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MALEJĄCE WPŁYWY
Maleją wpływy budżetowe. Ostatnie
wskaźniki finansowe nie napawają optymizmem. Za ostatni rok spadły wpływy
budżetowe z tytułu opłaty miejscowej
oraz podatku od nieruchomości. Dlatego
podjęte zostaną niezbędne działania zmierzające do poprawy sytuacji po stronie dochodów bieżących czyli wpływów z różnych podatków i opłat miejscowych.
Najbardziej niepokojące dane dotyczą opłaty miejscowej oraz podatku
od nieruchomości. Zaobserwowano, że opłata miejscowa pobierana od gości (kiedyś opłata
klimatyczna) do kasy miasta
wpłacana jest bardzo nieregularnie. Są przykłady na
to, że niektóre podmioty
do dziś nie uregulowały
należności za rok 2010.
Teraz będą to robić z odsetkami karnymi. Jeśli
podczas kontroli inspektor
stwierdzi, że opłata miejscowa była płacona nieregularnie i rozliczenie nastąpiło o
wiele za późno, to za cały ten
okres zostaną naliczone odsetki.
Przypomnieć tu należy, że zgodnie z
przepisami, należność powinna być płacona do 10 dnia następnego miesiąca.
W mieście mamy do czynienia z dużą
grupą osób prowadzących nielegalną działalność gospodarczą. Walka z tym to zadanie fiskusa. Z monitoringu prowadzonego w internecie, który obecnie stał się
głównym miejscem reklamy obiektów
noclegowych, wynika, że ci, którzy w
ogóle nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, a prowadzą wynajem,
stanowią tylko nieduży odsetek szarej
strefy. Te obiekty raczej się nie reklamują
w internecie, a turystów do pokoi przyjmują tylko w okresach dużego ruchu, „łapiąc” ich na dworcach kolejowych i autobusowych. Znacznie większe obroty w

szarej strefie prowadzone są w legalnie
działających obiektach. Niektórzy po prostu nie wykazują wszystkich miejsc noclegowych, zaniżając tym samym opłaty
związane z podatkiem od nieruchomości.
Inni nie meldują wszystkich gości.
Największą wartością każdej gminy są

obiady i cała oferta pensjonatów na nic się
nie zda, jeśli miasto będzie brudne, nieodśnieżone, z dziurawymi drogami, a
nadto mało kto będzie wiedział co oferuje
Szklarska Poręba. Dla świadomych mieszkańców oczywiste jest, że każda złotówka z podatków i opłat lokalnych nie
idzie do Warszawy, lecz pozostaje w
Szklarskiej Porębie. To dzięki pieniądzom
z opłaty miejscowej powstał Magiczny
Szlak Ducha Gór, który wśród turystów
cieszy się wielką popularnością. To z
tych pieniędzy finansowane są
wszystkie działania promocyjne
miasta i organizowane imprezy,
remontowane kolejne ulice czy
ukwiecone skwery. Jeśli nie
będzie pieniędzy z podatków
od nieruchomości, to może
zabraknąć pieniędzy na odśnieżanie, sprzątanie, zieleń.
A należy tu podkreślić, że
nowe przepisy ustawy o finansach publicznych zabraniają
gminie wydawać pieniądze ze
sprzedaży majątku na działania
inne niż inwestycyjne. Oznacza to,
że pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości gminnych nie można przeznaczyć
na reklamę miasta, organizację imprezy,
czy nawet pensje dla nauczycieli.

jej mieszkańcy. Szklarska Poręba ma to
szczęście, że żyją tu ludzie, którzy podejmują się działalności społecznej. Coraz więcej osób rozumie też, że odprowadzając do kasy gminy należne opłaty i
podatki, tak naprawdę inwestują we własne biznesy. Mają świadomość, że pieniądze te pośrednio do nich wracają. Z podatków i opłaty miejscowej finansowane
są remonty ulic, chodników, oznakowania,
utrzymywana jest czystość, odśnieżanie,
zieleń, a także co jest bardzo ważne promocja Szklarskiej Poręby. Oni wiedzą, że
nawet najpiękniejsze pokoje, smaczne
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C.D. MALEJĄCE WPŁYWY
Niestety, ale oprócz mieszkańców, którzy
rozumieją potrzebę rzetelnego rozliczania,
jest też grupa osób, która prezentuje zgoła
inną postawę. I właśnie dlatego potrzebne
są dalsze kontrole, które zostaną nieco zmodyfikowane. O szczegółach poinformujemy
w kolejnych numerach Biuletynu. Na pewno
w obiektach prowadzona będzie dokładna
kontrola wywiązywania się z obowiązku płacenia podatku od nieruchomości, wywożenia śmieci czy też opróżniania szamb.
Sprawa podatku od nieruchomości jest w
tym wypadku bardzo ważna, ponieważ są
obiekty, których właściciele wykazują we-

dług deklaracji, że działalność gospodarczą
prowadzą na 40 m2, a w internecie reklamują
20 miejsc noclegowych. Jeśli ktoś prowadzi pensjonat o powierzchni 500 m2, z czego
wykazuje, że pod działalność gospodarczą
ma przeznaczone tylko 150 m2, to wydaje
się, że jest to nieprawda. Oczywiście nie
można wykluczyć takiej sytuacji, ale zdrowy
rozsądek podpowiada, że takie przypadki
mogą być tylko jednostkowe, a w większości proporcje są odwrotne. Nie można przejść
obojętnie obok obiektu, który ma blisko 100
miejsc noclegowych i wykazuje, że przyjmuje tylko jednodniowych turystów, gdy

