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Nie dojdzie do połączenia naszej
przychodni przy ulicy Szpitalnej z Wielospecjalistycznym Szpitalem w Zgorzelcu. Starosta zgorzelecki Artur Bieliński i dyrektor Zofia Barczyk, dosłownie na kilka dni przed planowanym na
30 czerwca połączeniem wycofują się
z tego przedsięwzięcia. Decyzję o połączeniu miejskiego SPZOZ-u ze zgorzeleckim szpitalem podjęła poprzednia Rada Miasta. Porozumienie w tej
sprawie podpisano tuż przed wyborami
30 października 2014. Czy to więc z pośpiechu czy też z innych przyczyn fuzja
przygotowana została w taki sposób, że
jej realizacja niemal natychmiast zaczęła
nastręczać trudności.
Poprzedni samorząd nie ujął w zaplanowanym na 2015 rok budżecie żadnych
środków, dzięki którym możliwe by było
uregulowanie spraw finansowych naszej
przychodni. Ośrodek Zdrowia wobec
braku płynności finansowej nie był w stanie oddłużyć się samodzielnie, musiało
to zrobić miasto ale potrzebnych na ten
cel 300 tys nie było.
„Nie zabezpieczyliście środków, których my dzisiaj szukamy, żeby wypełnić
zapisy umowy o połączeniu przychodni.” – tłumaczył burmistrz Mirosław Graf
podczas sesji Rady Miejskiej, odpowiadając na zarzuty radnych, którzy przygotowywali budżet w poprzedniej kadencji.
Czas realizacji porozumienia zaczął się
więc wydłużać. Kiedy sprawy finansowe
zostały już niemal w całości uregulowane, podczas rozpoczętej technicznej procedury przekazywania jednostki, wyszły
na jaw bariery formalne, które w ocenie
zgorzeleckiego partnera uniemożliwiają
połączenie obu placówek.
Podstawową przeszkodą okazują się
być zapisy w akcie darowizny budynku.
Otóż 8 lutego 2006 roku samorząd województwa dolnośląskiego przekazując
naszemu miastu ośrodek na ulicy Szpitalnej, zastrzegł konieczność realizowania w nim zadania statutowego w postaci
prowadzenia Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. W przypadku nie wykorzystania darowizny zgodnie z przeznaczeniem
może być ona odwołana.
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Zerwane
połączenie
Tymczasem wygląda to tak, jakby przed podpisaniem porozumienia z
30.10.2014, nikt z ówczesnych władz
Szklarskiej Poręby nie zwrócił się do
Urzędu Marszałkowskiego w celu zasięgnięcia choćby opinii czy połączenie
przychodni ze szpitalem w Zgorzelcu nie
koliduje z aktem darowizny. Innymi słowy czy cel określony w uchwale sejmiku
województwa dolnośląskiego będzie dalej spełniany i czy nie wystąpią przesłanki do odwołania darowizny.
Na dobrą sprawę dziś trudno odpowiedzieć na pytanie: jak realizować zadanie własne czyli prowadzić ZOL, nie będąc właścicielem jednostki? Ujawnienie
tego zapisu o zobowiązaniu wobec województwa, zostało uznane przez powiat
zgorzelecki jako pretekst wystarczający
do zerwania rozpoczętego połączenia.
Bowiem i starosta i szefowa szpitala dr
Barczyk oczekiwali przekazania im naszej przychodni beż żadnych warunków.
Tymczasem
warunkiem
utrzymania darowizny jest prowadzenie
ZOL-u. Więc gdyby Szpital w Zgorzelcu
chciał zlikwidować zakład opiekuńczy
lub zmienić formę jego zarządzania, mu-

siałby zwracać się do sejmiku o województwa o zgodę na co najwyraźniej nie
miał ochoty.
Póki co bez odpowiedzi pozostaje
pytanie, dlaczego tak istotne kwestie nie
zostały rozstrzygnięte zanim podpisano porozumienie? Czy w grę wchodził
przedwyborczy pośpiech sprzyjający
tego typu przeoczeniom, to na dziś pozostaje tylko sugestią. Trudno zgodzić się
ze stroną zgorzelecką, że jest to stawianie nowych warunków, jak bowiem zapisy w akcie darowizny z 2006 r. uznać
za nowe warunki.
Kolejną trudnością mającą wpływ na
decyzję o wycofaniu się z porozumienia jest fakt istnienia w obiekcie lokali
mieszkalnych. Sprawy najmu mieszkań,
październikowe porozumienie również
nie regulowało. To sprawiło, że starosta
zgorzelecki zapowiedział odstąpienie
od połączenie, ograniczając się w uzasadnieniu do lakonicznych stwierdzeń
o pogorszeniu atmosfery i utraty zaufania do władz Szklarskiej Poręby.
W ocenie tych ostatnich tak radykalne stanowisko zgorzeleckiego partnera
jest co najmniej przedwczesne. Choćby z uwagi na §13 porozumienia o po-
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Zbigniew Brożek
Był pracownikiem samorządowym.
W 1997 r. pełnił funkcję sekretarza Miasta Szklarska Poręba
a w latach 2007-2012 był zastępcą burmistrza.
Rodzinie i bliskim składamy
serdeczne wyrazy współczucia.
Władze miasta i pracownicy
Urzędu Miejskiego.

łączeniu, który zobowiązywał obie strony do poszukiwania
w pierwszej kolejności dróg ugodowych w sytuacjach spornych.
Zgorzelec rozmawiać jednak już nie chce, uznając okoliczności
za wystarczające do zerwania połączenia.
Trzymając się sztywno zapisu, że Szklarska Poręba nie może
stawiać warunków. To oczywiście zła informacja dla mieszkańców. Zła również dla budżetu miasta. SPZOZ przynosi bowiem
straty. Nie jest jednak prawdą, że po 30 czerwca przestanie działać. Kontrakt z NFZ będzie nadal obowiązywał. Plan naprawczy
jest jednak konieczny. Rozważana jest więc zmiana funkcjonowania placówki lub przejęcie przez inny podmiot.
Na marginesie warto zaznaczyć, że do 2009 roku SPZOZ
generował zysk a nie stratę.
Robert Kotecki – 24jgora.pl

Wyjątkowa sesja Rady Miasta
Sesja Rady Miasta Szklarska Poręba, która odbyła się w czwartek, 28 maja
2015 r., miała wyjątkowy charakter. Radni oraz Burmistrz miasta złożyli życzenia
z okazji 80 urodzin Honorowemu Obywatelowi Szklarskiej Poręby oraz Honorowemu Komandorowi Biegu Piastów –
Julianowi Gozdowskiemu.
Złożono też najserdeczniejsze podziękowania za wieloletnią, trudną i jed-

nocześnie pełną zaangażowania pracę na
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Panu
Donatowi Pawłowskiemu, który w tym
roku przeszedł na zasłużoną emeryturę.
Była to też wspaniała okazja by uhonorować jako zasłużonego dla ochrony
przeciwpożarowej oraz za wkład i osobiste zaangażowanie w pełnioną służbę
w Ochotniczej Straży Pożarnej, Pana
Leszka Domagalskiego.
(red.)

