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Nie będzie Pucharu
na Polanie Jakuszyckiej
ale będą inwestycje
Międzynarodowa Federacja Narciarska skreśliła Szklarską Porębę z listy organizatorów Pucharu Świata w sezonie
2015/2016. Powodem jest kiepska infrastruktura na Polanie Jakuszyckiej.
Zawody miały odbyć się w dniach
16-17 stycznia 2016. – FIS ma wiele
zastrzeżeń dotyczących zarówno samej
trasy, ale także infrastruktury. Wiadomo,
że wiele rzeczy buduje się tymczasowo z
kontenerów, jednak pewne podstawy muszą być. Ośrodek na Polanie Jakuszyckiej mocno odstaje od innych goszczących Puchar Świata – przyznał w rozmowie z PAP sekretarz generalny PZN
Tomasz Wieczorek.
Od pierwszej edycji w 2012 roku
delegaci techniczni zwracali uwagę na
liczne niedociągnięcia i problemy, których rozwiązanie było absolutnym minimum, by bez ryzyka organizować puchar.
Od tamtej pory niewiele się poprawiło,
a przecież od kilku lat mówi się głośno
o modernizacji ośrodka, który po przebudowie ma dorównać najlepszym na
świecie. FIS miała zastrzeżenia do zbyt
wąskiej trasy, która jednocześnie jest
zbyt płaska do sprintów. W środowisku
mówiło się, że to jedna z najnudniejszych
w całym cyklu.
Drugim poważnym zarzutem jest
brak zapasów śniegu, które komitet
miał zmagazynować jeszcze tej zimy, by
w przypadku wysokich temperatur wyłożyć nim potrzebną pętlę. Dalej wyszczególniono także kłopoty w pracy dziennikarzy zagranicznych i komunikację na
stadionie. – Dostaliśmy wyraźny sygnał,
że Puchar Świata nie jest byle jakimi zawodami i nie ma tu miejsca na przypadek
– to już wypowiedź Wieczorka dla portalu skipol. – Poprzednie władze zigno-

rowały ostrzeżenia FIS – analizował na
gorąco utratę zawodów Pucharu Świata,
burmistrz Mirosław Graf. I trudno się
z takim stwierdzeniem nie zgodzić. Pomimo nieustających ostrzeżeń i rekomendacji, sytuacja nie została poprawiona, ani zmieniona. A było wiadomo
dokładnie co trzeba zmienić i poprawić.
Czy naprawdę z organizacji dwóch edycji pucharowych zmagań nie wyciągnięto żadnych wniosków?
Najwyraźniej zbyt wiele czasu pochłonęło forsowanie wzajemnie wykluczających się koncepcji rozbudowy
Polany Jakuszyckiej. Źle układała się
współpraca miasta ze Stowarzyszeniem
Bieg Piastów. Wiele było wzajemnej podejrzliwości i nieufności. Wiele kontrowersji wzbudzał min. plan budowy dużego hotelu. Ten stan udało się zmienić dopiero niedawno. Nowy burmistrz Mirosław Graf, szybko znalazł wspólny język
z władzami Stowarzyszenia. – Będę
szczery, że ta cała sytuacja nas dopinguje i jestem daleki od słowa „porażka”.
Trzeba po prostu wziąć się do roboty.
Niedawno zapadła decyzja o sprzedaży, za symboliczną złotówkę terenów
pod budowę nowej infrastruktury. Zajmie się tym Urząd Marszałkowski. – Nie
mogę powiedzieć, że żałuję, że nie będzie
u nas Pucharu Świata. Wierzę głęboko,
że to był właśnie najwyższy czas na zimny
prysznic i cieszę się, że otrzymaliśmy go
właśnie teraz. To dobry moment i chyba
najlepszy impuls, by coś w końcu ruszyć
– skomentował decyzję FIS Dariusz Serafin, Komandor Biegu Piastów. – Być
może jeszcze w kwietniu podpiszemy
umowę przedwstępną, by rozpocząć kompletowanie dokumentacji i wszelkich pozwoleń. Im szybciej zakończymy ten etap,

tym większą będziemy mieli pewność, że
w 2016 roku zaczną się prace – mówi
Marcin Przychodny, Dyrektor marszałkowskiego Wydziału Sportu i Turystyki.
Jak wyjaśnia, nowy właściciel przejmie teren od dotychczasowej strzelnicy
w okolicach wjazdu na drogę do schroniska „Orle” do biało-czerwonego masztu
w północnej części Polany. To prawie
2,5 hektara. Stowarzyszenie zostawi dla
siebie jedynie wąski pas wzdłuż linii kolejowej, na którym zbuduje nowe biuro
i wytyczy drogę. Zburzony nie będzie też
niedawno ukończony garaż dla ratraków.
Na środek Polany zostanie przeniesiona
strzelnica biatlonowa. Dzięki temu duży
fragment gruntów trafi pod zabudowę
letniego kompleksu sportowego, który
oficjalnie zostanie mianowany Dolnośląskim Ośrodkiem Sportu. Powstanie więc
pełnowymiarowy stadion lekkoatletyczny i boisko do piłki nożnej.
Nie będą to wielkie molochy ale całoroczne obiekty treningowe. Zarys pomysłu konsultowano już z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki, który ucieszył
się na wieść o nowym stadionie w tak
cennym mikroklimacie dla sportowców
trenujących wytrzymałość.
Koszt inwestycji szacowany jest na
kilkadziesiąt milionów złotych. Dokładne sumy będą znane dopiero po przygotowaniu dokumentacji, którą Urząd Marszałkowski chce skompletować do końca
kolejnej zimy. Trwające prace nie wykluczą rozgrywania Biegu Piastów, którego
centrum, a więc m.in. scena przeniesione
zostanie na parking koło Hotelu Biathlon.
Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
w 2018 lub 2019 roku Puchar Świata
w biegach wróci na Polanę Jakuszycką.
Robert Kotecki

Gorąco w Radzie Miasta
Do niecodziennej sytuacji doszło
w trakcie VII sesji Rady Miasta. Podczas
dyskusji nad porządkiem obrad doszło
do przerwania sesji. To pierwszy taki
wypadek w historii samorządu Szklarskiej Poręby.
Punktem zapalnym okazał się projekt
uchwały w sprawie wygaszenia mandatu
radnego Ryszarda Głodka. Jej uzasadnieniem miał być fakt prowadzenia przez
radnego, działalności na mieniu gminy. Chodzi o umowę jaką Pan Ryszard
w styczniu 2014 podpisał z Karkonoskim

