Trzy nowe baseny, w tym kompleksy basenowe powstaną w Szklarskiej Porębie. Dwa pierwsze powinny być oddane do użytku w ciągu
dwóch lat, trzeci w kolejnym roku.
Szklarska Poręba miała być pierwszym
miejscem w Karkonoszach, w którym inwestor chciał budować kompleks hotelowo-basenowy. Ostatecznie 9 lat temu
rozpoczęto inwestycję Sandra SPA w Karpaczu. Jak się okazało, zaprezentowana
wówczas inwestorowi oferta miasta nie
była interesująca. Zaraz po tym decyzję o
budowie pod Śnieżką podjął właściciel
sieci Gołębiewski. Kilka lat temu do rozbudowy basenu o kolejne atrakcje, w tym

zjeżdżalnię, szykowała się spółka Interferie. Ale przeciwko tej inwestycji zaprotestował jeden z sąsiadów. Ostatecznie
jego racje nie zostały uznane, ale protest
wydłużył formalności prawne i inwestor
nie chcąc czekać podjął decyzję o przeniesieniu jej do Świeradowa-Zdrój. Jednak
sytuacja się zmienia. W najbliższych latach
w Szklarskiej Porębie przybędzie miejsc
oferujących gościom wodne atrakcje.
Kilka miesięcy temu rozpoczęła się
budowa nowego aparthotelu przy ulicy

Górnej. Jak informuje właściciel Sun &
Snow Resort spółka Univitae będzie to
obiekt pięciogwiazdkowy, a więc musi
mieć odpowiednie zaplecze SPA i gastronomiczne. Powierzchnia zabudowy
ma wynieść 6000 m2, a razem z 3 sąsiednimi budynkami apartamentowymi wyniesie niemal 13000 m2.
Kolejny basen projektowany jest przez
spółkę Zdrojowa Invest, która od gminy
w ubiegłym roku zakupiła teren pomiędzy
ulicami Armii Krajowej i Osiedle Podgórze. Tam również ma powstać hotel pię-

żenie hotelu), że Zdrojowa Invest wybudowała już aparthotel przy ul. Kołłątaja.
Cristal Resort jest jednym z większych
obiektów w naszym mieście.
Kolejna basenowa inwestycja planowana jest przez inwestora przy ul. 11 Listopada, gdzie trwa rozbudowa hotelu
Szklarka.
Żaden z powstających obiektów nie
przypomina ogromnego hotelu, choć
obiekty nie należą do małych. To cieszy,
że inwestorzy zatrudniają architektów,
którzy inwestycje planują z poszanowaniem krajobrazu. Nie
Hotel „Bossa Nova”
dotyczy to tylko tych
trzech wyżej wspomnianych inwestycji,
lecz także innych, powstających w mieście
bez rozgłosu. Na
uwagę na pewno zasługuje oddany nie dawno
hotel Bossa Nova czy
wcześniej Kryształ. To
ważne, bowiem architektura i otoczenie odgrywa coraz większą
rolę w wyborze miejsca
wypoczynku, szczególnie w sezonie letnim.
Niemal każdy obecnie
budowany obiekt posiada już basen, co jest
alpejskim standardem.
Nowo budowane mają
ciogwiazdkowy wraz z kompleksem ba- także sale konferencyjne. Z pewnością
senów i zapleczem SPA. Projektowana będą stanowić konkurencję dla giganta, jajest również część konferencyjna i ga- kim jest hotel Gołębiewski.
stronomiczna. Ponownie uruchomiony
W Szklarskiej Porębie z każdym miezostanie też stok narciarski przy ulicy Ar- siącem oddawane są do użytku nowe
mii Krajowej. Zgodnie z zawartą umową, obiekty różnej wielkości. Skala inwestyspółka jest w trakcie procedury związanej cji w mieście jest duża. Widać to przede
z uzyskaniem pozwolenia na budowę. In- wszystkim w danych gospodarczych. Po
westycja ma się zakończyć w roku 2016. kilku latach zastoju w rejestrze pojawiają
Nie będzie to pierwsza inwestycja tej się wpisy z nowymi miejscami hotelarspółki w Szklarskiej Porębie. Nie wiele skimi. Znając zamierzenia inwestycyjne
osób wie (zapewne ze względu na poło- można szacować, że w ciągu 2-3 lat w

