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WESOŁYCH ŚWIĄT oraz
WIELKIEJ POMYŚLNOŚCI
w nadchodzącym 2010 roku!
składają
Burmistrz, Rada Miasta
wraz z pracownikami Urzędu Miasta
i jednostek gminy Szklarska Poręba
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GRUDNIOWA 11 LISTOPADA

Kończy się przebudowa ulicy 11 Listopada. Długa jesień i brak śniegu sprzyjały pracom i umożliwiły zakończenie tej
inwestycji w taki sposób, aby bez problemów można było po niej jeździć w sezonie zimowym. Pozostały prace kosmetyczne, a później poprawki.
Przebudowa ulicy 11 Listopada możliwa była dzięki otrzymaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. Dobrze napisany wniosek zaskutkował otrzymaniem unijnej dotacji w
wysokości 2,5 mln złotych.
Koszt inwestycji zamyka się w kwocie

5,5 mln złotych. Dla porównania Szklarska Poręba
w tym roku dysponowała
11 mln złotych na wszystkie inwestycje. Dlatego
unijne dofinansowanie jest
tak ważne. Nie wszystko
jednak układało się pomyśli, a tuż po rozpoczęciu robót inwestycja była zagro- Nowością są parkingi, głownie przy wyciągach narżona. Okazało się, że przy- ciarskich „Dolina Szczęcia”
gotowany przed laty projekt, delikatnie rzecz ujgołym okiem.
mując, jest niedoskonały, co zresztą widać
Do tematu wkrótce powrócimy. (red)

Grupa instruktorów narciarskich zwróciła się z prośbą do samorządu o uregulowanie kwestii nielegalnej działalności gospodarczej w ich środowisku. Chodzi o to,
że lista nazwisk i danych kontaktowych,
którą zamieszczono na oficjalnej stronie
miasta, zawiera co prawda instruktorów posiadający ważną licencję, ale nie weryfikowano, czy osoby te prowadzą działalność
gospodarczą. I to był główny punkt dyskusji podczas spotkania, jakie odbyło się
9 grudnia w Urzędzie Miasta.
Część instruktorów słusznie uważa,
że nie należy reklamować osób, które nie
prowadzą działalności gospodarczej, a
tym samym nie odprowadzają podatków.
Ale sprawa nie jest taka oczywista. Część
instruktorów zatrudnia się tylko w okresie zimowym, a wielu po skończeniu sezonu zimowego zawiesza swoją działal-

ność. Ponadto Burmistrz zaproponował instruktorom stworzenie
aktywnej grupy (np. stowarzyszenie). Zrzeszonym legalnie
działającym instruktorom na pewno łatwiej będzie podejmować
rozmowy z właścicielami wyciągów i współpracować np. z
miejscowymi biurami podróży,
gdzie turystom oprócz bazy przewodników będzie udostępniana lista wiarygodnych nauczycieli narciarstwa. Będzie
też łatwiej walczyć z nieuczciwą konkurencją. Chodzi głownie o instruktorów
przyjezdnych, którzy pojawią się tylko
podczas ferii zimowych. Straż miejska ma
obowiązek kontroli na stokach, ale uprawnienia sięgają wyłącznie trzeźwości i
sprawdzenia licencji.
Zrzeszeni instruktorzy, oprócz licencji,
mogliby się posługiwać specjalnymi identyfikatorami, a może nawet posiadać ujednolicone stroje, bardzo łatwo rozpoznawalne
na stokach. Są to wypróbowane na świecie
metody. Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej obiecał ze swojej strony rozpowszechnienie w recepcjach wszystkich
obiektów noclegowych listy polecanych instruktorów. Poprosił uczestników spotkania o jej stworzenie wraz z danymi kon-

LEGALNI INSTRUKTORZY

BEZPIECZNY STOK

Informujemy, że rozpoczęła się ogólnopolska akcja informacyjna "Bezpieczny Stok".
Akcja przygotowana została przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki. Jej celem jest zwiększenie
bezpieczeństwa turystów podczas zimowych
wyjazdów w góry. Szczególną uwagę zwraca
na prawidłowe zachowanie się na stoku narciarskim. Serdecznie zachęcamy do rozpowszechnienia informacji o akcji wśród turystów
w Państwa obiektach oraz do wykorzystania w
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tym celu plakatu, z dekalogiem narciarskim
FIS. Niewielu narciarzy zdaje sobie sprawę z
jego istnienia, a są w nim zawarte podstawowe zasady bezpiecznego uprawiania narciarstwa. Taki plakat na pewno powinien być widoczny na stokach, w wypożyczalniach, a nic
nie stoi na przeszkodzie, aby pojawił się w hollu pensjonatu czy hotelu.
Plakat można odebrać w Referacie Promocji
Miasta, mieszczącego się przy ul. Jedności Narodowej 1a. (it)

