Wygodne gabinety, przestronna poczekalnia, miejsca parkingowe oraz
wszyscy lekarze w jednym budynku. Tak od października ma wyglądać
publiczna przychodnia zdrowia w Szklarskiej Porębie.

zmuszeni parkować na chodniku. Nie
wykluczone, że wkrótce będzie to też nie
możliwe. A jeśli uda się wygospodarować

Do końca września ma się zakończyć
przeprowadzka przychodni z ulicy Jedności Narodowej na Szpitalną. W nowej
siedzibie SP ZOZ warunki przyjmowania
pacjentów mają być lepsze. Dotychczasowy budynek przychodni nie spełnia
warunków dla tego typu placówek. Remont i przede wszystkim jego dostosowanie do potrzeb przychodni byłoby bardzo drogie. Poza tym nieuzasadnione w
sytuacji jeśli samorząd ma drugi budynek,
w którym już są świadczone usługi medyczne i
który spełnia warunki, jakie
stawiane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Mowa o budynku przy
ulicy Szpitalnej, gdzie prowadzony Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, a od kilku
lat także poradnie specjalistyczne. W budynku tym
oprócz oddziału Zakładu
Opiekuńczo Leczniczego
przyjmuje chirurg, okulista, stomatolog, neurolog
jest USG, RTG i rehabilitacja. Od października będą
tam przyjmować lekarze
interniści i pediatrzy oraz
powstanie punkt laboratorium analitycznego.
Budynek ZOL przy ulicy
Szpitalnej został dostosowany do potrzeb
przychodni. Są tam m.in. nowe gabinety
lekarskie, gabinet zabiegowy , a także
winda dla osób niepełnosprawnych. Jego
atutem jest też parking, którego brakowało
przy starej przychodni. Nie wykluczone, że
z czasem powstanie tam również apteka.
Przeprowadzka to konieczność. Narodowy Fundusz Zdrowia nie chciał już
przedłużać kontraktu na usługi medyczne
prowadzone w starej przychodni. Nie-

odpowiednie miejsce na aptekę w budynku ZOL, wówczas chorzy po wizycie
u lekarza w ogóle nie będą musieli wracać do centrum.
Nie należy zapominać, że oprócz SP
ZOZ w Szklarskiej Porębie jest też prywatna przychodnia, a druga powstaje (w
centrum). Zapewne przejmą one część pacjentów, którzy nie będą chcieli korzystać
z przychodni na ulicy Szpitalnej. Jest
więc wybór, choć warto wiedzieć, że w
prywatnych przychodniach
nie ma gabinetów lekarzy
specjalistów finansowanych przez NFZ. Kontrakt
na lekarzy specjalistów w
naszym mieście oferuje
wyłącznie publiczna służba
zdrowia.
Przeprowadzka to również mniejsze koszty bieżące. Wiadomo przecież,
że utrzymanie dwóch budynków jest kosztowniejsze niż jednego. A tymczasem za sprawą obcinanych
kontraktów SP ZOZ jest
ciężko zbilansować. Trwają
rozmowy z NFZ na temat
zwiększenia wielkości kontraktów i rozszerzenia o rehabilitację.
Budynek przy ulicy Jedności Narodowej zostanie przejęty przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomieszczenia dotychczasowej siedziby
przy ulicy Sikorskiego są tylko czasowo
dopuszczone do użytkowania. Decyzja
Państwowej Inspekcji Pracy nakazuje
przeprowadzenie kosztownego remontu
dostosowującego pomieszczenia do aktualnych przepisów. Po przeprowadzce, w
budynku przy ul. Jedności Narodowej
swoją siedzibę znajdą też PKPS, MKRPA.

