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STRAŻNIK JAK DZIELNICOWY
Więcej kontaktów z mieszkańcami,
praca w terenie i szczegółowy podział odpowiedzialności za dany obszar – to najważniejsze zmiany jakie weszły w działalności Straży Miejskiej w Szklarskiej
Porębie.
Straż Miejska to umundorowana formacja samorządowa powołana przez Radę
Gminy do utrzymywania porządku pubblicznego. Pojęcie to jest dość szerokie, a
złośliwi twierdzą, że w skrócie sprowadza
się często do zakładania blokad na koła.
Lecz to tylko najbardziej „widowiskowa”
częsć pracy strażników, którzy mają
znacznie więcej obowiązków niż pilnowanie karania kierowców pozostawiających samochody na zakazie. Ich zadania
są określone w ustawie.
A pierwszym punktem jest ochrona
spokoju i porządku w miejscach publicznych. Pojęcie wydaje się być bardzo szerokie i tak jest w rzeczywistości. Nie chodzi bowiem wyłącznie o upomnienie
bardziej krewkich i niezdyscyplinowanych osób, które na przykład na ulicy nadużywają wulgalnych słów. Chodzi także
o zwrócenie uwagi na czystość zarówno
na terenach publicznych jak i prywatnych.
Ustawowe obowiązki strażników nie są
bowiem listą zamkniętą. Wytyczają tylko
podstawowe zadania, które w gminach są
rozszerzane. To przecież strażnicy miejscy mają obowiązek kontroli, reagowania
i karania w sytuacji, jeśli właściciel nie posprząta przyległego do posesji chodnika.
Strażnik miejski ma prawo podjąć interwencję w sytuacji biegających bezpańskich psów.
Wachlarz działań w ramach „Porządku
publiczego” jest szeroki i po prostu trzeba
je realizować. Różnie z tym bywa. Zmiany
organizacyjne w straży miejskiej w
Szklarskiej Porębie mają poprawić ten
stan poprzez przypisanie do strażników
zakresu terytorialnego. Każdy z funkcjonairuszy będzie odpowiadać za inną część
miasta.

Miasto podzielono na 4 rejony i przydzielono strażnikom. Każdy funkcjonariusz
jest odpowiedzialny za swój rejon, mieszkańcy mogą zgłaszać problemy bezpośrednio do swojego „dzielnicowego”.
Wprowadzone zmiany mają przede
wszystkim usprawnić działalność samej
Straży Miejskiej, ale w efekcie wpłynąć
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych.
Art. 11. Do zadań straży należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach
publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu
drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
3) współdziałanie z właściwymi podmiotami
w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych
i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,
4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed
dostępem osób postronnych lub zniszczeniem
śladów i dowodów, do momentu przybycia
właściwych służb, a także ustalenie, w miarę
możliwości, świadków zdarzenia,
5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
6) współdziałanie z organizatorami i innymi
służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby
wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód
do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują
się w okolicznościach zagrażających ich życiu
lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach mających na
celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i
współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami
społecznymi,
9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych
dla potrzeb gminy.

też na wygląd miasta. Zapewne nie stanie
się to od razu. Jednak nie da się ukryć, że
przypisanie okreslonego obszaru działania do konketnego strażnika zlikwiduje
„odpowiedzialność zbiorą” całej tej formacji. Po zmianach strażnik miejski będzie trochę jak dzielnicowy policjant, z tą
różnicą, że ma inny zakres działalności.
Wykaz ulic w rejonach przydzielonych do nadzoru poszczególnym funkcjonariuszom i numery telefonów kontaktowych.
Rejon I: Z-ca komendanta Miłosz Butrym
603 376 607
ulice: Turystyczna, Obrońców Pokoju, Kard. S. Wyszyńskiego, W. Pstrowskiego, Gimnazjalna, F. Chopina, Wzg.
Paderewskiego, B. Czecha, S. Okrzei, J.
Kilińskiego, Wysoka, Odrodzenia, Wiosenna, Parkowa, A. Mickiewicza, W. Broniewskiego, Franciszkańska (lewa strona),
Słoneczna, Stroma, Cicha, M. Buczka, Z.
Krasińskiego, Potokowa.
Rejon II : Komendant
Andrzej Suchta 605 499
077
ulice: Szklana, Krasickiego, Wojska Polskiego,
Hutnicza, E. Orzeszkowej,
M. Konopnickiej, S. Żeromskiego, Wolności, Oficerska, Batalionów Chłopskich,
Armii Ludowej, Armii Czerwonej, Armii
Krajowej (lewa strona), Osiedle Podgórze,
Świerkowa, Szklana, Partyzantów, J. Słoc.d.str 2
wackiego, Osiedle Huty

W NUMERZE
Szrenica lekko spóźniona

str. 2

Uratowali dom

str. 3

Razem na lata

str. 4

Uczą się o energii

str. 5

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 30 listopada 2011 nr 15/11 (75)

C.D. STRAŻNIK JAK DZIELNICOWY
Rejon III : Starszy
Strażnik Krystian Klich
724 022 622
ulice: Armii Krajowej
(prawa strona), Górna,
Szpitalna, M. Kopernika,
11-Listopada, L. Waryńskiego, Piastowska, Sanatoryjna, Kolejowa, Dolna, Mu-

zealna, J. Matejki, Spokojna, P. Skargi, M.
Rataja, Wiejska, Zielona, Orla Skała, T.
Kościuszki, Podsudecka,
Ludowa.
Rejon IV: Starszy Strażnik Patryk Pyczak
724 252 622
ulice: J. Kasprowicza, K.