taktowymi, zakresem umiejętności, a nawet
znajomością języków obcych. Burmistrz zobowiązał się do umieszczenia nad listą internetową specjalnej instrukcji, w jaki sposób wybrać dobrego instruktora. Mowa tu
przede wszystkim o zagwarantowaniu bezpieczeństwa turystom podczas ich lekcji narciarstwa, do czego niezbędne jest odpowiednie ubezpieczenie.
W związku z aktualizacją bazy instruktorów narciarstwa zjazdowego, narciarstwa biegowego, snowboardingu oraz
innych form rekreacji ruchowej związanej
ze sportami zimowymi zwracamy się z
prośbą do instruktorów o przedstawienie
ważnej legitymacji instruktora (wystarczy
skan lub kserokopia- do wglądu Urzędu
Miejskiego). Prosimy również o podanie
specjalizacji, aktualnego numeru telefonu
i adresu mailowego oraz dodatkowych informacji np.: znajomość języka obcego.
Informacje te zostaną wykorzystane do
stworzenia listy instruktorów, która zostanie umieszczona na oficjalnej stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl
Informacje prosimy przekazywać do Referatu Promocji Miasta Szklarska Poręba
drogą mailową na adres marketing@szklarskaporeba.pl lub osobiście – ul. Jedności
Narodowej 1a Szklarska Poręba. (it)

JEST NAS CORAZ MNIEJ

Szklarska Poręba robi się coraz mniejsza.
I bynajmniej nie chodzi tu o obszar, lecz o liczbę mieszkańców. Na początku roku było nas
6948 osób, a połowie grudnia 6839 osób. W mijającym roku dotychczas urodziło się 49 dzieci, a rozstaliśmy się z 96 osobami. Wśród pełnoletnich obywateli miasta jest już 90 nowych
osób. Do końca roku 75 wstąpi w związek małżeński. (USC)
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MOST NA NOWY ROK

most montowano z kilku elementów

54 metry rozpiętości ma most, jaki w
ciągu jednego dnia ustawiony został
na osiedlu Huta. Montażowi przeprawy przez cały dzień przyglądali się
licznie przybyli mieszkańcy, a cała akcja szeroko opisywana była przez media, nawet ogólnopolskie. Bo nie codziennie budowane są takie mosty i nie
w każdej miejscowości powstało ich 9
w zaledwie 3 lata.
O most nad Kamienną na osiedlu Huta
mieszkańcy tej części miasta wnioskowali
od momentu jego zniszczenia podczas powodzi w roku 2006. Nie było to takie łatwe, ponieważ całkowitej likwidacji uległa cała konstrukcja włącznie z przyczółkami. Nie można więc było mówić o odbudowie zniszczeń, lecz o budowie nowego mostu. Sytuację komplikował fakt,
że jeden z brzegów należy do Lasów Państwowych, które na ten cel nie miały pieniędzy. Jednak znaleziono rozwiązanie.
Most wybudowano jako element tworzonego szlaku pieszo-rowerowego, co
znacznie ułatwiło wszystkie formalne

sińskiego przebudowano dwie konstrukcje. Pierwsza to most przy Cepelii, po którym jeżdżą ciężarówki, druga to kładka dla
pieszych wykonana z drewna afrykańskiego o wytrzymałości stali. Nowy most
powstał też przy ulicy Stromej. Przeprawy stanęły też przy ulicy Objazdowej i
Demokratów.
Do tej listy należy też doliczyć nowy
most na drodze krajowej nr 3 wybudowany przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad. Rozmowy jakie
prowadziły władze miasta z GDDKiA
skutkowały tym, że oprócz nowego mostu na drodze do Jakuszyc (obok huty),
wybudowany został też chodnik łączący
centrum miasta z osiedlem Huta. Wcześniej piesi korzystali z pobocza.
Na odbudowę miejskich mostów wydano prawie 4,4 mln złotych, z tego prawie 3 mln to dofinansowanie MSWiA.
Uzyskanie tak wysokiego dofinansowa-