Centrum Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
w Bukowcu na obsługę Punktu Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Szklarskiej
Porębie. Jednak ustawa nie zakazuje zawierania umów przez radnego wykonującego mandat w gminie z podmiotami
z innych gmin działających na terenie
i na rzecz miasta. Na dobrą więc sprawę
nie było żadnych podstaw do przyjęcia
takiej uchwały, choć spór na poziomie
interpretacji uchwały szybko przybrał na
sile.
Najwięcej kontrowersji wzbudziło
nie dopuszczenie do wysłuchania opinii
prawników odnośnie spornej uchwały.
Przewodniczący rady Mirosław Hochół
na wyrażenie takiej nie zgodził się, twierdząc, że dzwonił do nadzoru prawnego
w urzędzie wojewódzkim w tej sprawie
i ma ustalony pogląd. Podkreślał, że to
on prowadzi obrady, a opinie prawników
mają jedynie charakter pomocniczy. Nie
pomogły postulaty burmistrza Mirosława
Grafa o wysłuchanie prawników. Burmistrz, usłyszał min. że na sesji to jest
gościem i nie jest od zmieniania porządku obrad. „To jakieś szaleństwo” – skomentował burmistrz. Szef klubu radnych
„Gospodarni dla Miasta” Krzysztof Jahn
złożył przygotowany wcześniej wniosek
o odwołanie przewodniczącego. Sam
zainteresowany wniosek odrzucił, twierdząc, że powinien on być złożony 7 dni
przed sesją. To nie jest do końca prawdą.
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Radni ze względu na okoliczności
i potrzeby mogą przegłosować każdy
wniosek czy wprowadzić dowolny punkt
obrad sesji. Wobec takiego rozwoju wypadków 8 radnych opuściło sesję uniemożliwiając jej kontynuowanie. Szybko
jednak zwołana została sesja nadzwyczajna, bowiem ważne dla miasta uchwały nie mogły długo czekać. Tym razem
obrady przebiegały spokojnie, nawet
przy dyskusji nad „drażliwą” uchwałą
dotyczącą mandatu Ryszarda Głodka.
Dopuszczony tym razem do głosu prawnik, stwierdził, że
uzasadnienie przygotowane do tej uchwały nie daje żadnych
podstaw do jej podjęcia. Mimo to głosowanie się odbyło.
Z braku wymaganej
większości uchwała
nie została przyjęta.
Dzień
później
mieliśmy w tym gorącym okresie jeszcze
jedną sesję, dotyczącą
odwołania Przewodniczącego Rady Miasta. Mirosław Hochół uprzedził jednak
to co było nieuniknione. Nie przybył na
sesję, przesyłając swoją rezygnację, którą uzasadnił niepodjęciem na przerwanej
sesji ważnych uchwał.
Dodatkowym powodem rezygnacji było w ocenie Mirosława Hochoła
obarczanie go wina za zerwanie sesji.
Tymczasem nie ma on sobie nic do zarzucenia a winą za zaistniały stan rzeczy
obarczył burmistrza i „Gospodarnych”
radnych. Tymczasem była to zwykła
walka o większość w Radzie, którą Przewodniczący Hochół przegrał.

Zmiana wydawała się konieczna bowiem w opinii większości Rady,
Przewodniczący nie współpracował
z radnymi i nie respektował postanowień
komisji. Nowym szefem Rady Miejskiej
został Krzysztof Jahn (jedyny zgłoszony
kandydat), dotychczasowy przewodniczący komisji rewizyjnej. Prowadzący
sesję Jarosław Marcinkowski miał wątpliwość, czy radny Jahn może kandydować, pełniąc funkcję przewodniczącego
komisji rewizyjnej. Pomimo opinii mecenasa, że jeśli zrezygnuje na tej samej
sesji z pełnionej dotąd funkcji, to nie ma
żadnych przeciwwskazań, Wiceprzewodniczący poprosił jednak o przerwę
na konsultacje w tej sprawie. Tuż po niej
Krzysztof Jahn złożył rezygnację z przewodzenia komisji rewizyjnej, rozwiewając tym samym resztę wątpliwości. Zadeklarował jednocześnie, że nie weźmie
udziału w głosowaniu. Już po sesji, „po
angielsku” rezygnację z funkcji zastępcy
przewodniczącego, złożył Jarosław Marcinkowski. Uzasadnienie tej rezygnacji
było bliźniaczo podobne do przesłanego
wcześniej przez Mirosława Hochoła.
Nie spełniły się więc oczekiwania
Krzysztofa Jahna by dalej pełnił funkcję
zastępcy. „Zaproponujemy tę funkcję
innemu radnemu opozycji” – zadeklarował nowy szef Rady Miejskiej. Ten
gest to szansa na poprawę atmosfery
w Radzie Miasta, w której już na początku zapomniano o dobrych obyczajach,
w myśl których z „opozycji” powinien
pochodzić wiceprzewodniczący Rady
a w skład komisji rewizyjnej powinni
wchodzić przedstawiciele różnych opcji.
Do tej pory tak nie było. Grupa utożsamiana z poprzednim burmistrzem korzystając z jednoosobowej przewagi funkcje w Radzie podzieliła wyłącznie między siebie. Teraz sytuacja się zmieniła.
A ostatni gest nowego przewodniczącego daje nadzieję, że będą to zmiany na
lepsze.
Robert Kotecki
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w sporach sądowych z miastem. Trudno
więc będzie o spektakularne inwestycje,
bowiem w pierwszej kolejności trzeba rozwiązać wiele podstawowych dla
mieszkańców spraw.

OPIEKA ZDROWOTNA

Drodzy Mieszkańcy!
Minęło pierwsze sto dni od chwili
w której przejąłem obowiązki Burmistrza Miasta Szklarska Poręba. Jest to
krótki okres, ale czuję się zobligowany
poinformować Was jakie kroki podjąłem
i w jakim kierunku działam. Jeżeli ten
czas miałbym podsumować jednym słowem, to byłoby to słowo „intensywnie”.
Najważniejsze co zauważyłem to ogrom
spraw i przede wszystkim interesantów.
Staram się Każdego z Was wysłuchać
i pochylić się nad każdym problemem.
Jednak w miarę możliwości deleguję zadania do podległych mi pracowników –
jednocześnie miałem możliwość sprawdzenia w jaki sposób realizują swoje
obowiązki. W ciągu tych trzech miesięcy
z prośbą o pomoc i interwencję przyszło
ponad 500 mieszkańców. Aby żadna
sprawa nie została pominięta musiałem
wzmocnić moje działanie przyjmując
Zastępcę Burmistrza Panią Ewę Dziergwę oraz Doradcę Pana Stanisława Kozinę. Dzięki ich wsparciu jestem w stanie
być bardziej mobilnym i uczestniczyć w
ważnych dla miasta wydarzeniach. Jednocześnie mogę się zająć reorganizacją
Urzędu Miejskiego. Tu też potrzebne
są oszczędności. Dla samej informacji
podam, że mój poprzednik w tygodniu
przed zaprzysiężeniem mnie na burmistrza przyznał sporej grupie urzędników
dodatki specjalne do wynagrodzeń. Dodatki te zostały przeze mnie wypowiedziane, ponieważ nie znalazłem zasadności ich przyznania.

