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Porządki w MZGL
Wnikliwa kontrola wewnętrzna
prowadzona w Miejskim Zakładzie
Gospodarki Komunalnej przez ostatni
rok, ujawniła szereg nieprawidłowości i zaniedbań zaistniałych za czasów
poprzedniego kierownictwa. Nie ma
żadnej przesady w stwierdzeniu, że
niemal do końca 2014 roku MZGL był
zarządzany co najmniej nonszalancko.
Złe praktyki i zaniechania potwierdziły
także kontrole przeprowadzone przez
Regionalną Izbę Obrachunkową i NIK.
Nie ulega wątpliwości, że MZGL
ma w naszym mieście rację bytu, pod
warunkiem jednak, że jest sprawnie
zarządzany. W poprzednich latach tak
jednak nie było.
Na uwagę zasługują m.in. błędy
księgowe popełnione w ostatnich latach
a sięgające 500 tys złotych wynikające
m.in. z niewydolnego programu finansowo – księgowego oraz z naliczania
odsetek z należności, które już dawno
zostały zapłacone. Również wystąpiły
błędy w ewidencji środków trwałych i
rozliczeniach inwentaryzacji.
Nieprawidłowości było mnóstwo.
Nie było systemu ewidencji zakupów,
trudno więc było przypisać określone
wydatki konkretnym zleceniom. Nagminnie naliczano składki ZUS od
dodatków stażowych wypłacanych w
okresie choroby, podczas gdy składki te
nie musiały być odprowadzane. Błędne naliczenia składek ZUS od umów
cywilnoprawnych. Zawierano umowy
o dzieło będące w rzeczywistości umowami zlecenie, co skutkowało koniecznością dopłacenia składek po kontroli
ZUS w kwocie zwiększonej o odsetki.
Brakowało systemu ewidencji zleceń,
które po prostu przekazywano ustnie.
Więc bywało i tak, że usługa został wykonana ale nie wystawiono za nią faktury. Nie było faktury, nie było rozliczenia usługi. Brakowało ewidencji spraw

sądowych i możliwości rzetelnego rozliczenia kosztów zastępstwa dla radców
prawnych.
Nawet w tak podstawowej sprawie
jak przechowywanie i archiwizacja akt
osobowych panował kompletny bałagan. Dokumentacja kadrowa prowadzona w sposób nierzetelny – dokumenty
przechowywane luzem, w „stertach”
zamiast w teczkach aktowych, zagrażające zagubieniem bądź zniszczeniem
danych oraz nieprawidłowościami w
zakresie prowadzenia kadr i płac.
Oddzielna historia to sprawy transportowe. Zdarzało się, że pojazdy
zakupywano bez zapytań o cenę bez
stosownej dokumentacji. Do dziś trudno się doszukać książek serwisowych
pojazdów czy wymaganych co miesiąc
kontroli urządzeń dźwigowych. Paliwo
dotychczas dostarczane było bardzo
słabej jakości co przyczyniało się do
pogorszenia stanu technicznego maszyn
i urządzeń. Nie było ewidencji zużycia
paliwa przez poszczególne pojazdy a
więc nie było wiadomo kto pobiera, na
jaki pojazd i na jak długo to wystarczyło.
Wszystkie powyższe sprawy należało uporządkować. Wprowadzono
system ewidencji zleceń pozwalający
na minimalizację luk pomiędzy momentem złożenia zlecenia, jego realizacją i zafakturowaniem. Prowadzony
jest pełny rejestr ewidencji zleceń i
poszczególnych etapów ich realizacji
oraz sprawdzanie „metodą krzyżową”
czy zlecenie zostało zakończone, a także czy usługobiorca powinien być już
obciążony przez MZGL. Wyłoniono w
drodze przetargu publicznego nowego
dostawcę paliwa. W podpisanej umowie
z nowym dostawcą zastrzeżono, że jest
on zobowiązany na swój koszt dokonywać badań jakości paliwa oraz przedkładać je MZGL-owi. Wprowadzono
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ewidencję magazynową paliwa, pozwalającą na właściwe ewidencjonowanie
jego zużycia i możliwość wychwycenia
ubytków w podziale na maszyny.
Ponadto poprawiono obsługę informatyczną zakładu, zainstalowana została centrala telefoniczna. Zawarto nową
umowę obejmującą ochronę obiektu w
formie monitoringu kamer HD, zainstalowanych czujek oraz w przypadku konieczności – interwencję patrolu przydzielonego przez wykonawcę usługi.
Zmiana ta pozwoli zaoszczędzić około
48.000 zł rocznie.
MZGL miał też olbrzymie długi.
Wobec dostawców usług takich jak Simeko czy KSWiK oraz wobec Urzędu
Skarbowego z tytułu zaległości w podatku VAT i ZUS. Jeszcze w czerwcu
2014 zakład miał zobowiązania w wysokości 2,6 mln złotych!!! Dziś większa jego część jest spłacona, pozostało
jeszcze ok. 500 tys złotych. Wprowadzono oddzielne konto czynszowe, na
którym gromadzone są środki finansowe wpływające z tego tytułu. Z konta
tego od początku 2016 roku dokonywane są wpłaty zaliczek właścicielskich
do wspólnot mieszkaniowych w pełnej
wysokości. W każdym miesiącu raport
w tej sprawie składany jest Burmistrzowi Szklarskiej Poręby. Zadłużenie wobec wspólnot mieszkaniowych uregulowało miasto.
Dokonano sprzedaży pojazdów generujących wysokie koszty napraw i
utrzymania; Unimog U300 oraz Fastraca. Środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczono na zakup ciągnika Ursus oraz
Unimog 424, które nie wymaga napraw
w zewnętrznych serwisach, co znacznie
obniża koszty eksploatacji.
Liczba osób obecnie zatrudnionych
w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie w porównaniu do liczby osób zatrudnionych
na koniec 2014 roku zmniejszyła się o
więcej niż 1/3. Obecnie zakład zatrudnia 42 osoby. Redukcja zatrudnienia
cd. na str. 2

cd. ze str. 1
następowała z różnych przyczyn – od
przejść na emeryturę, do zwolnień na
zasadzie porozumienia stron, co następowało bez zbędnej zwłoki. Zakład
ma na celu utrzymanie zatrudnienia na
poziomie gwarantującym wykonanie
zadań w sposób fachowy przez pracowników cechujących się wielozadaniowością. W tym celu pracownicy kierowani są na różne kursy, podwyższające
ich umiejętności. W 2016 roku specja-

listyczne kursy uprawniające do pracy
pod napięciem zdobyło trzech elektryków. Następnie, z uwagi na brak spawacza z uprawnieniami, na kurs zakończony pozytywnym wynikiem, skierowany
został mechanik samochodowy. Drugi
mechanik samochodowy został przejęty
w ubiegłym roku przez Zakład z jednej
ze szkół naszego miasta. Zmiany w stanie zatrudnienia będą następowały również w przyszłości, w związku z sygnalizowanymi przejściami pracowników
na renty zdrowotne i emerytury.

