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Przychodnia połączy się
z Izer Medem
Miejska przychodnia od dłuższego
czasu boryka się z coraz poważniejszymi problemami finansowymi, których
główną przyczyną jest sukcesywne
zmniejszanie wielkości kontraktów z
NFZ, m.in. zmniejszenie liczby zakontraktowanych łóżek w Zakładzie
Opiekuńczo-Leczniczym, systematyczny spadek liczby pacjentów w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (migracja
mieszkańców, wstrzymanie przez NFZ
finansowania opieki nad pacjentami,
których składki ZUS nie zostały opłacone w terminie).
Trudna sytuacja ekonomiczna SP
ZOZ, a przy tym stała troska samorządu w zakresie zaspokajania potrzeb
mieszkańców i turystów w zakresie
ochrony zdrowia, zmusza do poszukiwania rozwiązań zmierzających do reorganizacji tego podmiotu. Jego dalsze
funkcjonowanie w istniejącej strukturze
jest kosztochłonne i nieopłacalne (lokowane środki nie przyczyniają się do
rozwoju podmiotu). W bieżącym roku
Gmina pożyczyła SP ZOZ 320.000,00
zł na uregulowanie zobowiązań wobec
ZUS i US. Środki te wystarczyły by na
remont ścian i podłóg w ZOL, co zostało zlecone przez Sanepid i poprawę warunków pobytu dla pacjentów. Po 6-ciu
miesiącach działalności SP ZOZ wygenerował (-242.954,51) zł stratę na działalności operacyjnej, strata netto wynosi
(-97.106,73) zł. Amortyzacja wynosi
200.645,04 zł. Podmiot nie jest w stanie
wygenerować środków na rozwój i modernizację.
Po fiasku połączenia miejskiej przychodni ze szpitalem w Zgorzelcu, miasto nie zaprzestało starań o pozyskanie
partnera do prowadzenia działalności

leczniczej. Okazało się, że nie trzeba
było daleko szukać, a taki właśnie potencjalny partner, spełniający oczekiwania miasta w tym zakresie jest w samej
Szklarskiej Porębie. Mowa o Izerskim
Centrum Pulmonologii i Chemioterapii
Izer Med z ulicy Sanatoryjnej, któremu miasto powierzy objęcie medyczną
opieką mieszkańców. Izer Med wydzierżawi od miasta budynek przychodni
przy ulicy Szpitalnej na 30 lat. Czy to
oznacza, że nasza przychodnia zostanie
zlikwidowana? Taka uchwała o likwidacji SPZOZ została przyjęta. Trzeba
jednak zaznaczyć, że jest to likwidacja
tylko i wyłącznie formalna. W trybie
Ustawy o Działalności Leczniczej nie
ma w takim przypadku innego trybu restrukturyzacji placówki jak likwidacja.
Nie można bez tego trybu zmienić szyldu podmiotu. Nadmienić jednak należy,
że leczyć będziemy się dalej przy ulicy
Szpitalnej. W przychodni pozostaną te
same gabinety w których będą przyjmować ci sami lekarze i pielęgniarki.
Izer Med zapewnia przejęcie „białego personelu” oraz większości pracowników administracji i obsługi tech-

nicznej. Likwidacja SP ZOZ ma na celu
przekazanie działalności medycznej
lokalnemu podmiotowi leczniczemu poprzez cesję kontraktów z NFZ i uzyskanie zobowiązania podmiotu przejmującego do zapewnienia w miejsce SP ZOZ
opieki medycznej dla mieszkańców
Szklarskiej Poręby oraz zapewnienia
ciągłości prowadzenia w nieruchomości
przy ul. Szpitalnej 1 Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Co zyskamy dzięki
połączeniu? Przede wszystkim sprawność organizacyjną. Poprawi się rentowność. Lepsze będzie wykorzystanie
obłożenia ZOL-u. Nowy podmiot zabezpieczy niezbędne środki nakładowe
na modernizację kolejnego piętra przy
ulicy Szpitalnej. Izer-Med planuje także
inwestycje w nowy sprzęt medyczny.
Pamiętajmy jednak, że z chwilą
przejmowania usług medycznych w
mieście przez Izer-Med, pacjenci przychodni będą musieli wypełnić deklaracje wyboru POZ (podstawowej opieki
zdrowotnej). To również wymóg formalny. Pacjentów nie można przepisać
automatycznie pod nowy szyld.
Robert Kotecki

Rozmowa z PIOTREM KRUDYSEM,
dyrektorem ds. medycznych
Izerskiego Centrum Pulmonologii
i Chemioterapii: „Izer-Med”
w Szklarskiej Porębie
Panie dyrektorze, Izer Med przejmie na siebie świadczenie usług opieki medycznej mieszkańców Szklarskiej Poręby już po raz drugi w swojej historii. Czy może Pan powiedzieć
dlaczego pozytywnie zareagowaliście
na złożoną przez burmistrza ofertę
współpracy?
Z poczucia odpowiedzialności wobec mieszkańców Szklarskiej Poręby.
My przecież też działamy na terenie
miasta, dużą część załogi stanowią jego
mieszkańcy to sprawia, że czujemy się
z miastem związani. Mamy też na uwadze rozwój medyczny a będzie niem
rozszerzenie naszych usług. Niewątpliwą natomiast szkodą byłaby sytuacja
gdyby budynek przy ulicy Szpitalnej
miał zostać niezagospodarowany.
Jakie są plany na dalszą działalność przychodni w mieście?
Przede wszystkim to kontynuowanie działalności Podstawowej Opieki
Zdrowotnej oraz istniejących poradni
specjalistycznych. Z czasem w miarę możliwości będziemy się starali
wzbogacić ofertę usług medycznych
w zależności od potrzeb mieszkańców.
Myślimy o pełniejszym wykorzystaniu

obiektu przy ulicy Szpitalnej, m.in. poprzez udzielanie świadczeń z zakresu
rehabilitacji. To jednak wymaga dużych
nakładów, więc trudno obiecać coś na
wyrost, wiele zależy tu od możliwości
płatnika czyli NFZ.

dla zabiegów operacyjnych. I co najważniejsze badanie jest na miejscu
co oszczędza pacjentowi uciążliwych
wyjazdów do innych miejscowości.