ZAWYŻONE OPŁATY SIMEKO
W okresie minionych 4 miesięcy SIMEKO
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze podwyższyła, ponad dopuszczalny limit, stawki opłat za wywóz
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Szklarska Poręba.
Ustalona uchwałą Rady Miejskiej górna
stawka opłaty wynosi 68,00 zł netto/m3, a stosowana przez Spółkę SIMEKO stawka opłaty

wyniosła 80,50 zł netto/m3.W dniu 19 kwietnia 2011 r. wezwałem Spółkę SIMEKO do niezwłocznego zaniechania naliczania zawyżonej
opłaty.W odpowiedzi na wezwanie, Spółka SIMEKO zobowiązała się do niezwłocznego
skorygowania opłaty do wysokości ustalonej
przez Radę Miejską i powiadomienia o powyższym kontrahentów. Niniejszym infor-

AKTUALIZACJA STRATEGII
Szklarska Poręba przystąpiła do projektu
„Partnerstwa na rzecz rozwoju” realizowanego
przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej i Agencję Rozwoju i Innowacji. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jego celem jest wsparcie 16 gmin
z terenu Dolnego Śląska do końca roku 2011 w
zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą poprzez zawiązanie partnerstw mających na celu aktualizację i
opracowania Gminnych Strategii Rozwoju z
uwzględnieniem rozwoju sportu, turystyki i kultury. W ramach projektu na terenie miasta powstanie partnerstwo, którego zadaniem będzie
wspólne zaktualizowanie Strategii Rozwoju

Miasta. Pozwoli to miastu przystosować się do
zmian gospodarczych, w szczególności tych
wynikających z organizacji EURO 2012. Jednocześnie zwiększy to ogólną konkurencyjność gminy, zarówno na tle Województwa jak
i całej Polski. Pierwszy etap projektu to „Popularyzacja Idei Partnerstw”, w ramach którego miasto zostanie odpowiednio przygotowane do zawiązania partnerstwa. Drugi etap
zakłada aktualizację Strategii Rozwoju Szklarskiej Poręby przez utworzone wcześniej partnerstwo oraz zatrudnionych ekspertów. Elementem tego etapu są debaty społeczne (maj
i wrzesień) dotyczące problemów miasta.
Wnioski z debat posłużą również do aktualizacji Strategii Rozwoju. Trzeci etap to spo-

UNIJNE WSPARCIE ZOZ
Od lipca 2008 do kwietnia 2011 roku SP
ZOZ realizował projekt pn. „Poprawa jakości
i dostępności usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej Porębie do wymogów prawa”,
dofinansowany z Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.W ramach promocji projektu i zdrowego trybu życia powstała publikacja dostępna w Biurze Informacji Turystycznej.
Można się z niej dowiedzieć m.in.: dlaczego
Szklarska Poręba ze swym specyficznym mi-
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tymczasem tajemnicą poliszynela jest, że organizowane są tam tygodniowe turnusy wypoczynkowe. Taka działalność jest nie tylko
nieuczciwa wobec gminy, ale przede wszystkim nieuczciwa wobec wszystkich, którzy
wywiązują się z obowiązków na rzecz
wspólnoty mieszkańców.
OPŁATA MIEJSCOWA
Rok 2008 wykonanie 665.191,00 zł
Rok 2009 wykonanie 706.444,00 zł
Rok 2010 wykonanie 666.980,00 zł
Rok 2011 plan 750.000,00 zł

muję, że właściciele nieruchomości, którzy
podpisali umowy na wywóz odpadów komunalnych z ww. Spółką mają prawo domagania
się zwrotu poniesionych nadpłat od SIMEKO
Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 33
w Jeleniej Górze, tel. 75 64 28 065
lub email: biuro@simeko.com.pl.
Burmistrz Szklarskiej Poręby
Grzegorz Sokoliński

tkania robocze i warsztaty z zakresu tworzenia
partnerstw i strategii. Do tej pory w spotkaniach
roboczych wzięli udział przedstawiciele miasta i organizacji pozarządowych. Trzecią grupę,
która dołączy do utworzenia partnerstwa w naszym mieście i będzie pracowała nad stworzeniem strategii, stanowić będą lokalni przedsiębiorcy. Wszystkich przedsiębiorców
zapraszamy do udziału w projekcie, warunkiem jest udział w spotkaniach roboczych,
które odbędą się według poniższego harmonogramu: 02.06, 14.06, 28.06, 05.07, 02.08,
09.08, 23.08, 06.09, 27.09, 18.10, 08.11, 22.11,
06.12 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej, przy ul. Słowackiego
13.Szczegółowych informacji udziela Marta
Lipnicka, Referat Promocji Miasta, tel. 75 75
47 744, promocja2@szklarskaporeba.pl

kładu Opiekuńczo-Leczniczego w Szklarskiej
Porębie czytaj na stronie www.spzozszklarska.com.pl.

