łania. Dotychczas SP ZOZ rocznie podatników kosztował około 400 tys. złotych.
Po połączeniu ze szpitalem w Zgorzelcu
nie będzie już przekazywać pieniędzy na
jego utrzymanie.
To nie są jedyne zmiany w zakresie
usług medycznych w Szklarskiej Porębie.

Burmistrz podpisał bowiem porozumienie
ze Stacją Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze w sprawie stałego dyżuru ambulansu w mieście. Nie stanie się to od
razu. Narodowy Fundusz Zdrowia musi
zmienić kontrakt. Będzie to w roku 2016.
Do tego czasu musimy przygotować pomieszczenia, w których dyżurować będzie
obsługa medyczna karetki. Pogotowie ratunkowe stacjonować będzie przy straży
pożarnej. Już zlecony został projekt adaptacji mieszczeń, w jednym miejscu
będą więc przebywać wszystkie służby ratunkowe i zarządzania kryzysowego.

W listopadzie br. Rada Miejska w
Szklarskiej Porębie podjęła uchwałę w
sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania
ścieków
obowiązujących na terenie naszego miasta na okres pierwszego półrocza 2015 r.
Po raz pierwszy od oddania całej inwestycji do użytku w ramach projektu

KSWiK zrealizowanego wspólnie przez
Gminy Mysłakowice, Kowary, Podgórzyn i Szklarska Poręba ceny w Szklarskiej Porębie nie zwyżkują. Około 70 %
ceny taryfowej to efekt kosztów inwestycyjnych. Na stabilizację wysokości
taryf wpłynęły głównie nowe przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej co wprost powoduje zwiększenie ilość odprowadzanych ścieków.

To już jest właściwie przesądzone. Po nowym roku w Szklarskiej
Porębie będzie więcej lekarzy specjalistów. Podpisane zostało w tej
sprawie porozumienie ze szpitalem w Zgorzelcu.

Rada Miasta Szklarskiej Poręby
uchwałę w tej sprawie podjęła z końcem
października. Kilka dni później podobną
uchwałę podjęła też Rada Powiatu Zgorzeleckiego. To otworzyło drogę do połączenia naszej przychodni SP ZOZ z Wielospecjalistycznym
Szpitalem
Samodzielnym Publicznym Zespołem
Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
Co to oznacza dla mieszkańców Szklarskiej Poręby? Wyłącznie same dobre rzeczy. Zgorzelecki szpital po nowym roku będzie zarządzać naszą placówką. Stworzy w
niej nowy oddział rehabilitacji kardiologicznej. Ale przede wszystkim zwiększy się
liczba lekarzy specjalistów. Po nowym
roku będą tworzone przychodnie chirurgii
urazowo – ortopedycznej, kardiologiczna, ginekologiczna, urologiczna oraz
rehabilitacji ambulatoryjnej. Oczywiście nadal będą pracować istniejące już
przychodnie: stomatologiczna, chirurgiczna, okulistyczna oraz neurologiczna.
Będzie też prowadzona rehabilitacja. Z
czasem ma zostać też uruchomiona kriokomora oraz tomograf. W planach jest
też oddział rehabilitacji dla sportowców.
Oczywiście nadal będą przyjmować lekarze interniści i pediatrzy.
Jak widać w Szklarskiej Porębie będzie
można skorzystać z porad wielu lekarzy
specjalistów, do których w tej chwili
trzeba jechać aż do Jeleniej Góry. Dostępność medyczna będzie na takim poziomie, jakiego nie ma ani w Karpaczu,
ani w Świeradowie-Zdrój. Właściwie nie
wiele miejscowości tej wielkości co
Szklarska Poręba może się pochwalić takimi usługami medycznymi.
W tej sytuacji fakt, że budżet miasta nie
będzie na ten cel wydawać żadnych pieniędzy, ma znacznie drugorzędne. Choć
oczywiście ważne jest też to, że pieniądze
będzie można przeznaczyć na inne dzia-
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W piątek 21 listopada burmistrz podpisał dokumenty przekazania teren wraz
z budynkiem koszarowym przy ul. 1
Maja 53 do TBS Kamienna Góra. Firma
ta będzie prowadzić przebudowę dawnej
siedziby batalionu WOP na budynek
mieszkalny, w którym powstaną 44 lokale
różnej wielkości. Przebudowa dawnego
batalionu WOP na mieszkania kosztować
będzie około 7,5 miliona złotych. Pierwsi
lokatorzy wprowadzą się w roku 2017.
Budowa nowego obiektu wpłynie
znacznie na poprawę sytuacji mieszkaniowej w mieście. W tym roku oddano do
użytku dwa budynki socjalne. TBS jest alternatywą mieszkaniową osób, których
dochody przekraczają kwoty uprawnia-