A co dalej z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym?
ZOL pozostanie na miejscu. Połączymy go z naszym oddziałem opiekuńczym, który przeniesiemy na ulicę
Szpitalną. To zapewni również większe
wykorzystanie obiektu i korzystniejszą
formę kontraktowania.

Słów kilka
o Centrum Izer-Med

Mieszkańcy pytają czy teraz do lekarza trzeba będzie jechać do Szklarskiej Poręby Dolnej?
Nie będziemy przenosić jakiejkolwiek działalności medycznej. Wszystko
co jest zostanie utrzymane w dotychczasowym miejscu. Szpital przy ulicy
Sanatoryjnej dysponuje natomiast szerokim zapleczem diagnostycznym co
nie pozostanie bez wpływu na komfort
usług medycznych.
Na wyposażeniu macie m.in. tomograf komputerowy?
Tak, 16 rzędowy
tomograf do bardzo
szerokiej diagnostyki.
Badanie tomografem
komputerowym
jest
znacznie bardziej dokładne niż tradycyjne
rentgenowskie. Dzięki
temu lekarz może lepiej ocenić, czy w ciele
pacjenta są jakieś niepokojące zmiany. Badanie jest do tego stopnia dokładne, że umożliwia ocenę charakteru
tych
ewentualnych
zmian, ich wielkość,
jak również dostępność
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Dziękuje za rozmowę.
Robert Kotecki

Centrum Izer-Med, powstało w
wyniku przekształcenia w 2002 roku
szpitala kolejowego w Szklarskiej
Porębie w akcjonariat pracowniczy.
Była to jedna z pierwszych udanych
prywatyzacji instytucji służby zdrowia w regionie. Izer-Med świadczy
typowo lecznicze usługi dla szerokiego grona odbiorców. Klientami
Centrum są pacjenci z całej Polski w
wieku od 17 lat. Centrum świadczy
usługi głównie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Przedsiębiorstwo
Izer-Med działa w ponad 100-letnim
obiekcie, malowniczo położonym w
Szklarskiej Porębie. Spółka niedawno
zakończyła inwestycję o charakterze
historyczno-turystycznym, odmiennym od zasadniczej działalności.
W ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Polska–
Saksonia 2007-2013 odnowiono dwie
zabytkowe parkowe leżakownie. Turyści i pacjenci przyjeżdżający do
Szklarskiej Poręby mogą bezpłatnie
skorzystać z wypoczynku w halach
do leżenia z widokiem na Karkonosze. Leżakownie w Szklarskiej Porębie wybudowano w 1904 roku. Budynek szpitala jest systematycznie modernizowany. W 2014 roku Izer-Med
został wyróżniony diamentem Forbesa na Dolnym Śląsku. To dowód na
to, że na działalności medycznej można zarabiać, kluczem do sukcesu jest
jednak innowacyjność.
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Wieści z sesji
Szeroki zakres działań promocyjnych Szklarskiej Poręby, przedstawiła
kierownik referatu Promocji Grażyna
Biederman. Najważniejszym wydarzeniem ostatnich dni, mającym wpływ
na promocję miasta było Forum Nor-

dicum. Wzięło w nim udział ok. 100
dziennikarzy z całego świata zajmujących się narciarstwem. Szeroki był
także medialny odzew tego wydarzenia.
Niemiecki Die Zeit czy austriacki Die
Presse to tylko niektóre z tytułów prasowych, na których łamach ukazała się
relacja z Forum. Niewątpliwie prestiż
miasta w świecie narciarskim mocno
się po konferencji podniósł.
Trwają przygotowania do sezonu zimowego, rozpoczyna się również związana z tym kampania reklamowa. Po
Wrocławiu i Poznaniu będą poruszać się
tramwaje oklejone reklamami Szklarskiej Poręby. Ten mobilny rodzaj promocji świetnie sprawdził się w poprzednim
sezonie, więc w tym roku również zdecydowano sie na taką formę, rozszerzając działania promocyjne o Poznań. W
ostatnim okresie Szklarska Poręba zdobyła trzy znaczące wyróżnienia: Gmina

Przyjazna Rowerzystom, dwie „Liczyrzepy” oraz Różę Regionów. Na koniec
prezentacji radni w przedpremierowym
pokazie obejrzeli zjawiskowy film Małgorzaty Maszkiewicz: „Szklarska Poręba – Dom u stóp gór (od 31 października
film jest dostępny
na youtube).
W mniej optymistycznym tonie
utrzymane
było
sprawozdanie pani
Teresy
Kacperskiej – kierownik
MZGL. W zakładzie trwają przygotowania do Akcji
Zima. Okazuje się,
że sprzęt do odśnieżania od wielu lat
nie miał przeglądów. Od sierpnia trwają
intensywne naprawy. Ich koszt przekroczył już 54 tysiące złotych, które
nie były ujęte w budżecie na rok 2015.
Część sprzętu była w ogóle nieprzydatna. Udało się sprzedać ciągnik rolniczy
za 50 tys, by w zamian zakupić nowszą
maszynę wraz z pługiem. W listopadzie
przeprowadzony zostanie przetarg na
sprzedaż samochodu specjalnego Mercedes Unimog. MZGL zgromadził 500
ton piasku i 213 ton soli (po cenach
letnich). Jednak przy obfitej w opady
śniegu zimie zapasy te mogą się okazać
niewystarczające. Kalkulacje mówią o
600 tonach soli i 1500 tonach piasku.
Zabezpieczony jest też zapas paliwa
(46 tys litrów) – kalkulacje wskazują zimowe zużycie na poziomie 8 tys
litrów miesięcznie. Koszt akcji zima
ma oscylować wokół 384 tysięcy złotych. Póki co nie jest przewidywany

SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI
Burmistrz i Radni Rady Miejskiej zapraszają mieszkańców
na spotkania poświęcone sprawom wspólnoty samorządowej. Przedmiotem spotkań będą rozmowy o funkcjonowaniu
infrastruktury miejskiej, problemach miasta i mieszkańców.
Radni wybrani w poszczególnych okręgach wyborczych
podzielą się z wyborcami uwagami i przedstawią sprawozdanie ze sprawowania powierzonego im mandatu.
Spotkania będą okazją do przedstawienia przez Burmistrza i przedyskutowania z mieszkańcami zamierzeń budżetowych na rok 2016 a także do zadania pytań Burmistrzowi i
Radnym wybranym w poszczególnych Okręgach Wyborczych.
Spotkania odbędą się w następujących terminach i miejscach:

udział firm zewnętrznych w odśnieżaniu. Z prostej przyczyny. To dodatkowe koszty rzędu 30 zł na godzinę pracy
jednego pojazdu. Pozostałe zadania to
min. remonty budynków komunalnych
i socjalnych. Remontowany jest min.
dach w budynku na Franciszkańskiej.
Generalnie jednak stan techniczny komunalnej i socjalnej substancji mieszkaniowej miasta jest zły. Zmniejszają
się zadłużenia czynszowe mieszkańców
wobec MZGL. Jeszcze w maju było to
604 tysiące, na koniec września jest to
470 tys. Zakład jest wciąż zadłużony w
ZUS-ie. Zaległości ciągną się od 2011
roku, obecnie są spłacane w ratach.
Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o likwidacji miejskiego SPZOZ. Zakończenie działalności medycznej przypada na 30 kwietnia 2016 roku. Dalsze
nieprzerwane udzielanie świadczeń
medycznych dla mieszkańców przejmie
IZER-MED. Podkreślić jednak należy,
że przychodnia i gabinety lekarskie pozostaną w tym samym miejscu tj. na ulicy Szpitalnej.
Decyzją Rady Miasta z funkcji
przedstawiciela Szklarskiej Poręby w
Radzie Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego, odwołany został Grzegorz Sokoliński. Podstawą do odwołania był fakt, iż dotychczasowy przedstawiciel w KPN nie kontaktował się
(przez 6 miesięcy) z władzami miasta.
Brak współpracy skutkował brakiem informacji na temat prac Rady Naukowej
KPN. Nowym przedstawicielem radni
wybrali burmistrza Mirosława Grafa.
W głosowaniu tajnym wybrani zostali ławnicy sądowi (Grzegorz Mitura i Jolanta Książek – Sąd Rejonowy)
(Anna Adamczyk Grażyna Rutkowska
– Sąd Okręgowy), (Sylwestra Chorąży
i Irena Kubera – Sąd Pracy).
Robert Kotecki

• 16.11.2015 r. (poniedziałek) godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. 1 Maja 32, aula.
Obecność Radnych wybranych w Okręgach Wyborczych Nr
9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15
• 17.11.2015 r. (wtorek) godz. 18:00
Szkoła Podstawowa nr 5, ul. 11 Listopada 2, sala nr 24 I p.
Obecność Radnych wybranych w Okręgach Wyborczych Nr
4, 5, 6, 7 i 8
• 18.11.2015 r. (środa) godz. 18:00
Świetlica KIS, Kolejowa 22.
Obecność Radnych wybranych w Okręgach Wyborczych Nr
1, 2 i 3
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Burmistrz Szklarskiej Poręby
Mirosław Graf
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REKORD POLSKI
Półgodzinna próba pobicia rekordu
w jednoczesnym udzielaniu pierwszej
pomocy została podjęta 16.10. w całej
Polsce. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach obchodów „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności
Serca”. Ponad 88 tysiące osób zadekla-

rowało udział w biciu rekordu w jednoczesnym udzielaniu pierwszej pomocy.
Akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy rozpoczęła się w południe w
całej Polsce.
Do akcji włączyły się także dzieciaki ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w

Szklarskiej Porębie. Zadanie polegało
na tym, by w tym samym czasie, jak
największa liczba osób prowadziła na
fantomach akcje udzielania pierwszej
pomocy. Obecny rekord należy do
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i został ustanowiony w 2013 roku.
Wówczas na terenie całego kraju w akcji wzięło udział ponad 83 tysiące osób.
Setka uczniów z „piątki” w Szklarskiej Porębie do akcji podeszła z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem.
Dzieci przez półgodziny, pod okiem
nauczycieli , z przejęciem trenowały
sztuczne oddychanie oraz masaż serca
na specjalnych manekinach (Fantom
Little Anne). Charakterystyczny dźwięk
„klik-klak” potwierdzał prawidłowość
wykonywania ucisku klatki piersiowej. Z uciekającym czasem i fantomami dzielnie walczyli między uczniowie
klas od 1 do 6. Ich zmagania obserwował dyrektor szkoły Tomasz Frąc.
Chcemy nauczyć jak najwięcej osób
jak zachować się w sytuacji nagłego
zatrzymania krążenia. To bardzo proste
czynności: wezwanie pogotowia, uciskanie klatki piersiowej, defibrylacja i
bycie dumnym z tego, że się pomogło –
mówi Dorota Romańczuk, koordynatorka akcji w SP 5 w Szklarskiej Porębie.
Robert Kotecki

10 Października 2015 roku Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki w Szklarskiej Porębie
obchodziła bardzo uroczyście jubileusz 70-lecia szkoły.
Wśród zaproszonych gości byli:
Posłanki na Sejm – Marzena Machałek i Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego – Julian Lachowicz,
Burmistrz – Mirosław Graf,
Zastępca Burmistrza – Stanisław Kozina, Przewodniczący
Rady Miasta – Krzysztof Jahn,
Radni Miasta, Sekretarz Urzędu Miasta – Feliks Rosik, Proboszczowie – ks. dziekan Bogusław Sawaryn, ks. Zygmunt
Mikołajczyk, Rektor Uniwersytetu III Wieku i Prezes ZNP
– Irena Kubera, dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
oraz różnych instytucji w mieście, emerytowani dyrektorzy
i nauczyciele, absolwenci, ro-
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70 lat

