości i udostępniły
Im swoje zasoby - Karkonoski Park Narodowy, Tygiel Waloński, Sudety Lift,
Bieg Piastów.
Referat Promocji Miasta
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Rekord na Przejściu
Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej!
Pierwszy raz w dwunastoletniej historii Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego i
Mateusza Hryncewicza ponad połowa
uczestników pokonała całą, 137-kilometrową trasę.
Nie lało, przez większą część trwania
Przejścia nie wiało mocno, nie było zbyt
zimno, nie panował też upał. Uczestnicy
Przejścia, z których wielu brało w nim
udział po raz kolejny, przyznawali, że
aura nie utrudniała im zadania.
Największe problemy mieli niektórzy debiutanci: z nawigacją. Trasa Przejścia i towarzyszących mu wydarzeń:
Biegu Dookoła Kotliny i Połowy Przejścia, biegnie szczytami gór otaczających
Kotlinę Jeleniogórską. Często zmienia
się na niej kolor szlaku, w wielu miejscach idzie się po drogach i ścieżkach
bez oznakowania. Uczestnicy podkreślają, że znajomość trasy ma kluczowe
znaczenie, jeśli chodzi o szanse na dotarcie do końca trasy w Szklarskiej Porębie,
gdzie znajduje się także jej początek.
- Brałem udział pierwszy raz i bardzo mi się podobało – powiedział tuż po
dotarciu do celu (po niemal 45 godzinach) Bartosz Biel z Wrocławia. - Szedłem ze znajomymi, nie spaliśmy, ale
robiliśmy regularne przerwy.
Wśród uczestników Przejścia jest
wielu stałych bywalców. Bez udziału w
Przejściu nie wyobrażają sobie życia.
Przyciąga ich przyjacielska atmosfera,
piękna okolica, zasady (nie ma klasyfikacji według czasów ukończenia, ani

nagród dla najszybszych) wymagająca trasa, które pokonanie jest wielkim
wyzwaniem, jak również idea. Celem
Przejścia jest bowiem uczczenie pamięci ratowników górskich, którzy w 2005
roku zginęli w lawinie w Karkonoszach:
Daniela Ważyńskiego i Mateusza Hryncewicza. Pierwszy z nich był pomysłodawcą okrążenia Kotliny Jeleniogórskiej
górami i uczestnikiem pierwszego Przejścia w 2004 roku, razem z kolegami z
GOPR-u. Nie doszli do celu, ale obiecali
sobie, że uczynią to za rok. Niestety, 8
lutego 2005 Daniel zginął w lawinie.
Ci, których pociąga rywalizacja,
startują w obywającym się w ten sam
weekend Biegu Dookoła Kotliny.
Ukończyło go 31 z 48 startujących.
Zwyciężyli Malwina Jachowicz (22:32)

i Paweł Gramacki (21:47). W Przejściu
brało udział 435 (ukończyło 247) a w
Połowie Przejścia – 93 (ukończyło 81).
Uczestników Przejścia i Biegu dopingował mistrz Polski w ultramaratonie, czwarty zawodnik Pucharu Świata
w skyrunningu Marcin Świerc. Był pod
wrażeniem ich postawy. - Należy im się
szacunek, że w taki sposób wyrażają
swoje sportowe i górskie pasje – komentował.
- Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji, w tym pracownikom Referatu Promocji Urzędu Miasta
Szklarskiej Poręby – pokreślał Maciej
Koziński ze sztabu organizacyjnego
Przejścia.
FOT. ANNA WIĘCKOWSKA I LESZEK KOSIOROWSKI

KOMUNIKAT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W związku ze zbliżającym się nowym okresem świadczeniowym 2015/2016 przypominamy o konieczności składania
wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w środy od 7:30 do 17:00 i w czwartki od 7:30 do 15:30
• FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - wnioski na nowy okres
świadczeniowy przyjmujemy od dnia 1 sierpnia 2015 roku
(okres świadczeniowy trwa od 1 października 2015 roku do
30 września 2016 roku):
 na wniosek złożony od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia 2015 roku świadczenia zostaną przyznane od 1 października i wypłacone za miesiąc październik do 31 października 2015 roku,
 na wniosek złożony od dnia 1 września 2015 roku do
dnia 31 października 2015 świadczenia zostaną przyznane od 1 października 2015 roku i wypłacone za miesiąc październik do dnia 30 listopada 2015 roku.

● ŚWIADCZENIA RODZINNE - wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmujemy od dnia 1 września 2015 roku (okres świadczeniowy trwa od 1 listopada 2015 roku do 31 października
2016 roku):
 na wniosek złożony od dnia 1 września do dnia 30 września 2015 roku świadczenia zostaną przyznane od 1
listopada i wypłacone za miesiąc listopad do dnia 30
listopada 2015 roku,
 na wniosek złożony od dnia 1 października 2015 roku do
dnia 30 listopada 2015 roku świadczenia zostaną przyznane od 1 listopada i wypłacone za miesiąc listopad do
dnia 31 grudnia 2015 roku.

