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Trzy Liczyrzepy
dla Szklarskiej
Poręby
Już po raz dwudziesty odbyły się
Karkonoskie Spotkania Turystyczne,
połączone z podsumowaniem sezonu
turystycznego 2017. Jednym z najważniejszych punktów tego wydarzenia
było wręczenie nagród Starosty Jeleniogórskiego „Liczyrzep”.
Liczyrzepy przyznawano w siedmiu
kategoriach. W tym roku aż trzy trafiły
do Szklarskiej Poręby.
Za kreatywność służącą budowaniu
atrakcyjnego wizerunku gminy przyjaznej turystyce nagrodę przyznano Pani
Bożenie Danielskiej, kierownik oddzia-

łu Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej Porębie – Muzeum Braci Carla
i Gerharta Hauptmannów. Pani Bożena zajmuje się powojenną twórczością
artystów działających i tworzących
w regionie Pogórza Sudeckiego. Współorganizatorka Worpswede prezentująca
polską kolonię artystów na Biennale
Sztuki, współorganizator wystawy Kolonii Artystów w Kazimierzu nad Wisłą,
odznaczona medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. „Realizując działania
kulturalne w Polsce i za granicą promuje Karkonosze jako miejsce szczególne

– kolonię artystów. Miejsce gdzie wypoczywając aktywnie można również
spotkać miejsca niezwykłe związane
ze sztuką. Wykazała, że przez stulecia
góry te, niezależnie od podziałów narodowych czy politycznych, przyciągały
i do dziś przyciągają nie tylko turystów,
lecz także twórców zauroczonych tym
wspaniałym krajobrazem – czytamy
w laudacji do wyróżnienia.
W kategorii Najefektywniejsza
Promocja „Liczyrzepę” otrzymała
Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej – najstarszy w kraju
festiwal piosenki turystycznej, którego początki sięgają
lata 1968 roku. Już od 50 lat
Giełda przyciąga tłumy miłośników i wielbicieli piosenki turystycznej i poetyckiej.
Ciągle w tym samym miejscu
w Bazie pod Ponurą Małpą
i niezmienionej formule. Na
scenie Giełdy występowało wielu wybitnych artystów
m.in. Wolna Grupa Bukowina, Jerzy Filar, Jan i Klan, Nic
Wielkiego, Czerwony Tulipan
i wielu innych znanych wykonawców. Giełdę tworzyło kilka pokoleń studentów, twórców, wykonawców oraz miłośników muzyki, gór i poezji.
Na festiwal składa się siedem
koncertów: dwa konkursowe,

trzy nocne, koncert „Giełda Miastu”
i wreszcie Koncert Laureatów. Od kilku
lat nie tylko w Bazie pod Ponurą Małpą można usłyszeć koncerty ale Giełda
przeniosła się również do centrum Miasta. A że jest to impreza wielopokoleniowa świadczy fakt, iż w konkursie od
Przedszkola do Giełdola startują m.in.
dzieci i wnuki ludzi, którzy występowali podczas pierwszych edycji Giełdy.
Nagrodę specjalną za wkład pracy na rzecz regionu jeleniogórskiego
otrzymała Pani Grażyna Biederman,
wieloletnia kierownik Referatu Promocji Miasta w Szklarskiej Porębie.
Promocją regionu zajmowała się ponad

20 lat. Od początku
swojej pracy zawodowej była zaangażowana w tworzenie
naszej
regionalnej
oferty turystycznej
i kreowanie pozytywnego wizerunku
Szklarskiej Poręby
i regionu. Wysoki
profesjonalizm,
miłość do regionu,
zaangażowanie
na
rzecz turystyki oraz
rzetelność z jaką pełniła swoje obowiązki uczyniły ją najbardziej rozpo-

znawalną osobą w branży turystycznej
Kotliny Jeleniogórskiej.
Robert Kotecki

Stan finansów miasta
Kredyty stan na koniec roku:
2013 – 8 763 750,18 zł
2014 – 11 380 844,18 zł
2015 – 12 543 378,18 zł
2016 – 11 493 378 zł
30 czerwca 2017 r. – 10 943 378 zł

Wykonane wydatki budżetowe:
2013 – 30 023 459 zł
2014 – 36 577 388 zł
2015 – 37 070 966 zł
2016 – 33 408 469,39 zł
30 czerwca 2017 r. – 15 786 710,77 zł

Wykonane dochody budżetowe:
2013 – 32 987 448 zł
2014 – 33 250 109 zł
2015 – 38 509 317 zł
2016 – 35 781 018,29 zł
30 czerwca 2017 r. – 20 112 566,24 zł

