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Szklarska Poręba

ponownie wśród najdynamiczniej
rozwijających się gmin!
Gmina Szklarska Poręba znalazła się wśród 3 najdynamiczniej
rozwijających się gmin miejskich
w tegorocznej XV edycji Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego.
6 listopada br. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja
„Zrównoważony rozwój społecznogospodarczy jednostek samorządu
terytorialnego”, podczas której ogłoszono wyniki dorocznego Rankingu
Zrównoważonego Rozwoju Jednostek

Samorządu Terytorialnego. Tegorocznymi zwycięzcami są: m.st.
Warszawa, Karpacz, Polkowice i Kleszczów. W zestawieniu
samorządów
najdynamiczniej
rozwijających przedsiębiorczość
triumfowały: m.st. Warszawa,
Karpacz, Dziwnów i Lesznowola.
Współorganizatorem
konferencji była Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, która
również wspiera promocję najlepszych polskich samorządów,
wyłaniając laureatów konkursu
„Teraz Polska” dla gmin.
O dynamice rozwoju gminy decyduje budżet miasta, ale
przede wszystkim inwestycje
przedsiębiorców lokalnych. To
inwestycje w bazę hotelarskogastronomiczną i infrastrukturę
turystyczną miały istotny wpływ
na pozycję Szklarskiej Poręby
w rankingu zrównoważonego rozwoju JST.
Podstawą rankingu, opracowanego pod kierunkiem prof. Eugeniusza
Sobczaka, jest 16 wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking uwzględnia wszystkie
polskie miasta i gminy, a materiałem

źródłowym są niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego.
Wyniki rankingu pokazują rozwój
polskich jednostek samorządu lokalnego i wskazują liderów w podziale
na gminy wiejskie, miejsko-wiejskie,
miejskie oraz miasta na prawach powiatu.
(red.)
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Święto Niepodległości
w Szklarskiej Porębie
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby,
a wśród nich władze miasta, samorządowcy, przedstawiciele organizacji kombatanckich, instytucji
publicznych i prywatnych firm,
a także parafii wzięli udział w oficjalnych obchodach Święta Niepodległości.
Koncertem pieśni patriotycznych
chóru „Porębianie” w kościele pw. Bo-

żego Ciała rozpoczęły się obchody Dnia
Niepodległości w Szklarskiej Porębie.
O godz. 10.00 w tej świątyni odprawiona została msza święta koncelebrowana
w intencji Ojczyzny.
Oficjalne uroczystości rozpoczęły
się punktualnie o godz. 12 na skwerze
Jana Pawła II. Po odśpiewaniu hymnu
narodowego oraz laudacji wygłoszonej przez burmistrza Mirosława Grafa,
swój program artystyczny prezentowały dzieci z Przedszkola Samorządowe-

go nr 2 oraz z oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 1. Dzieci
z przejęciem recytowały wiersze patriotyczne zbierając od zgromadzonych
burzę oklasków. Po części artystycznej
pod pomnikiem Poległych Żołnierzy
II Armii Wojska Polskiego złożono
wieńce i kwiaty.
Robert Kotecki

Spotkanie z Gestorami Bazy Turystycznej
– przygotowania do sezonu zimowego
W gościnnych progach Blue Mountain Resort, 23 listopada, odbyło się spotkanie z gestorami bazy
noclegowej, gastronomii i atrakcji.
Jest to cykliczne spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami dotyczące zapla-
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nowanych na sezon zimowych działań
Referatu Promocji Miasta, Miejskiego
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej oraz zaproszonych gości –
pod patronatem Burmistrza Szklarskiej
Poręby Mirosława Grafa. Burmistrz
witając gości dziękował jeszcze raz za
zaangażowanie, które przyczyniło się do

sukcesu Szklarskiej Poręby w sezonie
letnim, podkreślił wagę potencjału miasta jaki stanowi baza turystyczna i wyraził nadzieję, że sukces z udanego sezonu
letniego uda się powtórzyć także zimą.
Podczas spotkania gestorzy mieli
okazję zapoznać się z planem realizowanych oraz zaplanowanych działań promocyjnych i marketingowych promujących Szklarską Porębę w Polsce i za
granicą. Przedstawiony został także ramowy program imprez, zaplanowanych
na sezon zimowy 2017/2018. A będzie
ich sporo i na pewno każdy znajdzie coś
interesującego dla siebie, znajomych
i rodziny. Spotkanie okazało się bardzo
potrzebne zarówno dla prelegentów jak
i gestorów, którzy aktywnie brali w nim
udział. Pojawiło się kilka ciekawych
pomysłów oraz propozycji wspólnych
działań dla polepszenia i poszerzenia
oferty jaką miasto oferuje przyjeżdżającym tu gościom.
Referat Promocji Miasta