kroklimatem wspaniale nadaje się
do wypoczynku, uprawiania i trenowania rożnych dyscyplin sportowych. W ulotkach znajduje się
także tekst o tym jakie atrakcje
czekają na turystów w nadchodzącym sezonie letnim. Zawarta
jest mapka sytuacyjna ze wskazówkami jak dojechać do Zakładu Opieki Zdrowotnej, a także
informacja o projekcie, realizowanym przez ostatnie 3 lata. Więcej o modernizacji budynku Za-
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ŚNIEŻNA MAJÓWKA
Wyjątkowo zimny maj – śpiewa Kora w
jednej z piosenek grupy Mannam. W tym
roku słowa te sprawdziły się jak nigdy. Co
prawda śnieg w maju w Karkonoszach nie
jest zaskoczeniem, ale jak mówią najstarsi
mieszkańcy Szklarskiej Poręby – takich dużych opadów nigdy nie było. Zdarzało się,
że pochód 1 majowy odbywał się przy padających płatkach śniegu, ale to co wydarzyło się w tym roku 3 maja zaskoczyło
wszystkich. Włącznie z synoptykami, którzy ostrzeżenie o intensywnych opadach
śniegu przysłali już po tym, jak na ulicach
zalegało kilkanaście centymetrów białego
puchu. W sumie w górach spadło niemal
pół metra śniegu, co jak na maj jest na razie absolutnym rekordem.
Taka gruba warstwa świeżego śniegu
spowodowała wiele problemów. Podstawowy to komunikacyjny. Turyści przebywający 3 maja w Szklarskiej Porębie
widząc rano śnieg niepotrzebnie wpadli w
panikę i wszyscy jednocześnie zaczęli wyjeżdżać. To zaś okazało się niemożliwe,
ponieważ droga krajowa nr 3
była nieprzejezdna. Drzewa,
głównie brzozy, nie wytrzymały dodatkowego obciążenia i pokładły się na drogę.
Ich usuwanie trwało kilka godzin. W efekcie powstał wielokilometrowy korek nie
tylko na tej drodze, ale również na dojazdach. Trzy pługi,
zamiast odśnieżać ulice, stały
w korku. I właściwie to było
głównym powodem, że przez
długi czas na ulicach nie było
widać efektów odśnieżania.
Gdy w końcu pługi udało się
uwolnić i zaczęły jeździć
pod eskortą policji i straży pożarnej, w ciągu kilku godzin

główne ulice zostały
odśnieżone. Można
mieć pretensje do
służb drogowych, ale
warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy zachowywaliśmy się sensownie?
Czy kierowca, który
rano decyduje się na
letnich oponach zjechać ulicą Mickiewicza od hotelu Bornit
w dół, robi dobrze,
czy też igra z losem?
W tym konkretnym
przypadku efektem podjętej próby było
przymusowe zatrzymanie się na ścianie
domu i obowiązkowa wizyta w warsztacie blacharskim. Należy uderzyć się w
pierś i zapytać też samych siebie, czy byliśmy fair wobec gości? Ilu właścicieli
pensjonatów czy pracowników recepcji
odradzało swym gościom pośpiech i

wstrzymanie wyjazdu do wieczora, kiedy
sytuacja zostanie opanowana? Śnieg w
maju nie może na ulicach leżeć w nieskończoność, a prognozy mówiły, że po
południu przestanie padać. I tak też się
stało. Wieczorem do Wrocławia można
było dojechać bez żadnych problemów.
Wystarczyło poczekać kilka godzin. (red)

ŚMIECI ZOSTAJĄ
16 i 17 maja w mieście prowadzona była coroczna wywózka śmieci
wielkogabarytowych. Ku zdziwieniu
wielu, ekipy komunalne nie sprzątnęły
wszystkiego, co zostało wystawione
na obrzeżach ulic. I nie sprzątną.
Zasada wywózek śmieci wielkogabarytowych nie dotyczy drobnych
śmieci popakowanych w worki czy
pozostawionych luzem. Coroczne działania prowadzone są po to, aby wyrzucić rzeczy bardzo duże – wielkogabarytowe. Są to na przykład stare szafy,

łóżka, krzesła, drzwi. Natomiast nie dotyczy to gruzu budowlanego, czy styropianu, starych ubrań czy opon samochodowych, albo wykładzin. Tych i
podobnych śmieci, służby komunalne
nie będą wywozić. Należy je osunąć we
własnym zakresie.
Straż miejska będzie teraz identyfikować osoby, które takie zwykłe
śmieci wystawiły i informować, że
MZGL może je usunąć, ale wyłącznie
odpłatnie.
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MAJÓWKA DELL’ARTE

Podczas długiego majowego weekendu
trudno było narzekać na brak rozrywek. Na
ulicach można było zobaczyć różne baśniowe postacie, jakby żywcem wyjęte ze
starych obrazów i ilustracji. Szczudlarze i
kolorowi klowni, bańkarze, uliczni artyści i
bębniarze nadali długiemu majowemu

weekendowi pod Szrenicą ciekawego charakteru. Starsi przystawali aby posłuchać
ulicznych muzyków jak Philip Fairweather
- angielski piosenkarz uliczny z uczuciem
wykonujący repertuar Franka Sinatry. Na
ulicach spotkać można było również Człowieka Orkiestrę - Romualda Popłonyka.