Stan zaległości:
2013 – 4 357 592 zł
2014 – 4 696 486 zł
2015 – 5 751 848 zł
2016 – 5 392 389 zł
30 czerwca 2017 r. – 5 500 836,89 zł

Stan finansów miasta jest stabilny.
Zadłużenie od 2015 roku systematycznie się zmniejsza.
Rocznie spłacamy przeszło 1 mln
zł. Miasto nie zaciąga już od dwóch lat
nowych zobowiązań. Inwestycje i zadania własne są realizowane z własnych
środków. Co ważne wydatki nie przewyższają dochodów.
Pewnym problemem są zaległości
płatników wobec miasta. Kwota ta rośnie bowiem dochodzą odsetki i koszty
obsługi zadłużenia.

Decyzja SKO w sprawie podatku
od nieruchomości
Jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego odnośnie podatku
od nieruchomości naliczanego właścicielom apartamentów.
Samorząd Szklarskiej Poręby od lat
miał kłopot z apartamentowcami, których właściciele często unikali płacenia
wyższego podatku od nieruchomości,
a wynajmują mieszkania w oparciu
o zapisy Kodeksu Cywilnego. Wielu
właścicieli apartamentów nie zgłasza
działalności gospodarczej, a przyjmują regularnie gości, podpisując z nimi
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krótkotrwałe umowy cywilnoprawne
i płacąc jedynie zryczałtowany 8,5 proc.
podatek dochodowy do urzędu skarbowego. Choć to działanie wbrew podstawowej logice, wedle której ich działalność była stricte turystyczna i zarobkowa, to jednak mają podstawy, żeby tak
interpretować niejasne zapisy prawne. Tymczasem różnica w stawkach
jest ogromna. W Szklarskiej Porębie
w „mieszkaniówce” za metr kwadratowy płaci się 0,80 zł, a przy działalności
gospodarczej 23 zł.
Decyzja SKO, które oceniało obecne działania władz miasta w zakresie
naliczania wyższej stawki podatku od
nieruchomości właścicielom wynajmującym apartamenty, zmienia sytuację.

W opinii Kolegium jeżeli wynajem
jest prowadzony w sposób ciągły i zorganizowany, nie ma charakteru incydentalnego a ponadto jest prowadzony
w ramach profesjonalnej usługi przez
pośrednika to spełnia podstawowe znamiona pojęcia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych. Co istotne nie
zgłoszenie przez właściciela działalności gospodarczej nie oznacza, że w nieruchomości nie jest prowadzona działalność polegająca na wynajmie lokalu
(apartamentu). Tym bardziej, że w akcie notarialnym figuruje zapis, iż zakup
apartamentów jest dokonywany z myślą
o ich wynajmie na cele wypoczynkowe.
(red.)

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 16(27)/17

Problemy z wykonawcami
Prasa branżowa bije na alarm – rosną ceny usług budowlanych, gminy
z braku chętnych wykonawców odwołują przetargi lub muszą mierzyć się
z ceną wyższą niż przewidywana. Ten
problem nie ominął Szklarskiej Poręby. Do pierwszego przetargu na termomodernizację Szkoły Podstawowej
nr 1 nie zgłosił się żaden wykonawca.
Natomiast firma która zgłosiła się do
przetargu na przebudowę ulicy Kołłątaja zaproponowała zbyt wygórowaną
cenę.

Podłoże tego problemu jest dość
zróżnicowane. Po pierwsze, generalnie
brakuje rąk do pracy i to jest zjawisko
powszechne. Nie brakuje pracowników
do tych prac najprostszych, bowiem
np. do kopania rowów jakoś się jeszcze
ludzi znajdzie, ale brakuje operatorów
specjalistycznych maszyn, urządzeń
czy kierowników różnych typów robót.
Firmy oceniając własne możliwości
wykonania zadania biorą pod uwagę
swój potencjał, jakim rzeczywiście dysponują. Jeśli ta ocena wypada pozytyw-

nie i potencjał nie jest wystarczający, to
rzeczą oczywistą jest, że nie będą się
podejmowały zobowiązań i nie staną do
przetargów.
Nie zamierzamy rezygnować z planowanych inwestycji, choć trudna sytuacja na rynku budowlanym dała się
nam we znaki – tłumaczy burmistrz Mirosław Graf. – Stąd musimy się, że wystąpią pewne przesunięcia w terminach.
Pamiętajmy jednak, że odwołanie przetargu nie kończy sprawy. Wymaga co
prawda powtórzenia procedury, choć
to zajmuje czas. Zniecierpliwionych zapewniam, że wykonawców poszukujemy
do skutku.