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 18(29)/17

Goście w naszym mieście
We wtorek 17 października, gościliśmy w Szklarskiej Porębie
12-osobową grupę touroperatorów z Chin.
Pobyt w Polsce zorganizowała Dolnośląska Organizacja Turystyczna, przy
współudziale Referatu Prmocji Miasta.
Przedstawiciele chińskich biur zwiedzili
także Kraków i Wrocław. Mimo krótkiego pobytu w naszym mieście, udało się
pokazać Gościom najciekawsze miejsca
i oczarować Ich pięknymi, jesiennymi
krajobrazami. Gości przywitał Burmistrz Miasta, Pan Miroslaw Graf.
Pogoda dopisała wspaniale, dzięki czemu mogli podziwiać słoneczną
panoramę Karkonoszy, oraz widok na
Szrenicę spod dolnej stacji wyciągu
krzesełkowego na Szrenicę. Oczaro-

wała Ich także flora i fauna w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Duże zainteresowanie wzbudziły
minerały w Muzeum Mineralogicznym
i samodzielne wytapianie drobiazgów
ze szkła razem z Panem Henrykiem

Łubkowskim w Leśnej Hucie. Ostatnim punktem programu była wizyta
i poczęstunek w Norweskiej Dolinie.
Ze Szklarskiej Poręby wyjechali pełni
pozytywnych wrażeń.
Referat Promocji Miasta

100 TON
17 października z samego rana dotarła do nas rzeźba
Zbigniewa Frączkiewicza.
Stanęła na ulicy Kilińskiego i będzie jednym z ciekawszych
elementów małej architektury w Szklarskiej Porębie. Do tej pory
intrygowała przechodniów na wrocławskim rynku. Stała tam bowiem jako eksponat wystawy „Elewator Sztuki – artyści regionu
jeleniogórskiego”. Rzeźba stanie się również ważnym elementem
przygotowywanego przez Szklarską Porębę Granitowego Szlaku
„100 Ton”. Niewątpliwie stanie się on kolejną atrakcją naszego
miasta. O szczegółach wkrótce napiszemy więcej…
(MOKSiAL)

Podziękowania dla Pani Krystyny Drużkowskiej
W piątek 27 października 2017 r. Burmistrz Mirosław Graf wraz z współpracownikami z Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie podziękował Pani Krystynie Drużkowskiej za niemalże
trzydziestoletnią pracę w Referacie Organizacji
i Spraw Społecznych naszego urzędu.
To były lata pracy, poświęcenia i lojalności. Chwil radosnych i smutnych. Współpracownicy Pani Krysi zawsze
będą korzystać z przykładu i pomocy, którą okazywała
w codziennej pracy. Nie byłoby to możliwe bez olbrzymiej
wiedzy i lat doświadczeń oraz życzliwości Pani Krystyny.
Pani Krystyna jest znana wielu mieszkańcom naszego
miasta, jako Pani od „dowodów i meldunków”. Cieszy się
ich uznaniem i szacunkiem.
Pani Krystyno życzymy Pani dużo zdrowia i osobistej
satysfakcji.
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Jesienny piknik sportowy
Pod koniec października w hali
sportowej przy SP Nr 1 odbył się
Rodzinny Piknik Sportowy zorganizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej połączony ze zbiórką pieniędzy na leczenie Macieja Abramowicza.
Atrakcji było co niemiara: wspinaczka, strzelanie z karabinku laserowego, tory przeszkód i cała masa radości dla najmłodszych. Adepci zajęć
piłkarskich MOKSiAL rozegrali mecze
w kategoriach Skrzat, Żak i Orlik. Gościliśmy również członków Grupy Karkonoskiej GOPR. Jeśli ktoś nie uczest-

niczył aktywnie w konkurencjach, mógł
wziąć udział w loterii fantowej lub nabyć pyszny kawałek ciasta.
Wisienką na torcie był miniturniej
piłkarski kobiet o Puchar Wlastimila

Hofmana. Do rywalizacji przystąpiły
trzy drużyny: KS Orlik Jelenia Góra,
KKS Jelenia Góra i oczywiści niezłomne Niewiasty ze Szklarskiej Poręby. Po
zaciętej i wdzięcznej zarazem rywalizacji puchar KS Orlik wręczył Burmistrz
Miasta Mirosław Graf, który przez cały
czas aktywnie brał udział w festynie.
W tym dniu odbył się również już
po raz 4 „Marsz Różowej Wstążki”
w ramach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałania rakowi
piersi. Mimo nie najlepszej pogody frekwencja dopisała.
MOKSiAL pragnie podziękować
wszystkim uczestnikom tego wydarzenia a w szczególności: Stowarzyszeniu
Senior 60, Karkonoskiej Grupie GOPR,
Dyrekcji SP Nr 1, a przede wszystkim,
tym którzy wsparli leczenie Macieja.
(MOKSiAL)