Makuszyńskiego, K.P.Tetmajera, Wrzosowa, Mała, B. Prusa, Objazdowa, Wesoła, 1-Maja (do skrzyż. z ul. J. Kilińskiego prawa strona, dalej całość), Leśna,
Franciszkańska (od Centrum Pulmonologii prawa strona), Słoneczna Polana, V.
Hofmana do nr 9, Brzozowa, H. Kołłątaja,
J. Kilińskiego (lewa strona).

UWAGA NA GAZ
Sporo pracy w Szklarskiej Porębie mają ostatnio
gazownicy. Podczas prac
budowlanych co rusz koparki natrafiają na gazociągi, które uszkadzają.
Przy ulicy Kilińskiego,
gdzie wznowiono prace

SZRENICA LEKKO SPÓŹNIONA

Jak już informowaliśmy na łamach
Biuletynu, na Szrenicy trwają prace związane z rozbudową systemu dośnieżania.
W momencie oddawania do druku tego
numeru, powinny być już przeprowadzone odbiory techniczne. Inwestycja ma
drobny poślizg wynikający z problemów
technicznych. Na szczęście pogoda tej jesieni była łaskawa i udało się przeprowadzić wszystkie prace do końca.
Co prawda pogoda sprzyjała budowlańcom, ale nie jest łaskawa dla narciarzy.
Jeśli w najbliższych dniach nie spadnie
dużo śniegu, wówczas trzeba będzie przesunąć otwarcie sezonu zimowego. Tymczasem z długookresowych prognoz nie
wynika, aby wkrótce można było jeździć
2

na nartach. Nawet na dalekiej północy są
problemy, przez co trzeba było przenosić
zawody Pucharu Świata. Miejmy jednak
nadzieję, że tegoroczna aura „znormalnieje” i w pierwszej dekadzie grudnia sypnie śniegiem, a niskie temperatury pozwolą uruchomić dośnieżanie na stokach.

KARY ZA HANDEL
19 listopada weszły w życie przepisy
pozwalające nakładać grzywny za handel
w miejscach niewyznaczonych do tego
przez gminę. Handlujący na ulicach czy
parkingach mogą być ukarani grzywną do
5 tys. zł. Sąd może też zdecydować o odebraniu im towaru.

rozbiórkowe dawnego „Medyka” w jednym tygodniu koparka aż dwa razy naruszyła rury i doprowadziła do rozszczelnienia. Operatorzy koparek narzekają na
nieaktualne plany, a gazownicy mówią, że
to wina operatorów, którzy nie uważają.
Zapewne prawda leży pośrodku.

UCHWAŁA NR XV/157/11
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję
2012-2015 (wyciąg)
§1
1. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem
tajnym wybrano 2 ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję
2012-2015.
2. Lista wybranych ławników, o których mowa
w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
1. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem
tajnym wybrano 2 ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2012-2015.
2. Lista wybranych ławników, o których mowa
w ust. 1 stanowi załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§3
1. Zgodnie z przeprowadzonym głosowaniem
tajnym wybrano 2 ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na kadencję 20122015.
2. Lista wybranych ławników, o których mowa
w ust. 1 stanowi załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały.
Lista wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy, na kadencję
2012-2015:
1. Sylwestra Chorąży
2. Irena Kubera
Lista wybranych ławników do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na kadencję 2012-2015:
1. Jolanta Książek
2. Grzegorz Mitura
Lista ławników do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, na kadencję 2012-2015:
1. Anna Adamczyk
2. Grażyna Maria Rutkowska
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URATOWALI DOM
Dzięki sprawnej akcja strażaków ze
Szklarskiej Poręby nie spłonął budynek
komunalny przy ulicy Waryńskiego. W
nocy z 14 na 15 listopada spłonęła szopa
z której ogień przeniósł się na sąsiedni budynek mieszkalny. Trzeba było ewakuować 9 osób.
Jest wielce prawdopodobne, że gdyby
strażacy przyjechali kilka minut później, to
ogień przeniósłby się na sąsiadujący dom.
Po prawie 5 godzinnej akcji gaśniczej, nad

ranem, lokatorzy wrócili do domów.
Szybka akcja gaśnicza była możliwa
dzięki nowemu samochodowi. Gdyby
strażacy nadal jeździli wysłużonym starem, to dojazd na ulice Waryńskiego
trwałby znacznie dłużej. Ale najważniejsze jest to, że w ogóle są strażacy w
Szklarskiej Porębie. Nie jest to zwykła
jednostka ochotnicza, lecz działająca w ramach krajowego systemu ratowniczego
przez 24 godziny na dobę. To oczywiście

oznacza znacznie wyższe obciążenia w
budżecie miasta, ale przecież życie i zdrowie ludzkie nie ma ceny. Nie da się też
ukryć, że dzięki sprawnej jednostce ratowniczej, którą mamy w mieście, na
pewno da się uniknąć wielu strat w majątku. Świadczy o tym właśnie akcja gaśnicza na ulicy Waryńskiego. Gdyby
spłoną dom to straty byłyby znacznie
wyższe od kosztów utrzymania straży
pożarnej.