I rocznica postawienia
Słupa Pokoju w Szklarskiej Porębie
Rok temu Na skwerze przy Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
stanął Słup Pokoju. Miastu pod Szrenicą przekazali go przedstawiciele Goi
Peace Foundation z Japonii.
W poniedziałek (2017.09.25) odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą jego postawienia. Wzięli
w nich udział uczniowie Zespołu Szkół
Ogólnokształcących oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej Porębie,
przedstawiciele władz miasta z burmistrzem Mirosławem Grafem oraz goście
z Japonii na czele z Panią Sonoko Ta-

naka i Jackiem Kozłowskim z fundacji
Heiwa.
Odwiedziny gości z Goi Peace Foundation w Szklarskiej Porębie mają
już swoją tradycję,
albowiem dzięki tej
fundacji na terenie
dojo Mała Iwama
prowadzonego przez
Jerzego Sapielę, został postawiony już
w roku 2012 pierwszy słup pokoju.

Ideą przyświecającą słupom
pokoju jest zbliżanie ludzi do
siebie, a apel Niech Ludzkość
Świata Żyje w Pokoju oprócz
wymiaru globalnego odnosi się
do zwykłej, codziennej ludzkiej
życzliwości.
Słupy Pokoju mają przypominać czym dla nas jest pokój
i jak ważne jest jego osiągnięcie.
Mają przypominać o jego niewymiernej wartości.
Po części oficjalnej japońscy
goście poprowadzili w Szkole Podstawowej nr 5 warsztaty
z „drogi pisma” czyli japońskiej
kaligrafii oraz trudnej ale niezwykle efektownej sztuce.
Robert Kotecki
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Spotkanie Absolwentów
Liceum Pedagogicznego
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
a lata 1947-1957 to czas
kształcenia w naszym
mieście kadr pedagogicznych w Państwowym
Liceum Pedagogicznym.
Liceum w Szklarskiej
Porębie było pierwszą
placówką w regionie
przygotowują do pracy
nauczycieli wychowania
fizycznego.
W pięknym, malowniczym miejscu Szklarskiej Poręby w gościnnych murach pensjonatu:
„Do Słońca” w dniach
4-6 września 2017 roku
już po raz XI spotkali się
Absolwenci Państwowego Liceum Pedagogicznego ze specjalnością
wychowania fizycznego. Spotkali się ludzie
niezwykli, z ciekawym
bagażem doświadczeń, wyniesionym
z życia w jedynej i niepowtarzalnej
szkole, której już nie ma na mapie Polski.
– Nauka w liceum była doskonałym fundamentem, przez całe późniejsze studia pedagogiczne korzystałem
z wiedzy zdobytej w liceum i nie miałem
żadnych problemów. Ta szkoła, łącząc

sport z życiem nauczyła nas wytrwałości, samodyscypliny i kreatywności.
Po ukończeniu jej każdy z nas wyszedł
z kwalifikacjami sędziowskimi pierwszego stopnia, posiadał uprawnienia żeglarskie i pływackie, które zdobywał na
obozach letnich i zimowych. Co drugi
z nas startował w mistrzostwach Polski
i odnosił niebywale sukcesy. Absolwenci
szkoły spełniali się w swoich zawodach

Audyt MZGL
Od 3 sierpnia do 7 września wykonany został przez podmiot zewnętrzny audyt gospodarki finansowej MZGK za lata
od 2013 do 2017 – I półrocze. Jednocześnie przeprowadzone
zostały przez pracowników Urzędu Miejskiego uzupełniające
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na kierowniczych stanowiskach jako dyrektorzy
szkół, pracownicy kuratoriów, domów dziecka,
sanatoriów, w zakładach
wychowawczych i poprawczych, a także w
administracji oświatowej
na terenie całego kraju
– wspomina jedna z absolwentek Wanda Jaroć
-Ostropolska.
Warto w tym miejscu
wspomnieć o Henryku
Piecuchu,
pułkowniku
Wojska Polskiego (również absolwencie liceum),
autorze około 50 książek,
ostatniej o Janie Pawle II,
autorze ponad 500 artykułów w prasie krajowej
i zagranicznej. Jednym
z większych specjalistów
od szkół specjalnych, redaktorze naczelnym gazety „Granica”.
W istocie, szkoła ta
wyjątkowo zapisała się
w
pamięci
byłych
uczniów. Nauczyła ich samozaparcia i wytrwałości
w dążeniu do celu, stając
się wzorem i autorytetem
dla młodszego pokolenia.
Spotkanie po latach i emocjonujące wrażenia dopełnił ciekawy program
zjazdu, przygotowany przez organizatorkę, absolwentkę tegoż liceum, Janinę
Gierczak. Kobietę niezwykle aktywną
i od lat twórczo związaną w życiem
kulturalnym i sportowym Szklarskiej
Poręby.
Robert Kotecki

kontrole gospodarki finansowej. Audyt wskazuje na czyny noszące znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
Burmistrz zobowiązany jest na mocy art. 93 pkt 3 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zawiadomić niezwłocznie o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie rzecznika dyscypliny finansów publicznych działającego
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
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Szklarska Poręba stale przyjazna
rowerzystom