Nowy Komendant Policji
w Szklarskiej Porębie
Od 15 czerwca 2015 roku funkcję Komendanta Komisariatu Policji
w Szklarskiej Porębie objął asp. sztab.
Artur Wardziński – wcześniej pełnił funkcję Kierownika Referatu Kryminalnego
w Komisariacie Policji w Kowarach.
Jest on absolwentem prawa Uniwersy-
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tetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły
Policji w Szczytnie. W Policji pracuje od
19 lat. Doświadczenie zdobywał pracując
w pionie kryminalnym stopniowo awansując na kierownika referatu, a następnie
na Komendanta Komisariatu.
podinsp. Edyta Bagrowska
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20 lat partnerstwa
„Przyjaciele odwiedzają przyjaciół.”
Takie motto przyświecało wizycie gości
z Bad Harzburg – partnerskiego miasta Szklarskiej Poręby. Jej okazją była
20 rocznica podpisania umowy o partnerstwie.
Oficjalne uroczystości odbyły się
w domu Carla i Gerharta Hauptmannów.
Przyjaciół z Bad Hazburg przywitał
burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław
Graf, który przedstawił historyczne powiązania naszych miejscowości, podkreślił, że bogata historia kontaktów za-

przyjaźnionych miast, przynosi rozwinięcie współpracy
w wielu dziedzinach. A każde
takie spotkanie owocuje dalszym rozwojem i wzbogaceniem współpracy o najcenniejsze relacje międzyludzkie. Serdeczne pozdrowienia
od mieszkańców i władz Bad
Harzburg przekazał szef niemieckiej delegacji Wolfgang
Kullig. Wyraził jednocześnie nadzieję, że partnerska
współpraca będzie trwać
a młodzież naszych miast będzie w niej aktywnie uczestniczyć.
Po wystąpieniach Burmistrza Szklarskiej Poręby Mirosława Grafa i Wolfganga Kuliga, zabrał głos Andrzej Kusztal,
który jako burmistrz wraz z p. Zbigniewem Misiukiem, ówczesnym Przewodniczącym naszej Rady podpisał umowę
o partnerstwie. Pan Andrzej przypomniał
o fundamentalnym znaczeniu dla pojednania polsko-niemieckiego, jaki miał

list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 18 listopada 1965 r., a szcególnie słowa: ,,Przebaczamy i prosimy
o przebaczenie”. Dziękował osobom

z niemieckiej i polskiej strony za odwage i aktywność w przygotowywaniu
umowy, a byli to w szczególności Panowie: Klaus Homan, Horst Voigt, Dieter
Lipka,Wofgang Kullig oraz Zbigniew
Misiuk, Piotr Łukaszkiewicz, Zbigniew
Gliszczyński i Przemysław Wiater. Po
części oficjalnej goście z Niemiec wzięli
udział w pikniku świętojańskim.
Robert Kotecki

Jarmark Świętojański
Po raz pierwszy w tym roku w sobotę poprzedzającą letnie przesilenie na
Skwerze Radiowej Trójki zapachniało
polnymi kwiatami i smakowitym jadłem.
Mieszkańcy i turyści podczas Jarmarku świętojańskiego, który zorganizował
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
mogli uraczyć swe podniebienie między
innymi polewką Nagórzańską, chlebem
razowy na zakwasie wypiekanym w piecu opalanym drewnem, chlebem rzymskim wypiekanym w glinianym naczyniu
- tzw. garnku rzymskim, serkiem twarogowym z mleka krówek od lokalnych
gospodarzy. Do nabycia były również
nalewki lecznicze coś dla ciała i dla ducha, maść ze stokrotki, miody, produkty
pszczelarskie, ekologiczne kasze i wiele
innych produktów, które powstały z serca, zamiłowania i dla zdrowia.
Jarmark świętojański obfitował również w kulturę i sztukę: W artystycznej
Galerii zaprezentowała swoje prace
Grupa Artystyczna Pi-art. Przy średniowiecznej osadzie można było zaczerpnąć trochę historii. Podczas pokazów

rzemiosł z tamtej epoki zwiedzający
mieli możliwość poznania tajników tkania na dawnych krosnach, zdobnictwa
stroju i poszczególnych etapów jego
powstawania. Podglądając historyczne
jubilerstwo można było poznać sam proces wytopu brązu, przy użyciu miechów
w palenisku odlewniczym opalanym
węglem drzewnym i techniki obróbki powstałej biżuterii. Wszelkie użyte
w pokazach przedmioty łącznie z namiotami i ich wyposażeniem, a także stroje
oraz ich elementy były replikami wiernie odzwierciedlającymi realia życia
w zamierzchłych czasach. Na warsztatach szklanych, każdy chętny mógł wymalować sobie kwiat, który nie zwiędnie według własnej fantazji. Samemu
można było również wyprodukować
pachnąca świeczkę komponując zapach
i wybierając kształt.
Na Skwerze pojawiło się również mnóstwo pszczół, bąków i innych
„bzyczków” dodając iście sielskiego
klimatu przy tradycyjnym pleceniu
wianków na warsztatach florystycznych.
Kwiaty, które je zwabiły na te jakże ro-
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mantyczne zajęcie zbierały wierne fanki
MOKSiAL-u, którym serdecznie dziękujemy. Cały Skwer Radiowej Trójki wypełnił się Słowiankami we własnoręcznie
uplecionych wiankach i wesołą zabawą
dzieci biorących udział w konkursach takich jak „Kto szybciej zje arbuza”. Niektórzy próbowali w jedną minutę ułożyć
wieżę z 200 drewnianych klocków,
a grupy młodzieży mierzył swe siły
w przeciąganiu liny. Ci bardziej zdesperowani uczyli się chodzić na szczudłach
by wreszcie popatrzeć na świat z góry.
Natomiast śmiałkowie, którzy chodzili
po linie próbowali nie nabić sobie guza.
Organizatorem Jarmarku świętojańskiego był Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
MOKSiAL
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Drodzy Mieszkańcy!
Obiecałem Państwu na początku
mojej kadencji na bieżąco informować
o istotnych sprawach naszego miasta,
dlatego uznałem za konieczne przedstawienie obecnej sytuacji i podzielenie się
z Państwem moimi spostrzeżeniami.
POŁĄCZENIE SPZOZ
ZE SZPITALEM W ZGORZELCU
Krótka charakterystyka przebiegu
zdarzeń:
– dnia 30 października 2014 roku zostało przez poprzednią władzę podpisane
porozumienie o połączeniu przychodni z Wielospecjalistycznym Szpitalem
w Zgorzelcu,
– nasza jednostka miała być przekazana po uprzednim uregulowaniu jej zobowiązań.
– mój poprzednik nie zabezpieczył
środków finansowych w budżecie na ten
cel, jednak udało mi się wraz z Panią
Skarbnik, mimo trudnej sytuacji finansowej miasta wygospodarować kwotę
300 tys. zł na pokrycie tych zobowiązań
a tym samym spełnić warunki spoczywające po stronie Miasta.
– podjęliśmy szereg kolejnych formalno-prawnych kroków w celu podpisania aktu notarialnego,
– wszelkie wymogi zostały spełnione, jednak druga strona zaczęła zwlekać
z ostateczną decyzją.
Obecnie poinformowano nas, że do
połączenia nie dojdzie.
Dlaczego? Otóż okazało się, że podczas podpisywania porozumienia obie
strony dosyć lakonicznie podeszły do
faktu, że Urząd Marszałkowski, który
jest właścicielem terenu wraz z nieruchomościami w 2006 roku jako darczyńca
zastrzegł sobie konieczność realizowania w obiekcie zadania statutowego czyli
prowadzenia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Za kolejną barierę zgorzelecki
szpital uznał fakt istnienia mieszkań na
terenie zakładu. W tej sytuacji Zgorzelec
jednoznacznie stwierdził, że nastąpiły
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z naszej strony nowe warunki, na które
się nie godzą. Trudno jednak uznać zapisy w akcie notarialnym budynku jako
stawianie nowych warunków, to raczej
wynik niedoinformowania strony zgorzeleckiej przez poprzedników.
Na bazie moich dotychczasowych
osobistych doświadczeń – (kierowałem
jednostką szpitalną w Janowicach Wielkich pięć lat z pozytywnym skutkiem, to
jeden z niewielu szpitali, który w 2014
roku osiągnął zysk) – już w styczniu b.r
miałem pewne wątpliwości co do zasadności takiego właśnie działania. Jednak
bardzo silne naciski radnych opozycyjnych na utrzymanie umowy w mocy spowodowały, że brnęliśmy w tym temacie.
Poczyniliśmy odpowiednie kroki proceduralne zgodne z prawem w celu realizacji porozumienia. Końcowy efekt jest
taki, że podczas zgodnej z literą prawa
realizacji ujawnione zostały fakty znane mam nadzieję poprzednikom ale nie
chyba nie w pełni przekazane stronie zainteresowanej – czyli Zgorzeleckiej. Spowodowało to kolejne pół roku zaniechań.
Teraz jestem w trakcie szeregu rozmów,
konsultacji jakie kroki poczynić. Jednak
gwarantuję Wam , że jednostka będzie
funkcjonować i będę się starał zreorganizować ją z jak najlepszym pożytkiem dla
Mieszkańców.
ZADŁUŻENIE MIASTA ORAZ
STAN MZGL
Sytuacja tak jak poprzednio nadmieniałem ulega ciągłemu pogorszeniu. Blisko 13 milionów zadłużenia z tytułu rat
kredytów i pożyczek. W nowy rok budżetowy weszliśmy ze zobowiązaniami
(nie spłacone kredyty na kwotę blisko
1 miliona). Prócz tego:
– 300 tys. zł przeznaczyliśmy na oddłużenie SPZOZ,
– blisko 300 tys. zł pochłonęły dopłaty do wody za część listopada i grudzień
2014 r.,
– 960 tys. zł zadłużenie MZGL.
MZGL z marszu był kierowany doraźnie przez Pana Andrzeja Suchtę, ponieważ kierownik tego zakładu był przez
okres około półroczny na zwolnieniu
lekarskim „wiążąc miastu ręce” w powołaniu na to stanowisko nowej osoby
i przeprowadzeniu przez nią koniecznej
reorganizacji. Podczas jego nieobecności oddelegowani przeze mnie pracownicy Urzędu przygotowali wstępny projekt restrukturyzacji zakładu oraz raport
o stanie zakładu. Z przedstawionych
przez nich informacji wynika, że przez
wiele lat nie wypracowano jasnych zasad
funkcjonowania zakładu opartych chociażby o zasady zakresu obowiązków poszczególnych pracowników jak i zasady
normalnego rozliczania wykonanej pra-