Dla Maćka na sportowo
Maciej Abramowicz były naczelnik Karkonoskiej Grupy GOPR,
przez 40. lat ratował ludzi, dziś
sam potrzebuje pomocy bowiem
od 6. lat zmaga się z chorobą nowotworową.
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W hotelu Bornit w Szklarskiej Porębie zorganizowany został piknik „Dla
Maćka na sportowo”, z którego dochód
przekazano na finansowanie kosztownej terapii.
Maciej Abramowicz jest postacią
nietuzinkową. Od wielu lat
związany ze Szklarską Porębą poprzez działalność
zawodową i społeczną. W latach 1998-2010 pełnił funkcję Naczelnika Karkonoskiej
Grupy GOPR. Zawsze gotowy do poświęceń, niesie pomoc w sytuacjach zagrożenia
ludzkiego życia do dziś pełniąc funkcję ratownika górskiego.
Przez kilka kadencji pełnił funkcję radnego Rady
Powiatu
Jeleniogórskiego

oraz radnego Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie. Współtwórca Stowarzyszenia Cyklistów Szklarska Poręba na
Dwóch Kółkach, którego działania od
2001 roku doprowadziły do utworzenia
Rowerowej Krainy łączącej sąsiadujące
ze Szklarską Porębę gminy oznakowanymi ścieżkami rowerowymi. System
tras rowerowych w Szklarskiej Porębie
został uznany przez Polską Organizację
Turystyczną za modelowy przykład pro-
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duktu turystycznego w zakresie oferty
rowerowej.
W 2001 roku dzięki m.in. jego staraniom została wydana pierwsza bezpłatna
mapa rowerowa „Rowerowa Kraina”,
która doczekała się już 6 wznowień.
Organizator zawodów rowerowych dla
mieszkańców naszego regionu i turystów oraz cyklu zawodów skierowanych
do mieszkańców pod nazwą Sudecka

Młodzieżowa Liga
Sportowa.
Przez 40. lat
służby w GOPR
uratował wielu ludzi. Szkolił kolejne
pokolenia ratowników. Teraz zamiast
odpoczywać
na
zasłużonej emeryturze zmaga się już
szósty rok z chorobą nowotworową.
Przeszedł dwie operacje i chemioterapię. Ale leki które przyjmował przestały
działać. Terapia której teraz potrzebuje
jest niestety nierefundowana a jej miesięczny koszt to 12 tysięcy złotych.
Podczas festynu „Dla Maćka na
sportowo” można było kupić los, skorzystać z atrakcji. Były profesjonalne
trenażery narciarskie, orbitreki, różnego rodzaju rzeczy związane z górskimi
aktywnościami. Pod okiem skoczka

narciarskiego ze Szklarskiej Poręby,
Ariana Grafa, można było zapoznać się
z tajnikami treningu skoków narciarskich, spróbować swoich sił na symulatorze skoków.
Akcję wsparł burmistrz Szklarskiej
Poręby: Przez te wszystkie lata służby
Maciek oddawał nam swoje serce dziś
my oddajemy nasze jemu – mówił Mirosław Graf. Burmistrz m.in. przekazał
na aukcję książkę złotego medalisty
olimpijskiego Wojciecha Fortuny.
Podczas sobotniego festynu udało
się zebrać przeszło 9 tysięcy złotych.
Pomóc można również wpłacając
pieniądze na konto fundacji GOPR.
Raiffeisen Polbank
50 1750 0012 0000 0000 3337 6127
Wpisując w tytule przelewu:
„MACIEJ ABRAMOWICZ’’
lub skorzystać z przelewu PayU
na stronie
http://fundacja.gopr.pl/PayU

