Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu (taka jest oficjalna nazwa tej placówki) obecnie
uznawany jest za jeden z najlepszych na Dolnym Śląsku. Posiada
23 specjalistyczne oddziały szpitalne. Placówka zatrudnia najlepszych lekarzy specjalistów. Dysponuje najnowocześniejszym sprzętem
diagnostycznym. Ma zapewnione
odpowiednie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. I cały
czas się rozwija.
Dotychczasowy rozwój i unowocześnienie WSSPZOZ w znacznej
mierze odbyło się dzięki pozyskaniu
przez dyrekcję środków zewnętrznych w tym w ramach programów
unijnych. Szpital posiada duże doświadczenie w wykorzystywaniu
tych źródeł finansowania rozwoju.
Zgorzelecki szpital zainteresował się Szklarską Porębą ze względu na
atrakcyjny klimat sprzyjający rehabilitacji oraz budynek, który po odpowiedniej
adaptacji spełniać będzie niezbędne warunki. Nasz SP ZOZ od wielu lat przynosi
straty. Narodowy Fundusz Zdrowia systematycznie obcina kontrakty, co zmniejsza wpływy. Dotyczy to głównie oddziału
paliatywnego. Dyrekcja ze Zgorzelca
tymczasem chce rozwijać swoje usługi
związane z rehabilitacją pacjentów kardiologicznych. Dotychczas, z powodu
małej ilości miejsc rehabilitacyjnych na
Dolnym Śląsku, wysyłani byli oni poza
granice województwa, co jest droższe dla
NFZ. Nasza placówka przy ul. Szpitalnej
doskonale nadaje się na zorganizowanie
takiego oddziału rehabilitacyjnego dla
pacjentów kardiologicznych. Sami nie
mamy szans na tworzenie takich usług. Do
tego potrzebne jest całe zaplecze techno-

logiczne i przede wszystkim medyczne.
Szpital, który ma odpowiednią kadrę,
dostanie kontrakty NZF.

duje dalszą modernizację naszego
SPZOZ. Uruchomienie nowych poradni
powiązane będzie ze zwiększeniem zatrudnienia lekarzy, kadry pielęgniarskiej
i fizjoterapeutycznej, a także obsługi.
Szacuje się, że wydatki na zakup specjalistycznego wyposażenia, w pierwszej

Oczywiste jest pytanie co to da mieszkańcom Szklarskiej Poręby? Połączenie
umożliwi powszechną dostępność do pozostałych poradni oraz badań wysokospecjalistycznych w pozostałych placówkach zgorzeleckiego szpitala (np. w
Gryfowie). Mieszkaniec nie będzie tak
długo oczekiwał w kolejce do specjalistów. Nie będzie musiał na tomograf jechać do Wałbrzycha. Już od teraz, bez kolejki ma gwarantowane badania na
nowoczesnym tomografie w Gryfowie i
super nowoczesnym w Zgorzelcu.
Utrzymane zostaną dotychczasowe poradnie specjalistyczne. Ponadto planowane jest rozszerzenie dodatkowych poradni: chirurgii urazowo-ortopedycznej,
kardiologicznej, ginekologicznej, urologicznej, rehabilitacji ambulatoryjnej, rehabilitacji kardiologicznej -szpitalnej.
Porozumienie o połączeniu przewi-

kolejności do gabinetów specjalistycznych
i kriokomory wymagać będą nakładów w
wysokości ok. 1,7 mln złotych Zagospodarowane zostanie trzecie piętro na oddział rehabilitacji kardiologicznej. Rozważana jest koncepcja rozwiązania
funkcjonalnego lokalizacji ZOL i rehabilitacji ambulatoryjnej. Chodzi tu o wygodę
pacjenta. Rozszerzenie działalności leczniczej, koszty remontów i zakupu urządzeń poniesie nowa jednostka. Miasto nie
będzie obciążone kosztami unowocześnienia przychodni. Ważne w procesie połączeniowym jest to, że obiekty przychodni w dalszym ciągu pozostaną
własnością miasta. Szpital będzie korzystał z nich na zasadzie użyczenia.
O połączeniu decyduje nie tylko kierownictwo placówek. Teraz decyzja leży
w rękach Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie i Rady Powiatu Zgorzeleckiego.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego będzie głównym udziałowcem spółki, która ma
powstać aby wybudować
nowoczesny ośrodek narciarski na Polanie Jakuszyckiej. Udziałowcami
mają być też gmina
Szklarska Poręba oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów.
W tej sprawie podpisany
został list intencyjny.
Choć od podpisania listu intencyjnego do realizacji inwestycji akurat w tym wypadku
droga może się okazać wyjątkowo wyboista, jednak jest to kolejny krok do utworzenia profesjonalnego ośrodka, który będzie służyć i zawodowcom i amatorom.
Spółka celowa, w której samorząd województwa będzie głównym udziałowcem,
była rozpatrywana od samego początku.
Taki był cel samorządu Szklarskiej Poręby, który nigdy nie ukrywał, że miasta
nie będzie stać na wniesienie wkładu
własnego niezbędnego, aby skorzystać z
pieniędzy gwarantowanych przez Warszawę. To właśnie dzięki zabiegom
Szklarskiej Poręby inwestycja na Polanie
Jakuszyckiej została wpisana do kontraktu województwa dolnośląskiego (na
pierwszym miejscu), co otwiera drogę do
pieniędzy centralnych. Podczas ostatniej
wizyty burmistrza w Warszawie, Minister

