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W tym wyjątkowym, długo wyczekiwanym czasie,
życzymy dużo zdrowia, wielu powodów do radości
Niech czas Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia
spędzony w kochającym rodzinnym gronie,
z upragnionym gościem przy stole
i ze wspólnie śpiewanymi kolędami,
obdarzy nas optymizmem, nadzieją, szczęściem,
radością i będzie odpoczynkiem od codziennego zgiełku.
Na pełen radości i nadziei czas Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom Szklarskiej Poręby
dużo świątecznego ciepła, miłości i spokoju oraz tego,
by każdy dzień Nowego 2017 Roku
przyniósł dużo dobrego zdrowia, pogody ducha,
pozwolił zrealizować życiowe i zawodowe plany
oraz spełnić najskrytsze marzenia.
Burmistrz Mirosław Graf
Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Jahn

MOKSiAL wśród najlepszych
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie według słuchaczy Polskiego
Radia Wrocław to jeden z najlepszych
Ośrodków Kultury na Dolnym Śląsku.
Radio Wrocław wytypowało 5
ośrodków kultury do TOP 5 – plebiscytu na najlepszą instytucję tego
typu w regionie. Obok MOKSiAL do
zabawy zaproszono: Ośrodek Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu, Wałbrzyski Ośrodek Kultury,

Centrum Kultury „Muza” w Lubinie
oraz Centrum Kultury Agora we Wrocławiu. Stawka była więc wysoka, bowiem wszystkie wymienione instytucje mają wieloletnią i bogatą historię
swojej pracy, ponadto działają w największych miastach Dolnego Śląska.
Słuchacze Radia Wrocław mogli oddawać głosy przez siedem dni. Ostatecznie MOKSiAL ze Szklarskiej Poręby
zdobył 985 głosów. Zajęliśmy więc drugie miejsce! Przed nami uplasował się

jedynie Wałbrzych, za nami ośrodki
wrocławskie i z Lubina. Całe ekipa
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej bardzo, bardzo dziękuje wszystkim za codzienne
głosowanie i miłe dla nas komentarze
!!!
(MOKSiAL)

Szklarska Poręba Wita
W Szklarskiej Porębie na trzech
drogach wjazdowych stanęły trzy
granitowe bloki witające przyjeżdżających do miasta. Kamienne „witacze” ustawiono w okolicach Zakrętu
Śmierci na wjeździe od Świeradowa
Zdroju, na Polanie Jakuszyckiej na
wjeździe od granicy oraz obok hotelu Wiktoria na wjeździe od strony
Jeleniej Góry. Witacze wykonane
zostały przez Grzegorza „Siwego”
Pawłowskiego, artystę ze Szklarskiej Poręby.
Grzegorz Pawłowski: rzeźbiarz –
metaloplastyk, performer i aktor teatrów ulicznych, na stałe zamieszkały w
Szklarskiej Porębie; tutaj też tworzy w
swojej pracowni artystycznej znajdującej się w kompleksie Starej Chaty Walońskiej. Specjalizuje się w artystycznym „ujarzmianiu”, drewna, kamienia
i metalu.
Granitowe bloki skalne potrzebne

do wykonania witaczy ufundowała kopalnia „Izer Granit” działająca na terenie Szklarskiej Poręby. Miasto w ten
sposób przypomina o swojej górniczej
przeszłości. Lokalny granit, zawsze był
wykorzystywany jako budulec. Z izerskiego kamienia zbudowano między
innymi gmach poczty czy kościół p.w.
Bożego Ciała.

Oczywiście witacze mogliśmy
zrobić w tradycyjny sposób, czyli za
pomocą słupka i tabliczki z napisem
„Szklarska Poręba wita”, ale przecież nie o to chodzi, bo to może zrobić każdy. Naszym zamiarem było
pokazanie turystom i mieszkańcom
miasta również jakim bogactwem
dysponujemy. Chcemy wykorzystać potencjał lokalnych twórców
i miejscowy materiał – podkreślił
burmistrz Mirosław Graf.
Nie jest to jedyny pomysł na
promocję miasta przy wykorzystaniu granitu. W przygotowaniu jest
projekt granitowego szlaku, w oparciu
o inicjatywę Zbigniewa Frączkiewicza – rzeźbiarza ze Szklarskiej Poręby,
którego centralnym punktem ma być
ogromny 100 tonowy granitowy blok o
interesującej historii.
(informacja własna)

Szklarska Poręba wśród
najdynamiczniej rozwijających się gmin!
Gmina Szklarska Poręba znalazła
się wśród 5 najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich w tegorocznej
XIV edycji Rankingu Zrównoważonego
Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Burmistrz Miasta, Mirosław Graf na
uroczystości zorganizowanej w budynku Sejmu, podczas konferencji „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, otrzymał dyplom potwierdzający
zajęcie 4 miejsca w Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających
Przedsiębiorczość w latach 2003-2015
w kategorii Gmina Miejska.
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O dynamice rozwoju gminy decyduje budżet miasta, ale przede wszystkim
inwestycje przedsiębiorców lokalnych.
To inwestycje w bazę hotelarsko-gastronomiczną i infrastrukturę turystyczną
miały istotny wpływ na pozycję Szklarskiej Poręby w rankingu zrównoważonego rozwoju JST.
Wśród nagrodzonych gmin, znalazła się również zaprzyjaźniona gmina
Karpacz, która I miejsce w Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek
Samorządu Terytorialnego 2016 oraz
I miejsce w Rankingu Samorządów
Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w kategorii „Gminy Miejskie”.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje pod
kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
Politechniki Warszawskiej, w
oparciu o analizę szesnastu
wskaźników, które obejmują
trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony
środowiska.

Wyniki rankingu są opracowywane na podstawie niezależnych danych
Głównego Urzędu Statystycznego
(Bank Danych Lokalnych) i obejmują swym zakresem wszystkie jednostki
samorządowe w Polsce w podziale na
gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.
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Komunikacyjne plany
Na nadchodzący rok zaplanowanych zostało kilka ciekawych rozwiązań komunikacyjnych. Podczas wakacji
i ferii zimowych pomiędzy między Karpaczem a Szklarską Porębą ma jeździć
10 autobusowych kursów dziennie. Docelowo autobusy dojadą także do Harrachova. To efekt porozumienia zawartego przez burmistrza Mirosława Grafa
z burmistrzem Karpacza Radosławem
Jęckiem i starostką Harrachowa Evą
Zbrojovą oraz jeleniogórskim PKS-em.
Obecne brak połączeń autobusowych
utrudnia organizację pieszych wycieczek po górach. Teraz po przejściu pasmem Karkonoszy ze Szklarskiej Poręby do Karpacza będzie można w łatwy
sposób powrócić do naszego miasta.
Dodatkowym atutem będzie wydłużenie kursu do czeskiego Harrachova.
Władze miasto pomyślały też o
umożliwieniu dojazdu do Szklarskiej
Poręby pasażerom Expresu InterCity Premium (Pendolino) z Warszawy.
Obecnie nie ma takiej możliwości po-