Szanowni Mieszkańczy Szklarskiej Poręby
Przyjaciele, Koledzy
Największy dar to człowiek...
Który daje swoją obecność,
Który jest wsparciem,
Który dotrzymuje słowa.
Na którego zawsze możesz liczyć.
Nigdy nie przypuszczałem,że znajdę się w takiej potrzebie,sądziłem że ludzi gór nie imają się choroby a jednak.
Ze Szklarską Porębą jestem związany 61 lat ale urodziłem się i wychowałem w Sopocie stąd znalazłem się ponownie
na wybrzeżu.Bardzo trudno było mi opuścic miejsce z którym byłem związany towarzysko i zawodowo.
Choroba dopadła mnie 6 lat temu i od tej pory prowadzę z nią walkę poddając się zabiegom operacyjnym i chemioterapii,niestety stosowana chemioterapia nie przyniosła pozytywnych efektów,w chwili obecnej lekarze zaproponowali
leczenie chemią, która jest dostępna ale nie refundowana.
Dzięki Państwa zaangażowaniu mogłem przystąpić do tego leczenia.Państwo dajecie wyraz szacunku i tego kim jest
człowiek wobec drugiego człowieka. Pozwólcie Państwo że tą drogą dziękuję wszystkim mieszkańcom Szklarkiej Poręby ale i Tym ,którzy również się włączyli w akcje pomocy dla mnie.Podziękowania dla Naczelnika i ratowników Grupy
Karkonoskiej GOPR oraz całej braci ratowników górskich, szcegółnie mioch kolegów ratowników Krzysztofa Jarmuszewskiego i Mariana Sajnoga,którzy podali pomysł zbiórki środków finansowych na dalsze moje leczenie,a Kwartalnik Ratownictwo Górskie objęło Patronat medjalny nad cała sprawą.Wszystkie środki finansowe zbierane na leczenie przekazywane
są na Fundacje GOPR-u /Fundacja GOPR.pl/ przez którą realizuję zakup leku.
Szczególne podziękowania dla Panów Adriana Grafa oraz Bogdana Godlewskiego,grupie wolontariuszy,którzy swoim
zaangażowaniem,pomysłem zorganizowali profesjonalnie festyn na sportowo którego gospodarzem były INTERFERIE
HOTEL SPORT BORNIT w Szklarskiej Porebie w dniu 4.11.2017 zbierając środki finansowe, w ten sposób wspierając
mnie w tej nierównej walce z chorobą.W akcję zbiórki środków włączył się MOKSIAL Szklarska Poręba organizując
festyn soprtowy w dniu 28.10.2017roku przy szkole podstawowej Nr1 w Szklarskiej Porębie.Pan Burmistrz Szklarskiej
Porębiy Mirosław Graf i Grażyna Biederman uruchomili media np.TVN24 i inne, podziękowania dla Hotelu Bornit, Blue
Mountain Resort, Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Jeszcze Mlodzi” i wszystkich innych organizacji oraz wszystkich których nie sposób wymienić.
Składam w swoim i moiej rodziny wielkie podziękowania. Jesteście Państwo Wielcy.
Z wyrazami szacunku
Maciej Abramowicz
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Artyści w hołdzie
Hofmanowi w Harrachovie

z Unii Europejskiej realizowany przez
Ośrodek Kultury w Szklarskiej Porębie. Partnerem po stronie czeskiej jest
Harrachov. W ramach projektu odbyły
się m.in. warsztaty plastyczne dla naj-

W Urzędzie Miasta w Harrachovie otwarta została wystawa prac
malarskich jakie powstały jesienią tego roku podczas międzynarodowego pleneru malarskiego
„Artyści w hołdzie Hofmanowi”
w Szklarskiej Porębie.
Plener odbywał się w ramach roku
Wlastimila Hofmana obchodzonego
pod Szrenicą. Wzięło w nim udział 15
artystów z Polski i z Czech. Powstało
wiele niezwykle różnorodnych prac
inspirowanych twórczością Wlastimila
Hofmana, nietuzinkowych w ujęciu tematu i często bardzo osobistych.
Wlastimil Hofman to malarz o korzeniach czeskich i polskich. Był przez

wiele lat mieszkańcem Szklarskiej Poręby. Był również artystą cenionym po
obu stronach granicy.
Od marca tego roku trwa projekt
„Świat wg Hofmana” dofinansowany

młodszych, w których udział wzięły
dzieci ze szkół po obu stronach granicy.
Efektem tych międzynarodowych spotkań jest piękny kalendarz na 2018 r.
w którym przedstawione zostały prace
małych artystów. Od 13 listopada przez
dwa tygodnie prace jakie powstały podczas pleneru „Artyści w hołdzie Hofmanowi” obejrzeć będą mogli również
mieszkańcy Harrachova. Wystawa pod
koniec roku wróci do Szklarskiej Poręby i tu zostanie zaprezentowana.
(MOKSiAL)

„Laboranci u Ducha Gór”
W Domu Carla i Gerharta Hauptmanów odbył się wieczór autorski dr Przemysława Wiatera połączony z promocją jego najnowszej książki: Laboranci u
Ducha Gór – dawne ziołolecznictwo w Karkonoszach i Górach Izerskich.
„Laboranci
u
Ducha
Gór” – to książka ciekawa
i niezwykła, odkrywa przed
czytelnikami tajemnice ziół
występujących w naszych górach. Ich pochodzenie działanie i zakres zastosowania. To
wszystko oparte jest także na
ludowych przekonaniach dawnych mieszkańców Gór Olbrzymich. Informacje zawarte
w książce czasem wzbudzają
zdziwienie, czasem podziw,
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czasem uśmiech, gdy dowiadujemy się
o wierzeniach na temat magiczności
niektórych lekarstw czy ich poszczególnych składników. Pamiętajmy jednak, że wszystko dzieje się w Krainie
Ducha Gór, w której cuda są przecież
możliwe…
Nowa publikacja wydawnictwa AD REM, Laboranci
u Ducha Gór, autorstwa Przemysława Wiatera, regionalisty, muzealnika, wielkiego
propagatora i miłośnika Karkonoszy i Gór Izerskich, jest
poniekąd kontynuacją odkrywania tradycji kulturowych
subregionu. Autor podjął je
już we wydanej kilka lat temu
książce Walonowie u Ducha
Gór.
(red.)
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Finisaż „Spojrzenia”
W połowie listopada uroczyście zakoń- stawa pokazująca jak ciekawi i różnorodni są
czona została wystawa prac Ludmiły nasi mieszkańcy. Ukazuje również wrażliwości
artystki, której styl jest niełatwo podrobić. FiniRiabkowej pn. „Spojrzenia”.
Przez 2 miesiące w Cafe Esplanada pokazywane były portrety mieszkańców Szklarskiej
Poręby autorstwa Ludmiły. Artystka, która od
kilkunastu lat mieszka w Szklarskiej Porębie
namalowała kilkadziesiąt portretów osób, które
mieszkają pod Szrenicą. „Spojrzenia” to wy-