Szklarskiej Porębie będzie około 14 tysięcy miejsc, z tego coraz więcej w wysokim standardzie z zapleczem SPA.
Takie hotele to oczywiście dodatkowe
miejsca pracy, zarówno w tych obiektach,
jak i w handlu i usługach. Bo przecież ci
dodatkowi nowi goście będą kupować jedzenie, wypożyczać sprzęt narciarski czy
korzystać z atrakcji. Ważne jest też to, że
powstaje dobra oferta dla pobytów posezonowych: grup konferencyjnych i szkoleniowych, która pozwoli zapełnić pustkę
po sezonie.
Oczywiście nowe obiekty to dodatkowa konkurencja dla już istniejących, nie
tylko tych dużych, ale także małych. Jednak zdrowa konkurencja zawsze prowadzi
do rozwoju, w tym wypadku często do
podnoszenia standardu. Dzisiaj w Szklarskiej Porębie trudno znaleźć pokoje do wynajęcia bez łazienki, a przecież jeszcze
kilka lat temu było ich bardzo dużo. Dzisiaj coraz częściej standardem jest co najmniej aneks kuchenny w pokoju. Zmieniły
się czasy. Nie potrzeba już paszportu i wiz
aby wyjechać na wczasy za granicę. Ceny
zagranicznego wypoczynku są coraz bardziej przystępne, a pobyt tam nie jest już
luksusem. Ceny noclegów w Polsce i
Chorwacji są niemal identyczne. Koszt pobytu na południu Europy podraża cena dojazdu. Polacy coraz chętniej wyjeżdżają i
wracając do kraju chcą czas spędzać w co
najmniej zbliżonych warunkach.

Niemal 800 osób podpisało się pod apelem w sprawie ratowania pozostałości po
Hucie Julia w Szklarskiej Porębie. Dokumenty zostały przekazane Ministrowi
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanowi Zdrojewskiemu podczas jego wizyty w Szklarskiej Porębie.
Sprawa jest trudna, lecz nie jest beznadziejna. Zdaniem ministra są pieniądze
na ratowanie zabytków, pod warunkiem,
że właściciel po nie wystąpi. Oczywiście
z pieniędzy publicznych nie da się w całości wyremontować obiektów i uruchomić w nich np. działalność muzealną. Są
to środki, które mają wspomagać. Wiadomo, że koszty remontów obiektów zabytkowych są droższe.
Ostatecznie wszystko więc zależy od
właściciela, który musi zdecydować co
chce tam robić, zainwestować w dokumentację, mieć własne środki na remont.
Wówczas jest szansa, że z pieniędzy ministerstwa kultury uda się dofinansować
koszty remontu. Dofinansować nie ozna-