Uzdrawianie sytuacji w MZGL z
uwagi na ilość błędów i zaniedbań okazało się zadaniem żmudnym i długotrwałym. Trudno jest nawet precyzyjnie
oszacować straty powstałe w wyniku
złego zarządzania. Dziś po szeregu
działań naprawczych sytuacja MZGL
wciąż konsekwentnie się poprawia
dzięki czemu jest on bardziej wydolny
przy realizacji zadań miasta w zakresie
zaspokajania potrzeb mieszkańców.
Robert Kotecki

Szklarska Poręba ponownie uhonorowana
certyfikatem „Gmina przyjazna rowerzystom”
Oczywiście to wyróżnienie zobowiązuje do dalszych działań i rozwoju.
Aktualnie w Urzędzie Miasta trwają
prace związane z przygotowaniem projektu Budowa Zrównoważonych Tras
Rowerowych – Single Tracki. W fazie
przygotowawczej jest dokumentacja,
która jest podstawą koncepcji oraz założeń projektowych do aplikowania o
Podczas uroczystej gali Międzynarodowych Targów Rowerowych Bike-EXPO w Kielcach, Burmistrz Miasta
Pan Mirosław Graf odebrał certyfikat
dla Szklarskiej Poręby „Gmina Przyjazna Rowerzystom”. Nasze miasto
otrzymało ten zaszczytny tytuł po raz
trzeci.
W nagrodę materiały miasta były
prezentowane na stoisku PTTK oraz na
stoisku naszego partnera Bike Maraton.
Wspólnie zapraszaliśmy na coroczne
Rowerowe Święto jakim jest Festiwal
Rowerowy 2017.
Nie przez przypadek otrzymaliśmy
to wyróżnienie, Szklarska Poręba to
istna Rowerowa Kraina! Dysponujemy
ok. 450km oznakowanych tras rowerowych w obrębie Karkonoszy i Gór
Izerskich. Systematycznie wydawane
są mapy i przewodniki rowerowe, a
dodatkowo wszystkie trasy można znaleźć w aplikacji mobilnej, która wygrała konkurs Mobile Trends Awards 2013.
Organizowanych jest tu wiele imprez
rowerowych jak np. Rowerowy Bieg
Piastów, Bike Maraton, Szosowy Kla2
syk, Rowerem Przez Karkonosze czy
Wjazd na Szrenicę i wiele innych.
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środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Aglomeracji Jeleniogórskiej. Planowany termin złożenia wniosku do tego
funduszu to koniec tego roku.
Referat Promocji

REFERAT PROMOCJI MIASTA
zaprasza przedsiębiorców na

spotkanie poświęcone
przygotowaniom do sezonu zimowego 2017.
Termin: 15 listopada 2016, godz. 14:00, Hotel Kryształ
W trakcie spotkania omówione zostaną:
• kalendarz planowanych wydarzeń • Plan Kampanii Zimowej • Bieg Piastów
– program, nowości na Polanie Jakuszyckiej • SkiArena Szrenica – przygotowanie do sezonu, nowy cennik.
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Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 brały udział w biciu
rekordu Guinnessa w udzielaniu pierwszej pomocy
Półgodzinna próba pobicia rekordu
w jednoczesnym udzielaniu pierwszej
pomocy została podjęta 16 października w całej Polsce. Akcję po raz czwarty zorganizowała Fundacja WOŚP, w
ramach realizacji Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować”.
Data nie jest przypadkowa, bowiem 16
października obchodziliśmy Europejski
Dzień Przywracania Czynności Serca. Dokładną ilość osób, które wzięły
udział w dzisiejszej ogólnopolskiej lekcji pierwszej pomocy podamy po podliczeniu wszystkich raportów.
W tym roku akcja została zgłoszona do Księgi Rekordów Guinnessa jako
największa na świecie lekcja resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wielu
miejscach jednocześnie.

Do akcji włączyły się także
dzieciaki ze Szkoły Podstawowej
Nr 5 w Szklarskiej Porębie. Zadanie polega na tym, by w tym samym czasie, jak największa liczba
osób prowadziła na fantomach akcje udzielania pierwszej pomocy.
Uczniowie z „piątki” w Szklarskiej Porębie do akcji podeszli z
wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem. Dzieci przez półgodziny,
pod okiem nauczycieli, z przejęciem trenowały sztuczne oddychanie oraz masaż serca na specjalnych
manekinach (Fantom Little Anne). Charakterystyczny dźwięk „klik-klak” potwierdzał prawidłowość wykonywania
ucisku klatki piersiowej. Z uciekającym
czasem i fantomami dzielnie walczyli
między uczniowie klas od 1 do 6.
Oczywiście bicie rekordów to jedno ale ważniejszy jest niezwykle cenny, edukacyjny charakter takich akcji.
Wyrabianie określonych nawyków oraz
świadomości jak ważne jest udzielanie
pomocy osobom poszkodowanym w
nagłych wypadkach to nadrzędny cel
takich akcji.

Postawa małej Hani, dziś uczennicy
trzeciej klasy Szkoły Podstawowej nr 5
w Szklarskiej Porębie może służyć jako
przykład. Hania ma już na swoim koncie przypadek kiedy udzielała pierwszej
pomocy. Będąc jeszcze uczennicą drugiej klasy pomogła młodszej koleżance
w tamowaniu krwotoku. Takie przypadki tylko potwierdzają jak ważne jest aby
nie przechodzić obojętnie obok sytuacji
w których druga osoba potrzebuje pomocy. A takiej właśnie wrażliwości powinniśmy uczyć się od najmłodszych
lat.
Robert Kotecki

Pogotowie ratunkowe w Szklarskiej Porębie
Zakończyła się adaptacja pomieszczenia w budynku straży pożarnej na
potrzeby stacji pogotowia ratunkowego. Dzięki temu pomoc szybciej dotrze
do chorych mieszkańców i turystów.
Do tej pory, karetki musiały każdorazowo do miasta dojeżdżać z Jeleniej

Góry co zdecydowanie wydłużało czas
interwencji. Starania o stały dyżur karetki pogotowia w mieście trwały od
4 lat. Nareszcie się udało. Aby jedna
z karetek jeleniogórskiego pogotowia
mogła stacjonować w Szklarskiej Porębie, zgodę musiał wydać wojewoda. W

Szklarskiej Porębie zespół ratunkowy
będzie dyżurował przez 12 godzin w
ciągu doby, zimą dyżury będą 24-godzinne. Adaptacja kosztowała 400 tys.
złotych.
(red.)

Nagrody „LICZYRZEPY”
ROZDANE!
Już po raz XIX odbyły się Karkonoskie Spotkania Turystyczne,
podczas których wręczane są nagrody Starosty Jeleniogórskiego za
działania związane z rozwojem i promocją powiatu.
Podobnie jak rok temu do Szklarskiej Poręby trafiły dwie statuetki
„Liczyrzepy”
W kategorii najlepszy obiekt turystyczny wyróżniono schronisko
„Wysoki Kamień” prowadzone przez Dorotę i Józefa Gołbów.
Natomiast Za Całokształt Działalności Na Rzecz Turystyki wyróżniono Macieja Abramowicza.
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Cenny obraz trafił do muzeum
Do zborów Domu Carla i
Gerharta Hauptmanów trafił obraz Hermana Hendricha
„Wielki Staw w Karkonoszach
wieczorową porą”.
Przekazanie obrazu do muzeum to
wspólna inicjatywa burmistrza Szlarskiej Poręby Mirosława Grafa oraz
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Szklarskiej Porębie pani Justyny Kozik.
Bowiem to w szkole właśnie do tej pory
znajdował się obraz.
Uroczysty akt darowizny odczytał
sekretarz miasta Feliks Rosik, a podpisy pod nim złożyły Gabriela Zawiła,
dyrektor Muzeum Karkonoskiego w
Jeleniej Górze oraz Justyna Kozik, dyrektor szkoły.
Obraz którego powstanie datowane
jest ok. 1920 roku poddany zostanie
konserwacji i będzie prezentowany w

Domu Carla i Gerharta Hauptmanów w
Szklarskiej Porębie. Sylwetkę malarza,
jego dorobek i związki ze Szklarską Porębą przedstawił w krótkiej prelekcji dr
Przemysław Wiater.

Hermann Hendrich (1851-1934),
niemiecki malarz, współzałożyciel kolonii artystów w Szklarskiej Porębie,
twórca słynnej Hali Baśni.
Robert Kotecki

Relacja z POPkreacji
W dniach 1-2 października po raz
pierwszy w Szklarskiej Porębie przy
współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
oraz Instytutu Psychologii Procesu i
Ośrodka Psychoterapii i rozwoju „ZA
HORYZONT” odbyła się 10 edycja
Ogólnopolskiego Festiwalu Psychologii Procesu POPkreacje 2016. Tematem
przewodnim tegorocznych POPkreacji
był „Czynnik X. Niewiadoma w równaniu. To coś, czego nie bierzemy pod
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uwagę w naszych planach, wyborach,
decyzjach. Coś, co się nam przydarza,
działa wbrew naszym zamierzeniom i
zmienia rezultat oraz sens tego co staramy się osiągnąć, zbudować, stworzyć.
Przypadek, czy raczej coś czego nie widzimy, nie rozumiemy, o czym nie chcemy myśleć, czego znaczenia nie doceniamy, czego się boimy i co staramy się
zepchnąć na margines? Jak przewidzieć
nieprzewidywalne, jak uświadomić sobie nieuświadomione, jak uwzględnić
nieuwzględnione,
zrozumieć niezrozumiane.”
Te
cykliczne
spotkania i warsztaty cieszą się coraz
większą popularnością. Z ciekowością
podchodzimy
do
poszerzenia swojej
świadomości, która
ma wpływ na rozwój całego społeczeństwa.
Głównym
organizatorem Festi-

walu 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
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SŁUŻBA ZDROWIA

Drodzy Mieszkańcy!!!
Za chwilę minie drugi rok od momentu, w którym, dzięki Państwa zaufaniu, przejąłem obowiązki burmistrza.
Półmetek kadencji samorządu to dobry
czas aby podzielić się spostrzeżeniami i
podsumować dotychczasowe działania.