Sportu kolejny raz potwierdził wcześniejsze ustalenia o współfinansowaniu inwestycji sportowych w naszym mieście.
Tą samą informację przekazali też członkowie Sejmowej Komisji Sportu, którzy
z wizytą roboczą odwiedzili Szklarską Porębę. Są więc gwarancje rządowe i wojewódzkie aby zrealizować zarówno budowę stadionu narciarskiego ze strzelnicą
biathlonową i zapleczem socjalnym oraz
halę lekkoatletyczną przy stadionie w
Szklarskiej Porębie. Podczas spotkania na
Polanie Jakuszyckiej posłowie kolejny raz
powiedzieli, że nie ma szans aby prywatne
stowarzyszenie otrzymało pieniądze na inwestycje. Tym bardziej, że całość zadania
jest szacowana na niemal 70 mln złotych.
Podpisany list intencyjny przybliża nas
do tego, aby utworzyć ośrodek narciarstwa biegowego i lekkoatletyczny z in-

frastrukturą techniczną i socjalną na poziomie europejskim. To oznacza, że do
Szklarskiej Poręby będzie
przyjeżdżać jeszcze więcej
sportowców, którzy chcą
korzystać z naszych wyjątkowych warunków klimatycznych, które kapitalnie
pomagają się przygotować
do najważniejszych zawodów. W ślad za nimi przyjeżdżać będzie jeszcze więcej amatorów, a to oznacza
dalszy rozwój tego sektora
branży turystycznej i nowe
miejsca pracy choćby w
wybudowanym ośrodku.
Szerzej do sprawy powrócimy w kolejnym numerze Biuletynu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie budowy Skateparku. Spotkanie odbędzie się w środę
1 października 2014 r. o godzinie 16.30 w
sali nr 2 Urzędu Miejskiego.
Celem spotkania jest prezentacja rozwiązań lokalizacyjnych i projektowych
oraz funkcjonalności kompleksu rekreacyjnego.
Na spotkanie zapraszamy nie tylko miłośników jazdy na deskorolkach, hulajnogach czy BMX-ach, ale także wszystkich mieszkańców zainteresowanych
bezpiecznym uprawianiem przez swoje
dzieci sportów ekstremalnych.

Trwa zasiedlanie nowych budynków
socjalnych. W pierwszej kolejności lokatorzy pojawili się przy ul. Obrońców Pokoju 10. Kiedyś był to tzw. budynek pensjonatowy, z którego czynsz wynosił
niespełna 450 złotych. Po gruntowanej
przebudowie powstało w nim 7 jednopokojowych lokali socjalnych o powierzchniach od 25,92 m2 do 37,07 m2. Niektóre
z nich mają ułatwienia dla inwalidów.