wątpliwie nie wszyscy są zadowoleni ze
zmian. Szczególnie osoby starsze, niezmotoryzowani mieszkańcy z centrum i
Marysina, którzy będą mieli teraz dalej do
lekarza. Dlatego samorząd podjął decyzję
o organizacji komunikacji miejskiej.
Trwają ostatnie ustalenia. Do przychodni
będzie można dojechać autobusami, które
będą kursować na trasie: .ul. Okrzei (SP
nr 1), przystanek PKS, ul. Demokratów,
Dworzec PKP, ul. Szpitalna. Jeżeli uda się

uzgodnić z zarządcą drogi to powstanie
także przystanek przy komisariacie Policji. Jest też spora grupa mieszkańców,
która skorzysta na przeprowadzce, bo będzie miała wygodniejszy dojazd do lekarza. (Mieszkańcy Szklarskiej Poręby Dolnej i Średniej dojeżdżać będą autobusami
kursowymi a od grudnia także pociągiem).
Nie bez znaczenia są też miejsca parkingowe, których praktycznie nie ma
przy ul. Jedności Narodowej. Pacjenci są
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Dziesięć lat w dziejach świata, to ledwie dostrzegalne mgnienie. Dziesięć lat
życia szkoły, to wystarczająco długi okres,
by na trwale wpisać się w dzieje miasta.
Rok 1947 dał początek szkolnictwa średniego w Szklarskiej Porębie. Lata 1947 –
1957 to czas kształcenia w naszym mieście
kadr pedagogicznych w Państwowym Liceum Pedagogicznym, a od 1992 roku
młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym.
Z wielkim zainteresowaniem i satysfakcją przyjęliśmy kolejne wydanie suplementu monografii Państwowego Liceum Pedagogicznego i monografii Liceum
Ogólnokształcącego. Wydanie trafi głównie do rąk absolwentów PLP i pracowników dydaktycznych LO. Książka będzie
dostępna w naszej bibliotece oraz w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze.
Praca w części I dokumentuje historię
PLP. Zawarte są w niej wspomnienia o kadrze pedagogicznej o osiągnięciach
uczniów i w późniejszym okresie życia absolwentów, wspomnienia byłych uczniów
oraz część albumową.
W części II praca przedstawia historię
LO „w pigułce”, wspomnienia pedagogów, wywiady z absolwentami, prezentuje
osiągnięcia szkoły i sylwetki absolwentów-mistrzów sporu, chwile teraźniejsze
oraz obchody XX-lecia Liceum.
Piękną tradycją stały się już spotkania
absolwentów Państwowego Liceum Pedagogicznego w Szklarskiej Porębie. A
wszystko zaczęło się w 1988 r. od koleżeńskiego, nieoficjalnego spotkania grupy
przyjaciół. W kolejnych latach były następne. Tegoroczne odbyło się w dniach od
6 do 8 września w pensjonacie „Do

Ministerstwo Gospodarki otrzymuje
szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami
„prowadzącymi rejestry”. Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców
będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Prowadząc
działalność pod różnego rodzaju firmami
zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów,
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Słońca”. Na głos Janiny Gerczak, Marii
Małeckiej, Mariana Michalskiego i Ryszarda Sobczaka – członków Komitetu
Organizacyjnego Zjazdu - przybyło 30 absolwentów. I tym razem, jak i w każdym
z poprzednich spotkań uczestniczyły
osoby, które po raz pierwszy miały sposobność przeżywania wzajemnych wspomnień i wrażeń odniesionych podczas nauki w PLP a także pracy zawodowej „za
katedrą”, przeżywania na nowo najpiękniejszego w życiu okresu, beztroskich lat

młodości, nauki, rozwoju sportowego,
przygotowań do dorosłego życia i odpowiedzialnej pracy pedagoga. Planują kolejny zjazd, za dwa lata.
W oficjalnej części Ósmego Zjazdu Absolwentów PLP udział wziął burmistrz
Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński.
Gratulował aktywności absolwentom, złożył podziękowania inicjatorom i autorom
wydanej monografii. „Wyrażam przeko-

Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców
korespondencję z wezwaniem do zapłaty.
Treść wezwania wprowadza w błąd i sugeruje konieczność wpłaty określonej
kwoty – w przedziale od 72 zł do 248 zł
– na konto podmiotu, którego dane wynikają z załączonego przekazu pocztowego.
Wielu przedsiębiorców, nieświadomie dokonuje wpłat, ponieważ powoływanie się
w treści pism na wpis do „Centralnego Rejestru” lub „Rejestru Polskich Podmiotów”

nanie, że uczyniliście wszystko, co było
możliwe przy tworzeniu tego dzieła. Jest
ono dowodem ogromu pracy, wysiłku i
ofiarności wszystkich zaangażowanych w
jego powstanie. Jest przede wszystkim
prezentacją osiągnięć tych, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju szkolnictwa średniego w Szklarskiej Porębie a
także w osiąganiu różnych sukcesów w
lokalnym środowisku, regionie i kraju.
Niech ta Księga Pamiątkowa stanowi
źródło wspomnień dla setek absolwentów
będących dumą i chlubą obu szkół objętych monografią. Niech przypomina
wspólne lata młodzieńcze spędzone w
szkole, Profesorów, Koleżanki i Kolegów” – napisał burmistrz we wstępie do
publikacji.
Państwowe Liceum Pedagogiczne oraz Liceum Ogólnokształcące w Szklarskiej Porębie.