STABILIZACJA FINANSÓW
MIASTA
Obejmując stanowisko burmistrza
zastałem miasto z bagażem przeszło 11
milionów zadłużenia z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach
ubiegłych. Co więcej w rok 2015 weszliśmy ze zobowiązaniami (nie spłacone kredyty na kwotę blisko 1 miliona). Krótko mówiąc sytuacja finansowa
miasta była w mojej ocenie bardzo zła.
W międzyczasie zakończyliśmy
trwające przez wiele lat procesy sądowe o zwroty nakładów z byłym dzierżawcami pensjonatów po FWP. Były
to kolejne setki tysięcy złotych o które
uszczuplił się nasz budżet. Ta sytuacja
wymuszała szukanie oszczędności i
podjęcie działań naprawczych. W wyniku starań, które podjęliśmy udało nam
się uzyskać korzystną subrogację naszych zobowiązań finansowych. Obniżyliśmy w ten sposób miesięczną kwotę
kosztów obsługi zadłużenia. Dzięki
wynegocjowanej obniżce cen wody
udało się zaoszczędzić część środków
z dopłat. Spółka SPORT jest podmiotem samofinansującym i nie potrzebuje
miejskich dotacji. Podobnie rzecz się
ma z przychodnią zdrowia. Te wszystkie działania płynące z racjonalnego
gospodarowania finansami publicznymi, pozwoliło z biegiem czasu ustabilizować, bardzo trudną początkowo sytuację finansową miasta.

Minęło już ponad pół roku od kiedy
spółka Izer-Med. przejęła prowadzenie
świadczeń medycznych w naszej przychodni. Mimo, że dla pacjentów zmiana
podmiotu mogła przebiegać w sposób
niezauważony, to budżet miasta został
poważnie odciążony. Wcześniej musieliśmy dopłacać do funkcjonowania
przychodni blisko 30 tys. złotych miesięcznie. Dziś działalność przychodni prowadzonej przez Izer-Med. się
bilansuje, co pokazuje, że można nią
zarządzać nie generując strat. W przychodni opieką 5 lekarzy objętych jest
3800 mieszkańców. Dzięki połączeniu
placówka zyskała przede wszystkim
sprawność organizacyjną.

SPÓŁKA SPORT
Funkcjonowanie spółki SPORT budziło wcześniej wiele emocji w mieście.
Podjęliśmy szereg działań aby spółkę
usamodzielnić finansowo, by nie była
zależna wyłącznie od kolejnych dofinansowań z budżetu gminy. Dziś jest
to już praktycznie nowy podmiot. Po
przejęciu majątku spółki Maraton wraz
ze stadionem lekkoatletycznym jej zadaniem jest osiągniecie korzystnego
bilansu. Bardzo istotną sprawą jest uzyskanie możliwości swobodnego korzystania ze stadionu przez mieszkańców.

STAN MZGL
Jak każdy z Was, chciałbym widzieć
nasze miasto czyste, zadbane, bez szpecących zniszczonych elewacji czy dziurawych dróg. Do tego jest potrzebny
sprawnie działający Zakład Gospodarki
Lokalowej. Niestety po latach zaniedbań takim nie był. Długa lista spraw
do naprawienia powstała po wnikliwej
kontroli wewnętrznej. Złe praktyki i
zaniedbania wskazały także RIO i NIK.
Wiele wskazuje, że zakład zarządzany
był bardzo nieodpowiedzialnie. Błędne
stany rozrachunków - na chwilę obecną
szacunkowa wartość błędów w ramach
rozrachunków wynosi około 500 tysięcy złotych. Błędy pojawiły się także w
ewidencji środków trwałych. MZGL
miał też olbrzymie długi. Jeszcze w
czerwcu 2014 r. zalegał ze zobowiązaniami na kwotę 2,6 mln złotych. Dziś po
dwóch latach naprawiania sytuacji, zadłużenie oscyluje w granicach 500 tys.
Do
uregulowania
zobowiązań
MZGL-u we wspólnotach wykorzystaliśmy nadwyżkę budżetową. Wspólnoty
zaczęły dzięki temu odzyskiwać zdolność kredytową i uzyskały możliwość
inwestowania w swoje nieruchomości.
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Niektóre praktyki stosowane w poprzednich latach bardzo dziwią. Niewątpliwie przyjrzą się im nasi prawnicy.

INWESTYCJE MIEJSKIE
Relatywnie trudna sytuacja finansowa, nie do końca sprzyjała dużym
inwestycjom. Przez ostatnie dwa lata
oddaliśmy do użytku m.in. siłownię terenową i Skate Park przy ulicy Okrzei.
Zakończyliśmy remont ulicy Słowackiego. Przebudowana i zabezpieczona
została infrastruktura brzegowa Szklarskiego Potoku, który jeszcze w 2014
roku po intensywnych opadach deszczu
wyrządził wiele szkód. Dokończyliśmy
rozbudowę cmentarza. Dobiega końca
przebudowa łącznika ulicy Sanatoryjnej. Zakończyliśmy naprawę odcinka
ulicy Kolejowej. Pod nadzorem gminy
prowadzona jest przebudowa i naprawa
ulicy Kopernika. Bieżącej naprawy wykona zostały na odcinku ulicy Okrzei,
najbardziej zniszczonej części ulicy
Dworcowej oraz na Matejki. W rejonie
ulic Kilińskiego, Caritas, Uroczej zostało wymienione i zamontowane nowe
oświetlenie uliczne. Do końca roku planowana jest odbudowa nawierzchnia
ulicy Wiejskiej. Na ulicy Gimnazjalnej
wzdłuż brzegu rzeki Kamiennej w celu
poprawy bezpieczeństwa oraz estetyki
tej części miasta zamontowane zostały
nowe barierki. Zyski zaczęło przynosić
zarządzanie parkingami.
Od drugiej połowy listopada w
Szklarskiej Porębie zacznie działać
stacja pogotowia ratunkowego. Na ten
cel przygotowane zostało miejsce w budynku straży pożarnej, które wyremontowano i odpowiednio dostosowano do
nowej funkcji. Systematycznie zagospodarowujemy skwerki miejskie. Po
dwóch skwerkach w centrum, nowe oblicze, prestiż i powagę zyskało miejsce
obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego, gdzie
ostatnio stanął Słup Pokoju. Dokończyliśmy też projekt Interaktywnej Szklarskiej Poręby, pomimo, że nie był wolny od braków formalnych. Brakowało
zgód na usytuowanie masztów sygnału
internetowego, które błyskawicznie
musieliśmy uzyskać.

OBNIŻKA CEN WODY
Po raz pierwszy woda i ścieki w
Szklarskiej Porębie są tańsze. A podkreślenia wymaga fakt, że tegoroczna
obniżka taryfy była wynikiem negocjacji ze spółką. Analizie poddane zostały
min. koszty ogólnozakładowe, koszty
materiałów eksploatacyjnych, koszty
obsługi należności nieregularnych tj.
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zaległości. Wszelkie wątpliwości jakie
powstały w wyniku tej analizy zostały
przedstawione spółce, która w większości przypadków uznała je za zasadne.
To wszystko dało podstawę do prowadzenia negocjacji w sprawie obniżenia
taryfy.
Na uwagę zasługuje też fakt, że
prowadzone negocjacje w tym roku nie
opierały się na zakładanych na kolejny
rok zwiększeniach ilości zużycia wody
i odprowadzania ścieków jak to było do
tej pory, ale na rzeczywistych kalkulacjach kosztowych. Pierwsza w historii
naszego „związku” z KSWiK obniżka,
oprócz tego, że odciąża mieszkańców
to także pozwala zaoszczędzić 200 tys.
złotych w budżecie.