nieważ ostatnie kursy komunikacji publicznej z Jeleniej Góry do Szklarskiej
Poręby odjeżdżają po godz. 20, natomiast Pendolino przyjeżdża do Jeleniej
Góry o godz.23. Pilotażowo w okresie
ferii zimowych zostanie więc uruchomiony kurs nocnego busa realizowany
we współpracy z jednym z lokalnych
przewoźników.
W dalszym ciągu trwają też prace
nad projektem uruchomienia bezpłatnej
komunikacji w mieście w roku 2017.
Koleje Dolnośląskie poinformowały
o podpisaniu nowej umowy z Kolejami
Czeskimi (CD) w zakresie realizacji
bezpośrednich połączeń kolejowych
Liberec – Szklarska Poręba Górna na
odcinku granica państwa – Szklarska
Poręba Górna. Nowa umowa będzie
obowiązywać od 11 grudnia 2016 do
9 grudnia 2017. Czeski przewoźnik
zapewnia tabor, maszynistów obsługę
konduktorską przeszkoloną w zakresie
posługiwania się językiem polskim.
Nowa umowa zakłada również wspól-

ną ofertę taryfową. Pasażerowie tak jak
dotychczas, kupując bilet u konduktora
będą mogli płacić zarówno w polskich
złotówkach jak i koronach czeskich. Na
odcinku objętym umową znajdują się
przystanki Szklarska Poręba Huta oraz
Szklarska Poręba Jakuszyce. W nowym
rozkładzie ČD uruchomią do Szklarskiej Poręby Górnej trzy pary połączeń
kursujących codziennie oraz pięć par
połączeń sezonowych.
Czesi planują także w najbliższym
czasie wydłużenie kursów ze Szklarskiej Poręby do Novego Mesta pod
Smrkem przez Liberec i Frydlant. Co
w połączeniu z bezpłatną komunikacją
autobusową uruchomioną przez Świeradów Zdrój z Novym Mestem właśnie
i Szklarską Porębą będzie stwarzać niepowtarzalną możliwość objechania niemal całego pasma polskich i czeskich
Gór Izerskich dookoła. To najpoważniejsze od wielu lat nawiązanie do koncepcji kolei okrężnej, opracowanego
jeszcze w ramach projektu Regiotram
Nisa. To niewątpliwie ciekawy pomysł
na którym zyskałby cały region.
Robert Kotecki

Dworzec PKP wśród wytypowanych
DO MODERNIZACJI
PKP ujęły dworzec w Szklarskiej
Porębie Górnej w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.
W ramach Programu planowane jest
zmodernizowanie wybranych dworców
kolejowych położonych min. w województwach dolnośląskim i opolskim.
Program Inwestycji Dworcowych PKP
SA na lata 2016 – 2023 został przyjęty
przez Zarząd PKP SA, a następnie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PKP
SA. Założenia wynikające z programu,
wraz z listą dworców kolejowych nim
objętych, są priorytetem dla spółki na
najbliższe lata. Głównymi celami programu są: dostarczenie silnego impulsu prorozwojowego i systemowa poprawa funkcjonowania pasażerskiego
transportu kolejowego w całym kraju,
wzrost atrakcyjności transportu kolejowego dla pasażerów, przyspieszenie inwestycji kolejowych w Polsce, sprawne
i efektywne wykorzystanie funduszy
unijnych przeznaczonych na polską ko-

lej, zapewnienie efektywnego zagospodarowania powierzchni dworców oraz
ścisła współpraca z samorządami. Jak
poinformowała PKP SA, w celu przygotowania całej inwestycji, a następnie
jej realizacji w ramach ww. programu
zaistniała konieczność połączenie poszczególnych projektów (lokalizacji
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dworcowych) w grupy projektowe, dla
których określona została priorytetyzacja (w trzystopniowej skali: A, B i C), w
zakresie kolejności rozpoczęcia realizacji poszczególnych grup projektowych.
Dworzec w Szklarskiej Porębie znalazł się w pierwszej grupie projektowej.
(red.)
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Spotkanie opłatkowe
Tradycyjne spotkanie opłatkowe w
sali hotelu Kryształ zgromadziło przedstawicieli wszystkich środowisk związanych ze Szklarską Porębą.
Wśród gości specjalnych znaleźli się
min. ksiądz biskup senior Stefan Cichy,
wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Iwona Krawczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Kazimierz Huk, Nie zabrakło
przedstawicieli GOPR, Nadleśnictwa,
obu parafii, stowarzyszeń, klubów sportowych, bazy turystycznej..
Burmistrz Mirosław Graf zanim
jeszcze złożył świąteczno-noworoczne
życzenia poprosił zebranych o minutę

ciszy zmarłego dziś rano wieloletniego
samorządowca poprzednich kadencji
Mirosława Kupisa.
Burmistrz składając świąteczne życzenia, przypomniał, że Boże Narodzenie to czas kiedy bardziej niż kiedykolwiek odczuwamy potrzebę bycia
razem, wspólnego tworzenia i wzajemnego wspierania się. Wyraził też
nadzieję, że wartości płynące z tych
świąt będą nam towarzyszyły przez
cały nadchodzący rok 2017.
O świąteczną atmosferę zadbali wychowankowie Domu Dziecka
im. Marii Konopnickiej w Szklarskiej Porębie prezentując swoje
aktorskie umiejętności w
tradycyjnych jasełkach.
Kulminacyjnym jednak punktem spotkania było
uhonorowanie czwórki mieszkańców nadanym przez Radę
Miejską tytułem „Zasłużonego
dla Miasta Szklarska Poręba”.
Tytuł ten przypadł Mieczysławowi Dyniusowi, wieloletniemu zawodnikowi, trene-

Będzie ulica Izerska
Już wkrótce w Szklarskiej Porębie znikną tabliczki z nazwą ulicy Armii Czerwonej. Podczas ostatniej sesji
Rady Miejskiej podjęta została uchwała
o zmianie nazwy tej ulicy. Zgodnie z
wolą samych mieszkających przy ulicy Armii Czerwonej, będzie ona teraz
nosić nazwę Izerska. Zmianę nazwy
poprzedziły konsultacje społeczne,
których efektem była petycja do władz
miasta pod którą podpisały się wszystkie osoby tam mieszkające.

Propozycję zmiany nazwy ulicy na
IzO zmianie nazwy tej ulicy mówiło się
już od lat bowiem Szklarska Poręba pozostawała jedną z ostatnich miejscowości w Polsce z ulicą Armii Czerwonej.
Sprawa budziła wcześniej sporo kontrowersji, które jednak zostały ostatecznie
rozwiane w związku z wejściem w życie
Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
określa, że w przestrzeni publicznej nie

rowi a nade wszystko propagatorowi
popularnej ongiś zimowej dyscypliny
jaka są skiboby. Krystynie Trylańskiej-Maćkówka, narciarce, przewodniczce
górskiej i ulubionej modelce malarza
Vlastimila Hofmana. Zbigniewowi
Frączkiewiczowi, rzeźbiarzowi dzięki
którego twórczości o Szklarskiej Porębie było głośno w świecie kultury i sztu-

ki. Księdzu kanonikowi Bogusławowi
Sawarynowi, niestrudzonemu organizatorowi niezliczonej ilości akcji społecznych i charytatywnych w Szklarskiej
Porębie.
Po ujmującym koncercie kolęd w
wykonaniu zespołu „Głosowanie” przyszedł czas na tradycyjne przełamywanie
się opłatkiem.

powinny funkcjonować nazwy dróg,
ulic, mostów i placów upamiętniające osoby, organizacje, wydarzenia lub
daty symbolizujące komunizm lub inny
ustrój totalitarny lub propagujące taki
ustrój w inny sposób – chodzi o nazizm,
faszyzm i komunizm. Ustawa określa,
że za propagujące komunizm uważa się
także nazwy odwołujące się do osób,
organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w
latach 1944-1989. Zmiany nie będą dotyczyć cmentarzy i znajdujących się tam
pomników.
(red.)

Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2 (parter)
oraz na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl (zakładka oferta/sprzedaż) oraz na stronie www.szklarskaporeba.bip.net.pl
(w zakładce przetargi) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych
na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, które odbędą się w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 1300
w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie:
1. nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 65/6 obr.
0002 o powierzchni 0,5910 ha, księga wieczysta nr JG1J/00050028/5. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu:
449.000 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
2. nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Odrodzenia w granicach działki gruntu nr 54/14 obr.
0006 o powierzchni 0,6267 ha, księga wieczysta nr JG1J/00093644/8. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu: 650.000 zł,
wadium: 10% ceny wywoławczej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11

4lub telefonicznie (75) 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne
są również na stronie internetowej pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
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Drogowe inwestycje

Zakończona została odbudowa odcinka
drogi gminnej – ulicy Sanatoryjnej przy Spółce IZERMED. Odbiór robót nastąpił w listopadzie Dotacja z budżetu państwa w wysokości 723,00 tys. zł co stanowi 80% wartości
zadania.
Zakończony został także remont ulic Kolejowej i Okrzei. Odbudowano dojście do
skałki Karczmarz. Trwa budowa utwardzonej
nawierzchni ulicy Wiejskiej uszkodzonej w
trakcie nawalnych deszczy w maju roku 2014
r. Wykonawca PRO-Inwest Żurek z Lubomierza. Zadanie finansowane dotacją w wysokości 460,00 tys. zł z budżetu państwa. Termin
realizacji do końca roku 2016.
Trwa remont ulicy Prusa oraz przebudowa
oświetlenia drogowego na ulicach Mickiewicza, Odrodzenia, Gimnazjalnej, Chopina
i 1 Maja.
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Przepadł projekt zakładający
odbudowę punktów widokowych
Niestety projekt „Szlak Grzbietowy
część zachodnia” nie przeszedł wstępnej weryfikacji. Tym samym podmioty
zaangażowane w jego przygotowanie
straciły szanse na łączną sumę 3 milionów euro. W tym polsko-czeskim projekcie wziąć miało udział 15 partnerów
(8 z Polski i 7 z Czech). Przedsięwzięcie było bardzo interesujące, bo Unia
Europejska dawała 85 proc. środków na
realizację wskazanych turystycznych
zamierzeń. Szklarska Poręba przygo-

towała na dokumentację do wykonania
5 punktów widokowych wraz zagospodarowaniem ich otoczenia, a ich koszt
przekraczał 2 mln zł. Punkty objęte
projektem to: Zakręt Śmierci, Złoty
Widok, Zbójeckie Skały, Skała Karczmarz w centrum miasta oraz punkt nad
dworcem PKP w Szklarskiej Porębie
Górnej. Niestety błędy formalne popełnione przez dwóch polskich partnerów spowodowały odrzucenie projektu.
Miasto Piechowice nie udokumentowa-

ło w sposób właściwy praw własności
do terenów objętych projektem, natomiast Nadleśnictwo Śnieżka z Kowar
nie przedstawiło opinii na temat odziaływania środowiskowego planowanej
inwestycji.
Burmistrz Mirosław Graf nie wycofuje się jednak z realizacji ogólnych
zamierzeń projektu. Być może zakładaną inwestycję uda się pozyskać środki
zewnętrzne z innego programu o charakterze proturystycznym. Rozważana
jest też możliwość realizacji inwestycji
z własnych środków, jeden wówczas jej
zakres byłby znacznie mniejszy. Trzeba
by się było ograniczyć do odbudowy jedynie jednego lub dwóch punktów.

Szklarska Poręba na Stadionie Narodowym
Tradycyjnie już, jak co roku, przez
dwa weekendy (26-27 listopada oraz
10-11 grudnia) każdy, kto odwiedził

lodowisko na Stadionie Narodowym,
mógł zapoznać się z ofertą promocyjną naszego regionu. Na specjalnym
stoisku
promocyjnym
Urzędu
Marszałkowskiego prezentowaliśmy
największe atrakcje turystyczne Szklarskiej Poręby i okolicy, koncentrując
się głównie na ofercie zimowej (narciarstwo zjazdowe / biegówki).
Odwiedzający
stadion mogli zapoznać się
z naszą szeroką ofertą i

Małżeńskie Jubileusze

Pary małżeńskie ze Szklarskiej Poręby z długoletnim stażem wspólnego
pożycia obchodziły swoje jubileusze.
Obchodzono perłowe, koralowe, rubinowe, szafirowe, złote, szmaragdowe,
diamentowe i żelazne gody. Jubileusz
długoletniego pożycia małżeńskie6 do uroczystości, w których
go należy
uczestniczy się z wielkim wzruszeniem,

6

nie brakło więc nie tylko
ukradkiem wycieranych łez.
W tych wyjątkowych dniach
najlepsze życzenia małżeńskim składali Burmistrz Miasta Mirosław Graf oraz przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Jahn wraz z kierownik USC Joanną Cirko.
„Małżeńska
rocznica
to szczególny
czas, aby zatrzymać się
i wrócić wspomnieniami
do wspólnie przeżytych
lat. Każda z par świętujących dziś jubileusz
ma swoją wyjątkową i
niepowtarzalną historię
(…). Swoją niezłomną

zaopatrzyć się w materiały promocyjno-reklamowe jak foldery informacyjne, mapy, cenniki i wszelkiego rodzaju
gadżety oraz wziąć udział w ciekawych
konkursach. Piękno naszego regionu
prezentowali przedstawiciele z Referatu Promocji, Lokalnej Organizacji Turystycznej, Gościńca Jural oraz Szymonówki.
Dziękujemy obiektom, które ufundowały nagrody i vouchery na organizowane tam konkursy – Norweska Dolina, Hotel Kryształ, Dinopark, Esplanada, Sudety Lift, Huta Julia.

postawą, miłością, cierpliwością i wytrwałością dajecie państwo świadectwo
tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie,
która nie poddaje się w trudnym momentach, nie cofa się w chwilach słabości, ale pokonuje je stając się dzięki
temu trwalsza” – zwrócił się do jubilatów burmistrz Mirosław Graf.
Dodatkowo medalem od Prezydenta RP: Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały udekorowane pary, które
świętowały 50. rocznicę ślubu.
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Nowy zegar na kościelnej wieży