Najświeższe hity kinowe w Szklarskiej Porębie! Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej serdecznie
zaprasza do Objazdowego Kina Orange.
W ramach naszej kinowej propozycji
wyświetlimy 4 seanse filmowe i dwie
bajki animowane.
Zapraszamy 29 listopada do Sali Kinowej Ośrodka Wypoczynkowego KRUS
w Szklarskiej Porębie.
Seanse:
PINOKIO ( 2D dubbing) - Godz: 09:00;
animacja, familijny, czas trwania: 103 minuty,
cena biletu: 13 zł. Wystawna ekranizacja klasycznej i niezmiennie popularnej bajki Carlo
Collodiego. Pełna humoru historia drewnianego pajacyka, który za sprawą magii ożywa
i wyrusza w świat na poszukiwanie przygód.
PIORUN I MAGICZNY DOM (3D dubbing)- Godz: 11:15 - animacja, przygodowy,

jące do skorzystania z oferty socjalnej.
Kamiennogórskie Towarzystwo Bu-

familijny, czas trwania: 85 minut , cena biletu
16 zł. Mały kotek Piorun szukając schronienia przed burzą, wślizguje się do tajemniczego
domu, którego właścicielem jest emerytowany magik Lawrence. E
INTERSTELLAR - Godz: 13:00; sciencefiction, czas trwania: 169 minut, cena biletu:
13 złotych, ograniczenia wiekowe: 12+, format: 2D napisy PL. Historia grupy badaczy,
którzy dzięki nowo odkrytemu tunelowi czasoprzestrzennemu pokonują granice do tej
pory przekraczające ludzkie możliwości podróżowania w innym wymiarze.
OBYWATEL – Godz: 16:15; komediodramat, polski, reżyseria: Jerzy Stuhr czas
trwania: 100 minut, cena biletu: 13 złotych,
ograniczenia wiekowe: 12+. W swojej najnowszej komedii Jerzy Stuhr wyśmiewa
wszystko i wszystkich, nie oszczędzając przy
tym samego siebie. To najzabawniejsza rola
aktora od czasu „Seksmisji”.
BOGOWIE - Godz: 18:15; biograficzny,
dramat, polski, reżyseria: Łukasz Palkowski,
czas trwania: 112 minut, cena biletu: 13 zło-

downictwa Społecznego to renomowana
firma, która zarządza wieloma budynkami na terenie całego Dolnego Śląska
(Legnicy, Oławie, Kamiennej Górze,
Mieroszowie, Jaworze i Złotoryi).

tych, ograniczenia wiekowe: 15+. „Bogowie” to oparta na faktach, filmowa opowieść
o życiu profesora Zbigniewa Religi, który w
latach 80. dokonał pierwszego w Polsce, udanego przeszczepu serca. P
MIASTO 44 – Godz. 20:30 - dramat, wojenny, polski, reżyseria: Jan Komasa, czas
trwania: 130 minut, cena biletu: 13 złotych,
ograniczenia wiekowe: 15+; Miłość w czasach
apokalipsy. Jedna z najbardziej oczekiwanych i największych polskich produkcji ostatnich lat.

Rezerwacja biletów:
pod numerem telefonu (22) 357 85 00
lub mailem rezerwacje@kinoorange.pl,
sprzedaż biletów przed każdym z seansów więcej informacji: http://www.kinoorange.pl/jak-kupic-bilet.php
lub MOKSiAL,
tel: (75) 717 36 14, e:mail:
mok@mok.szklarskaporeba.pl
Zniżka na bilet grupowy
obejmuje 15 osób

Niektórzy mieszkańcy prowadzący
działalność gospodarczą uważają, że niesłusznie dokonują opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdyż „nie
wytwarzają śmieci” na terenie nieruchomości, w których prowadzona jest owa
działalność.
Powyższy problem rozwiązuje decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, która utrzymuje w mocy decyzje
określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza.
Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności ustawodawca nałożył obowiązek
ponoszenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

2

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 24 listopada 2014 nr 15/14 (128)

30 listopada w Szklarskiej Porębie odbędzie się druga tura wyborów burmistrza
Szklarskiej Poręby. O stanowisko ubiega
się dwóch kandydatów, obecny burmistrz

W związku z tym, że podczas I tury wyborów publikowane były nieprawdziwe
informacje na temat miasta, poniżej publikujemy sprostowania.
1. Nieprawdziwa, i bardzo szkodliwa
dla miasta, jest informacja rozpowszechniana na temat złej, wręcz trującej, wody
dostarczanej do domów. Woda w Szklarskiej Porębie jest systematycznie badana
przez SANEPID, który dopuszcza ją do
spożycia. W tym roku woda była badana
21 razy. W żadnym wypadku nie stwierdzono występowania glinu. Czterokrotnie
stwierdzono przekroczenie normy niskiego pH (kwasowości). Każdorazowo
było to po intensywnych opadach deszczu.
Problem kwasowości dotyczy wszystkich okolicznych miejscowości.
2. Nieprawdziwe były informacje na temat sytuacji budżetowej gminy Szklarska
Poręba. Zadłużenie miasta jest mniejsze
od ościennych miejscowości: Świeradowa-Zdrój, Starej Kamienicy czy Karpacza. Wskaźnik zadłużenia miasta wynosi 30%. Dla porównania, w ościennych
miejscowościach wynosił 40%- 70%.
3. Nieprawdziwe były informacje do-