ZADŁUŻENIE MIASTA

Miasto, którym zacząłem zarządzać
przed trzema z górą miesiącami, było
bardzo dalekie od sielskiego obrazu kreślonego przy każdej okazji przez mojego
poprzednika. Blisko 13 milionów zadłużenia z tytułu rat kredytów i pożyczek
świadczy o niezmiernie trudnej sytuacji
finansowej miasta i wymusza szukanie
oszczędności. W tle możemy się jeszcze
spodziewać wielomilionowych roszczeń
osób fizycznych oraz podmiotów działających na terenie miasta pozostających

SPZOZ nie został w poprzedniej
kadencji w pełni przygotowany do połączenia z Wielospecjalitycznym Szpitalem w Zgorzelcu. Naszej placówce nie
zapewniono należytego zabezpieczenia
finansowego co było niezbędnym warunkiem połączenia. Musieliśmy wsparcie finansowe zapewnić teraz.

SPÓŁKA SPORT

Kolejnym problemem okazała się
spółka SPORT, którą zastałem po dymisjach, pozbawioną swoich organów statutowych a w przeddzień planowanego
połączenia ze spółką MARATON. Tutaj
oszczędności samoistnie powstały już
z uwagi na fakt, że nowa prezes i członkowie rady nadzorczej swoje funkcje
pełnią społecznie. Udało się również
wynegocjować nowe porozumienie ze
spółką MARATON, zdecydowanie korzystniejsze od poprzedniego. Miasto
bowiem poniesie jedynie koszty odkupienia wyposażenia. Zrezygnowaliśmy
natomiast z planowanej zapłaty za dorobek (markę) spółki MARATON czyli
tzw. „know-how”. Taką decyzję wymusza konieczność racjonalnego gospodarowania budżetem. Stadionem i przyległymi obiektami zarządzać więc będzie
podmiot o innej nazwie.

INWESTYCJE NA POLANIE
JAKUSZYCKIEJ

Zapaliło się wreszcie zielone światło
dla inwestycji na Polanie Jakuszyckiej.
Stało sie to możliwie dzięki unormowaniu wzajemnych relacji ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów. Nigdy nie
miałem wątpliwości i obaw, co do tego,
jak miałaby wyglądać taka współpraca .
To niezwykle proste, nasze partnerstwo
rozwija się kapitalnie i liczę, że będzie
to trwało w najlepsze. Szklarska Poręba
została jednak wykreślona z grona organizatorów Pucharu Świata w biegach
narciarskich. Ta decyzja nie jest dla mnie
zaskoczeniem. Jednak poprzednie władze najwyraźniej zignorowały ostrzeżenia FIS. Nie mam pojęcia, gdzie byli
i co robili ludzie w Urzędzie Miejskim
od pierwszego Pucharu Świata. Dokładnie wiedzieli, co trzeba poprawić, żeby tę
imprezę utrzymać. Tak naprawdę inwestycja na Polanie Jakuszyckiej już dawno
powinna trwać jeśli nie być zakończona.
Jej finalizacja jest kluczem do dalszego
rozwoju regionu i przede wszystkim organizowania u stóp Szrenicy wydarzeń
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najwyższej rangi. Mając gotowe budynki
i całe zaplecze nie tylko będziemy bardziej atrakcyjni dla FIS. My po prostu
będziemy mogli zrobić te zawody taniej.
O dwa razy, może nawet trzy? Zobaczymy, ile wtedy zniknie nam problemów.
Dziś możemy liczyć na znaczne przyspieszenie ponieważ ziemia na Polanie Jakuszyckiej przechodzi niebawem
w ręce Urzędu Marszałkowskiego.

MZGL

Zakład ten został płynnie i bezkosztowo przeniesiony do nowej siedziby.
Park maszyn, którym obecnie dysponuje miasto jest niezadowalający wbrew
opinii wyrażonej przez poprzedniego
Burmistrza Grzegorza Sokolińskiego na
sesji 9 grudnia 2014 roku.
Mimo słabej zimy istniejące zaplecze
techniczne nie podołało w zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania miasta. Auta są w bardzo złym stanie technicznym, pozostały sprzęt również. Aby
utrzymać miasto w przejezdności musieliśmy się posiłkować dodatkowymi usługodawcami. Jednak staramy się istniejącymi siłami dbać o porządek i czystość
miasta tak w centrum jak i na obrzeżach.
Zakładem zawiaduje obecnie Pan Andrzej Suchta , ponieważ poprzednik najpierw w okresie świątecznym w grudniu
był na urlopie wypoczynkowym a obecnie jest na zwolnieniu chorobowym.

ROZMOWY Z PKP

Wznowione zostały po dwóch latach
rozmowy z PKP w zakresie unormowania kwestii związanych z drogami pozostającymi pod kolejowym zarządem i ich
bezpłatnym przejęciem. Podczas rozmów wykreowała się wola wspólnego
porozumienia na jasnych i jednoznacznych zasadach.