Odrestaurowany został zegar na
wieży kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii
Panny w Szklarskiej Porębie Dolnej. To
społeczna inicjatywa, w której kluczową
rolę odegrali dawni mieszkańcy naszego
miasta. Inicjatorką przedsięwzięcia była
Pani Monike Ruth, która do 1946 roku
mieszkała w Szklarskiej Porębie Dolnej.
Dziś mimo, że już jakiś czas temu skończyła 80 lat, nadal regularnie odwiedza
nasze miasto a szczególnym sentymentem darzy właśnie Dolną, miejsce

swego dzieciństwa. Jak
wspominała na łamach
Braunlager Zeitung, zegar kościoła na Dolnej
ustawionego w centralnym miejscu dzielnicy z tarczami z trzech
stron wieży, w czasach
przedwojennych pełnił istotną rolę w życiu
mieszkańców.
Sama
Monice Ruth wspomina, że był doskonale widoczny zarówno z okna
jej szkolnej klasy jak i z
okna domu. Dlatego kiedy po 70-latach
zobaczyła, że wskazówki się zatrzymały, postanowiła na nowo pchnąć je do
przodu. Rozpoczęła zbiórkę środków na
ten cek także wśród dawnych mieszkańców Schreiberhau. Nawiązała kontakt
z państwem Iwoną i Adamem Lewandowskimi, którzy ze Szklarskiej Poręby przeprowadzili się do Bad Harzburg
– miasta partnerskiego w którym to po
wojnie osiedlili się dawni mieszkańcy
Schreiberhau. Państwo Lewandowscy
stali się swoistymi łącznikami między
Polską i Niemcami co ułatwiło realizację ambitnego planu energicznej starszej
pani. Sama Monice Ruth opisując w
Braunlager Zeitung całe przedsięwzięcie pisze wręcz, że Adam Lewandowski
„wziął sprawy w swoje ręce”.
Oczywiście aby tchnąc w zegary
nowy życie trzeba było całą sprawę
sformalizować. A ponieważ kierowana
przez proboszcza parafia pw Bożego
Ciała przygotowywała projekt remontu

kościoła na Dolnej, wymianę zegarów
włączono do projektu. Problemem było
jeszcze znalezienie środków na przygotowanie dokumentacji, tu jednak z pomocą pospieszyło miasto dzięki czemu
cała sprawa ruszyła z miejsca.
Renowacją zegara zajęła się firma
Pawła Szydlaka z Krotoszyna. Ważące
każda po 80 kg trzy tarcze zegara trafiły
do czyszczenia aż do Krakowa. Wspomnieć należy, że z uwagi na materiał z
którego są wykonane są unikatowe. Nie
są bowiem wykonane z żadnego z metali a z łubka. Po renowacji zegarów nie
trzeba już nakręcać są bowiem wyposażone w elektroniczny mechanizm ustawiany satelitarnie.
W czerwcu 2017 roku przy okazji
wizyty delegacji z Bad Harzburg zaplanowana jest uroczystość związana z ponownym uruchomieniem zegara.

Pani Marszałek w Szklarskiej Porębie
18 listopada w Urzędzie Miejskim i na terenie miasta gościliśmy
panią Iwonę Krawczyk Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego. Omawialiśmy sprawy rozwoju
przedsiębiorczości, prawa samorządowego, prawa finansowego,
komunikacji i szereg innych. Pani
marszałek odwiedziła min. Polanę
Jakuszycką oraz dom Vlastimila
Hofmana. Wizyta w domu legendarnego malarza była, jak podkreśliła
Pani marszałek prawdziwą duchową ucztą.

Iwona Krawczyk od grudnia 2010
roku jest radną Sejmiku Województwa
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Dolnośląskiego. W latach 2010-2014
przewodnicząca Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich, członek
Komisji: Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Polityki Społecznej,
Zdrowia i Rodziny oraz Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu. Od grudnia
2014 roku przewodnicząca Komisji
Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, członek Komisji: Współpracy Zagranicznej, Rozwoju Turystyki,
Rekreacji i Sportu, Polityki Społecznej,
Zdrowia i Rodziny. W czerwcu tego
roku został wicemarszałkiem.
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LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!!!
Ostatni mój list do Redakcji skutkował otrzymaniem listu od Pani Janiny
Z-P. Pani Janina pisze:
„sprawy, które poruszył Pan w Biuletynie 3/19/2016 są wspaniałe i piękne.
Mam tylko jedno pytanie do szanownego Pana, co z ludźmi, którzy są inwalidami z domu nie wychodzą. Nie mają
jak mieszkają sami, nie mają przy sobie
nikogo. Są zdani na ludzi dobrej woli”.
Tak, jest olbrzymi problem w naszym
państwie. Dołączę do tego ludzi starszych i ze względu na wiek nieporadnych.
Obracamy się z żoną w środowisku seniorów i znamy problem. A jest
on większy niż widać go na zewnątrz.
Szczególnie ludzie starsi, samotni, cicho znoszący swoją samotność i niejednokrotnie ubóstwo. A już najbardziej
tragicznie, są pozbawiani swoich środ-

ków do życia przez członków rodziny.
Wiem, nasz MOPS w miarę środków
finansowych i przepisów prowadzi bardzo dobrą działalność, ale niestety, nie
jest w stanie uczynić ją doskonałą. Tym
bardziej, że środki finansowe są uszczuplane przez całą rzeszę cwaniaków i
nierobów, którzy korzystając z niedoprecyzowanych przepisów otrzymują
wsparcie często nienależne. Tak to nasz
tradycyjna rodzina trzypokoleniowa
nie uczuliła na konieczność stworzenia
systemu opieki socjalnej nad seniorami.
Jesteśmy bodaj na przedostatnim miejscu w Europie i bodaj na 93 na świecie,
jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami.
Jak zauważyła Pani Janina korzysta
z pomocy ludzi dobrej woli. Mamy w
naszym mieście bardzo dużo ludzi dobrej woli. Kościół zapewnia wsparcie
duchowe – spowiedź i komunia. Może
byłoby dobrze tę grupę rozszerzyć przez
większy udział młodzieży szkolnej. Nie

Co po kinie?
Dobiega końca wyburzanie budynku dawnego kina Nefryt w Szklarskiej
Porębie. Nowy właściciel zapowiada
powstanie w tym miejscu marketu o
średniej powierzchni.
Budynek w którym niegdyś mieściło się kino czasy świetności miał
już dawno za sobą. Ostatnie filmy wyświetlono tu pod koniec 2000 roku. Był
to „Pan Tadeusz” i „Gladiator”. Potem
funkcjonowała jeszcze przez krótki
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czas kawiarnia i w końcu budynek opustoszał popadając z roku na rok w coraz
większą ruinę.
Nieruchomość pozostawała pod zarządem przedsiębiorstwa Odra-Film. W
2008 Urząd Marszałkowski przekazał
go miastu Szklarska Poręba. W akcie
darowizny zastrzeżono jednak, że jego
zagospodarowanie musi mieć związek
z kulturą i powinno tam funkcjonować
kino.