Szklarska Poręba po raz czwarty,
i trzeci raz z rzędu, otrzymała certyfikat
Gmina Przyjazna Rowerzystom. To zaszczytne miano przyznano nam wcześniej w latach 2012, 2015 oraz 2016,
w kategorii gminy miejskie i miejsko
-wiejskie od 3 do 10 tys.
W 2017 roku po raz drugi przyznano nagrodę Grand Prix. Mogła o tę
nagrodę ubiegać się gmina, która trzykrotnie otrzymała certyfikat. Nagrodę tę
w 2017 roku otrzymuje gmina Józefów
(woj. lubelskie)!

W dniu 30 sierpnia 2017 roku Jury
w składzie: Ministerstwo Sportu i Turystyki – Katarzyna Podhorodecka,
Polska Organizacja Turystyczna – Wojciech Norkowski, Związek Powiatów
Polskich – Rudolf Borusewicz, TrybEco S.A – Jakub Koźba, Regatta Polska
– Kamila Gruszka, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze – Jolanta Śledzińska oceniło zgłoszenia.
Wręczenie Grand Prix, certyfikatów
i wyróżnień oraz nagród od patronów
i sponsorów odbyło się w dniu 21 września 2017 roku podczas 8. edycji Międzynarodowych Targów Rowerowych
Kielce Bike-Expo. Certyfikat odebrał
Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław
Graf.
Idea stworzenia konkursu Gmina Przyjazna Rowerzystom powstała
w 2012 roku podczas ustanowienia
w Polskim Towarzystwie Turystyczno
-Krajoznawczym – Roku Turystyki Rowerowej. Konkurs ma na celu zebranie
i spopularyzowanie informacji o gminach, które w swoich planach i działaniach uwzględniły potrzeby rowerzystów i stawiają na promocję aktywnego wypoczynku na rowerach. Tworzą
rowerową infrastrukturę, pokazują się
poprzez organizacje rowerowych im-

prez i akcji oraz stają się coraz bardziej
przyjazne dla rowerowych podróżników. Wydają rowerowe przewodniki
czy mapy.
Zapraszamy rowerzystów do Szklarskiej Poręby. Mamy dla Was ponad 450
km tras rowerowych. Posiadamy szeroką ofertę imprez rowerowych takich
jak m.in. Bike Week, Rowerowy Bieg
Piastów, Młodzieżowa Sudecka Liga
Sportowa oraz wiele innych. Użytkownicy smartfonów (z systemem Android
lub IOS) mogą skorzystać z naszej aplikacji, gdzie znajdą mapy ze wszystkimi szlakami rowerowymi (i nie tylko),
atrakcjami, bazą noclegową oraz wydarzeniami w Szklarskiej Porębie.
(red.)

Głosowanie na projekt „Akcja
społeczna – sprzątanie cmentarza”
Szanowni mieszkańcy!
Stowarzyszenie Zdolna Dolna
wraz z Klubem Integracji Społecznej
działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zachęcają do
oddawania swoich głosów na projekt
„Akcja społeczna – sprzątanie cmentarza”.
Projekt ten złożony w ramach III
Edycji programu Tesco „Decydujesz,
pomagamy” ma na celu pozyskanie środków na zakup niezbędnego
sprzętu ogrodniczego, który służąc
do prac porządkowych osobom zaangażowanym w przywracaniu dawnej
świetności zabytkowemu cmentarzowi ewangelickiemu w Szklarskiej Po-

rębie Dolnej, pozwoli na dalszy postęp
prac.
Działania te są już kolejnym etapem
prac na tej tak ważnej dla historii naszego miasta nekropolii a widoczne efekty tych starań, zachęcają
bezsprzecznie do wsparcia
projektu.
Robiąc w dniach 1.1031.10.2017 r. w marketach
Tesco w Jeleniej Górze,
Cieplicach i Karpaczu należy poprosić kasjera o żeton
i wrzucić go do urny z nazwą projektu AKCJA SPOŁECZNA – SPRZĄTANIE
CMENTARZA.
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Więcej informacji:
https://pomagamy.tesco.pl/list-of
-projects.
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Pomagamy
Maćkowi!
Akcja pomocy dla Macieja Abramowicza

