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PRZYSZŁOŚĆ W EDUKACJI
Święto Edukacji Narodowej to okazja
do tego, aby przedstawić szerszą informację na temat oświaty w Szklarskiej Porębie. Z racji objętości materiału, w Biuletynie przestawimy najistotniejsze
kwestie. Szerszy materiał na ten temat jest
na stronie BIP miasta w kategorii Oświata
i Wychowanie/Aktualności.
Miasto Szklarska Poręba na podstawie
przepisów ustaw ma obowiązek prowadzenia i zakładania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. Obowiązek prowadzenia szkół średnich ciąży na powiecie.
Szklarska Poręba prowadzi 6 placówek
oświatowych: 2 przedszkola publiczne, 2
szkoły podstawowe i 2 gimnazja: powszechne i sportowe. Gimnazja wchodzą
w skład Zespołu Szkół i Mistrzostwa
Sportowego im. J.I. Sztaudyngera. Do
podstawówek uczęszcza prawie 280
dzieci, a w gimnazjach naukę kontynuuje
150. Pozostałe dzieci wybrały gimnazja
poza Szklarską Porębą. Do Przedszkoli
uczęszcza niemal 200 dzieci.
W przeciwieństwie do wielu innych
miejscowości podobnej wielkości (np.
Karpacz) w Szklarskiej Porębie są dwie
szkoły podstawowe. Nie można tych szkół
połączyć. Ani SP1 ani SP 5 nie mają wystarczającej liczby pomieszczeń, aby po-

zdjęcie z zasobów SP1
mieścić wszystkie dzieci. Nie ma też zgody
na to, aby prowadzić zajęcia na dwie
zmiany. Gra nie jest warta świeczki. Koszty
społeczne takiej decyzji byłyby znacznie
wyższe od uzyskanych oszczędności.
Najmniejszą szkołą i z najgorszymi warunkami lokalowymi jest obecnie SP5. Dlatego w ostatnich latach to tam są kierowane
środki na remonty. Najpierw sala gimnastyczna, a teraz budynek szkolny jest sukcesywnie ocieplany. Wymieniono już niemal

Drodzy Nauczyciele!
Z okazji tak doniosłego Święta, trudno znaleźć słowa, które byłyby odpowiednie, aby podziękować Wam Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy za Wasze
poświęcenie, trud i serce okazywane młodemu pokoleniu Polaków.
Szkoła to drugi dom, a Wy obok rodziców, kształtujecie serca i umysły dzieci
i młodzieży. To dowodzi, jak ogromne zadanie spoczywa na barkach Nauczycieli.
Waszą rolę w życiu państwowym i społecznym najlepiej oddają znane słowa
Andrzeja Frycza Modrzewskiego:,,Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie’. Dlatego dziękuję Wam za trud i wysiłek w pogłębianiu wiedzy, kształtowaniu młodych umysłów i szlifowaniu talentów.
Dziękuję szczególnie za umacnianie więzi z naszą lokalną wspólnotą i inicjatywy służące naszej społeczności. Gratuluję wielu osiągnięć i kieruję najlepsze
życzenia pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, cierpliwości, niegasnącego zapału, a przede wszystkim uznania i szacunku wychowanków.
Burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński

połowę stolarki okiennej. W przyszłym
roku przebudowane zostaną toalety. Urządzony został plac zabaw. Podejmowane remonty świadczą o tym, że nikt nie myśli
o likwidacji tej placówki, a wręcz przeciwnie. Wyposażenie dydaktyczne w tej szkole
jest nie na gorszym poziomie niż w SP1.
Jeśli chodzi o urządzenia rekreacyjne, to
w najgorszej sytuacji jest przedszkole samorządowe nr 1, które wciąż dysponuje stosunkowo starym już placem zabaw. Docelowo jednak, ze względu na stan techniczny
budynku, przedszkole ma zostać przeprowadzone do nowego obiektu przy ul. Słoneczna Polana. Miasto przygotowało już
niezbędną dokumentację, by móc wystąpić
o dotację na ten cel. Teraz czekamy na ogłoszenie ogólnopolskich programów wspierających budowę przedszkoli. c.d.str. 2
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C.D. PRZYSZŁOŚĆ W EDUKACJI
Obecnie w gminnych przedszkolach
publicznych, szkołach podstawowych
i gimnazjach pracuje 66 nauczycieli oraz
54 pracowników administracji i obsługi.
To nie oznacza, że tyle jest etatów. Niektórzy pracują na niepełne etaty. Nauczyciele stale są dokształcani. Korzystają
z kursów kwalifikacyjnych, doradztwa
metodycznego, szkoleń, konferencji, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych.
Za priorytetowe kierunki doskonalenia zawodowego uznano pracę z uczniami
o specjalnych potrzebach edukacyjnych
oraz uzyskiwanie przez nauczycieli kwalifikacji w zakresie wychowania do życia
w rodzinie, nauczania muzyki, plastyki,
komunikacji nauczyciel- rodzic, przeciwdziałania agresji, motywowania
uczniów do nauki, podnoszenia kompetencji wychowawczych, kształtowania
umiejętności rozumowania, wykorzystywania przez uczniów wiedzy w praktyce,
skutecznego przygotowania uczniów klas
VI do sprawdzianu zewnętrznego, panowania nad emocjami najmłodszych oraz
metod aktywizujących w warsztacie pracy
nauczyciela.
Czy ma to wpływ na poziom naucza-

nia? Wyniki w znacznym stopniu zależą
od zdolności i aspiracji, ale także od środowiska rodzinnego. Jeśli rodzice nie dopingują dzieci, nie zachęcają ido nauki,
wówczas sama szkoła nie wystarcza. Wyniki sprawdzianów klas szóstych są lepsze od średniej województwa i kraju. To
samo dotyczy gimnazjum, którego wyniki
są na znacznie wyższym poziomie niż
średnia województwa.
W roku szkolnym 2011/2012 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków gminy na rzecz
uczniów i szkół. Najważniejszym było zabezpieczenie środków finansowych na
prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację
budynków komunalnych. Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli
specjalnych w Jeleniej Górze.
Uczniowie szkół i przedszkoli aktywnie uczestniczą w różnego rodzaju formach rywalizacji sportowej i dydaktycznej – osiągając bardzo dobre wyniki we
wszelkiego rodzaju konkursach przedmiotowych, jak również zawodach spor-

towych. Wyniki te w znaczący sposób
wpływają na promocję placówek i ich
oferty edukacyjnej, przyczyniają się również do wielu wyróżnień na tle powiatu
i województwa.
Oświata kosztuje, z każdym rokiem coraz więcej. W ślad za rządowymi decyzjami w sprawie podwyżek w oświacie do
gmin nie docierają pieniądze. To oznacza,
że na gminy spada ciężar decyzji podejmowanych w Warszawie. Nauczyciele
mają prawo do godnych wynagrodzeń, ale
nie może być tak, że za decyzje rządu odpowiadają gminy, które aby wypełnić nakładane na nie obowiązki muszą rezygnować lub ograniczać inne działania.
Stąd coraz częstsze protesty samorządów.
Szklarska Poręba na oświatę wydaje
8.077.764 zł, z tego subwencja, czyli pieniądze z budżetu centralnego wynosi zaledwie 2.248.995 zł. Na edukację dzieci
i młodzieży w przeliczeniu na jednego
ucznia wydajemy więcej niż którakolwiek
gmina w regionie 12.822 zł. Oprócz tego
mamy ośrodek kultury, bibliotekę, miejsca wypoczynku i rekreacji. Jest coraz
więcej możliwości aktywnego wypoczynku i uprawiania sportu. Edukacja
jest bowiem priorytetem. Od poziomu nauczania zależy przyszłość naszego miasta.