BILETY NA PUCHAR ŚWIATA

Przedsiębiorcy prowadzący dzialałność gospodarczą mogą do 8 grudnia
składać zamówienia na bilety wstępu na
zawodowy Pucharu Świata w Biegach
narciarskich 17-18 lutego 2012. Chodzi o
bilety, które będą łączone z ofertą pobytową i sprzedawane razem z noclegami.
Jeśli któryś z miejscowych przedsię-

biorców chce stworzyć ofertę pobytową
np. 7 dniowy pobyt z biletami wstępu na
zawody Pucharu Świata, to może zarezerwować określoną liczbę biletów piszcząc na adres ticket@worldcup2012.pl
Sprzedaż biletów rozpocznie się w
grudniu. Rezerwacja biletów ważna będzie tylko przez tydzień. W tym terminie

ZMIANY W ULDZE
Rada Miasta podczas październikowej
sesji podjęła uchwałę w sprawie zmiany
bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności przez dotychczasowych
użytkowników i współużytkowników wieczystych. Dotychczasowa ulga wynosiła
80%, po zmianach wynosi 70%.
Okazało się, że w wyniku zmian cen na
rynku usług związanych z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (prze-

kształcenia użytkowania w prawo własności), budżet miasta zaczął „dokładać”
do tej czynności. Po drugie zmiana stawki
ulgi ma spowodować przyspieszenie w
przekształceniach. Nie wykluczone bowiem, że za rok znów zmniejszona zostanie ulga.
Mimo zmian nadal się opłaca to przekształcenie. W całej Polsce trwa urealnianie opłaty za użytkowanie wieczyste.
Osoby, które w ciągu roku płaciły do-

przedsiębiorca będzie musiał kupić bilety.
Ryzyko stworzenia oferty połączenia noclegów z biletami wstępu leży po stronie
przedsiębiorcy.
Dziś już wiadomo, że na Polanie Jakuszyckiej zmieści się nie więcej niż 5000 tysięcy kibiców. To mało, biorąc pod uwagę,
że pod skocznią w Zakopanem mieści się
ich ponad 4 razy więcej. Dlatego organizatorzy, choć wciąż jeszcze nie uruchomili
sprzedaży biletów na zawody z udziałem
Justyny Kowalczyk, już od wielu dni odbierają zniecierpliwione telefony od kibiców, którzy już chcieliby zarezerwować
miejsca. Bilety będzie można kupić wyłącznie przez internet. Kto pierwszy ten
lepszy. Polana Jakuszycka w dniu zawodów będzie obszarem zamkniętym dla
osób, które nie posiadają wejściówek.
Wzdłuż drogi krajowej nr 3 nie będzie
można się zatrzymywać i parkować. Kibiców z biletami na zimowy stadion będą
dowoziły bezpłatnie autobusy i szynobusy
ze Szklarskiej Poręby i okolic. To oznacza,
że ci, którzy nie kupią biletów, będą musieli oglądać zawody na ekranach telewizorów.

tychczas po kilkadziesiąt złotych za
działkę, otrzymują nowe stawki, które są
o kilkaset procent wyższe. Z czego to
wnika? Otóż dotychczasowe stawki pochodzą sprzed 20 i więcej lat. W międzyczasie wzrosła wartość nieruchomości, a
przecież stawki wieczystego użytkowania
wynikają z tej wartości nieruchomości.
Akcja urealniania stawek prowadzona
jest już 3 rok. Ze względu na skalę nie
można tego przeprowadzić jednocześnie.
Każdorazowo bowiem działkę z użytkowaniem wieczystym musi wycenić
uprawniony biegły.
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RAZEM NA LATA
W połowie listopada odbyły się uroczystości podczas których uchonorowani zostali
mieszkańcy Szklarskiej Poręby z wieloletnim stażem małżeńskim. W tym roku dwie
pary obchodzą 60-lecie pożycia małżeń-

skiego. Diamentowe gody obchodzą państwo: Genowefa i Wilhelm Michalik oraz Teresa i Czesław Sztabińscy. Nie wiele mniejszym, bo 55-letnim stażem małżeńskim
mogą się pochwalić Krystyna i Werner Fur-