cy. Przedstawiane przez MZGL Urzędowi Miasta coroczne kwoty jako ekwiwalentu za świadczenie przez zakład usług
utrzymania miasta nie były poprzedzone
szczegółową analizą co mogło doprowadzić do sytuacji, w której jedne usługi
mogły być przeszacowane a drugie nie do
szacowane. Niewyobrażalnym było więc
w takiej sytuacji opracowanie adekwatnej
do powierzonych zadań struktury organizacyjnej zakładu oraz dostosowaniu liczby pracowników w celu sprostania statutowym obowiązkom Zakładu. Nie brano
też pod uwagę wciąż zmieniającej się
struktury mieszkaniowej Miasta tj. sprzedaży mieszkań komunalnych ich najemcom a tym samym zmniejszaniu „obszaru” działania Zakładu. Obecny kierownik
na moją prośbę złożył 3 miesięczne wypowiedzenie. Teraz realizowane są czynności wyjaśniające Jego pracę. Na dzisiaj
mamy otwartą drogę do przekazania Zakładu nowemu kierownikowi i wdrożenia
programu naprawczego tej instytucji.
ROZMOWY Z INWESTORAMI
Zdrojova Inwest zapewnia, że prace projektowe związane z budową hotelu są na
bardzo zaawansowanym etapie, trwają formalności celem złożenia wniosku
o pozwolenie na budowę tego wielofunkcyjnego obiektu hotelarskiego. Nie oznacza to jednak, że jestem skłonny wzorem
poprzednika odstępować od naliczania
kar umownych za zwłokę w realizacji
tej inwestycji. Niemniej szukając optymalnego rozwiązania zwróciłem się
z propozycją do spółki Zdrojova Invest
aby naliczone kwoty przeznaczyć na
uzgodnione wspólnie zadania z zakresu
zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, które spółka zrealizuje na etapie
budowy. Zdrojowa Invest wyraziła swoje
wstępne zainteresowanie takim rozwiązaniem. Prowadzone są także rozmowy
z inwestorem, który wyraził poważne zainteresowanie terenami inwestycyjnymi
w naszym mieście.
SKATE PARK
Wyłoniony został wykonawca Skate
Parku i siłowni terenowej. Inwestycję
zrealizuje firma Techramps z Krakowa.
To firma bardzo doświadczona w tej
branży. Ma już na swoim koncie ponad
400 skateparków. Wartość inwestycji to
635 tys. zł. Pozyskaliśmy na dofinansowanie tego celu promesę z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
„Programu Rozwoju Bazy Sportowej
Województwa Dolnośląskiego” w wysokości 190 tys złotych. Skate Park będzie
gotowy z końcem października tego roku.
Burmistrz Miasta
Mirosław Graf
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Święto obrońców
granic
Szklarska Poręba pogranicznikami
stoi.
70-tą rocznicę objęcia
ochroną granicy w Karkonoszach i Górach Izerskich obchodzono w Szklarskiej Porębie
bardzo hucznie. Na skwerze który otrzymał miano Obrońców granic, odsłonięty został obelisk poświęcony Pamięci
Wojsk Ochrony Pogranicza. U podstawy
pomnika, którego formę utrwaliła ręka
miejscowego artysty Maciej Wokana, zamknięto kapsułę czasu, wykonaną z gilzy
pocisku armatniego, zrekonstruowanego
przez prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu Zbigniewa
Ładzińskiego.
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta oraz złożenie wiązanki kwiatów na
grobie ppłk Bogdana Gintera, pierwszego dowódcy batalionu, który objął
ochroną granicę państwa. Główna część
obchodów rozpoczęła się przemarszem
zaproszonych gości w asyście Kompanii Honorowej i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego
Sącza, spod kościoła Bożego Ciała na
Skwer Obrońców Granic. Tam był czas
przemówień, odznaczania weteranów
i zasłużonych. W czasach kiedy granic
strzegły oddziały Wojsk Ochrony Pogranicza, Szklarska Poręba była miastem
garnizonowym, w którym stacjonował