Apartamenty – niezdrowa konkurencja
Jednym z problemów ostatnich lat są apartamentowce. Powstają one w różnych
częściach miasta i tylko znikomy ich procent to faktyczne, drugie mieszkania „wakacyjne”. Zdecydowana większość to lokata kapitału. Mieszkania kupowane są pod
wynajem dla turystów. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby te mieszkania były rejestrowane w ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie i odprowadzały
z tego tytułu takie same podatki, jak pozostali przedsiębiorcy.
Samorząd ma bardzo ograniczony wpływ na budowę takich domów. Te największe powstały na mocy wydanych decyzji nawet 14 lat temu. Inwestorzy otrzymali
wówczas bezterminowe warunki zabudowy. W każdej chwili mogą wystąpić do starosty o pozwolenie na budowę, a ten bez konsultacji z gminą, takie pozwolenie będzie wydawać, bo takie jest prawo. W innych przypadkach nie można było odmówić wydania warunków zabudowy, bowiem deweloperzy spełniali wszelkie warunki.
Sytuacja byłaby inna, gdyby na początku XXI wieku podjęto prace nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Tak się nie
stało. Uznano wówczas, że będzie to za drogie. Nikt nie brał pod uwagę tego, że za
kilka lat mogą być budowane apartamentowce (z formalnego punktu widzenia są to
budynki wielorodzinne). W ostatnich latach takie plany stworzono dla kilku części
miasta, a w trakcie tworzenia są kolejne. Tam nie będzie już możliwości budowania apartamentowców.
Większość z nich budowana jest na terenach zakupionych na rynku wtórnym czyli
od prywatnych właścicieli. Tylko dwa niewielkie budynki wielorodzinne powstały
na terenach zakupionych od gminy.
Polskie prawo w sprawie wynajmu mieszkań jest niespójne. Jednak prowadzony
przez pracowników Urzędu Miasta monitoring przynosi efekty. Między innymi na
podstawie reklam internetowych są kierowane sprawy do Urzędu Skarbowego oraz
Państwowej Inspekcji Handlowej. W efekcie coraz więcej właścicieli takich mieszkań rejestruje działalność gospodarczą płacąc wyższe podatki od nieruchomości oraz
odprowadzając opłatę miejscową . Dodatkowo do wynajmu bez zarejestrowania firmy
zniechęcają ceny wody i ścieków. Właściciele apartamentowców nie korzystają z dopłat jakie przysługują legalnie działającym firmom. To także m.in. za sprawą tych
apartamentowców w Szklarskiej Porębie wprowadzono system naliczania podatku
śmieciowego uzależnionego od zużycia wody. Dzięki temu właściciele tych mieszkań płacą za śmieci w zależności od tego, jakie mieli obłożenie.

cza, że sfinansować w całości. Tymczasem
jak wynika z medialnych wypowiedzi
właściciela (który zresztą się podpisał pod
apelem) nie ma on środków na rozpoczęcie inwestycji i tak naprawdę to nie ma on
pomysłu co by tam można było zrobić.
Jeszcze kilka lat
temu nieruchomość
była wystawiana na
sprzedaż.
Jednak
prawdopodobnie zbyt
wysoka cena odstraszała potencjalnych
nabywców. Być może
najlepszym pomysłem
byłoby obniżenie ceny
i sprzedaż nieruchomości inwestorowi,
który będzie mieć pomysł i kapitał na jego
realizację.
Akcja zbierania
podpisów pod apelem
o ratowanie historii

miasta pokazała, że sprawa jest ważna dla
mieszkańców. Świadczy o tym choćby
zebrana liczba podpisów. Warto więc
kontynuować działania, bowiem poprzez
naciski, apele, lobbowanie można one doprowadzić do sensownego zagospodarowania nieruchomości. Na Izerce z dawnej huty właściciel zrobił pensjonat, a
pomieszczeniach fabrycznych salę gimnastyczną.

wodne, pomieszczenia gospodarcze, piwnicę. Przelała się przez niektóre nieruchomości. Woda podmyła mur oporowy
Nawalne deszcze z końcem maja wyrządziły wiele szkód w infrastrukturze komunalnej szczególnie w Szklarskiej Porębie Dolnej (częściowo też w Górnej).
Największe szkody wystąpiły w obrębie
ulic: Górnej, Sanatoryjnej, Kolejowej,
Piastowskiej, Piotra Skargi, Waryńskiego,
Wiejskiej, Ludowej, Orlej Skały, Kościuszki. Wezbrane wody opadowe spowodowały zniszczenia na terenach otwartych, drogach i rowach.
W ciągu dwóch godzin spadło tyle deszczu, że kanalizacja deszczowa w ciągu ul.
Piastowskiej nie była w stanie odprowadzić
wód kolektorem, woda wylewała się ze studzienek niszcząc kratki ściekowe.
Ciek wodny powszechnie uznawany za
tzw. „Szklarski Potok” który wystąpił z
brzegów, w ewidencji geodezyjnej jest
„rowem” i przebiega głównie przez prywatne posesje stanowiąc „użytek” tych