Takie słowa powiedział sobie Pan
Krzysztof Jarzębski i dokonał niesamowitego wyczynu. Jako osoba poruszająca
się na wózku inwalidzkim, zdobył Szrenicę. Trasa prowadziła przez Wodospad
Kamieńczyka na Halę Szrenicką. Nie jest
to łatwy szlak i nieprzygotowani turyści
z mozołem docierają do celu. Pan Krzysztof poruszając się na niektórych odcinkach
na rękach i ciągnąc za sobą wózek inwalidzki na hali Szrenickiej zameldował się
po ok. 5 i pół godziny! Zdjęcia nie oddają
całego trudy wyprawy ale przybliżają
choć trochę wysiłek Pana Krzysztofa.
Pan Krzysztof Jarzębski jako dziecko
zainteresował się sportem i jako dziesięcioboista został zawodnikiem Łódzkiego
Klubu Sportowego. Karierę przerwała
choroba nowotworowa w wyniku której
stracił obie nogi. Choć lekarze odradzali
mu intensywne treningi Pan Krzysztof
uważa, że to sport pozwolił mu pokonać
chorobę. Skąd taki pomysł? Pan Krzysztof jako urodzony sportowiec lubi bić rekordy. Mimo, że dokonał w swoim życiu
wielu niesamowitych rzeczy jak np.: jazda
na wózku inwalidzkim z Łodzi do Warszawy, podróż na handbiku z Łodzi do
Londynu, z Aten do Warszawy, z Berlina

Nowe lokale choć z nazwy są socjalne,
to w rzeczywistości ładne, o wysokim standardzie, dobrze wykończone mieszkania ze
wszystkimi mediami. Dlatego stworzono
zasady, które obowiązują podczas przydziału tych mieszkań. Analizowany jest dochód najemcy, czy będzie w stanie utrzymać
mieszkanie. Mieszkania są proponowane
zarówno osobom z listy jak i lokatorom
ostatnich lokali komunalnych we wspólnotach. Chodzi o to, aby gmina przestała

do Łodzi czy ostatnia kajakowa wyprawa
Wisłą z Krakowa do Gdańska nie miał na
swoim koncie wyprawy w góry. Wybór
padł na Karkonosze i nie mogło być lepiej.
Po dotarciu do schroniska Pan Krzysztof
przyznał, że choć był już w wielu miejscach na świecie to jednak krajobraz polskich gór robi największe wrażenie. Cały
wyczyn Pana Krzysztofa to oprócz jego
osobistego zwycięstwa, zwrócenie uwagi
na osoby niepełnosprawne, które poprzez
aktywne uprawianie sportu i wiarę we
własne możliwości mogą sprawiać, że nie
ma rzeczy niemożliwych. To nie ostatnia
wizyta Pana Krzysztofa w Szklarskiej
Porębie. Jak powiedział, za rok chce
wziąć udział w Mistrzostwach Świata i zamierza odegrać tam znacząca rolę. Do

Trwa przejmowania firmy Maraton,
która dotychczas dzierżawiła miejski stadion wraz z zabudowaniami. Po zakończeniu procedury restrukturyzacyjnej nieruchomościami będzie zarządzać spółka
Sport, która dotychczas zajmowała się organizacją Pucharu Świata w narciarstwie

być „udziałowcem” wspólnot. Prowadzony
jest też wywiad środowiskowy.
W sumie w najbliższych tygodniach zasiedlone zostaną 23 mieszkania. Tymczasem na liście oczekujących na gminny
kwaterunek oczekuje 57 osób. Jak widać
zrealizowane inwestycje w znacznym stopniu zmniejszą kolejkę. Ponadto, co ma
niebagatelne znacznie, dzięki budowie nowych mieszkań, rozpoczyna się ruch w dotychczasowym zasobie komunalnym. Są
osoby, które zajmują duże lokale i chętnie
przeprowadziłyby się do mniejszych, zwalniając tym samym większe mieszkania potrzebne dużym rodzinom. Dotychczas nie
było wielu okazji do takich zamian.

Szklarskiej Poręby wróci przynajmniej
jeszcze dwa razy by ostro potrenować.
Serdeczne gratulacje dla Pana Krzysztofa. Dokonał wspaniałej rzeczy nie szukając przy tym wymówek.

biegowym. Równolegle z procesem przejmowania trwają prace związane z modernizacją bieżni. Przygotowywany jest
też regulamin korzystania ze stadionu.
Zainteresowanie jest bardzo duże, dlatego
zbierane są opinie różnych grup, które wyrażają chęć prowadzenia treningów.
O sprawie zarówno przejęcia stadionu
jak i regulaminie korzystania napiszemy
szerzej w następnych numerach Biuletynu.