bardzo prężny batalion górski WOP.
Dlatego w uroczystościach wzięło udział
wielu żołnierzy emerytowanych żołnierzy tej formacji, których znaczna część
jest mieszkańcami naszego miasta.
Następcą WOP-u jest Straż Graniczna, która obchodzi swoje święto 16 maja,
w dniu gdy od 1991 roku zaczęła funkcjonować w strukturach Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Stała się wówczas służbą o charakterze
policyjnym, zachowała jednak krój mundurów i stopnie wojskowe. Po wejściu
Polski do Unii Europejskiej, a potem do
Strefy Schengen Straż Graniczna zyskała nowe uprawnienia i zmieniła swoje
struktury, uzyskując charakter służby
graniczno – migracyjnej. Straż Graniczna jest spadkobierczynią międzywojennego Korpusu Ochrony Pogranicza i powojennych Wojsk Ochrony Pogranicza.
W rocznicowych uroczystościach pod
Szrenicą wziął udział min. gen bryg.
Andrzej Kamiński dowódca Nadodrzańskiego Oddziału SG, posłanki na
Sejm RP Zofia Czernow i Marzena Machałek, członek zarządu województwa
dolnośląskiego Tadeusz Samborski.
Batalion WOP ze Szklarskiej Poręby
zapewniał obsadę wielu okolicznych
górskich strażnic. Dla wszystkich, którzy w tamtych czasach pilnowali granic,
sobotnie spotkanie było okazja do wielu
wspomnień. Część z nich zebrał i umieścił w pamiątkowym albumie „Tam za
górą jest granica” Leszek Kosiorowski.
Swoją służbę w strażnicy na Orlu k.
Jakuszyc z nostalgią wspomina dzisiej-

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 5/15

szy radny Mirosław Karpiej – Przeżyłem
tam stan wojenny, nieraz to i przez tydzień prądu nie było. Mieliśmy agregaty,
ale jak podłączyło się do nich telewizor,
to był tylko biały ekran. Zimą dojechać
można było tylko saniami zaprzężonymi w konie” To właśnie takimi saniami
ciężarna żona dowodzącego strażnicą na
Orlu chorążego Karpieja była transportowana do Jakuszyc, gdzie czekała karetka. „Pamiętam dobrze też konia, którego
nazwaliśmy Sum. On woził tylko nas.
Jak przyjechał do strażnicy ktoś obcy,
koń się obracał, przysiadał na zadzie
i o jeździe można już było zapomnieć”
– wspomina z uśmiechem. Dzień wcześniej pogranicznicy zagościli w Domu
Carla i Gerharta Hauptmanów gdzie
odbył się wernisaż wystawy poświęconej „obrońcom granic”. Natomiast
w środę 10 czerwca na tarasie widokowym
w Rodzinnym Parku Rozrywki „ESPLANADA” odbył się wieczór autorski poświęcony wydawnictwu z okazji 70 lecia
WOP pt. „Tam za góra jest granica...”
pod red. Leszka Kosiorowskiego.
Robert Kotecki
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Stadion już dostępny
Niedostępność stadionu w Szklarskiej Porębie to już przeszłość – deklaruje prezes spółki Sport Grzegorz
Rychter. Stadion lekkoatletyczny po
ponad dwudziestu latach wrócił do miasta, po tym jak skończyła się umowa
dzierżawy obiektu z prywatną spółką
Maraton
Stadionem zarządza dziś miejska
spółka SPORT, znana do tej pory z organizacji przede wszystkim Pucharów
Świata w biegach narciarskich na Polanie Jakuszyckiej.
Burmistrz Mirosław Graf jasno
określa oczekiwania od spółki u progu
jej nowej działalności:
„Odbudowanie wiarygodności byłego Maratonu czy MOSiR-u, tak w społeczności lokalnej jak i w świecie sportu lekkoatletycznego. Spółka SPORT
zajmie się też organizowaniem imprez
sportowych na terenie miasta.”
Z wiarygodnością rzeczywiście
bywało przez ostatnie lata bardzo różnie. Natomiast korzystanie ze stadionu
w pewnym czasie stało się swego rodzaju logistyczną grą taktyczną.
– Stadion przeznaczony dla lekkoatletów, wybudowany został ze środków
publicznych, jest własnością miasta,
ale żeby z niego skorzystać i potrenować na tartanie, trzeba sprytnie wkraść
się w łaski zarządcy obiektu. Jeśli bowiem któryś z zawodników nie korzystał
z bazy noclegowej ośrodka „Maraton” (będącego równocześnie zarządcą
stadionu) to zwykle mógł trenować na
bieżni tylko w wyznaczonych porach.

I były to – zapewne najzupełniej przypadkiem – pory posiłków albo wczesne
godziny ranne – komentował sytuację
Dariusz Kruczkowski w miesięczniku
„Bieganie”
Nie trzeba dodawać, że dostępność
stadionu dla mieszkańców była iluzoryczna. Tymczasem poprzednie władze
miasta, choć nastawione prosportowo
długo jakby nie dostrzegały problemu. Teraz ma być inaczej. Spółka informuje, że stadion jest przeznaczony do
publicznego użytku dla mieszkańców
Szklarskiej Poręby, każdy mieszkaniec
ma na stadion wstęp wolny. Do końca
czerwca stadion był udostępniany doraźnie.
Formalnie stadion rozpocznie działalność od 1 lipca. I na lipiec właśnie,

już zarezerwowano w ośrodku 500
osobodni, więc średnio 16 osób dziennie.
Dla mieszkańców stadion będzie
nieodpłatnie dostępny codziennie od
13.00-16.00 oraz od 18.00-20.00 wystarczy umówić się z pracownikiem dozorującym obiekt.
Tymczasem jeszcze dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury ze
Spółką Sport można korzystać ze stadionu 2 razy w tygodniu jeżdżąc na
rolkach. Mali i duzi z ogromną ochotą
10 czerwca rozpoczęli rolkową przygodę. Choć umiejętności nie były największe wszyscy wspierali się wzajemnie. Ogromną podporą okazał się pan
Jarosław Bednarz trener ze szkoły mistrzostwa sportowego, który instruował
początkujących i udzielał cennych rad...
jak unikać upadków.
Robert Kotecki

Dolny Śląsk dla Królowej Sportu
W ramach projektu Dolny Śląsk Dla
Królowej Sportu na terenie Dolnego
Śląska powstało lub zostało zmodernizowanych kilkadziesiąt obiektów lekkoatletycznych, na których odbywają
się zajęcia lekkoatletyczne o charakterze ogólnorozwojowym dla uczniów
szkół podstawowych.
Projekt wpisuje się w program upowszechniania lekkiej atletyki Lekkoatletyka dla każdego! – innowacyjny
projekt Polskiego Związku Lekkiej
Atletyki stworzony przez specjalistów,
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menedżerów i trenerów. Program ma
na celu popularyzację lekkiej atletyki
jako sportu pierwszego kontaktu dla
dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie
sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.
Pomimo przerwy wakacyjnej zajęcia będą realizowane na stadionie lekkoatletycznym w Szklarskiej Porębie,
Plac Sportowy 5.
Udział w zajęciach wymaga zgody

