Trwa wiosenna akcja sprzątania miasta. Kolejne obszary Szklarskiej Poręby są sprzątane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. Nie zawsze ta praca jest szanowana. Nie brakuje osób, które z lenistwa, bo tylko tak to można nazwać, zamiast do kosza, śmieci rzucają gdzie popadnie, najczęściej pod
nogi. Wokół LO i Gimnazjum nie trudno dostrzec opakowania po słodyczach i napojach.
Ale są też pozytywne zachowania.
Część mieszkańców domów przy ul. 11
Listopada włączyła się w akcję sprzątania. Sami zgłosili się do MZGL po worki

na śmieci i posprzątali tereny zielone
wzdłuż tej ulicy. Dziękujemy i zachęcamy
np. młodzież szkolną, aby posprzątała
śmieci, które pozostawia w lesie za LO.
Wiosenna akcja potrwa co najmniej do
połowy kwietnia. Wówczas poznamy ile
śmieci zebrano, a co za tym idzie, jakie

są koszty tej akcji. Pieniądze na ten cel
pochodzą z podatku śmieciowego.
Przy okazji sprzątania miasta zmuszono do działania zarządcę dróg
wojewódzkich, z których usunięto nie tylko
śmieci, ale zalegający
piasek. Mandat nie poskutkował w przypadku
Generalnej
Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad. Sprawa więc skierowana została do sądu.
Chodzi o czystość ulic
Jeleniogórskiej, Jedności Narodowej, Sikorskiego i Szosa Czeska.
Ich zarządcą jest GDDKiA stąd mandat karny
dla kierownika regionu
tej instytucji. Są to centralne ulice w mieście i muszą zostać
wysprzątane.
Od początku akcji „wiosenne porządki” wystawiono 22 imienne, terminowe nakazy porządkowe. Ukarano
9 osób, w 15 przypadkach Straż Miejska ograniczyła się do pouczenia wy-

znaczając termin posprzątania nieruchomości. W dwóch przypadkach sprawę
skierowano do sądu

W dniu 25 marca 2014 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i
przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie w
związku z celami zawartymi w Miejskim
Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania
Alkoholizmowi, Narkomanii w Szklarskiej Porębie na rok 2014. Podmioty,
które ubiegały się o środki z programu, powinny były w swoich ofertach zawrzeć
elementy profilaktyki konkretnych zagrożeń, krótkie opisy problematyki występującego uzależnienia oraz widoczne
etapy działań profilaktycznych, zakończone podaniem określonych rezultatów
np. zwiększeniem świadomości oraz wiedzy na temat problemów związanych z
używaniem alkoholu, środków psychotropowych czy innych używek, zwiększeniem wiedzy na temat alternatywnych
form rozwoju oraz instytucji świadczących pomoc osobom uzależnionym.
Na realizację zadań złożonych zostało
5 ofert na łączną kwotę 25 591 złotych.
Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała cztery złożone wnioski. Jedna
oferta została odrzucona z przyczyn formalnych. Środki przyznano: Towarzystwu Sportowemu REGLE Szklarska Poręba na realizację zadania pn. „Festyn
Sportowo Rodzinny ŻYJ ZDROWO I
SPORTOWO”. Podczas festynu, który
odbędzie się w dniu 19 lipca br., zorganizowany zostanie bieg rodzinny oraz konkurs promujący zdrowy styl życia. Stowarzyszenie
Rodziców
Dzieci
Niepełnosprawnych „Światełko” otrzymało wsparcie na realizację dwóch zadań:
„przeciwdziałanie uzależnieniom poprzez
aktywizację i integrację dzieci, młodzieży
i ich rodziców” – w ramach działań dzieci,
młodzież i rodzice będą mogli uczestniczyć w warsztatach animacji czasu wolnego. W ramach drugiego zadania pn. „poznawanie historii oraz zabytków Dolnego
Śląska” – przeprowadzona zostanie przez
Bractwo Rycerskie „żywa lekcja historii”.
Wsparcie otrzymało również Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni na realizację zadania pn. „Dolny Śląsk mocny wolontariatem sportowym”. Celem tego projektu
jest promocja i upowszechnianie wolontariatu sportowego oraz promocja idei i
postaw związanych z zachowanie fair
play i spędzania czasu bez używek.
Łączna kwota przyznanych dotacji wyniosła 10 000 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie bierze udział w akcji: STAŃ PO
ZIELONEJ STRONIE MOCY.
Założeniem akcji jest prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych z zakresu
selektywnej zbiórki odpadów oraz recyklingu i poprawy świadomości ekologicznej.
Celem akcji jest zbiórka m.in.
☼ płyt CD/DVD/BR, zużytych telefonów, baterii, ładowarek od telefonów
☼ etui od płyt CD/DVD/BR, kabli, pilotów (od TV), pendrivy, dyski HDD, słuchawki
☼ żelazka, maszyny do szycia, odkurzacze, czajniki, suszarki, prostownice, depilatory
☼ golarki, tostery, gofrownice, frytkownice, wagi elektroniczne, miksery, roboty kuchenne
☼ masażery, wentylatory, sokowirówki, ekspresy do kawy i herbaty,
nawilżacze powietrza
☼ radia samochodowe, odtwarzacze DVD/CD/VHS, kamery, nawigacje, magnetowidy
☼ radia CB, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, myszki komputerowe
☼ klawiatury, wieże HI-FI, aparaty fotograficzne, kalkulatory, komputery, laptopy,
projektory,
☼ telefony stacjonarne, wkrętarki, wiertarki, konsole, routery, zegarki elektroniczne
Zebrany sprzęt jest zamieniany na pomoce naukowe dla szkoły.
Prosimy mieszkańców o przynoszenie niepotrzebnego sprzętu
z listy do szkoły przy ul. 1 Maja 32.