Grzegorz Sokoliński oraz Mirosław Graf.
Głosowanie odbywać się będzie w tych
samych lokalach wyborczych, w których
dokonywaliśmy wyboru 16 listopada. Przy

tyczące kosztów organizacji zawodów
Pucharu Świata. Spółka Sport oprócz tych
międzynarodowych zawodów, zajmowała
się także organizacją i finansowaniem innych zawodów narciarskich oraz festiwali
rowerowych. Nieprawdziwe są też informacje dotyczące zarobków.
4. Nieprawdziwa jest informacja o zaangażowaniu gminnych pieniędzy w budowę infrastruktury narciarskiej na Polanie Jakuszyckiej. Inwestycja ta ma być
sfinansowana wyłącznie z pieniędzy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
5. Nieprawdziwe są informacje dotyczące niszczejących budynków komunalnych. Na prezentowanych fotografiach
pokazano obiekty nie będące własnością
gminy Szklarska Poręba. Dotyczy to budynku dawnego kina oraz położonego
obok dawnego budynku „Zagłoba”.
6. Nieprawdziwe są informacje, że budynki po FWP nie są zagospodarowane i
z tego powodu niszczeją. W minionej kadencji zagospodarowane zostały 3 budynki. Z 12 obiektów do sprzedania pozostało już tylko 5. Poza obiektem „Oko

tej okazji przypominamy, że nie ma już lokalu wyborczego w MZGL. Został on
przeniesiony do nowej siedziby MOPS
przy ul. Jedności Narodowej (dawny budynek przychodni). Po za tym nic nie uległo zmianie.
Wyboru burmistrza dokonujemy poprzez postawienie znaku X w kratce przy
nazwisku kandydata. Aby głos był ważny,
można postawić tylko jeden X. Państwowa
Komisja Wyborcza przypomina, że głos
jest tylko wówczas ważny, gdy został postawiony wyraźny znak X. Każdy inny
znaczek będzie powodować, że głos nie
jest ważny.
W związku z tym, że w momencie
składania tego numeru Biuletynu serwery
Państwowej Komisji Wyborczej wciąż
nie działały, trudno nam porównać frekwencję w Szklarskiej Porębie do ościennych miejscowości. Była ona większa niż
średnia w powiecie.
Znany jest też oczywiście skład nowej
Rady Miejskiej (skład w ramce). Wiadomo
też, że do Rady Powiatu dostał się wyłącznie pan Julian Lachowicz. Pozostałe 3
miejsca z naszego okręgu przypadły w
udziale mieszkańcom Piechowic.
III”, wszystkie pozostałe budynki w momencie przejmowania były w bardzo
złym stanie technicznym i nadawały się
wyłącznie do kapitalnego remontu o czym
świadczą prace budowlane przeprowadzone przez nowych właścicieli.
7. Gmina nie może obniżyć ceny budynków, aby oddać je za „przysłowiową
złotówkę”. Nie pozwalają na to obowiązujące przepisy. Wycenami zajmują
się wyłącznie biegli z odpowiednimi
uprawnieniami.

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 24 listopada 2014 nr 15/14 (128)

3

14-11-2014 gościliśmy u Stacha Kornafela na Orlu. Było to
trzecie spotkanie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy
UTW a Towarzystwem Izerskim
- „Cztery pory roku na Orlu” - Jesień. Spotkanie o trochę przewrotnym tytule „O żeglarstwie w
górach izerskich” poprowadził na
zaproszenie Uniwersytetu Waldemar Koczewski – miłośnik
Orla, fotograf, autor wystaw fotograficznych w Orlu i Muzeum
w Szklarskiej Porębie „Panoramy Izerskie”,”Okna Izerki”,

członek Towarzystwa Izerskiego. Żeglarz – jachtowy sternik morski i motorowodny, instruktor żeglarstwa a do
tego jeszcze gra na gitarze , śpiewa i doskonale opowiada.
Wysłuchaliśmy relacji z wyprawy
jachtowej do Szkocji i wysp Szkockich,relacja z pokazem zdjęć. Na prawie
dwie godziny przenieśliśmy się na morza i przecudne widoki Szkocji. A to
jeszcze nie wszystko bo Pan Waldemar
zagrał i pośpiewał dla nas. Spotkanie
przeurocze,które na bardzo długo pozostanie w naszych sercach. Dziękujemy bardzo.