procedury. Niestety, nie można było odbudować kładki, jaka była wcześniej, ponieważ nie spełniała współczesnych norm.
Nowa przeprawa przez Kamienną wykonana została wyżej nad
korytem. Most o łukowatej konstrukcji zrobiony został z drzewa afrykańskiego, a producent
daje 50 lat gwarancji.
Prace przygotowawcze
do montażu rozpoczęły
się już nad ranem. Na
ulicy stanął ogromny
dźwig. Elementy mostu
przywiezione zostały na
kilku platformach. Montaż zakończył się dopiero
późnym wieczorem. Póź- montaż zakończono dopiero po zmroku
niej budowniczym pozonie nie było proste. Jednak argumenty
stały tylko prace kosmetyczne, które przedstawiane przez władze miasta znautrudniał padający śnieg. Odbiór plano- lazły zrozumienie i ostatecznie Minister
wany jest na 30 grudnia.
Spraw Wewnętrznych i Administracji
Jest to ostatni z 9 odbudowywanych niemal dwukrotnie zwiększył wysokość
mostów zniszczonych podczas powodzi wcześniej planowanego dofinansowania.
w roku 2006. Pierwszy poNa przebudowę oczekuje jeszcze kilwstał przy Bazie nad Ponu- ka obiektów, wśród których są: most
rą Małpą. W tym samym przez Kamienną na ul. Mickiewicza,
roku rozpoczęto odbudowę most przez Złoty Potok przy ul. Okrzei i
zniszczonej kładki dla pie- most drogowy przez potok Bieleń przy ul.
szych prowadzącej na tar- Wolności. Niezwykle ważny z punktu kogowisko (obok WDW Bo- munikacyjnego jest most przy ul. 1-Maja,
żena). Obecny samorząd którego stan techniczny budzi wiele zaprowadził prace na kolej- strzeżeń. Jego remontem powinien zająć
nych zniszczonych lub po- się Powiat Jeleniogórski, gdyż on jest zaważnie uszkodzonych mo- rządcą drogi i właścicielem mostu. Mieszstach. Dziś nie grozi już kańcy Szklarskiej Poręby i turyści z niezawaleniem przejazd do cierpliwością czekają na tę inwestycję.
bazy MZGL przy ulicy Tu- (red)
wybudowana kładka przy ul. Krasińskiego
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NAJLEPSZY MOPS W P
niora „Szarotka”.
Od 1 grudnia 2009 prowadzony jest projekt konkursowy „Zdolna Dolna – wspólnie
możemy więcej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej uczący jak jeszcze
efektywniej współpracować. „Zdolna Dola”
potrafi. Dolna odżyła. Za Dolną trzymamy
kciuki.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie okazał się najlepszym
w Polsce. Dla nas mieszkańców nie powinno to być wielkim zaskoczeniem. Pracę
Ośrodka Pomocy Społecznej widać gołym
okiem od 3 lat, gdy kierownictwo przejęła
Elżbieta Pawłowska. Od tego momentu
ośrodek wyszedł daleko poza granice
swych ustawowych obowiązków.

Zbadane oczekiwania
Ośrodek pod nowym kierownictwem działalność rozpoczął m.in. od rozpisania ankiet,
na podstawie których można było stworzyć
mapę Szklarskiej Poręby. Mapę, na której zaznaczono: gdzie i kto potrzebuje wparcia. Wywiady środowiskowe, ankiety i bezpośrednia
obserwacja przyczyniły się do opracowania
Strategii Integracji i Aktywizacji Społecznej
dla Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015. Na
podstawie tego dokumentu Ośrodek Pomocy Społecznej inicjuje i wspiera działania,
które aktywują i jednoczą mieszkańców
Szklarskiej Poręby.
Z ankiet i wywiadów środowiskowych wynikało np., że mieszkańcy Szklarskiej Poręby Dolnej czują się zagubieni i odizolowani.
Brak im miejsca, w którym mogliby się
spotkać, brak energii do wspólnego działania,
brak propozycji wspólnego spędzania czasu
dla dzieci i młodzieży. MOPS zainicjował
spotkania z mieszkańcami Dolnej, osobami
starszymi i schorowanymi, dziećmi i młodzieżą, a także drobnymi przedsiębiorcami i
instytucjami, którym na sercu leży aby w najbardziej oddalonej dzielnicy Szklarskiej,
żyło się łatwiej i lepiej. W 2007 r. podpisa4

no porozumienie partnerskie „Zdolna Dolna”.
W Budynku po byłej Szkole Podstawowej nr.
3 Otwarto Klub Integracji Społecznej, w którym partnerzy „Zdolnej Dolnej” się spotykają.

Zdolna Dolna
Co udało się przez te 3 lata zrobić? Pozyskano 50 tys. złotych na remont Kościoła Bożego Ciała. Wspólnie z władzami miasta doprowadzono do wybudowania boiska w ramach projektu ”Blisko boisko”, na którym
dzieci i młodzież mogą się w sportowym duchu wyszaleć.
Uruchomiono dodatkowe połączenia autobusowe z Górną, aby ułatwić dojazd chociażby osobom starszym do ośrodka zdrowia.
Od dwóch lat działa grupa samopomocowa
dla rodziców z dziećmi autystycznymi oraz
grupa socjoterapeutyczna dla dzieci autystycznych oraz dzieci z zespołem Downa. Cyklicznie organizowane są
imprezy, którye można by
długo wymieniać jak chociażby: dzień babci i dziadka; pierwszy dzień wiosny
z porządkami i paleniem
ekologicznej Marzanny,
śniadanie Wielkanocne,
Walońska Majówka, sadzenie drzew na terenie
kościoła, zabawy andrzejkowe, integracyjne „Mikołajki” wspólnie z dziećmi niepełnosprawnymi ze
„Światełka”, Kolacja Wigilijna dla samotnych; bal
sylwestrowy dla Klubu Se-