działek. Z formalnego punktu widzenia
jest to na większości przebiegu „prywatny” rów, z całym korytem, umocnieniami brzegowymi,
dnem koryta. W jednym przypadku granica działki gminnej i
prywatnej przebiega
po dnie rowu. Tylko na
niektórych odcinkach
„rów” jest terenem
gminnym. Posiada
wydzieloną działką i
oznaczone granice
brzegów. To wezbrane
wody tego „rowu” wyrządziły najwięcej
szkód w mieniu prywatnym, niszcząc jego

koryto i zanosząc rumoszem skalnym i
wszystkim co woda zabrała napotykając
na swej drodze podwórka, ogrody, oczko

ul. Piastowskiej i zabrała kamienne ogrodzenie pensjonatu. Akcja ratownicza prowadzona była od chwili wystąpienia zagrożenia 27 maja. Od godz. 15:00 burmistrz
wydał decyzję o stanie alarmu powodziowego. W Szklarskiej Porębie działały 3 jednostki OSP. MZGL dowiózł do zabezpieczenia zalewanych nieruchomości 1700
worków z piaskiem. Tylko w dniach 27-30
maja koszt akcji to ok. 20 tys zł.
Intensywne opady w górach są bardzo
niebezpieczne. Nigdy nie wiadomo, który
strumień za chwilę zamieni się w rwący
górski potok. To samo dotyczy rowów melioracyjnych, za których stan odpowiadają
właściciele nieruchomości. Jeśli nie będą
one czyszczone, pogłębiane, wówczas
woda nawet przy niewielkich opadach
deszczu może narobić wiele szkód.
Komisja powołana do oszacowania
szkód w mieniu komunalnym i pracownicy socjalni MOPS ustalili i udokumentowali szkody. W nieruchomościach prywatnych wartość
strat szacują likwidatorzy firm ubezpieczeniowych.
Miasto czyni starania o pozyskanie
środków finansowych na naprawę
szkód w mieniu
komunalnym i
prywatnym. Jednak decyzja dotycząca uruchomienia
środków
pomocowych należy do rządu.

Ponad 5 mln złotych zostanie zainwestowane w Szklarskiej Porębie na tworzenie nowoczesnej sieci internetowej. Miasto pozyskało na ten cel dotację. Projekt w 100%
zostanie sfinansowany z pieniędzy zewnętrznych. Bezpłatny dostęp do internetu
wraz ze sprzętem komputerowym otrzymają osoby w trudnej sytuacji materialnej. Z
czasem z sieci o bardzo wysokich parametrach przesyłu danych (jakich nie oferują komercyjni dostawcy) będzie mógł korzystać
każdy zainteresowany. Co ważne, sieć pozwoli na uruchomienie w mieście monitoringu. Dzięki bezprzewodowej sieci kamery
będzie można zamontować niemal w dowolnym punkcie.
Wszystko to będzie możliwe dzięki temu,
że Szklarska Poręba podpisała umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Interaktywna Szklarska Poręba- okno na
świat dla każdego”. Środki na ten cel po-

W wyborach do parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 25 maja 2014
r. udział wzięło 1260 uprawnionych do głosowania tj. 23,10 %. Największą liczbę głosów zdobyła lista KW Platformy Obywatelskiej RP, natomiast największą ilość głosów
z listy PO zdobył Bogdan Zdrojewski (460
głosów). Na drugim miejscu znajduje się lista KW Prawa i Sprawiedliwości, na którą
głosowało 270 osób. Najwięcej, bo 109 głosów zdobył Dawid Jackiewicz. Na trzecim
miejscu uplasowała się lista Koalicyjnego
Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy, na którą głosowało 174 uprawnionych do głosowania.
Największą ilość głosów z tej listy zdobyła
z Lidia Geringer de Oedenberg, uzyskując
111 głosów. Informacje szczegółowe umieszczone są na stronie internetowej Państwowej
Komisji Wyborczej w zakładce Wizualizacja
wyborów do Parlamentu Europejskiego.

chodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013, priorytet 8 – społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3.- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion. Wartość
projektu: 5 345 254 zł.
Realizacja projektu obejmuje budowę szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Szklarskiej Poręby ze szczególnym
uwzględnieniem obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, budową masztów
wraz z osprzętem (urządzenia sterujące)
sieci szkieletowej oraz stworzenie stanowisk dostępu do Internetu bezpośrednio u beneficjentów końcowych oraz w jednostkach
koordynacyjnych. Głównym celem projektu
jest zapewnienie dostępu do Internetu dla
osób uczących się o niskim statucie materialnym, osób niepełnosprawnych, matek

wychowujących samotnie dzieci, osób po 50
roku życia w ciężkiej sytuacji majątkowej. W
sumie projektem objętych zostanie:
55 gospodarstw domowych oraz 8 jednostek
koordynacyjnych, tj. dwie świetlice środowiskowe, lub Integracji Społecznej, Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Urząd Miejski. W sumie zostanie zakupionych 70 zestawów komputerowych, 55 drukarek oraz 8 urządzeń
wielofunkcyjnych. Warto wskazać, że wszyscy beneficjenci zostaną przeszkoleni
w zakresie obsługi komputera i korzystania
z internetu.
Ważne jest także zapewnienie jak największej ilości mieszkańcom dostępu do
szerokopasmowej sieci po okresie trwałości
projektu co umożliwi rozległa sieć szkieletowa. Obecny stan tej infrastruktury jest niewystarczający. Hamuje to rozwój intelektualny oraz przepływ informacji za pomocą
sieci internet.

28 maja 2014r. podczas Sesji Rady Miejskiej zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013 rok. Dyrektor Małgorzata Bińczak omówiła zrealizowane
działania i perspektywy na kolejne lata.
W minionym roku zrealizowano inwestycje, z których najistotniejszym było przeniesienie Przychodni z ul. Jedności Narodowej
na ul. Szpitalną. Skupienie
całej działalności leczniczej
w jednym obiekcie, to przede
wszystkim ułatwiony dostęp
do wszystkich usług medycznych. Pacjent w jednym
miejscu i w tym samym dniu
może zrealizować wizytę u
lekarza rodzinnego, badania
laboratoryjne , badania diagnostyczne takie jak USG i
RTG, zabiegi , a także w
przypadkach nagłych skorzystać z porady specjalisty.
W naszym miejskim SP
ZOZ pacjenci mają do dyspozycji (bez oczekiwania!!) 4
lekarzy ogólnych, pediatrę, 2
pielęgniarki środowiskowe oraz pielęgniarkę
położną.
Dodatkowo w ramach NFZ realizowane są
świadczenia stomatologiczne, chirurgiczne,
okulistyczne i neurologiczne. SP ZOZ prowadzi również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, który wśród pacjentów i ich rodzin cieszy się dobrą opinią ( o czym świadczą
liczne podziękowania w lokalnej prasie oraz
długa kolejka oczekujących z całego woje-

Chętne osoby ze Szklarskiej Poręby uprawiające systematycznie aktywność fizyczną
miały możliwość całkowicie darmowo przebadać kondycję biologiczną. Badania wykonano przy użyciu profesjonalnego sprzętu w

pokrycie tej straty ze środków budżetu Miasta. Amortyzacja zostanie pokryta z fundusz
zakładowego SP ZOZ.
Gołym okiem widać, iż obiekt przy ul.
Szpitalnej jest coraz lepiej zagospodarowany
i dostosowywany do potrzeb pacjentów.
Tak dużej liczby miejsc parkingowych nie
ma żaden obiekt użyteczności publicznej w
Mieście, ani też inna przychodnia lekarska.
Warto zauważyć, iż zatrudnienie w tym