KLUB WOLONTARIATU
Rada Unii Europejskiej ustanowiła rok
2011 „Europejskim rokiem działalności wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatela”. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie, który posiada już doświadczenie we współpracy z wolontariuszami w różnorodnych działaniach środowiskowych przyłączył się do tej inicjatywy,
wiedząc jak cennym doświadczeniem jest
praca na rzecz innych. Od sierpnia br. podjęto działania reaktywujące działalność
Klubu Wolontariatu funkcjonującego już
od kilku lat przy Ośrodku. Elementem tych
działań jest prowadzona intensywna kampania społeczna mająca na celu propagowanie idei wolontariatu wśród mieszkańców
Szklarskiej Poręby oraz zintensyfikowanie
działań Klubu. Kampania przebiega dwutorowo. We wrześniu odbyły się spotkania w
ZSOiMS im. J. I. Sztaudyngera, podczas których młodzież zapoznawana była z ideą wolontariatu oraz zachęcana do wstąpienia do
Klubu jako wolontariusze. Koordynatorzy
Klubu spotkali się także z przedstawicielami
organizacji skupiających osoby starsze dzia-

KINO ORANGE
Kolejny raz mieliśmy okazję obejrzeć
najnowsze premiery filmowe dzięki Objazdowemu Kinu Orange goszczącemu pod
Szrenicą w ramach współpracy z Miejskim
Ośrodkiem Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej.
23 listopada przez czerwony dywan pro4

łających na terenie naszego miasta, w celu
rozpoznania potrzeb członków tych organizacji w sferze pomocy ze strony wolontariuszy. W dniu 4 listopada br. Koordynatorki
Klubu wygłosiły wykład na zajęciach lokalnego UTW ”Jeszcze młodzi” pt. „Wolontariat dar serca i czasu”.
Na chwile obecną kampania zaowocowała pozyskaniem do Klubu trzynastu wolontariuszek (w tym logopedy, dwóch rehabilitantów i masażysty). Pięć z nich ma już
przydzielone osoby do świadczenia pomocy. Nawiązują się pierwsze przyjaźnie
międzypokoleniowe. Dziewczęta nie tylko
pomagają w drobnych pracach domowych i
robią zakupu (czasem odległość od sklepów
do domów podopiecznych jest naprawdę
dużą), ale także zwyczajną rozmową wypełniają czas osobom starszym, czy towarzyszą im w drodze do kościoła. Jedna z wolontariuszek, która opiekuje się starszym
Panem, wieloletnim mieszkańcem miasta i
prekursorem narciarstwa na terenie miasta,
pomogła mu w zakupie telefonu komórkowego, nauczyła korzystania z niego, pokawadzący na zaimprowizowaną salę kinową
z profesjonalnym ekranem i sprzętem nagłaśniającym przeszły najpierw maluchy z
przedszkola na Hucie i uczniowie SP nr 5.
Dzieci obejrzały „Delfina Plum”, kolorową,
ciepłą i przepełnioną humorem opowieść o
najdzielniejszym delfinie mórz i oceanów.
Po południu seanse odbywały się w Hotelu Bornit. Dla dorosłych przygotowano
dwie ciekawe propozycje filmowe „Habemus

goł, Bogusława i Julian Kulińscy, Janina i
Edward Szewczyk, Alfreda i Kazimierz
Wrzal, Marianna i Tadeusz Pogłód, Halina
i Marian Trzmiel.
Złote gody, czy 50-lecie pożycia małżeńskiego obchodzą Zofia i Jan Orłowscy, Gabriela i Zygmunt Taraszkiewicz, Teresa i Marian Zdebko, Lucyna i Kazimierz Szołek,
Wacława i Jan Wójcik. Jubilatom gratulujemy.

zała zasady działania Internetu, ale naprawdę prawdziwy zachwyt wzbudziła,
kiedy wspólnie odnaleźli w sieci informacje
o nim samych. Inna, jest logopedą i raz w tygodniu prowadzi terapie dla 2,5 letniego
chłopca, który ma trudności z mową. Jeszcze inna, która do tej pory napotykała w
swoim życiu wiele trudności, nagle odkryła
jak pomaganie innym znajdującym się w
jeszcze trudniejszej sytuacji wpływa na poprawę samooceny. W kolejnych dniach
cztery wolontariuszki udadzą się z pierwszą
wizytą do osób potrzebujących wparcia a kolejne trzy czekają na osoby, którym mogłyby
udzielić pomocy.
Jeśli chcesz pomóc, lub wiesz o kimś, kto
takiej pomocy potrzebuje – serdecznie zapraszamy do naszego Klubu Wolontariatu,
który czynny jest w każdą środę, w godzinach 14.00–17.00 w siedzibie MOPS-u.
Kontakt tel. 75 7172146, adres mailowy: wolontariat.mops@szklarskaporeba.pl. Więcej
informacji znajdziecie Państwo także na
stronie www.mops.szklarskaporeba.pl w zakładce Klub Wolontariatu. Bo przecież…
nigdy nie jest za późno, by spełniać marzenia i pomagać innym! (MSL)

Papam – Mamy Papieża” przewrotną historie, która rozgrywa się za zamkniętymi
drzwiami Watykanu. Jest to fascynująca historia człowieka, który został papieżem
wbrew swojej woli, a także „KI” - pełna ironii, wnikliwa obserwacja życia współczesnej
dziewczyny brawurowa rolą Romy Gąsiorowskiej, nagrodzona m.in na 36. Festiwalu
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska

UCZą SIĘ O ENERGII
Szkoła Podstawowa nr 1 bierze udział w
Ogólnopolskim Programie Edukacji Ekologicznej "Źródła pozytywnej energii wokół
nas". Program skierowany jest do uczniów
klas I-III. Drużyna „Energowładnych” uczyć
będzie ponad 200 000 dzieci o tym, skąd bierze się energia, jakie są jej źródła, zarówno
alternatywne jak i tradycyjne, oraz jak z nią
odpowiedzialnie postępować. Energia niewątpliwie ma ogromne znaczenie w obecnych czasach. Z roku na rok zużywamy jej
coraz więcej. Warto wiedzieć, że prócz tra-

dycyjnych źródeł energii rozpowszechniają
się obecnie także źródła alternatywne, które
niewątpliwie są bardziej ekologiczne, jednak
nie zawsze są w stanie zastąpić źródła tradycyjne. Dodatkowo, nie każde źródło energii jest bezpieczne dla dzieci, a przecież one
także już od wczesnych lat mają z nią do czynienia. Ta właśnie wiedza zostanie przekazana najmłodszym. Wykształcanie w nich
nawyku dbania o środowisko i odpowiedzialnego postępowania ze źródłami energii
powinno stać się priorytetem w dobie mechanizacji. Celem programu będzie ukazanie, jakie są możliwości pozyskiwania energii i jak z nimi postępować. (AS)

EKO WLASTIMIL
Szkoła Podstawowa nr 5 bierze udział w
konkursie, w którym może wygrać pracownie multimedialną. Jednak, czy tak się stanie, potrzebna jest pomoc mieszkańców.
Potrwa to tylko chwilę. Wystarczy wejść na
stronę internetową http://www.tescodlaszkol.pl/f/461 obejrzeć 2 minutowy film przygotowany przez uczniów i oddać na niego
głos. W imieniu wszystkim moich uczniów
oraz własnym proszę o głos na nasz film każdego dnia, aż do 9 grudnia 2011. Jeśli nasz
ekofilmik zgromadzi dużo głosów, wtedy SP

5 im. Wlastimila Hofmana w Szklarskiej Porębie wygra pomoce edukacyjne - super
sprzęt do pracowni multimedialnej. Konkurencja jest duża. Do konkursu zgłoszono ponad 400 filmików. Jeśli przekażecie Państwo
adres do naszego ekofilmiku swoim znajomym, którzy posiadają komputer z dostępem
do Internetu i zmobilizujecie ich do codziennego zagłosowania, wtedy będziemy
mieli jeszcze większą szansę na wygraną!
Dziękuję i pozdrawiam Tomasz Frąc Dyrektor Szkoły.

WSPÓLNY ŁAŃCUCH
Liderzy lokalnej społeczności Osiedla
Huty i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaangażowani w działania
na rzecz aktywizacji społeczności tej części
naszego miasta, związane z realizacją zadań
wynikających z „Mapy potrzeb i zasobów Osiedla Huty”, wystąpili z inicjatywą
do miejscowych jednostek oświatowych
przyłączenia się do akcji robienia wspólnego
łańcucha choinkowego. Każda z grup, która
przyłączy się do akcji ma za zadanie wyko-

nanie swojej części łańcucha, którą należy
dostarczyć do Przedszkola nr 2 do dnia 9
grudnia br. do godz. 15.00. Łańcuch zostanie połączony i oficjalnie zmierzony w dniu
10 grudnia br. na „Świątecznym spotkaniu”
mieszkańców Osiedla Huty na które zaplanowano także robienie łańcucha choinkowego. Następnie jego części zostaną przekazane do miejscowych Parafii w celu
przyozdobienia choinek w Kościołach, wraz
z informacjami o jej twórcach. Informacja o

długości łańcucha przekazana zostanie do
grup, które wzięły udział w jego tworzeniu.
Przedstawiciele grupy, która zrobi najdłuższą część łańcucha, wezmą udział w jego
przekazaniu Księżom Proboszczom. Szczegółowych informacji udzielają i zgłoszenia
przyjmują Maria Misztal-Dyrektor Przedszkola nr 2 tel. 757172716 i Marlena StachLewandowska 7571712146 wew.17- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MUZEA W SZKLARSKIEJ
Dwa Muzea ze Szklarskiej Porębie zostały wymienione w nowym przewodniku o
muzeach Polski. W przewodniku opisującym
1000 placówek w całym kraju znalazły się:
Dom C. i G. Hauptmannów oraz co ciekawe
prywatne Muzeum Mineralogiczne.
Przewodnik „100 muzeów w Polsce”
\wydano we współpracy z Narodowym InPoręba 30 listopada 2011 nr 15/11 (75)

stytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, przy wsparciu finansowym Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana
Bogdana Zdrojewskiego.
Publikacja obejmuje muzea znajdujące
się w rejestrze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub które mają uzgodniony
z MKiDN statut bądź działają zgodnie z re-