apeluję do średniego pokolenia, są oni
obecnie tak zapracowani, że trudno im
niejednokrotnie znaleźć czas na własny
wypoczynek, może więc niech wesprą
finansowo. I jeszcze tak jak to zrobiła WOŚP, przekazujmy część środków
z akcji charytatywnych, lub stwórzmy
akcje pozwalające zdobywać środki dla
najbardziej potrzebujących seniorów.
Stwórzmy Bank Wsparcia. Pamiętajcie
młodzi was czeka niestety też starość,
przygotowujcie sobie przyszłość. Teraz
myślicie – a jakoś tam będzie, a czas
szybko mija. Stwórzmy sobie w naszym
mieście tą naszą małą ojczyznę, grunt
jest podatny. Pamiętajmy nikt nam niczego nie da jeżeli sobie sami tego nie
wypracujemy.
Wszystkim ludziom dobrej woli i dobrego serca życzę powodzenia i siły w
działaniu, Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Andrzej Ślazyk
Społeczny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Senior 60

Miasto bezskutecznie próbowało
znaleźć dzierżawcę. Nie powiodły się
cztery próby oddania w dzierżawę tej
nieruchomości. Na ogłaszane kolejne
przetargi nie wpłynęła żadna oferta. W
międzyczasie prowadzono rozmowy z
operatorami kin w Polsce. Ich opinie na
temat działalności kina w Szklarskiej
Porębie były zawsze takie same – koszty remontu budynku, uruchomienia sali
kinowej oraz późniejsze koszty eksploatacji są za wysokie, a zakładane przychody zbyt niskie.
W 2012 w budżecie miasta przeznaczono 66 tysięcy na projekt modernizacji budynku ale prace nad projektem
zostały wstrzymane. Uznano bowiem,
że budynek jest w gorszym stanie
technicznym, niż pierwotnie zakładano. Remont mógłby kosztować niemal
tyle ile postawienie nowego obiektu,
spełniającego współczesne normy i
wymagania. Miasto zwróciło się do
Marszałka o zdjęcie z aktu darowizny
funkcji kulturalnej i kinowej. Ponieważ
nie uzyskało na to zgody zwróciło podarowany obiekt. Uznano wówczas, że
: Ośrodek Kultury jest już na Białej Dolinie i dwóch takich miejsc nie ma co
utrzymywać.
Urząd Marszałkowski po kolejnych
3 latach sprzedał budynek prywatne-
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mu nabywcy, już bez klauzuli ,która
zakłada prowadzenie działalności kulturalnej. Nowy właściciel zdecydował
o wyburzeniu obiektu. W miejscu po
dawnym kinie planuje wybudowanie
średnipowierzchniowego marketu.
Jeszcze w latach 80. XX wieku kino
Nefryt w Szklarskiej Porębie uchodziło za najnowocześniejsze na Dolnym
Śląsku – sala na 400 miejsc wyposażona była w klimatyzację i system Dolby

Stereo. Działający przy kinie ośrodek
wypoczynkowy dla pracowników polskiej kinematografii sprawił, że wielu
reżyserów, scenarzystów, operatorów
wypoczywało w Szklarskiej Porębie i
tutaj szukało inspiracji i plenerów do
swoich produkcji. I chyba dzięki temu
Szklarska Poręba bywała częstym tłem
dla filmów.
Sytuacja jaką zastaliśmy nie dawała już pola manewru. Budynek był

wystawiony na sprzedaż przez Urząd
Marszałkowski, i znalazł nabywcę więc
dziś jest to własność prywatna. Mam
jednak nadzieję, że X Muza jeszcze do
naszego miasta powróci. W planach budowy nowego MOKSiAL jest miejsce
na salę kinową w której chcielibyśmy
uruchomić kino społecznościowe z Sieci Małych Kin „KINO ZA ROGIEM”
– zapowiada burmistrz Mirosław Graf.
Robert Kotecki

KOCHAM CIĘ,

SZKLARSKA PORĘBO! 2016
Dnia 8 listopada 2016 roku w naszej szkole odbył się turniej „Kocham
Cię, Szklarska Porębo!” zorganizowany przez Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni. Rywalizowały miedzy sobą
dwa zespoły: Czerwonych pod przewodnictwem Burmistrza, Pana Mirosława Grafa, i Niebieskich pod przywództwem Przewodniczącego Rady
Miejskiej. W każdej drużynie znaleźli
po jednym uczniu szkoły podstawowej
(Zofia Hołownia i Jakub Grabski z kl.
V), gimnazjum i licem, nauczycielu (P.
Jolanta Sobczak, P. Izabela Michalik) i
słuchaczu UTW. Scenariusz zawodów
przygotowała Pani Elżbieta Pawłowska,
która razem z Panią Justyną Kozik zorganizowały przedsięwzięcie. Imprezę
prowadzili: Pani Agnieszka Sawicka i
Przemysław Kozik, uczeń ZSO i MS.
Wolontariuszami byli nasi szóstoklasiści i uczniowie gimnazjum. Arbitrem
rozstrzygającym wszystkie spory była
Pani Anna Hochół.

Na początku wystąpiły przedszkolaki z bardzo energetycznym tańcem,
który zagrzał wszystkich do współzawodnictwa. Po przedstawieniu składu
drużyn i prowadzących przystąpiono do
realizacji poszczególnych zadań. Były
pytania z kategorii „Jak dobrze znasz

swoje miasto?”, „Jak dobrze znasz swoją szkołę?”, „Z życia miasta”, pytania
indywidualne skierowane do seniorów
miasta, dopingowanie szóstoklasistek
pokonujących ściankę wspinaczkową,
zadania dla całej drużyny, osób z widowni, pytania fotograficzne i kalambury, strzelanie do tarczy, konkurs „Jaka
to melodia?” i konkurencja finałowa
„Mniej, więcej”. Całemu spotkaniu
towarzyszyła piosenka „Kocham Cię,
Szklarska Porębo!”, śpiewana przez
wszystkich zebranych.
Panie Elżbieta Pawłowska i Justyna
Kozik serdecznie pogratulowały obu
drużynom wiedzy i chęci wspólnej zabawy. W punktacji zwyciężyła drużyna Czerwonych. Wszyscy uczestnicy
otrzymali wartościowe nagrody. Na
koniec nastąpiła degustacja pysznego
tortu.
Tekst: sp1szklarska.superszkolna.pl
Fot. Robert Kotecki
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Malowane ręcznie bombki, choinki
z piórek i stroiki na Osiedlu huty!
Już po raz szósty w historii naszego miasta na Osiedlu Huty w sobotę 10
grudnia przy dźwiękach kolęd śpiewanych przez dzielnych przedszkolaków
odbyło się Bożonarodzeniowe spotkanie świąteczne.
Oprócz tradycyjnych już stanowisk,
na których można było zrobić swój własny stroik świąteczny czy udekorować
bombki, na tegorocznym spotkaniu pojawiło się dużo nowości. Pierwsza z nich, ciesząca
się największą popularności, to
warsztaty malowania bombek
prowadzone przez artystkę malarkę Ludmiłę Riabkową. Popularnością cieszyło się także wykonywania choinek i bombek z
wiórów osikowych i piórek. Nie
zabrakło jednak także amatorów
tworzenia ozdób choinkowych z
przygotowanych wcześniej odlewów gipsowych.
Rozstrzygnięty został także konkurs na najpiękniejszy