Wydawca: Stowarzyszenie „Puch Ostu,
2013.Zespół redakcyjny części I: Janina Gerczak, Maria Małecka, Marian Michalski, Stanisław Ciara, Ryszard Sobczak. Redakcja części II: Maciej Dymarski. Wydawnictwo
współfinansowane ze środków Programu
współpracy miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego.

stanowi silny czynnik motywacyjny dla
przedsiębiorców i skłania ich do zapłaty
żądanej kwoty. Jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osób fizycznych jest CEIDG,
którą prowadzi Minister Gospodarki i do
której wpis jest bezpłatny. Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne
podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG. Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie
rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.
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Burmistrz unieważnił postępowanie
przetargowe na budowę żłobka przy
przedszkolu na Hucie. W najbliższych
dniach ogłoszony zostanie
drugi przetarg. Prace budowlane muszą się rozpocząć jeszcze w tym roku, to warunek
otrzymanej na ten cel dotacji.
Do konkursu wpłynęła
tylko jedna oferta, która była
o milion złotych wyższa, niż
to wynika z kosztorysu inwestora. Co więcej, ceny na innych przetargach, nawet nieco większych budynków
żłobkowych na Dolnym Śląsku, są zdecydowanie niższe, od tej, jaką zaproponował oferent. W tej sytuacji
zdecydowano, że lepiej będzie unieważnić przetarg.
Szklarska Poręba złożyła wniosek do
uruchomionego w tym roku rządowego

programu MALUCH. Został on bardzo
wysoko oceniony (16 pozycja wśród ocenianych 269) i dlatego miasto dostało

maksymalna kwotę dotacji - ponad milion złotych na budowę żłobka. Pieniądze
te nie przepadną pod warunkiem, że
prace budowlane rozpoczną się jeszcze w
tym roku.
Demografia i ekonomia oraz zmienność polityki rządu w sprawie dolnej granicy wieku szkolnego dyktują warunki i
konieczność budowy takiego żłobka w
wywożącą odpady. Nie mniej jednak, w
ostatnich tygodniach są to już sytuacje
sporadyczne i nieczystości są wywożone
zgodnie z harmonogramem.

W związku z licznymi zapytaniami
mieszkańców informujemy, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi gmina pokrywa koszty
funkcjonowania całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Obejmuje on:
● załadunek, transport i przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK),
● odzysk i unieszkodliwianie odpadów
komunalnych,
● obsługę administracyjną systemu, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych –
tzw. gniazd, które rozstawione są na terenie naszego miasta
● obsługę mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów funkcjonującego w
każdą środę.
Na zgłaszane przez mieszkańców
przypadki nie wywożenia przez firmę odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem i zadawane w związku z tym
pytanie – czy można pomniejszyć uiszczana opłatę? Informujemy, że w istniejących regulacjach prawnych nie ma
możliwości, aby z tego powodu mieszkańcy uiszczali opłatę pomniejszoną. O
takich sytuacjach należy powiadomić
Urząd Miasta, który zgodnie z umową,
będzie finansowo dyscyplinował firmę

Szklarskiej Porębie. Do tego dochodzi
poważny problem z przedszkolem przy
ul. Sikorskiego, którego stan techniczny
jest daleki od ideału. Koszt remontu tego
budynku jest zbyt wysoki. Dlatego od
kilku lat prowadzone są działania, aby od
roku 2014/2015 na Hucie powstały dwa nowe oddziały przedszkolne. Utworzony ma być też
oddział przedszkolny przy
Szkole Podstawowej nr 1. Utworzony żłobek przejmie najmłodsze dzieci do 3 roku życia.
Wszystkie dane demograficzne
wskazują, że takie rozwiązanie
zaspokoi potrzeby przedszkolne w
Szklarskiej Porębie.
Pracownicy Urzędu Miasta poszukują
dalszych źródeł finansowania i montażu
finansowego na budowę żłobka - np. z
PFRON na oddział integracyjny. Chodzi
przecież o to, aby w mieście budować jak
najwięcej, angażując przy tym jak najmniej pieniędzy z budżetu.