INWESTORZY
Organizowany niedawno przetarg na
sprzedaż jednej z nieruchomości w mieście przyciągnął aż 16 oferentów. Wylicytowana cena o ponad dwukrotnie wyższa od wywoławcza, zdaje się potwierdzać, że Szklarska Poręba odzyskuje
zainteresowanie inwestorów. Pod koniec
2018 stanąć ma 180 pokojowy Radisson
Blu Resort & Spa. Hotel, który powstaje w kompleksie Sun & Snow Resorts
Szklarska Poręba przy ulicy Górnej, będzie funkcjonował pod międzynarodową
marką Radisson Blu, wchodzącą w skład
grupy Carlson. Już wcześniej nabywcę
znalazła działka miejskiego gruntu przy
ulicy Dolnej, tuż obok drogi prowadzącej w stronę Świeradowa Zdroju. Inwestor zamierza tam wybudować luksusowy obiekt hotelowy.
Pozostaję także w stałym kontakcie
z przedstawicielami spółki Zdrojowa
Invest. Bez względu na nasze pewne
różnice dotyczące spraw formalnych, w
dalszym ciągu jesteśmy zainteresowani
posiadaniem na terenie miasta obiektu
tej spółki. Sprawa choć z oporami posu-

wa się do przodu. Urząd Marszałkowski sfinalizował transakcję dotyczącą
sprzedaży budynku dawnego kina. Nabywca zapowiada tam otwarcie placówki jednego z dyskontów spożywczych.

KOMUNIKACJA MIEJSKA
W dalszym ciągu pracujemy nad
planami uruchomienia w mieście
bezpłatnej komunikacji. W ostatnich
dniach prowadziliśmy dodatkowe testy nowego, większego pojazdu. Próba
wypadła pomyślnie, więc ewentualny
zakup większego pojazdu testowanej
firmy Karsan, nie będzie wymuszać
modyfikacji zaplanowanej trasy. W tym
miejscu warto dodać, że pierwszym
sukcesem może pochwalić się funkcjonujące w weekendy bezpłatne połączenie ze Świeradowem. W okresie letnich
wakacji ze Świeradowa przyjechało do
Szklarskiej 1100 osób. W przeciwną
stronę busy przewiozły 800 osób. To w
najlepszym sposób odzwierciedla funkcjonalność przedsięwzięcia.

POLANA JAKUSZYCKA
Część Polany Jakuszyckiej została sprzedana i wydzierżawiona spółce
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki, zależnej od Marszałka Dolnego Śląska. To
warunek konieczny, by wybudować na
Polanie Jakuszyckiej nowoczesny ośrodek narciarstwa biegowego. Będzie gotowy – jak wszystko dobrze pójdzie – w
2019 roku. Trasy rekreacyjne do biegania na nartach wbrew pojawiającym się
tu i ówdzie obawom pozostaną bezpłatne. Powstanie natomiast nowoczesna
infrastruktura pozwalająca na organizację zawodów rangi Mistrzostw Świata,
Pucharu Świata w biegach narciarskich,
biathlonie a także dyscyplinach letnich
jak choćby kolarstwo górskie. Zmiana

własnościowa w Jakuszycach jest krokiem w kierunku rozwiązań stosowanych choćby we Włoszech, Szwajcarii
czy Czechach gdzie ośrodki narciarskie
i trasy są własnością samorządów regionalnych.

REKORDOWE SEZONY
Ostatnie dwa lata były najlepszymi
pod względem ilości turystów w historii miasta. Wszyscy goście chwalą sobie warunki klimatyczne, bazę noclegowe oraz ilość atrakcji turystycznych w
mieście. Osobiście bardzo się cieszę, że
jesteśmy w stanie zaoferować turystom
bardzo bogaty kalendarz imprez kulturalno-sportowych i rekreacyjnych.

PODSUMOWANIE
Reasumując, minione dwa lata choć
być może pozbawione medialnych
fajerwerków i efektownego przecinania wstęg, wypełnione były szeregiem
starań nad przywróceniem stabilizacji
finansowej naszego miasta. To było
konieczne aby przygotować budżet do
większych inwestycji. Stoimy też w
przededniu rozstrzygnięć dotyczących
pozyskania funduszy zewnętrznych. W
obecnym programowaniu złożyliśmy
wnioski opiewające na kwotę przeszło
16 mln złotych. Wśród wiodących projektów jest budowa nowego budynku
MOKSiAL-u, odbudowa historycznych
punktów widokowych, czy tras rowerowych typu single track.
W tym miejscu chciałbym podziękować za odczuwalne wsparcie dotychczasowych działań wszystkim mieszkańcom. Dziękuję za wspólne dwa lata
pracy, wsparcia i krytycznych spostrzeżeń, które kierują naszą uwagę także na
sprawy dotąd nierozwiązane.
Mirosław Graf

PRZETARG • PRZETARG • PRZETARG • PRZETARG • PRZETARG • PRZETARG • PRZETARG • PRZETARG
Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy
ul. Buczka 2 (parter) oraz na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl (zakładka oferta/sprzedaż), a także
na stronie www.szklarskaporeba.bip.net.pl (w zakładce przetargi) zostało podane do publicznej wiadomości
ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 21 listopada
2016 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie:
• nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 165,30 m2 położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Gustawa Morcinka 1A w granicach działki gruntu nr 474/1 obr. 0005 o powierzchni
0,0470 ha, księga wieczysta nr JG1J/00093844/4. Cena wywoławcza nieruchomości do trzeciego przetargu: 99.800 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11
lub telefonicznie
75 75 47 710. Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostęp6
ne są również na stronie internetowej pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
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Na tropie zagadki ukrytych
niemieckich ciężarówek
Czy uda się rozwiązać jedną z zagadek łączących Szklarską Porębę z końcowym okresem II wojny Światowej?
Być może przekonamy się już wkrótce
dzięki ekipie poszukiwaczy związanych
z miesięcznikiem „Odkrywca”.
Pierwsze miesiące 1945 roku. III
Rzesza dobiega swoich ostatnich dni.
Niemcy starają się wywieźć i ukryć
wszystko co wartościowe. Sudety wydają się idealnym miejscem. Front tu
nie dociera a w okolicach aż roi się
od pokopalnianych szybów i sztolni. Przez Szklarską Porębę (wówczas
Schreiberhau) przejeżdżają transporty
ewakuacyjne. W okolicach huty Julia
jest prowizoryczna baza transportowa i
stacja benzynowa, tutaj między innymi
kolumny się zatrzymują. Dokonywane są prowizoryczne naprawy. Nie
każdy naprędce zmobilizowany pojazd jest w pełni sprawny. Te które
odmawiają posłuszeństwa, Niemcy ukrywają w przydrożnej sztolni
wraz z ładunkiem i maskują wejście. Fantazja? Bynajmniej. To będą
się starali zweryfikować Tropiciele
Historii z „Odkrywcy”.
Wśród starszych mieszkańców
Szklarskiej Poręby wciąż żywe są
opowieści o tajemniczych konwojach, przejeżdżających nocą przez
zaciemnioną miejscowość. Po przejeździe niektórych słychać było tłumione wybuchy.
Na ślad jednej z takich opowieści
trafił Krzysztof Krzyżanowski, niezależny dziennikarz, eksplorator i badacz
historii. zbierający materiały do swojej
książki „Skarb Generała”. Celem publikacji było dziennikarskie śledztwo
mające ostatecznie potwierdzić bądź
wykluczyć fakt istnienia tzw. „Szczeliny Jeleniogórskiej” - legendarnego
miejsca w którym Niemcy mieli ukryć