rodziców i braku przeciwwskazań do
uprawiania sportu. Zajęcia są nieodpłatne.
Najbliższe zajęcia odbędą 2 lipca
o godzinie 17:00. Zajęcia prowadzą
wielokrotni mistrzowie Polski i reprezentanci kraju: Anna Rostkowska
– półfinalistka igrzysk olimpijskich
w Pekinie w biegu na 800 metrów
i Piotr Rostkowski – były rekordzista Polski w biegu na 1500 metrów.
Telefon kontaktowy: 509 114 018.
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Każdy może być artystą! Udowodnimy Ci to jeśli przyjdziesz na ArtSkwer czyli Letni Festiwal Sztuk, który dziać się będzie nieprzerwanie od
17 lipca do 23 sierpnia 2014 na Skwerze Radiowej Trójki w samym centrum
Szklarskiej Poręby.
Gwarantujemy dobrą zabawę dla
całych rodzin! Kreatywne zajęcia i zabawy dla małych i dużych!
Z nami latem nie będziesz się nudził!
Artskwer – Letni Festiwal Sztuki – to oferta kulturalna przygotowana
przez Miejski Ośrodek kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej. Jest to już
V edycja warsztatów twórczych. ArtSkwer to przede wszystkim miejsce gdzie
można spotkać się z ludźmi, rozwinąć
swoje umiejętności i zapoznać się z różnymi technikami zajęć twórczych. Do
wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy dzieci, dorosłych i tak naprawdę
całe rodziny. W ramach przygotowanej
oferty na warsztatach poznamy techniki szkła: witrażu i tiffaniego, odlewnicze – żelaza oraz brązu. Uczestnicy
Artskwer-u będą mieli okazję zaprojektować biżuterię inspirowaną ziołami, oraz rozsmakować się w tradycjach
kuchni izerskiej podczas warsztatów
kulinarnych.Dzięki wykorzystaniu różnych odpadów stworzymy instrumenty
by zagrać w zespole recyklingowym,
oraz nauczymy się tańca afrykańskiego i gry na bębnach Djembe. Razem
z Teatrem na Walizkach przeniesiemy
się w świat komedii ulicznej. Pozostając w konwencji cyrkowej, nauczymy
się żonglować, łapać balans na linie czy
chodzić na szczudłach.Warsztatom towarzyszyć będą m.in. pokazy obróbki
szkła i pracy na palnikach, pokazy grawerowania, wypały ceramiki RAKU

i żelaza, wystawy plenerowe, pokaz
rzemiosła ludowego, kiermasze lokalnego rękodzieła. Podsumowaniem
dwumiesięcznych warsztatów będzie
„Ogniste zakończenie lata”.
OTWARCIE ARTSKWER
19 lipca 2014.
Program I tygodnia działań od 17 lipca
do 19 lipca 2015 roku
SZKŁO NATURALNIE,
ZIOŁOWO NA LUDOWO
Godz.: 14:00-18:00
miejsce: Skwer Radiowej „Trójki”
17.07.2014, 18.07.2014 – warsztaty
mozaiki szklanej „Szkło z natury – Zielnik karkonoski”. Prowadzenie: Edyta
Kulla
17.07.2014, 19.07.2014 – pokaz
i warsztaty grawerowania. Prowadzenie: Marek Książak
18.07.2014 – ziołami inspirowane
– warsztaty czerpania papieru zdobionego roślinami. Prowadzenie: Zielone
Laboratorium
18.07.2014 – 19.07.2014 – pokazy
obróbki szkła nad palnikiem– tworzenie

figurek szklanych. Prowadzenie: Karel
Sobotka
19.07.2014 – ziołami inspirowane – warsztaty tworzenia lampionów
z papieru. Prowadzenie: Zielone Laboratorium
19.07.2014 – warsztaty tworzenia
biżuterii szklanej – Prowadzenie: Beata Grzesiak
19.07.2014 – pokaz wytopu szkła
w mobilnym piecu hutniczym – Tomasz Gondek
19.07.2014 – warsztaty tworzenia
biżuterii ziołowej – Prowadzenie: Edyta Kulla
19.07.2014 – warsztaty tworzenia
korali szklanych w technice lampworku
połączone z pokazem różnych technik
pracy na palnikach gazowych. Prowadzenie: Katarzyna Harasym
19.07.2014 Pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu Grupy Tanecznej
FOX z Warszawy
– stoiska z rękodziełem szklanym
MOKSiAL
* organizator informuje o możliwości zmian
w programie wynikających z przyczyn niezależnych i nieprzewidywalnych ( np. pogoda)

Dzień Dziecka w Cegiełce
1 czerwca w Międzynarodowym
Dniu Dziecka Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
„Światełko” w partnerstwie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej (Klub
Integracji Społecznej, Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna „Cegiełka”)
zorganizowało spotkanie dla wychowanków świetlicy i dzieci członków
stowarzyszenia z tejże okazji. Na dzieci
czekało m.in. wiele zabaw integracyj-

nych, kolorowe balony i malowanie
twarzy. Każdy gość znalazł coś dla siebie a po skończonej zabawie mógł upiec
sobie na ognisku kiełbaskę. Uśmiechnięte twarze dzieci były największą nagroda dla organizatorów za trud przygotowań.
Spotkanie jest elementem projektu
„Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz
zapobieganie agresywnym zachowaniom poprzez aktywne, kreatywne oraz
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pożyteczne spędzanie czasu wolnego
przez dzieci i młodzież” współfinansowanego ze środków budżetu Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.
(MOPS-MSL)
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Dolna będzie miała
Klub Sportowy!
Zaangażowany zespół, pomieszczenie i przede wszystkim dobry pomysł na rozwój klubu sportowego
w miejscowości to elementy potrzebne,
by dołączyć do programu Kluby Sportowe Orange. Drugi nabór do programu
właśnie się zakończył i organizatorzy
ogłosili wyniki procesu rekrutacji. Do
programu zgłosiło się aż 1121 klubów
z całej Polski. Wymogi formalne spełniło 435 sportowych inicjatyw, z których
jury wybrało najciekawsze i najbardziej
odpowiadające założeniom programu.
Wśród 50 laureatów znalazł się
Klub Pomarańczki utworzony przy

Klubie Integracji Społecznej w Szklarskiej
Porębie Dolnej. Dzięki
prężnie działającej liderce
KIS-u (MOPS) Angelice
Miturze-Goszczyńskiej
i siedmioosobowej grupie inicjatywnej złożonej
głównie z wychowanków
Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej Cegiełka, dzieci i młodzież z Klubu otrzymają od Orange sprzęt sportowy, stroje oraz inne sprzęty ogólnorozwojowe.
Ponieważ ideą programu jest wspar-

cie lokalnych społeczności w promocji
zdrowego, zrównoważonego rozwoju
dzieci i młodzieży, wszystkich mieszkańców zachęcamy do śledzenia informacji o dalszych działaniach Klubu.
(MOPS-MSL)

Puchar Polski w Biatlonie
Wspaniale spisali się uczniowie
i absolwenci SMS Szklarska Poręba
podczas minionego weekendu (13-14
czerwca) na zawodach Pucharu Polski
w Biathlonie letnim na Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdroju. Zawodnicy
rywalizowali pierwszego dnia w biegu
sprinterskim drugiego dnia odbył się
bieg indywidualny.
Andrzej Witek wywalczył pierwszego dnia w biegu sprinterskim pierwsze
miejsce i drugiego dnia również pierwsze miejsce w biegu indywidualnym
w kategorii seniorów.