Znacznie gorzej sytuacja wygląda,
jeśli chodzi o zachowanie czystości przez
niektórych członków społeczności
Szklarskiej Poręby, którzy systematycz-

nie wyrzucają śmieci wielkogabarytowe
pod pojemniki do segregacji odpadów.
Nie ma tygodnia, aby nie leżały tam gruz,
stare okna, części samochodów, albo
meble. Te odpady zabierane są bezpłatnie przez mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów funkcjonujący w
każdą środę. Za podrzucone śmieci,
które trzeba ekstra transportować miasto musi dodatkowo zapłacić – zwiększa to koszty działania systemu. Nie bez
znaczenia jest też lenistwo niektórych
osób, które wolą wyrzucić karton pod
pojemnik, zamiast go zgnieść i wrzucić
do pojemnika. To samo dotyczy plastikowych butelek i puszek, które powinny być zgniatane.
Takie zachowania dotyczą tylko niektórych mieszkańców Szklarskiej Poręby, ale niestety mają wpływ na estetykę
całego miasta.

Powstał pierwszy klub snowboardowy
w Szklarskiej Porębie. Działa oficjalnie
jako klub przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w
Szklarskiej Porębie (MOKSiAL).
Jak sami piszą: "Naszym celem jest
propagowanie snowboardingu wśród
dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Główny nacisk kładziemy na aktywizację dzieci i młodzieży pochodzących z
rodzin najuboższych.Nabór do klubu będziemy prowadzić we wrześniu. Zapisać
się może każdy, osoby niepełnoletnie za
zgodą rodzica bądź opiekuna. Aktualne

informacje prezentujemy na stronie
MOKSiAL-u i na FaceBook-u. Klub nie
przewiduje składek, bezpłatnie trenujemy
naszych podopiecznych, nasi lokalni
partnerzy umożliwiają korzystanie z siłowni, basenu, wypożyczalni rowerów
górskich i sprzętu pływającego (kajaki,
rowery wodne itp.) jak i świadczą usługi
transportowe. Klubowicze będą zobowiązani do wszelkich działań związanych
z funkcjonowaniem i rozwojem klubu.
Prowadzimy też działania mające na celu
powstanie skateparku w naszym mieście.
Wszystkich chętnych zapraszamy do
wspierania naszych działań na każdej
płaszczyźnie."
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Blisko 60 osób ubiegało się o tytuł najlepszego grzybiarza podczas V Międzynarodowych Mistrzostwach Szklarskiej Poręby
w Grzybobraniu odbywających się 7 września w Górach Izerskich.
Zbiory były godne mistrzowskiego oka

najlepszych zawodników. Trzyosobowa rodzina Sławińskich – reprezentowana przez
Krystynę Sławińską – zebrała aż 3 olbrzymie
kosze głównie prawdziwków i zajęła pierwsze miejsce. Tuż za nimi uplasowały się panie: Beata Zawadzka, Katarzyna Barbarowicz, Bożena Czesnaj, Małgorzata
Rogala. Cztery trzecie miejsca zajęli: Anna Potrzeszcz; Iwona Abramowicz, Monika Guzowska, Maciej
Stanisz. Wyróżnienia otrzymały
wszystkie dzieci - najmłodszy
uczestnik miał kilkanaście miesięcy. Jak podkreślali organizatorzy
Partnerstwo Lokalne ‘Wspólnie dla
Szklarskiej Poręby” wielkie słowa
uznania należą się mamom, które
zaszczepiają w kilkuletnich dzieciach miłość, poszanowanie i wie-

dzę o ożywionej i nieożywionej przyrodzie
Szklarskiej Poręby oraz własnym przykładem propagują aktywne i wspólne spędzanie
czasu wolnego z rodziną.
Mistrzostwa zakończyło ognisko przy Stacji Turystycznej Orle. We wspólnym świętowaniu udanych zbiorów wzięła udział ponad
setka osób. Były wśród nich całe rodziny ze
Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry i okolic
oraz turyści z całej Polski.