ogromny skarb.
Pośród wielu informacji
które
trzeba było weryfikować, pojawił
się wątek Szklarskiej Poręby, z legendarną „Szczeliną” związany
pośrednio,
ale
za to najbardziej
obiecujący.
Pod koniec wojny Niemcy mieli
umieścić w sztolni kilka ciężarówek.
Miały to być pojazdy wojskowe, które nie nadawały się do ewakuacji, tak
zwaną szosą czeską. Sprzęt żołnierze
mieli porzucić w sztolni w Szklarskiej
Porębie. - Miały przewozić bliżej nie-

określony ładunek. Coś tajemniczego
i cennego. Niektóre z relacji mówią o
tym, że transportowano nimi depozyty z
banku w Jeleniej Górze, inne że sprzęt
wojskowy, a kolejne o tym, że była to kolumna samochodów szpitalnych - mówi
Krzysztof Krzyżanowski z miesięcznika „Odkrywca” i autor książki „Skarb
Generała” o tajemniczym depozycie.
To znana historia. Mnóstwo ludzi
próbowało ustalić to miejsce. Były już
badania i poszukiwania w latach 70 i 80.
My mamy taki wyraźny
trop. Mamy wytypowane
miejsca - dodaje Łukasz
Orlicki z grupy Miesięcznika Odkrywca.
Wątek
niemieckich
ciężarówek ukrytych w
okolicach huty w Szklarskiej Porębie pojawił się
już w książce Aleksandra
Wiącka „Wilki na granicy”
z 1970 roku. Oczywiście
książka Wiącka to bardziej
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kryminał niż literatura faktu, jednak jej
maszynopis różni się znacznie od wersji wydrukowanej. A szczególnej interwencji ówczesnej cenzury poddane zostały szczegóły topograficzne. Nie brak
też opinii, że Wiącek opisując przygody
książkowego sierżanta Wierzby wzorował się na własnych przeżyciach z czasów służby w Wojskach Ochrony
Pogranicza.
Poszukiwacze do zagadki podchodzą racjonalnie. Nie liczą na
odnalezienie skarbu mają jednak
nadzieję odnaleźć samochód ciężarowy (według niektórych informacji miał być to Adler 1919 R - ciężarówka która już w 1945 roku była
26 -letnim pojazdem co uprawdopodabnia wersję nie dającej się
szybko usunąć awarii) lub chociaż
to co z niego pozostało. Na skarb
nie liczą bowiem są w posiadaniu
informacji, że już dawno udało się komuś do zaginionej sztolni wejść przez
szyb wentylacyjny.
Grupa eksploracyjna „Odkrywcy”
w ostatni weekend prowadziła nieinwazyjne badania na wytypowanym terenie. Prowadzono badania z użyciem
magnetometru, georadaru i kamery
termowizyjnej i inspekcyjnej. Ocenie
poddawane zostało także geologiczne
ukształtowanie terenu. Wyniki badań
będą poddane analizie, od której niejako
zależą kolejne działania. Pierwsze prace ziemne mogą się jednak rozpocząć
już pod koniec listopada. Na istnienie
sztolni wskazuje ukształtowanie terenu.
Pod ziemią może być jedna, duża sztolnia i boczny, komunikacyjny korytarz.
Na pewno nie było to więc ostatnia
wizyta „Odkrywców” w Szklarskiej
Porębie, bowiem zagadka ukrytej ciężarówki (bądź ciężarówek), jest tylko
jedną na której wyraźny trop udało się
natrafić.
Robert Kotecki
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LISTY DO REDAKCJI
Szanowna Redakcjo!
Do napisania tego listu zainspirowały mnie dwie wypowiedzi „miejscowych”.
Pierwsza – po co mają przyjeżdżać
turyści, jak w tej Szklarskiej nic się nie
dzieje?
Druga – tyle tych imprez robicie, to
pewno macie na tym profity.
Tak są to wypowiedzi przeciwstawne, ale niestety niezależnie od siebie
krążące w mieście. Na pierwszą jest odpowiedź: rzesza turystów i dużo imprez
które znalazły ich uznanie. A jakie imprezy? Rowerowe, biegowe, piesze, festyny, warsztaty, spotkania z ciekawymi
ludźmi itd. Szczególnym uznaniem cieszyły się imprezy dla dzieci. Większość
mieszkańców miasta docenia te działania. Na zapytanie tych niezadowolonych czy byli na jakiejś z tych imprez
odpowiedź brzmiała NIE, bo to nie dla
mnie i po co to komu. Sądzę, że należy
zostawić to bez komentarza.

Szanowny krytykujący mieszkańcu,
wszystkie te imprezy powstały także
dzięki ogromnej pracy wolontariuszy.
Dla wyjaśnienia – WOLONTARIUSZ
jest to osoba, która z potrzeby ducha,
serca i osobowości oraz charyzmie,
bez osobistych zysków, poświęca swój
czas dla tworzenia czegoś przydatnego, pożytecznego dla innych i dla ciebie mieszkańcu TEŻ! Oczywiście te
działania są wspierane finansowo przez
gminę (w tym roku ponad 100 tys.)
projekty krajowe i unijne. Dużo prac
organizacyjno-technicznych wykonują
wolontariusze ze Stowarzyszeń i grup
nieformalnych. Stowarzyszenie Cyklistów, Puch Ostu, Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni, LOT, Zdolna Dolna,
Stowarzyszenie Kolei Izerskiej, UTW,
Stowarzyszenie Senior 60 czy Rady Parafialne. Trudno wyliczyć wszystkich
– pominiętych przepraszam. Ogromna
rolę mają w tym MOKSiAL i MOPS,
które często są podmiotami inspirującymi i wiodącymi wiele imprez. Należy

zaznaczyć kilka wydarzeń: organizowane już od wielu lat Maksymilianki;
impreza, która nabiera coraz większego
rozmachu i zyskuje popularność a skierowana jest nie tylko do mieszkańców
lecz w dużej mierze do turystów. Integruje ona nie tylko ludzi bawiącej się na
niej, ale co najważniejsze – ludzi, którzy
ją organizują. Są to Rada Parafialna,
Radni Rady Miasta, Stowarzyszenia i
MOKSiAL. Jak to wspaniałe – nic tu nie
dzieli a łączy wspólna idea. Dużym zainteresowaniem cieszy się letnia akcja
MOKSiAL-u ArtSkwer i organizowane
przez MOPS i Lokalnych Niebanalnych
„Kocham Cię Szklarsko”. Ostatnio zorganizowano dwie duże akcje charytatywne mające na celu zdobycie funduszy na rehabilitację dwojga dzieci Blanki i Aleksa. I tu był pokaz współpracy
tak organizatorów z różnych środowisk
jak i sponsorów. Odnośnie sponsorów,
jest ich spora grupa i wyobraź sobie
– narzekający na wszystko mieszkańcu – dają swoje wyroby i usługi „za
darmo”!!! W świetle tych faktów wyżej
wymienione zarzuty to obrażanie licznej
grupy wspaniałych ludzi dobrego serca.
Andrzej Ślazyk
Stowarzyszenie Senior 60

AKCJA ZIMA 2017
Podstawowym zadaniem MZGL
Dział Komunalny w zakresie AKCJI
ZIMA jest między innymi zwalczanie skutków zimy oraz zabezpieczenie
przejezdności dróg, bezpiecznego poruszania się pieszych poprzez odśnieżanie
i likwidowanie gołoledzi materiałami
szorstkimi oraz posprzątanie miasta po
Akcji Zima.
W ramach przygotowań do Akcji
Zima zgromadzono: 1000 ton piasku,
500 ton soli oraz 11 tys litrów paliwa.
Przygotowany został również sprzęt.
Obecnie dysponujemy następującym
sprzetem:
1. Samochód ciężarowy z pługiem:
DJE 34 MJ (Mercedes HDS);
2. Pojazd specjalny (piaskarko-solarka): DJE 9K75 (Unimog)
3. Koparko-ładowarka JCB 4 CX z
pługiem dwuskibowym – czołowym;
4. Koparko ładowarka JCB 3CX z
8 jednoskibowym – obustronpługiem
nym regulowanym;

8

5. Ciągnik rolniczy Ursus DJE 2R96
przemiennie z JCB 4 CX;
6. Ciągnik komunalny DJE 98 HN
(Solaris) z osprzętem: pług regulowany,
posypywarka, pług wirnikowy;
7. Odśnieżarka dwukołowa, ręczna
wirnikowa (Husqvarna) – 2 szt.;
8. Odśnieżarka dwukołowa, ręczna
wirnikowa (Partner) – 1szt.;
9. Samochód dostawczy do przewozu pracowników: DJE 20 LM (VW);
10. Sprzęt do utrzymania czystości
w mieście: DJE 8V10 (VW);
11. Sprzęt do utrzymania czystości
w mieście: DJE 1X85 (Lublin);
W ramach przygotowań do Akcji
Zima MZGL wykonywał też naprawy
pokryć dachowych w budynkach komunalnych oraz dokonał przeglądów instalacji kominowych. Szacowany koszt
akcji to 250 tys. złotych miesięcznie.
Biuro Działu Komunalnego w godz.
7.00-15.00 od poniedziałku do piątku
tel.75 717 23 56.