gulaminem organizacyjnym
nadanym przez
jednostkę nadrzędną. Jest to
pierwszy tego
typu przewodnik
w Polsce!
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BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY OGŁASZA
NASTĘPUJąCE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE:
1. PIĄTY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ Z
WIDOKIEM NA PASMO KARKONOSZY.
Nieruchomość położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii Czerwonej, stanowi działkę
gruntu nr 359/1 obr. 1 o powierzchni 2473m2.
Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi
wieczystej. W ewidencji gruntów teren działki
359/1 oznaczony jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno–wypoczynkowe), przeznaczony pod
zabudowę mieszkalno-pensjonatową. Działka
posiada dobre nasłonecznienie, położona jest
na południowym stoku, z dobrym dojazdem

drogą asfaltową oraz dostępem do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Pierwszy przetarg odbył się
w dniu 18.03.2011r., drugi 09.06.2011r., trzeci
19.08.2011r. i czwarty 28.10.2011 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania:
W zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10.09.2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami MP, Z tj. tereny zabudowy

mieszkalno – pensjonatowej. Symbol „Z”
oznacza przeznaczenie terenu pod zabudowę
rozproszoną lub tworzącą gniazda starannie
wkomponowane w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej przewagi terenów otwartych.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości – 149.000,złotych
Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

2. PIĄTY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii
Ludowej, stanowiącej działkę gruntu nr 359/3
obr. 1 o powierzchni 2020m2. Nieruchomość
nie posiada urządzonej księgi wieczystej. W
ewidencji gruntów teren działki 359/3 oznaczony jest symbolami: Bz (tereny rekreacyjno–
wypoczynkowe) i W(rowy), przeznaczony pod
zabudowę mieszkalno-pensjonatową. Działka
o dobrym nasłonecznieniu, położona na południowym stoku z zadrzewieniem i zakrzaczeniem. Przez działkę płynie ciek wodny (przy za-

chodniej granicy), a przy wschodniej granicy
przebiega linia telefoniczna i energetyczna ze
słupem. Działka posiada dostęp do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Pierwszy przetarg odbył
się w dniu 18.03.2011r., drugi 09.06.2011r.,
trzeci 19.08.2011r. i czwarty 28.10.2011 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania:
W zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10.09.2007 r.) nie-

ruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami MP, Z tj. tereny zabudowy
mieszkalno – pensjonatowej. Symbol „Z”
oznacza przeznaczenie terenu pod zabudowę
rozproszoną lub tworzącą gniazda starannie
wkomponowane w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej przewagi terenów otwartych.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości –
129.000,- złotych.
Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości

3. TRZECI PRZETARG NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
pod budowę domu lub pensjonatu położonej w
centrum Szklarskiej Poręby, na wjeździe do
miasta, na zapleczu budynków mieszkalnych,
w otoczeniu zabudowy mieszkalno-pensjonatowej, lokalizowanej przy ul. Jeleniogórskiej
w granicach działki gruntu nr 632/4 obr. 5 o powierzchni 1949 m2. Działka położona w pobliżu głównej drogi krajowej, nie przylega bezpośrednio do pasa drogi. Teren działki mocno
pochyły opadający w kierunku ul. Jeleniogórskiej. Dostęp do działki dobry, ale wymagający

urządzenia drogi dojazdowej. Teren działki posiada dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej. W ewidencji gruntów teren działki
632/4 oznaczony jest symbolami: Bp (tereny
niezabudowane). Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę
wieczystą nr JG1J/00087829/8. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11.08.2011 r. i drugi
17.10.2011 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania: na podstawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-

rowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z
dnia 10 września 2007 r.) nieruchomość położona jest w części obszarze M, U tj. tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej – jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności
oraz tereny zabudowy usługowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
brak określenia
Cena wywoławcza nieruchomości : 239.800,złotych
Minimalne postąpienie: 2.400,- złotych

4. PIERWSZY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI zabudowanej budynkiem
mieszkalnym w złym stanie technicznym, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada 10 w granicach działki gruntu nr
144/1 obr. 4 o powierzchni 1692 m2. Budynek
mieszkalny o powierzchni użytkowej 293 m2
i kubaturze 1046,07 m3 nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów
Prawa budowlanego. Nieruchomość z pięknym
widokiem na pasmo Karkonoszy, w pobliżu
stawu oraz wyciągów orczykowych. Dostęp do
nieruchomości nowo wyremontowaną ulicą 11
Listopada o nawierzchni bitumicznej. Działka
uzbrojona w sieć energetyczną, wodną i ga-

zową, ponadto posiada dostęp do sieci teletechnicznej i kanalizacyjnej. Na działce zlokalizowany jest budynek mieszkalny wraz z
budynkami gospodarczymi w bardzo złym stanie technicznym oraz szambo. Nieruchomość
częściowo ogrodzona. Przez teren działki
przechodzi linia gazowa. W ewidencji gruntów
działka posiada oznaczenie B – tereny mieszkaniowe. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania: Zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w sąsiedztwie ul. Armii Krajowej, ul.
Oficerskiej, ul. 11 Listopada i ul. Górnej w
Szklarskiej Porębie (Uchwała Nr VIII/80/2011

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia
11 maja 2011r.) nieruchomość położona jest w
obszarze MP22 tj. tereny zabudowy mieszkaniowo – pensjonatowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości :
250.000,- złotych
Minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a i art. 29
ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów
i usług.