11 września do Szklarskiej Poręby przybył Stephan Schwenke, burmistrz najbardziej znanej w Niemczech kolonii artystycznej - gminy Worpswede, z którym
nasze miasto związane jest umową o partnerstwie w dziedzinie kultury. Towarzyszył
mu prof. Jürgen Haase, dyrektor festiwalu
"Film und Kunstbiennale", w którym aktywnie uczestniczyła Polska. Goście spotkali
się z Grzegorzem Sokolińskim, burmistrzem
Szklarskiej Poręby. Omawiane były sprawy
dalszej współpracy i organizacji w Kazimierzu nad Wisłą w przyszłym roku prezentacji polskich kolonii artystycznych oraz
saksońskiego Worpswede. Będzie to kolejna
okazja do prezentacji twórczości artystów ze
Szklarskiej Poręby.
Podczas rozmów wyrażono nadzieję, że
współpraca w dziedzinie kultury między miejscowościami coraz bardziej będzie przenoszona ze szczebla oficjalnego na na muzea,stowarzyszenia czy twórców indywidualnych.
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Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, ul.
Słowackiego 13, widząc potrzebę integracji
oraz poznania tradycji
i historii regionu przez
lokalną społeczność
zarówno po polskiej
jak i czeskiej stronie
podjął się realizacji
projektu pn. „Kronika
mojego miasta”. Jest
to inicjatywa polsko –
czeska angażująca
społeczność po obu
stronach granicy.
Głównym celem
projektu jest zapoznanie się z historią miasta widzianą oczyma
zwykłych ludzi i oca-

lenie od zapomnienia ich wspomnień z przeszłości. Umocnienie międzypokoleniowych
więzi pomiędzy dziadkami, babciami i
wnuczkami. Stworzenie filmu
upamiętniającego życie i
twórczość Wlastimila Hofmana – malarza polsko-czeskiego pogranicza.
Z najciekawszych wspomnień powstanie wystawa na
Skwerze Radiowej Trójki i
zostanie wydany album.
Wszystkie prace będą zaprezentowane podczas wystaw
w Muzeum – Dom Braci C. i
G. Hauptmannów, lokalnych
restauracjach, hotelach i w
MOKSiAL-u.
Jeżeli chcesz podzielić się
swoją historią i wziąć czynny

udział w projekcie ZAPRASZAMY.
Wspomnienia swoje bądź twoich rodziców, dziadków spisz na kartce w dowolnej
formie i dostarcz do MOKSiAL –u.
W opisie powinny znaleźć się najciekawsze twoim zdaniem wydarzenia oraz odpowiedzi na pytania:
- kiedy i dlaczego ty lub twoi rodzice, dziadkowie zamieszkali w Szklarskiej Porębie,
- jeżeli się tu urodziłeś to jak trafili tu twoi
rodzice, dziadkowie,
- czy pamiętają np. przesunięcie granicy z
1958 roku?
Prosimy o udostępnienie starych fotografii
i widokówek ze Szklarskiej Poręby.
Termin składania prac do 31.12.2013 r.
Projekt pn. „Kronika mojego miasta” jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
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18 września 2013 roku w Hotelu Bornit
w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie
Komitetu Organizacyjnego Pucharu
Świata w narciarstwie biegowym, a także
konferencja prasowa z udziałem Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Jerzego Łużniaka - przewodniczącego
Komitetu Organizacyjnego, Komandora
Stowarzyszenia Bieg Piastów Juliana Gozdowskiego, a także Marcina Przychodnego
Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Dolnośląskiego, a zarazem Wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Pucharu Świata i Burmistrza Szklarskiej

Poręby Grzegorza Sokolińskiego.
Puchar Świata w narciarstwie biegowym
zostanie rozegrany po raz drugi w dniach
18-19 stycznia 2013 roku w Jakuszycach.
Tematem spotkania Komitetu Organizacyjnego była kwestia bezpieczeństwa podczas Pucharu Świata oraz dowóz kibiców
na stadion zimowy. Na spotkaniu obecni
byli przedstawiciele Policji, Straży Granicznej i Straży Pożarnej.
Zawody przyciągną około 10 tys. kibiców, więc priorytetem jest zapewnienie
bezpieczeństwa tak dużej ilości osób skumulowanych w jednym czasie na Polanie
Jakuszyckiej.