sażowi wytaway towarzyszył świetny występ kobiecego zespołu Huraban, grającego z pazurem
muzykę świata. Już dziś zapraszamy na kolejna
wystawę, która niebawem zagościw Cafe Esplanada. Organizatorem wydarzenia był Miejski
Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
i Rodzinny Park Rozrywki Esplanada.
(MOKSiAL)

Krokus Jazz Festiwal
Na trasie koncertowej madame
JEANPIERRE promującej płytę „My Self Love” znalazła się
Szklarska Poręba.
14 października w ramach Krokus Jazz
Festiwal w Blue Mountain Resort zespół
czarował publiczność dźwiękami z nowej
płyty. Ich muzyka to emocjonalne kompozycje, oscylujące wokół nowoczesnego jazzu,

które wchodzą w reakcje z liryką. Zespół
wystąpił w składzie:
Joanna Markowska – śpiew, Maciej Muszyński – gitara, Jędrzej Łaciak – bas akustyczny, Bartek Staromiejski – perkusja
Koncert był impreza towarzysząca Krokus Jazz Festiwal
Organizatorem koncertu był Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

(MOKSiAL)

VII Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej
Twórczości Literackiej
Dnia 24 listopada br. w Piechowickim Ośrodku Kultury trwały zmagania młodych twórców
prezentujących swoje utwory w
dwóch kategoriach literackich.
Była to VII edycja Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej, w której udział wzięło 16 uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalnych z
naszego regionu. Jury oceniało wartość
literacką 9 opowiadań i 17 wierszy zgłoszonych na przegląd.
Dzień konkursowych zmagań był
wielkim świętem Szklarskiej Poręby,
uczniowie naszych szkół triumfowali w
obu kategoriach. Miejsce I wśród szkół
podstawowych zajęła Emilia Wajdowicz
(proza), najlepsza wśród gimnazjalistów
okazała się Maja Michalik (proza), I
miejsce w kategorii poezja uzyskała Gabriela Biegańska z SP2.
Serdecznie gratulujemy wszystkim
uczestnikom, dziękujemy za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych
i życzymy kolejnych sukcesów.

w kategorii PROZA
• uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych:
– I miejsce – Emilia Wajdowicz / SP nr 1
Szklarska Poręba,
– II miejsce – Janina Lubaszka / SP im.
Orła Białego Podgórzyn,
– III miejsce – Julia Chmielewska / SP
nr 5 Szklarska Poręba,
• uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
– I miejsce – Maja
Michalik / ZSO i
MS Szklarska Poręba,
– II miejsce – Angela
Grabke / ZST i L
Piechowice,

– I miejsce – Gabriela Biegańska / SP nr
2 Szklarska Poręba,
– II miejsce – Mateusz Wrzalik / SP nr 7
Jelenia Góra,
– III miejsce – Hanna Szewczyk/ SP im.
Orła Białego Podgórzyn,
• uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
– I miejsce – Sara Kowalewska / Gimnazjum nr 2 Jelenia Góra.

w kategorii
POEZJA
• uczniowie klas IV
-VII szkół podstawowych:
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LADY
BABA FIT
24 listopada 2017

LADY BABA FIT czyli cykliczne, nieregularne spotkania dla
kobiet organizowanie przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej. Spotkania
z reguły realizowane są z potrzeby
chwili, mające już swoich stałych
odbiorców.
Motywem przewodnim jest Swap
Party czyli wymiana ubrań, książek, biżuterii i innych bibelotów jakie można
znaleźć w kobiecej szafie. Podczas wydarzenia Panie wymieniają się nowinkami modowymi, rozmawiają o zdrowiu,
urodzie, sprawach codziennych. Podczas
wydarzenia zawiązują się nowe znajomości, a kolejne spotkania są pretekstem do
oderwania się od domowych obowiąz-

ków, ale i też stanowią przyczynek do
pojawienia się nowych ciekawych pomysłów, których zakres nie zawsze dotyczy
wyłącznie mody.
Dopełnieniem jesiennego wietrzenia
szafy był wykład pt. Niech pożywienie
będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem” prowadzony przez Agnieszkę
Fedak-Gułaj specjalistę ds. sytemu bezpieczeństwa żywności. Temat wykładu

nie po raz pierwszy wzbudził duże zainteresowanie wśród Pań. Obszar zrównoważonego, zdrowego odżywiania i tym
razem nie w pełni został wyczerpany. Zapewne w najbliższej przyszłości możemy
spodziewać się kolejnego wykładu poruszającego kwestie odpowiedzialnego
odżywiania na które już teraz serdecznie
zapraszamy.
MOKSiAL