Przetargi odbędą się w dniu 12 grudnia 2011r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11
lub telefonicznie 75 75 47 715 lub 75 75 47 712. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem
przetargów dostępne są również w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
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BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na oddanie w dzierżawę na okres od 19.12.2011 r. do
18.03.2012 r. gruntów pod działalność usługową w
Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada
Przedmiot i warunki przetargów:
I. Przedmioty dzierżaw, ich przeznaczenie i sposób
zagospodarowania :
1. teren części działki gruntu nr 130 obr. 4 (oznaczony nr 1 na załączonej mapie) o powierzchni 25
m2, z przeznaczeniem pod usługi
2. teren części działki gruntu nr 130 obr. 4 (oznaczony nr 2 na załączonej mapie) o powierzchni 25
m2, z przeznaczeniem pod usługi
3. teren części działki gruntu nr 130 obr. 4 (oznaczony nr 3 na załączonej mapie) o powierzchni 25
m2, z przeznaczeniem pod usługi
4. teren części działki gruntu nr 130 obr. 4 (oznaczony nr 4 na załączonej mapie) o powierzchni 25
m2, z przeznaczeniem pod usługi
II. Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny za grunt na kwotę: 500 zł netto. Do uzyskanych w przetargu kwot doliczony zostanie podatek
VAT w wysokości 23%. Czynsz płatny do 10- go
każdego miesiąca bez wezwania, począwszy od
stycznia 2012 r.
III. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących
mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych
wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe
należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz
dzierżawny nie obejmuje opłat z tytułu dostarczenia

energii elektrycznej, gazu, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na
przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą
Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza
się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy, po jej zakończeniu.
IV. Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których
mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie
opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.
V. Pisemne oferty zawierające:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub
firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu, projektem umowy dzierżawy nieruchomości, stanem technicznym przedmiotu dzierżawy
oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń ,
- wskazanie numeru terenu, którego dotyczy oferta
- oferowaną kwotę miesięcznego czynszu dzierżawnego netto (wyższą od minimalnego czynszu
określonego w punkcie II niniejszego ogłoszenia),
- rodzaj zamierzonej działalności ;
- podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
„Dzierżawa nieruchomości przy
ul. 11 Listopada oznaczonej nr ……. Nie otwierać

przed 30 listopada 2011 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
przy ul. Buczka 2, pokój nr 1 do dnia 30 listopada
2011 r. do godz. 1200
VIII. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej
przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
- oferowana kwota czynszu dzierżawnego - 100%
IX. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po
wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie V niniejszego ogłoszenia lub
dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.
X. Zawarcie umowy w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy
wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z
właściwego rejestru
XI. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać
przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega
możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 30
listopada 2011 r. o godz. 13 00 w sali nr 2 Urzędu
Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka
2
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie , pok. nr
11 tel. (075) 75 47 715 lub 75 47 736

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
oddanie w dzierżawę
na okres od 15 grudnia 2011 r. do 14 marca 2012
r. budynku położonego w Szklarskiej Porębie przy
ul. Turystycznej 26
Przedmiot i warunki przetargu:
I. Przedmiot dzierżawy, jego przeznaczenie i sposób
zagospodarowania : dwukondygnacyjny budynek
użytkowy o powierzchni użytkowej 258,7 m2 położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej
26. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia
10.09.2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem U tj. tereny usług .
Sposób zagospodarowania nieruchomości: działalność usługowa związana z obsługą ruchu turystycznego, z zastrzeżeniem konieczności nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń w piwnicy
budynku na rzecz Klubu Sportowego Szrenica wraz
z obowiązkiem przystosowania przedmiotu dzierżawy do prowadzonej działalności na koszt Dzierżawcy bez możliwości zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy.
II. Wysokość wywoławcza miesięcznego czynszu
dzierżawnego w wysokości: 5.000,- zł netto Do uzyskanych w przetargu kwot czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Czynsz za
pierwszy miesiąc dzierżawy nieruchomości płatny
przed podpisaniem umowy, a za następne miesiące
płatny przed rozpoczęciem kolejnego miesięcznego
okresu rozliczeniowego. Czynsz będzie waloryzowany w 2012 r., zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu
towarów i usług opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga zmiany
umowy w formie aneksu. Za każdy dzień zwłoki
Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy
odsetki w wysokości ustawowej.
III. Dzierżawca nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu roszczeń przysługujących
mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych
wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe

należności uboczne wynikające z umowy. Czynsz
dzierżawny nie obejmuje opłat z tytułu dostarczenia
energii elektrycznej, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot umowy mogą być dokonywane za zgodą
Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy. Wyłącza
się uprawnienie Dzierżawcy do zwrotu nakładów poniesionych na przedmiot umowy, po jej zakończeniu.
IV. Oprócz czynszu dzierżawnego i opłat, o których
mowa w pkt. III Dzierżawca zobowiązany będzie
opłacać podatek od nieruchomości według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta.
V. Dzierżawca zobowiązany jest wpłacić Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości 7.500,- zł w dniu
zawarcia umowy. Kaucja stanowić ma zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności terminowego uiszczania czynszu, utrzymania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie.
VI. Dzierżawca jest zobowiązany ubezpieczyć
przedmiot umowy na rzecz Wydzierżawiającego od
ryzyka związanego z prowadzoną działalnością
oraz zdarzeń losowych w sposób odpowiadający jej
charakterowi i przeznaczeniu . Kopie polisy ubezpieczenia Dzierżawca przedstawi Wydzierżawiającemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy
dzierżawy.
VII. Pisemne oferty zawierające:
- imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub
firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba
prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia oferty,
- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami
przetargu, projektem umowy dzierżawy, stanem
technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń,
- oferowany miesięczny czynsz dzierżawny netto
(wyższy od minimalnego określonego w punkcie II
niniejszego ogłoszenia) i sposób jego zapłaty (jeżeli
inny, niż opisany w punkcie II tzn. korzystniejszy dla
Wydzierżawiającego),

- zamierzony rodzaj działalności, związanej z obsługą ruchu turystycznego ;
- określenie zakresu prac przygotowawczych,
- podpis oferenta / osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta
należy składać w zaklejonych kopertach z napisem:
„Dzierżawa nieruchomości przy ul. Turystycznej 26.
Nie otwierać przed 12 grudnia 2011 r.” w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie przy ul. Buczka 2, pokój nr 1 do dnia 12
grudnia 2011 r. do godz. 1200
VIII. Oferty zakwalifikowane do części niejawnej
przetargu będą oceniane według następujących kryteriów:
- oferowany miesięczny czynsz dzierżawny - 70%
- sposób zapłaty czynszu – 15%
- rodzaj działalności związanej z obsługą ruchu turystycznego -15%
IX. Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają warunkom przetargu, zostały złożone po
wyznaczonym terminie, nie zawierają danych wymienionych w punkcie VII niniejszego ogłoszenia
lub dane te są niekompletne albo są nieczytelne lub
budzą wątpliwości co do ich treści.
X. Zawarcie umowy w ciągu 3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Przed podpisaniem umowy
wygrywający przetarg przedstawi aktualny odpis z
właściwego rejestru
XI. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać
przetarg z uzasadnionej przyczyny oraz zastrzega
możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty spośród złożonych ofert.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 12
grudnia 2011 r. o godz. 13 00 w sali nr 2 Urzędu
Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka
2
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie , pok. nr
11 tel. (075) 75 47 715 lub 75 47 736
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FABRYKA SZKLARZY
Niezwykłe, magiczne, szklane prace
można było oglądać podczas wernisażu
wystawy „Agatowe góry z Natury”, podczas którego zaprezentowano prace powstałe podczas warsztatów z mozaiki
szklanej organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury w Szklarskiej Porębie w
ramach programu Fabryka Szklarzy.
Inspiracją do powstania projektu była
historia naszego miasta ściśle związana ze
szklarstwem. A także ludzie, dla których
ten wycinek dziejów naszego miasta jest
niezwykle ważny. Projekt dofinansowany
przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Dom Kultury +” zakłada
w przyszłości wprowadzenie techniki witrażu, wypalania szkła w mobilnych piecach hutniczych czy powstanie szlaku
„Śladem dawnych Hut”. Fabryka Szklarzy zostanie opisana w publikacji NCK, a
Ośrodek Kultury w Szklarskiej Porębie
został zaproszony na międzynarodowe
spotkania animatorów w Warszawie
„Short Cut Europe” do zaprezentowania
"Fabryki”. Wyróżnienie tym większe, że
podobne zaproszenie dostało tylko 20
Ośrodków Kultury w całej Polsce
Małe kolorowe szkiełka mogą przeobrazić się w piękny obraz. Szkło jest
trudnym, ale wspaniałym tworzywem.
Możliwości jakie stwarza jego wykorzystanie do pracy artystycznej działa niezwykle stymulująco na rozwój kreatywności, szczególnie u dzieci i młodzieży.
Nawet dość przypadkowe połączenie
kilku kawałków szkła daje zadowalający
efekt i rozbudza fantazje oraz chęć dalszej,
uczącej cierpliwości, pracy.
Podczas warsztatów stworzono prace
w czterech tematach: „Mój anioł”, „Agatowe góry z natury”, „W zwierciadle kolorów ”, „Mozaika jak legendarna bajka”.
Jednym z nieodłącznych elementów
projektu „Fabryka Szklarzy”, oprócz działań warsztatowych, był również wykład
Pana Tomasza Gondka, który spotkał się
z dużym zainteresowaniem słuchaczy.
Tematem wykładu oczywiście było szkło.
Pan Tomasz Gondek opowiadał o swoich
doświadczeniach i pierwszym kontakcie
ze szkłem w latach dzieciństwa. Mozaikę
szklaną wyprodukowaną w „Fabryce
szklarzy” po wernisażu w Hotelu „Bornit”, teraz można oglądać na wernisażu w
restauracji Metafora przy ul. 1 maja.
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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