Ten „jednoosobowy zespół” grający na basowym kazoo własnej konstrukcji, tarce
oraz instrumentach perkusyjnych zjeździł
pół świata występując na festiwalach sztuki
ulicznej. Wieczorami na Skwerze Radiowej
Trójki obejrzeć można było obejrzeć spektakle Teatru Czterech Żywiołów.

ZABAWA ZE SPRZĄTANIEM
Ci, którzy początek maja
spędzili właśnie w Izerach,
nie mieli szansy aby się nudzić. Na początek 30 kwietnia, zaplanowano sprzątanie
szlaków-lasów izerskich. Po
użytecznym i satysfakcjonującym sobotnim przedpołudniu można było odpocząć
przy ognisku, wzmacniając
się kiełbaskami prosto z
ognia. Po pracy blisko
ziemi, po południu można
był wznieść oczy do nieba .
I to dosłownie. Na sobotę

zaplanowano bowiem Astronomiczną Wiosnę, na którą przybyło wielu miłośników rozgwieżdżonego nieba. 1 maja rozpoczął się na
dwóch kółkach Wiosennym Rowerowym
Objazdem tras w Górach Izerskich. Uczestniczyło w nim ponad 60 rowerzystów. Na
Orlu stanęły niezwykle malownicze stragany
Unii Izerskiej, prezentujące wyroby izerskich
rzemieślników, w tym różnego rodzaju potrwa i rękodzieło. Na koniec Izerskiej Majówki, bogatej w przeróżne atrakcje, można
było posłuchać bluesa z domieszką rock
and rolla, funku, rocka i soulu w wyknaniu
bolesławieckiej grupy „Obstawa Prezydenta". (AK)

ZNALEŹLI ŚNIEG
Coroczna „Śnieżna Majówka” w Jakuszycach w tym roku odbyła się 1 maja. Przy
słonecznej i wietrznej pogodzie oraz ….
braku śniegu spotkało się na Polanie Jakuszyckiej około 50 osób. Niektórzy, nie bacząc na informacje pogodowe, przyjechali z
nartami nawet z Warszawy. Zgodnie z programem imprezę rozpoczęło grupowe poszukiwanie śniegu. Po około godzinie penetracji zakątków tras biegnących wokół
4

„samolotu” udało się odnaleźć łatę śniegu długości
ok. 10 m. Ciekawe, czy
uczestnicy imprezy spodziewali się, że za 2 dni
będą mogli urządzić długodystansowe zawody, bo 3
maja spadło prawie pół metra śniegu.
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NA ROWERACH PAMIĘCI JURKA
Ponad stu rowerzystów wzięło udział w
zawodach, które 1 maja swój start miały przy
bazie harcerskiej "Czerwonak". Rowerowa
Majówka zaczęła się od zmagań najmłodszych cyklistów podczas Sudeckiej Młodzieżowej Ligi Sportowej – CROSS-CZERWONAK. Na starcie stanęli zawodnicy
Wiosennych Mistrzostw Przedszkolaków i
SP nr 1. Do przebycia mieli trasę, w zależności od wieku, od 300 metrów do 6 km. Nagrodą były medale i dyplomy, a także
świetna zabawa. Emocje najmłodszych cyklistów udzieliły się ich rodzicom, którzy
dzielnie dopingowali rowerzystów na całej
trasie. Na koniec dla wszystkich zorganizowano ognisko z kiełbaskami. Po najmłodszych rowerzystach przyszła kolej na poważne zmagania starszych cyklistów. Spod

bazy „Czerwonak” wystartowali oni w V już
Memoriale im. Jurka Zawadzkiego - współtwórcy systemu tras rowerowych w okolicy
Szklarskiej Poręby. Uczestnicy mieli do pokonania 31 kilometrowy
dystans, w większości
poprowadzony trasą rowerową nr 5. W tym roku
zawody były nieco trudniejsze niż w zeszłych
latach. Trasę wytyczono
bowiem przez Koralową
Ścieżkę. Wśród mężczyzn najszybciej na
metę dojechał Albert
Fokt z Kalisza z czasem
01:06:47.
Najlepsza
wśród pań okazała się

Ewa Duszyńska z Jeleniej Góry (01:28:11)
Organizatorem imprez było Stowarzyszenie
Cyklistów – Szklarska Poręba na dwóch
Kołkach i MOKSiAL. (AK)