Wspólnie dla Szklarskiej
Nie tylko Dolna potrzebowała bodźca do
wspólnych działań. Również mieszkańcy
pozostałych dzielnic naszego miasta mogą
wiele działając razem. Zawiązane zostało Partnerstwo Lokalne na Rzecz Rozwoju „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”. W jego ramach
zorganizowano m.in. konkurs dla dzieci i młodzieży, podczas którego objawiły się prawdziwe plastyczne talenty. Odbył się integracyjny bal przebierańców. Na jesieni wybrano się na wspólne grzybobranie z konkursem
na „największego grzyba Szklarskiej Poręby”.
„Działo się” i dziać się będzie.
Dla dzieci
W Szklarskiej działają dwie świetlice środowiskowe. „Cegiełka” na Dolnej i „Plus” na
Białej Dolinie. Na zajęcia przychodzą dzieci i młodzież z rodzin potrzebujących wsparcia, borykających się z problemami alkoholowymi i wychowawczymi. Zajęcia odbywają
się niemal codziennie. Dzieci korzystają z posiłków, pomocy przy odrabianiu lekcji, z terapii prowadzonej przez wykwalifikowanych pracowników, a także z pomocy psychologa. Pomagają oni w przezwyciężaniu
trudności w kontaktach z nauczycielami i innymi dorosłymi, rozwiązywaniu problemów
z rówieśnikami i trudności dotyczących przestrzegania norm, reguł szkolnych i społecznych. Dzieci wykazują się różnymi uzdol-
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POLSCE
nieniami i w świetlicach mają szansę na ich
rozwinięcie i pielęgnowanie.
Trudno wspomnieć o wszystkich imprezach, wyjazdach, wycieczkach, ogniskach i
świętach wspólnie obchodzonych w świetlicach. Jest ich naprawdę wiele. Przykładem aktywności mogą być wakacyjne półkolonie,
podczas których wychowawcom pomagały
cztery grupy wolontariuszy z Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów
KLANZA. Program półkolonii obejmował
m.in.: wyjście na basen do KRUSU, zajęcia
z autoterapii i muzykoterapii, gry i zabawy na
świeżym powietrzu, wycieczki, czy warsztaty
gry na bębnach afrykańskich. Dzieci mają co
robić, uczą się jak ciekawy może być świat
i co robić, aby jak najpełniej go poznawać.

Uniwersytet dla dorosłych
Inną grupą potrzebującą wsparcia okazali się seniorzy. Dorosłe osoby, które przestały być aktywne zawodowo często czują, że są
spychane na margines. Brak propozycji, które umożliwiałyby im dalszy rozwój intelektualny, brak możliwości wykorzystania zdobytego przez całe życie doświadczenia, często są przyczynami poczucia alienacji. Im także na przeciw wyszli pracownicy Ośrodka.
Zainicjowali działalność Uniwersytetu III
Wieku ”Jeszcze młodzi”. Pomysł ten okazał
się strzałem w dziesiątkę. Słuchacze mają
możliwość uczestnictwa w zajęciach komputerowych, pogłębiania znajomości j. angielskiego, czy wiedzy o historii miasta.
Obecnie sprawy organizacyjne przejął Ośrodek Kultury. MOPS zrobił swoje. Zapalił
iskrę, utorował drogę tym, którzy takiej pomocy potrzebowali.

Chętnie Pomogę
W Szklarskiej są grupy, którym pomoc jest
potrzebna i ludzie, którzy poświęcając własny czas chcą tej pomocy udzielić. Z myślą
o nich założono w 2007 roku Klub Wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia. Pomoc innym wzbogaca pomagających. Daje im nowe
doświadczenia, rozwija, pomaga zawrzeć
nowe znajomości. W Szklarskiej podpisano
na początku działalności 20 umów. Wolontariusze pomagają dzieciom autystycznym i
z zespołem Downa, dzieciom w świetlicach
środowiskowo-terapeutycznych, w przedszkolach, uczą języka angielskiego, udzielają korepetycji z chemii, matematyki, historii
itp., pomagają w bibliotece, w ZOL, w magazynie z odzieżą dla potrzebujących oraz pomoc przy organizowaniu imprez integracyj-
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nych i festynów.
Pracownicy ośrodka szczególna wagę
przykładają do rozpropagowania idei wolontariatu wśród młodzieży licealnej. Taka
działalność uwrażliwia młodych ludzi na potrzeby innych. Kształtuje ich na całe życie.

Chcieć znaczy móc
Nie sposób wymienić wszystkich działań,
jakie podjęli pracownicy przez ostanie lata.
Należy tu wymienić choćby kampanię społeczna "Niepełnosprawni są wśród nas. Co ty
zrobiłeś dla nich?", czy dożywianie najuboższych mieszkańców miasta w ramach europejskiego programu pomocy żywnościowej
PEAD. Uaktywnienie osób bezrobotnych w
programie „Ja wam jeszcze pokażę”, czy „Jestem, umiem, działam” skierowanym dla
kobiet po 50 roku życia. I wiele, wiele innych
działań podjętych przez ostatnie lata. Myślą
przewodnią Ośrodka Pomocy Społecznej
jest „profesjonalizm, partnerstwo, aktywiza-