SZKOŁY

dzice, uczniowie i pracownicy szkoły.
Szkoła z okazji jubileuszu otrzymała od Rady Miasta tytuł: ”Zasłużony dla miasta Szklarska Poręba” Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Jahn wręczył dyrektor
Justynie Kozik w czasie uroczystego
apelu uchwałę w sprawie nadania
tytułu szkole. Burmistrz miasta
wręczył podziękowania nauczycielom i absolwentom, którzy
szczególnie wyróżniali się i wyróżniają w pracy na rzecz szkoły
i miasta. Podziękowania z rąk
Burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta otrzymali: Irena Myśliwiec, Sabina Tabaka,
Anna Szydłowska, Teresa Wolwowicz, Dorota Kuchmistrz,
Anna Hochół, Maria Stomal,
Zbigniew Misiuk, Maciej Dymarski. Dyrektor SP 1 Justyna
Kozik wyróżniła honorowym tytułem: „Przyjaciela Szkoły” Ani-
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tę Kaczmarską dyrektora MOKSiAL-u, Halinę Szyl kierownika biblioteki
miejskiej, Elżbietę Pawłowską dyrektora MOPS, Joannę Badacz dyrektora
ds. sportu w ZSOiMS w Szklarskiej
Porębie, Alinę Sudoł-Kornalewicz z
Nadleśnictwa Szklarska Poręba. Od lat
szkoła bardzo owocnie współpracuje z
tymi instytucjami. W części artystycznej apelu goście zobaczyli Krakowiaka w wykonaniu uczniów klas pierwszych, Zumbę którą zatańczyły uczennice klasy szóstej i absolwentki szkoły,
Szkolnego rock and rolla zatańczyli i
zaśpiewali uczniowie klasy III. Piosenkę o Szklarskiej Porębie zaśpiewały
przedszkolaki i uczniowie pierwszej
klasy. Program artystyczny przedstawili uczniowie klasy VI pod kierunkiem
Anny Szydłowskiej.
Po oficjalnych uroczystościach w
szkole rozpoczął się Jubileuszowy Festyn Rodzinny, w ramach którego zostały zorganizowane bardzo atrakcyjne
warsztaty przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Klub Sportowy „Szrenica”,
Klub Pływacki „Delfinek”, Fundację
„Ars Sudetica”, Centrum Edukacji
Ekologicznej Karkonoskiego Parku Narodowego, Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Pożarną, GOPR, Karkonoskie Stowarzyszenie Aikido, Castoramę.
Na pamiątkę jubileuszu przed szkołą został posadzony Dąb Pamięci „Tadeusz Kościuszko”. Wszyscy goście
mogli podziwiać piękne prace plastyczne „Moja Szkoła”, przeczytać wiersze
„O Mojej Szkole”, obejrzeć galerię

zdjęć, na których wiele osób rozpoznało
siebie jako uczniów. Całym obchodom
przyświecało hasło: „Są miejsca, czasy
i ludzie, o których się nie zapomina...”.
W organizację jubileuszu włączyło się
bardzo wiele osób.

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 9/15

Szczególe podziękowania kierujemy do Henryka Łubkowskiego i Leśnej
Huty za wykonanie pamiątkowych wazonów. Jolancie i Grzegorzowi Sokolińskim oraz Danielowi Koszeli z Księgarni Libra dziękujemy za wykonanie
okolicznościowego folderu naszej szkoły. Dziękujemy Beacie Kudelskiej za
uszycie fartuszków, dzięki którym przypomnieliśmy sobie lata 70 naszej szkoły. Dziękujemy Ludmile Riabkowej za
namalowanie obrazu naszej szkoły jako
dekoracji. Dziękujemy Beacie Czekaj
i Restauracji Kaprys za przygotowanie Tortu Jubileuszowego. Dziękujemy
Marcie Kurek-Szewczak i hotelowi Pod
Szrenicą za przygotowanie poczęstunku
dla naszych gości.
Uważamy Jubileusz za w pełni udany. Były wspomnienia, radość, nawet
łzy wzruszenia. Pięknie dziękujemy
wszystkim za serce na dłoni, organizatorom warsztatów za uświetnienie naszej uroczystości.
Justyna Kozik
dyrektor SP1
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SUKCES MARKI KARKONOSZE

na targach Tour Salon w Poznaniu
Starostwo Powiatowe w Jeleniej
Górze oraz miasto Szklarska Poręba
zostały nagrodzone w konkursie Róża
Regionów organizowanym przez dwutygodnik branży turystycznej „Wiadomości Turystyczne”.
Starostwo Powiatowe zostało wyróżnione za aplikację mobilną Karkonosze zrealizowaną w ramach projektu
„Promocja Karkonoszy”. Wyróżnienie
odebrała Pani Anna Konieczyńska –
Starosta Powiatu Jeleniogórskiego.
W kategorii projekty specjalne II
miejsce przypadło Szklarskiej Porębie

za grę terenową Magiczny Szlak Ducha
Gór. Nagrodę odebrała Grażyna Biederman – kierownik Referatu Promocji
Miasta Szklarska Poręba. Ceremonia
odbyła się 15 października 2015 podczas targów turystycznych Tour Salon
w Poznaniu.  
Róża Regionów to ogólnopolski
konkurs na najlepszy folder, serię wydawniczą, projekt specjalny, aplikację
mobilną gminy, miasta, regionu. Ma
on na celu zwrócić uwagę na jakość
promocji naszego kraju. Jury oceniając
foldery, aplikacje mobilne promujące

miasta, regiony i lokalne produkty turystyczne, chce wspierać rozwój wysokich standardów prezentowania walorów turystycznych. Głównie chodzi
o to, by wydawnictwa oraz aplikacje
mobilne były estetyczne, dobrze zorganizowane i skuteczne. Konkurs daje
gminom, miastom i regionom szansę na
zaprezentowanie swoich najlepszych
materiałów promocyjnych. Propozycja
udziału w konkursie skierowana jest
do wsi, miast i regionów, ale także do
lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych.