SŁOWO NA PRZYSZŁOŚĆ

Wobec tak wielu problemów i trudnej sytuacji finansowej miasta 100 dni
to bardzo mało czasu. Wiele pomysłów
i obietnic poprzedników nie ma realnego
pokrycia w rzeczywistości ani zabezpieczenia w budżecie. Jestem jednak przekonany, że zmierzamy w dobrym kierunku.
Porządkujemy bieżące sprawy, usprawniamy funkcjonowanie Urzędu oraz jednostek podległych. Najtrudniejszym zadaniem jest naprawa sytuacji finansowej
miasta i to jest obecnie najważniejszy dla
nas cel. W tym czasie podejmowałem
dużo trudnych decyzji, te działania są
konieczne, by w kolejnych latach budżetowych móc rozpocząć ważne dla Miasta
inwestycje – takie, które realnie będą służyć mieszkańcom.
Burmistrz Miasta
Mirosław Graf
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SEZON ZIMOWY W MEDIACH
Sezon zimowy już za nami. Referat
Promocji Miasta podsumowuje działania medialne jakie przeprowadzone były
podczas zimy. Codzienna współpraca
z mediami obejmuje wszystkie najważniejsze środki przekazu: prasę, radio, telewizję i internet.
Otwarcie sezonu 06.12.2015, gdzie
zaprosiliśmy Radio Wrocław – wóz
transmisyjny i łączenia na żywo, Polsat
News – wóz transmisyjny i realizacja Poranka z Polsat News, TVP, TVN 24 oraz
media lokalne: Nowiny Jeleniogórskie,
Strimeo TV, TV Dami, Jelonka.com,
portal nabiegowkach.pl. Relacje ukazały
się w serwisach informacyjnych i na stronach internetowych. Została też zorganizowana konferencja prasowa, podczas
której media zostały poinformowane
o wszystkich najważniejszych działaniach w mieście.
RADIO
Promocja na Atenie Radia Wrocław: 168 spotów promocyjnych
w styczniu i lutym 2015. Zapowiedzi
imprez i prognoza pogody. 12 lutego
2015 na żywo ze Szklarskiej Poręby
Radio Wrocław realizowało audycję
„Tłusty Czwartek z Polskim Radiem
Wrocław czyli pączki na stoku”. Radio
Merkury (Poznań) – kampania sportowa, serwis pogodowy i Narciarski –
168 spotów od 7 stycznia do 20 lutego.

Festiwal Trójka Górom. Patronat medialny Radiowej Trójki sprawił, że przez
informacje o Szklarskiej Porębie były
wielokrotnie podawane na antenie radia
w licznych audycjach na żywo oraz zapowiedziach na antenie (spoty reklamowe). Wiadomości narciarskie w każdy
czwartek o godz. 17:32 (grudzień, styczeń, luty, marzec).
TELEWIZJA
26 stycznia TVN 24 realizował program telewizyjny na temat zimy. Emisje ze Szklarskiej Poręby na antenie
TVN 24 – wejścia na żywo i rozmowy
z narciarzami i szkółkami narciarskimi.
TVN 24 również obecny był podczas
Border Rush czy Wyścigu Psich Zaprzęgów. Wejścia na żywo oraz relacje z imprezy ukazały się w programie „Wstajesz
i Weekend”.
Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze
Śniegu to jak co roku bardzo widowiskowa pod kątem medialnym impreza. Gościliśmy TVP, TV Polsat oraz
TVN24. 14 i 15 lutego Polsat News realizował w Szklarskiej Porębie program
„Bezpieczna zima z GOPR-em w Polsat
News”. Audycja poświęcona głównie
bezpieczeństwu w górach okazała się
wspaniałą okazją do promocji Szklarskiej Poręby. Przez dwa dni wszystkie
miasto pod Szrenicą było obecne na antenie Polsat News poprzez liczne wejścia
na żywo i wyjazdowe prognozy pogody.  

Sezon zimowy w mieście
Zima w tym roku była na szczęście
raczej biała. Śniegu wprawdzie nie było
aż tak wiele jakbyśmy chcieli, ale spadło
na tyle białego puchu aby zorganizować
niemal wszystkie imprezy zaplanowane
przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej. Przełom roku
i okres feryjny to czas nasilonego ruchu
turystycznego. W tym czasie MOKSiAL
proponuje wydarzenia, których odbiorcami są zarówno mieszkańcy jak
i goście wypoczywający pod Szrenicą.
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Sezon rozpoczęliśmy akcją „Wkręć się
w zimę!”. Dzięki hojności wielu sponsorów, przychylności partnerów i mieszkańców Szklarskiej Poręby 6 grudnia
w mikołajowej kolorowej i baśniowej
scenerii wkręcaliśmy w zimę małych
i dużych miłośników białego szaleństwa . Tego dnia atrakcja goniła atrakcję
i mimo niezbyt zachęcającej aury wielu świetnie się bawiło przy dolnej stacji
Ski Arena Szrenica. Również w grudniu
wspólnie z mieszkańcami cieszyliśmy
się na nadejście Świąt Bożego Narodzenia organizując świąteczne warsztaty i koncerty kolęd w różnej stylistyce.
Na początku stycznia rozpoczęliśmy II edycję Ski Retro Festiwalu. Miłośnicy retro narciarstwa mieli szansę
w tym roku świętować przez cały sezon, bowiem festiwal trwał 2 miesiące.
W tym czasie odbyły się: parada retro, skoki, zjazdy, slalom równoległy
i biegi retro, jedliśmy zupę z przepisu