8

Marcelina Badacz wywalczyła
pierwszego dnia w biegu sprinterskim
pierwsze miejsce a drugiego dnia powrórzyła wynik zajmując ponownie
1 miejsce w biegu indywidualnym
w kategorii młodziczek.
Natalia
Gruchała
wywalczyła
pierwszego dnia w biegu sprinterskim pierwsze miejsce i drugiego dnia
1 miejsce w biegu indywidualnym
w kategorii juniorek.
Jedziniak Łukasz – 1 miejsce w biegu indywidualnym w młodzikach.
Wołoszym Katarzyna wywalczyła pierwszego dnia
w biegu sprinterskim
drugie miejsce i drugiego dnia trzecie miejsce
w biegu indywidualnym
w kategorii juniorek.
Patrycja
Rutecka
wywalczyła pierwszego dnia w biegu sprinterskim piąte miejsce
i drugiego dnia czwarte
miejscee w biegu indywidualnym w kategorii
juniorek mlodszych.
Jakub Piątek wywalczył pierwszego dnia
w biegu sprinterskim
piąte miejsce w kategorii
juniorów młodszych.

Robert Szczepaniak wywalczył
drugiego dnia szóste miejsce w biegu
indywidualnym w kategorii juniorów
młodszych.
Milena Wojnar wywalczyła pierwszego dnia w biegu sprinterskim piąte
miejsce w kategorii młodziczek.
Sandra Krawczyk wywalczyła
pierwszego dnia w biegu sprinterskim
szóste miejsce w kategorii młodziczek.
Maja Miś drugiego dnia zajęła szóste miejsce w biegu indywidualnym
w kategorii młodziczek.
Dawid Woźniak zajął szóste miejsce
w biegu sprinterskim w kategorii młodzików.
Bardzo dobrze spisali się uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej
Porębie – Małgorzata Kornalewicz
w kategorii młodziczek młodszych
w biegu sprinterskim zajęła 3 miejsce
a Marcin Zawół uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie zajął
4 miejsce w biegu indywidualnym młodzików młodszych- oboje reprezentują
UKS Kamieńczyk Szklarska Poręba.
Gratulujemy wspaniałych występów i oczekujemy na dobre rezultaty za
dwa tygodnie (27-30.06.2015) na Mistrzostwach Polski w Zakopanym.
Joanna Badacz
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„Rowerem
na
Szrenicę”

JEDYNY TAKI WJAZD
POKONAJ SIEBIE
I POMÓŻ INNYM!!!
pod takimi hasłami upłynął słoneczny dzień 28 czerwca na terenie SUDETY
LIFT w Szklarskiej Porębie.
Dzięki uprzejmości Karkonoskiego
Parku Narodowego, Rotary Klub Karpacz Karkonosze miał możliwość zorganizowania przy współpracy miasta
Szklarska Poręba i MOKSiAL pierwszej edycji jedynego w swoim rodzaju
i niepowtarzalnego wyścigu rowerowego „ROWEREM NA SZRENICĘ”.
Limit uczestników KPN ustalił na 350
osób.
Do wylosowania wśród uczestników była cenna nagroda – rower górski
o wartości 7.000 zł. Radość wszystkich na mecie była ogromna wszyscy uczestnicy potwierdzili obecność
w przyszłym roku.
Celem imprezy była popularyzacja kolarstwa jako powszechnej
formy aktywności. Promocja walorów turystycznych miasta SZKLARSKA PORĘBA i okolic a także
dofinansowanie stypendiów naukowych
dla uzdolnionych dzieci ze szkół gminnych, których sytuacja materialna rodziców nie pozwala na ich dalsze kształcenie.
MOKSiAL
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Góry Kultury
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej zwany potocznie
Moksialem, zakończył rok warsztatowy.
Zaprosiliśmy uczestników warsztatów do wspólnej zabawy przy ognisku
i kiełbaskach. Wszystkim wręczyliśmy dyplomy uznania oraz koszulki z

logiem MOKSiAL i z napisem „Góry
Kultury”.
Warsztaty
proponowane przez
Ośrodek Kultury to nie tylko sposób na
twórcze spędzenie wolnego czasu, ale
to przede wszystkim sposób do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Wytworzona podczas warsztatów
energia, uwolnienie twórczych pasji może dać siłę
do przysłowiowego przenoszenia gór.
Jesienią
zaczniemy
nowe spotkania. Oprócz
stałych zajęć: plastycznych, muzycznych, tanecznych czy zumby planujemy nowe panelowe
spotkania jak: warsztaty
teatralne, wokalne z Jackiem Szreniawą czy szklane z Edyta Kullą. Prosimy

o sugestie ze strony mieszkańców dotyczące tematyki warsztatów. Wszystkie
weźmiemy bardzo poważnie pod uwagę i w miarę możliwości zorganizujemy
je na jesieni.
Na wakacje zapraszamy na zajęcia
z Zumby oraz na olbrzymi cykl plenerowych warsztatów twórczych podczas
Art Skweru. Propozycje warsztatów
prosimy przesyłać na adres: dyrektor@
mok.szklarskaporeba.pl (MOKSIAL)

Wieczorna Walońska Włóczęga inaczej…
Ulewny deszcz i burza przeszkodziły w przeprowadzeniu samego wymarszu na Wieczorną Walońską
Włóczęgę. Jednak wytrwali sympatycy samej idei
i Stowarzyszenia Zdolna Dolna spotkali się wieczorem w sobotę 13 czerwca br. w Orlej Skale w Szklarskiej Porębie Dolnej na wspólnym biesiadowaniu
przy ognisku. Przy dźwiękach gitary Grzegorza Żaka
i czytanych lirykach oraz wyśmienitych przekąskach
czas płynął szybko. Spotkanie zakończyło się w późnych godzinach nocnych. Organizatorzy zapraszają za
rok…może nasza górska aura będzie łaskawsza
(MOPS-MSL)

Wieści z biblioteki
W dniu 11 czerwca, w ramach dwunastej już edycji Dolnośląskich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami
„Z Książką na walizkach” mieliśmy
przyjemność gościć w Bibliotece Pana
Pawła Wakułę - znanego ilustratora, autora książek dla dzieci i przezabawnych
limeryków dotyczących naszego regionu. W spotkaniu uczestniczyły dzieci
z klas 4-5 ze Szkoły Podstawowej nr 1
pod opieką Pani Anny Szydłowskiej.
Spotkanie przebiegło w bardzo
sympatycznej atmosferze – dzieci jak
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zwykle wykazały się dociekliwością,
a Pan Paweł cierpliwością :)

Swoje opowieści ilustrował na bieżąco, na zakończenie uczestnicy mieli
możliwość zakupić książki z autografem. Wszyscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
W ramach akcji „Z książką na walizkach” został ogłoszony konkurs plastyczno-literacki A to historia. Autorami czterech wyróżnionych prac byli:
Emilia Wajdowicz i Mikołaj Ubych ze
szkoły nr 1, oraz Karolina Sikora i Ula
Kantczak ze szkoły nr 5.
Prace oceniał nasz gość pan Paweł
Wakuła. Autorką nagrodzonej pracy jest
Emilia Wajdowicz. Gratulujemy!
Biblioteka Miejska
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Wędrujące ogniska
po raz drugi
Ogromnym
zainteresowaniem
cieszą się nasze darmowe wycieczki
„Wędrujące Ogniska” po Szlaku Walońskim. Na starcie drugiej wyprawy,
która odbyła się w sobotę (2015.06.06),
przy stacji kolejowej Szklarska Poręba
Dolna stawiło się 65 osób. Wycieczkę
prowadził Pan Przemek Wiater (kustosz
Muzeum Hauptmannów,) Tak jak na
pierwszej wycieczce, tak i tym razem,
obecny był również burmistrz Szklarskiej Poręby Pana Mirosław Graf.