DZISIAJ PRACUJEMY NA LEPSZE JUTRO

Szklarska Poręba realizuje
projekt pn: Indywidualizacja
nauczania i wychowania klas
I-III w szkołach podstawowych miasta Szklarska Poręba w ramach programu:
Człowiek najlepsza inwestycja. Dzisiaj pracujemy na lepsze jutro. Projekt o wartości
66.700,00 zł finansowany jest
ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego UE.
W ramach projektu realizowane będą różnego rodzaju

SZKLARSKA PORęBA NA TOUR
SALON W POZNANIU
To jedne z największych targów turystycznych w Europie. Rokrocznie skupiają
prawie tysiąc wystawców ze wszystkich
regionów Polski, a także krajów europejskich i najbardziej egzotycznych zakątków świata.
Nie zabraknie tam również Szklarskiej Poręby, która przez 4 dni będzie zachęcać gości do skorzystania z zimowej
oferty miasta.
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Dodatkowo 24 października odbędzie
się konferencja prasowa, na której Burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński zaprezentuje sportową ofertę miasta.
Zachęcamy wszystkich gestorów bazy ze
Szklarskiej Poręby do kontaktu z Biurem
Promocji Miasta (75 75 47 744, promocja2@szklarskaporeba.pl) do dnia 15 października 2012r., w celu wspólnej promocji.

działania edukacyjne przy
wykorzystaniu nowoczesnych, ciekawych pomocy
naukowych i środków dydaktycznych. Bezpośrednimi beneficjentami projektu
jest 64 dzieci ze szkół podstawowych nr 1 i nr 5. Wniosek opracowały, wdrażają
projekt, koordynują i rozliczają finansowo pracownice
UM: Joanna Osińska i Joanna Góralewicz. Dla projektu została założona strona
internetowa www.szklarskaporeba.pl, w zakładce MIASTO – Oświata
i wychowanie. Na fotografiach opiekunki
projektu kompletują pomoce naukowe dla
szkół.

KOMUNIKAT
Burmistrz Szklarskiej Poręby zawiadamia, że zgodnie z Art. 751 pkt 1
k.c. prowizja za pobór opłaty miejscowej może być naliczana do dwóch lat
wstecz.
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REMONTY ULIC
Kolejna, piąta już ulica, zostanie przebudowana w tym roku. W ostatnich
dniach Miasto uzyskało dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na remont
350 metrów ul. Armii Czerwonej. Czasu
na jej przebudowę jest niewiele, bo zima
za pasem, a pieniądze trzeba wykorzystać
do końca roku. Przetarg już został ogłoszony. Termin zakończenia prac budowlanych został wyznaczony na 10 grudnia.
W tym roku Szklarska Poręba uzyskała
dotacje ponad 1,7 mln złotych na przebudowę ulic. I tak też było w poprzednich latach, gdy wyremontowano niemal wszystkie miejskie mosty i kładki dla pieszych
zniszczone i uszkodzone podczas nawalnych deszczy i powodzi. W sumie jest to

11 obiektów przy ulicach: Demokratów,
Wolności, Krasickiego, Krasińskiego, Os.
Huty, Objazdowej, Jeleniogórskiej, Turystycznej, Okrzei, Mickiewicza, Stromej. Do
przebudowy pozostał jeszcze most przy ul.
Mickiewicza (skałki). W tym
roku zakończyły się prace projektowe i uzyskano pozwolenie
budowę. Koszt zadania to 2,5
mIn zł. Po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych
miasto przystąpi do przebudowy
mostu.
W tym roku zrobiono już
ulicę Buczka. Na ukończeniu
jest 1 Maja, a na ulicy Mickiewicza zakończono już70%

prac. Na ulicy Kasprowicza prace właśnie
się zaczęły, a ich koniec zaplanowany jest
na połowę listopada.
Oprócz tego w tegorocznym budżecie
wydano 180 tys. zł na tzw. bieżące utrzymanie dróg (m.in. łatanie dziur). Z tych
środków MZGL wyremontował 250 m ul.
Hutniczej i 80 m ul. Os. Podgórze.

RUSZYŁA BUDOWA SOCJALNEgO

Do końca sierpnia przyszłego roku ma
zostać ukończony budynek socjalny, którego budowa rozpoczęła się przy ulicy Waryńskiego. Inwestycja realizowana przez
miasto kosztować będzie 994 544,33.
Taką cenę zaproponował wykonawca,
który wygrał przetarg i przystąpił już do
prac budowlanych.
W parterowym obiekcie będzie w sumie 16 mieszkań, w tym 2 dwupokojowe,
a pozostałe jednopokojowe z łazienkami
i kuchniami. Cały budynek będzie miał
ponad 500 m2 powierzchni całkowitej.
Budowa budynku socjalnego jest
pierwszą realizowaną od postaw inwe-

BEZ ZAUŁKA
Na razie nie rozstrzygnięta została
sprawa nazwy odnogi ulicy Jedności Narodowej. Zgłoszenia zawierające proponowaną nazwę ulicy należało składać do
31 lipca. Na konkurs wpłynęło 19 zgło-

stycją gminą w ostatnich
dziesięcioleciach. W poprzednich latach mieszkania komunalne powstawały
na bazie budynków sprzed
II Wojny Światowej. Najczęściej były to wille wypoczynkowe, które przerabiane były na mieszkania.
Gmina dysponuje jeszcze takimi budynkami, ale
obecnie koszt ich dostosowania do potrzeb mieszkaniowych jest zbyt wysoki.
Jedynie budynek przy ul.
Obrońców Pokoju (dawny
Hubertus) nadaje się do adaptacji na
mieszkania komunalne. Pozostałe obiekty
przejęte od dzierżawców są wyeksploatowane i koszt ich remontu jest zbyt wysoki do uzyskanych efektów. Dlatego lepiej je sprzedać, a uzyskane pieniądze
przeznaczyć na wkład własny do kolejnej
dotacji na budowę nowego domu.
Tak się właśnie dzieje w przypadku budynku socjalnego przy ulicy Waryńskiego.
Miasto po kilku latach starań uzyskało dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego,
który pokryje 30% wszystkich kosztów.
Gmina stara się też o dotacje na adaptację budynku przy ul. Obrońców Po-

koju. Ponieważ pierwotnie odrzucono
wniosek miasta, wskazując, że inwestycja
już się rozpoczęła, sprawa trafiła do sądu.
Miasto kwestionuje podstawy odrzucenia
wniosku o dotację, wskazując, że rozpoczęte prace budowlane związane były z zabezpieczeniem budynku, a po drugie
koszty z tym związane nie są ujęte we
wniosku o dotację. Warto tutaj podkreślić,
że prace w budynku przy ulicy Obrońców
Pokoju rozpoczęto zanim ogłoszono konkurs na dotacje na cel. W czasie, gdy do
tego budynku wchodziły ekipy remontowe, nie było w ogóle wiadomo, że będzie
można się starać o pieniądze na ten cel.
O losie dotacji na budynek po Hubertusie zdecyduje sąd. Jednak bez względu
na to, czy taka dotacja zostanie uzyskana,
inwestycja w budynku będzie kontynuowana. Obecnie właśnie ze względu na
wyżej opisaną sprawę z dotacją, wszelkie
prace zostały wstrzymane. Jednak jest już
pozwolenie na budowę.
Budynek socjalny przy ulicy Waryńskiego, o ile nie wystąpią po drodze żadne
problemy, będzie gotowy do końca sierpnia przyszłego roku. Jego zasiedlanie rozpocznie się na jesieni. Jeśli uda się uzyskać dotacje na byłego Hubertusa, to
również powinien zostać zasiedlony do
końca przyszłego roku.

szeń. Komisja Rozwoju Gospodarczego
Rady Miasta przeprowadziła głosowanie
w tej sprawie. Za propozycją ul. Klimatyczna głosowało trzech członków Komisji, za propozycją ul. Zaułek głosowało
pięciu radnych. Decyzją większości głosów ulica miała nosić nazwę Zaułek.