cja, satysfakcja”. Zgodnie z tą maksymą
działają pracownicy Ośrodka. Wyszukują
mieszkańców miasta, którym ta pomoc jest
potrzebna, traktują ich jak partnerów i proponują rozwiązania, aby „dodać im skrzydeł”.
Takie myślenie o pracy MOPS-u wychodzi
poza ustawowe obowiązki i za to pracownicy zostali uznani za najlepszych w Polsce. W
liście gratulacyjnym od Ministra Pracy, Polityki i Spraw Socjalnych przeczytać można:
„...Państwa działalność, podejmowanie nowatorskich inicjatyw na rzecz osób zagrożenych wykluczeniem społecznym, aktywizowaniem i integrowanie środowiska lokalnego dobrze służą idei nowoczesnej pomocy
społecznej. Gratuluję nagrody i życzę dalszych sukcesów w pracy i w życiu osobistym”...My również gratulujemy i życzymy
przede wszystkim sobie aby całemu zespołowi Ośrodka Pomocy Społecznej nie zabrakło zapału i wrażliwości na potrzeby naszych mieszkańców. (red)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie informuje, że od 1 grudnia br. realizuje projekt konkursowy „Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki Priorytet VII Działanie 7.3.
W dniu 7 grudnia br. w Klubie Integracji
Społecznej w Szklarskiej Porębie Dolnej
odbyło się spotkanie partnerskie, którego celem było zakwalifikowanie do udziału w projekcie 15 uczestników - członków Partnerstwa
Zdolna Dolna.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania: trzydniowe szkolenie

wyjazdowe prowadzone metodą warsztatową,
w zakresie praktycznych umiejętności realizacji przedsięwzięć partnerskich (budowanie
zespołu, zarządzanie zespołem, wyznaczanie
celów Partnerstwa i konstruowanie działań,
a także spotkania robocze członków Partnerstwa, ukierunkowane na dyskusje poświęcone lokalnym potrzebom z udziałem moderatora, prezentacje doświadczeń z zakresu „dobrych praktyk” oraz dyskusje panelowe z
udziałem władz lokalnych i członków lokalnej społeczności. Zorganizowane zostanie
również wspólne przedsięwzięcie partnerskie - integracyjne wydarzenie lokalne.
Działania rozpoczną się od stycznia 2010
roku.

KOMUNIKATY MOPS
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WYNALAZCA SPOD SZRENICY

Niewielu mieszkańców Szklarskiej Poręby
może poszczycić się wyróżnieniami i nagrodami z Chin, Seulu czy Brukseli. Takie dyplomy z odległych miast i kontynentów wiszą
w pracowni Andrzeja Mironia – wynalazcy i
konstruktora.
Mieszka w Szklarskiej od 35 lat. Od dziecka interesował się majsterkowaniem i rozwiązywaniem „technicznych problemów”. Swoje
zainteresowania rozwijał w trakcie edukacji
i jako technik elektromechanik prowadził w piechowickiej Karelmie dział wynalazków. Pracowano tam nad konstruowaniem i ulepszaniem
wózków dla niepełnosprawnych. Jego praca już
wtedy została dostrzeżona i wyróżniona ogólnopolską nagrodą „Statuetką Motyla”. Kiedy zakład zbankrutował naszego wynalazcę szybko
„przejął” Instytut Techniki w Warszawie. W ramach tej współpracy Andrzej Miron udoskonalił
ELCTRIC VEHICLE AX. Wózek dla niepełnoprawnych przypominający skuter miał kilka
wad – jego akumulatory trzeba było zbyt często ładować, a i miejsca dla osób mających problem z poruszaniem było za mało. Andrzej Mi-

roń przekonstruował go i udoskonalił, i za tę innowacyjność został dostrzeżony i nagrodzony
nie tylko w Polsce, ale i na innych kontynentach. Złoty medal otrzymał min. na 57 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań
Naukowych i Nowych Technik „INNOVA” w
Brukseli, a także, albo przede wszystkim, na VI
Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w
Chinach. Jest to najważniejsza i największa tego
typu wystawa na świecie. Odbywa się co cztery lata. Na ostatniej zaprezentowano 3000
wynalazków z 56 krajów. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przedstawiło 83 innowacyjne rozwiązania, w tym
ulepszony przez Andrzeja Mironia uniwersalny pojazd elektryczny dla osób niepełnosprawnych ELECTRIC VEHICLE AX. Otrzymał on złoty medal. Złoto przypadło w udziale mieszkańcowi naszego miasta także na IV
Międzynarodowych Targach Wynalazków w
Seulu, a srebro podczas Międzynarodowej
Wystawy Wnalazków IWIS 2008 w Warszawie.
Udoskonalony wózek elektryczny dla niepełnosprawnych przypomina skuter. Wygodny z doskonałym układem sterowniczym dostosowany jest do poruszania się nie tylko po
chodnikach czy alejkach parkowych, ale także do jazdy po drogach publicznych. Dzięki dodaniu 3 akumulatora przez Andrzeja Mironia
wózek może jechać 80 km i dopiero po tym dystansie wymaga ładowania. Posiada nowoczesny układ sterujący z łatwa regulacją prędkości i odzyskiem energii hamowania.
Andrzej Miroń pracuje teraz nad kolejnym
pojazdem o nazwie Traker 400 , który ułatwiać
będzie pracę m.in. w dużych hodowlach koni,

ale również w ogrodnictwie i większych gospodarstwach rolnych. Jak sam mówi wróży mu
również wiele sukcesów na wystawach i targach.
Pan Andrzej zaznacza jednak, że nie to jest jego
największym marzeniem. Życzy sobie aby:
mógł nadal cieszyć się wielką miłością wnuków
i sympatią przyjaciół, grać jak najdłużej, na ile
zdrowie pozwoli, w siatkówkę co robi od 35
lat, opanować angielski, którego zaczął się
uczyć w ubiegłym roku, pojeździć jeszcze na
naszych nowych nartostradach obsługiwanych nowoczesnym wyciągiem. I pozostając
jednak w sferze marzeń, pośmigać jeszcze na
otwartej trasie pod Łabskim. Marzenia czynią
przyszłość. (red)
Napisz do biuletynu. biuletyn@szklarskaporeba.pl