Szczegółowych informacji udziela dział świadczeń rodzinnych.
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PAROWÓZ
DOJECHAŁ

W ostatni weekend wakacji z licznymi przygodami do Szklarskiej Poręby
dojechał zabytkowy parowóz „Liczyrzepa”.
Pociąg wyruszył planowo z Wrocławia, ale po drodze rozmaite perturbacje
związane z wodowaniem zabytkowej
lokomotywy spowodowały przesunięcia w rozkładzie jazdy, a to z kolei
sprawiło iż pociąg miał 2,5 godzinne
opóźnienie. Jak mówi Patryk Skopiec
z Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei z
siedzibą w Poznaniu TurKol organizator przejazdu – tego typu przygody na
trasie to nie jest rzadkość. Miłośnicy
kolejnictwa w dawnym stylu , którzy
z TurKolem podróżują po całej Polsce
do opóźnień są przyzwyczajeni. Gorzej
jednak z mieszkańcami Szklarskiej Poręby i turystami, którzy na dworcu czekali na zabytkowy skład.
W końcu jednak około 14.30 pociąg
dojechał. Pasażerowie z całej Polski i
zza granicy byli zachwyceni ich przyjęciem w Szklarskiej Porębie. Już w
Jeleniej Górze MOKSiAL zorganizował akcję informacyjną polegająca na
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tym iż przebrani „retropasażerowie” i
przewodnicy rozdawali ulotki naszego
miasta i opowiadali o tym co w Szklarskiej Porębie można zwiedzać. Tak na
swoim blogu opisała oczekiwanie na
Liczyrzepę na Dworcu w Jeleniej Górze Arcadia, jedna z retropasażerek: „
Humory dopisywały wszystkim. Kolejny komunikat: Liczyrzepa przyjedzie za
godzinę. Reakcja: salwa śmiechu! Oj to
naprawdę musi być zabytkowy pociąg,
dlatego tak długo nadjeżdża. W końcu
ktoś musiał się bardzo napracować, by
owa lokomotywa ruszyła. Niespotykana atmosfera towarzyszyła przez cały
czas oczekiwania. Warto było zostać.
Gdy retro parowóz nadjechał tłumy rodzin z dziećmi rzuciły się do zdjęć. W
końcu to niecodzienna okazja.... Uf, jak
gorąco.... Dym zapełnił peron. - Kiedyś
to był klimat podróży! Pociąg ruszył
dalej, do Szklarskiej Poręby... Jedzie
pociąg jedzie. Pędzi po dwóch szynach.

Będzie spóźniony, ale nic już nic go nie
zatrzyma.... „
Po długiej podróży na Dworcu PKP
w Szklarskiej Porebie na pasażerów
czekał Kan – Kan w wykonaniu zespołu Metamorfoza z Bolkowa, co wzbudziło entuzjazm zwłaszcza wśród 80
Anglików którzy składem Liczyrzepa
podróżowali.

Podkreślić należy, że cała impreza
kosztowała miasto symboliczną kwotę,
ponieważ cały ciężar organizacyjny i finansowy przejazdu wzięło na siebie Stowarzyszenie Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei. Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Społecznej z kolei
ubarwił przejazd retroklimatami: wystawą, tańcem, stoiskiem z punktem, przy
którym można było wykonać retrozdjęcie. MOKSiAL zaprosił również do
wspólnej zabawy miłośników stylu retro
, którzy w przebraniu pasażerów sprzed
lat uatrakcyjnili całe wydarzenie. Organizacyjnie wsparli nas również Muzeum
Kolei Zębatej z Korenova i Kawiarenka
Bistro. Dziękujemy również Straży Pożarnej, która w Szklarskiej Porębie spisała się na medal, wodując lokomotywę
bez żadnych opóźnień.
Linia 311 to niezwykle malowniczy
szlak kolejowy, posiadający duży potencjał jako atrakcja turystyczna. Należy mieć jedymie nadzieję, iż w przyszłym roku Instytutu, jeśli zdecyduje
się po raz kolejny zorganizować taki
przejazd, dopilnuje technicznych uwarunkowań na trasie. Wtedy przyjazd
zabytkowej kolei będzie prawdziwym
świętem zarówno dla miłośników kolei
żelaznej przybywających do nas z całej
Polski i zza granicy, jak i dla mieszkańców Szklarskiej Poręby i turystów u nas
goszczących.
(MOKSiAL)
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Kulturalne manewry
na Skwerze
Za nami już szósty sezon Letniego
Festiwalu Sztuki organizowanego
przez Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w
Szklarskiej Porębie.
Letni Festiwal Sztuki Art Skwer,
odbywający się co roku na Skwerze
Radiowej Trójki, został zamknięty z
wielką pompą pod hasłem Szklarska
ODnowa.
Po miesiącu zmagań byliśmy świadkami tylu wydarzeń kulturalnych, mogliśmy brać udział w tylu warsztatach
artystycznych i pokazach, że nie sposób
zliczyć. Robiliśmy odlewy z żeliwa i
brązu, odlaliśmy 100 talizmanów z brązu, wytopiliśmy 250 form żeliwnych,
tworzyliśmy mozaikę z granitu, robiliśmy podpłomyki i pizzę na warsztatach
kulinarnych, tworzyliśmy kosmetyki
naturalne, układaliśmy bukiety na zajęciach florystycznych, budowaliśmy
domki dla owadów, lepiliśmy gliniane
naczynia, tworzyliśmy mini szklarnie z
surowców wtórnych, jeździliśmy konno, tańczyliśmy break-dance, oglądaliśmy pracę hutników, ceramików, kowala, iluzjonistów oraz performerów. Przy
afrykańskich dźwiękach bębnów Djembe, uwolniliśmy energię podczas tradycyjnego tańca. Mogliśmy zakupić wyroby lokalnych artystów, przedmioty użytkowe i te, przeznaczone do konsumpcji.
Słowem - kultura przez duże K.