Zgodnie z wnioskiem Komisji przygotowano projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy, który trafił pod głosowanie na XXVII sesji rady 27 września.
Pomimo wcześniejszej pozytywnej decyzji o nadaniu nazwy Zaułek, radni nie
przyjęli uchwały w tej sprawie.
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NAgRODY LICZYRZEPY
Szklarska Poręba oraz
dr Przemysław Wiater
zostali laureatami tegorocznych nagród Liczyrzepy, przyznawanych
przez władze powiatu jeleniogórskiego. Statuetki
są przyznawane za osiągnięcia w dziedzinie turystyki.
Szklarska Poręba
otrzymała nagrodę w kategorii najlepsza promocja zagraniczna, za organizację
Pucharu
Świata w Narciarstwie
Klasycznym. Zawody
obejrzało kilkanaście milionów widzów w całej
Europie. Do Szklarskiej
Poręby zjechało kilkanaście ekip telewizyjnych. Wartość przekazu medialnego o mieście tylko w Polsce sięga 28 milionów złotych. Zawody zakończyły się wielkim
sukcesem nie tylko sportowym, ale przede
wszystkim organizacyjnym, dzięki czemu

Szklarska Poręba w kalendarzu Pucharu
Świata wpisana została kolejny raz na styczeń 2014 roku.
Dr Przemysław Wiater otrzymał nagrodę
za całokształt działalności na rzecz rozwoju
turystyki. Na co dzień pracujący w Muzeum

Karkonoskim w Szklarskiej
Porębie, społecznie radny
Szklarskiej Poręby, na
swym koncie ma ponad 80
artykułów poświęconych historii regionu, zwłaszcza w
kontekście turystyki. Wydał też książki. Wśród nich
jest Monografia Szklarskiej
Poręby, którą napisał wspólnie z Ivo Łaborewiczem,
oraz najnowsza pozycja
Monografia Orla, osady hutniczej w Górach Izerskich.
Oprócz tego prężnie działa
w Bractwie Walońskim oraz
Towarzystwie Izerskim.
Nagrody Liczyrzepy
przyznawane są od 2000
roku. Przez 12 lat do Szklarskiej Poręby lub osób związanych ze Szklarską Porębą trafiło 21 takich statuetek.
W ostatnich latach były to Park Dinozaurów,
Magiczny Szlak Ducha Gór, Leśna Huta czy
Złoty Aurun.

POLANA CELEM STRATEgICZNYM PZN
Budowa nowoczesnego ośrodka narciarskiego na Polanie Jakuszyckiej jest jednym
z priorytetowych zamierzeń Polskiego
Związku Narciarskiego. Podczas Walnego
Zjazdu Sprawozdawczo-Statutowego PZN,
przedstawione zostały najważniejsze zadania, jakie wyznacza sobie Zarząd Związku.
Wśród strategicznych zamierzeń PZN
na najbliższe lata są dwa istotne dla Szklarskiej Poręby. Związek chce się zaangażować
w inwestycje na Polanie Jakuszyckiej. Chodzi o przebudowę stadionu narciarskiego,
który będzie spełniać wszystkie wymagania,
aby móc bez przeszkód organizować najważniejsze zawody w narciarstwie biego-

wym i biathlonie. To pozwoli na realizację
drugiego celu strategicznego jakim jest stała
organizacja od 2016 roku Pucharu Świata
w skokach, biegach i kombinacji norweskiej
w Harrachovie (część skokowa) i w Szklarskiej Porębie (część biegowa) jako Festiwalu
Narciarstwa Klasycznego w kooperacji między Polską i Czechami.
Cieszy, że nasze pomysły na rozwój narciarstwa biegowego znalazły się w strategicznych zadaniach Polskiego Związku Narciarskiego. Mam nadzieję, że cele te będą
realizowane – mówi burmistrz Grzegorz Sokoliński. - Szklarska Poręba w ostatnich latach udowodniła, że zależy nam na rozwoju

PIŁKARSKIE ZAKOŃCZENIE LATA
Przedszkolaki zakończyły letni sezon
piłkarski. Na trening zorganizowany na Orliku przy SP1 przybyło aż 90 piłkarek i piłkarzy z obu przedszkoli.
Podczas spotkania zaprezentowano jak
wygląda trening piłki nożnej w wykonaniu
zawodników w wieku przedszkolnym oraz
przedstawiono japońską sztukę walki –
akido. Miał się odbyć również turniej piłkarski pomiędzy reprezentacjami poszczególnych przedszkoli, jednak ze względu na
nietuzinkowe podejście przedszkolaków do
4

tematu rywalizacji piłkarskiej noszące znamiona myśli, że „piłka się toczy a bramki są
dwie i nieważne jest, do której się strzela
gole - ważne, że się trafia”. Organizatorzy
postanowili nie wyprowadzać zawodników
z błędu i dostosowali się do reguł panujących
na boisku ustalonych przez samych przedszkolaków.
Organizatorem był UKS „Rzepiór”
i MOKSiAL. Inicjatorzy zabawy składają
ogromne podziękowania Panu Ryszardowi
Olasowi z Banku PKO BP, który ufundował

narciarstwa biegowego. Jednak sami nie jesteśmy w stanie udźwignąć ciężaru takich inwestycji. Tu muszą być zaangażowane
środku centralne. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie PZN.
Prowadzone od wielu miesięcy rozmowy
ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów, które jest
właścicielem terenu, wydaje się, że zbliżają
się do finału. Wszystko wskazuje na to, że
Miasto wydzierżawi teren, by móc przeprowadzić inwestycje za publiczne pieniądze, na które w takiej wielkości nie może liczyć Stowarzyszenie. Ośrodek ma działać
przez cały rok i dostępny będzie zarówno dla
zawodowców jak i amatorów.
napoje dla najmłodszych oraz dziękują Dyrekcji obu przedszkoli, a także Paniom
Przedszkolankom za pomoc i udział w wydarzeniu. /MOKSiAL/
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64 MIęDZYNARODOWY MOTOCYKLOWY
RAJD SUDECKI „TRIAL”

W dniach 6 i 7 października 2013 r. po
raz 64 w Szklarskiej Porębie odbył się
Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Sudecki „Trial” organizowany przez Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego
„SPARTĘ” WROCŁAW przy współudziale miasta Szklarska Poręba. Ta prestiżowa impreza będąca jednocześnie IX
i X Rundą Otwartą Mistrzostw Polski
wraz z konkursową jazdą motocyklową
„Classc Trial” jest wysoko notowana
w Polskim Związku Motorowym i Europejskich Federacjach Motocyklowych.
Ze względu na malownicze miejsce na
którym odbyły się zawody oraz emocjonujący charakter rajdu, kibicom jak co
roku nie zabrakło wrażeń.