MIKOŁAJ PAMIĘTAŁ
O WSZYSTKICH DZIECIACH
ZARÓWNO TYCH ZDROWYCH
JAK CHORYCH

Podczas „Festynu Mikołajkowego”, który
odbył się 5 grudnia pod dolną stacją wyciągu
na „Szrenicę” MOKSiAL zorganizował zbiórkę pieniędzy na chorego chłopca.
Piotrek ma 15 lat. Mieszka w Szklarskiej Porębie, gdzie właśnie skończył gimnazjum, ma
przyjaciół, psa i swoje pasje – narciarstwo i skutery. W czerwcu lekarze stwierdzili u niego ostrą
białaczkę limfoblastyczną.
Okazało się, że nasi mieszkańcy mają wielkie serce, bowiem w ramach prowadzonej AKCJI WSPARCIE DLA PIOTRKA wolontariuszki zebrały do puszek 454,19 zł. W imieniu Piotrka bardzo gorąco dziękujemy za każdy wrzucony grosik. Pieniądze zostały wpłacone na konto Piotrka. Pamiętajmy o tym, że
Błękitne niebo, biały delikatny piasek na pla- pływać można w wodach laguny. Ocieplenie każdy z nas może pomóc wpłacając pieniądze,
ży leniwie obmywany przez turkusowe morze, klimatu to dla mieszkańców Tuvalu najwięk- bądź oddając krew.
palmy ukrywające egzotyczne owoce. Jaki sze zagrożenie. Magdalena Trylańska poleciała
I TY MOŻESZ PODAROWAĆ ŻYCIE
związek z zimową Szklarska Poręba ma ten eg- na Antypody aby bliżej przyjrzeć się ludziom,
POMÓŻ PIOTRKOWI ORAZ INNYM
zotyczny obrazek? Na południowe wody Pa- którym grozi, iż ich kraj w ogóle przestanie istDZIECIOM ODDAJĄC K R E W
cyfiku, gdzie takie widoki można podziwiać, do- nieć. Na miejscu spotkała uśmiechniętych tuGrupa krwi nie ma znaczenia !!!!
tarła nasza mieszkanka Magdalena Trylańska. valczyków, którzy na pytania o zagrożenia płyJAK MOŻNA ODDAĆ KREW:
Śmiało można powiedzieć, że podróżnicz- nące ze zmian klimatycznych odpowiadają słoPrzyjdź
do Oddziału Regionalnego Centrum
ka dotarła na „drugi koniec świata”. Bowiem wami swego hymnu narodowego „Tuvalu Mo
Tuvalu położone jest na jednym z najbardziej Te Atua” - znaczy „Tuvalu dla Wszechmogą- Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Jeleniej
oddalonych miejsc od Polski. To mało znane cego”. Magda ukończyła m.in. University of Górze, ul. Ogińskiego 6 ( przy Szpitalu Wopaństewko na Oceanie Spokojnym stanowi ar- East Anglia w Norwich, gdzie edukowała się jewódzkim, na parterze za apteką)
chipelag dziewięciu wysp koralowych. Choć na kierunkach dotyczących zmian klimatu, po- Wszystkich chętnych zapraszamy:
rozpościera się na obszarze wielkości Chile to lityki środowiskowej m.in. wysp Fiji, a obec- od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30–11:00
łączna powierzchnia suchego lądu nie prze- nie studiuje na University of Copenhagen w DaKontakt: 75 764 64 26
kracza 26 km kw. Jest to więc jedno z naj- nii. Swoje doświadczenia i spostrzeżenia
mniejszych państw na świecie. Ale nie to za- przedstawiła podczas międzynarodowej kon- Dane: Piotr Sienkiewicz,
interesowało Magdalenę Trylańską. Tuvalu ferencji „Pomoc dla Tuvalu”, która odbyła się PESEL 931112008175; Klinika Transplantacji
jest bowiem zagrożone z powodu zmian kli- na początku grudnia w Krakowie. Artykuł na Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej we
matycznych. Globalne ocieplenie sprawia iż ten temat ukazał się również w ostatnim wy- Wrocławiu, ul. Bujwida 44
poziom mórz się podnosi, a to z kolei spowo- daniu miesięcznika „Podróże”.
Wpłaty można kierować na konto:
dować może, że te rajskie wysepki znikną pod Zdjęcia i artykuł dostępny na:
11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
wodami oceanu. Szerokość lądu waha się bo- http://www.podroze.pl/dzial/artykuly/tuvalu- Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowiem od 10 do 400 metrów, a wysokość tere- tuz-nad-woda/390/
wotworową”
nu nie przekracza 5 m n.p.m. Z jednej strony http://pejzaze.onet.pl/67556,g,1,27,0,tuvaul. Świdnicka 53, 50 – 030 Wrocław
ląd obmywa ocean, z drugiej zaś strony po- lu_zagrozony_raj,galeria.html (red)
Tytułem: „Dla Piotr Sienkiewicz”
Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 20 grudnia 2009 nr 18/09 (40)
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DOTARLIŚMY NA ANTYPODY