Manewry ratownicze
41 ekip ratowniczych Ochotniczej
i Państwowej Straży Pożarnej z całej
Polski i zza granicy pojawiło się 22
października w Rodzinnym Parku Rozrywki Esplanada.
Ponad stu strażaków ćwiczyło przez
cały dzień jak udzielać pierwszej pomocy w wypadku zawału i innych problemów zdrowotnych. Osoby symulujące
robiły to tak dobrze, iż postronni obserwatorzy byli pewni, że mają do czynienia z prawdziwą akcją ratowniczą.
Strażacy po ćwiczeniach mogli zrelaksować się na Esplanadzie, bowiem
wszyscy mieli szansę przejechać się na

6

Alpine Coaster albo na
Wieży Emocji. Jak sami
stwierdzili świetnie ich to
odstresowało.
Akcja w Rodzinnym
Parku Rozrywki Esplanada prowadzona była w
ramach XX jubileuszowych Manewrów Ratowniczych organizowanych
co roku przez KM PSP
Jelenia Góra i GRS OSP
Jelenia Góra.
(Esplanada)
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Podwójny Liczyrzepa
dla Szklarskiej Poręby
Już po raz osiemnasty zorganizowane zostały Karkonoskie Spotkania
Turystyczne, podczas których wręczane są nagrody Starosty Jeleniogórskiego za działania związane z rozwojem i
promocją powiatu czyli popularne Liczyrzepy. Tegorocznym Gospodarzem
spotkania była restauracja „Siedlisko
Pstrąga” w Mysłakowicach.
Z wielką przyjemnością informujemy, iż laureatką w kategorii „Za
kreatywność służącą budowaniu atrakcyjnego wizerunku gminy przyjaznej
turystyce” została kierownik referatu
promocji miasta Szklarska Poręba Grażyna Biederman. W kategorii „Promocja Regionu” laureatem został Robert
Pawłowski – Mincerz Sudeckiego
Bractwa Walońskiego, pomysłodawca
„Wyprawy po złotego Auruna”, twórca Żelaznego Tygla Walońskiego – jedynego takiego skansenu w regionie
gdzie odtworzono średniowieczne urządzenia górniczo-hutnicze.
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego – wręczył
specjalną nagrodę przyznaną za całokształt działalności na rzecz rozwoju
turystyki dla Huty Szkła Kryształowego
„Julia” w Piechowicach.
Pozostali laureaci to:
• „Najlepszy obiekt hotelarski” – hotel
„Greno & SPA” w Karpaczu
• „Najefektywniejsza promocja”
–

Karkonosze – Związek Miast i Gmin,
wydawca czasopisma „Sezon na Karkonosze”
• „Za Całokształt Działalności Na
Rzecz Turystyki” – Józef Żądło –
właściciel Willi Makado, prezes Towarzystwa Miłośników Karpacza.

„Zlot starych szybowców – Grunau
Baby” organizowaną przez Aeroklub
Jeleniogórski
• „Najlepszy produkt
turystyczny”
–
Park Ryb Słodkowodnych „Siedlisko
Pstrąga”
• „Najlepsza promocja zagraniczna” –

Należy też zaznaczyć, że wśród nominowanych do nagrody był Art Skwer
Letni Festiwal Sztuki organizowany co
roku od 6 lat przez Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
Turystyczne nagrody „Liczyrzepy”
wręczali starosta Anna Konieczyńska
i przewodniczący rady powiatu Jerzy
Pokój.
W uroczystości uczestniczyli poseł
Zofia Czernow, wiceprezydent Jeleniej
Góry Jerzy Łużniak, burmistrzowie i
wójtowie gmin powiatu jeleniogórskiego, delegacje powiatu Bamberg i miasta
Stegaurach, regionu miast Aachen, prezydent Bischofswerdy, czescy goście z
Jablonca nad Nysą i z Vrchlabi, prezesi
i dyrektorzy firm współpracujących z
powiatem i powiatowi radni
Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 9/15
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X lat chóru Porębianie
przystało uroczystość była mocno rozśpiewana. Entuzjazm wzbudził m.in. występ maluchów z przedszkola na Hucie,
którzy wspólnie z chórem koncertowali.
Oficjalną częścią wieczoru było wręczenie Chórowi zaszczytnego odznaczenia „Zasłużony dla miasta Szklarska Poręba” przez Burmistrza i Przewodniczącego Rady. Burmistrz serdecznie dziękował Chórowi m.in. za
wkład artystyczny w życie społeczne
Szklarskiej Poręby. Zespołowi życzono wielu lat owocnej i twórczej pracy.
Każda z Pań i Panów Chórzystów zostali uhonorowani dodatkowo okolicznościową statuetką, dyplomem i różą.
Szczególne podziękowania zostały
Wspólne śpiewanie, występy przedszkolaków, tort, szampan i róże towarzyszyły uroczystości, podczas której świętowaliśmy 10 lecie Chóru Porębianie.
Zespół ten to najdłużej obecnie działająca amatorska grupa artystyczna w
Szklarskiej Porębie. W jej skład wchodzi 25 osób. Od samego początku prowadzony jest przez Stanisława Leszczawskiego kierownika zespołu. Od 6
lat zespół działa przy Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Członkowie zespołu nie mają żadnych
gratyfikacji oprócz braw słuchaczy
i uznania publiczności. Dorobek artystyczny zespołu prezentowany był
podczas wielu przeglądów i koncertów okazjonalnych – np. na otwarciu
Targów Turystycznych „TOURTEC”,
podczas koncertów w Lanowie, Krako-

wie i wielu innych miejscowościach
naszego kraju.
W programach koncertów znajdują się utwory Brahmsa, Okudżawy,
Moniuszki czy Lachowicza, a także
pieśni pisane przez członków Chóru,
chwalące walory turystyczne naszego miasta. W skład repertuaru wchodzą również pieśni religijne, zwłaszcza kolędy. Chór kolęduje w kościołach, szpitalach, Domach Seniora czy
Przedszkolach. Grupa przygotowywała
oprawy muzyczne podczas dwóch Mszy
Św. transmitowanych przez TV Polonia.
W dorobku artystycznym Chór nagrał
amatorsko 4 płyty, które zostały przesłane m.in. do Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Niemiec, a ostatnio
nawet do Paragwaju.
Jak na jubileusz działalności chóru

LIST DO REDAKCJI

to szans. Czytając Monografię – Szklarska Poręba Przemysława Wiatera natrafiłem na wzmiankę, że latem 1929 roku
wiercono na stokach Wysokiego Kamienia i natrafiono na głębokości około 200
m na wody artezyjskie o temperaturze
około 70 stopni i ciśnieniu 15 atmosfer.
Od Pana Przemysława także uzyskałem
informację, że dr. Ihms znalazł źródła
lecznicze w Szklarskiej Średniej – notatka prasowa z luty 1925, że w latach 20.
różdżkarze Walter Lestikow i Jan Niepomucen Jackowski poszukiwali źródeł i w
oparciu o ich wyniki miano wybudować
baseny kąpielowe , a także wody te miały
być odprowadzane do basenu (obecnie
zbiornik retencyjny w Dolinie Szczęścia)