Maciek jest w Stowarzyszeniu postacią nietuzinkową; przewodnik górski, instruktor narciarski, ratownik GOPR
ze wszystkimi możliwymi uprawnieniami. Przede wszystkim jednak wieloletni Naczelnik Grupy Karkonoskiej
GOPR, od kilku lat na emeryturze. Od sześciu zmaga się z chorobą nowotworową.
Potrzebuje naszej pomocy!
Leki, które brał – przestały skutkować, a te które mogą mu pomóc – są nierefundowane. Goprowska emerytura
niestety nie wystarcza na drogie leki. Musimy Maćkowi pomóc. Tak jak on przez całe lata pomagał innym.
Liczy się każda złotówka.
Do akcji pomocy dla Maćka włączyła się Fundacja GOPR tworząc specjalne subkonto. Wszyscy, którzy chcą pomóc Maćkowi, proszeni są o wpłacanie przeznaczonych na ten cel funduszy na konto:
POMAGAMY MAĆKOWI
Raiffeisen Polbank 50 1750 0012 0000 0000 3337 6127
SWIFT: RCBWPLPW • z dopiskiem – Maciej Abramowicz.
Można również skorzystać z przelewu PayU na stronie http://fundacja.gopr.pl/PayU
Dane banku i konta dla wpłacających przelewem z zagranicy:
Bank: Raiffeisen Polbank • Address: 00-844 Warsaw, Grzybowska 78
Transactional Currency: PLN
Bank Key/Sort Code: 1750 0012 • Swift /BIC Code: RCBWPLPW
Bank Account Number: 50 1750 0012 0000 0000 3337 6127
IBAN (Mandatory for Payments Intra -EU/EEA): PL
Bank Account Holder’s Name: Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Bank Account Holder’s address: 34-500 Zakopane, ul. Józefa Piłsudskiego 65

Sięgnij po dofinansowanie!
Miło nam poinformować, że Klub Sportowy „Szrenica” oraz Klub Sportowy
„Set” Szklarska Poręba skorzystały z II naboru Programu KLUB 2017 r. ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki i 1 września 2017 r. otrzymały
dofinansowanie w wysokości 10 000 zł na realizację działań sportowych i zakup
dodatkowego sprzętu dla klubowiczów.
Tym samym zachęcamy pozostałe kluby do sięgania po środki z konkursów
ogłaszanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
SERDECZNIE GRATULUJEMY!

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA
Od 1 października 2017 roku nocną i świąteczną opiekę zdrowotną realizuje m.in. Wojewódzkie Centrum
Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
przy ul. Ogińskiego 6, tel. 75 753 73
35.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podsta-
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wowej opieki zdrowotnej udzielane od
poniedziałku do piątku w godzinach od
18.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni
ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub
nagłego pogorszenia stanu zdrowia
pacjent może udać się po pomoc do
dowolnego punktu nocnej i świątecz-

nej opieki zdrowotnej, niezależnie od
tego, gdzie mieszka i do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) złożył swoją deklarację.
Pozostałe placówki świadczące
taką opiekę z terenu województwa
dolnośląskiego dostępne są stronie:
www.nfz-wroclaw.pl
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Artyści w hołdzie Hofmanowi
We wrześniu w naszym mieście
odbył się Międzynarodowy plener malarski „Artyści w hołdzie Hofmanowi”. Był bardzo pracowity. 15 artystów
z Polski i z Czech tworzyło inspirując
się postacią Wlastimila Hofmana i jego
pracami, a także miejscem, w którym
tworzył w ostatnich latach swego życia.
W plenerze wzięli udział tacy artyści
jak: Beata Kornicka-Konecka, Bogumiła Twardowska-Rogacewicz, Dariusz
Miliński, Ludmiła Riabkowa, Janusz
Konecki, Monika Krakowska, Janusz
Motylski oraz artyści z Czech Lukáš
Černý, Lukrezia Skaloudova Puchmajerova, Ilona Chvalova, Darina Martinovska, Hana Chlumska
Powstało wiele niezwykle różnorodnych prac, nietuzinkowych w ujęciu tematu i często bardzo osobistych.
Zostały one pięknie wyeksponowane
w gościnnej sali Hotelu Sasanka podczas wernisaży poplenerowego, jaki
miał miejsce 17 września. 15 prac artyści przekazali MOKSiAL i zostaną one
w naszym mieście na zawsze. Będzie
można je zobaczyć w grudniu w Muzeum Carla i Gerharta Hauptmanów.
Później efekt plenerowej pracy pojedzie do Czech. Organizatorzy pragną
serdecznie podziękować Hotelowi Sa-