KALENDARZ IMPREZ ZIMA 2010

ZAPRASZAMY DO IT

Referat Promocji Miasta zaprasza gestorów bazy noclegowej do odebrania
materiałów promujących Szklarską Porębę w sezonie zimowym 2010. Do Państwa
dyspozycji są informatory z aktualnymi informacjami o mieście, kalendarz imprez na
zimę 2010 oraz kalendarze ścienne wydane
z okazji przyszłorocznych obchodów 50lecia nadania praw Miasta Szklarska Poręba. Materiały można odebrać w Informacji Turystycznej przy ul. Jedności Narodowej 1a. Serdecznie zapraszamy. (it)

NAGRODZONE
OZDOBY

Podczas Festynu Mikołajkowego Rozstrzygnięto Konkurs na „Najciekawszą
Ozdobę Bożonarodzeniową” W konkursie
wzięło udział 75 prac, a oto finaliści:
Kategoria - dzieci - w wieku szkół podstawowych:
Miejsce I - Paweł Tomczyszyn
Miejsce II - Jagoda Torbus - 84 pkt.
(Huba)
Miejsce III - Ilona Juszczak - 83 pkt. (masa
solna)
Kategoria - dzieci - w wieku przedszkolnym:
Miejsce I - Bartek Torbus - 86 pkt.
Miejsce II - Oliwia Krakowiak - 84 pkt.
Miejsce III - Dominika Tośko - 79 pkt.
Wszystkie nagrodzone prace można zobaczyć na fotografiach zamieszczonych na
internetowej stronie miasta www.szklarskaporeba.pl w zakładce z „życia miasta”

MOKSiAL – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej,SMS Szklarska Poręba – Szkoła Mistrzostwa Sportowego, SBP – Stowarzyszenie Bieg Piastów, DFS – Dolnośląska
Federacja Sportu, LOT – Lokalna Organizacja Turystyczna, ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego, PZB - Polski Związek Biathlonu
Szczegółowych informacji udziela: Referat Promocji Miasta, tel. 075 75 47 740, it@szklarskaporeba.pl, www.szklarskaporeba.pl; MOKSiAL, tel. 075 717 36 14, moksial@szklarskaporeba.pl, www.moksial.pl

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 20 grudnia 2009 nr 18/09 (40)

7

LATINO SYLWESTRO 2009/ 2010
SYLWESTER W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Zapraszamy na plenerową imprezę sylwestrową utrzymanej w gorących rytmach latynoamerykańskich z elementami dźwięków
kubańskich, salsy i bębnów. Nowy Rok 2010
r. rozpoczniemy w nastrojach karnawałowych,
które zapewni energetyczna muzyka rodem z
Ameryki Południowej. Gorący klimat zabawy
dodatkowo podkręci Grupa Tancerzy Ognia.
W programie proponujemy:
Porywającą muzykę, profesjonalny pokaz
tańca, pozytywne wibracje,konkursy sztucznych nagrodami pokaz sztucznych ogni FIRE
SHOW oraz dużą dawkę humoru, dobrą zabawę zagwarantują: Kabaret AdecHaDe, Zespół Coca Loca, DJ TomTom, Grupa Tancerzy
Ognia IRRBLOSS
Zabawa w parku Esplanada rozpocznie się
o godzinie 20.oo i potrwa do 2.00.
W związku ze zmianą przepisów i bezpieczeństwie imprez masowych, teren imprezy

zostanie ogrodzony. Pod muszlę koncertową
wpuszczane będą wyłącznie osoby z biletami,
które będzie można zakupić w dniu imprezy za
20 zł ( w przypadku rezygnacji z imprezy organizator nie zwraca kosztów zakupionych biletów).
Istnieje możliwość rezerwacji biletów. Dodatkowe informacje pod nr tel. 75 717 36 14
ORGANIZATOR INFORMUJE O ZAKAZIE WNOSZENIA NA TEREN IMPREZY ALKOHOLU I ŚRODKÓW PIROTECHNICZNYCH
ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13, 58 -580 Szklarska Poręba
Kontakt: 75 717 36 14,
mok@szklarskaporeba.pl,
kultura@szklarskaporeba.pl
www.moksial.pl

„Zostały po nich tylko obrazy – malarstwo
Żydów polskich przed 1939” to wystawa na
którą zapraszamy do Muzeum Karkonoskiego, Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w
Szklarskiej Porębie. Jest to największa w ostatnich latach wystawa dawnego malarstwa
polskiego na terenie Dolnego Śląska.
Prezentacja obejmuje 120 niezwykłych, zapomnianych obrazów stworzonych przez artystów w przeszłości – Żydów polskich. Na
co dzień obrazy znajdują się w Muzeum
Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym nad
Wisłą. Wystawie w Szklarskiej Porębie będzie
towarzyszyła lekcja muzealna, poświęcona
społeczności Żydów oraz ich kulturze i obyczajom.
Wśród tego obszernego zbioru można odnaleźć prace najlepszych artystów, znanych
choćby z podręczników historii sztuki: Jankiel