Jestem mieszkańcem Szklarskiej Poręby od 37 lat. W latach 1996-97 doszły
mnie słuchy, że w Szklarskiej Porębie
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych prowadzone były wiercenia
w poszukiwaniu wód – termalnych,
zdrojowych. Chodziły słuchy że na
skrzyżowaniu ul. Kilińskiego i ul. Caritas natrafiono na wody termalne, a w
Szklarskiej Dolnej na wody siarczane.
Trochę interesowałem się tym tematem,
dotarłem m.in. do opinii geologicznejpodobno profesora eksperta – że w naszym układzie geologicznym nie ma na
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przekazane na ręce kierownika grupy za
artystyczną opiekę i inspirację do ciągłej aktywności członków Chóru.
19 października miał miejsce okolicznościowy koncert dla mieszkańców
Szklarskiej Poręby, na który tłumnie
przybyła publiczność.
MOKSiAL

informacja z marca 1930. Obecnie
także mamy symptomy obecności ciepłych wód – niezamarzające strumyki
na Pogórzu i okolicy muzeum, a także niezamarzające źródło w naszym
przydomowym ogrodzie. Wszystko to
lokalizacja u podnóża Wysokiego Kamienia. Myślę,że było by wspaniale dla
naszego miasta gdyby te wieści okazały
się prawdziwe !!!!!!
Mam prośbę, jeżeli ktokolwiek wie
coś więcej na wyżej wymieniony temat,
proszę o kontakt na tel. 606470205 lub
przekazywanie do redakcji Biuletynu.
Andrzej Ślazyk
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Sukces Szklarskiej Poręby
na Forum Nordicum 2015
W drugi tygodniu października
nasze miasto było organizatorem
36. konferencji Forum Nordicum.
Było to wydarzenie nie tylko na
skalę krajową ale nawet światową
bowiem zgromadzenie tak wielu,
tak wielkich osobistości ze świata
narciarstwa biegowego i biathlonu w jednym miejscu to prawdziwy sukces dla Szklarskiej Poręby.
Oprócz wybitnych dziennikarzy z
czternastu krajów, którzy spotkania Forum Nordicum organizują
od trzydziestu sześciu lat jesienią
w różnych miejscowościach na
świecie związanych z biegami,
skokami narciarskimi, kombinacją norweska i biathlonem, swoją obecnością
na Forum zaszczycili Gian Franco
Kasper-prezydent
Międzynarodowej
Federacji Narciarskiej (FIS), Sarah Lewis sekretarz generalna FIS, Vincent
Chupin przedstawiciel Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Walter Hofer dyrektor Pucharu Świata w
Skokach Narciarskich FIS, Angelo Corradini – prezydent Światowej Ligi Narciarskich Biegów Długich Worldloppet,
Jurg Capol – twórca cyklu zawodów
biegowych Tour de Ski. Z krajowych
działaczy warto podkreślić obecność
Dagmary Gerasimuk prezes Polskiego
Związku Biathlonu oraz Sekretarza Generalnego Polskiego Związku Narciarskiego Tomasza Wieczorka.
W czasie trzech dni konferencji poruszano różnorodne tematy dotyczące
narciarstwa i biathlonu. prezentowały
się miasta-gospodarze przyszłych wielkich zimowych imprez sportowych.

Były kreatywne dyskusje ale i spory.
Nie zabrakło również zagadnienia ponownej organizacji pucharu świata w
narciarstwie w Szklarskiej Porębie. Zapytany o to prezydent FIS podkreślił, że
nasze miasto po spełnieniu standardów
obowiązujących przy organizacji zawodów ma szanse na uzyskanie prawa
do organizacji w/w imprezy. Apetyt
zaostrzyła prezes PZbiath, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że po wybudowaniu odpowiednich obiektów na
Polanie Jakuszyckiej Szklarska Poręba
mogłaby by być również organizatorem
zawodów pucharu świata w biathlonie.
Ponadto Michael Lamplot z FIS-u podkreślił niejednokrotnie że Polska jest
bardzo szczególnym krajem dla Międzynarodowej Federacji Narciarskiej
bowiem liczba kibiców sportowych i
transmisji telewizyjnych z imprez zimowych w Polsce jest znacząca na tle
innych krajów.
W wypełnionym po brzegi programie konferencji znalazł się także czas

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 9/15

na pokazanie piękna naszego regionu.
Uczestnicy konferencji poznali technikę wytopu szkła w Hucie Julia w Piechowicach, zobaczyli wnętrza Pałacu
w Pakoszowie oraz posłuchali ludowej
muzyki w Karpaczu w restauracji dwór
Liczyrzepy. Obejrzeli również prezentację Harrachova.
Jak wynika z podziękowań wystosowanych na ręce burmistrza Mirosława Grafa w kilka dni po konferencji, jej
uczestnicy wyjechali z naszego miasta
pod dużym wrażeniem, które bardzo
trudno im wyrazić nawet słowem pisanym. Jedno jest pewne wszyscy, którzy
chociaż w najmniejszym stopniu przyczynili się do organizacji Forum Nordicum w Szklarskiej Porębie postawili
Finom, którzy będą gospodarzami Forum w 2016 roku poprzeczkę bardzo
wysoko.
Głównym organizatorem konferencji był Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba.
(MSL)
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Gwiazdy lunety i legendy

Czy warto spoglądać w niebo? Dorośli zainteresowani astronomią mają na
to pytanie gotową odpowiedź. Ale jak
zachęcić maluchy? Na przykład poprzez
wspólną akcję Mirosława Hochoła radnego Szklarskiej Poręby, Towarzystwa
Izerskiego, Rodzinnego Parku Rozrywki
Esplanada, MOKSIAL oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy zorganizowali
Astrodzień dla Maluchów.
2 października przez Esplanadę
przewinęła się ponad setka dzieci z
przedszkoli i najmłodszych klas szkół
podstawowych. Miały okazję wysłuchać bardzo ciekawej pogadanki przeprowadzonej przez Ewę Chmielewską
doktorantkę Instytutu Astronomicznego
we Wrocławiu o układzie słonecznym.
Przez lunetę w piękny słoneczny dzień
dzieci oglądały najbliższą nam gwiazdę,

a na koniec uczestniczyły w konkursie
plastycznym którego tematem była Izerina. Ta rusałka, patronka Gór Izerskich,
doczekała się bowiem małej planetki na
nieboskłonie. O tym fakcie poinformowano nazajutrz tj. 3
października podczas Astronomicznego Dnia organizowanego w Izerskim
Parku
Ciemnego
Nieba. Wtedy również zaprezentowane zostały również
nagrodzone prace
namalowane przez
maluchów na Esplanadzie.
Autorami
wyróżnionych prac
są:

Przedszkola:
1. Gabryś Kozina – przedszkole „Balonik”
2. Konrad Iwanicki – PS nr 2
3. Basia Bernaciak – oddz. przedszkolny SP nr 1
Szkoły
klasy I
1. Lena Rytau SP nr 5
2. Nina Hamczyk SP nr 1
3. Nikola Nowicka SP nr 5
klasy II
1. Klaudia Dymińska SP nr 5
2. Zuzanna Ciepiela SP nr 5
3. Nikola Gryz SP nr 1
Wyróżnienie – Fabian Przewłocki
Klasy III
1. Maja Sielecka SP nr 1
2. Zuzia Zinkiewicz SP nr 1
3. Tolek Janicki SP nr 5
Gratulujemy młodym artystom! Dla
wyróżnionych Rodzinny Park Rozrywki ufundował nagrody.
(MOKSiAL)

Słup pokoju stanął w Szklarskiej Porębie
W dniu 2015-10-12 w dojo Mała
Iwama w Szklarskiej Porębie odbyło
się spotkanie przedstawicieli Goi Peace
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Foundation (w składzie: Isao Nishinaka,
Sonoko Tanaka, Masako Sawanobori,
Makiko Uchimura) burmistrza miasta
Szklarska Poręba Pana
Mirosława Grafa oraz
członków Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido pod przewodnictwem
sensei Jerzego Sapieli.
Odwiedziny gości z
Goi Peace Foundation
mają już swoją tradycję, albowiem dzięki
tej fundacji na terenie
dojo Mała Iwama został

postawiony w roku 2012 słup pokoju.
W związku z tym szczególnie cieszyło spotkanie, na którym nie zabrakło
wspólnych rozmów i prezentacji elementów naszych różnych kultur.
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Kobiety na boiska,
siłownię i na spacer…
Piękne słońce, rześkie powietrze
i świetne humory towarzyszyły akcji
„Kobiety na boiska” zorganizowanej
11 października przez Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Z samego rana kilkadziesiąt pań wyruszyło w II Marszu Różowej Wstążki
w ramach „Światowego dnia walki z
rakiem piersi”. Wędrówka z kijami zakończyła się na boisku „Orlik” przy SP
1, gdzie uroczyście otwarto siłownię
napowietrzną. Po uroczystym przecięciu wstęgi przez Burmistrza Mirosława
Grafa, w asyście swego zastępcy pana
Stanisława Koziny, wzniesiono wspól-

ny toast za zdrowie i pogodę ducha, któremu powstanie siłowni ma służyć.
Po małej rozgrzewce na urządzeniach napowietrznej siłowni rozpoczęła się druga niezwykle emocjonująca
część akcji. Na boisku „Orlik” rozegrano turniej piłkarski kobiecych drużyn.
Wzięły w nim udział cztery zespoły:
MAMUŚKI, PIŁKARECZKI i KS LECHIA PIECHOWICE i MOKSiALKI.
Duch walki, zaangażowanie i emocje
były na najwyższym poziomie. Złośliwcy wprawdzie twierdzili, że gorzej
było z techniką, ale to nikomu nie przeszkadzało świetnie się bawić. Na mura-

wie wybijała się drużyna Piłkareczek.
Młoda krew i zajęcia z W-F pod okiem
Magdy Szalwy zaowocowały pucharem
dla tego składu. Gratulujemy wszystkim „babskim” drużynom i dziękujemy
za wspólnie spędzone chwile.
Tego dnia dodatkowo wszyscy mogli skorzystać z relaksującej platformy
Schumann 3D, analizatora do pomiaru
składu ciała oraz ciepłego poczęstunku.
Zapraszamy za rok do wspólnej zabawy
na murawie boiska!
(MOKSiAL)

Foto: Daniel Koszela i Robert Kotecki

Jazzowa Jesień
W sobotni jesienny wieczór 17 października odbył się kameralny koncert
jazzowy Bartosz Dworak Quartet zorganizowany przez Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
Bartosz Dworak wraz ze swoimi muzykami mimo młodego wieku zdobyli
większość nagród środowiska jazzowego. Tę młodość jak i kunszt wykonawczy słychać było podczas ich rewelacyjnego koncertu.
Muzycy wykonali autorskie kompozycje znajdujące się na ich ostatniej płycie „Polished”. Podczas koncertu muzycy dynamicznie zmieniali nastroje.
Zagrali m.in. tytułowy „Polished”
mający śpiewną linię melodyczną
wzbogaconą o ekspresyjne solówki lidera, utwory: „Ballada” i „Tulipany”

wprowadzającą w romantyczny nastrój.
Najbardziej dynamicznym utworem
albumu jest „Zwyrtaniec” nawiązujący do folkloru góralskiego, a rockowy
rytm „Betonmana” zaskakuje w
finale tego interesującego albumu. Koncert był
imprezą towarzyszącą Krokus
Jazz Festiwal im.
Tadeusz „Errolla” Kosińskiego,
który odbył się
w dniach 23-25
października w
JCK w Jeleniej
Górze.
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Młodym wykonawcom życzymy
sukcesów, a naszej wiernej publiczności
obiecujemy dostarczać wciąż nowych
wrażeń muzycznych. Dziękujemy Interferie Sport Hotel Bornit za pomoc
przy organizacji wydarzenia.
(MOKSiAL)
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SUDECKA LIGA
19 września odbyła się ostatnia w
tym roku edycja Sudeckiej Młodzieżowej Ligii Sportowej – Cross End na
Polanie Jakuszyckiej, zawodów rowerowych organizowanych od szeregu
lat przez Stowarzyszenie Cyklistów
„Szklarska Poręba Na Dwóch Kółkach”.
Wystartowało 43 rowerzystów ale
to nie wszystko. W tym roku po raz
pierwszy została przygotowana trasa