Szkoda, że wakacje nie trwają 3 miesiące. Taką opinię można było usłyszeć
w tym roku nie tylko od dzieci, ale od przedsiębiorców. Jeszcze jeden miesiąc,
pozwoliłby nadrobić straty po zimie, której praktycznie nie było.
Tegoroczne wakacje pod względem turystycznej frekwencji były udane. Spory ruch
turystyczny odnotowywany był już od początku lipca, gdy zazwyczaj sezon zaczynał
się w drugiej dekadzie tego miesiąca. I wysokie obłożenie było niemal do samego
końca. Ostatni tydzień sierpnia, ku zaskoczeniu wielu przedsiębiorców, miał całkiem
duże obłożenie.
Większy niż w poprzednich latach
ruch turystyczny widać nie tylko we
wpłatach opłaty miejscowej, ale także
w statystykach KSWiK. Niewątpliwie
odnotowano większe zużycie wody w
porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich. Choć nie zawsze
duży ruch turystyczny przekłada się na
większe obroty. Część przedsiębiorców
gastronomii przyznaje, że choć na ulicach widać było większą ilość turystów,
to jednak nie miało to wpływu na obroty. Przy czym od razu przyznają, że
w ostatnich latach wzrosła w mieście
liczba punktów gastronomicznych.
Tylko w samym centrum w tym roku do
użytku oddano dwie kawiarnie i jedną
restaurację. To musiało mieć wpływ na
obroty. Tak samo jak wpływ ma pogoda. Wiadomo, że im bardziej deszczowa tym większe obroty w gastronomii. Tymczasem tegoroczne lato było
raczej stabilne. Padał deszcz, ale nie były to
opady ciągłe, kilkudniowe.
W dalszym ciągu naszym głównym letnim
klientem są Polacy. I oczywiście dominują
rodziny z dziećmi, które nie mogą narzekać
na brak atrakcji: dwa parki linowe, park dinozaurów, Esplanada ze swoja bogatą ofertą
rozrywkową, dwie ekspozycje muzealne poświęcone minerałom, huta szkła, Chata Walońśka, Ogród Ducha Gór – te wszystkie
atrakcje miały swoich klientów od rana do
wieczora. Jednak widać też coraz więcej
klientów zza granicy. Przede wszystkim
Czesi, którzy nas odwiedzają z najbliższych
miejscowości położonych za granicą. Przyjeżdżają aby zwiedzać miejsca, ale również
korzystać z naszych atrakcji, które w znakomity sposób uzupełniają ich ofertę. Gdy
popatrzy się na ofertę Harrachova i Szklarskiej Poręby, to choć w niektórych punktach
jest ona podobna, to jednak w wielu innych
bardzo się różni i wzajemnie uzupełnia. To
bardzo dobre rozwiązanie dla obu miejsco-

wości, które w dodatku połączone są koleją,
z której korzystają turyści mieszkający po
obu stronach granicy. W czasie wakacji tzw.
„Kolej Izerska” nie narzeka na frekwencję.
Po Czechach drugą liczną grupą są
Niemcy i Duńczycy, choć nie są to liczby zadowalające. W tym wypadku jest potrzebna
oferta skierowana bezpośrednio do gości
zza granicy. Strona internetowa miasta wiele

lat temu została przetłumaczona na wersje
obcojęzyczne. Jednak przedsiębiorcy hotelarscy do dzisiaj nie korzystają z możliwości promocji swoich obiektów. W niemieckiej wersji językowej zgłoszonych jest
zaledwie 10 obiektów, w wersji anglojęzycznej 8, a w czeskiej zero. System internetowy umożliwia samodzielne stworzenie
obcojęzycznej wersji wizytówki swojego
obiektu, a także jej edycji. Warunkiem jest
jednak zamieszczenie obcojęzycznej oferty
zgodnej z wersją językową serwisu. Niedopuszczalne jest publikowanie polskich wersji reklam obiektów na obcojęzycznych stronach serwisu. A to, że warto taką internetową
wizytówkę utworzyć świadczą statystyki.
Oficjalny serwis miasta Szklarska Poręba jest
głównym źródłem pozyskiwania informacji
o mieście przez turystów. Dlatego kolejny raz
zachęcamy do umieszczania w nim swoich
reklam w obcojęzycznych wersjach językowych.
O rekordowych wakacjach świadczy też
liczba odwiedzających punk Informacji Tu-

rystycznej. Tylko w sierpniu do IT przyszło
ponad 4500 osób. To absolutny rekord.
Turyści najczęściej pytali o atrakcje Szklarskiej Poręby i okolic, trasy Rowerowej Krainy, Kolej Izerską, wyciąg na Szrenicę i Magiczny Szlak Ducha Gór. Gra terenowa
cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci. Ten rodzinny
sposób na poznawanie Szklarskiej Poręby z
każdym rokiem staje się coraz bardziej popularny. Łącznie w okresie wakacji z gry terenowej Magiczny Szlak Ducha Gór skorzystało ponad 500 osób.
Równie dużym zainteresowaniem turystów cieszyły się bezpłatne wycieczki po Magicznym Szlaku Ducha Gór. W każdy poniedziałek lipca i sierpnia ze Skweru