30 września 2013 r. odbędzie się
zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego z terenu
Miasta Szklarska Poręba w następujących miejscach:
• ul. Dworcowa przy składzie opału PKP
• parking za sklepem Netto była siedziba
WAMARU
• parking naprzeciw budynku ul. Piastowska
W wyjątkowych sytuacjach (osoby
starsze, osoby niepełnosprawne) maja
możliwość odbioru tych odpadów bezpośrednio z nieruchomości po uprzednim
zgłoszeniu do Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębi e przy ul .Buczka 2, pokój 16
lub telefonicznie pod numer 75 75 47733
w terminie do 25.09.2013 r.
W wyznaczonym miejscach w godzi-

nach od 900 do 1800 będą stały kontenery,
do których należy wrzucić odpady.
WAŻNE – ODPADY NALEŻY
WYSTAWIĆ W DNIU ZBIÓRKI
Zbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu
na swoje rozmiary lub masę nie mogą być
umieszczone w pojemnikach przydomowych. Na przykład: stoły, szafy, krzesła,
sofy, dywany, wózki dziecięce, materace,
pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów. Do odpadów wielkogabarytowych nie
należą wszelkiego rodzaju części budowlane
i sanitarne takie jak deski drewniane, belki,
panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny,
umywalki, muszle toaletowe, spłuczki,
grzejniki, płytki, rolety jak również części
samochodowe, odpady remontowe.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny podlegający zbiórce:
1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - Chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki,

kuchenki, piece elektryczne, mikrofalówki,
grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego - Odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, urządzenia do
szycia, tostery, frytkownice, rozdrabniacze,
młynki, noże elektryczne, zegary, urządzenia do strzyżenia włosów, suszenia włosów, urządzenia do sztotkowania zębów,
urządzenia do golenia i masażu, wagi.
3. Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny - Komputery, laptopy (w tym procesor, mysz, monitor i klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, drukarki,
kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania,
faksy, teleksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe.
4. Sprzęt audiowizualny - Odbiorniki
radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery
i sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze
dźwięku, instrumenty muzyczne.

W dniach 12 i 14 września w katedrze pw. Kapłan prowadzi wiernych do Pana i
Św Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy od-jest odpowiedzialny za tych, których Bóg
bywały się uroczystości 50-lecia święceń ka-mu powierzył.
płańskich i 15-lecia święceń biskupich JE
ks. B-pa Stefana cichego ordynariusza Diecezji Legnickiej. Z tej okazji w imieniu
mieszkańców Szklarskiej Poręby życzenia
dostojnemu Jubilatowi złożył burmistrz
Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński.
„Własnego kapłaństwa się boję,własnego kapłaństwa się lękami przed kapłaństwem w proch padami przed kapłaństwem klękam”
Ksiądz Jan Twardowski

Wasza Ekscelencjo,
Czcigodny Jubilacie, Biskupie Stefanie!
Zapewne nieraz podobne słowa cisnęły
Ci się na usta. Kapłaństwo to powołanie dla
wybranych. To wyróżnienie, które zobowiązuje.
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Jest powołany, by być przykładem dobroci, przeogromnej miłości i służby Jezusowi w drugim człowieku.
Z okazji pięknych Jubileuszy: 50-lecia
święceń prezbiteratu oraz 15-lecia święceń biskupich w imieniu swoim, Przewodniczącego
Rady
Miejskiej oraz mieszkańców Szklarskiej
Poręby, składam Ci
podziękowania
za
Twoją wiarę, Twoją
służbę, za Twoje świadectwo.
Niech Jezus Chrystus, który pół wieku
temu obdarzył Cię
swoim kapłaństwem,
wspiera Cię w dalszej
pracy, w dalszych trudach dla ludu Bożego.
Szczęść Boże !
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Wszystkich mieszkańców zapraszamy na
Festyn Franciszkański, który odbędzie się
22 września 2013 roku przy Boisku Orlik
w Szklarskiej Porębie Dolnej. Rozpoczęcie
festynu już o godzinie 13.00. W programie
wiele atrakcji: zabawy i konkursy prowadzone przez profesjonalnego wodzireja,
turniej piłki nożnej, gra w boule, pokazy
sztuk walki i Zumby, darmowe dmuchane
zjeżdżalnie i trampoliny, quiz związany z
Unią Europejska i Tygodniem Obywatelskim, animacje, malowanie twarzy.