W przypadku intensywnych opadów śniegu oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych czas pracy działu
komunalnego wydłuża się tj. od godz.
6:00-22:00 z możliwością pełnienia dyżurów w soboty, niedzielę i święta.
Numery telefonów komórkowych:
UWAGA Zmiana numeru kontaktowego!!!
Telefon dyżurny 516 137 383
Zgodnie z poleceniem kierownika
MZGL pracownicy zaangażowani w
Akcję Zima mają prawo nie odbierać
telefonów z numerów zastrzeżonych.
Szczegółowy plan Akcji Zima
dostępny jest na stronie:
www.mzgl.szklarskaporeba.pl
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Drogi do domu
Lata 80-dziesiąte ubiegłego wieku i
okres transformacji na Dolnym Śląsku
to temat ciekawego projekty „Drogi do
domu” autorstwa mieszkanki Szklarskiej Poręby Karoliny Błażejczak. W
ramach Programu Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro pochodząca ze
Szklarskiej Poręby – Karolina wybrała
się ze swoją mamą Elżbietą w podróż
po Dolnym Śląsku.
Pod koniec września mogliśmy zapoznać się z efektem tej kilkutygodniowej podróży.
Karolina zaprezentowała reportaż
literacki, serię krótkich filmów wideo
i zestaw fotografii archiwalnych. Do
rozmowy zaprosiła również bohaterów swego reportażu: mamę Elżbietę
Błażejczyk, Rudego i pana Jana. Poznaliśmy świat sprzed 30 lat widziany
oczami młodej osoby. Cały projekt nie
jest zapisem historycznym. Jest raczej,
zgodnie ze swą nazwą, próbą znalezienia drogi do domu, drogi do poszukiwania swojej tożsamości. Wpisuje się tym
samym w bardzo silny trend poszukiwania tożsamości przez mieszkańców

Dolnego Śląska opartej z jednej strony
na historii regionu sięgającej czasów
przedwojennych i wcześniejszych, jak
i wspólnych powojennych przeżyciach.
Karolina Błażejczak dzięki opowieściom mamy przywołała czasy, których

zaków pokolenia 60 latków widziane z
perspektywy pokolenia urodzonego po
okresie transformacji. Ta niezwykła podróż w czasie dała ciekawy efekt. Można się z nim zapoznać czytając reportaże
literackie Karoliny Błażejczak dostępne
w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie współorganizatora spotkania.
Rezydencja „Drogi do domu” zorganizowana została dzięki Programowi

sama nie pamięta i próbowała zrozumieć
rzeczywistość i przeżycia jej matki, kiedy ta ostatnia była dwudziestokilkulatką. Zapis Karoliny to historie Dolnoślą-

Rezydencji Artystycznych A-i-R Wro,
będącego częścią Europejskiej Stolicy
Kultury Wrocław 2016.
(MOKSiAL)

Warsztaty w MOKSiAL 2016/2017
W październiku br. ruszył w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie nowy sezon warsztatów stałych.
W bogatej ofercie zajęć ruchowych,
kreatywnych i pozwalających zdobyć
nowe umiejętności każdy znajdzie coś
dla siebie.
Dzieci mogą rozwijać swoją twórczość na zajęciach plastycznych, a zajęcia taneczno-ruchowe i taneczne z
pewnością poprawią ich koordynację,
poczucie rytmu i pozwolą zdobyć nowe
umiejętności. Dla młodzieży prowadzone są zajęcia z tańca nowoczesnego
z elementami hip-hop. Ponadto prowadzone są zajęcia wokalne i nauki gry na
gitarze dla różnych pod względem poziomu zaawansowania grup. Osoby nieposiadające swojego instrumentu mogą
na zajęciach wypożyczyć gitarę.
Wszyscy chcący zadbać o kondycję
fizyczną i dobre samopoczucie mogą
uczestniczyć w zajęciach jogi, aerial
jogi (wykorzystującej podwieszone pod

sufitem chusty), Tai Chi oraz Zumby.
Dla par lubiących tańczyć i chcących
odkryć miłość do tanga od listopada rusza nauka tego tańca.
W naszym ośrodku kultury raz w
tygodniu odbywają się spotkania senio-
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rów oraz wykłady i zajęcia manualno-artystyczne Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Działa u nas także chór „Porębianie” i grupa teatralna.
MOKSiAL jest otwarty na propozycje mieszkańców Szklarskiej Poręby,
dlatego osobiście, drogą telefoniczną
lub mailową można kontaktować sie z
nami w tej sprawie. W trzech szkołach
naszego miasta ustawione zostały kolorowe drzewka, na których dzieci i dorośli mogą wypisywać swoje pomysły.
Drzewka te już na stałe wpisane zostaną w szkolną przestrzeń i będą swego
rodzaju mostem między ośrodkiem
kultury i mieszkańcami. Oprócz propozycji warsztatów pojawiać się tam będą
plakaty i informacje związane z przedsięwzięciami podejmowanymi przez
MOKSiAL.
Zachęcamy do korzystania z oferty
warsztatowej naszego ośrodka kultury i
dzielenia się sowimi pomysłami.
(MOKSiAL)
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Rajskich Ptaków Śpiew
13 nowych niezwykłych, energetycznych i niepowtarzalnych
obrazów pokazała Ludmiła Riabkowa podczas wernisażu, jaki miał
miejsce w Cafe Esplanda 7 października.
Artystka Wędrującej Duszy, jak
Ludmiła sama o sobie mówi, pokazała min. portrety swoich najbliższych.
Ludmiła ma swój niepowtarzalny
styl, którego nie da się pomylić z żadnym innym.
Na wernisaż przybyło wielu
mieszkańców Szklarskiej i okolic. Pojawili się również artyści tworzący pod

Szrenicą. Jednym z nich był Zbigniew
Frączkewicz, który dzień po wernisażu

obchodził okrągły jubileusz. Nie pozostało to niezauważone przez organizatorów wieczoru czyli Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Były kwiaty dla artysty i szampan.
Świetnym dopełnieniem wieczory
był koncert Piotra Wyrostka, który na
akordeonie zagrał m.in. pełne pasji
utwory Astora Piazzoli. Obrazy Ludmiły w Cafe Esplanada podziwiać będzie można do końca lutego 2017 r.
MOKSiAL bardzo dziękuje Rodzinnemu Parkowi Rozrywki Esplanada oraz Hotelowi Bornit za pomoc
w zorganizowaniu wernisażu. Dziękujemy również Panu Juliuszowi
Olszewskiemu oraz Gabrysi Zając za
udostępnienie zdjęć.
(MOKSiAL)

Rok 2017 w Szklarskiej Porębie
ROKIEM
WLASTIMILA HOFMANA
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie ustanowiła Rok 2017 Rokiem Wlastimila Hofmana.
Uchwała została podjęta dla upamiętnienia przypadających w 2017
ważnych roku rocznic związanych z życiem i twórczością wielkiego malarza i
poety Wlastimila Hofmana:
• 110 rocznicą nominacji na członka
Wiedeńskiej Galerii Secesji (Wienner
Secession Galerie),
• 75 rocznicą wydania tomiku wierszy
pt. „Przez cierpienie do wolności”,
• 70 rocznicą zamieszkania w Szklarskiej Porębie,
• 25 rocznicą nadania imienia Szkole
Podstawowej Nr 5 w Szklarskiej Porębie,
• 10 rocznicą wycieczek szlakiem Wlastimila Hofmana.
Wlastimil Hofman urodził się 27
kwietnia 1881 r. w Karlinie, zmarł 6
marca 1970 r. w Szklarskiej Porębie.
Polski malarz, przedstawiciel symbolizmu. Studiował w Szkole Sztuk
Pięknych w Krakowie pod kierunkiem
Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego, a
następnie w École des Beaux-Arts w
Paryżu10
pod kierunkiem Jean-Leona Gerome’a.