TVP oraz TV Polsat były również obecne na 39 Biegu Piastów a relacje i zdjęcia
z imprezy ukazały się w serwisach informacyjnych.
PRASA
Stała współpraca z Gazetą Wrocławską pozwala na dotarcie z informacjami
do naszego najbliższego klienta jakim są
mieszkańcy Dolnego Śląska. Podobnie
sprawa wygląda z TVN24, dolnośląskim
dodatkiem do Gazety Wyborczej oraz
Nowinami Jeleniogórskimi. Ukazały się
tam zapowiedzi min. Border Rush, Festiwalu Trójka Górom, Mistrzostw Polski w
Rzeźbie ze Śniegu czy Biegu Piastów.
INTERNET
Komunikaty prasowe są przygotowywane przez Referat Promocji Miasta
w taki sposób, by każdy serwis internetowy mógł bez ograniczeń z nich korzystać. Dzięki temu nasze informacje ukazują się na wielu portalach np. skionline.
pl, narty.pl, nanarty.info, nj24.pl, jelonka.
com, 24jgora.pl
Media społecznościowe. Prawie 4 tysiące osób lubiących fanpage Szklarskiej
Poręby oraz prawie 15 tysięcy odwiedzających fanpage sprawia, że informacje
o imprezach i wydarzeniach dociera do
bardzo dużej grupy odbiorców.
Referat Promocji Miasta
sprzed II wojny światowej i oglądaliśmy w Kinie Retro filmy zrealizowane
w Szklarskiej Porębie na początku zeszłego wieku, bawiliśmy się na balu retro na lodowisku i oglądaliśmy wystawę
pn „Od jesionu do karbonu”. Już dziś
zapraszamy na kolejny retro festiwal
i obiecujemy nowe retro niespodzianki!
Również w styczniu zorganizowaliśmy „Magiczne gdyby – warsztaty nie
na niby” wspierające zajęcia jakie dla
dzieci ze Szklarskiej Poręby zorganizował MOPS wspólnie ze Świetlicą Środowiskową „PLUS”.Żadne dziecko, które
spędziło ferie razem z nami nie miało
czasu na nudę.
Najważniejszym wydarzeniem sezonu był niewątpliwie Festiwal Trójka Górom, zorganizowany od 12 do 15 lutego
wspólnie z Programem III Polskiego
Radia. To był wspaniały festiwal i każdy kto był pod Szrenicą w tym czasie
to potwierdzi. Trzy dni wypełnionych
było świetną zabawą, niebanalnymi
spotkaniami, ciekawymi warsztatami,
bardzo dobrymi koncertami i sztuką
przez duże S. Gościliśmy znanych i lu-
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bianych dziennikarzy radiowej Trójki
oraz znaczące postaci świata kultury
i sportu. Dzielili się oni z nami swoją
wiedzą, umiejętnościami i pozytywną
energią. W tym czasie odbyły się również Mistrzostwa Polski w Rzeźbie
ze Śniegu z udziałem amatorów oraz
4 reprezentacjami Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, Łodzi, Gdańska i Wrocławia. Festiwal miał bardzo dobry odbiór zarówno ze strony mediów, mieszkańców i turystów. Wszyscy chwalili
profesjonalizm organizacyjny i bogaty
program imprezy. Już dziś cieszymy się
na kolejna edycję trójkowego festiwalu.
Za nami również kolejna edycja Turnieju Czterech Stoków z rekordowa frekwencją. W tym roku zabawa w sportowy stylu na nartach i snowboardzie
skierowana była nie tylko do dzieci ale
również do całych rodzin, co dało świetny efekt w postaci licznej grupy uczestników zawodów.
Niezwykła była również tegoroczna VIII edycja Border Rush – Mędzy-

narodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów,
wspomagane organizacyjnie przez
MOKSiAL. Na Polanie Jakuszyckiej
w dniach 5-8 lutego stanęło prawie 70
ekip z 16 krajów z najlepszymi maszerami na świecie. W tym roku Border Rush
zaistniał również w centrum miasta
w postaci wioski eskimoskiej z psami
północy. Już dziś z organizatorami Border Rush planujemy atrakcje dla dzieci
i całych rodzin podczas kolejnej edycji
tego niezwykłego wyścigu.
Jak co roku zorganizowaliśmy Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie
zjazdowym i Mistrzostwa Szklarskiej
Poręby o Puchar Burmistrza w Narciarstwie Zjazdowym, Snowboardzie
i Skibobach. Tegoroczne mistrzostwa
nie odbiegały od poprzednich warunkami pogodowymi. Jak zwykle aura była
ekstremalna. W tym roku zawodnicy
zmagali się z mgłą i oblodzonym stokiem, ale i tak zabawa była przednia.
Na koniec zaproponowaliśmy ZaBABAny marzec. Cykl wydarzeń nawiązujących do 8 marca – dnia kobiet.

W ramach ZaBABAnego marca odbyły
się: seans filmowy, koncert, warsztaty,
swap party i spektakl teatralny „Mąż
mojej żony”, któremu towarzyszyły salwy śmiechu wypełnionej po brzegi publiczności.
Miejski Ośrodek Kultury Sporty
i Aktywności Lokalnej składa serdeczne
podziękowania wszystkim sponsorom,
partnerom, animatorom, wolontariuszom i mieszkańcom Szklarskiej Poręby dzięki którym możemy organizować
różnorodne i ciekawe wydarzenia.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich na wydarzenia organizowane przez
cały rok przez MOKSiAL. Duża frekwencja na naszych imprezach jest nagrodą za nasza pracę.
Zapraszamy do odwiedzania stron:
www.moskial.pl. www.szklarskaporeba.
pl, czytania plakatów na miejskich tablicach i ogłoszeń w biuletynie, w których
informujemy o zbliżających się wydarzeniach.
(MOKSiAL)

Obozy taneczno-narciarskie
na Hali Szrenickiej
W
dniach
2.02.201502.04.2015, odbyły się 3 turnusy
z cyklu „Obozy
Taneczno-Narciarskie” na Hali Szrenickiej. Od wielu lat dziennikarz, niestrudzony mistrz tańca i nart – Henryk
Sytner prowadzi tę popularną formę aktywnego wypoczynku dla słuchaczy Ra-

diowej Trójki. Podczas obozów uczestnicy często stawiają swoje pierwsze
kroki na śniegu i jednocześnie poznają
arkana sztuki tanecznej w konkurencji
tańców standardowych i amatorskich.
W czasie popołudniowych zajęć poznają
tajniki takich tańców jak walc angielski
i wiedeński, tango, fokstrot oraz latynoamerykańskich: samba, cza-cza, rumba,
pasodoble i jive. Zjazdom na stokach

Wycieczka Szlakiem
Wlastimila Hofmana – 2015
27 kwietnia
2015 po raz siódmy zapraszamy na wycieczkę śladami
Wlastimila Hofmana. Udział w wycieczce jest bezpłatny a trasa prowadzi przez
wszystkie miejsca związane z życiem
i twórczością Mistrza. Inicjatorem
i głównym organizatorem wycieczki jest
Pan Marian Cap mieszkaniec Szklarskiej Poręby, miłośnik życia i twórczości
Wlastimila Hofmana.
Wszystkie dotychczasowe edycje
tych wędrówek wspierał Referat Pro-