Okazją do bliższego poznania tej nieco
oddalonej od centrum części naszego
miasta będzie wystawa fotografii wykonanych przez uczestników projektu „Poznajemy Szklarską Porębę Dolną”. Organizatorzy festynu: Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie wraz ze Stowarzyszeniem „Zdolna
Dolna” oraz Parafią pw. Bożego Ciała
przygotowali też wiele innych niespodzianek. Do zobaczenia !

Rodzinny Park Rozrywki Esplanada we
współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną, Referatem Promocji Miasta oraz
MOKSiAL zaprasza na Pierwsze Piknikowe Minigolfowe Mistrzostwa Szklarskiej Poręby 29 września 2013, niedziela
godzina 13.00 teren Rodzinnego Parku
Rozrywki Esplanada w Szklarskiej Porę-

bie (pod Muszlą koncertową)
Trzy kategorie wiekowe: dziecięca do lat
10, juniorzy do lat 17 i seniorzy od lat 18
Imprezie towarzyszą bezpłatne gry i zabawy dla dzieci na terenie Rodzinnego
Parku Rozrywki Esplanada, występy muzyczne na scenie, spotkanie towarzyskie
przy ognisku z pieczonymi ziemniakami.

W pierwszy weekend października w
Szklarskiej Porębie rozegrane zostaną
Mistrzostwa Świata Nordic Walking. Ta
wciąż młoda dyscyplina ma coraz więcej
zwolenników. A Szklarska Poręba jest
wręcz wymarzonym miejscem do jej uprawiania. Trasy o bardzo zróżnicowanej
konfiguracji pozwalają na dostosowanie
trudności do umiejętności. I nie chodzi tu
tylko o umiejętności techniczne.
Nordic Walking to dla wielu osób chodzenie z kijami. Ale nie takie zwykłe.
Sportowy chód wymaga świetnego przy-

gotowania kondycyjnego. Tu pracuje prawie całe ciało.
Mistrzostwa Świata w Szklarskiej Porębie to impreza dwudniowa. W sobotę 5
sierpnia na Polanie Jakuszyckiej rozegrany zostanie Cross, a w niedzielę wyścig na Szrenicę. Organizatorzy imprezę
reklamują jako dostępną dla każdego. Są
nawet kategorie dziecięce, a także rodzinne. To z pewnością ciekawa forma
spędzenia pierwszego październikowego
weekendu w Szklarskiej Porębie. Zwłaszcza, że to początek Złotej Polskiej Jesieni,
a ta w górach jest wyjątkowo piękna.
Szczegóły dotyczące zawodów na stronie http://www.msnw.pl/

Nie powiódł się przetarg na budowę
mostków dla narciarzy na Polanie Jakuszyckiej. Wpłynęła tylko jedna oferta, a
wykonawca zażądał o 50% więcej, niż
pierwotne szacunki kosztorysowe projektu Stowarzyszenia Bieg Piastów. To
oznacza, że w tym roku nie zostaną wybudowane mostki, które zdaniem ich autorów miały poprawić komunikację na Polanie Jakuszyckiej podczas zawodów
sportowych.
Pieniądze na ten cel wykładał Samorząd
Województwa Dolnośląskiego, który przeznaczył na inwestycję 1,3 mln złotych.
Do tematu budowy mostków na Polanie
Jakuszyckiej będzie można wrócić przy

(MOPS-MSL)

okazji rozbudowy całego ośrodka biegowego, który będzie finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki i Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