W ostatnim czasie Miasto przekazało Stowarzyszeniu „SENIOR 60” lokal przy ul.
Jedności Narodowej 3 w formie dzierżawy
na cele statutowe. W Szklarskiej Porębie organizacje pozarządowe mają do dyspozycji
kilka miejsc na swe siedziby. Głównym
ośrodkiem zapewniającym siedzibę organizacjom formalnym i nieformalnym jest Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej przy ul. Słowackiego 13. Niektóre
organizacje są od wielu lat związane siedzibą
MOPS. Poprzednio gościny udzielał im
MOPS w siedzibie przy ul. Sikorskiego 8 a
obecnie, po przeprowadzce, w byłej przychodni zdrowia przy ul. Jedności Narodowej
11. Tutaj biura i miejsca spotkań mają: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych, Polski
Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
Polski Komitet Pomocy Społecznej.
Stowarzyszenie „Senior 60” dla swej aktywności i realizacji programu działań od
dawna ubiegało się o lokal na terenie miasta.

Z inicjatywy tego Stowarzyszenia, wspólnie
z innymi organizacjami w tym z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Klubem Emerytów,
Rencistów i Inwalidów został utworzony i
oficjalnie zainaugurował
działalność w dniu 11
października 2014 r. Klub
Seniora. Klub działa w
dzierżawionym lokalu
przy ul. Jedności Narodowej 3. Miasto wydzierżawiło lokal na bardzo dogodnych warunkach. W
ten sposób Burmistrza i
Rada Miejska wspierają
działalność SENIORÓW.
Klub ma być miejscem
spotkań i integracji seniorów zrzeszonych i nie
zrzeszonych naszego miasta. Tu można będzie spotkać się ze znajomymi,
pograć w ulubione gry,

Henryk Sytner – honorowy obywatel
Szklarskiej Porębie, który jest nie tylko stałym gościem w naszym mieście, ale i o mieście zawsze pięknie opowiada na antenie Polskiego Radia, 20 listopada ten popularny
dziennikarz został uhonorowany w Warszawie najwyższym wyróżnieniem jakie przyznawane jest w Polskim Radiu – nagrodą Złotego Mikrofonu. Nagroda ta została mu
przyznana „za pasjonujące napędzanie kół historii Polskiego Radia”.
Złoty Mikrofon to szczególna nagroda
Polskiego Radia przyznawana co roku osobom, których zaangażowanie i wybitne osiągnięcia twórcze przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu, rozwoju i

popularyzacji radia publicznego.
„Henryk Sytner to człowiek instytucja, to
dziennikarz, który poprzez swoją pracę zachęcił tysiące ludzi do aktywnego trybu życia. To człowiek, dzięki któremu
poznałem wielu przyjaciół ze
Szklarskiej Poręby. Miasto to
dzięki Henrykowi stało się zimową
stolicą Radiowej Trójki” – tak powiedział prowadzący uroczystą
galę w Studio im. Witolda Lutosławskiego – Michał Olszański.
Podczas gali Panu Henrykowi
został wręczony list gratulacyjny
Burmistrza miasta oraz statuetka
Ducha Gór jako symbol opieki i
dobrego przewodnictwa patrona
Karkonoszy.
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poczytać prasę przy kawie i herbacie. Społeczni Informatorzy Turystyczni będą tu
mieli swoją bazę. Wstępnie ustalone dni i
godziny otwarcia to – od poniedziałku do
piątku od 11.00 do 17.00. Klub seniora serdecznie zaprasza seniorów i sympatyków.

Wzruszenie i radość widoczne na twarzy
Pana Henryka to dowód jak ważne było to
wydarzenie i jak wielką niespodzianką była
obecność przedstawicieli z naszego miasta.
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Na nowo nazwanym placu w centrum Szklarskiej Poręby – Skwerze
Obrońców Granic - w następnym dniu
po podjęciu uchwały przez Radę
Miejską o nadaniu nazwy, został posadowiony kamienny głaz pod obelisk. Granitowa bryła została wydobyta w miejscowej kopalni granitu.
Obelisk ma upamiętnić żołnierzy
Wojsk Ochrony Pogranicza, którzy 70
lat temu rozpoczynali zaszczytną
służbę na granicy oraz tych, którzy
profesjonalnie ją kontynuowali. Ten
na razie surowy głaz będzie w kolejnych miesiącach przybierał docelowy
kształt. Ręka artysty rzeźbiarza wpisze na
nim odpowiednie symbole. Wykuty zosta-