Oferta została przygotowana zarówno dla najmłodszych, nieco starszych i
tych całkiem dorosłych. Każdy znalazł
coś dla siebie. Stanowiska warsztatowe i pokazy były darmowe. Cały czas
funkcjonowała Górska Plaża wyposażona w leżaki „Trójki”.
Ostatnie dni Festiwalu upłynęły
pod hasłem Szklarska ODnowa bo jeśli Szklarska to oczywiście Szkło i to
w różnej postaci. Tak naprawdę Szklarska ODnowa, czyli szkło z przypadku,
szklane odpadki, szkło samochodowe,
stłuczka szklana nikomu nie potrzebna
ale tylko z pozoru. Przez cały sobotni dzień mogliśmy podziwiać szkło w
wielu odsłonach i technikach Tiffaniego, Lampworku, wydmuchiwać szklane
bańki, grawerować na szkle, tworzyć
obazki piaskowe. Warsztatom towarzyszyły pokazy kowalstwa artystyczne-

go, pokazy wypału naczyń użytkowych
metodą raku, stoiska z rękodziełem i
jadłem rycerskim serwowanym przez
Kuchnię Rycerską. Zadbaliśmy również
o aktywność ruchową naszych uczestników pdczas warsztatów tanecznych
break dance prowadzonych przez Śpiewające Trampki. Taneczny zespół tworzą dwaj bracia, którzy wystąpili dla nas
w emocjonującym pokazie pt. „Akrobatyka na Drabinie”. Śpiewające Trampki
wraz ze swoim niespotykanym pokazem zabrali publiczność do magicznego
świata akrobacji, gdzie grawitacja przestaje mieć znaczenie. Na zakończenie
festiwalu ArtSkwer wystąpił Pan Ząbek, postać satyryczna z absurdalnym
poczuciem humoru z pogranicza groteski. Tym razem swoje iluzjonistyczne umiejętności oczywiście okraszone
dreszczykim emocji zaprezentował w
najnowszym przedstawieniu pt. „Stalowe Usta”.
Podczas Letniego Festiwalu Sztuki
odbyło się: 48 warsztatów, 3 występy muzyczne i taneczne, 10 pokazów
(m.in. rzeźbienia w drewnie, wytopu
szkła, formowania szkła na gorąco, wytopu brązu i żeliwa, wypału ceramiki,
pokazy rycerskie). Gościło u nas: 57
instruktorów i 15 stoisk promocyjnych,
rękodzielniczych.
Letni Festiwal Sztuki został objęty
patronatem honorowym przez: Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
Starostę Jeleniogórskiego, Burmistrza
Miasta Szklarska Poręba
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie składa podziękowanie wszyst-
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kim którzy zaangażowali się w działania „Letniego Festiwalu Sztuki – Artskwer”, w szczególności partnerom i firmom: Kan-bud, Restauracja Topollino,
Karkonoski Park Narodowy, Akademia
Sztuk Pięknych w Gdańsku, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych,
Grupa Taneczna FOX, Manufaktura
w Bolesławcu, Muzeum Ceramiki w
Bolesławcu, Związek Gmin Karkonoskich.
Sponsorem górskiej plaży jest Pan
Bogdan Chutkiewicz dostawca Kamienia Ogrodowego Piechowice, pobyt naszym instruktorom zapewnił Ośrodek
Wypoczynkowy Królowa Karkonoszy.
Dziękujemy również Joannie Gołowczyńskiej i Julce za przejażdżki konne

Na ArtSkwerze gościliśmy: Studentki z ASP Gdańsk i Wrocławia z Rickiem
Battenem, Zespół taneczny FOX z Warszawy, Dzieci z turnusu rehabilitacyjnego „KRUS”, Fundacja Bazalt, Sudeckie
Bractwo Walońskie, Organizacja Rycar,
Zespół „Tiriba”, „Izerskie Skarby” –
Fundacja Wspomagająca Rozwój Wsi
Dolnośląskiej, Słodka Chatka, Zielone
Laboratorium, Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” z Bolesławca, Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, Centrum Edukacji Ekologicznej,
Związek Gmin Karkonoskich, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych,
Kuźnia Przygody, GONDEK GLASS.
Zapraszamy wszystkich za rok!
(MOKSiAL)