Radiowej Trójki przewodnik górski zabierał
turystów na szlak. Kiedy w dniu wycieczki
ogłaszaliśmy zapisy na następny poniedziałek to najpóźniej do czwartku nie było już
wolnych miejsc! Wycieczki okazały się absolutnym hitem wakacji i z całą pewnością
będą kontynuowane w przyszłym sezonie.
Po raz pierwszy pojawili się Społeczni Informatorzy Turystyczni. To grupa osób które
poruszając się po najczęściej uczęszczanych
szlakach udziela turystom informacji o atrakcjach. Wszyscy są oznakowani. Powstały też
punkty stałe. Między innymi przy kolejce
górskiej w Parku Esplanada.
Nie obyło się bez zabawnych sytuacji
związanych z obsługą ruchu turystycznego.
Nasi goście czasami przekręcają nazwy atrakcji stąd min. Wodospad Szklanki, Wodospad
Kamińskiego, Wielki Zamek (chodziło o
Wysoki Kamień), Góry Izraelskie, Kolej
Iberyjska, wyciąg ze Szrenicy na Śnieżkę, czy
rozkład jazdy autobusów na Śnieżkę.
Kalendarz imprez na lato był tego roku bar-

dzo bogaty. Począwszy od
czerwca aż do końca sierpnia ni
było tygodnia aby w Szklarskiej Porębie nie odbywało się
ciekawe wydarzenia. W dużej
mierze do udanego sezonu przyczynił się Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, który jest organizatorem
i współorganizatorem imprez o
różnorodnym charakterze.
Sezon letni MOKSiAL rozpoczął na rockowo koncertem w
Ogrodzie Ducha Gór. Tam również w tym czasie odbywały się
międzynarodowe warsztaty
„Skrzydlate Domy”.Muzycznie
lato trwało przy dźwiękach: Karkonoskiej Wakacyjnej Orkiestry Kameralnej,
Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki
Studenckiej. Odbyły się koncerty w Rodzinnym Parku Esplanada w tym m.in. reagowe
granie podczas Festiwalu Rowerowego. Na
skwerku Trójki podjęto próbę bicia rekordu
Guinessa w plenerowym najdłuższym graniu
na pianinie utworów różnych.
Przez niemal całe lato Ośrodek Kultury organizował w centrum miasta na Skwerze Radiowej Trójki różnorodne spotkania ze sztuką
wszelaką. Podczas ArtSkweru – Letniego Festiwalu Sztuki odbyło się: 31 warsztatów, 2
spektakle teatralne, 2 spektakle cyrkowe, 3 występy muzyczne i taneczne, 10 pokazów (m.in.
wytopu szkła, formowania szkła na gorąco,
wytopu brązu i żeliwa, wypału ceramiki, iluzjonistyczny). Gościło u nas: 37 instruktorów
i 15 stoisk promocyjnych, rękodzielniczych.

W kalendarzu imprez znalazła się również międzynarodowa konferencja naukowa dla
miłośników Kolei Izerskiej. W
ramach projektu „Kronika mojego miasta” odsłonięto wystawę pod tym samym tytułem
na Skwerze Radiowej Trójki,
wydano również katalog ze
wspomnieniami mieszkańców
Szklarskiej Poręby.
Wiele z tych imprez odbyło się przy wsparciu mieszkańców Szklarskiej Poręby ,
instytucji i firm tu działających. Ofertę rozrywkową
wzbogacił też Rodzinny Park
Rozrywki Esplanada oraz
klub Jazgot, które organizowały własne
wydarzenia muzyczne.
Jesień to w branży turystycznej okres odpoczynku i przygotowań do zimy. Wszyscy
mamy nadzieję, że będzie lepsza niż ostatnia. Czas pokaże.