podmiocie (czy to w formie umowy o pracę,
umowy zlecenia lub kontraktu) ma ponad 60
osób. Są to mieszkańcy Szklarskiej Poręby
i okolicznych miejscowości.
Przez najbliższe dwa lata SP ZOZ nie
zmieni kształtu swojego działania. Mieszkańcy nadal mogą liczyć na szereg niestandardowych ofert z zakresu dodatkowych badań takich jak : mammografia, badania
słuchu, badania USG tarczycy, badania
Doppler , badania
Budynek SP ZOZ osteoporozy, bana dawnej dania i testy alerwidokówce
gologiczne. Seniorzy tak jak i w
minionych latach
mogą liczyć na
bezpłatne badania
okulistyczne i zabiegi fizjoterapeutyczne.
W planach są
również badania
kardiologiczne
dla pacjentów
zdeklarowanych
w naszej Przychodni oraz uruchomienie dla nich dodatkowych programów zdrowotnych z zakresu rehabilitacji.
W bieżącym roku planujemy również festyny dedykowane zdrowiu i zabawie.
Pierwszy z nich już niebawem, bo 12 lipca
br. odbędzie się pod hasłem "Kolej na zdrowie".
Dostępność, kompleksowość, a przede
wszystkim życzliwość i zainteresowanie
Pacjentem- to nasza dewiza. "

Pracowni Badań Biokinetyki w Akademii
Wychowania Fizycznego we Wrocławiu.
Badania odbyły się z inicjatywy Term Cieplickich. Miejski Ośrodek Kultury Sportu i
Aktywności Lokalnej przyłączył się do akcji i zorganizował wyjazd dla mieszkańców
Szklarskiej Poręby. Chętnym Termy zapewniły transport do Stolicy Dolnego Śląska.

Dodatkowo przebadanym zapewniono
cotygodniowe zajęcia ruchowe z Nordic
Walking, jako formy ruchu uznawanej za
najbardziej kompleksową w utrzymaniu
dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej.
Zajęcia będą się odbywać na terenie Szklarskiej Poręby.Kolejne badania kontrolne
przeprowadzone zostaną za 10 miesięcy.

wództwa dolnośląskiego).
Mieszkańcy mogą na miejscu skorzystać
z porad i zabiegów realizowanych przez profesjonalny zespół fizjoterapeutów.
Rok 2013 SP ZOZ zamknął stratą finansową, była ona jednak o prawie 40% niższa
od tej z 2012 roku.
Radni podczas ostatniej sesji zatwierdzili

Małgorzata Bińczak

To projekt, który jest realizowany przez
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
Głównym celem projektu było zapoznanie się z historią miasta widzianą oczyma
zwykłych ludzi. Do projektu zaprosiliśmy
mieszkańców, których całe dorosłe, a
Jedna z zaprezentowanych w projekcie
fotografii - parking przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenicę.

czasem także i młodzieńcze życie upłynęło w Szklarskiej Porębie. Nasi rozmówcy są przedstawicielami różnych
grup społecznych i zawodowych, ich
cenne wspomnienia także są bardzo zróżnicowane, ale łączy ich jedno – Szklarska
Poręba i okolice. Zależało nam również

Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni
zaprasza wszystkich mieszkańców na Sobótkę Świętojańską odbywającą się w
dniu 21 czerwca br. w Parku Ducha Gór
przy Muzeum „Dom Carla i Gerharda
Hauptmannów. W programie prelekcja
i wystawa o obrzędach odprawianych w
porze letniego przesilenia słońca; występ
Bractwa Walońskiego i Tancerzy Ognia;
wróżby, brzędy i zabawy związane z Sobótką Świętojańską; ognisko/grill oraz
wspólne tańce do białego rana. Serdecznie zapraszamy!!!

na umocnienie międzypokoleniowych
więzi pomiędzy dziadkami, babciami i
wnuczkami, a udało nam się to osiągnąć
podczas warsztatów dziennikarskich oraz
specjalnych spotkań organizowanych w
szkołach. Dziadkowie z nostalgią wracali
do wspomnień dawnej Szklarskiej Poręby
i jej okolic, które
zwłaszcza w tych
najwcześniejszych
latach zachwycały
p r z y r o d ą :
„…każdy zakątek
zachwycał swoim
pięknem. Wszędzie kwitły kwiaty,
było zielono, kolorowo. Przyroda
r o z b r z mi e w a ł a
niesamowitą muzyką śpiewu ptaków, owadów, żab,
szumem strumieni.
Wzdłuż wybrukowanych kostką granitową ulic i chodników rosły stare jawory… Było dużo skwerków, oczek
wodnych połączonych kaskadami, gdzie
kuracjusze i miejscowi mogli wypoczywać...” Większość ludności przybyła
na te tereny z nizin – górski krajobraz Kar-