27 i 28 w Szklarskiej Porębie odbędzie
65 Rajd Sudecki Trial w ramach którego
zostaną rozegrane ostatnie dwie (XI i XII)
Rundy Mistrzostw Polski, Pucharu Polski
i Classic Trial.
O ile tytuł Indywidualnego Mistrza
Polski 2013 można powiedzieć, zapewnił
sobie już zawodnik Sparty – Jiri Svoboda
(może mu w tym przeszkodzić tylko nieobecność na zawodach) to ostatnie dwie
Rundy na OJO będą areną wyjątkowych
zmagań o II miejsce w klasyfikacji Klubowej 2013, między „krakowskimi smokami” a „wrocławskimi spartanami”.
Pierwsze miejsce zapewnił sobie w poprzednich rundach Klub z Nowego Targu
AMK „Gorce”. Dodatkową atrakcją Jubileuszu będzie walka najlepszych zawodników 65 Rajdu o Puchary Burmistrza
Szklarskiej Poręby, puchary te wyjątkowo
atrakcyjnie wykonane będą wręczane
bezpośrednio po zakończeniu zmagań.
Areną tej rywalizacji będzie dodatkowy
odcinek specjalny OJO, położony obok
nieczynnej Huty przy przystanku PKS w
niedzielę 29.09 o godz.9:30.Wstęp wolny!

Zapraszamy na kolejne spotkanie z
ludźmi ciekawymi świata. Tym razem
Madagaskarczyli Andrzej Wojtoń* szuka
pingwinów. Chata Izerska ul. Piastowska
32, w piątek 27 września o godzinie 18.30
Spotkaniu będzie towarzyszył pokaz fotografii zaproszonego Gościa. Dobre towarzystwo, możliwość zamówienia piwa
lwóweckiego prosto z beczki, jadła walońskiego i innych pyszności gwarantowane
*Andrzej Wojtoń – tym razem opowie
o swych przygodach na Madagaskarze,
gdzie stał się ulubieńcem lemurów, kilkudniowym pasażerem pirogów i poszukiwaczem pingwinów :) Z wykształcenia
geograf, członek Wałbrzyskiego Klubu
Górskiego i Jaskiniowego, pasjami wspinacz, grotołaz, podróżnik. Odwiedził już
ponad 100 państw na 6 kontynentach, ale
za najciekawsze uważa wyjazdy eksploracyjne, gdy odkrywa nowe jaskinie lub
wyznacza nowe drogi wspinaczkowe. O
sobie mówi: „Miłośnik map, zwłaszcza
tych z białymi plamami”
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13 kierunkowskazów wskazujących kierunek dojścia do
atrakcji turystycznych stanęło w Szklarskiej Porębie. 14 znak w
ramach unijnego projektu został postawiony w Harrachovie.
Wiele z tych znaków już jest nową turystyczną atrakcją.
W lipcu informowaliśmy, że pierwsze propozycje drogowskazów nie zostały przyjęte przez powołaną komisje konkursową. Jednak autorka Ewa Jonas-Wojtowicz przygotowała kolejne znaki, które zostały zaakceptowane i zamontowane w całym
mieście. Niewątpliwie spora ich część jest humorystyczna jak
kiedyś, gdy w ten sposób znaki w Szklarskiej Porębie i okolicach ustawiał Helmut Benna.
Reakcje turystów pokazują, że znaki to nowa, ciekawa wizytówka Szklarskiej Poręby. Robione są zdjęcia ze znakami w
tle jako pamiątki pobytu w naszym mieście.
W ramach projektu wydana została też mapa szlaków turystycznych Szklarska Poręba – Harrachov z informatorem turystycznym. Mapa w czterech językowych (polska, czeska, niemiecka i angielska) kolportowana jest bezpłatnie.
Miejsca w których stanęły drogowskazy
•
Dworzec PKP Szklarska Poręba Górna
•
Skwer Małgosia, ul. Jedności Narodowej
•
Skwer Radiowej Trójki
•
Skwer, ul. Turystyczna
•
Dolna Stacja Wyciągu na Szrenicę
•
Szrenica
•
Parking przy Wodospadzie Szklarki
•
Szklarska Poręba Dolna, ul. Piastowska
•
Dworzec PKP Szklarska Poręba Średnia
•
Zakręt Śmierci
•
Stacja Turystyczna ORLE
•
Przy Muzeum Mineralogicznym, ul. Kilińskiego
•
Dworzec PKP Szklarska Poręba – Jakuszyce
•
Harrachov – centrum
Projekt „Oznakowanie Atrakcji Turystycznych” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu
państwa za pośrednictwem Euroregionu NYSA.
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