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba i
Karpacz oraz kilka firm chcą stworzyć
„Subregion Sudecki”. Podpisano w tej
sprawie list intencyjny.
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału rekreacyjnego i sportowego oraz wspólna promocja Subregionu Sudeckiego,
wyznaczonego geograficznie
m.in. wokół miejscowości
Świeradów-Zdrój, Karpacz i
Szklarska Poręba. Oprócz
wymienionych miast projekt
realizować będą m.in.
KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
Uzdrowisko ŚwieradówCzerniawa, INTERFERIE
SA, Ośrodek SKI & SUN
Świeradów-Zdrój, Sudecki Inkubator
Przedsiębiorczości oraz Uniwersytet
Ekonomiczny we Wrocławiu.Celem
współpracy samorządów oraz sektora

prywatnego jest wspólne wzmocnienie
promocji regionu, a co za tym idzie jego
potencjału turystycznego i konkurencyjności. Osiągnięcie powyższych celów
będzie realizowanie m.in. poprzez:

Współdziałanie na rzecz rozwoju regionu obejmującego miejscowości:
Świeradów Zdrój, Karpacz, Szklarska
Poręba oraz gminy przyległe,

Dokładane wszelkich starań na rzecz
zwiększenia potencjału turystycznego, w
tym poprzez rozwój infrastruktury noclegowej, sportowej i rekreacyjnej, przy
jednoczesnym zwiększeniu nakładów
na ochronę środowiska naturalnego,
Utworzenie jednego z największych w
Europie centrum sportów górskich mającego na celu rozszerzenie
grupy potencjalnych klientów o
kluby sportowe oraz osoby aktywnie spędzające wolny czas,
Utworzenie komfortowej
sieci komunikacyjnej pomiędzy miejscowościami i obiektami wchodzącymi w skład
Projektu,
Stworzenie pozytywnego
odbioru Projektu, a także strategii marketingowej i silnego
komunikatu
promującego
„Subregion Sudety” zarówno w
kraju, jak i za granicą,
Zaangażowanie w Projekt kolejnych
jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców prywatnych.

Historia odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości i poczucia wartości
mieszkańców kraju, regionu czy miasta.
Szklarska Poręba to miejsce szczególne dla
kilku pokoleń żołnierzy Wojsk Ochrony
Pogranicza. W przyszłym roku będziemy
obchodzić 70 rocznicę objęcia ochrony granicy w Sudetach przez Wojsko Polskie. Organizacja uroczystości to wielkie przedsięwzięcie. Idea upamiętnienia zdarzeń z
najnowszej historii miasta i oddania hołdu
strażnikom granicznym spotkała się z wielkim uznaniem i poparciem wielu ludzi i
środowisk. Napisanie i wydanie książki historycznej będzie szczególną formą godnego uczczenia pamięci tych, którzy rozpoczynali służbę w ochronie granicy w

Sudetach oraz tych, którzy profesjonalnie
ją kontynuowali.
Pamięć ludzka jest ulotna a fakty, z którymi nie mamy na co dzień do czynienia, nie
przypominane, bezpowrotnie giną w niepamięci, umierają! Każdy, kto posiada dokumenty, listy, fotografie, pamiątki, widokówki, wycinki z gazet, kto w swej pamięci
przechowuje obrazy zdarzeń z tamtych czasów, może być współautorem tego dzieła.
Komitet Organizacyjny Obchodów 70
Rocznicy Objęcia Ochrony Granicy w
Karkonoszach i Górach Izerskich przez
Wojsko Polskie zaprasza wszystkie osoby
zainteresowane w/w tematem na spotkanie
w dniu 2 października 2014 r. o godzinie
17.00 w MOKSIAL-u ul. Słowackiego 13.

Przypominamy, przede wszystkim rodzicom, że od kilku tygodni obowiązuje
przepis, wprowadzający nakaz posiadania
odblasków w terenie niezabudowanym. Co
prawda dzieci uczęszczające do szkół w
Szklarskiej Porębie nie korzystają z takich
dróg poza terenem niezabudowanym, jednak mimo wszystko warto zadbać o to, aby
były widoczne na ulicach. Między innymi
dlatego dzieci otrzymały na początku roku
szkolnego odblaski, aby zawiesić je na
swych tornistrach czy plecakach.
Z początkiem roku Straż Miejska i Policja kontrolowała też ruch drogowy pod
szkołami. Przy okazji zatrzymano matkę,
która przywiozła dziecko do szkoły prowadząc samochód pod wpływem alkoholu.

obelisku z tablicą pamiątkową, postawienie pamiątkowego kamienia granicznego
obok obelisku oraz – co uważamy za najważniejsze napisanie i wydanie książki pt.

skiego o dobrowolne wpłaty na realizację obchodów tej rocznicy. Wpłat proszę
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
Wykaz fundatorów - darczyńców będzie z dokumentacją pamiątkową złożony w postumencie obelisku.