Bezpretensjonalność, oryginalność,
urok, dowcip i przenikliwy umysł – to
wszystko charakteryzuje Marię Czubaszek, która przyjedzie do Szklarskiej Poręby 13 czerwca.Maria Czubaszek najbardziej znana jest z wielu tekstów
satyrycznych, pisanych dla znanych aktorów i prezentowanych w radiowej
Trójce. Jest autorką słuchowisk
„Dym z papierosa”, „Małgorzaty
jego życia”, „Serwus, jestem nerwus”. Często pojawia się w „Szkle
kontaktowym”. Jest autorką wielu
książek w tym min. „Na wyspach
Hula-Gula”, „Dziewczyny na
ścianę i na życie”, „Każdy szczyt
ma swój Czubaszek „. W Szklarskiej Porębie promować będzie
swoją ostanią książkę „ Boks na
Ptaku czyli każdy szczyt ma swój
Czubaszek i Karolak (wraz z Arturem Andrusem i Wojciechem Karolakiem)”. Osobowość autorki
przyciąga na spotkania organizowane w całym kraju tysiące fanów
jej humoru.W Szklarskiej Porębie
będziemy mogli się z nią spotkać

konoszy zachwycał, choć klimat często
utrudniał życie.
Wspomnienia naszych seniorów pozwalają nam zobaczyć piękną, spokojną,
bezpieczną Szklarską Porębę, tętniącą
życiem kulturalnym i rozrywkowym,
przyjazną dla mieszkańców i gości. Powrót do początków miasta we wspomnieniach tych, którzy tu żyli najdłużej
jest jednocześnie dla nas sygnałem, że pomimo trudności i przeszkód można żyć
ciekawie i radośnie w zadbanym i gościnnym mieście.
Część wspomnień prezentuje katalog.
Wszystkie prace powstałe podczas realizacji projektu zostały zaprezentowane podczas wystaw w Czechach w Jilemnicach i
Kořenovie oraz w Polsce. Zapraszamy na
najbliższą wystawę w dniu 25 czerwca
2014 r. 10:00 – 20:00 do MOKSiAL-u.
W ramach projektu powstał również
film upamiętniający życie i twórczość
Wlastimila Hofmana – malarza polskoczeskiego pogranicza pt. „Wlastimilówka
historia ludzi i miejsca”.
Partnerem projektu jest miasto Kořenov.
Projekt pn. „Kronika mojego miasta”
jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze
środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

13 czerwca o godz. 18.00 w Cafe Park
Esplanada. Wstęp wolny, ale ilość miejsc
ograniczona ! Zapisy na spotkanie pod nr
tel. 75 742 87 17
Organizatorem spotkania jest: Miejska
Biblioteka Publiczna, Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
oraz Rodzinny Park Rozrywki Esplanada.

Na zdjęciu budynek mieszkalny przy
ulicy Dworcowej 2 po termomodernizacji i gruntownym remoncie elewacji związanym z częściową zmianą pierwotnej kolorystyki w 2012 r. Wtedy też zostało
wycięte drzewo częściowo przesłaniające
budynek.
Przed wojną był to budynek pensjonatowy - Villa Königseck (Koenigseck)
- na dawnych pocztówkach przedstawiany najczęściej w zimowej aurze z
saneczkarzami mknącymi ulicą w dół. Na
miniaturce obiekt przed 1917 r. więc budynek z pewnością ma już ok. 100 lat."