sanka za ufundowanie noclegów dla
artystów, Hotelowi Królowa Karkonoszy za udostępnienie sal do malowania
– taki wkład w życie kulturalne miasta
jest nie do przecenienia. Plener został
zorganizowany przez
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej
Porębie, przy pomocy
Stowarzyszenia Nowy
Młyn i olbrzymiej przychylności Hotelu Sasanka. Plener odbywał
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się w ramach Roku Wlastimila Hofmana oraz projektu „Świat wg Hofmana”
dofinansowywanego przez Unię Europejską.
(MOKSiAL)
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Tylko fragment…

wystawa obrazów Wlastimila Hofmana
Muzeum w Szklarskiej Porębie zorganizowało wystawę, na której prezentowane były obrazy Wlastimila Hofmana pozostające na co dzień w prywatnych zbiorach mieszkańców miasta.
Artysta był bardzo zżyty z lokalną
społecznością, co znajdowało odzwierciedlenie w jego twórczości. Bliska
znajomość łączyła Wlastimila Hofmana
z rodzinami państwa Korpalów, Czernickich, Uszpulewiczów czy Karwińskich. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby
bywali też modelami artysty – „Pana
profesora”, jak go tutaj nazywano. To
także sprawia, że wartość sentymentalna obrazów jest nie do przecenienia
z uwagi na odręczne dedykacje. To właśnie dzięki nim Hofman jest w Szklarskiej Porębie wciąż obecny. W domach

wiszą jego obrazy, a na nich madonny,
anioły, święci, ale jak się lepiej przyjrzeć patrzą z tych obrazów mieszkańcy
Szklarskiej Poręby, którzy pozowali
Hofmanowi.
W dniu otwarcia wystawy swoje
88. urodziny obchodził Pan Wacław
Jędrzejczak, serdeczny przyjaciel Wlastimila Hofmana, który do dziś opiekuje
się jego domem. I zawsze można liczyć,
że pan Wacław nie tylko oprowadzi po
domu, lecz także opowie, o obrazach,
o malarzu, o życiu w tamtych czasach.
Najlepsze życzenia dostojnemu jubilatowi wraz z podziękowaniami za opiekę
nad Wlastimilówką i zachowanie niepowtarzalnego charakteru tego miejsca
składał burmistrz Mirosław Graf.

Powstanie Skwer Ducha Gór
Już wkrótce nie do poznania zmieni
się jedno z bardziej znanych i uczęszczanych miejsc w Szklarskiej Porębie.
Ochotnicza Straż Pożarna ze Szklarskiej Poręby przygotowała projekt budowy „Skweru Ducha Gór”, na który
Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo
Ducha Gór, przyznała dotację w wysokości 300 tys.
Projekt wsparły władze miasta,
która przyłączyły się do inwestycji
z dodatkową kwotą 150 000 zł. Dzięki
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temu w mieście powstanie nowocześnie urządzony skwer dla dzieci i dorosłych.
Skwer miejski „Ducha Gór” będzie
wyposażony w plac zabaw dla dzieci
zorganizowany w formie ścieżki edukacyjnej poznawania atrakcji Karkonoszy.
Będzie tam również siłownia zewnętrzna dla starszych dzieci i dorosłych,
która propagować ma zdrowy styl życia oraz zabierze ćwiczących w świat
wspinaczki górskiej, jazdy na rowerze,

jazdy na nartach, biegania na nogach
i nartach.
Przy siłowni będzie opis ile czasu
należy ćwiczyć na urządzeniu, aby dobiec/dojechać do bardziej ale też mniej
popularnych atrakcji Karkonoszy oraz
sąsiednich miejscowości.
Każde zainstalowane na skwerze
urządzenie będzie opisane atrakcją Karkonoszy. Opis przy urządzeniu będzie
się odnosił do tablicy informacyjnej
zainstalowanej na skwerze, na której
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będzie widoczny plan skweru ze wskazaniem urządzenia oraz opisem atrakcji
Karkonoszy. do której dane urządzenia
się odnosi. Atrakcje Karkonoszy oraz
sąsiednie miejscowości opisane na tablicy będą zwizualizowane zdjęciem.
Koncepcja skweru nawiązuje do
nieodgadnionej tajemnicy owianej legendą o władcy Karkonoszy zwanego
Duchem Gór oraz będzie łączyć funkcję
rekreacyjną z edukacyjną.