W tym roku trasa prowadziła od Domu Wczasowego
Sudety w kierunku Chatki Robaczka, następnie do kamieniołomu, przez Osiedle Huty
i ulicę Sikorskiego z powrotem do DW Sudety. Całkowita
długości trasy wynosiła 27
km i składała się z 3 okrążeń,
na trasie rozmieszczono 30
odcinków obserwowanych
(OJO). Odcinki OJO były
zróżnicowane, co do skali
trudności w grupach: A –
trudne, B – łatwe, C- bardzo
łatwe. Na 10-ciu odcinkach
specjalnych zawodnicy musieli wykazać
się doskonałą, niemal akrobatyczną jazdą.
W zawodach udział wzięli czołowi
polscy zawodnicy, a także goście z zagranicy.
WYNIKI ZAWODÓW
Kategoria – Konkursowa Jazda Motocyklem Classic Trial
I m-ce. Joe Wallman – Austria
II m-ce Zbigniew Łubkowski - Sparta Wrocław
III m-ce Jacek Świder – Niemcy

III m-ce Jarosław Jażdżewski – Sparta Wrocław
Klasa „WETERAN”
I m-ce Detlev Rammoser – Niemcy
II m-ce Mariusz Ambrożewicz – Sparta Wrocław
III m-ce Tadeusz Góralczyk – AMK Gliwice
Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Polski
Klasa „ MŁODZIK”
I m-ce Oskar Kaczmarczyk - AMK Gorce Nowy Targ
II m-ce Andrzej Luberda - AMK Gorce Nowy Targ
III m-ce Łukasz Zborowski - AMK Gorce Nowy Targ
Grupa „C”
I m-ce Bogusław Sięka - AMK Gorce Nowy Targ
II m-ce Robert Nawalany – KKCiM SMOK Kraków
III m-ce Libor Pechacek – Czechy
Grupa „B”
I m-ce Jakub Łukaszczyk - AMK Gorce Nowy Targ
II m-ce Tomasz Hajduk – KKCiM SMOK Kraków
III m-ce Oskar Kaczmarczyk - AMK Gorce Nowy Targ
Grupa „A”
I m-ce Gabriel Marcinów - AMK Gorce Nowy Targ
II m-ce Martin Mateicek – Czechy
III m-ce Michał Łukaszczyk - AMK Gorce Nowy
Targ
Klasyfikacja Klubowa
I m-ce AMK Gorce Nowy Targ
II m-ce KKCiM SMOK Kraków
III m-ce TMSM „SPARTA” Wrocław
Więcej informacji o zawodach znajduje się na stronie http://www.pzm.pl

Puchar Polski
Klasa „MALUCH”
I m-ce Bartłomiej Korczak – AMK Gorce Nowy Targ
II m-ce Daniel Nykaza - AMK Gorce Nowy Targ
III m-ce Maciej Steskal - AMK Gorce Nowy Targ
Klasa „OTWARTA”
I m-ce Piotr Ryncarz – KKCiM SMOK Kraków
II m-ce Krzysztof Guroś - AMK Gorce Nowy Targ

HISTORIA PEWNEgO MIESZKANIA

udzieleniu bonifikaty, jaka jest przyznawana wszystkim, którzy kupują mieszkania od gminy, ostatecznie za mieszkanie
o powierzchni ponad 44 m2 zapłacił niecałe 2 tysiące złotych.
21 stycznia 2004 r. Pan Kazimierz Sz.
zawarł z osobami prywatnymi umowę
przedwstępną, w której zobowiązywał
się sprzedać zakupiony od gminy lokal
w terminie do 31 stycznia 2009 r. czyli po
upływie 5 lat od dnia jej nabycia, tak by
gmina nie mogła żądać zwrotu udzielonej
bonifikaty.
25 marca 2010 r. Pan Kazimierz Sz.
sprzedał mieszkanie osobie prywatnej
widniejącej w umowie przedwstępnej za
kwotę 76.000,- zł, poświadczając u notariusza, iż kwota ta została zapłacona
przed zawarciem aktu notarialnego.
Dzisiaj Kazimierz Sz. domaga się, aby
mieszkańcy Szklarskiej Poręby dali mu
kolejne mieszkanie, bo jest bezdomny.
Ocenę tego pozostawiamy czytelnikom.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej też dochodów. Pan ten napisał też, że zaw części, w która zarezerwowana jest na mierza ubiegać się o zasiłek z Miejskiego
pytania i wnioski od mieszkańców, wy- Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dodastąpił Kazimierz Sz. Nie podajemy na- tek mieszkaniowy tj. dofinansowanie do
zwiska, mimo że wystąpienie miało cha- wydatków mieszkaniowych związanych
rakter publiczny, ponieważ w dalszej z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wyczęści zaprezentowane zostaną informa- płacane przez gminę.
cje, które niektórzy czytelnicy mogliby
Ale to tylko połowa historii. Otóż jak
uznać za stawiające Pana Kazimierza wynika z dokumentów, Pan Kazimierz Sz.
w niekorzystnym świetle. Czy tak jest, po- w maju 1999 roku zawarł umowę najmu
zostawiamy do oceny czytelników.
na lokal komunalny z zasobów mieszkaPan Kazimierz Sz. występując podczas niowych gminy Szklarska Poręba, zlokasesji Rady Miasta raczył powiedzieć, że lizowany przy ul. Waryńskiego 8/1. Lo„jemu się też coś … od życia należy” i dla- kal ten składał się z pokoju, kuchni,
tego od gminy domaga się mieszkania ko- skrytki. 22 stycznia 2001 r. Pan Kazimierz
munalnego. Obecnie jest bowiem bez- Sz. złożył wniosek o wykup tego mieszdomny i mieszka w opuszczonych kania. Po adaptacji korytarza na łazienkę
komórkach i barakach.
z w.c. i przedpokój oraz ponownej inFaktycznie Kazimierz Sz. na początku wentaryzacji budynku, 24 marca 2003 r.
czerwca tego roku złożył w tutejszym lokal został mu sprzedany. Wartość mieszurzędzie wniosek o przydział mieszkania, kania wraz z udziałem w gruncie oszacoargumentując iż jest bezdomny i nie ma wano na kwotę 36 400 zł. Jednak po
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SPORTOWCY ZE SZKLARSKIEJ PORęBY
Właściciel dwóch psów rasy
Husky Syberyjski: Taygin, Goldie.Były członek Kadry Narodowej Seniorów Polskiego Związku
Sportu Psich Zaprzęgów w konkurencji skijoring.Reprezentant
kraju na Mistrzostwach Świata
i EuropyInstruktor dyscypliny
sportu skijoring (musher, czyli
narciarza biegnący za psem, z którym połączony jest specjalną liną)
Sport jest w zasadzie częścią
mojego życia, jest to duża moja
pasja.Od dziecka zajmowałam
się sportem. W szkole podstawowej trenowałam narciarstwo
biegowe, później w szkole średniej biathlon. W dzieciństwie rodzice zachęcali
mnie do zajęć na świeżym powietrzu, aktywnego spędzania czasu, to oni rozbudzili
moje zainteresowania aktywnością ruchową w naszym pięknym terenie.Przez
pewien okres w życiu studiowałam na
Akademii Wychowania Fizycznego poza
Szklarską Poręba. W momencie, gdy wróciłam, swoją aktywność sportową wiązałam przede wszystkim z narciarstwem
biegowym. Znalazłam zajęcie w Stowarzyszeniu Biegu Piastów w Jakuszycach.
Zajmowałam się organizacją zawodów
m.in. psich zaprzęgów. Wkrótce dostałam
propozycję wystartowania w Zawodach
Psich Zaprzęgów w konkurencji skijoring
(pies a za nim biegnący narciarz-musher),
które rozgrywały się w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach. Warunkiem powodzenia
w tej dyscyplinie była dobra umiejętność
biegania na nartach i miłość do psów. Pobiegłam z przepięknym „pożyczonym”
psem rasy syberian husky o imieniu Wolf,
który był doskonale wytrenowany do
pracy w zaprzęgu. Po 3 dniach startów
ukończyliśmy bieg na I miejscu. Był to