Komunikat Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów
W dniu 7.11.2017 odbyło się
Zebranie
Sprawozdawczo-Wyborcze.
Został wybrany nowy Zarząd
PZERiI koła nr 5.
Stobińska Teresa – przewodnicząca
Kondratiuk Wiesław – zastępca
Ślazyk Andrzej – sekretarz
Garncarek Anna – skarbnik
Karaszewska Mirosława – członek
Kukulska Jadwiga – członek
Głodek Kazimiera – członek.
Przy okazji informujemy: nasze co
tygodniowe spotkania odbywają się
w pomieszczeniach MOKSiAL
co wtorek o godzinie 11.00.

Bilety na Koncert „Retro Narodzenie”
Ani Rusowicz z zaproszonymi gwiazdami
dostępne są
w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie,
www.moksial.pl, tel. 757173614
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W każdy poniedziałek w biurze
Koła nr 5 w pomieszczeniach
MOPS-u /dawna przychodnia/
ul. Jedności Narodowej 11
są dyżury w godzinach:
11.00 do 12.30.
Załatwiamy sprawy bieżące –
składki informacje itp.
Andrzej Ślazyk
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Szklarska Poręba na Maratonie
w Poznaniu
15 października nastąpiło zakończenie, a równocześnie początek
nowej kampanii promocyjnej
Szklarskiej Poręby. Nie od dziś
wiadomo, że miasto pod Szrenicą to jedno z najlepszych miejsc
w Polsce do trenowania.
Sprzyjają temu: specyficzny alpejski
klimat i świetne trasy. Postanowiliśmy
o tym przekonać tych którzy jeszcze tego
nie wiedzą lub mają jakieś wątpliwości.
W wyniku współpracy Referatu
Promocji Miasta, Norweskiej Doliny
oraz Stowarzyszenia Bieg Piastów powstała mapa z opracowanymi trasami
biegowymi w Szklarskiej Porębie, za-

równo tymi na lato jak i na zimę, wraz
z ich opisem i profilami. Mapy trafiły
do ponad 7 tysięcy pakietów startowych
uczestników Maratonu Poznańskiego.
Poznań Maraton im Macieja Frankiewicza do 2011 r włącznie był największym
biegiem maratońskim w Polsce i Europie
Środkowej. Na metę tegorocznej edycji
dotarło – 6355 zawodników. To najwięcej w tym roku w Polsce, a jednocześnie
rekord frekwencji samego Poznań Maratonu. Wśród tych, którzy ukończyli
tegoroczny bieg była skromna, bo dwuosobowa drużyna Szklarskiej Poręby,
w składzie: Stanisław Kozina (Zastępca
Burmistrza) oraz Marlena Grochowska
(Pracownik Referatu Promocji Miasta).
Drużynie dopingowało wierne grono

sympatyków Miasta i drużyny, które na
zorganizowanej strefie kibica Szklarskiej
Poręby wspierali naszą reprezentację.
Dzięki temu oprócz zawodników, z ofertą miasta mogli zapoznać się również
kibice licznie przybyli dopingować startujących. Dodatkowo warto wspomnieć,
że najlepszy Poznaniak i Poznanianka
otrzymali vouchery pobytowe do Norweskiej Doliny.
Podobne akcje planowane są jeszcze
przy kilku imprezach sportowych, zarówno tych biegowych, jak rowerowych
i narciarskich. Zapraszamy wszystkich
chętnych do włączania się w te i inne
projekty.
Referat Promocji Miasta

Będziemy mieli SingleTracki
Szklarska Poręba otrzyma dofinansowanie dla budowy zrównoważonych tras rowerowych typu
singletrack – naturalnych ścieżek
rowerowych.
Projekt przygotowany przez miasto
przeszedł pozytywną weryfikację dzięki
temu 85 % tej inwestycji zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Powstanie blisko 25 km tras z czego
17 km zostanie zbudowane od podstaw.
Zaprojektowane trasy przebiegać
będą w rejonie Jakuszyc co umożliwi
robienie długich wycieczek po różnorodnym terenie. To pozwoli również na
skanalizowanie ruchu turystyki rowerowej poza zatłoczone centrum miasta.
Zaprojektowane odcinki singletracka