Inwestycje Miejskie
Wyremontowany został zniszczony jeszcze w maju 2014 odcinek ulicy Piastowskiej w Szklarskiej Porębie Dolnej. Środki
pochodziły z promesy przyznanej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ponieważ inwestycji objętych dotacją zostało trochę pieniędzy, Burmistrz zwrócił się do wojewody o wyrażenie zgody, na przeznaczenie środków pozostałych z dofinansowania
na remont ulicy Piastowskiej, i taką zgodę uzyskał. Postawione zostały urządzenia siłowni terenowej na ulicy Okrzei, gdzie trwa
jeszcze budowa skate Parku. Trwają także prace na ulicy Słowackiego. Przy tej inwestycji pojawiły się pewne opóźnienia ale są
one związane ze zwiększeniem zakresu prac.
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Wakacje w Świetlicach
Jak co roku, wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Plus” oraz Świetlicy
Środowiskowo-Terapeutycznej
„Cegiełka”, działających przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie uczestniczyli w
akcji „Lato w mieście”. Akcja
cieszyła się powodzeniem także
wśród dzieci, które na co dzień
nie uczestniczą w zajęciach na
świetlicach.
Dzieci ze świetlicy Plus wakacje rozpoczęły od warsztatów
„Rowerowa Kraina od kuchni”.
Na warsztatach członkowie Stowarzyszenia Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach”
uczyli dzieci i młodzież jak powstały i są utrzymywane trasy
Rowerowej Krainy. Każdy mógł
też spróbować wykonać oznaczenia rowerowe takie same jak
widnieją na trasach rowerowych.
Oprócz spacerów, dalszych wycieczek
pieszych i animacji czasu wolnego na
wychowanków czekały takie atrakcje
jak wycieczka na Wysoki Kamień, czy
wizyta w Rodzinnym Parku Rozrywki
Esplanada gdzie dzieci uczestniczyły
w konkursie „Od przedszkola do giełdola”. Prawdziwą atrakcją były także
pokazy cyrkowe w ramach Międzynarodowego Młodzieżowego Festiwalu
cyrkowego „Cyrkland 2015”.
Świetlica Cegiełka realizowała podczas wakacji w partnerstwie Z Klubem

Integracji Społecznej i Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych Światełko projekt, którego celem
była profilaktyka uzależnień i agresywnych zachowań wśród młodzieży.

W ramach tego projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach na basenie w Miłkowie, wycieczce na Bobrowe Skały,
Wodospad Kamieńczyk i Zamek Chojnik. Miłą niespodzianką dla dzieci było
zaproszenie ich przez p. Izbelę Stochaj
do Pizza&Caffe Domino na lody. Obie
świetlice wspólnie uczestniczyły w wyjeździe do Term Cieplickich oraz do
Zamku Śląskich Legend w Pławnej.
Wychowankowie świetlic, którzy
regularnie uczestniczą w zajęciach wyjechali w sierpniu na kolonie nad Mo-

rze Bałtyckie. Dzieci wypoczywały w
Ośrodku kolonijnym Bryza w Mrzeżynie. Wyjazd był dla uczestników kontynuacją realizowanego w świetlicach
programu wychowawczo-profilaktycznego. W trakcie trwania 14-dniowego
turnusu, na 31 dzieci z naszego miasta,
czekało wiele atrakcji tj. wycieczka do
Kołobrzegu, wycieczka do Trzęsacza,
Niechorza, Międzyzdrojów,
rejs statkiem po Bałtyku oraz
gry i zabawy, dyskoteki i ogniska.
Wychowankowie uczestniczyli także w prowadzonym
programie profilaktycznym,
którego tematami były m.in.:
nauka przestrzegania zasad
i reguł w życiu społecznym;
nawiązywanie relacji interpersonalnych i rozwiązywanie
konfliktów, nabywanie umiejętności radzenia sobie z wyrażaniem uczuć pozytywnych i
negatywnych oraz zapobieganie uzależnieniom.
Akcja Lato w mieście i
kolonie finansowane są ze środków
budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż
wyrobów alkoholowych. Pięciu innych
młodych mieszkańców naszego miasta
wyjechało podczas wakacji na bezpłatne kolonie finansowane z Kuratorium
Oświaty do Ośrodka kolonijnego w Pogorzelicy
(MOPS-MSL)

Odsłonięcie tablicy Wandy Bibrowicz
W Domu Carla i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej Porebie uroczyście
odsłonięto tablicę upamietniajacą Wandę Bibrowicz.
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Wanda Bibrowicz to utalentowana
polska artystka, absolwentka przedwojennej Królewskiej Szkoły Sztuki i Rzemiosła Artystycznego we Wrocławiu,
później założycielka i nauczycielka klasy tkactwa artystycznego na tejże uczelni, w latach 1911- 1919 prowadziła Śląskie Warsztaty Tkactwa Artystycznego
w Szklarskiej Porębie.
Inicjatorką upamiętnienia tkaczki - artystki w Szklarskiej Porębie jest
profesor Ewa Poradowska - Werszler,
dyrektor Festiwalu Sztuki Włókna. Festiwal Sztuki Włókna jest corocznym,
cyklicznym wydarzeniem artystycznym
odbywającym się w Kowarach oraz w