Praca Ośrodków Pomocy w naszym kraju
często przedstawiana jest z bardzo negatywnym świetle. Co rusz media dostarczają nam
informacje o błędach i zaniedbaniach pracowników socjalnych mylnie określając ich
przy tym pracownikami „opieki społecznej”.
Żądne sensacji nie zagłębiają się w faktyczne przyczyny tego stanu nie mówiąc już
o wspomnieniu o choćby jednym pozytywnym przykładzie pracy pracowników pomocy społecznej.
My, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie bez względu na
zajmowane w nim stanowisko wszyscy jesteśmy po trosze pracownikami
socjalnymi. Ze względu na pracę w
małym mieście jesteśmy kojarzeni
mocno z naszym miejscem pracy a
co za tym idzie postrzegani jako eksperci z zakresu pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych czy dodatków mieszkaniowych. Wymusza to
niejako na nas wszystkich posiadanie choćby podstawowej wiedzy z
wyżej wymienionych dziedzin. Stąd
też mimo, iż „święto branżowe”
większości z nas przypada 27 maja (Dzień samorządowca) my obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego 21 listopada. Razem z
nami świętują także pracownicy naszych
dwóch świetlic i Klubu Integracji Społecznej.
Tegoroczny Dzień Pracownika Socjalnego
obchodzimy w nowej siedzibie w budynku
przy ul. Jedności Narodowej 11. Układ pomieszczeń w nowej siedzibie pozwolił nam
po wielu latach pracy w ciasnocie i braku intymności dla naszych podopiecznych, którzy
przychodzą do nas przecież z bardzo trudnymi
sprawami a czasem nawet tragediami rodzinnymi, stworzyć warunki do bezpośredniej

nie słupek- znak graniczny. Będzie to kopia
znaku, jaki wyznacza południową granicę
Polski. Na fasadzie obelisku osadzona zostanie mosiężna tablica z napisem o treści:

pracy z klientem. Dział Pomocy Środowiskowej działa w dwóch pokojach sprzyjających pracy z podopiecznymi. W pomieszczeniach tych jest też miejsce dla asystenta
rodziny i osoby zajmującą się Kartą Dużej
Rodziny. Główne wejście do Ośrodka mieści się teraz od ulicy Klimatycznej. Osoby
niepełnosprawne i rodzice z wózkami nie
musza już pokonywać karkołomnego wejścia
ulicą Krasickiego i schodów do budynku, ani
zostawiać wózków na zewnątrz. Dział
Świadczeń Rodzinnych mieści się na tym samym poziomie co wejście z ulicy. Podobnie

jest z Dodatkami Mieszkaniowymi.
Na samej górze budynku znajduje się administracja czyli: gabinet dyrektora, księgowość, kadry, składnica akt oraz mała sala
zebrań.
Na parterze budynku (wejście od ulicy
Jedności Narodowej), w punkcie konsultacyjnym i terapeutycznym przyjmują wszystkich mieszkańców miasta w określonych
dniach i godzinach: terapeuta uzależnień, interwent kryzysowy (pomoc dla osób które
znalazły się w trudnej sytuacji życiowej),
osoba udzielająca porad prawnych. Mają tam
swoje siedziby również: Miejska Komisja

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WOJSK
OCHRONY POGRANICZA W 70
ROCZNICĘ OBJĘCIA SŁUŻBY GRANICZNEJ PRZEZ WOJSKO POLSKIE
Kamienna rzeźba gotowa będzie na 30
maja 2015 r. Rzeźbę wykona miejscowy artysta rzeźbiarz pan Maciej Wokan. Szklarska Poręba to miejsce szczególne dla wielu
pokoleń żołnierzy WOP i strażników granicznych. Formacją, która przez długie powojenne lata ochraniała granicę był WOP z
Batalionem stacjonującym w Szklarskiej Porębie i strażnicami granicznymi ulokowanymi w granicach administracyjnych miasta. Upamiętnienie w ten sposób żołnierzy
ochraniających granicę to inicjatywa przedstawicieli środowisk związanych z mundurem. Pomysłodawcą i orędownikiem
uczczenia byłych żołnierzy WOP jest pan
pan Zygmunt Pieter.