Wieniec Adwentowy. Na tegoroczny
konkurs wpłynęło aż 15 wieńców wykonanych w różnorodnych technikach.
Wieńce oceniali wszyscy zebrani na
spotkaniu oddając jeden głos na wybrany wieniec. Nagrody za udział otrzymali: Mateusz Olas, Franek i Wiktor
Kurzeja, Maja i Maksymilian Lewandowscy, Michał Baca, Milena Kobiela,

(MOPS-MSL)

Pierwsze towarzyskie
rozgrywki w scrabble
PIERWSZE
TOWARZYSKIE
ROZGRYWKI W SCRABBLE odbyły się 15.11.2016 w Rodzinnym Parku
Rozrywki Esplanada. W rozgrywkach
wzięło udział 28 osób w tym młodzież
szkolna. Walka o miejsca odbyła się w
dwóch rundach z podsumowaniem wyników.
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Kasia Binkowska, Marta Nawrocka,
Mateusz Gleń, Zuzanna Bowerdt, Elżbieta Wojciechowska oraz młodzież z
MOW Szklarska Poręba: Weronika Mechlińska, Dominik Mickiewicz, Kacper
Feduniewicz, Eryk Sobkowiak. Miejsce drugie zajęli bracia Adrian i Antek
Siniccy z Przedszkola nr 2 a pierwsze
miejsce Świetlica Środowiskowa Plus.
Świąteczne Spotkanie Bożonarodzeniowe jako element
projektu Pielęgnowanie tradycji lokalnych w czasie Spotkania Świąteczneg społeczności
Osiedla Huty przygotowany w
formule partnerskiej przez Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni
wraz z partnerami – Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
i Przedszkolem Samorządowym
Nr 2 w Szklarskiej Porębie dofinansowane jest ze środków z
pożytku publicznego.

W kategorii dorośli:
I miejsce – Marek Zimniak
II miejsce – Mirosława Karaszewska
III miejsce – Jadwiga Butrym
W kategorii młodzież:
I miejsce – Mariola Ptak
II miejsce – Emilia Wajdowicz
III miejsce – Julia Boleszczuk
Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a młodzież
dodatkowo obdarowano słodkim
poczęstunkiem.
Rozgrywki zorganizowano
w ramach projektu „UTW dla
społeczności” sfinansowane ze
środków Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności w ramach
programu „Uniwersytety Trze-

ciego Wieku – Seniorzy w akcji” .
Projekt „UTW dla społeczności’’ to
działania organizowane przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” powstałe w wyniku programu „Uniwersytety
Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”

w kwocie 1800 zł zrealizowane przez
sekcję wolontariuszek powstałą przy
naszym UTW w Szklarskiej Porębie
i sfinansowane ze środków Polsko –
Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk wypracowanych przez
Uniwersytety Trzeciego Wieku w dzia-
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łaniach na rzecz społeczności lokalnych.
Zostały wybrane dobre przedsięwzięcia, które wyszły poza bieżącą działalność edukacyjną UTW. Do współpracy zostały zaangażowane 24 osoby. W
trakcie trwania projektu została przeprowadzona diagnoza potrzeb na podstawie spotkań i rozmów ze słuchaczami UTW, kołem emerytów i rencistów
oraz osób w poszczególnych obszarach
działań na rzecz społeczności lokalnej.
Liderki sekcji skorzystały z warsztatów,
które ukazały przykłady dobrych praktyk i działań wolontariuszy oraz pozyskały wiedzę umożliwiającą skuteczne
zrealizowanie projektu. Na podstawie
planu działania sekcji wolontariatu zostały wprowadzone różnego rodzaju
gry logiczne i gry terenowe. Zaczęliśmy umacniać działania, ćwiczyć swoje
umysły, wyszliśmy naprzeciw starości,
samotności, samorealizacji, integracji
międzypokoleniowej i co najważniejsze
wyszliśmy z domów. Stworzyliśmy trzy
miejsca naszych działań : Miejski Ośro-

dek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, świetlice środowiskowe „Plus”,
„Cegiełka” i Cafe Esplanada. W ramach
rozwijania i propagowania gier logicznych nasze obszary działania będą się

powiększały. Udział w grach przebiegał
przez cały okres letni w Cafe Esplanada
i tam przeprowadziliśmy pierwsze towarzyskie rozgrywki w scrabble.
Izabela Broś

Świąteczne warsztaty za nami
Trzy godziny kreatywnej zabawy
minęły w oka mgnieniu i nawet padający za oknem deszcz nie był w stanie zepsuć magicznej atmosfery, a powstałe
podczas warsztatów ozdoby i upominki
z pewnością zdobić będą w te Święta
niejeden dom w naszym mieście.
			
(MOKSiAL)

Święta Bożego Narodzenia zbliżają
się dużymi krokami, Warsztaty świąteczne są już za nami. Bombki, kartki,
poszewki, stroiki – wszystko ręcznie
zrobione, z potrzeby serca przystrojone.
W piątkowe popołudnie 9 grudnia
br. w MOKSIALu było gwarnie i kolorowo, a świąteczną atmosferę podgrzewały rozbrzmiewające w tle kolędy i
korzenny zapach.
Dzieci, młodzież i dorośli, którzy
przyszli tego dnia ośrodka kultury, mogli poczuć się jak w pracowni Świętego

Mikołaja. Każdy mógł ozdobić według
swojego pomysłu świąteczną poszewkę
na poduszkę lub kartkę bożonarodzeniową, wykorzystując do tego flamastry do
tkanin, wstążki, filcowe ozdoby i brokat. Z szyszek, juty i wstążek powstały
piękne stroiki i wianki, które ozdabiane był według uznania m.in. orzechami, cynamonem i anyżem. Uczestnicy
mogli zabrali do domu także bombki
decoupage, czyli styropianowe kule
ozdobione motywami wyciętymi z serwetek.
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19 grudnia 2016 r.
po ciężkiej chorobie zmarł

Mirosław Kupis
– wieloletni samorządowiec,
były przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
i wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej.
Dbał o tradycje hutnicze,
współinicjator „Zaułku Szklarzy”
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Swap Party Jesień 2016
Następne Swap Party za nami, impreza cieszy się coraz większą popularnością. Liczba uczestniczek rośnie z
każdym spotkaniem.
Grudniowej imprezie towarzyszyły
porady stylistki, wizażystki i dietetyczki. Uczestniczki licznie poddawały się
zabiegom manicure i mogły skorzystać
z makijażu zrobionego przez profesjonalistkę.
Dietetyczka po indywidualnej, analizie składu ciała udzielała specjalistycznych porad dotyczących odżywiania i trybu życia.
Nasze swapowiczki za każdym razem podkreślają, że chcą się spotykać
częściej i że jak zwykle dobrze się bawiły. Już dziś zatem zapraszamy na następne spotkanie, które odbędzie się na
wiosnę.
MOKSiAL