RAJD SZTAUDYNGEROWSKI
„Dotykanie sztuki – idąc i stojąc” to impreza plenerowa organizowana przez Stowarzyszenie „PUCH OSTU” przy ruinach
dawnego domu Sztaudyngera. „Idąc” – ponieważ wyrusza stamtąd pod opieką przewodnika grupa chętnych do przemierzenia
Dużej Sztaudyngerowskiej Trasy Turystycznej. W tym roku 1 maja odbył się już III
RAJD SZTAUDYNGEROWSKI. Po drodze
wędrujący mają kontakt z fraszkami Sztaudyngera, które są umieszczone na 14 tablicach znajdujących się na trasie. „Stojąc” – ponieważ przez cały dzień można oglądać
wystawy różnego rodzaju – w tym roku
głównym hasłem było: „Wlastimil Hofman,
Jan Sztaudynger, Jan Korpal – co łączy te postacie”. Wyjaśnienie pojawiło się w ulotce
okolicznościowej, którą otrzymywali zwiedzający wystawy. Obchodzimy 130 rocznicę
urodzin Wlastimila Hofmana. Artysta zaprzyjaźniony z rodziną Sztaudyngerów z
czasów pobytu w Krakowie przyjechał do
Szklarskiej Poręby za namową Jana Sztaudyngera. To Jan Sztaudynger powiedział o
Hofmanie – „malarz wewnętrznego blasku”.
Wlastimil Hofman wiele razy szkicował Jana
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Sztaudyngera – szkice te były częścią wystawy. Jan Korpal (18.09.1916 - 29.08.1977),
artysta fotografik, zamieszkał w Szklarskiej
Porębie zaraz po wojnie i zaprzyjaźnił się z
Hofmanem, fotografując go przy pracy. Wykonał również wiele zdjęć prac Hofmana. Na
wystawie można było obejrzeć kilka prac
Jana Korpala udostępnionych dzięki uprzejmości Pani Janiny Korpal prowadzącej Galerię Fotografii Artystycznej. Był między
innymi portret Wlastimila Hofmana czy karkonoskie pejzaże będące wielokrotnie tematem prac artysty fotografika. Tegoroczną
imprezę rozpoczęła występem wokalno-instrumentalnym Małgorzata Dziergwa, tegoroczna stypendystka Stypendium Artystycznego im. Jana Sztaudyngera. Oprócz
Małgorzaty w tym roku stypendia otrzymali
jeszcze: Wincenty Krawczyk, Karolina Radziejewska, Blanka Promirska i Katarzyna
Ulanowska. Stypendium Artystyczne im.
Jana Sztaudyngera jest przyznawane przez
Stowarzyszenie „PUCH OSTU” już od pięciu lat, ma na celu promowanie uzdolnionej
artystycznie młodzieży. Prace plastyczne tegorocznych oraz wcześniejszych stypendystów były tematem kolejnej wystawy. Na Dużą Sztaudyngerowską
Trasę Turystyczną wyruszyła grupa
wędrowców pod przewodnictwem
Joanny Krawietz. Uczestnicy otrzymali od organizatorów na drogę
(współfinansowane z dotacji miejskiej) koszulkę okolicznościową,
wodę mineralną oraz przewodnik do
Dużej Sztaudyngerowskiej Trasy
Turystycznej autorstwa Artura Lesz-

czawskiego. III RAJD SZTAUDYNGEROWSKI wyruszył na trasę, a turyści przechodzący w godz. 9.00 - 18.30 w okolicy 1
Maja 55 mieli okazję zwiedzać wystawy a
także wzbogacić się o wiedzę dotyczącą naszych artystów oraz ciekawe materiały przygotowane przez Karkonoski Park Narodowy
(dziękujemy za współpracę). Oprócz wymienionych wcześniej, dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa dotycząca 50-lecia miasta, stare zdjęcia z albumu „Szklarska
Poręba – opowieść o ludziach i miejscu” pod
redakcją Krzysztofa Grabskiego.Zawsze staramy się pokazywać, korzystając z różnych
form, fraszki Jana Sztaudyngera. Mamy nadzieję, że czytający wybór fraszek umieszczonych we „fraszkowisku na rumowisku”
poczuli tę niesamowitą umiejętność zawierania w kilku słowach tzw. „mądrości życiowych”.Jan Sztaudynger wiele razy zwracał
uwagę na to, że humor i uśmiech pomagają
przezwyciężać trudy codziennego życia.
GrAM HUMOrU
By zmniejszać życia ciężary,
Potrzeba humoru cetnary.
A ja w tej chwili mam
Tylko co najwyżej gram.
INWOKACJA dO MUZY
O Muzo, jakżeż to mnie nuży,
Że ludzie tacy ponurzy.
Zatargaj struną. Niech no
Nareszcie się uśmiechną.