10

Sławę młodemu Hofmanowi przyniósł obraz „Spowiedź” wystawiony w
1906 roku w warszawskiej Zachęcie.
W 1907 roku Wlastimil Hofman, jako
pierwszy Polak, otrzymał nominację
na członka Wiedeńskiej Secesji. Po
sześcioletnim okresie pracy twórczej w
Pradze i Paryżu powrócił do Krakowa,
gdzie zbudował dom i pracownię, kierując swą twórczość na „sztukę rodzimą”. W 1942 roku wydał tomik wierszy
„Przez cierpienie do wolności”. Po wojennej tułaczce, w roku 1947 zamieszkał
w Szklarskiej Porębie w domu do dziś
noszącym nazwę „Wlastimilówka”.
Był kontynuatorem bogatej tradycji
kolonii artystycznej kreując przez lata
życie kulturalne w Szklarskiej Porębie.
Nawiązał serdeczne więzi z mieszkańcami i turystami, którzy pozowali mu
do obrazów, dla których malował, z
którymi zżył się i przyjaźnił. Oprócz
portretów namalował wiele obrazów o
tematyce antycznej, baśniowej i religijnej, w tym: cykl 30 obrazów „Ojcze
nasz”, Czterej Ewangeliści, cykl „Tajemnice Różańca”, Adoracja Dzieciątka
(tryptyk), Chrystus Eucharystyczny, św.
Jadwiga, św. Maria Magdalena, Madonna z Dzieciątkiem, obrazy w ołtarzach
kościołów p.w. Bożego Ciała i p.w. Nie-

pokalanego Poczęcia NMP w Szklarskiej Porębie oraz p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Przyjaciel artysty Jan Izydor
Sztaudynger określił Hofmana mianem
„malarza wewnętrznego blasku”.
Szczególne więzi łączyły malarza
z zakonnikami Klasztoru Franciszkańskiego kierującymi parafią pw. Bożego Ciała w Szklarskiej Porębie: o. Innocentym Majem i o. Maksymilianem
Januszkiewiczem. To dla obu świątyń
malarz namalował najwięcej obrazów o
tematyce sakralnej.
W 1992 roku Szkole Podstawowej
w Szklarskiej Porębie nadane zostało
imię Wlastimila Hofmana. Dom malarza, dziś własność prywatna, funkcjonuje jako muzeum w praktycznie nienaruszonym stanie, które przepełnione
duchem artysty tworzy klimat miejsca
i czasu. Wnętrze kryje m.in. pracownię
mistrza, gdzie nadal stoją sztalugi, a na
stoliku leżą pędzle i paleta z farbami. Na
poczesnym miejscu znajduje się portret
mistrza artysty – Jacka Malczewskiego,
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którego zapoczątkowaną linię symboliczno-alegoryczną w malarstwie, kontynuował Hofman. Od lat pracownia i
pokoik gościnny udostępniane są zwiedzającym. Niestety, obiekt poddaje się
„zębowi czasu”, pilnie wymagając rewitalizacji.
Wlastimilowi Hofmanowi nadany
został tytuł Honorowego Obywatela
Szklarskiej Poręby, a jedna z ulic miasta nosi jego imię. W uznaniu dla bogatej twórczości artysta był wielokrotnie
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.
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. – Bądźmy dla siebie dobrzy,
bądźmy dla siebie życzliwi – tak dzi-

odznaczany, m.in. Złotym Medalem na
Polu Sztuki (1929), Złotym Krzyżem
Zasługi (1933), Krzyżem Oficerskim
Odrodzenia Polski (1937), Orderem
Białego Lwa (Czechosłowacja, 1948),
Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski (1961).
Wlastimil Hofman spoczywa na
cmentarzu komunalnym w Szklarskiej
Porębie wraz z żoną Adą.
Inicjatywa uczczenia największej
w powojennej historii Szklarskiej Po-

ręby osobowości spotkała się z wielkim uznaniem i poparciem wielu osób
i środowisk. Wszak wiele dzieci, które
pozowały do obrazów żyje i mieszka w
grodzie pod Szrenicą. Wiele obrazów
a szczególnie portretów znajduje się
w prywatnych zbiorach mieszkańców.
Program obchodów jest bardzo bogaty.
W jego realizację włączyły się miejskie
instytucje, szkoły i osoby prywatne.
(red.)

SŁUP POKOJU
siejszą uroczystość podsumował incjator akcji, Jerzy Sapiela, prowadzący w
Szklarskiej Porębie szkołę Aikido.
– Cieszę się, że spotykamy się dziś
w tym miejscu i z takiej okazji. To ważny dzień dla Szklarskiej Poręby. Każdy
bowiem ma możliwość działania na
rzecz pokoju na świecie. Nie koniecz-

nie przez wielkie zdarzenia w skali międzynarodowej, ale przede wszystkim
czyniąc pokój w swoim najbliższym
otoczeniu – powiedział burmistrz Mirosław Graf.
Słupy Pokoju mają przypominać
czym dla nas jest pokój i jak ważne jest
jego osiągnięcie. Mają przypominać o
jego niewymiernej wartości.
Po ceremonii odsłonięcia słupa adepci szkoły Aikdo
Jerzego Sapieli prezentowali
swoje umiejętności a następnie,
japońscy goście poprowadzili
w szkole warsztaty z „drogi pisma” czyli japońskiej kaligrafii
oraz trudnej ale niezwykle efektownej sztuce składania papieru
– origami, Była też chwila aby
wyróżnić uczniów biorących
udział w konkursach dotyczących pokoju: literackim i plastycznym.
Robert Kotecki

Jesień z Jazzem
Ostatni weekend października
upłynął przy muzycznych jazzowych
dźwiękach. W sali koncertowej CRR
KRUS mieliśmy okazję wysłuchać
koncertu w wykonaniu muzyków młodego pokolenia PIOTR SCHMIT &
TOMASZ BURA QUARTET. Muzycy zaprezentowali lekkie i finezyjne
brzmienie jazzu okraszone błyskotliwym poczuciem humoru. Trzon zespołu stanowił duet trąbka z fortepianem,

a dopełnieniem muzycznego brzmienia
była perkusja z basem.
Twórczość muzyków rozpoznawalna jest w środowisku jazzowym. Piotr
Schmidt ma na swoim koncie siedem
wydanych, autorskich płyt. Od pięciu
lat notowany jest w pierwszej szóstce
jako „najlepszy trębacz jazzowy roku”
w ankiecie Jazz Top magazynu Jazz
Forum. Pianistyka Tomasza Bury jest
rozpoznawalna od pierwszej nuty, a
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nowoczesne harmonie, wirtuozowskie
improwizacje i dojrzała technika sprawiły, że został prędko zauważony przez
brytyjskich muzyków i doceniony przez
publiczność. Na koncert muzyk przyleciał z Londynu gdzie na stałe mieszka i
komponuje.
Sobotni koncert odbył się w jako impreza towarzysząca w ramach Krokus
Jazz Festiwal. Przybyłej publiczności
dziękujemy za miłe przyjęcie muzyków
oraz wspaniałą atmosferę. Zapraszamy
na kolejne wydarzenia organizowane
przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej.
(MOKSiAL)
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Polana Jakuszycka – Nowy Początek
Po 6 latach burzliwych negocjacji
w sprawie modernizacji i rozbudowy
Polany Jakuszyckiej, umowy zostały
podpisane. Duża część Polany Jakuszyckiej została sprzedana i wydzierżawiona
spółce Dolnośląski Park Innowacji i Nauki podlegającej Urzędowi Marszałkowskiemu. To warunek konieczny rozpoczęcia inwestycji.
Umowa obwarowana jest wieloma
warunkami, z których najważniejsze
dotyczą celu transakcji – budowy nowoczesnego ośrodka narciarstwa biegowego i biathlonu. Wśród innych warunków