Adler, Jehuda Epstein, Sacha Finkelstein,
Maurycy Gottlieb, Max Hageman, Natan
Spiegel, Roman Kramsztyk, Henryk Langerman, Izrael Lejzerowicz, Abraham Neuman
i wielu innych. Jednym słowem mamy tu reprezentację malarzy środowiska żydowskiego, działających w początkach XX w. na terenach rdzennie polskich.
Szklarska Poręba i Kazimierz Dolny stanowią kolonie artystyczne, gdzie artyści
nadal żyją i tworzą. Oba miasta, jako jedyne
w Polsce, są członkami Europejskiej Federacji Kolonii Artystycznych EURO-ART. Ze
względu na brak procesu tworzenia, pozostałe
kolonie mają charakter historyczny. Przy
muzeum pod Szrenicą działa Stowarzyszenie
artystów „Nowy Młyn”, więc wystaw malarstwa współczesnego jest stosunkowo dużo.
W 2006 r. nastąpiła wymiana obrazów mło-

POLSKIE MALARSTWO
U HAUPTMANNÓW

NajTrudNIEjSZE Są ChwIlE POżEgNaNIa
11 grudnia br. na cmentarzu w Jelniej Górze –Sobieszowie pożegnaliśmy niezwykłą
osobę – Panią Ewę Stadler wieloletniego dyrektora Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.
Dyrektora, który swoją funkcję sprawował w
sposób szczególny. Nic nie uszło Jej uwadze,
o wszystkim wiedziała, wszystkiego musiała
dopilnować sama, zaglądała w każdy kącik, z
każdym porozmawiała. Dla wielu podopiecznych była jak najlepsza matka. Znała każdego
wychowanka, każdy jego problem, jego historię,
rodzinę, a nawet marzenia i często swoim działaniem przyczyniała się do ich spełnienia.
Często powtarzała, że powinniśmy stworzyć
tym dzieciom prawdziwy dom, w którym
będą mogły czuć się bezpiecznie.
Nie tylko wychowankowie mogli zaufać
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Pani Ewie i powierzyć swoje kłopoty. Wielu z
nas miało okazję skorzystać z Jej pomocy i dobrej rady, gdyż dla każdego miała czas. Praca
Pani dyrektor, Jej działania i to czego nas nauczyła – będzie dla nas drogowskazem w dalszym życiu, a wartości, które nam przekazała
będziemy starali się pielęgnować i przekazywać następnym pokoleniom, bo tych diamentów nie można zmarnować.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w
naszych sercach… Pełna ciepła wyrozumiałości
i oddania. Zawsze wspominać będziemy Panią
Ewę jako wspaniałego człowieka – dziękując
za to, że dane nam było się poznać.
Wdzięczni, bliscy współpracownicy i wychowankowie Domu Dziecka w Szklarskiej Porębie.

NARCIARSKI

CYKL BIEGOWY

20 grudnia rusza pierwszy w Polsce cykl zawodów w narciarstwie biegowym dla amatorów.
Do uczestnictwa w zawodach zachęcamy
wszystkich, dla których zimową porą bieganie
na nartach jest formą aktywności ruchowej,
sposobem spędzania wolnego czasu w dobrym
towarzystwie i pięknym otoczeniu oraz pragnących sportowej rywalizacji.
Przewidzianych w regulaminie aż 30 kategorii pozwala na wyrównanie szans, a dodatkowa specjalna kategoria rodzinna zachęca do
startu reprezentantów wszystkich pokoleń.
Pierwszy start zaplanowano w niedzielę 20
grudnia. Jeśli tylko warunki na to pozwolą, zawody będą rozgrywane co 2 tygodnie. Szczegóły w regulaminie SNS oraz na stronie:
www.sns-nartybiegowe.pl

dych z Kazimierzem Dolnym, a teraz przyszedł czas na malarstwo stare.
Obrazy polskiego malarstwa żydowskiego można oglądać do 28 marca 2010 r.,
wstęp kosztuje 10 zł. Organizację wystawy sfinansowało Miasto Szklarska Poręba. (muz)

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2010.

Termin składania ofert do 15.01.2010r.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej: pożytek publiczny
2010, na stronie (www.szklarskaporeba.pl)
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Buczka 2.

WYSTAWA

PTAKI SPITSBERGENU

Karkonoski Park Narodowy zaprasza
do obejrzenia wystawy fotografii Mateusza
Moskalika p.t. "Ptaki Spitsbergenu".
Wystawa będzie udostępniona do zwiedzania do 10 lutego 2010 w Karkonoskim
Centrum Edukacji Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej
Porębie, ul.Okrzei 28, od wtorku do niedzieli w godzinach od 900 do 1500.
Wstęp bezpłatny!!! Serdecznie zapraszamy!!!
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
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