Mistrzostwo ŚwiataPuchar Polski w klasyfikacji generalne- III
miejsce
SEZON 2007/2008Mistrzostwa Świata WSA Asarna
(Szwecja)-V miejsce oraz Drużynowe Mistrzostwo ŚwiataPuchar Europy-VII miejsceMistrzostwa Polski-II miejsce
SEZON 2008/2009Kadra
Narodowa Polskiego Związku
Sportu Psich Zaprzęgów-kadra
seniorów w konkurencji skijoringDrużynowe Mistrzostwo
Europy WSA Kandersteg
Lucyna Żywicka
(Szwajcaria) ora IX miejsce
nasz pierwszy puchar w tej konkurencji
W czasie gdy uprawiałam sport,zdooraz 20 kg suchej karmy dla psa oraz wiele bywałam również wiedzę :
radości i planów związanych z nową dys2008 -2009 Dolnośląskie Centrum Docypliną zimową. Po moim pierwszym skonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
starcie w tej dyscyplinie Minister Eduka- Filia w Jeleniej Górze Kurs kwalifikacji i Sportu uznał oficjalnie sport zaprzę- cyjny dla nauczycieli przedmiotu
gowy za dyscyplinę sportową.Później był „Sztuka”
kolejny rok startów z pożyczonym pie2006.2007 Kolegium Karkonoskie Jeskiem.
leniej Górze Studia Podyplomowe PedaKalendarium Zawodów:
gogika opiekuńczo-wychowawcza i reSEZON 2003/2004Puchar Europy socjalizacyjna
WSA w Jakuszycach(PL)2004 –I miejsce
1997.2002 Instytut Wychowania Fiw klasie SJW (skijoring kobiet)z psem sy- zycznego w Gorzowie Wielkopolskim
berian husky o imieniu Wolf w sprincie na Wychowanie fizyczne, specjalność nadystansie 3 x 15 km
uczycielska
SEZON 2004/2005Mistrzostwo Polski
Wyższe magisterskie z przygotowa(pies Axel)Mistrzostwa Europy Nauders niem pedagogicznym
(Austria)2005-IV MIEJSCEMistrzostwa Posiadane specjalizacje instruktorskie:
Europy Średniodystansowe WSA - narciarstwa powszechnego
w Szklarskiej Porębie (PL)2005 w klasie - skijoringu
DS (pulka-pies ciągnący saneczki, a za - pływania
nimi biegnący narciarz)-VII miejsce
- lekkiej atletyki osób niepełnosprawnych
SEZON 2005/2006Kadra Narodowa - nordic walking
Polskiego Związku Sportu Psich Zaprzę- - fitness
gów- kadra seniorów w konkurencji skiOd 2007 roku pracuję jako wychojoringMistrzostwa Świata WSA Frauen- wawca nauczyciel.
wald (D)-VII miejsce oraz Drużynowe

REgIONCARD NA ZIMę
Regioncard to międzynarodowy system karty rabatowej umożliwiający korzystanie z wybranych usług w zróżnicowanym systemie zniżkowym na terenie
polskich i czeskich Karkonoszy. 124 rabaty, 75 partnerów i 22 miasta. Zniżki wyniosły od 10% do 50% i można je było
wykorzystać przez 14 dni od momentu aktywacji. W Szklarskiej Porębie zniżki
oferowały Dom Carla i Gerharta Hauptmannów, Dinopark, AlpineCoaster, Leśna
Huta, Karkonoskie Centrum Edukacji
Ekologicznej i Muzeum Mineralogiczne.
System sprawdził się w okresie wakacji więc przyszedł czas na akcję zima
6

2012/2013. Pojawiły się pewne zmiany
choć idea pozostaje ta sama. Przede
wszystkim obniżona zostanie cena kart.
Dorośli zapłacą teraz 17 zł a dzieci 10 zł.
Ważność karty to 14 dowolnych dni w sezonie a nie tak jak dotychczas 14 dni od
momentu aktywacji. Jest to duże udogodnienie zwłaszcza dla tzw. turystów weekendowych którzy mogą korzystać z karty
praktycznie przez cały sezon zimowy.
Planowane jest również zwiększenie rabatów objętych kartą. Założenie to pond
200 usług: ośrodki narciarskie, szkoły
narciarskie, wypożyczalnie sprzętu, komunikacja, gastronomia, sklepy, relaks,

parki rozrywki, atrakcje turystyczne itd.
Zmieni się również dystrybucja kart.
Uruchomiony zostanie sklep internetowy
w którym będzie można kupić kartę,
a także doładować tę już raz zakupioną.
Firma zaoferuje współpracę wybranym przez siebie obiektom na zasadach
włączenia partnera do projektu w formie
udzielenia rabatu na usługę bez bezpośredniego udziału finansowego lub włączenie partnera do projektu w formie
sprzedaży kart z prowizją od sprzedaży.
Regioncard to doskonała atrakcja dla
gości odwiedzających nasze miasto.
Zwłaszcza dla tych, którzy przyjeżdżają na
dłużej. Warto zapoznać się również z atrakcjami po czeskiej stronie Karkonoszy.
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BAŁAgAN W WODOCIągACH
Prowadzone kontrole w budynkach, które
według ewidencji nie są podłączone do kanalizacji ściekowej, ujawniają kolejne przypadki bałaganu organizacyjnego w KSWiK.
Spółka ta sama nie wie, ile ścieków i skąd
jest przyjmowanych. Przykład budynku przy
ul. Dolnej jest tego najlepszym przykładem.
Właścicielka tego budynku otrzymała
informację o konieczności przyłączenia się
do sieci kanalizacyjnej. Dokument przeczytała z dużym zdziwieniem, zważywszy,
że od 15 lat ścieki odprowadza do kanalizacji. Oczywiście poinformowała o tym
KSWiK. Spółka nie wyjaśniając sprawy po
prostu naliczyła jej kwoty za wieloletnie nie
płacenie ścieków przez te lata. Tymczasem
historia świadczy przede wszystkim na niekorzyść KSWiK.
Otóż okazuje się, że przez nieruchomość
przechodzą dwie nitki kanalizacji. Starą, do
której był podłączony budynek, w roku 2009
zastąpiono nową, do której budynek został
podłączony, zgodnie z zasadą, że za przepięcia ze starych sieci do nowobudowanych
płaci inwestor, czyli KSWiK. Przeprowadzono odbiory i wydawało się, że wszystko
jest już załatwione. Właścicielka nierucho-

mości nie występowała o odszkodowanie za
przeprowadzenie kolektora przez jej działkę,
ponieważ od pracowników KSWiK dowiedziała się, że w zamian po prostu nie będzie
płacić za ścieki. Dzisiaj można by to nazwać
naiwnością, że obie strony nie spisały odpowiedniego porozumienia. Winą za to nie
można obciążać wyłącznie właścicielki nieruchomości, a przede wszystkim KSWiK. To
spółka była inwestorem i to na niej leżał ciężar odpowiedzialności za sprawne przeprowadzenie inwestycji zgodnie z zasadami
obowiązującego prawa, czyli spisania odpowiednich porozumień.
Dzisiaj szykuje się spór, polegający na
tym, że KSWiK domaga się pieniędzy za odprowadzone ścieki, a właścicielka nieruchomości domaga się pieniędzy za ułożenie
na jej działce 250 metrów kolektora ściekowego oraz za zniszczenia, jakie zrobiono
podczas budowy. W obu przypadkach kwoty
nie są małe. Czy skończy się sądem? O tym
będą musiały postawić strony.
Ile jeszcze jest takich kwiatków
w KSWiK? Ostatnio zdarzają się błędnie naliczone faktury za wodę i ścieki. Jeden z odbiorców otrzymał fakturę, z której dowie-

dział się, że ma podlicznik na nieruchomości w innej części miasta, do której nie ma
żadnych praw. Inny odbiorca od roku nie
może się doczekać zarejestrowania wodomierza ogrodowego. To nie są pojedyncze
przypadki.
Dlatego burmistrz zwraca się do wszystkich odbiorców KSWiK ze terenu Szklarskiej
Poręby z prośbą o przesyłanie „do wiadomości burmistrza” wszelkiej korespondencji
prowadzonej z KSWiK a dotyczącej problemów z rozliczeniami.
Warto przypomnieć, że gmina Szklarska
Poręba jest jednym z pięciu udziałowców
KSWiK i ma tylko 1 głos w pięcioosobowej
radzie nadzorczej. Tym samym samodzielnie nie mamy wpływu na to co się w niej
dzieje. Jednak samorząd może odrzucić
wniosek taryfowy, jeśli udowodni, że przedstawione dane są nierzetelne. Ale jeśli okazuje się, że spółka nie wie o tym, który budynek jest podłączony do jej kanalizacji, to
świadczy o bałaganie nie tylko organizacyjnym, ale też finansowym w tej firmie. To
zaś ma bezpośredni wpływ na obowiązujące
taryfy.