SALONIK LITERACKI
Słońca jak na lekarstwo. Malowniczy mróz powoli ścina ziemię, a resztki
jesiennych kwiatów smutno pozwieszały przemarznięte główki. Liście jeszcze
opadają i niczym rafa koralowa przyciągają barwami oko, ale już niedługo
będą cieszyć, bo coraz częściej i coraz
grubszą warstwą pokryje je śnieg. Robi
się zimno, a będzie jeszcze zimniej. I
żeby choć trochę rozgrzać nasz mroźny
kawałek świata, wprowadzić w niego
trochę ciepła, humoru i radości – UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
– Jeszcze młodzi – otwiera kochani podwoje swojego saloniku, do którego odwiedzin serdecznie zapraszamy pasjonatów różnych pisarskich form. Nasze
drzwi są zawsze otwarte, a na sofach
znajdzie się miejsce dla każdego, bo jak
powiada autor poniższej sentencji:
TWÓRCZOŚĆ NIEDOKONANA –
CIERPIENIEM USŁANA
Henryk Chyrzyński
Wernisaż
Młodzi studenci z Wrocławia
12 malarski ruszyli
W plener
Opanowali Szklarską Porębę
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Przedwojenne wille odkryli
Spod ich pędzla i kredki
Wynurzają się miasta perełki
Rezydencje i pensjonaty
Zaczarowane, stare klimaty
Nie tylko Szrenica potężna
Najpiękniejsza tu góra
Tym razem tych młodych
Zachwyciła architektura.
Jadwiga Butrym
Kłopot
miałem zapisane genem
że będę supermenem
lecz niestety zniszczyły to
wódka i kobiety
Andrzej Ślazyk
„Fraszka o sobie”
Dusza w tobie niespokojna
jakoś ciągle gdzieś wyrywa.
Tracisz siłę i ochotę
lecz na nowo Ci przybywa.
Po co pędzisz?
Gnasz przed siebie?
tam i tak już nie ma Ciebie.
Beata Holek

Limeryk
Raz Walończyka ze Szklarskiej Poręby,
okrutnie bolały wszystkie zęby
dentystów nie było
a puchło mu ryło
więc pognał do wiedźmy pod dęby
Joanna Hammer-Ślazyk
Co tak dumasz moja miła…
Szklarska dzisiaj mnie się śniła
tak więc myślę mój kochany,
że zmienimy nasze plany…
Sudety tym razem odwiedzimy
Karkonosze zaliczymy…
Przecież miała być Chorwacja…
Wiem najdroższy, święta racja…
jednak zdanie zmienić mogę
i gdziekolwiek jechać sobie.
A ty w Szklarskiej byłeś kiedyś
nie….
to powiem ci mój skarbie,
że poczujesz się tam barwnie.
Klimat, słońce, super lasy,
rowerowe piękne trasy.
Sprzęt w Kamiksie pożyczymy
szlakami górskimi pojeździmy.
Po urlopie zaś stwierdzimy,
że do Szklarskiej powrócimy.
Ewa Stępień
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Ducha Gór”
Obszar objęty Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LSR Partnerstwa
Ducha Gór na lata 2014-2020(23) w ramach LGD „Partnerstwo Ducha Gór” obejmuje 8 gmin:
Szklarska Poręba, Kowary, Mysłakowice, Janowice Wielkie, Podgórzyn, Karpacz, Piechowice oraz
Jelenia Góra.
W ramach realizacji LSR LGD ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wparcie
mogą uzyskać osoby prowadzące lub planujące założyć działalność gospodarczą oraz organizacje
pozarządowe z obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór.
LGD prowadzi także działalność informacyjną, szkoleniową i doradczą przygotowującą potencjalnych beneficjentów do aplikowania o wsparcie ze środków PROW 2014-2020. W ramach realizacji LSR na lata 2014-2020 w drugiej połowie 2016 r. LGD ogłosiło dwa nabory wniosków dla osób
podejmujących dz. gosp. (limit konkursu 1.200.000 zł) oraz rozwijających dz. gosp. (limit konkursu
900.000 zł).
W 2017 roku są planowane kolejne konkursy dla Organizacji Pozarządowych w zakresach: Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną, kulturową (limit konkursu 2.100.000 zł) oraz 3 projekty grantowe: Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha Gór, (10 grantów w ramach
300.000 zł), Inicjatywy na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji oraz Inicjatywy na
rzecz wzmocnienia tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego (po 10 grantów w ramach
200.000 zł).
Szczegółowe informacje na temat ogłaszanych konkursów, warunków wsparcia, szkoleń oraz doradztwa znajdują się na naszej stronie internetowej: www.konkursy.duchgor.org.

Czujka czadu uratowała
życie mieszkańców
W kuchni jednego z mieszkań przy
ul. Turystycznej w Szklarskiej Porę-

bie gromadził się czad. Jak się okazało
przyczyną była niesprawna kuchenka
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gazowa. W kuchni nie było wentylacji,
dlatego gromadzący się czad stwarzał
śmiertelne zagrożenie dla trojga domowników. Na szczęście życie mieszkańców uratowała czujka czadu. Na
miejsce wezwano straż pożarną. Strażacy po rozpoznaniu zagrożenia przeprowadzili wietrzenie budynku.
Domownikom
pogratulowano odpowiedzialności i
dbania o własne bezpieczeństwo.
W Szklarskiej Porębie
straż pożarna dyżuruje całodobowo, więc mieszkańcy i
turyści mogą liczyć na szybką
pomoc w sytuacji zagrożenia.
Życie i zdrowie nie ma ceny,
więc warto zainwestować w
czujkę czadu lub dymu oraz
dbać o stan techniczny instalacji i użytkowanych urządzeń.
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KALENDARZ ZIMA

IMPREZ 2017
GRUDZIEŃ 2016

31.12 - BIEG SYLWESTROWY Polana Jakuszycka

SZKLARSKAPOREBA.PL

31.12 - OGNISTY SYLWESTER W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Rodzinny Park Rozrywki Esplanada

STYCZEŃ 2017

07.01 - ENERVIT CLASSIC 5-10-15
ZAWODY W NARCIARSTWIE BIEGOWYM 5 KM
Polana Jakuszycka

14-15.01 - ŚWIĘTO ŚNIEGU POD SZRENICĄ:
SKI RETRO FESTIWAL - ZABAWY NA STOKU
W STYLU RETRO SkiArena Szrenica
PADAŚNIEGOWA GRA TERENOWA - FIS WORLD
SNOW DAY SkiArena Szrenica
14.01 - JAKUSZYCKA 7-KA BIEG DLA KOBIET
Polana Jakuszycka
27.01 - ARCHIPELAGI - SPOTKANIE Z ROBERTEM RIENTEM
Rodzinny Park Rozrywki Esplanada
28.01 - ENERVIT CLASSIC 5-10-15
ZAWODY W NARCIARSTWIE BIEGOWYM 10 KM
Polana Jakuszycka
28.01 - PUCHAR RADIOWEJ TRÓJKI W NARCIARSTWIE
ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE
SkiArena Szrenica

LUTY 2017

04.02 - SKI RETRO FESTIWAL - RETRO BAL NA LODZIE
Rodzinny Park Rozrywki Esplanada

MARZEC 2017
11.03 - ZIMOWY ULTRAMARATON KARKONOSKI
IM. TOMKA KOWALSKIEGO

16-19.02 - TRÓJKA GÓROM ZIMOWY FESTIWAL POD SZRENICĄ
Skwer Radiowej Trójki
i Rodzinny Park Rozrywki Esplanada