dla rodziców. Rodzice bardzo poważnie podeszli do propozycji wyścigu i na
starcie stanęło 5 mam i 7 tatusiów. Do
przejechania była trasa na Orle, gdzie
musieli uzyskać pieczątkę ze schroniska i wrócić na polanę.
Emocje były wielkie, tym bardziej,
że teraz pociechy oceniały umiejętności
rodziców. Wśród mam zwyciężyła Pani
Joanna Krawietz, a u tatusiów najszyb-

ciej pokonał trasę Pan Miłosz Żmudziński.
Dzieci i młodzież również spisali
się bardzo dobrze i zwycięscy nazbierali punkty do klasyfikacji generalnej
za 2015 rok. Wyniki na naszej stronie /
www.bike.superhost.pl /
Impreza była bardzo przyjemna bo
i pogoda dopisała, było ognisko i pieczone kiełbaski, które tym razem sponsorowało Stowarzyszenie Bieg Piastów,
były wspaniałe nagrody i dużo śmiechu.
Przypominamy gdzie odbywały się
poszczególne zawody w tym roku: 1
Maja – Cross Czerwonak,
20 czerwiec – Cross-Chatka Robaczka, 5 wrzesień Cross Wrzos Chata
Izerska.
Stowarzyszenie Cyklistów mogło
przeprowadzić te imprezy dzięki pozyskaniu środków z Urzędu Miejskiego – Pożytek Publiczny oraz dużego
wsparcia sponsorów, którym bardzo,
bardzo serdecznie dziękujemy a są to:
Rodzinny Park Rozrywki Esplanada,
Księgarnia „Libra”, MOKSIAL, Chatka
Robaczka, Chata Izerska, Termy Cieplickie, PKO Szklarska Poręba, Stowarzyszenie Bieg Piastów, Przedszkole
Sam. Nr 2.
Dziękujemy bardzo członkom Stowarzyszenia Cyklistów za bezinteresowną pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Do zobaczenia w 2016 roku
Zarząd Stowarzyszenia Cyklistów

Motocyklowe
akrobacje
W jesienny weekend (3-4 października 2015 r.) na starcie „67 Międzynarodowego Rajdu Sudeckiego TRIAL”
stanęła rekordowa liczba uczestników.
Przez dwa dni blisko 80 osobowa gru-
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pa miłośników jazdy
motocyklami TRIAL-owymi zmagała się
z trudami 9 kilometrowej trasy, na której
usytuowane zostało 10 odcinków specjalnych
– jazdy obserwowanej. Przez dwa dni każdy
z zawodników musiał pokonać
pętle 3-krotnie. Starty i meta usytuowane były przy OW „Sudety”
przy ul. Krasickiego. Podczas
rajdu na odcinku specjalnym nr
9 rozegrano konkurs w Jeździe
Figurowej o Puchar Burmistrza
Mirosława Grafa. Najmłodszy za-

wodnik, który przystąpił do rywalizacji
miał niespełna 10 lat, mimo młodego
wieku jazda na motorze i pokonywanie
trudnych oesów nie stanowiły dla niego
problemu, notabene w dniu 3 października obchodził urodziny.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy wytrwałości i niespotykanych umiejętności.
(MOKSiAL)
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Zaproszenia na Spotkanie
LITERACKI NOBEL 2015
czyli Krystyna Czubówna
czyta SWIETŁANĘ ALEKSIJEWICZ,
które odbędzie się 11 listopada o godz. 17:00
w Hotelu Kryształ – wstęp bezpłatny.
Swietłana Aleksijewicz (ur. 1948), białoruska pisarka i
dziennikarka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury 2015. Pisze o pomijanej i wypieranej historii Rosji: katastrofie w Czarnobylu, radzieckiej interwencji w Afganistanie,
udziale kobiet w drugiej wojnie światowej, wojennych losach
dzieci, codziennym życiu po upadku komunizmu.
Krystyna Czubówna – mistrzyni interpretacji słowa odkryje przed słuchaczami pomijaną historię Związku Radzieckiego i państw powstałych po jego rozpadzie, widzianą oczami bohaterów reportaży noblistki. Usłyszymy fragmenty książek „ Wojna nie ma nic z kobiety” , „Czarnobylska modlitwa.
Kronika przyszłości”, „Ostatni świadkowie”, „Czasy second
– hand. Koniec czerwonego człowieka”.
Czytanie połączone jest z oprawą muzyczną i prezentacją
multimedialną.
Organizatorzy: Referat Promocji Miasta oraz Biblioteka
Miejska

Strachy na Lachy Cuda Wianki
Wampirzyce, zombi, Baby Jagi, różowe pająki, duchy i cały zastęp czarownic nawiedziły w ostatnią sobotę
października Rodzinny Park Rozrywki
Esplanada.
Przebierańcy przybyli aby wziąć
udział w pierwszym w Szklarskiej Porębie konkursie Strachy na Lachy. O
miano najbardziej przerażającej postaci
walczyła blisko pół setki dzieci. Za nim
jednak przerażone jury wydało werdykt,
strachy miały możliwość wziąć udział

w warsztatach zorganizowanych tego
wieczora na Esplanadzie. Wspólnie z
rodzicami rzeźbiły w dyni, tworzyły
piękne kompozycje z jesiennych liści
i robiły kolorowe lampiony. Słuchały
przy tym strasznych opowieści literatury dziecięcej. Każdy przebrany i nie
przebrany maluch miał również możliwość skorzystania za darmo z Wieży
Emocji i Alpine Coaster.
Ostatecznie jury zadecydowało, że
najstraszniejszą postacią wieczoru oka-
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zała się Zuzanna Górska przebrana za
mumię. II i III miejsca przypadły Czarownicom. Nagrodami dla zwycięzców
były bezpłatne karnety na lodowisko w
Esplanadzie. Wszystkie dzieci, które
wzięły udział w konkursie dostały nagrody.
Organizatorami upiornego wieczoru
był Rodzinny Park Rozrywki Esplanada, Szkoła Podstawowa nr 5 oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
(MOKSiAL)
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