Jeżeli inwestycja będzie realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem bez nieplanowanych niespodzianek (opóźnień) to otwarcie skweru nastąpi w czasie wakacji 2018.
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór to rodzaj partnerstwa
terytorialnego. Do jego zadań należy
zrzeszanie lokalnych organizacji oraz
mieszkańców gmin należących do poszczególnych grup. Ich Misją jest pod-

noszenie atrakcyjności obszaru LGD
dla mieszkańców, partnerów w biznesie, rolnictwa oraz turystów. Wspierają
one różne inicjatywy społeczne, opierające się na zasobach przyrodniczych
i kulturalnych obszaru, na jakim działają.
To jedna z ciekawszych możliwości
pozyskania bezzwrotnej dotacji. Może
ona obejmować m.in. zakup środków
trwałych i prace budowlane, niezbędne
do rozpoczęcia lub rozwoju działalności.

XI Ogólnopolski Festiwal
Psychologii Procesu POPKreacje 2017
XI Ogólnopolski Festiwal Psychologii Procesu POPKreacje 2017 już za
nami.
Te cykliczne spotkania i warsztaty
cieszą się coraz większą popularnością.
Z ciekawością podchodzimy do poszerzenia swojej świadomości, która
ma wpływ na rozwój całego społeczeństwa.
W
tym
roku
gościliśmy
w MOKSiAL-u Darka Jundziłł z warsztatami pn. „Miejsce miłości, czyli bazowa akceptacja siebie” i „Własna droga
w życiu, czyli życie w drodze” oraz
Agnieszkę Rygiel z warsztatem pn.
„Być czy nie być matką – oto jest pyta-

Remonty ulic
Trwa realizacja inwestycji pn.
„Przebudowa ulicy Turystycznej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Uroczą
do skrzyżowania z ulicą Bronka Czecha”. Przebudowany zostanie najbardziej zniszczony odcinek ulicy o długości 625 metrów. Inwestycja obejmuje w szczególności wykonanie nowej
podbudowy i nawierzchni drogi oraz
chodników a także odwodnienia jezdni
i chodników poprzez budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia
drogowego, przebudowę sieci energetycznej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej oraz budowę muru oporowego. Inwestycję realizuje firma BUDROMAX z Rząsin k. Gryfowa. Na
to zadanie przyznana jest promesa ze
środków MSWiA.

Natomiast na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1-go Maja zostaną wyrównane i znormalizowane parametry
kanalizacji deszczowej tak, aby na całej
długości ulicy znajdowały się rury o takim samym wymiarze.
W związku z utrudnieniami związanymi z remontem prosimy mieszkańców
o wyrozumiałość. Jednocześnie informujemy, iż potrzeby umożliwienia dojazdu do nieruchomości pojazdów np. z zamówionym opałem,
prosimy zgłaszać z uprzedzeniem
w Urzędzie Miasta, a wówczas
wykonawca przygotuje możliwość
dojazdu.
Rada Miasta podczas nadzwyczajnej sesji podjęła jeszcze
uchwałę w sprawie zabezpieczenia
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nie”. Za organizację POP-u dziękujemy
Agnieszce Rygiel, Ricie Mari Schaeper
i Annie Uznańskiej.
Głównym organizatorem Festiwalu jest Instytut Psychologii Procesu,
który prowadzi Program Licencyjny,
kształcący psychoterapeutów, coachów,
mediatorów i facylitatorów afiliowany przy International Association of
Process Oriented Psychology – więcej
informacji na www.processwork.pl,
a także Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Praktyków Psychologii
Procesu.
MOKSiAL

środków finansowych jeszcze z tegorocznego budżetu na remonty kolejnych
ulic:
Budowa odcinka ul. Demokratów –
koszt 370 tys. zł
Remont części ulic: Osiedle Podgórze, Waryńskiego i Dworcowa, część
ciągu komunikacyjnego ul. 1 Maja –
wartość 300 tys. zł.
Planowane remonty (w trakcie
sukcesywnej realizacji): chodnik ul.
Kasprowicza (przebudowa wyspy), remont drogi ul. Piastowska, dojazd do ul.
Słowackiego 9, ul. Wolności.
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Salonik Literacki
RAJDOWIEC

MAZURSKIE JEZIORA

ostro ujeżdżał
różne fury
a teraz na nie
patrzy z góry

Krajobraz przeplatany jeziorami
Jak korale rozsypane,
Zachwyca przepięknym widokiem
Wabi przybyszy z daleka.
Jezioro Nidzkie kryje Puszcza Piska
Nad nim leśniczówka Pranie.
Kiedyś gościła słynnego poetę.
On już wtedy wiedział, że to miejsce
jest zaczarowane.
Ach zagłębić się w tą ciszę,
Na polanie pod drzewem wybranym,
I cieszyć swe oczy
Pejzażem nieznanym.
Tak bym chciała raz jeszcze