Pogoda dopisała aż nadto i słońca
było w nadmiarze. Dlatego też trasa
została lekko zmodyfikowana, tak aby
dopasować ją do osób z wózkiem i małymi dziećmi, jak też grupy osób niedowidzących. Przebiegała ul. Spokojną
do Zbójeckich Skał, gdzie był krótki
postój, a dalej do Sztolni (to był najtrudniejszy odcinek, ale też najciekawszy), które bardzo się spodobały uczestnikom. II Pętlą Szlaku Walońskiego
zeszliśmy do Muzeum Karkonoskiego
(Dom C.i G. Hauptmannów) . Tam po dłuższej
przerwie
ruszyliśmy
w dół w stronę ruin spalonego Muzeum Ziemi
gdzie nasz przewodnik,
Przemysław
Wiater,
opowiadający całą drogę o hutach szkła i kamieniach znajdujących
się na naszym terenie,
przybliżył wszystkim
historię tego niezwykłe-

go budynku . Ze względu na upał i ludzi
z małymi dziećmi zdecydowaliśmy się
ominąć Sowiniec, który pierwotnie był
w planie. Na zakończenie wycieczki,
po darmowym zwiedzaniu huty – dziękujemy – wszyscy usiedli do wspólnej
kiełbaski, ufundowanej przez Państwa
Łubkowskich z Leśnej Huty . Przygotowane również były dla wszystkich
zimne napoje. Jak zwykle gospodarze
stanęli na wysokości zadania i super
zorganizowali poczęstunek dla wszystkich.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom wycieczki w udział oraz dobre humory i zapraszamy na koleją wycieczkę
w ramach cyklu Wędrujące Ogniska już
2015. 07.04. Temat przewodni kolejnej
wycieczki brzmi „Szlakiem twardych
zawodów”.
Referat Promocji

Plotki i prawdy o Bibliotece
Miasto obiegła wieść o przenosinach
biblioteki miejskiej. Siła plotki wyprowadziła placówkę wraz z jej księgozbiorem aż na Białą Dolinę do MOKSiALu.
Nie od dziś wiadomo, że plotka obiegnie całe miasto zanim prawda zdąży
ubrać buty. Tak jest i w tym przypadku.
Rozpoczęła się nawet akcja zbierania
podpisów pod protestem w sprawie decyzji o przeprowadzce biblioteki. Tylko, że takiej decyzji nie było i nie ma.
Wszystko zaczęło się od pytania jakie
radny pan Jarosław Marcinkowski zadał burmistrzowi podczas ostatniej sesji
rady o przyszłość biblioteki. Burmistrz
Mirosław Graf odpowiedział, rozważa połączenie Biblioteki i MOKSiALu
o tyle aby zaczęły funkcjonować
w jednym organizmie administracyjnym. To jednak w żadnym razie nie
znaczy, że miałyby funkcjonować
w jednym budynku. Przeniesienie biblioteki do budynku Ośrodka Kultury na
Białej Dolinie jest zresztą fizycznie nie

możliwe. Nie ma tam miejsca aby wygospodarować wolne pomieszczenia dla
40 tys. książek z biblioteki. Czym innym
jest połączenie jednostek w jeden podmiot administracyjny w oparciu o racjonalność bytu instytucji. Korzyści jakie
mogłyby płynąć z takiego rozwiązania
to min. Większa przejrzystość zarządzania, większe możliwości pozyskiwania
środków zewnętrznych, naturalnie pod
warunkiem proporcjonalnego
uwzględnienia potrzeb obu instytucji a nie tylko tej większej.
Kierownik Miejskiej Biblioteki
pani Halina Szyl do połączenia,
przeniesienia i protestu podchodzi spokojnie. „To mieszkańcy
sami zaczęli zbierać podpisy”
– tłumaczy. Do pogłosek o przenosinach biblioteki już zdążyła
się przyzwyczaić. W poprzednich latach były pomysły na
przeprowadzkę do Szkoły nr
1, do piwnic budynku kina (jak
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było jeszcze miejskie). Obecna lokalizacja ma oczywiście swoje plusy i minusy.
Jest w centrum, blisko szkół. Choć z zaparkowanie auta, zostawieniem roweru
czy wózka dziecięcego jest kłopot. Nie
łatwo też jest dotrzeć po książkę będąc
niepełnosprawnym. Niemniej informacja o przenosinach na Białą Dolinę była
tylko miejską legendą.
(red.)
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Sukcesy Szkoły Podstawowej nr 1
Powoli zbliżają się wakacje, jest to
dobry czas na podsumowanie całorocznej pracy uczniów, nauczycieli i rodziców
SP1. Dużym sukcesem szkoły zakończył
się udział w zawodach sportowych organizowanych od września do czerwca
przez Powiatowy Związek Sportowy.
W kategorii dziewcząt SP 1 zajęła trzecie
miejsce w powiecie, a w kategorii chłopców: piąte. To najwyższe miejsca szkoły
od kilku lat. Gratulacje należą się małym
sportowcom, rodzicom, nauczycielom
wychowania fizycznego: Pani Dorocie
Kuchmistrz i Pani Lucynie Żywickiej.

Uczniowie i nauczyciele i rodzice klasy VI mogą pochwalić się tegorocznymi
wynikami sprawdzianu ogólnopolskiego.
W tym roku po raz pierwszy uczniowie
pisali sprawdzian nowego typu z podziałem na język polski, matematykę i język
angielski. Uczniowie „Jedynki” wypadli bardzo dobrze. Średni wynik szkoły
z matematyki i języka polskiego to 68,6%,
a z języka angielskiego 84,3% są to wyniki wyższe od miasta, województwa i kraju. Wiele pracy w dobry wynik uczniów
włożyła Pani Anna Szydłowska, Dagmara
Rakowska i Ilona Stasiak

„Jedynka” od dwóch lat zachęca
uczniów i rodziców do aktywnego stylu
życia. Szkoła realizuje program: „Szkoła
promująca zdrowie” i „Zachowaj Równowagę” (Szwajcarsko-Polski Program
Współpracy). W ramach tego ostatniego programu uczniowie wzięli udział
w ogólnopolskim konkursie dobrej formy.
10 czerwca 2015 r. decyzją jury konkursu
szkoła została laureatem konkursu i otrzyma sprzęt sportowy wartości 2000 zł. Koordynatorem programu jest pani Lucyna
Żywicka. Gratulujemy szkole sukcesów!
Justyna Kozik

ŚLUB
W PLENERZE

dzające tożsamość osób zawierających
związek małżeński (nupturientów) – dowód osobisty lub paszport,

siąc złotych) oraz 84 zł za sporządzenie aktu
małżeństwa na konto Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie (BZ WBK S.A. 03
1090 1984 0000 0001 0081 0039).
USC