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Punkt Interwencji Kryzysowej, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Koła nr 5 w Szklarskiej Porębie, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd
Miejski, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie w Szklarskiej
Porębie, Miejskie Koło Wędkarzy.
Praca w Ośrodku nie należy do najłatwiejszych. Na co dzień stykamy się bowiem
z tragediami rodzinnymi, z nieporadnością
życiową, z uzależnieniami, z przemocą wobec kobiet i dzieci a nawet z brakiem higieny
u naszych klientów. Czasem po pracy trudno
jest odreagować negatywne emocje, których doświadczamy w pracy. Zdarzają się
nam przecież też porażki i potknięcia. Najbardziej narażeni na wypalenie zawodowe są
nasi pracownicy socjalni (4 osoby), którzy
mają obecnie pod swoją opieką ponad 300 rodzin i asystent rodzinny.
Mimo to znajdujemy jeszcze siłę i energię na realizację projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, działania na Osiedlu Huty, w Szklarskiej Porębie Dolnej.
Jesteśmy też w większości członkami lokalnych organizacji pozarządowych (Lokalni-Niebanalni, Zdolna Dolna, SRDN
Światełko), w których dzięki wsparciu środków z urzędu miasta możemy realizować
wiele ciekawych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności. Nieoceniona jest też
praca wychowawców w świetlicach, którzy
przez cały rok realizują w Świetlicach na
Białej Dolinie i w Dolnej z dziećmi i młodzieżą programy profilaktyczno- wychowawcze. Bo naszą misja jest niesienie dobra i lepsze życie najsłabszych mieszkańców
naszego miasta (MOPS_MSL)
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6 grudnia otwieramy sezon zimowy w
Szklarskiej Porębie. Tego dnia podczas imprezy Wkręć się w Zimę ! przypomnimy
wszystkim, że zima jest tuż, tuż. Trzeba
przejrzeć i nasmarować sprzęt narciarski
i snowboardowy oraz wzmocnić kondycję.
Na najmłodszych natomiast tego dnia czekać będzie mnóstwo kolorowych i mikołajkowych atrakcji min. zjazd Mikołajów
z prezentami ze Szrenicy.
A w formie mikołajowego prezentu w
godz. 11.00 do 13.00 zapewniamy wolny
wjazd na Szrenicę dla wszystkich, a dla
dzieci cały dzień !!!
Program:
SKI ARENA SZRENICA
godz. 11.00- 14.00 – Dolna stacja SKI
ARENA SZRENICA
Strefa sportu
SNOW PARK – grawitacja nie istnieje!
- sztuczki freestyle'owe, zjazdy i tricki na
rurkach
- szkolenia – instruktaż - bezpłatne warsztaty z jazdy na nartach i snowboardzie.
- bezpłatna wypozyczalnia sprzętu zimowego
My się zimy nie boimy !
- stoiska ze sprzętem zimowym i odzieżą
outdoor,
- prezentacja, umiejętności Klubu Snowboardowego KS w Dechę – zjazdy na mountainbordach
- bezpłatna wypożyczalnia sprzętu narciarskiego i snowboardowego dla dzieci.

Organizator Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej oraz firma
Sudety Lift zastrzegają sobie prawo do
możliwości zmian w programie spowodowanymi niesprzyjającymi warunkami
atmosferycznymi. Oznacza to, że w razie
braku śniegu czy mrozu niepozwalającego
na dośnieżenie stoków zapraszamy
wszystkich tego dnia do Strefy Świętego
Mikołaja.
Jeśli nie będzie biało, to na pewno będzie kolorowo i mikołajowo!
To nie koniec atrakcji tego dnia!
Po południu Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej wraz z
Klubem seniora zaprasza na Warsztaty
Kulinarne – Świąteczne Pierniczenie.
6 grudnia to również inauguracja sezonu na lodowisku w Rodzinnym Parku
Esplanada
Zapraszamy. Tego dnia dzieci mają
wstęp bezpłatny !!!

Szanowni Państwo
Zwracamy się do Państwa z wielką
prośbą o wsparcie inicjatywy podjętej przez
Świętego Mikołaja dotyczącej organizacji
imprezy pn.: Otwarcie sezonu zimowego
„WKRĘĆ SIĘ W ZIMĘ” w dniu 6 grudnia 2014r. Tego dnia Mikołaje zjadą z gór
z upominkami dla najmłodszych!
Oczekujemy, że udział w zabawie i spotkaniu z Mikołajem wezmą wszystkie
dzieci ze Szklarskiej Poręby . Impreza ma
charakter całkowicie charytatywny. W

programie przewidujemy m.in. takie
atrakcje jak Mikołajowa nauka jazdy na
nartach i snowboardzie, snow park – pokazy i tricki na zimowych przeszkodach,
pokazy i rodzinne warsztaty z robienia cukierków, zabawy i animacje, słodkie upominki i konkursy z nagrodami, przejażdżka ratrakiem, charytatywny Maraton
Zumby (zbiórka pieniędzy na Dom
Dziecka w Szklarskiej Porębie), oraz bezpłatny wjazd/zjazd wyciągiem na Szrenicę
dla wszystkich uczestników.
Każdy, kto przyłączy się do organizacji imprezy będzie w tym dniu prawdziwym ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM, gdyż
cel, jaki nam przyświeca, to radość i
uśmiech dzieci.
Bylibyśmy niezwykle zobowiązani,
gdyby do grona sponsorów przyłączyła się
również Państwa Firma. Sponsoring może
mieć charakter rzeczowy, w postaci np.
słodyczy. Każda forma i ilość darów
przekazana na ten szlachetny cel będzie
mile widziana i sprawi wiele radości
dzieciom. Impreza odbędzie się pod dolną
stacją wyciągu na „Szrenicę”. Państwa deklaracje dotyczące wsparcia „mikołajkowych działań” dla naszych dzieci prosimy
kierować do:
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej
ul. Słowackiego 13,
58 – 580 Szklarska Poręba
Kontakt: tel/fax (075) 717 36 14,
Anita Kaczmarska, Beata Holek
e_mail:
mok@mok.szklarskaporeba.pl,
sekretariat@mok.szklarskaporeba.pl