W dniach 29-30 maja br w Ośrodku
Szkolenia i Przygotowań OlimpijskichBiathlon odbyła się konferencja „Wolontariat sportowy na Dolnym Śląsku –
kierunki rozwoju” zorganizowana przez
Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni w

przy Pucharze Świata w narciarstwie biegowym w Szklarskiej Porębie; doświadczenia wrocławskiej organizacji pozarządowej zajmującej się wolontariatem
sportowym; szanse i kierunki na rozwój
wolontariatu sportowego na Dolnym Ślą-

Szklarskiej Porębie w ramach realizacji
projektu Dolny Śląsk mocny wolontariatem sportowym, współfinansowanego ze
środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i ze środków
Miasta Szklarska Poręba. W pierwszym
dniu konferencji siedemdziesięciu jej
uczestników wysłuchało czterech prelekcji wygłoszonych przez zaproszone
specjalnie osoby posiadające doświadczenia we współpracy z wolontariuszami
sportowymi. Tematyka prelekcji obejmowała zakresem takie tematy jak: lokalne zasoby stanowiące potencjał do rozwoju
wolontariatu
sportowego;
doświadczenia w organizacji wolontariatu

sku; jaki powinien być następny krok w
kierunku rozwoju wolontariatu sportowego na Dolnym Śląsku. Podsumowaniem pierwszego dnia była dyskusja panelowa na w/w tematy oraz zebranie
rekomendacji do władz województwa
dotyczących szans rozwoju wolontariatu
sportowego w regionie. W drugim dniu
konferencji uczestnicy wzięli udział w
wizycie studyjnej w obiektach Stowarzyszenia Bieg Piastów, gdzie Prezes
Stowarzyszenia Julian Gozdowski przedstawił historię Biegu Piastów w kontekście wzrostu znaczenia wolontariatu w organizacji kolejnych edycji tej masowej
imprezy narciarskiej.(MSL)

Julian Gozdowski zwyciężył w plebiscycie Przeglądu Sportowego na Sukces
25 - lecia w kategorii Animator Sportu
Masowego.
Julian Gozdowski to człowiek-legenda
biegów narciarskich. Prezes Stowarzyszenia „Bieg Piastów”, wieloletni działacz
Dolnośląskiego Związku Narciarskiego,
nauczyciel, trener narciarstwa. Jako jeden
z pierwszych propagował biegi narciarskie
na Dolnym Śląsku. Od 1976r. był Komandorem Biegu Piastów, który sam
stworzył i nadał mu rangę zawodów światowych. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski. Wśród wielu nagród
jakie przyznano komandorowi Biegu Piastów jest również nagroda Miasta Szklarska Poręba. Julian Gozdowski był jej
pierwszym laureatem.

Uśmiech na twarzach dzieci – to jeden
z najpiękniejszych widoków. A radości
nie brakowało 1 czerwca w Rodzinnym
Parku Rozrywki Esplanada, który zorganizował Dzień Dziecka.
Dużo by tu pisać. Bo był turniej minigolfa, który wciągnął bez reszty do gry

nie tylko dzieci, ale też rodziców. Był turniej rodeo, w którym o nagrody walczyli
dzieci wspólnie z rodzicami. Były też
dmuchańce, dekorowanie pierników, na
scenie prezentowały się dzieci z obu
przedszkoli, a dla dorosłych naprawdę
dobra kawa i chwila relaksu na urucho-

W Dniu Dziecka, Miejska Biblioteka Publiczna zainaugurowała XIII edycję akcji Cała
Polska Czyta Dzieciom. Na estradzie Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada pani Joanna
M. Chmielewska czytała dzieciom swoje wierszyki, a potem zaprosiła je do wspólnej zabawy.
My ze swej strony zapraszałyśmy rodziców
i ich pociechy do odwiedzania biblioteki gdzie
czeka bardzo bogaty księgozbiór.
Dziękujemy Pani Joasi za czas poświęcony
młodym czytelnikom i panu Piotrowi Kaczmarskiemu za umożliwienie zorganizowania
imprezy promującej czytelnictwo w tak uroczystej oprawie, pięknym miejscu i sympatycznej atmosferze.
Miejska Biblioteka Publiczna

mionym na nowo tarasie. Zresztą, co tu
pisać, Lepiej pooglądać zdjęcia.
A przy okazji mieszkańcy mogli zobaczyć, jak odnowiony został zapomniany park w centrum miasta, oraz wyremontowany budynek Esplanada, w
którym obecnie mieści się kawiarnia. Nie
do poznania. Pojawiły się wybrukowane
alejki, ławki, oświetlenie. Warto się
tam wybrać.