mocji Miasta. W biurze Informacji Turystycznej można dowiedzieć się o szczegółowym programie tego wydarzenia.
Honorowy patronat nad wycieczką objął
Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław
Graf.
Program wycieczki: Start o godzinie 9:30 przy Galerii Fotografii Artystycznej Jana Korpala (ul. Kilińskiego). Dalej Rodzinny Park Rozrywki
ESPLANADA, Kościół Bożego Ciała,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wlastimila Hofmana, cmentarz i grób Państwa
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Szrenicy oraz zajęciom tanecznym w
gościnnych progach Schroniska na Hali
Szrenickiej towarzyszyła jak zawsze
wspaniała atmosfera i piękna pogoda.
Henryk Sytner, mistrz radiowego
mikrofonu a także Honorowy Obywatel
naszego miasta, jest nieocenionym animatorem tego pięknego przedsięwzięcia,
które gościmy w Szklarskiej Porębie od
34 lat !!!!!
Referat Promocji Miasta
Hofmanów, Dom Braci Hauptmannów,
Kościół Niepokalanego Serca NMP,
Wlastimilówka. Wycieczkę poprowadzi
Przewodnik Sudecki Waldemar Ciołek
zwany Druidem Szalonym.
Przyjaciele wycieczki: Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba, „Wlastimił” Jerzy Nowicki, Parafia RzymskoKatolicka p.w. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie, Szkoła Podstawowa nr 5
im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej
Porębie, Chata Walońska, Muzeum Dom
Wlastimila Hofmana, Galeria Fotografii
Artystycznej Jana i Janiny Korpal, Dom
Carla i Gerharta Hauptmannów, Willa
„Grażyna” Szklarska Poręba Dolna, Biblioteka Małego Księcia.
Referat Promocji Miasta
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Kolorowe palmy i pisanki
na Osiedlu Huty!
W radosnej atmosferze 21 marca br
na zorganizowanym po raz IV z inicjatywy lokalnych liderów Osiedla Huty,
członków Stowarzyszenia Lokalni-Niebanalni oraz pracowników MOPS-u
„Świątecznym Spotkaniu Wielkanocnym” w Przedszkolu Samorządowym
nr 2 mieszkańcy naszego miasta wykonywali wspólnie przy użyciu różnych
technik plastycznych pisanki, palmy,
stroiki i inne ozdoby wielkanocne.
Przy stołach z materiałami plastycznymi zasieli nie tylko mieszkańcy tej
części naszego miasta, ale nie zabrakło
też gości spoza Osiedla. W tym roku
największą popularnością cieszyły się
stoiska, na których wykonać można
było palmy wielkanocne i stroiki wielkanocne. Dzieci najchętniej ozdabiały pisanki naklejkami i błyszczącymi
cekinami, wstążeczkami, kolorowymi
piórkami, ale nie zabrakło także amatorów ozdabiania jajek woskiem, nad
wykonaniem, których czuwała Anna
Potrzeszcz. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Burmistrz Miasta Mirosław
Graf oraz doradca Stanisław Kozina.

Na spotkaniu rozstrzygnięto również ogłoszony wcześniej konkurs na
Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
nawiązująca techniką wykonania do
tradycji hutniczych, walońskich regionu. Najwięcej głosów otrzymały palmy
dwóch przedszkolaków Adriana Sinickiego i Konrada Iwanickiego; p. Teresy
Schob oraz palma Hani Molki. Wyróżnione zostały także pozostałe palmy
wykonane przez Milenę Kobielę; Oliwię i Mateusza Gleń; Jakuba Franieczka i Zuzię Benecką. Wszyscy uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.
Spotkanie zakończyło się radosnym
szukaniem czekoladowych jajek ukrytych wcześniej przez organizatorów na
terenie wokół przedszkola i żłobka.
Świąteczne Spotkanie Wielkanocne
jako element projektu Pielęgnowanie
tradycji lokalnych w czasie Spotkań
Świątecznych społeczności Osiedla
Huty przygotowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie LokalniNiebanalni wraz z partnerami - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
i Przedszkolem Samorządowym Nr 2

w Szklarskiej Porębie dofinansowane
jest ze środków z pożytku publicznego.
Dziękując za obecność na spotkaniu
już dziś zapraszamy wszystkich na
Osiedle Huty na V Jubileuszowy Festyn Hutniczy w dniu 10 maja 2015 r .
MOPS

Wielka draka szklanego ptaka
Przedświąteczny weekend upłynął
bardzo szybko i niezwykle pracowicie,
a to za sprawą wielkanocnych warsztatów przygotowanych przez MOKSiAL.
Pogoda za oknem nie przeszkodziła,
aby licznie pojawić się na zajęciach.
W sobotę pod czujnym okiem fachowca Edyty Kulli tworzyliśmy ozdoby
świąteczne ze szkła artystycznego przy
użyciu techniki witrażowej „Tiffany”
i z elementami decoupage’u .
Tematyką prace nawiązywały oczywiście do tradycji świątecznych i symboliki wiosny. I tak uczestnicy zabrali
się do wymagającej i pracochłonnej
czynności jaką jest cięcie szkła, szlifowanie i lutowanie, aby ostatecznie powstały kolorowe i radosne szklane jajka
wielkanocne.
Po szklarskich emocjach, przenieśliśmy się na kolejne warsztaty malowania pisanek techniką batikową znaną
już w XIII wieku. Zajęcia prowadziła
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pani Mariya Ivanyshyn artystka z Ukrainy, która mówiła i pokazywała jakie
motywy zdobnicze można użyć do dekoracji pisanek. Każdy uczestnik otrzymał kacze jajko i za pomocą specjalnego „pisaczka” oraz wosku pszczelego
rozpoczął proces zdobienia. Następnie ozdobione jajo zostało ubarwione
w specjalnej farbie na zimno i gotowe
opatrzone pięknymi wzorami, będzie
zdobiło wielkanocny stół.