Strefa Św. Mikołaja
- Kuchnia Świętego Mikołaja – dla każdego coś pysznego (grudniowa zupa i ciepłe lody)
- „Elf Podarek”, spektakl na wesoło, animacje i zabawy dla dzieci
- Przyjazd Św. Mikołaja, godz. 12:00
słodkie upominki
- CukierLukier – pokazy i warsztaty z robienia cukierków
- Warsztaty rodzinne – najciekawsza
broda Mikołaja
- Mobilna sauna Św. Mikołaja – dla miłośników wysokich temperatur możliwość skorzystania z sauny parowej
Stoiska Karkonoskiego Parku Narodowego – Karkonoska Zimowa Kraina
- „sweet Focia” z ratrakiem loteria fantowa na rzecz dzieci z Domu Dziecka w
Szklarskiej Porębie – Stowarzyszenie
Karkonoskie Iskierki

6

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 24 listopada 2014 nr 15/14 (128)

Jerzy Lechowicz urodził się 9 lutego
1921 r. w Zakopanem. Dorastał w sportowej rodzinie Krzeptowskich, z których
wyszli mistrzowie kombinacji norweskiej
i alpejskiej. Tam zaraził się narciarską pasją. Od najmłodszych lat uprawiał biegi,
zjazdy ale przede wszystkim preferował
skoki. Pierwsze sukcesy odnosił w barwach „Wisły” Zakopane – klubie założonym przez pułkownika Franciszka
Wagnera, dowódcy 3 Pułku Strzelców
Podhalańskich a zarazem działacza
Polskiego Związku Narciarskiego, organizatora Narciarskich Mistrzostw
Świata FIS w Zakopanem w 1939 r.
Sukces mistrzowski powtórzył w 1946
w sztafecie o Puchar PZN. W czasie
wojny, zwerbowny przez pułkownika
Wagnera, na nartach przez Karpaty
przewoził przesyłki kurierskie do
Czech i Węgier. W 1946 roku Jerzy,
jako reprezentant Klubu Sportowego
„Gwardia” Zakopane przyjechał do
Szklarskiej Poręby na czwórmecz narciarski w biegach i skokach. Tu spotkał
Wandę Truchlińską, organizatorkę imprez sportowych, tu pozostał na zawsze; w związku małżeńskim z Wandą
przeżyli 55 lat. To z osobami Wandy
i Jerzego Lechowiczów rozpoczyna się
historia sportów zimowych w powojennej
Szklarskiej Porębie. Już w 1946 Wanda
wraz z młodymi pasjonatami sportów zimowych zorganizowała sekcję narciarską
Klubu Sportowego „Unia” Szklarska Poręba. Jerzy od niemal samego początku
występował w jego barwach.
Był sportowcem wszechstronnym.
Uprawiał biegi narciarskie, skoki i zjazdy.
Jego koronną konkurencją był dwubój klasyczny. Był najlepszym zawodnikiem w
narciarstwie na Dolnym Śląsku. Przez 12
lat zdobywał tytuł mistrza Dolnego Śląska
w kombinacji klasycznej. Zawody Narciarskich Mistrzostw Dolnego Śląska kilkakrotnie rozgrywane były w Szklarskiej
Porębie. Tu tytuł mistrza zdobywał przed
własną publicznością. Jako zawodnik i trener doprowadził do rozbudowy istniejących na terenie miasta skoczni i wybudowania kilku małych ośrodków
treningowych. Był motorem i współorganizatorem ważnych imprez w polskim narciarstwie. Do tradycji należały Noworoczne Zawody w Skokach Narciarskich,
na które do Szklarskiej Poręby przybywali
skoczkowie z Zakopanego, Wałbrzycha
czy z Harrachova. Klub Sportowy „Unia”
organizował też inne zawody z udziałem
najlepszych zawodników Polskich i zagranicznych. W konkursach skoków Jerzy

Lechowicz rywalizował ze Stanisławem
Marusarzem, Janem Kulą, Danielem
Krzeptowskim, Władysławem Tajnerem,
Ryszardem Witke.
Pracując jako leśnik w leśnictwie Zieleniec miał doskonałe rozpoznanie warunków do uprawiania narciarstwa biegowego w wysokich partiach Gór
Izerskich. On odkrył Szklarską Porębę dla

nart biegowych. Był jednym z pierwszych biegaczy, którzy już w latach 40-ych
i 50-ych organizowali zawody w biegach
narciarskich na Białej Dolinie, Hali Szrenickiej i późniejszej Polanie Jakuszyckiej.
Wraz z Włodzimierzem Paszkiewiczem,
Kazimierzem Makarowskim, Tadeuszem
Jankowskim i Leszkiem Kuźmą, nie posiadając ratraków i innych urządzeń, sami
wytyczali trasy i zakładali ślady.
W Szklarskiej Porębie Jerzy Lechowicz
organizował również Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach narciarskich i Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich.
Jerzy wygrywał międzynarodowe zawody w popularnym w latach 40-ych i 50-