będą przebiegać przez niezwykle ciekawe przyrodniczo miejsca, do których
wcześniej żadna ścieżka nie dochodziła.
Miejsca te nie tylko są malownicze, ale
pokazują różne oblicza Gór Izerskich.
Niezwykła różnorodność i piękno okolic pozwoliło nadać każdemu odcinkowi
tras zupełnie odmienny i niepowtarzalny charakter. Dzięki temu jadąc nowym
singletrackiem nie będzie można się
nudzić – będą na niej zarówno spokojne
odcinki wijące się po łagodnych stokach,
jak i ciekawsze odcinki kluczące wśród
drzew, z przejazdami obok grup skalnych, przez urokliwe strumyki. Nie bez
znaczenia dla unikalności projektu jest
bliskość linii kolejowej Szklarska Poręba
– Jakuszyce – Harrachov, która poprawia
mobilność i dostępność tras a ponadto
część podjazdu można (choć nie trzeba)
pokonać pociągiem. Pozwala to w pełni
cieszyć się jazdą nawet najmłodszym ro-
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werzystom, dla których podjazdy bywają
męczące lub nudne.
W ramach projektu zaplanowano budowę tarasów widokowych na Zakręcie
Śmierci oraz w rejonie Zbójeckich Skał.
Szklarska Poręba zawsze słynęła z zapierających dech w piersiach widoków.
Karkonoskie i izerskie krajobrazy były,
są i będą magnesem ściągającym turystów. Dlatego odbudowa punktów widokowych jest jednym z priorytetów proturystycznej strategii. Całkowita wartość
projektu to blisko 1 mln 470 tys złotych
z czego 1 mln 248 tys stanowić będzie
dofinansowanie.
(red.)
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Salonik Literacki
NIESPEŁNIONY WŁOCH
Mówiła do Włocha
że go kocha
ale jej się odwidziało
bo miał
Euro za mało
Andrzej Ślazyk
SÓWKI
Przysiadły trzy sówki na skale w biały dzień
Bursztynowe oczy i sterczące uszy
dziwią się
Spoglądają w głąb ulicy na auta rozpędzone
Rozwichrzone piórka… skąd znalazły się
tu one?
Kiedy tu sfrunęły – tego nikt z nas nie wie
I dlaczego przy jezdni a nie wysoko na 		
drzewie
Pazurkami wczepiły się w głaz niezbyt 		
wielki
I kontrolują rytm miasta, puls mały i wielki.
Biegniesz przechodniu zamyślony
w chmurach
A one się gapią, zgadują twe myślisz – 		
taka sowia natura.
Idziesz czasem smętny lub zdenerwowany
I nie widzisz, że jesteś wnikliwie
obserwowany!
Sowy tak blisko, nawet gdy jest mżawka
Siądź z nimi na moment, jest tam mała 		
ławka
Zaglądnij w wielkie, żółte oczy każdej sowy
Chociaż na chwilę odpłyń w świat baśniowy.
Nie zamierzają odlecieć – masz to
zapewnione
Odtąd w centrum miasta dyskretnie panują
one!
Lecz gdzieś w oddali kolejne skałki zajęły
inne sówki
Zagadkę masz od teraz – gdzie następne
trzy mądre główki?
Zacznij poszukiwania od lokalnej wędrówki
Maciej nas zaprasza – idziemy bez
wymówki !
Jadzia Butrym

ROZWAŻANIA
Panie Mój,
myślę sobie co będzie tam,
po drugiej stronie.
Wiem
Zaplanowałeś wszystko
zwykłym grzesznikom, jak ja.
Stojąc nad grobem ciekną łzy
za tymi, co ich nie ma.
Żal zostaje we mnie
tak mało czasu poświęciłam im.
Jest jeszcze tylko nadzieja
na lepsze, pogodne dni.
Lecz mi
ciężko pogodzić się z tym.
30 października 2017. Bożena Czesna
Nic droższego od promieni słońca
W słoneczny poranek i rosa diamentem
*
Trochę piszę, trochę maluję,
rano wstaję i wraz ze słońcem po leśnych
ścieżkach wędruję.
Henryk Chyrzyński

WŁOSKIE WSPOMNIENIA
Pewna seniorka z pięknych Karkonoszy
uciuławszy sobie parę groszy
pojechała do kurortu
nie dla zdrowia nie dla sportu
lecz by się w Willi Maria panoszyć’
Joanna Hammer-Ślazyk
Rzeka
Rozkwitały jabłonie i grusze
Popłynęła nad rzeką mgła
Wyszła na brzeg dziewczyna
Na wysoki rzeczny brzeg
Wyszła z piosenką na ustach
Na spotkanie z chłopcem swym
Bo to randka nad rzeką
Najpiękniejsza chyba jest
A ta rzeka płynie sobie
Tylko cicho szemrze im
I ten świadek jest uśpiony
Nie popatruje wcale ich
Tak rozkwita miłość dwojga
Tylko rzeka będzie świadkiem ich
Bo ta miłość jest szalona
Niech połączy obu ich
Teresa Wróblewska