Już teraz zapraszam chętnych na „dotykanie sztuki”, za rok w tym samym miejscu.(Tekst: Maciej dymarski - Stowarzyszenie
„PUCH OSTU”, zdjęcia: Artur i rafał Leszczawscy.)
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LO W SZKLARSKIEJ
WŚRÓD NAJLEPSZYCH
Rozpoczęła się matura. Wśród 400 tys.
zdających egzamin dojrzałości zasiedli w
ławkach egzaminacyjnych również uczniowie, którzy wybrali Liceum Ogólnokształcące w Szklarskiej Porębie. Czy trzy lata
temu dokonali dobrego wyboru. Czy „nasze”
liceum przygotowało ich dobrze do tego egzaminu ? 28 kwietnia 2011 r. w Gazecie Wyborczej ukazał się ranking liceów Dolnego
Śląska. Niektórzy może z niedowierzaniem
spojrzeli na tę tabelę, może jeszcze do dzisiaj nie mogą w to uwierzyć, ale to nie jest
fata morgana - Liceum Ogólnokształcące
ze Szklarskiej Poręby znalazło się w dwudziestce najlepszych liceów dolnośląskich.
Uzyskaliśmy 48 pkt - o 1 pkt mniej od
"Żeroma", ale wyprzedziliśmy jeleniogórskiego „Norwida”. Aby zasłużyć na miano
najlepszego ogólniaka szkoły musiały udowodnić, że są naprawdę wszechstronne.
Uwzględniono 11 kryteriów : wyniki matury
podstawowej i rozszerzonej, przedmioty
dodatkowe na maturze, maturę międzynarodową i dwujęzyczną, innowacje – czyli

wychodzenie poza sztywne ramy podstawy
programowej, ofertę językową, wolontariat, projekty międzynarodowe, udział w
olimpiadach przedmiotowych i po raz pierwszy - EWD czyli Edukacyjną Wartość Dodaną. Mówiąc prosto - wartość dodana
wskazuje czy szkoły rozwijają uczniów,
czy ich tłamszą (dlatego punktacja odbywa
się w skali od +15 do -15 ). EWD mierzy poziom wiedzy z języka polskiego i matematyki na wejściu i wyjściu ucznia ze szkoły.
EWD ma za zadanie zmierzenie czy szkoła
rozwija dobrze potencjał przyjmowanych
gimnazjalistów. Niewątpliwie mamy tutaj
powód do dumy – uzyskaliśmy 8 pkt. czyli
czwarty wynik wśród najlepszej dwudziestki
( Żerom EWD = - 0,5, Norwid EWD = - 2,5.
Nie sztuka przyjąć do szkoły gimnazjalistów
o wysokiej średniej ocen i później chwalić
się olimpijczykami i bardzo dobrze zdawaną
maturą, sztuka wypracować dobry wynik na
maturze mając do dyspozycji tzw. „przeciętnego ucznia”.
I to świadczy najbardziej o pracy jaką

SZKOŁA BEZ PRZEMOCY
Ruszył finałowy etap konkursu na „Wychowawcę Roku 2011”. Prowadzony jest on
w ramach programu „Gazety Wrocławskiej”
i Fundacji Orange SZKOŁA BEZ PRZEMOCY . Patronem programu jest Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Do grona 10
nominatów została zakwalifikowana Joanna
Skrzycka, dyrektorka Szkoły Podstawowej
nr 1, nauczycielka matematyki. Pani dyrektor jest bezgranicznie oddana dzieciom, ich

TRADYCJE
WIELKANOCNE
Miejska Biblioteka Publiczna informuje, że w międzyszkolnym konkursie
plastycznym pt. "Tradycje Wielkanocne"
nagrodzono następujace prace:
I miejsce - Dominik Jastrząb SP5
II miejsce - Jagoda Nowakowska SP5
III miejsce - Maja Lewandowska SP1
Nagrodzonym autorom prac serdecznie
gratulujemy !
6

edukacji i wychowaniu, bezinteresownie angażuje się w różnorodne programy rozwijające talenty. W pracy dydaktycznej wprowadza nowatorskie metody nauczania. W opinii
dzieci lekcje matematyki z Panią Skrzycką
mogą sprawiać przyjemność. To było motywem zgłoszenia przez społeczność szkolną
Pani Dyrektor na „Wychowawcę Roku
2011”. Konkurs przekroczył już półmetek.
O zwycięstwie zadecyduje ilość oddanych

wkłada szkoła w przekazywanie wiedzy
poszczególnym uczniom. Szkoła o niewielkiej liczbie uczniów, taka jak nasza, pozwala również na bardziej indywidualne nakierowanie przekazywania wiedzy, na
lepszy kontakt z uczniem, na zrozumienie
jego indywidualnych potrzeb. Niewątpliwie
do sukcesu liceum przyczynił się realizowany w całym Zespole Szkół projekt „Rozwiń skrzydła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
międzynarodowy projekt realizowany we
współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym i stroną czeską. To zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu „Rozwiń skrzydła”
umożliwiły wyrównanie szans
edukacyjnych, lepsze przygotowanie do egzaminów zewnętrznych, rozwinięcie zainteresowań uczniów i pogłębienie ich wiedzy.Cóż! Gimnazjalisto – wybierz „dobre
liceum” a jest nim Liceum Ogólnokształcące
w Szklarskiej Porębie. (Maciej dymarski)

głosów. Aby zagłosować na naszą kandydatkę wypełniamy kupon zamieszczony w
„Gazecie Wrocławskiej”. W głosowaniu
SMS-em wpisujemy treść: GAWRWY.8 i
wysyłamy na numer 7155. Cyfra 8 w treści
SMS-a to indywidualny numer Pani Joanny
Skrzyckiej. Głosowanie SMS-em trwa do 24
maja 2011r. Wywiad z Panią Dyrektor ukazał się w piątkowym (13 maja) wydaniu
„Gazety Wrocławskiej”. Zagłosujmy na naszego „Wychowawcę Roku 2011” Panią Joannę Skrzycką!
Czytaj więcej na www.szkolabezprzemocy.pl