kilku innych miastach Dolnego Śląska,
które przechowują tradycje sztuki rękodzielniczej. Początki tej imprezy sięgają lat siedemdziesiątych XX wieku,
Wizerunek Wandy Bibrowicz,
uwieczniony na tablicy, został stworzony na podstawie portretu Maxa
Wislicenusa. Wśród gości którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość
odsłonięcia tablicy byli min. burmistrz
Szklarskiej Poręby Pan Mirosław Graf,
oraz dyrektor Muzeum Karkonoskiego
Gabriela Zawiła.
R.Kotecki
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Mistrzostwa w Grzybobraniu
W sobotę 12 września 2015 r. punktualnie o godzinie 11:00 na Polanie
Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie zebrało się kilkanaście załóg miłośników
grzybów.
Zawodnicy wystąpili solo i zespołowo, by po zarejestrowaniu się i oznakowaniu okolicznościową „cechówką”
ruszyć w las. Każdy z grzybiarzy ma
swoje sposoby na obfite zbiory i swoje
tajemne miejsca wysypu. Toteż po kilku
chwilach wszyscy zniknęli w leśnych
ostępach Gór Izerskich. Część zbieraczy
od startu kluczyła tak, by nie dać się wyśledzić, by zgubić ślad. Jedni wzdłuż torów kolejowych, przez Świńskie Dziury
i starą drogą celną, inni wprost wzdłuż
trasy spacerowej przez Dział Izerski, czy
dalej przy Graniczniku przez mostek na
Izerze na czeską stronę, albo też wzdłuż
Izery pod chatkę Górzystów, albo kto to
wie którędy. Nikt się nie zgubił – wszyscy w wyznaczonym czasie lub z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem
stanęli na mecie, tj. w Stacji Turystycznej Orle. Tu czekały lady na ekspozycję
zbiorów, ognisko i kocioł pysznego kapuśniaku ugotowanego przez gospodarza Staszka Kornafela. Zbiory okazały
się być obfite. Grzyby dorodne, świeżutkie i zdrowe. Wyjątkowo urodziwe i
o dziwo nie robaczywe. Niektórym zawodnikom kosze dopełnili turyści czescy. W koszach przeważały prawdziwki.
Wszyscy zbieracze nieco utrudzeni ale
radośni. I bardzo dumni. Turystom i spacerowiczom pozostał zachwyt i podzi-

wianie. I uwiecznianie okazów w obiektywach aparatów fotograficznych.
Tak udane zbiory rzuciły kłam pogłoskom, że w tym roku grzybów nie
ma. Ale okazy!W Izerach są, i to jeszcze
jakie! A widać to na załączonych obrazkach. Znawcy tematu twierdzą, że w
najbliższych dniach będzie kolejny obfity wysyp. Podczas obrad jury, podczas
sortowania, przebierania i prezentacji
odbyły się lekcje ze znajomości grzybów jadalnych i niejadalnych, wymiana
przepisów na zupę, barszcz, pierogi czy
inne potrawy z dodatkiem grzybów. Jury
przy pomocy atlasu, wagi w oczach, fachowym okiem profesjonalistów oceniło
jakość i ilość zbiorów. Przyznało miejsca i tytuły. Wręczono dyplomy i cenne
nagrody. Każdy z nagrodzonych uzyskał
też zaszczytny tytuł wpisany w certyfikacie w języku polskim i po łacinie.
Konferansjerowi podczas czytania tytu-

Ciastko dla Giełdy
Od 48 lat w Szklarskiej Porębie odbywa się Ogólnopolska Turystyczna Giełda
Piosenki Studenckiej, której organizatorem jest m.in. Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu i miasto Szklarska Poręba.
Giełda jest jedną z najstarszych tego
typu imprez w Polsce. Mimo ciągle zmieniających się stylów i mód muzycznych
tradycja Giełdy nie słabnie, przyciągając
z roku na rok nowych, młodych wykonawców. Magnesem dla nich m.in. są
nazwiska wykonawców, którzy w latach
poprzednich zdobywali w Szklarskiej
Porębie nagrody jak: Wojciech Jerzy
Bellon, Wojciech Jarociński , Jerzy Filar,
Elżbieta Adamiak, Piotr Bakal, Andrzej

Poniedzielski i wielu innych. Dodać należy, że jest to jedno ostatnich tego typu
wydarzeń w Polsce, podczas którego wykonawcy nie pobierają tantiem.
OTGPS to niemal pół wieku tradycji
wspólnych spotkań, śpiewania nie tylko
o walorach Karkonoszy, ale zmieniającej
się rzeczywistości. Bez Ogólnopolskiej
Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej kulturalna mapa naszego miasta byłaby znacznie uboższa. Dlatego w tym
roku Radni naszego Miasta wspólnie ze
Stowarzyszeniem Senior 60 postanowili wesprzeć imprezę organizując akcję
„Ciastko dla Giełdy”. Podczas otwarcia
BIKE WEEK radni sprzedawali pyszne
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łów łacińskich niejednokrotnie łamał się
język. Szczególnie przy „Suillus collinitus” (maślak rdzawobrązowy), „Agaricus phalloides” (bełdka) czy „Gyromitra
esculenta” (piestrzenica jadalna). Nowicjusze zawodów zostali w sposób uroczysty przyjęci do nader szacownego
grona „Starych Grzybów i Purchawek”.
Kolejnym wywołaniom nagradzanych
towarzyszył aplauz kibiców. Reklamacji nie wniesiono. Nagrody ufundowali
sponsorzy. A są to: Leśna Huta Małgorzaty i Henryka Łubkowskich, Osada
Orle Izerskie, i przyjaciele imprezy.
A sprawcami, już po raz siódmy, tej
pożytecznej i udanej imprezy jest Lokalna Grupa Działania „Wspólnie dla
Szklarskiej Poręby” przy udziale Stacji
Turystycznej Orle Izerskie. Serdeczne
podziękowania dla organizatorów, sponsorów, jurorów i gospodarzowi Orla od
uczestników. Do zobaczenia za rok.