ROZLICZAJMY SIę RADIOWO
Chyba każdy z nas znalazł naklejoną na
drzwi do domu karteczkę z prośbą o podanie stanu wodomierza, a potem ją zagubił,
zapomniał zadzwonić lub wysłać SMS-a.
Często podawane dane odbiegają od stanu
faktycznego, bo podawane są bez faktycznego odczytania ich w okienku wodomierza,
„na oko”. Później przychodzi faktura z wodociągów, a my wówczas już wiemy (bo
w międzyczasie jednak zajrzeliśmy do wodomierza w piwnicy), że faktycznie zużyliśmy mniej wody niż podaliśmy. Musimy
więc udać się do wodociągów, wyjaśnić pomyłkę, poczekać na wydrukowanie faktury
korygującej. Często trzeba poczekać w kolejce, bo przecież nie jesteśmy jedynymi
klientami w takiej sytuacji. Tracimy niepotrzebnie czas. Można tego uniknąć. Od
pewnego czasu istnieje możliwość zdalnego odczytu ilości zużytej wody, bez potrzeby wchodzenia do mieszkań i niepokojenia ich użytkowników.
Jak to zrobić? Konieczne jest zamontowanie wodomierza ze specjalną nasadką do
radiowego odczytu danych.
Ile to kosztuje? Wodomierz z nasadką jest
droższy od tradycyjnego wodomierza, który
trzeba wymieniać co 5 lat (lub wcześniej je-
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śli się zepsuje), o około 40 złotych, a więc
niewiele, a wygoda bardzo duża.
Co zyskujemy?
1. pewność, że odczyt zostanie dokonany we
właściwym czasie i że wystawiona na tej
podstawie faktura za wodę i ścieki nie będzie
wymagała poprawiania. Nie będziemy tracić czasu na wizytę osoby z Wodociągów,
która odczytuje stany wodomierzy. Nie będzie karteczek przylepionych na drzwiach
podczas naszej nieobecności i związanej z
tym konieczności oddzwonienia lub wysłania SMS-a.
2. w budynkach wielolokalowych, gdzie odczyt dotyczy i wodomierza głównego
i wodomierzy lokalowych (podliczników),
odczyt wskazań wszystkich wodomierzy
jednocześnie sprawia, że różnica pomiędzy
wskazaniami wodomierza głównego i sumą
wskazań wodomierzy lokalowych zostaje
zminimalizowana, a często zredukowana
do zera. Obecnie różnica ta w niektórych budynkach wspólnotowych osiąga wielkość
nawet kilkudziesięciu metrów sześciennych
i musi być później rozliczana dodatkowo
przez zarządcę budynku.
3. Oszczędzimy pieniądze, ponieważ w nowej
taryfie na 2013 rok KSWiK planuje obniże-

nie abonamentu dla osób, które zainstalują wodomierze z radiowym odczytem danych.
W celu przybliżenia tej tematyki, jeszcze
w październiku KSWiK, przy udziale Burmistrza Miasta, zorganizuje spotkanie informacyjne z zarządcami budynków wielolokalowych. Przedstawicieli małych
wspólnot, nie mających zarządcy i właścicieli budynków jednorodzinnych, jak również pensjonatów, hoteli itp. zapraszamy indywidualnie do siedziby oddziału KSWiK w
Szklarskiej Porębie, ul. Krasińskiego 1A,
gdzie po 20 października będzie można
uzyskać szczegółowe informacje na temat
radiowego odczytu danych.
Na zakończenie jeszcze jedna informacja:
w chwili obecnej w system radiowego odczytu danych z wodomierzy wyposażone są
wszystkie budynki spółdzielni „Ostoja”,
oraz blok przy ul. Turystycznej 10A,B,C,D.
Wkrótce dołączy do nich wspólnota przy ul.
Małej 1G.
Zapraszam serdecznie do odwiedzenia
naszego Oddziału. Jesteśmy do Państwa
dyspozycji.
Kierownik Oddziału KSWiK sp. z o.o.
w Szklarskiej Porębie
Piotr Łukaszkiewicz
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WYWIAD Z...
Imię i nazwisko: Joanna Maria Chmielewska. W Szklarskiej Porębie mieszkam
od 2 lat.
Pracuję w/jako: najczęściej w domu.
Piszę książki, patrząc na Szrenicę za
oknem. Ale zdarza się, że natchnienie zaskakuje mnie w różnych okolicznościach.
I tak na przykład kiedy pracowałam nad
książką „Sukienka z mgieł”, utknęłam w
martwym punkcie, nie mogąc wymyślić,
jak pozbyć się pewnego Brazylijczyka.
Chodziłam z tym problemem przez wiele
dni, aż nagle na zajęciach z tańca orientalnego w MOKSiAL-u w pół kroku zastygłam jak słup soli. Po prostu mnie
olśniło! A jeśli ktoś jest ciekawy, co przyszło mi wtedy do głowy, niech sięgnie po
„Sukienkę z mgieł”.
Natomiast ilekroć wędruję z Piechowic
do Szklarskiej Poręby Dolnej przypominam sobie pisany na zamówienie do podręcznika wiersz „Marcowa cebulka”,
który wykluł mi się właśnie tam. Piszę w
pociągu, w kawiarni i gdzie się tylko da...
A kiedy nie piszę, to zbieram inspiracje
(też gdzie się tylko da).
Prowadzę także warsztaty aktywności
twórczej na UTW oraz warsztaty twór-

czego pisania na zamówienie różnych
instytucji.
Mieszkam w Szklarskiej Porębie, bo...
w życiu warto czasami coś zmienić.
Ostatnio ucieszyło mnie, że w mieście... powstał Klub Sportowy Set, gdzie
dzieci, młodzież i dorośli mogą pograć w
badmintona.
W mieście nie podoba mi się... w lecie
brakuje mi jakiegoś kąpieliska (oczywiście są kryte baseny, ale to nie to samo co
kąpiel na świeżym powietrzu). Bardzo lubię pływać, a w czasie upałów mam
ochotę wskoczyć do jakiegokolwiek
zbiornika wodnego (np. do stawu w Dolinie Szczęścia). Wiem, że nie jestem jedyną osobą, która tęskni za wodą. Morza
ani jezior do Szklarskiej nie przeniesiemy, ale jakiś odkryty basen, który w zimie mógłby być lodowiskiem i służyłby
nie tylko mieszkańcom, ale i turystom,
może dałoby się wybudować...
Moim ulubionym miejscem jest... Chata
Izerska
Prywatnie
Znak zodiaku: baran
Moja największa zaleta: pozytywne nastawienie do świata i ludzi.