II miejsce

III miejsce
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I miejsce

PUSZCZYKOWO W SZKLARSKIEJ
6 i 7 maja na zaproszenie burmistrza
Szklarskiej Poręby gościliśmy oficjalną
delegację z Puszczykowa. Pod Szrenicę
przyjechali: burmistrz Puszczykowa Andrzej Balcerek, jego zastępca Władysław
Ślisiński, przedstawiciel Rady Miasta
Krzysztof Jopek oraz przedstawiciel lokalnego biznesu Andrzej Michalski.
Puszczykowo to miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim. Położone jest ok. 12 km na południe
od Poznania, otoczone obszarem Wielkopolskiego Parku Narodowego (w granicach otuliny Parku). Takie warunki
sprawiają , że jest to jedno z bardziej cenionych przez Poznaniaków miejsc do
mieszkania i życia. Z Puszczykowem
Szklarska Poręba od 10 lat współpracuje
na niwie sportowej. Z tej okazji w zeszłym roku gościliśmy liczną grupę
przedstawicieli tej miejscowości.

Podczas majowej wizyty władzom
Puszczykowa pokazaliśmy nasze atuty.
Największe zainteresowanie i podziw
wzbudziły m.in.: oczyszczalnia ścieków,
stacja uzdatniania wody, przepompownia,
sala gimnastyczna w SP nr 1 a także Orliki. Delegację z Wielkopolski zachwycił
również widok z okien Bornitu (w którym
gościli na zaproszenie dyrektora hotelu )
na ośnieżone góry
oświetlone pięknym
wiosennym słońcem.
Wizyta miała nie
tylko kurtuazyjny
charakter. Już niedługo, bo 12 czerwca
podczas Dni Puszczykowa, na które
zaproszono przedstawicieli Szklarskiej

POGANIE W MUZEUM
„Pogaństwo” to tytuł
wystawy Piotra Syposza,
którą można oglądać w
Muzeum Domu Gerharta i
Carla Hauptmannów do 29
maja 2011r.
Autor spogląda na mitologię i sztukę przedchrześcijańską
okiem
współczesnego człowieka,
zafascynowanego daw-

Poręby, podpisane zostanie porozumienie
o współpracy naszych miast.
Zainteresowanie władz Puszczykowa
naszym miastem cieszy, tym bardziej, że
jest to miasto będące swoistą „sypialnią”
dla Poznaniaków. A ci, jak wiadomo, to
jedni z najczęstszych i najliczniejszych
gości Szklarskiej Poręby. (AK)

nymi postaciami, bóstwami i symbolami,
które przez nową wiarę nie zostały wykorzenione lecz zaadaptowane. Nadano
im często nowe nazwy, zostawiając przy
tym ich głęboko ukryty sens. Na wystawie zobaczymy eksponaty inspirowane
przedchrześcijańskimi wierzeniami, będące impresją na temat kolebki europejskiej kultury. Róg obfitości, zielone bóstwo, alegoria, demon w misce fasoli czy
drzewo przodków to tylko niektóre z pieczołowicie wykonanych przez autora eksponatów, wywołujących głęboko ukryte
skojarzenia.(AK)

NA TARGACH Z MAGICZNYM SZLAKIEM
W tym roku już po raz XIII odbyły się
Międzynarodowe Targi Tourtec, na których
nie mogło zabraknąć Szklarskiej Poręby.Tematem przewodnim na naszym
stoisku był Magiczny Szlak Ducha Gór.
Odwiedzający nas chętnie robili zdjęcia z
Karkonoszem, który był nieodzownym
elementem promującym nasze miasto.Dodatkowo przez 2 dni targów można było
spróbować przysmaków przygotowanych
przez panie ze Stowarzyszenia Zdolna
Dolna m.in. „Magiczne Pierogi” i karkonoskie ciasta z miasta pod Szrenicą, a kanapki ze smalcem i ogórem nie miały sobie równych. Za rogalikami upieczonymi
przez kucharza z hotelu Szrenica stała
długa kolejka, nie tylko by je spróbować,

ale też aby poznać ich przepis. Hitem tegorocznych targów okazał się Nordic Walking z Duchem Gór. Blisko 30 osób powędrowało na 2 godzinny spacer z
instruktorem Beatą Holek z MOKSiAL-u
i jej dziewczynami, na czele z Liczyrzepą.
Na targach prezentowało się ponad 100
wystawców. Były m.in. miasta i regiony,
organizacje turystyczne, biura podróży,
uzdrowiska, hotele, pensjonaty i gospodarstwa agroturystyczne. Na imprezę przybyli również goście zagraniczni m.in. z
Niemiec, Czech i Holandii.Podczas dwóch
dni targów wystawcy zaprezentowali
kompleksowe propozycje zagranicznych
oraz krajowych wyjazdów, wycieczek, hoteli, uzdrowisk, ośrodków narciarskich