ciasta domej roboty, rewelacyjny bigos i
pierogi oraz inne przysmaki, a członkowie
Stowarzyszenia sprzedawali fanty na loterii. Zebrano w ten sposób 2000 zł, które
przekazano na rzecz organizacji Giełdy.
Niewątpliwy sukces tego przedsięwzięcia
zawdzięczamy olbrzymiej hojności sponsorów, ktorymi są: Bar Biały Miś, Bar Na
Winklu, Dom Wczasowy Jaś, Hotel Bornit, Hotel Kryształ, Hotel Szrenica, Market
Kaja, Pensjonat Milutka, Piekarnia Baca,
Piekarnia Górska, Piekarnia Pod Zegarem, Rodzinny Park Rozrywki, Szpital Izer
Med, Stowarzyszenie Senior 60.
Gratulujemy Radnym inicjatywy i
cieszymy się, że wspólnie mogliśmy
przyczynić się do organizacji kolejnej
edycji Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej.
(MOKSiAL, Bohdan Ginter)
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Wycieczki po Magicznym Szlaku
Ducha Gór - podsumowanie
dowych. Jesteście wspaniali! Wasze
dobre humory, życzliwość i optymizm
to właśnie serce tych wypraw. Trzeba
też przyznać, że i sam Duch Gór nam
sprzyjał i przygotował tak wspaniała
pogodę,… że czasem mogłoby być trochę chłodniej… ;)
Dziękujemy przewodnikom, którzy
prowadzili wycieczki urozmaicając je
ciekawymi, a nierzadko i tajemniczymi,
opowieściami o Szklarskiej Porębie,
Karkonoszach i Górach Izerskich.
Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiemu za objęcie naszych wycieczek Patronatem Honorowym!
Dziękujemy również naszym sponsorom – to dzięki Wam możemy organizować interesujące wycieczki i odwiedzać ciekawe atrakcje turystyczne!
Zapraszamy w wakacje 2016
Referat Promocji
Miasta Szklarska Poręba
Oprócz Ducha Gór - wszystko ma
swój koniec. Tak i tegoroczne wakacje
odeszły do wspomnień a wraz z nimi
nasze Bezpłatne Wycieczki po magicznym Szlaku Ducha Gór. Zorganizowaliśmy 10 wycieczek, które cieszyły się
tak dużym zainteresowaniem, że często
brakowało miejsc dla wszystkich chętnych.
Ostatecznie po Magicznym Szlaku
Ducha Gór, w ramach naszych tegorocznych wycieczek, powędrowało ok.
0,5 tyś osób. Zwiedziliśmy całą Szklarską Porębę od Wysokiego Kamienia do
Szrenicy a nawet zawędrowaliśmy poza
granice naszego Miasta np. do Huty Julia w Piechowicach.
Dziękujemy wszystkim turystom,
którzy wzięli udział w naszych wyprawach, niezależnie od warunków pogoAutorki artykułu są uczestniczkami warsztatów redaktorskich organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

Pan Koralik
Każdego dnia, jeśli nie pada deszcz,
na Skwerze Radiowej Trójki można
spotkać wyróżniającego się z tłumu
mężczyznę – ma długie włosy związa-
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ne w kucyk, brodę, okulary, uśmiech na
ogorzałej od słońca twarzy i cały czas
zajęte pracą ręce. Jego niecodzienne zajęcie przyciąga wielu turystów i miesz-

kańców. Zaciekawieni, przyglądają się
koralikowym cudom. Na płachcie leżą
serwety, jajka, naszyjniki, bransoletki,
pierścionki i małe zwierzątka zrobione
wyłącznie z koralików.
– Dzień dobry! Można pooglądać,
powybierać i powybrzydzać, że tak
mało – mówi Pan Koralik do kolorowo
ubranej kobiety, schylającej się po zielonego jamnika.
Powitana podnosi głowę ze zdziwioną miną. Najprawdopodobniej za-
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skakuje panią miłe powitanie, które jest
tak normalne dla Pana Koralika, a tak
niespotykane w XXI wieku. Zapytany
o sposób komunikowania się z ludźmi
odpowiada: „Staram się podchodzić do
ludzi w wyjątkowy sposób. To jest mój
teatr.”
– Skąd jesteście? – pyta.
– Z daleka – odpowiada turysta, który przygląda się bransoletkom.
– No to inaczej. Podajcie mi kod
pocztowy waszej miejscowości.
– Siedemdziesiąt dwa trzysta.
– A, to łatwe. Państwo z Gryfic.
– Zgadza się – odpowiada zdziwiony mężczyzna.
– A mój kod to trzydzieści jeden –
sześćset dwadzieścia jeden. Zgadnie
pan, skąd jestem? – pyta zaintrygowany
przechodzień.
– Z Krakowa – mówi bez wahania
Pan Koralik. I zwraca się do dziewczyny przymierzającej bransoletkę – Kiedy
masz imieniny?
– Osiemnastego maja.
– A ty, Olu, od urodzenia mieszkasz
w Szklarskiej?
– Tak – odpowiada zaskoczona. – A
moja koleżanka – Ola wskazuje rozmawiającą przez telefon dziewczynę – obchodzi imieniny dwudziestego czwartego maja.
– Zuzia.
– Ma pan cały kalendarz w głowie?