W 2015 roku przypada 70 rocznica powstania WOP, (a także 623 rocznica powrotu polskich słupów/kamieni granicznych w Sudety). Koło nr 7 Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego w Szklarskiej
Porębie oraz Zarząd Rejonowy ZŻ WP w
Jeleniej Górze pragną z okazji tej rocznicy
w dniu 30 maja 2015 roku oddać hołd żołnierzom ochraniającym granicę państwa
i uczcić tę rocznicę w sposób szczególny.
Planujemy postawienie pamiątkowego

HISTORIA
GARNIZONU
SZKLARSKA PORĘBA.
Obelisk stanie na skwerku przed DW
Bożena, który również ma otrzymać nazwę Skwer Wojsk Ochrony Pogranicza.
Przedsięwzięcie wymaga nakładów finansowych. Dlatego zwracamy się z apelem do byłych żołnierzy Wojska Pol-

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego
Feliks Rosik - sekretarz@szklarskaporeba.pl
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
ppłk Edward Basałygo - zbzzjg@wp.pl

Cafe Park Rozrywki Esplanada zaprasza na spotkanie spotkanie autorskie z fotografikiem i podróżnikiem Karolem Nienartowiczem. To właśnie jego
fotograficzne karkonoskie pejzaże można
oglądać w galerii Cafe Park Esplanada.Podczas spotkania Karol Nienartowicz opowie o ostatnich swoich wyprawach w europejskie góry oraz
zaprezentuje niepublikowane dotychczas
fotografie. Więcej o autorze na jego blogu
http://karolnienartowicz.blogspot.com/
Spotkanie odbędzie się 25 września
2014 o godzinie 19.00
Zapraszamy do rezerwacji miejsc Cafe Park Esplanada tel. 75 74 28 717

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada
oraz Lokalna Organizacja Turystyczna
zapraszają na Piknikowe Minigolfowe
Mistrzostwa Szklarskiej Poręby 2014.
Zawody odbędą się 5 października o godzinie 13.00 Dla uczestników, wzorem
ubiegłego roku, organizatorzy szykują
pieczone ziemniaki prosto z jesiennego
ogniska.
Mistrzowskim potyczkom w minigolfie towarzyszyć będzie zabawa na symulatorze snowboard, a także możliwość

Do końca października odbywać się będą
bezpłatne warsztaty kreatywnego pisania organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej. Spotkania
przeznaczone są dla osób, które chcą spróbować swoich sił w pisaniu form prozatorskich. Poprowadzi je studentka dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
To doskonała okazja, żeby przekonać
się czy to, co piszemy ma potencjał. Najlepsze opowiadania, które powstaną w ra-

sprawdzenia umiejętności strzeleckich na
strzelnicy laserowej, którą przygotuje
Szkoła Mistrzostwa Sportowego.
Organizatorzy zapraszają do współpracy
inne podmioty. Impreza w założeniu ma
mieć charakter spotkania towarzyskiego
branży turystycznej po sezonie letnim.
Zainteresowanych współpracą prosimy
o kontakt email biuro@parkesplanada.pl
UWAGA! W razie deszczu impreza odbędzie się tydzień później.

mach warsztatów, zostaną wydane w formie darmowej antologii opowiadań w
formacie na czytniki e-book i pdf. Możliwe jest to dzięki współpracy z wydawnictwem Twoje Historie.
Warsztaty wieńczyć będzie spotkanie z
wydawcą, Łukaszem Śmiglem, który prowadzi podobne zajęcia na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz wyjazd do Instytutu
Dziennikarstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapraszamy w każdą środę, o godzinie 17:00 do Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej. (MOKSiAL)

Niewykluczone, że Szklarska Poręba
będzie zmuszona zapłacić karę w wysokości 160 tys. złotych. To skutek niedopilnowanych w latach 2006-2012 terminów wydawania warunków zabudowy
dla inwestycji celu publicznego. Osoby,
które były za to odpowiedzialne zostały
zwolnione i już nie pracują w Urzędzie
Miasta. Problem jednak pozostał. Prawnicy sprawdzają, czy w tym wypadku
mogą mieć zastosowanie przepisy, które
choć w części pozwoliłby na odzyskanie
pieniędzy od byłych urzędników, którzy
doprowadzili do takiej sytuacji. Jednocześnie sprawdzane są możliwości choćby
częściowego umorzenia kary, którą należy
wnieść do Urzędu Wojewódzkiego.