Joanna Maria Chmielewska
Moja największa wada: coś by się
znalazło, ale żeby tak od razu publicznie
się przyznawać...
Z lektur szkolnych najbardziej podobała mi się: Ania z Zielonego Wzgórza.
Gdy nie pracuję to: odkrywam nowe
ścieżki, poznaję ludzi z pasją i kolekcjonuję okruchy szczęścia...
Moje życiowe motto: Boże, daj mi pogodę ducha, aby umiała się pogodzić z
tym, czego zmienić nie mogę, odwagę do
zmiany tego, co zmienić mogę i mądrość,
abym umiała odróżnić jedno od drugiego.

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁREDAgOWANIA MBI POD SZRENICą
Małe ojczyzny powinny mieć możliwość
mówienia własnym głosem
Jerzy Buzek
Zapraszamy wszystkich Czytelników
do współpracy i współredagowania naszego Miejskiego Biuletynu Informacyjnego „Pod Szrenicą”. Zapraszamy do
nadsyłania do nas ciekawych opisów
o tym, co dzieje się w Szklarskiej Porębie,
w jej życiu kulturalnym, sportowym, budownictwie, o aktywności lokalnej i jej
efektach. Zapowiedzi wydarzeń. Informacje o osiągnięciach i sukcesach mieszkańców, otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach. Reportaże z imprez

szkolnych, sportowych i kulturalnych.
Spotkaniach po latach. Wspomnienia
o przeżytych dobrych i złych czasach
w mieście pod Szrenicą. Poszukajmy
i przedstawmy interesujących współmieszkańców. Zainteresujmy ciekawą historią rodzinną. Otwórzmy na światło
dzienne swe archiwalne albumy. A może
masz Czytelniku zdjęcie pokazujące
Szklarską Porębę taką, jakiej jeszcze nikt
nie widział? Chętnie je opublikujemy.
Mile będzie widziana twórczość poetycka,
literacka, artystyczna. Chcemy by w redagowaniu Biuletynu mieli udział mieszkańcy Szklarskiej Poręby, dawali przekaz

o nas dla nas i dla naszych gości. Rozpatrzymy i odniesiemy się z pełną powagą
do wszystkich krytycznych uwag odnoszących się do publikowanych tekstów.
Zapraszamy do współpracy wszystkie
działające u nas organizacje pozarządowe, kluby sportowe, stowarzyszenia,
fundacje, szkoły i organizacje młodzieżowe. Podpisane teksty, opisane i podpisane fotografie (z ewentualnym zastrzeżeniem do wiadomości redakcji), można
przesyłać pocztą e-mail na adres biuletyn@szklarskaporeba.pl, składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego lub u Sekretarza Miasta –
kierownika Zespołu Redakcyjnego MBI
„Pod Szrenicą”.

KONKURS fOTOgRAfICZNY
„MAM W SOBIE DUCHA gÓR” OgŁOSZENIE MOPS
Powiat Jeleniogórski zaprasza do
udziału w konkursie fotograficznym
„Mam w sobie ducha gór”. Celem projektu jest ukazanie piękna jesiennego krajobrazu Karkonoszy i uwiecznienie go na
fotografii. Konkurs potrwa od 8 do 21 października. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi zestawami
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upominkowymi, sygnowanymi logotypem marki Karkonosze. Do wygrania są
kije do Nordic Walking, bluzy, koszulki,
torby ekologiczne i przewodniki „Karkonosze i Łużyce Górne - aktywnie przez
cztery pory roku.
Regulamin konkursu jest dostępny na
stronie facebook.com/VisitKarkonosze.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuję, że od
dnia 9 października 2012 r terapia uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej będzie prowadzona we wtorki w godzinach 8.00-12.00 (nie jak dotychczas
w piątki! ).
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SP ZOZ OD PODSZEWKI
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej to podmiot leczniczy realizujący świadczenia zdrowotne zakontraktowane z Narodowego Fundusz Zdrowia z zakresu:
- podstawowej opieki zdrowotnej ;
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- stacjonarnych świadczeń pielęgnacyjnoopiekuńczych
dodatkowo w SP ZOZ można odpłatnie skorzystać z rehabilitacji leczniczej,
stacjonarnych świadczeń z zakresu opieki
długoterminowej oraz badań diagnostycznych nie obejmujących zakresu
świadczeń gwarantowanych.
Poradnia POZ przy ul. Jedności Narodowej 11 czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od
8:00 do 18:00. W poradni jest gabinet zabiegowy, pielęgniarka środowiskowa, pielęgniarka położna, gabinet stomatologiczny oraz gabinety lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej. Obecnie w poradni
w wyznaczonych dniach przyjmują następujący lekarze :
- specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej - Bogusław Porochoński
- specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej -Jarosław Kociuba ,
- lekarz chorób wewnętrznych i medycyny
estetycznej - Robert Kasperek,
- specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej- pediatra -Katarzyna Rzepka- Dawiskiba,
- specjalista pediatrii - Stanisław Sroczyński,
- lekarz stomatolog - Elżbieta Strzyżyńska.
Rejestracja odbywa się osobiście lub
telefonicznie pod numerem 75 717 21 55.
Ponad 30% pacjentów wybiera telefoniczną formę kontaktu z rejestracją, unikając w ten sposób kolejki oraz zbędnego
oczekiwania w godzinach porannych
przed budynkiem przychodni.
Działalność, która wyróżnia SP ZOZ
w Szklarskiej Porębie to kompleksowe

i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej w warunkach stacjonarnych realizowane w ZOL przy ul. Szpitalnej 1.
Każdy z nas z wiekiem traci swoją sprawność fizyczną i samodzielność w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. W naszych rodzinach mogą
zaistnieć zdarzenia, w wyniku których
nasi bliscy będą potrzebowali fachowej
pomocy pielęgnacyjnej i rehabilitacji poprawiającej sprawność ruchową i przywracającej samodzielność. W ramach
opieki długoterminowej zapewniamy pacjentom opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską, opiekę psychologa, ordynowanie leków i wyrobów medycznych,
zabiegi rehabilitacyjne oraz badania diagnostyczne. Pacjent ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Poradnie specjalistyczne znajdują się
w budynku ZOL przy ul. Szpitalnej 1.
SPZOZ ma aktualnie podpisany kontrakt
z NFZ w zakresie:
- poradni chirurgicznej - świadczenia realizuje lekarz chirurgii ogólnej Piotr Miazga;
- poradni neurologicznej - świadczenia realizuje lekarz specjalista w dziedzinie
neurologii Anna Jarmoluk - Okhuoya
- poradni okulistycznej - świadczenia realizuję lekarz specjalista w dziedzinie
okulistyki Beata Kukulska oraz lekarz
specjalista w dziedzinie okulistyki Anna
KOMUNIKAT DYREKTORA SP
ZOZ w Szklarskiej Porębie:
Pacjent pobierający "leki stałe" może
raz w miesiącu złożyć w rejestracji zapotrzebowanie na leki.
Po odbiór recept prosimy zgłaszać się
w rejestracji. Maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dni.
Po zaopatrzeniu, raz na 3 miesiące ,
pacjent będzie musiał zgłosić się na wizytę do lekarza.
Druki na zapotrzebowanie recept są
dostępne w rejestracji."