– Powiedzmy, że prawie
cały. – Pan Koralik uśmiecha się. Rozmawiając, cały
czas nawleka koraliki. Robi
serwetkę. Jeszcze godzina i
powinna być gotowa.
Zapytany o pierwsze
prace z koralików, nie zastanawia się: „Jedenasty lipca
tysiąc dziewięćset osiemdziesiątego trzeciego roku.
Miałem wtedy trzy lata i siedem miesięcy”.
Dla Dariusza Gołębiewskiego, bo tak nazywa się
Pan Koralik, rękodzieło jest
ważnym aspektem życia.
Gdy miał dziewiętnaście
lat, rodzice kazali mu wybierać – albo oni, albo koraliki. „Myśleli, że wrócę z
podkulonym ogonem, ale ja
wierzyłem, że dam radę” –
wspomina.
Przez 20 lat był osobą
bezdomną. Z rodziną nie
utrzymywał kontaktu. Po
latach spotkał się z mamą.
Wie, że była z niego dumna.
Z ojcem nie rozmawiał nigdy więcej. Kiedyś spotkał
mężczyznę, który spędził
ostatnie chwile z nim w szpitalu. „Powiedział mi wtedy, że tato był
ze mnie dumny”.
– Czy ma pan może
jednorożca? – pyta jedna z turystek, zafascynowana koralikowymi
zwierzątkami.
– Na pewno. Zaraz
zobaczę – Pan Koralik
wstaje i opierając się
na balkoniku, podchodzi by znaleźć wspomnianego jednorożca.
„To, że jestem osobą niepełnosprawną nie
znaczy, że mam siedzieć na tyłku i narzekać, że nie mam pracy”
– mówi pan Dariusz –
„Chcę pokazać, że osoby niepełnosprawne też
mogą coś robić. Robię
to, co kocham! W czasie swoich podróży
poznałem wiele takich
osób, między innymi z
Grecji, Węgier i Turcji.
Marzy mi się założenie
galerii rękodzieła two-
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rzonego przez osoby niepełnosprawne.
Mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda”.
Pan Koralik przyjechał do Szklarskiej Poręby w marcu i planuje zostać
do września. Nie jest to pierwszy jego
pobyt w naszym mieście. W 1985 roku
przyjechał ze swoimi pracami na Giełdę Piosenki Turystycznej. W roku 2000
znów nas odwiedził. Zimę spędza w
swoim domu w Ostrowcu Świętokrzyskim, a kiedy tylko robi się trochę cieplej, wyrusza ze swoimi koralikami w
świat. Z tych podróży przywozi pocztówki z pozdrowieniami, które ludzie
do niego przesyłają. Zgromadził już
stosik widokówek zaadresowanych
„Pan Koralik, Szklarska Poręba, Skwer
Radiowej Trójki”, albo tylko „Pan Koralik, Szklarska Poręba”.
Przechodząc obok Skweru Radiowej Trójki nie sposób nie zauważyć koralikowych cudów i ich twórcy. Warto
zatrzymać się, pooglądać, kupić i porozmawiać z obieżyświatem, który z
niejednego pieca chleb jadł. Zainteresowani tajnikami sztuki rękodzielniczej
mogą również umówić się na warsztaty
z Panem Koralikiem.
Ola Wronecka, Zuzia Gazek,
Kamila Dudek
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JAZZOWA
JESIEŃ
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
ZAPRASZA 17.10.2015, godz. 19.00. Koncert Bartosz Dworak Quartet, Interferie
Sport Hotel Bornit, ul. Mickiewicza 21,
Szklarska Poręba
Bilety - 25 zł do nabycia w MOKSiAL
ul. Słowackiego 13, Tel.75 717 36 14 mok@
mok.szklarskaporeba.pl
Bartosz Dworak jest zwycięzcą I Międzynarodowego Jazzowego Konkursu
Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta.
Wraz z założonym przez siebie kwartetem
otrzymał większość najważniejszych nagród polskiego środowiska jazzowego, min.
Grand Prix 37. Festiwalu Jazz Juniors oraz
Grand Prix Konkursu LOTOS Jazz Festival 16. Bielskiej Zadymki Jazzowej. Został
wyróżniony Nagrodą Kulturalną Tygodnika
TEMI im. Bogusława Wojtowicza oraz został laureatem XII edycji Programu Stypendialnego MŁODA POLSKA.
Bartosz Dworak Quartet nakładem prestiżowej wytwórni HevHetia wydał swój
pierwszy studyjny album, zawierający wyłącznie autorskie kompozycje - „Polished”.
Współpracował z takimi polskimi artystami jak m.in: Kayah, Stanisław Sojka, Monika Borzym, Maciej Strzelczyk czy Atom
String.
Koncert jest imprezą towarzyszącą
KROKUS JAZZ FESTIWAL 2015 im. Tadeusza „Errolla” Kosińskiego.