czy SPA. Zwiedzający mieli okazję zapoznać się z szeroką ofertą różnorodnych
atrakcji turystycznych w tym kulinarnych,
kulturalnych, przyrodniczych, a także aktywnego wypoczynku. Targom towarzyszyły również liczne pokazy, konkursy i
degustacje. Odbywały się występy folklorystyczne, na scenie wystąpił m.in. zespół
ze Szklarskiej Poręby – Porębianie.Tegoroczne targi Tourtec można zaliczyć do bardzo udanych, na pewno pomogła w tym
również piękna i słoneczna pogoda, ale
także wiele atrakcji jakie czekały na zwiedzających.Miniony weekend miasto swoją
ofertę prezentowało też w Opolu, gdzie odbywały się międzynarodowe targi turystyczne „W Stronę Słońca.” (rPM)

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 16 maja 2011 nr 7/11 (67)

7

FESTYN HUTNICZY
„Szklarska Majówka w Szklarskiej Porębie. Próba ocalenia
wspomnień – festyn hutnictwa
szkła” - pod takim hasłem spotkaliśmy się 7 maja na terenie
Przedszkola Samorządowego nr 2
na Hucie.
Organizatorzy zadbali by każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Wybierać można było miedzy pokazami dmuchania szkła w mobilnym
piecu hutniczym, prelekcją kierownik Działu Szkła Artystycznego Muzeum Karkonoskiego na
temat „Historii hutnictwa na terenie powiatu jeleniogórskiego”,
multimedialną prezentacją zdjęć z
historii huty, wystawą zdjęć udostępnionych z prywatnych zbiorów
mieszkańców czy loterią fantową
zorganizowaną przez 16 Drużynę
Harcerską „Juna”.
Swoje stoiska miały także Leśna Huta, na którym prezentowane były stare narzędzia hutnicze
oraz studentki wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych, na którym
podziwiać można było ich własne
wyroby szklane.
Na najmłodszych czekał nowy
plac zabaw przy Przedszkolu nr 2,
mini-korty, stoisko malowania na
szkle, stoisko malowania twarzy
oraz mnóstwo słodkości rozdawanych przez sympatyczne bajkowe postacie.
Dorośli zmagali się w konkursie dmuchania szkła rozegranym w
trzech kategoriach: hutników oraz
amatorów mężczyzn i amatorów
kobiet. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody: książki i wyroby
hutnicze. Swoją wiedzą można
było podzielić się w konkursie
znajomości historii Huty. Każda
prawidłowa odpowiedź nagradzana była wyrobem hutniczym.
W szałasie przy przedszkolu
można było usmażyć zapewnione
przez organizatorów kiełbaski, napić się kawy lub herbaty lub
skosztować pysznych wypieków
Pań z Miejskiego Koła Emerytów,
Rencistów i Inwalidów. Powodzeniem cieszyły się także hotdogi ufundowane przez Parafialny
Zespół Caritas działający przy Parafii p.w. św. Maksymiliana.
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Pomysł festynu spotkał się z
ogromnym poparciem miejscowych władz oraz lokalnych przedsiębiorców, którzy udzieliły organizatorom wszelkiej potrzebnej
pomocy.
Obecność Burmistrza Szklarskiej Poręby, Radnych Rad Powiatu z naszego miasta, Prezydenta miasta Jelenia Góra, wielu
członków Rady Miasta, Dyrektor
Muzeum Karkonoskiego oraz
Przedstawicieli Domu C.. i G.
Hauptmannów, Proboszcza z miejscowej Parafii, Kierowników i
Dyrektorów lokalnych podmiotów pokazała jak wielu osobom
zależy na integracji i aktywizacji
lokalnych społeczności, nawet
tych najmniejszych.
Wśród gości nie zabrakło także
wieloletniej Dyrektor Przedszkola
nr 2, długoletniego dyrektora Huty
Szkła Kryształowego „Julia” w
Szklarskiej Porębie oraz obecnej
Pani dyrektor Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach.
Podkreślić należy, iż festyn powstał w odpowiedzi na potrzeby
lokalnej społeczności Osiedla
Huty, która podczas tworzenia
przez pracowników MOPS-u
„Mapy potrzeb i zasobów Osiedla
Huty” podkreślała potrzebę ocalenia tradycji hutniczych oraz
wzmocnienia tożsamości lokalnej wśród młodszych pokoleń.
Nieoceniony wkład w organizacje festynu ma grupa lokalnych
liderów społeczności Osiedla
Huty, która od miesięcy aktywnie
uczestniczy w spotkaniach z pracownikami MOPS-u poświęconych działaniom wynikających ze
wspomnianej Mapy. Na festynie
zostali oni uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.
Festyn przygotowany w formule partnerskiej przez Towarzystwo Izerskie wraz z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej i
Przedszkolem Samorządowym Nr
2 w Szklarskiej Porębie dofinansowany był ze środków z pożytku
publicznego.
Do zobaczenia za rok…
(Marlena Stach-Lewandowska MOPS)
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Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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