Mec-Słomska.
Udostępniamy też świadczenia z zakresu otolaryngologi, jednak jest już to
usługa płatna.
Poradnie specjalistyczne czynne są
w wyznaczonych dniach od poniedziałku
do piątku, w zależności od ustalonego
z NFZ harmonogramu dostępności. Rejestracja telefoniczna pod numerem 75
717 21 57 lub osobiście .
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż
poradnia chirurgiczna jest czynna codziennie. Wyróżniamy się również w zakresie okulistyki : prowadzimy badania
pola widzenia i na terenie poradni dostępny jest Zakład Optyczny.
Dodatkowo przy ul.Szpitalnej 1 udostępniamy odpłatnie dla mieszkańców
Miasta Szklarska Poręba, którzy otrzymali
z innych poradni skierowania na badania
lub zabiegi z zakresu:
- zdjęcia RTG oraz badania USG wraz opisem lekarza specjalisty radiologii i diagnostyki obrazowe Anny Wacławskiej;
- rehabilitację leczniczą realizowaną przez
zespół wykwalifikowanych rehabilitantów
pod kierownictwem magistra rehabilitacji
Moniki Wiatr;
Cennik naszych usług jest dostosowany do sytuacji ekonomicznej na naszym rynku.
Celem mojego działania jest zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości świadczeń medycznych dla mieszkańców Szklarskiej Poręby. Pracuję
z wysoko wykwalifikowana kadrą, która
wraz ze mną pracuje na rzecz Miasta
i jego mieszkańców.
Zachęcam do wyrażania swoich opinii
i kierowanie ich zarówno do mnie jak i do
działającej przy SPZOZ Rady Społecznej.
Zapraszam do naszych placówek."
Małgorzata Bińczak
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szklarskiej Porębie

gMINNY PROgRAM WSPIERANIA RODZIN
Od maja 2012 roku, powołany Zarządzeniem Burmistrza zespół reprezentantów: samorządu Szklarskiej Poręby
i jego jednostek organizacyjnych, przedstawicieli szkół i przedszkoli, Domu
Dziecka, Domu Pomocy Społecznej Caritas opracowywał na podstawie danych
pierwotnych pozyskanych także w oparciu o badania własne, projekt Gminnego
Programu Wspierania Rodzin Szklarskiej
Poręby na lata 2012-2015. Konieczność

utworzenia lokalnego programu wspierania rodziny wynika z Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
która w dziale Zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej zaliczyła
opracowanie w/w programów do zadań
własnych gminy.
Opracowany przez Zespół ekspertów
projekt Programu, wyznaczającego kierunki polityki rodzinnej Szklarskiej Po-

ręby na najbliższe lata, zostanie udostępniony do konsultacji społecznych od dnia
15 października br. w siedzibach Urzędu
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz na stronach internetowych obu instytucji. Wnioski dotyczące projektu należy dostarczyć do Sekretariatu MOPS-u
lub przesyłać pocztą elektroniczną na adres: dyrektor.mops@szklarskaporeba.pl
(MOPS-MSL)
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fESTIWAL SPORTU

Z inicjatywy mieszkańców Szklarskiej
Poręby, pod egidą Lokalnej Organizacji
Turystycznej, w ostatni tydzień września
zorganizowany został Festiwal Sportu.
Dużym zainteresowaniem cieszył się
piątkowy wieczór w restauracji Metafora, na który w ramach cyklicznych spotkań z cyklu Terra Incognita zaproszono
Himalaistów: Krzysztofa Wielickiego
oraz Rafała Fronię. W spotkaniu miała
również wziąć udział Anna Czerwińska,
która ze względów zdrowotnych niestety
nie mogła zaprezentować swoich osią-

gnięć. W przerwach prezentowano
pokazy instalacji świetlnej połączonej
z muzyką.
Dla miłośników biegów górskich
ciekawym doświadczeniem było sobotnie spotkanie z Marcinem Świercem (I Miejsce w tegorocznej edycji
Maratonu Karkonoskiego) oraz wielokrotnym zwycięzcą Mistrzostw Polski w Biegach Górskich a także z Piotrem
Hercogiem
najwyżej
sklasyfikowanym Polakiem w Ultra Trail
Du Mont Blanc (Jeden z najtrudniejszych maratonów terenowych
w Europie. Uczestnicy muszą pokonać 166 kilometrów, a łącznie
przewyższenie to 9600 m, czyli więcej niż szczyt Mont Blanc, czy nawet
Mount Everest od poziomu morza.)
Informacje o treningach, odżywianiu, wyposażeniu oraz sposobach radzenia sobie z tzw. „ścisną” wzbudzały największe zainteresowanie

fESTYN ZDOLNEJ DOLNEJ
W dniu 30 września 2012 r przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie Dolnej
Stowarzyszenie Zdolna Dolna, nastawione pozytywnie po zorganizowanym
w roku ubiegłym roku otwarciu nowego
placu zabaw, zorganizowało dla lokalnej
społeczności festyn integracyjny.
Festyn rozpoczął turniej piłki nożnej
rozegrany na boisku znajdującym się poniżej placu, na którym dostępne były
główne atrakcje programu. W grze w
piłkę najlepsza okazała się drużyna Zdolnej dolnej, która odebrała puchar z rąk
Burmistrza Grzegorza Sokolińskiego.
Do niewątpliwych atrakcji festynu należały pokazy sztuk walki poprowadzone
przez Mariusza Ligiżyńskiego, warsztaty
dla „cheeleaderek” prowadzone przez
Annę Potrzeszcz, konkurs wiedzy o Unii
Europejskiej przygotowany przez Marzenę Czarnecką. Członkowie Klubu Abstynenta „Szrenica”, mającego swoją sie-

NA ROWERACH
Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska
Poręba na Dwóch Kółkach w minionym sezonie przeprowadziło już VIII edycję Młodzieżowej Ligi Rowerowej. Cztery edycje
zawodów rozgrywane były w różnych
częściach miasta, a finał miał w Parku
Esplanada. Stowarzyszenie dziękuje zarówno za udział w imprezie, jak i sponso10

dzibie w Klubie Integracji Społecznej, zachęcali do gry w bule, a pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zadbali o malowanie twarzy, kolorowe baloniki oraz program rozrywkowy dla
dzieci.
W czasie festynu nie zapomniano
także o przypadającym na dzień 1 października Międzynarodowym Dniu Osób
Starszych. Wszystkim zebranym seniorom złożono najserdeczniejsze życzenia i wręczono czerwone serduszka
z masy solnej wykonane przez
wychowanków Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej
„Cegiełka”.
Dzięki sponsorom, lokalnym przedsiębiorcom, na festynie nie zabrakło ciast, bigosu, chleba ze smalcem oraz
kiełbasek na ognisko.
rom. A my dziękujemy członkom Stowarzysznia, że od tylu lat tak chętnie pracują
na rzecz miasta i dzieci i młodzieży.

wśród licznie zgromadzonej publiczności.
Wojciech Fortuna, Józef Łuszczek oraz
docent Jan Supiński w towarzystwie dr
Przemysława Wiatera opowiadali o karierze olimpijskiej, roli psychologii
w życiu sportowca oraz historii sportu
w Karkonoszach. Pan Wojciech fortuna
przekazał replikę swoich medali na ręce
organizatorów Sport Festiwalu.
W ramach festiwalu w Muzeum Karkonoskim uruchomiona została wystawa
fotografików i podróżników z naszego regionu, a jej tematem przewodnim są Karkonosze. Wystawę można oglądać do
końca października.

Po raz kolejny okazało się, że wspólne
działanie lokalnej społeczności a w szczególności aktywność jej lokalnych liderów,
może mieć wpływ na pozytywne zmiany
w najbliższym otoczeniu. Warto przypomnieć że „Stowarzyszenia Zdolna Dolna”,
swój początek ma w działaniach podejmowanych po stworzeniu w 2007 r przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
”Mapy potrzeb i zasobów Szklarskiej Poręby Dolnej” (MOPS-MSL).

Wydawca: Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2,
tel. 75 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem Feliksa Rosika
Sekretarza Miasta;
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1500 szt.
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