MOKSiAL

DYŻURY RADNYCH
1. Izabela Broś 			
2. Bohdan Wojciech Ginter
3. Ryszard Głodek 		
4. Mirosław Hochół 		
5. Kamil Kasperowicz 		
6. Artur Korzeniowski 		
7. Mirosław Karpiej 		
8. Łukasz Lange 			
9. Marek Ludwiczak 		
10. Jarosław Marcinkowski
11. Ryszard Olas 			
12. Iwona Pawłowska 		
13.Paweł Popłoński 		
14. Jan Taisner 			

23.09.2015
30.09.2015
07.10.2015
14.10.2015
21.10.2015
28.10.2015
04.11.2015
18.11.2015
25.11.2015
02.12.2015
09.12.2015
16.12.2015
23.12.2015
30.12.2015

Dyżury pełnione są w każdą środę od godziny
16.00- 17.00 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego – pokój nr 2.
W przypadku, gdy radny nie może przybyć na dyżur w danym dniu, zobowiązany jest do wyznaczenia
zastępstwa we własnym zakresie.
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ZMIANY W USC
Od 1 września 2015 r. nie ma już możliwości rejestrowania zdarzeń urodzeń,
małżeństw i zgonów w gminnej elektronicznej bazie aktów stanu cywilnego. Nie
będą również wydawane z tej bazy danych odpisy aktów stanu cywilnego.
Od dnia 1 września 2015 r. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów możliwa będzie wyłącznie w Rejestrze Stanu Cywilnego i tylko z tego rejestru wydawane będą
mogły być odpisy aktów stanu cywilnego. Udogodnieniem zaś będzie jednoczesne
nadanie dziecku numeru Pesel oraz jego zameldowanie przez kierownika USC.
Dla osób, których akty stanu cywilnego nie zostały jeszcze przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego, nowy sposób wydawania odpisów stanu cywilnego oznacza
zmianę procedury składania wniosków o odpis aktu stanu cywilnego i wydłużenie
czasu oczekiwania na wydanie takiego dokumentu, bowiem akty stanu cywilnego
będą migrowane, czyli przenoszone do Rejestru Stanu cywilnego na bieżąco.
W myśl nowych przepisów, jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
zostanie złożony do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, który sporządzał akt, wydanie odpisu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu
stanu cywilnego zostanie złożony do kierownika USC, który nie sporządzał aktu stanu
cywilnego, wydanie odpisu nastąpi w terminie 10 dni roboczych.
Udogodnieniem dla mieszkańców jest możliwość złożenia wniosku o odpis
aktu stanu cywilnego i jego odbiór w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego w
Polsce. Akt stanu cywilnego raz przeniesiony do Rejestru Stanu Cywilnego będzie
dostępny w każdym USC na terenie kraju
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Szklarska Poręba
Przyjazna Rowerzystom
W piątek, 25 września 2015 r. na VI
Międzynarodowych Targach Bike-Expo
w Kielcach miało miejsce podsumowanie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom
2015 r.”, w którym Szklarska Poręba
otrzymała Certyfikat Gmina Przyjazna Rowerzystom w kategorii Gminy
miejskie i wiejskie od 4000 do 10 000
mieszkańców. To zaszczytne wyróżnienie odebrał z-ca burmistrza Stanisław
Kozina.Organizatorem Ogólnopolskiego konkursu „Gmina przyjazna rowerzystom” jest Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze, a konkurs
w ramach promocji turystyki rowerowej, organizowany jest od 2012 r. W
jury tegorocznej edycji zasiedli: Paulina
Kabańska – Ministerstwo Sportu i Turystyki, Marek Tobiasz – Polska Organizacja Turystyczna, Rudolf Borusiewicz –
Związek Powiatów Polskich, Waldemar
Wieczorkowski – Komisja Turystyki

Kolarskiej ZG PTTK, Jolanta Śledzińska – Koordynator Konkursu (PTTK).
Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom gmin zgłoszonych do konkursu.
Wiele zgłoszeń przygotowanych bardzo
rzetelnie, z bogatą dokumentacją zdjęciowo-filmową. Wykazami szlaków
rowerowych i ścieżek rowerowych. Powstają coraz ciekawsze inicjatywy adresowane do mieszkańców i turystów.
Zwracano uwagę na dostarczone materiały promocyjne, w tym mapy rowerowe, aplikacje mobilne, atlasy rowerowe
i inne.
Zapraszamy
rowerzystów
do
Szklarskiej Poręby. Mamy dla Was ponad 500km tras rowerowych. Posiadamy szeroka ofertę imprez rowerowych
takich jak m.in. Bike Week, Rowerowy
Bieg Piastów, Młodzieżowa Sudecka Liga Sportowa, oraz wiele innych.
Użytkownicy smartfonów (z systemem
Android lub IOS) mogą skorzystać z
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naszej aplikacji, gdzie znajda mapę ze
wszystkimi szlakami rowerowymi (i
nie tylko), atrakcjami, bazą noclegową
oraz wydarzeniami w Szklarskiej Porębie.
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