Ogród jest miejscem, gdzie można się
wyciszyć i odpocząć, rozłożyć koc na
ziemi, rozpalić grilla, czy pograć w
piłkę. Niektórzy jego wyglądowi poświęcają bardzo dużo czasu traktując to
jako hobby, a przy okazji upiększają
miasto. Dlatego w tym roku przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszy ogród.
Jury w okresie od maja oceniało zgłoszone ogrody. Brano pod uwagę m.in. wpisanie w otoczenie, założenia przestrzenne,
dobór roślin, estetyka, elementy specjalne,
a także nawiązanie do tradycji założeń
ogrodowych Karkonoszy. Przy ocenach
uwzględniono aktualne uwarunkowania

jak rozbudowa kompozycji i przede
wszystkim wzięcie pod uwagę różnorodność klimatycznej poszczególnych rejonów Szklarskiej Poręby, wszak w innym
czasie kwitną te same rośliny w Szklarskiej
Porębie Dolnej i na Białej Dolinie. Komisja konkursowa była mile zaskoczona poziomem i kreatywnością twórców.
Najpiękniejszym okazał się ogród Jadwigi i Jana Dębkowskich ze Szklarskiej
Poręby Dolnej, drugie miejsce zajął ogród
Danuty Misiuk na Marysinie, a trzecie
ogród na Białej Dolinie Barbary Korycińskiej. Wyróżnienia przyznano ogrodom Marii Maćkowiak, Ireny Sierpińskiej
i Manfreda Brauera.

I miejsce ogród Państwa Dębkowskich

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Hotel Bossa Nova
zapraszają na spotkanie z pasjonatami,
którzy w górach zostawili swoje serce. Realizują się poprzez fotografię, film czy
sporty ekstremalne. Łączy ich miłość do
gór oraz to że są amatorami.
Zapraszamy na wernisaż wystawy
fotograficznej Elżbiety Bojczuk, Damiana Stoszko i Daniela Koszeli, oraz
do Kina na Wysokości na film pt.
„Shame On You Winter”
● data: 25 września 2014 r.
godz. 17:00 wernisaż wystawy,
godz.18:00 projekcja filmu,
● Miejsce: Hotel Bossa Nova,
Wernisaż wystawy: Tematem wystawy są Góry Izerskie i Karkonosze,
fotografie zostały wykonane przez na-

szych mieszkańców: Damiana Stoszko i
Daniela Koszelę oraz jeleniogórzankę
Elżbietę Bojczuk. Wystawę będzie można
oglądać w terminie: 25.09. – 09.10.2014

Wszyscy laureaci otrzymali tematyczne
albumy, a nagrodą główną była wycieczka do Głuchowa na XVI Międzynarodowe Dni Ogrodnika.
To już drugi konkurs w tym roku, którego celem jest wyróżnienie osób, które
w sposób szczególny dbają o wygląd posesji, a tym samym miasta. Wcześniej rozstrzygnięty był konkurs na najładniejszy
balkon. To ważne, aby zwracać uwagę na
najbliższe sobie otoczenie. Czasami wystarczy przystrzyc trawę i żywopłot, aby
zrobiło się ładnie. Miasto to przede
wszystkim jego mieszkańcy i od nas
wszystkich zależy, jak będzie wyglądać
Szklarska Poręba.
II miejsce ogród
Pani Danuty Misiuk

r. w Hotelu Bossa Nova, po 09.10.14r. wystawa zostanie przeniesiona na Skwer
Radiowej „Trójki”.
Film: Shame On You Winter, to
pierwszy, pozabudżetowy film o ekstremalnych wyczynach narciarskich produkcji KTT Home Video. Film pokazuje,
jak wyglądała zima dla 13
osobowej grupy narciarzy, którzy nie boją się
skakać na dużych skoczniach i najróżniejszych
przeszkodach w mieście.
Ujęcia do filmu realizowane w 4 krajach Europy.
Duża dawka humoru połączona z dobrą muzyką.
Wojciech Bulas –
mieszkaniec Zakopanego, złoty medalista Mistrzostw Polski w narciarstwie dowolnym w
2014r.
(MOKSiAL)