Andrzej Ślazyk

SENTENCJE
Nie płyń stale z prądem bo odpłyniesz
na zawsze
Sztuką jest tworzenie tylko i wyłącznie
sztuki
Filozofia – coś pięknego jeśli zaprawiona kropelką wina gronowego

Zabrać kogoś w tamte strony
By poczuł tę magię,
By był nią zauroczony.
Wrzesień 2017, Bożena Czesna
NOC W GÓRACH
Wyszłam
i gwiazdy przyjęłam
w ramiona
łagodnym drgnieniem
powoli zapadały we mnie
zostawiłam na niebie
Pas Oriona
bo przecież chciałam wrócić
tu na ziemię.
Tak w czarnej nocy
byłam roziskrzona
i w noc wnikałam

Henryk Chyrzyński
O ARTYSCIE JANUSZU
Pewnego razu wszedł pan od obrazu
Nie była to sobota więc wrzała robota
Czas się przy nim zatrzymał
On to zwyczajnie pędzlem robił
Bo martwą naturę paletą barw zdobił
Zwyczajnie gdy godziny mijają za godziną
kradną komuś, coś…
Lecz gdy on maluje przestrzeń
daje komuś, coś…
Przy mim czas traci rozum
Tak nieziemski jest ten gość.

PRZEMYŚLENIA
Dzisiaj jakaś
wielka siła
połączona
z moim lękiem
w wir zadumy
mnie wciągnęła
pozwalając
na udrękę...
Myśli się
kłębiły w koło
przeskakując
tematycznie
nagle...
wszystko
się rozwiało
i znów było
sympatycznie.
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Beata Holek

Ewa Stępień
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każdą moją cząstką.
Czekając ranka
nie byłam zdumiona
że nieba tyle
i tyle radości
jest we mnie

Anna Cichowska

WIZYTA W MUZEUM
Kolejna wystawa
Więc obecna być muszę
Bo nasze muzeum
Ma klimat i duszę.
Takie miejsca zwykle

Są smutne i poważne
Tutaj jest inaczej
Tu człowiek jest ważny.
Bożena i Gabriela
Gościnnie nas witają
I wszystkim wchodzącym
Z uśmiechem dłoń podają.
Tym razem znów Hofman
Dobrze nam już znany
Lecz nowy fragment twórczości
Jest dziś przedstawiany.
Z zaciszy, domowych
Ze zbiorów prywatnych
To nie lada gratka oglądać portrety
Mieszkańców dawnych,

Postaci dzieci i kobiety.
Jak każda z poprzednich
Zachwyca mnie kolekcja
Obrazy skrywają głębię
Mówią o tym, czego nie wiem.
Po każdej wystawie
I spotkaniu takim
Duma w środku mnie rozpiera,
Że dostałam coś nowego
I dla siebie zabieram.
Wplatam takie perełki
Wciąż w moją codzienność.
Każdego z nas wzbogaca
Niecodzienna zmienność.
Jadzia Butrym

To już 20 lat!

Piękny jubileusz Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie
Wielkie sukcesy sportowe i edukacyjne – tak w skrócie można podsumować dwudziestolecie Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.
Dyscyplinami sportu, które królują
w klasach sportowych są biegi narciarskie, biathlon i badminton, a od 2015
biegi średnie. Dobre warunki śniegowe
w pobliskich Jakuszycach pozwalają na
intensywne treningi. Wśród swoich absolwentów jest czworo olimpijczyków:
• biathlonie: Turyn 2006 – Magdalena Wielechowska (Nykiel) i Krzysztof

Pływaczyk, Vancouver
2010 – Agnieszka Cyl
(Grzybek)
• strzelectwie sportowym wicemistrzyni
olimpijska z Londynu – Sylwia Bogacka
(Pekin 2008, Londyn
2012, Rio de Janeiro
2016).
W
uroczystości
wzięli udział m.in.
przedstawiciele wiceminister edukacji Marzeny Machałek, wicemarszałek województwa dolnośląskie-
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go Iwona Krawczyk, starosta powiatu
jeleniogórskiego Anna Konieczyńska,
burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław
Graf. Nie brakowało też absolwentów
i byłych pracowników szkoły.
Wicemarszałek województwa udekorowała Złotą Odznaką Honorową
„Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” Andrzeja Kozińskiego trenera biathlonu (szkolił m.in. kadrę narodową biathlonistek).
Srebrną odznakę honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” otrzymali natomiast: Joanna
Badacz, Dawid Matwijów, Jarosław
Bednarz, Izabela Daniło, Anna Rostkowska, Piotr Rostkowski, Sławomir
Kowalski, Adam Słomka, Magdalena
Wielechowska.
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