Najsłodsze wielkanocne warsztaty MOKSiAL zorganizował wspólnie
z Rodzinnym Parkiem Rozrywki Esplanada. W niedzielę 29 marca w Cafe Park
całe rodziny wykazywały się niezwykłą
inwencja twórczą ozdabiając czekoladowe jajka i zajączki. Wielu maluchów
dzielnie oparło się pokusie schrupania
czekolady i stworzyło niecodzienne
słodkie pisanki, które zabrało ze sobą
do domu.
Część najmłodszych artystów konsumowała jednak swe dzieła sztuki na
miejscu, korzystając z chwili nieuwagi
opiekunów. Wszyscy świetnie się bawili, dlatego już dziś zapraszamy na czekoladowe pisanki za rok. Uczestnikom
warsztatów Rodzinny Park Rozrywki
Esplanada zafundował dodatkowo darmowe przejażdżki na Alpine Coaster
i Wieży Emocji.
(MOKSiAL)
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US Army w Szklarskiej Porębie
Czołg Stuart, samochody terenowe i „American way of life”. To wszystko zobaczyć będzie można
w Szklarskiej Porębie na przełomie kwietnia i maja. Miasto odwiedzi Rajd Arado.
Choć do dziś historykom nie udało się jednoznacznie stwierdzić, czy
szarżująca pod koniec maja 1945 r.
w kierunku Czech amerykańska 3. Armia generała Georga Pattona dotarła
w Karkonosze, obecność chłopców zza
Atlantyku w polskich górach fascynuje spore grono badaczy i pasjonatów
historii. Chcąc przybliżyć tę zagadkę mieszkańcom Szklarskiej Poręby,
30 kwietnia do miasta dotrze konwój
historycznych pojazdów wojskowych
obsadzonych przez miłośników militariów w mundurach amerykańskich
z okresu II wojny światowej. Wszystko za sprawą przemierzającego Dolny
Śląsk w tegoroczną majówkę Rajdu
Arado.
– Postanowiliśmy zmierzyć się
z interesującym zagadnieniem amerykańskiej obecności w Sudetach. Poza
tym chcemy pokazać jak ciekawa
i cały czas w dużej części nieodkryta
jest historia naszego regionu – mówi
dyrektor kamiennogórskiej Fabryki
Historii Arado, Jarosław Bona. To
właśnie na apel tej instytucji, będącej głównym organizatorem rajdu,
ostatniego dnia miesiąca w Szklarskiej Porębie zaroi się od „GIs”, jak
w całej okupowanej Europie nazywano żołnierzy spod znaku białej gwiazdy. 30 kwietnia wieczorem spotkać
ich będzie można na Skwerze Radiowej Trójki. Kolejnego dnia w mieście
odbędzie się inscenizacja historyczna
przedstawiająca potyczkę kolumny
US Army z wycofującymi się w głąb
Karkonoszy oddziałami niemieckimi. – Największą atrakcją widowiska
będzie kilka całkowicie sprawnych,
oryginalnych pojazdów wojskowych
z czasów ostatniej wojny światowej,
w tym czołgu Stuart – wskazuje nasz
rozmówca. Oprócz tej maszyny przyjrzeć się będzie można również ciężarówce marki mercedes, znanym nie
tylko z filmów wojennych terenowym
Dodge’om, Kuebelwagenom oraz
motocyklom.
Podczas inscenizacji i nie tylko
rekonstruktorzy posługiwać się będą
bronią pamiętającą rok 1945. – Specjalnie z tego powodu sprowadziliśmy
z zagranicy oryginale pistolety maszy-

nowe Thompson i MP 38, karabiny MG
42 oraz cały szereg innego, ciekawego
oręża – wyjaśnia odpowiedzialny za
broń w czasie rajdu Maciej Wyszkowski
z Arado. Warto dodać, że na potrzeby
rajdu zabezpieczone zostało ponad 20
tys. sztuk bezpiecznej, profesjonalnej
amunicji hukowej różnego kalibru co
jest rekordem nie tylko w skali ogólnopolskiej. Do Szklarskiej Poręby dostarczy ją szczecińska firma STG, znana
między innymi z obsługi takich produkcji filmowych jak „Miasto 44”.
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Początek spotkania z uczestnikami Rajdu Arado w Szklarskiej Porębie
zaplanowano na 30 kwietnia o godz.
18.00. Kolejnego dnia od rana pasjonaci historii patrolować będą ulice miasta,
inscenizację zaplanowano na 1 maja,
godz. 13.00. Oprócz Szklarskiej Poręby
rekonstruktorzy pojawią się też w Karpaczu, Jeleniej Górze oraz Kamiennej
Górze. W ostatnim z tych miast, 2 maja
przewidziano całodniowy piknik historyczno-edukacyjny.
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Certyfikat jakości
Centrum Wspierania Aktywności
Lokalne CAL z Warszawy po raz drugi
przyznało nam, Miejskiemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej.
Certyfikat ten przyznawany jest
podmiotom, które nie ograniczają się
w swojej pracy do standardowych
działań pomocy społecznej, ale konsekwentnie realizują prace środowiskową
wdrażając w swoich jednostkach Model
Organizowania Społeczności Lokalnej. W naszym Ośrodku przejawem takiej pracy są m.in. realizacja projektów
systemowych, konkursowych współfinansowanych z Unii Europejskiej;
wspieranie aktywnych grup społecznych
z Osiedla Huty, Szklarskiej Poręby Dolnej, Partnerstwa Wspólnie dla Szklarskiej Poręby; współpraca z instytucjami
(Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych, Szkoły podstawowe,

Przedszkola, MOKSIAL itp.); stowarzyszeniami (SRDN Światełko;
Stowarzyszenie Zdolna Dolna; Towarzystwo Izerskie; Polski Komitet
Pomocy Społecznej; UTW Jeszcze
młodzi, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów itp.); działanie
Klubu Integracji Społecznej, Pracowni Orange oraz wiele innych
działań podejmowanych w ramach
modelu OSL.
Certyfikat ten jest dla nas nagrodą za naszą kilkuletnie konsekwentne wdrażanie nowoczesnych
metod pomocy społecznej, ale
przede wszystkim mobilizuje nas do
dalszej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności z wykorzystaniem
nowatorskich rozwiązań w pracy ze
środowiskami lokalnymi.
Wszystkim naszym przyjaciołom serdecznie dziękujemy za
wsparcie i współpracę!
MOPS

Konkurs na Magiczną Szkatułkę!
Liderzy lokalnej społeczności Osiedla Huty, członkowie
Stowarzyszenia Lokalni-Niebanalni i pracownicy MOPS-u
ogłaszają konkurs na najpiękniejszą własnoręcznie wykonaną Magiczną Szkatułkę. Szkatułki wykonane w technice
dowolnej powinny nawiązywać tematycznie do tradycji np.
hutniczych (zawierać elementy szklane, kryształowe), walońskich naszego regionu i zostać wraz z danymi wykonawcy dostarczone do dnia 5 maja br do godz. 15.00 do Przedszkola nr
2 na Osiedlu Huty.
W dniu 10 maja br. na V Jubileuszowym Festynie Hutniczym
niezależne jury wybierze najbardziej oryginalna Magiczną Szkatułkę i przyzna trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia. Szczegóło-

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Piotra Kaczmarskiego
Piotr Kaczmarski poprzez swą aktywność społeczną
i gospodarczą był mocno związany z miastem
pod Szrenicą, jego sprawami, promocją i rozwojem.
Redagował Miejski Biuletyn Informacyjny. Rodzinie
i Bliskim składamy wyrazy szczerego współczucia.
Władze miasta i pracownicy
Urzędu Miejskiego.
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wych informacji na temat konkursu pod numerem tel. 757172716
lub 757172146 wew. 118
Zwracamy się z prośba do wszystkich mieszkańców o udostępnienie w celu przygotowania wystawy na festyn pamiątek
związanych z tradycjami hutniczymi w naszym regionie. Pamiątkami mogą być: dawne narzędzia hutnicze, zdjęcia, artykuły, wycinki z gazet, wyroby hutnicze itp. Wszystkie pamiątki zwrócimy po festynie. Ideą wystawy jest przybliżenie
młodszym pokoleniom czasu tak ważnego dla historii naszego
miasta jakim był okres funkcjonowania Huty Szkła Kryształowego Julia. Szczegółowe informacje tel: 601989594.
MOPS