jest zobowiązanie do umożliwienia Stowarzyszeniu Bieg Piastów organizacji
zimowego, Letniego, Rowerowego i
Ultra Biegu Piastów.
Umowa obwarowana jest wieloma
warunkami, z których najważniejsze
dotyczą celu transakcji – budowy nowoczesnego ośrodka narciarstwa biegowego i biathlonu. Wśród innych warunków
jest zobowiązanie do umożliwienia Stowarzyszeniu Bieg Piastów organizacji
zimowego, Letniego, Rowerowego i
Ultra Biegu Piastów.
– Dzięki zakupowi dwóch działek
oraz wydzierżawieniu
trzeciej jesteśmy gotowi
do kolejnego etapu prowadzenia
inwestycji,
którym będzie wybór
projektanta i projektu budowlanego oraz
inżyniera
kontraktu.
Jeszcze w tym miesiącu
samorząd województwa podpisze również z
ministerstwem sportu i
turystyki list intencyjny

o wspólnym finansowaniu tego przedsięwzięcia – mówi marszałek Cezary Przybylski.
Kolejnym krokiem będzie uzyskanie
pozwolenia na budowę i projektów wykonawczych, a ostatecznie wybór generalnego wykonawcy inwestycji. Te działania zaplanowane są na przyszły rok, a
nowy obiekt ma powstać do końca roku
2018.
Będzie to nowoczesna baza sportowa, uwzględniająca trasy biegowe i
biathlonowe ze strefą startu, mety oraz
pętlą karną, strzelnicę biathlonową, boisko piłkarskie i bieżnię lekkoatletyczną
o długości 200 m oraz górkę saneczkową i rowerową dla dzieci i młodzieży.
W głównym obiekcie dostępne będą
miejsca noclegowe, sale konferencyjne i
szkoleniowe oraz tunele dla zawodników
i trenerów, łączące szatnie i część treningową ze strefą startu oraz strzelnicą.
– Inwestycja na Polanie Jakuszyckiej
to dla Szklarskiej Poręby ogromny krok
naprzód. Krok co najmniej o jedna epokę – ocenia burmistrz Mirosław Graf.
Robert Kotecki

Jesienny Piłkarski Turniej Żaków
Jesienny Turniej Żaków przyciągnął
do Szklarskiej Poręby piłkarskie nadzieje regionu. Turniej został zorganizowany
wspólnie przez Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej oraz Miejski Ludowy Klub Sportowy „Woskar”.
Mecze w związku z kiepską pogodą
rozgrywano w hali Szkoły Podstawowej
nr 1. Wystartowało osiem drużyn. Trzy
ekipy wystawił MOKSiAL, dwie Lechia
Piechowice, a po jednej Orzeł Mysłakowice, Olimpia Kowary i Rudawy Janowice Wielkie.
Licznie zgromadzeni kibice wśród,
których dominowali żywiołowo reagujący rodzice młodych piłkarzy, oglądali przede wszystkim radosny futbol.
Młodzi adepci piłkarskiego rzemiosła
być może mieli troszeczkę kłopotów z
realizacją założeń taktycznych kreślonych przez trenerów ale wynikało to z
ogromnego serca do gry i niesamowitej
ambicji. Nie brakowało jednak przy tym
pomysłowych akcji i pięknych bramek.
Turniej składał się z rozgrywek grupowych
12(po 4 drużyny w każdej grupie)
a następnie spotkań decydujących o kolejności w turnieju.
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W emocjonującym finale spotkały się drużyny
MOKSIAL I ze
Szklarskiej Poręby
i Lechii Piechowice I. Z tej stojącej
na bardzo dobrym
poziomie potyczki
zwycięsko wyszedł
MOKSiAL
po
bramkach zdobytych przez Marcela
Świerczka, Franka Popłońskiego
i Konrada Kowalczyka. Piechowickie
żaki też miały kilka świetnych okazji
ale stojący w bramce ekipy gospodarzy
Alan Kirylczuk za każdym razem wychodził z opresji obronną ręką.
Mecz finałowy:
MOKSiAL I Szklarska Poręba –
Lechia Piechowice 3:0
Najlepszym graczem turnieju został
Oskar Soiło z Lechii Piechowice.
Najlepszym bramkarzem Wojtek Potapczyk z Orła Mysłakowice.

Koronę króla strzelców zdobył natomiast Marcel Świerczek z MOKSiAL-u
I.
Wszystkich młodych piłkarzy pamiątkowymi medalami dekorował burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław
Graf. Szef miasta pod Szrenicą gratulował zawodnikom postawy, nie szczędził
słów uznania dla piłkarskich umiejętności, deklarując jednocześnie organizacje
podobnych turniejów w przyszłości.
Robert Kotecki
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Piknik Sportowy dla Alexa
Piknik Sportowy – pod taką nazwą 16 października 2016r na kompleksie boisk przy ul. Okrzei odbyła
się impreza rekreacyjno-sportowa,
której ideą była pomoc i zbiórka
funduszy dla chorego mieszkańca
Szklarskiej Poręby 2 letniego Alexa.
W tym dniu odbyły się pokazowe
mecze skrzatów, żaków i orlików –
dzieci trenujących w sekcji piłki nożnej
działającej przy MOKSiAL-u. Tego
dnia odbył się również już po raz trzeci
Marsz Różowej Wstążki - to wspaniała inicjatywa mająca na celu zwrócenie
uwagi wszystkich kobiet na profilaktykę i zwiększenie świadomości związanej z rakiem piersi.
Wisienką na torcie był mecz drużyn
kobiecych - to mamy i dziewczęta z
Gimnazjum Sportowego rozegrały niezwykle emocjonujący mecz.
Na deser wszyscy mogli podziwiać

niezwykle widowiskową rywalizacją
panów rozgrywających spotkanie w
ogromnych dmuchanych kulach – Bobblach Football.
Podczas całego pikniku wszystkie
dzieci mogły korzystać ze strefy animacji prowadzonych przez Fundację
KOBOLT- szczudła, rzutki, piłki lekarskie, skakanki, tory przeszkód , narty
wieloosobowe, hokej - każdy znalazł

coś dla siebie. Atrakcji i emocji było co
niemiara.
Dla uczestników i kibiców przyjaciele Alexa przygotowali stoiska z ciepłymi przekąskami, ciastami i grillem, a
stowarzyszenie senior 60 zorganizowało loterię fantową.
Odbyła się również licytacja piłki
z podpisami wszystkich piłkarzy Zagłębia Lublin, którą udało się pozyskać
podczas sobotniego meczu Ekastraklasy w Lublinie, dzięki pomocy Pani Mari
Mielniczak, której bardzo serdecznie
dziękujemy.
Mimo pochmurnej pogody wszyscy
doskonale się bawili.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację i pomoc byliście
wspaniali. Dzieciakom i mamom dziękujemy za dostarczenie cudownych
emocji. Generalnie ogromne podziękowania dla wszystkich i każdemu z osobna, a Alexowi dużooo zdrówka !!!
(MOKSiAL)

Damian Syjonfam
& Irie Gunz
Zapraszamy na koncert Damnian
Syjonfam & Irie Gunz 12 listopada
do Cafe Park Esplanada o godz. 21.00
Damian Syjonfam to artysta, który przyciąga na koncerty ludzi w każdym wieku. Wpływa na to bardzo bogata treść
tekstów, śpiewana prostym, potocznym
ale najbliższym naszym sercom językiem. W jego tekstach każdy z nas odnajduje część swojego życia. Ma niepowtarzalną barwę głosu, która wciąga
publiczność z każdą zaśpiewaną piosen-

ką. Emocje i energia towarzysząca występom sprawia, że każdy jego koncert
to niezapomniane przeżycie do którego
chce się wracać. W lutym 2016 roku
ukazał się drugi album Damiana Syjonfam „TO CO BYŁO, TO BĘDZIE”.
W pierwszym miesiącu sprzedaży
płyta znalazła się na Liście OLIS, aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w bestsellerach gatunku w EMPIK-u. Zapraszamy!!!
(MOKSiAL)
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