PRZEMYŚLENIA
Dzisiaj jakaś
wielka siła
połączona
z moim lękiem
w wir zadumy
mnie wciągnęła
pozwalając
na udrękę...
Myśli się
kłębiły w koło
przeskakując
tematycznie
nagle ...
wszystko
się rozwiało
i znów było
sympatycznie.
Ewa Stępień
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Małżeńskie Jubileusze
Pary małżeńskie ze Szklarskiej Poręby z długoletnim stażem wspólnego pożycia obchodziły swoje jubileusze.
Jubileusz długoletniego pożycia
małżeńskiego należy do uroczystości,
w których uczestniczy się z wielkim

wzruszeniem, nie brakło więc nie tylko ukradkiem wycieranych łez. W tych
wyjątkowych dniach najlepsze życzenia małżeń- skim składali Burmistrz
Miasta Mirosław Graf oraz wice przewodniczący Rady Miejskiej Marek Ludwiczak wraz z kierownik USC Joanną
Cirko. Były kwiaty, gratulacje, gorące

życzenia zdrowia, radości i pełni sił na
dalsze wspólne lata.

Ogłoszenie
dla par małżeńskich, które w 2018 r. będą obchodziły Jubileusz Pożycia Małżeńskiego
Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich par małżeńskich, zameldowanych na terenie
Szklarskiej Poręby, których związek małżeński został zarejestrowany w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie kraju,
a które w 2018 r. chciałyby świętować swój jubileusz pożycia małżeńskiego (30-lecie, 35-lecie, 40-lecie, 45-lecie, 50-lecie,
55-lecie, 60-lecie, 65-lecie) o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie w terminie do dnia
31 stycznia 2018 r. Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe.
W celu zgłoszenia wniosku proszę o kontakt z Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2 pok. Nr 3, tel. 75 75 47 714.
Projekt Aktywni, zintegrowani, silniejsi! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i Miasta Szklarska Poręba

Pierwsze zadania (i rozterki) za nami!
W duchu ( a czasami jawnie) pytano: czy
zajęcia będą interesujące? Czy są dla mnie
i czy ja ich potrzebuję? Po pierwszych
spotkaniach przyszłość napawa optymizmem, choć nie obyło się bez wpadek i
wypadków…
Najciekawsze jak do tej pory były zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji
Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego. W rozmowach kuluarowych
uczestnicy z uznaniem, czasami wręcz
zachwytem opowiadali o rzeczywistym
odkrywaniu tego co widzieli niemalże codziennie ale tak naprawdę nie dostrzegali.
To dzięki prowadzącemu, Leszkowi Skrętkiewiczowi, dla którego praca jest pasją
zostaliśmy oczarowani i zarażeni miłością do przyrody, mówi Pani Anna. Pani
Marlena podkreśla znaczenie praktycznych zajęć ukazujących piękno i zasoby

naturalne Karkonoszy… Dodatkowym
atutem był wjazd wyciągiem na Szrenicę, a choć większość z nas od urodzenia
mieszka w Szklarskiej Porębie nie miała
do tej pory możliwości skorzystania z tej
lokalnej atrakcji…
Dla wszystkich zaskoczeniem był
fakt, że takie warsztaty są dla mieszkańców całkowicie bezpłatne a niepłatny dla
uczestników wjazd na Szrenicę zaskoczył
nawet Zespół Projektowy. Sabina Tabaka
kierownik KCEE KPN podkreśliła misję
Karkonoskiego Parku i Centrum, zgodnie z którą pierwszoplanową jest edukacja mieszkańców Szklarskiej Poręby,
bez względu na ich wiek. To mieszkańcy,
świadomie zakochani w rodzinnych stronach, stają się najlepszymi strażnikami
przyrody i jednocześnie propagatorami
urody Karkonoszy.
		
Elżbieta Pawłowska
Koordynator Projektu
Aktywni, zintegrowani, silniejsi
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Projekt to szansa na rozwój, realizację planów i zdobycie atutów ważnych na
dzisiejszym, rynku pracy; to szansa na
spotkania z ciekawymi ludźmi…Jednak
czy uda mi się pogodzić pracę zawodową z wychowywaniem małego dziecka i
udziałem w projekcie? Wahałam się ale
pracownicy ośrodka pomocy uwierzyli
we mnie, przekonali do udziału i oto stoję
przed Wami na zajęciach inicjujących naszą współpracę – tymi słowami zwróciła
się Pani Agnieszka do zgromadzonych w
Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN.
Wątpliwości miała większość uczestników – nie tylko przed przystąpieniem
do projektu ale także już po podpisaniu
umów. Najczęściej pytano siebie i pracowników – czy wytrwam? Czy pogodzę
obowiązki szkolne, domowe, zawodowe?

Wydawca: Miasto Szklarska Poręba, ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700. Strona www: www.szklarskaporeba.pl
Redakcja: zespół Urzędu Miejskiego. Redaktor odpowiedzialny: Robert Kotecki, biuletyn@szklarskaporeba.pl
Skład: AD REM, Jelenia Góra; Druk: Związek Gmin Karkonoskich, www.zgk.karkonosze.eu; Nakład: 1200 szt.

wersja elektroniczna biuletynu na www.szklarskaporeba.pl