Zwracamy się z apelem do byłych żołnierzy Wojska
Polskiego oraz spadkobierców tradycji WOP – funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wszystkich którym
bliskie są tradycje historyczne o dobrowolne wpłaty
na organizację obchodów 70 rocznicy objęcia ochroną granicy w Karkonoszach przez polskich żołnierzy.
Wpłat prosimy dokonywać na konto Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP w Jeleniej Górze, koniecznie z dopiskiem 70 lat WOP

Bank Pekao S.A. Nr 98 1240
1301 1111 0010 5067 6463
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Miejski Ośrodek
Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej
zaprasza na:
WIOSENNE FILMOWANIE
27 kwietnia 2015

SALA KINOWA, Ośrodek KRUS,
ul. Kopernika 14, Szklarska Poręba
„Baranek Shaun”, godz. 10:00
Familijny/ komedia/ animacja/ dla
przedszkolaków, czas trwania: 85 minut.
„Ida”, godz. 15:00
Dramat/ 12+, czas trwania: 80 minut.
„Disco Polo”, godz. 16:30
Komedia/ romans/ film drogi, cena biletu: czas trwania: 105 minut
„Body/ ciało”, godz. 18:30
Dramat, czas trwania: 90 minut.

„Szybcy i wściekli 7”, godz. 20:15
Kino akcji, czas trwania: 140 minut.

Sprzedaż biletów przed każdym z seansów.

Rezerwacja i przedsprzedaż biletów:
pod numerem telefonu (22) 357 85 00
lub mailem rezerwacje@kinoorage.pl
Bilety w cenie: 13 zł normalny, 12 zł
ulgowy (szkolny, studencki, seniora, rodzinny), 10 zł grupowy. Zniżka na bilet
grupowy obejmuje 15 osób.

Więcej informacji:
http://www.kinoorange.pl/jak-kupic-bilet.php
lub MOKSiAL
Tel: 75 717 36 14,
mok@mok.szklarskaporeba.pl

Mobilna Szklarska Poręba
Jednym z głównych narzędzi promocji naszego miasta jest strona internetowa. Liczba odwiedzin witryny www.
szklarskaporeba.pl stale rośnie. Referat
Promocji dokonał porównania statystyk odwiedzin strony w okresie od
01.12.2014 do 31.03.2015 z analogicznym przedziałem czasowym w okresie
od 01.12.2013 do 31.03.2014.
Jak wynika z analizy, ogólny wzrost

liczby odwiedzających użytkowników
w czasie sezonu zimowego wzrósł o ok.
28% (263 059 w porównaniu z 205 454).
Dane te świadczą o zwiększeniu zainteresowania turystów ofertą zimową
Szklarskiej Poręby.
Zanotowaliśmy znaczny wzrost
użytkowników korzystających ze smartfonów (139%) i tabletów (62%). Najpopularniejsze przeglądarki, których

używają internauci odwiedzający naszą
stronę
to Google Chrome (39%) oraz
  
Mozilla Firefox (30%). Zanotowaliśmy
ogólny przyrost nowych użytkowników
witryny ale także tych, którzy wracają na
naszą stronę.
W tym sezonie zimowym turyści
najczęściej otwierali stronę z widokami z kamer w naszym mieście (12,3%),
dział z informacjami o atrakcjach i zabytkach (5,4%) oraz dział z informacją
o zakwaterowaniu (2,6%).
Referat Promocji Miasta

Sprzątanie Ziemi
Mirosławowi Grafowi, doradcy Panu
Stanisławowi Kozinie, Fundacji Wielkie
Słońce, Nadleśnictwu Szklarska Poręba,
kilku aktywnym radnym i pracownikom Urzędu Miasta Szklarska Poręba,
Klubowi Snowboardowemu wDECHE,
Karkonoskiemu Centrum Edukacji Eko-

logicznej, ekipie MZGL, dzieciom ze
świetlicy środowiskowej PLUS, dzieciom z Gimnazjum i Liceum ZSOiMS,
Związkowi Gmin Karkonoskich oraz
wszystkim niezrzeszonym uczestnikom
akcji. DZIĘKUJEMY!!!
MOKSiAL

W ramach Międzynarodowych Dni
Sprzątania Ziemi trzy ekipy posprzątały w ostatnią sobotę sporą część miasta. Mali i duzi noga w nogę pół dna
poświęcili matce Ziemi. Na ulicy Prusa
przeważał plastik, Średnia to fura szkła,
teren przy Obrońców to szkło i pety.
Zbiory skrzętnie zabrał MZGL. Dzięki akcji na pewno na ulicy Muzealnej
powstaną przy ławeczkach śmietniki.
Z tej racji, że Międzynarodowe Dni
Sprzątania Ziemi mogą trwać przecież
cały rok, zachęcamy do sprzątania Ziemi przy każdej okazji. Ziemianie z całej galaktyki - łączcie się! Dziękujemy
Burmistrzowi Szklarskiej Poręby Panu
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W dniu 18 marca 2015 spłonął budynek w którym mieściło się Muzeum Ziemi JUNA. Muzeum od
ponad 20 lat funkcjonowało prezentując kolekcje minerałów z Polski i Świata oraz pamiątki po ludziach
związanych z Kotliną Jeleniogórską. Przez wszystkie te lata wystawy można było zwiedzać bezpłatnie.
W obliczu tej wielkiej tragedii zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc w odbudowie i przywróceniu obiektu oraz wystaw do dawnej świetności.
Podajemy numer konta celowego z którego środki przeznaczane będą na odbudowę Muzeum Ziemi
JUNA w Szklarskiej Porębie.

IBAN PL 20 1090 1984 0000 0001 3030 2777
BIC WBK PPL PP
Z dopiskiem: darowizna na odbudowę Muzeum Ziemi
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie

przyjmie na umowę zlecenie opiekunów do pełnienia usług opiekuńczych
dla podopiecznych Ośrodka na terenie miasta Szklarska Poręba.
Informacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jedności Narodowej 11 pok. 6
tel. 757172146 w. 106 w godzinach 8.00-11.00
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/Elżbieta Pawłowska
Wydawca: Miasto Szklarska Poręba, ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700
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