ych slalomie wiosennym rozgrywanym
pod Łabskim Szczytem.
Jako zawodnik, czynnie uprawiał sport
do 1964 r.
Jeszcze będąc zawodnikiem rozpoczął
pracę instruktorsko – trenerską. Przez 20
lat kierował sekcją narciarską w Klubie
Sportowym „Szrenica”. W swej trenerskiej pracy wyszukiwał młode talenty,
które szlifował, doskonalił i doprowadzał
do mistrzowskiej formy. Garnęli się do
niego nie tylko skoczkowie ale też zjazdowcy i biegacze. Jako szkoleniowiec ze
swoimi zawodnikami miał świetny kontakt. Dawał doskonałe przygotowanie
młodzieży do sportu kwalifikowanego. W
swej długoletniej zawodniczej, trenerskiej i sędziowskiej karierze sportowej był
wzorem dla seniorów i dla młodzieży.
Jego pasję zawodniczą i szkoleniową
wzbogacała pozytywistyczna aktywność
działacza sportowego. Był delegatem
technicznym PZN w biegach i skokach.
Równolegle z aktywnością sportową
angażował się w życie społeczne miasta.
Przez okres dwóch kadencji w latach
1961 – 1965 i 1969-1973 był radnym
Rady Miejskiej. Jako radny stawiał na
sport, wychowanie w sportowym duchu i
rozwój miasta poprzez sport.
Uhonorowany wieloma odznaczeniami:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia
Polski, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem
Armii Krajowej, Odznaką Kombatanta –
Oficera Armii Krajowej. Otrzymał tytuł zasłużonego dla Dolnego Śląska i zasłużonego działacza kultury fizycznej. Za zasługi
dla miasta, pracę na rzecz popularyzacji i
rozwoju sportu, promocji miasta, za szkolenie sportowe młodzieży, w 2002 roku
Rada Miejska przyznała Jerzemu Lechowiczowi tytuł Honorowego Obywatela
Szklarskiej Poręby.
Odchodzi dziś fenomenalny człowiek,
dla którego sport był pasją, który tą pasją
dzielił się z innymi.
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Po oficjalnych obchodach Narodowego
Święta Niepodległości odbywających się
jak co roku na Skwerze Jana Pawła, blisko 300 osób wzięło udział w pierwszym
„Marszobiegu Niepodległości” organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej.
Uczestnikom dopisywała piękna jesienna pogoda i świetne humory. Na starcie stanęły dzieci, młodzież, dorośli i se-

Zakończyła się modernizacja miejskiego stadionu. Wcześniej obiekt ten
wraz z przyległymi zabudowaniami był w
wieloletniej dzierżawie spółki Maraton.
Teraz zarządzany jest przez
gminny podmiot.
Na remont i częściową
przebudowę stadionu miasto
otrzymało dotację z Urzędu
Marszałkowskiego. Wykonany został remont bieżni,
nowe miejsca do treningów
pchnięcia kulą oraz oświetlenie. To ostatnie zadanie
już pozwala na wykorzystywanie stadionu do późnych
godzin wieczornych. Już widać trenujących, którzy z
tego korzystają.
Szklarska Poręba cieszy
się wielką popularnością
wśród lekkoatletów. Jeste-
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niorzy. Każdy pokonał trasę w sposób dla
niego najbardziej odpowiedni. Część walczyła o pierwsze miejsce sprintem dobiegając do mety w Ogrodzie Ducha Gór. Inni
maszerowali lub spacerowali. Wszyscy
otrzymali biało-czerwone chorągiewki, a
pierwszych 90 uczestników zostało uhonorowanych specjalnymi medalami za
uczestnictwo.
W Parku przy ul. 11 Listopada czekał

śmy miejscem, gdzie trenuje polska czołówka. A za tymi sportowcami przyjeżdża
wielu amatorów. Zainteresowanie treningami na stadionie jest ogromne. Oczywi-

na wszystkich ciepły poczęstunek przy
ognisku i koncert akordeonisty pana Hipolita Bronowickiego. Zorganizowana
została również wystawa zdjęć, które Stowarzyszenie „Puch Ostu” zebrało wydając kilka lat temu unikatową książkę o naszym mieście pt. „Szklarska Porębaopowieść o ludziach i miejscu”.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej już dziś zaprasza do
aktywnego świętowania Narodowego
Święta Niepodległości za rok !

ście sportowcy za to płacą, co pozwala na
utrzymanie infrastruktury.
Trwają prace nad regulaminem wykorzystania stadionu przez mieszkańców
oraz przedsiębiorców branży hotelarskiej,
którzy chcieliby wynajmować stadion dla
przebywających u nich
grup sportowych. To
nowa szansa dla branży
turystycznej,
która
wcześniej nie była możliwa ze względu na
dzierżawę obiektu przez
prywatny podmiot. Teraz gdy stadion na powrót jest w miejskim
zarządzie, takie komercyjne udostępnienie
przedsiębiorcom, jest
już możliwe. Opracowany regulamin pozwoli też mieszkańcom
na bezpłatne korzystanie ze stadionu.
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