Dowód wpłaty kwoty 1 000 zł (jeden ty-

Bez wątpienia ślub to jeden z najpiękniejszych dni w życiu każdego człowieka. Ten wyjątkowy czas na długo wpisuje
się w naszą pamięć, czyniąc nasze życie
pięknym i wyjątkowym.
Od marca 2015 r. znowelizowana
ustawa o aktach stanu cywilnego dopuszcza zawieranie związków małżeńskich
przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego,
czyli w wybranym przez narzeczonych
miejscu.
Pary chcące wstąpić w związek małżeński poza urzędem powinny zgłosić się
z wnioskiem do kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego o przeprowadzenie ceremonii
poza lokalem. Żeby ślub mógł się odbyć
poza urzędem, zaproponowane miejsce
musi zagwarantować „zachowanie powagi i doniosłości ceremonii oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników”
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA POZA
LOKALEM USC, OSOBIŚCIE
Termin Załatwienia: data i godzina ceremonii ślubnej zostaje ustalona
w Urzędzie Stanu Cywilnego, podczas
składania zapewnień; nie wcześniej jednak niż 1 miesiąc po złożeniu zapewnień.
Miejsce Załatwienia: miejsce zawarcia małżeństwa wskazują osoby planujące
zawrzeć związek małżeński w pisemnym
wniosku o przeprowadzenie ceremonii
poza lokalem Urzędem Stanu Cywilnego,
miejsce zawarcia małżeństwa musi być
zaakceptowane przez kierownika.
Wymagane dokumenty: pisemny
wniosek o przeprowadzenie ceremonii
zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego (z podaniem adresu
miejsca ceremonii), dokumenty stwier-
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Hej hej sobótka
dzień długi noc krótka
Chociaż pogoda zafundowała raczej
temperatury jesienne niż letnie, a deszcz
towarzyszył organizatorom przez cały
czas trwania imprezy, w nocy z soboty na niedzielę (20/21.06) w parku przy
domu Braci C i G. Hauptmannów odbyła się Sobótka Świętojańska zorganizowana przez Stowarzyszenie LokalniNiebanalni w Szklarskiej Porębie.
Sobótka rozpoczęła się wspólnym
korowodem jej uczestników ze Skweru Radiowej Trójki, na którym od rana
odbywał się Jarmark Świętojański.
Przy dźwiękach Walońskich bębnów
maszerowały trzy pokolenia mieszkańców miasta, powitani w Muzeum przez
goszczących w naszym mieście gości
z miasta partnerskiego Bad Harzburg.
Do głównych atrakcji imprezy należały: konkurs na Szklarskoporębski
Wypiek Świętojański, gawęda przy
ognisku o zwyczajach Nocy Świętojańskiej, spektakl Tancerzy Ognia i Światła
IRRBLOSS oraz tradycyjne szukanie
kwiatu paproci. Wszystkim atrakcjom
towarzyszyły dźwięki muzyki zespołu
Sami Swoi. Nie zabrakło oczywiście
korowodu panien w wiankach, rzucania wianków do wody i późniejszego
wyławiania ich przez kilku śmiałków.
Warto wspomnieć że tegoroczną Sobótkę zdominowali najmłodsi mieszkańcy
naszego miasta. Za najpiękniejszą pannę w wianku została uznana zaledwie
7-letnia Hania a chłopcy w zbliżonym

wieku (Jerzy, Oskar i Maksymilian) wygrali konkurs
wyławiania wianków i znaleźli kwiaty paproci. Dorośli
triumfowali jedynie w konkursie skoków przez ognisko. Pani Ania Baryliszyn
nie miała sobie równych nawet wśród skaczących przez
ogień mężczyzn. Niespodzianką, również dla organizatorów, był występ zespołu
Wiaruchna z Urbanowa. Za
tą dodatkowa atrakcję dziękujemy właścicielom pensjonatu „Na Skarpie”.

Niezależne jury po ocenie wypieków zgłoszonych wcześniej do konkursu, za najbardziej Świętojański uznało dzieło Pani Agnieszki Zinkiewicz.
Każdy znalazł coś dla siebie a najbardziej wytrwali uczestnicy spotkania bawili się przy dźwiękach muzyki prawie
do północy.
Festyn Sobótka świętojańska, czyli
zwyczaje i obrzędy integrujące społeczność Szklarskiej Poręby dofinansowany
był ze środków z pożytku publicznego.
(MOPS-MSL)
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FESTYN RODZINNY
W niedzielę 28 czerwca br. przy
parafii św. Maksymiliana w Szklarskiej
Porębie odbył się kolejny już Integra-

cyjny Festyn Rodzinny. Organizatorzy
imprezy: Dom Dziecka oraz Miejski
Ośrodek Kultury i MOPS przygotowali

dla jego uczestników wiele atrakcji. Festyn rozpoczęły powitania proboszcza
parafii Bogusława Sawaryna i burmistrza miasta Mirosława Grafa. Oprócz
zabaw i konkursów z nagrodami oraz
wspólnych tańców, na najmłodszych
czekały również, dmuchany namiot
i zjeżdżalnia. Dużą atrakcją było malowanie dziecięcych buziek oraz odwiedziny Komisarza „LWA”. Nie zabrakło
zwierzątek z balonów i ogromnych
baniek mydlanych. O element edukacji ekologicznej zadbało Nadleśnictwo
Szklarska Poręba mające swoje stoiska,
na których można było zapoznać się
z fauną i florą naszego terenu oraz
otrzymać drobne upominki.
24jgora.pl

„Umiem Pływać”
Zakończyła się edycja projektu
„Umiem Pływać” w Szklarskiej Porębie. Projekt ten skierowany jest do
uczniów klas I-III szkół podstawowych.
Partnerami tego przedsięwzięcia są
Dolnośląska Federacja Sportu, Miasto
Szklarska Poręba oraz Ministerstwo
Sportu i Turystyki.Zajęcia pod czujnym
okiem intruktorki Pani mgr Heleny
Grześ, promowały zdrowy i aktywny

styl życia. Wpływają pozytywnie na
prawidłową postawę ciała oraz relacje
z rówieśnikami. Są doskonałym sposobem na wyłonienie talentów pływackich
oraz zachęcenie dzieci do korzystania
z tej formy aktywności ruchowej. Zajęcia w ramach projektu powszechnej
nauki pływania to przede wszystkim
propozycja skorzystania z możliwości
nabycia podstawowych umiejętności
pływania, ale również
możliwość rozwijania
i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu
w czasie wolnym od
nauki . Dzieciaki edukowane są również w
zakresie bezpiecznego
korzystania z akwenów wodnych. Wszyscy uczestnicy projektu
„Umiem pływać” są
zadowoleni z udziału
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w tym przedsięwzięciu. Dzieci bardzo
chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu
na poziom umiejętności i sprawności
fizycznej. Miło spędzają czas, a uśmiech
ciągle gości na ich buziach – mówi koordynator projektu mgr Helena Grześ.
Zakończenie edycji projektu poprzedziły zawody na basenie Ośrodka CRR
Krus w Szklarskiej Porębie Średniej.
Każdy z małych uczestników projektu
otrzymał dyplom, które wraz z gratulacjmi wręczał burmistrz Mirosław Graf:
W tej przygodzie ze sportem życzę wytrwałości i szczęścia w pokonywaniu
wszelkich przeszkód – dodał na koniec.
TPSZP.pl
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