11.03 - XX BIEG IZERSKI, XIV BIEG RETRO
Stacja Turystyczna Orle

17-18.02 - MISTRZOSTWA POLSKI W RZEŹBIE ZE ŚNIEGU
Skwer Radiowej Trójki

11.03 - RODZINNE ZAWODY NARCIARSKIE
O PUCHAR O’STYLE SkiArena Szrenica

18.02 - ENERVIT CLASSIC 5-10-15
ZAWODY W NARCIARSTWIE BIEGOWYM 15 KM
Polana Jakuszycka

18.03 - INAUGURACJA ROKU WLASTIMILA HOFMANA
Kościół Bożego Ciała

18.02 - ZAWODY O PUCHAR KS SZRENICA SkiArena Szrenica

25.03 - MISTRZOSTWA SZKLARSKIEJ PORĘBY
O PUCHAR BURMISTRZA W NARCIARSTWIE
ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE.
SkiArena Szrenica

23.02 - ZIMOWE MISTRZOSTWA MOKSIAL-u
W NARCIARSTWIE ZJAZDOWYM I SNOWBOARDZIE

KWIECIEŃ 2017

25.02 - LADY SKI SkiArena Szrenica
25.02 - 05.03 - 41. BIEG PIASTÓW WORLDLOPPET
ŚWIATOWA LIGA BIEGÓW
DŁUGODYSTANSOWYCH Polana Jakuszycka
25.02 - RODZINNA DZIESIĄTKA
26.02 - 15KM CT
27.02 - NOCNA DZIESIĄTKA
03.03 - 30KM FT, 9KM CT
04.03 - 50KM CT
05.03 - 25KM CT, 12 KM CT
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ZAWODY W KAJAKARSTWIE GÓRSKIM
AMP KAMIENNA

01.04 - KULTURALNE RETRO
27.04 - WYCIECZKA SZLAKIEM
WLASTIMILA HOFMANA
28.04 - DZIEŃ PATRONA - 25-LECIE NADANIA IMIENIA
WLASTIMILA HOFMANA
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5
Szczegółowych informacji udziela
Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej
tel. 75 717 36 14
e-mail:mok@szklarskaporeba.pl
www.moksial.pl
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Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
przy ul. Buczka 2 (parter) oraz na stronie internetowej
www.szklarskaporeba.pl (zakładka oferta/sprzedaż),
a także na stronie www.szklarskaporeba.bip.net.pl
(w zakładce przetargi) zostały podane do publicznej
wiadomości ogłoszenia o przetargach na sprzedaż
niżej wymienionych nieruchomości, które odbędą się
w dniu 30 grudnia 2016 r. o godz. 1100 w sali nr 2
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie:
1. nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 231 m2 położona w
Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej 31
w granicach działki gruntu nr 487/2 obr. 0005
o powierzchni 0,1519 ha, księga wieczysta nr
JG1J/00093844/4. Cena wywoławcza do piątego
przetargu: 137.600 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
2. nieruchomość lokalowa nr 1 (lokal mieszkalny)
o pow. użytkowej 76,30 m2 położony w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Szklarskiej Porębie
w granicach działki gruntu nr 286/1 i 286/2 obr.
0005 o powierzchni 0,0375 ha, wraz z udziałem
27,76% we wspólnych częściach budynków i w
prawie współwłasności działek, dla lokalu brak
jest księgi wieczystej, natomiast dla działek prowadzone są księgi wieczyste nr JG1J/00043109/5
i JG1J/00019475/4. Cena wywoławcza do pierwszego przetargu: 140.000 zł, wadium: 10% ceny
wywoławczej;
3. nieruchomość lokalowa nr 8 (lokal użytkowy)
o pow. użytkowej 217,20 m2 położony w budynku przy ul. Sikorskiego 8 w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 299/9 obr.
0005 o powierzchni 0,1763 ha, wraz z udziałem
31,18% we wspólnych częściach budynku i w
prawie współużytkowania wieczystego działki,
dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr
JG1J/00071306/1. Cena wywoławcza nieruchomości do czwartego przetargu: 350.100 zł (w
tym lokal 80,90% i 19,10% udział w gruncie), wadium: 10% ceny wywoławczej;
4. nieruchomość niezabudowana położona w
Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej w granicach
działki gruntu nr 7 obr. 0002 o powierzchni 0,0810
ha, księga wieczysta nr JG1J/00031864/8. Cena
wywoławcza do drugiego przetargu: 173.880
zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
5. nieruchomość niezabudowana położona w
Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej w granicach
działki gruntu nr 65/4 obr. 0002 o powierzchni
0,3578 ha, księga wieczysta nr JG1J/00050028/5.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu:
280.000 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
6. nieruchomość niezabudowana położona w
Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej w granicach
działki gruntu nr 65/5 obr. 0002 o powierzchni
0,4560 ha, księga wieczysta nr JG1J/00050028/5.
Cena wywoławcza do pierwszego przetargu:
299.000 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
7. nieruchomość niezabudowana położona w
Szklarskiej Porębie przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 52 obr. 0005 o powierzchni
0,0480 ha, księga wieczysta nr JG1J/00093844/4.
Cena wywoławcza do trzeciego przetargu:
63.900 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
8. nieruchomość niezabudowana położona w
Szklarskiej Porębie przy ul. Zdrojowej w granicach działki gruntu nr 53 obr. 0005 o powierzchni
0,0480 ha, księga wieczysta nr JG1J/00093844/4.
Cena wywoławcza do trzeciego przetargu:
56.700 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
9. nieruchomość niezabudowana położona w
Szklarskiej Porębie przy ul. Zdrojowej w granicach
działki gruntu nr 54/6 obr. 0005 o powierzchni
0,1067 ha, księga wieczysta nr JG1J/00093844/4.
Cena wywoławcza do trzeciego przetargu:
103.500 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej.
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju,
Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut.
Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 710.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również
na stronie internetowej pod adresem:
www.szklarskaporeba.pl

Sylwestrowy pokaz sztucznych ogni
Nowy Rok Szklarska Poręba
przywita sylwestrowym pokazem
Sztucznych Ogni. Podziwiać będzie
można je w centrum miasta. Tych którzy Sylwestra będą chcieli spędzić pod
chmurka zapraszamy do Rodzinnego
Parku Rozrywki Esplanada. Tu od 22.00
na gości czekać będą gorące rytmy oraz
największe karnawałowe przeboje podczas Ognistej zabawy w stylu disco.
Sylwestrowa załoga wspólnie z Tancerzami Ognia podkręcać będzie ogniste
klimaty szalonymi konkursami i zabawami. Jeśli aura pozwoli uruchomimy
również lodowisko i zaprosimy na noworoczne tańce na łyżwach.
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Program:
22.00 – rozpoczynamy tańce, zabawy i
konkursy
23.45 – sylwestrowy taniec z ogniem –
IRRBLOSS
24.00 – przywitanie Nowego Roku
24.10 – sylwestrowy pokaz sztucznych
ogni
do 2.00 – dalsza część zabawy
Uwaga: liczba miejsc może być
ograniczona.
Organizator: Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie, tel. 75 7173614,
Rodzinny Park Rozrywki Esplanada,
tel. 75 74 28 717
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