Powstający dom przy ulicy Waryńskiego będzie mieć 15 mieszkań socjalnych. Najwięcej będzie lokali jednoizbowych o powierzchni 27 m 2. Dwa
mieszkania będą mieć ponad 40 m2.
Zgodnie z umową, koszt budowy obiektu
zamknie się w kwocie miliona złotych.
Nieco większe będą lokale w przebudo-

wywanym na cele mieszkaniowe dawnym
„pensjonacie” Hubertus. Budynek wymagał gruntownego remontu. Jednak wyłoniony wykonawca w ostatnich tygodniach
bardzo przyspieszył z pracami i jest szansa
na na szybsze oddanie budynku do użytku.
W obu obiektach, mieszkania będą
miały bardzo dobry standard i trafią do
nich osoby, z którymi nigdy wcześniej nie
było problemu, jeśli chodzi o utrzymanie
mieszkań.

Rozwój turystyki i narciarstwa na terenach górskich w obrębie parków narodowych, był tematem spotkania Parlamentarnego Zespołu ds. Likwidacji Barier
Rozwoju Narciarstwa, Turystyki i Sportów Górskich w którym uczestniczył burmistrz Szklarskiej Poręby. Podczas wystąpienia przedstawione zostały prawne
uwarunkowania jakie stoją na przeszkodzie rozwojowi górskich miejscowości i
konkurowania z sąsiednimi czeskimi kurortami. Tegoroczna zima była tego doskonałym przykładem. Po czeskiej stronie

Karkonoszy inwestorzy mogą równać nartostrady, wprowadzać na nie ciężki sprzęt,
gry tymczasem w naszej części Karkonoszy prace są mocno ograniczone. Nie wolno
na przykład usunąć korzeni po poszerzeniach nartostrad, albo głazów. Zgodnie z
wydawanymi decyzjami, nieliczne prace
porządkowe, mogą być wykonywane ręcznie, bez użycia ciężkiego sprzętu. To w
efekcie powoduje, że na polskich nartostradach trzeba wielokrotnie więcej śniegu,
który pokryje wszystkie nierówności terenu.
Podczas sejmowego spotkania usta-

lono, że podjęte zostaną dalsze kroki aby
ułatwić procedury środowiskowe, tak,
aby w niektórych przypadkach nie potrzebne były decyzje środowiskowe. Jeśli
coś raz zostało uznane za nartostradę, nie
ma powodu, aby niemal przy każdej, nawet drobnej inwestycji, powtarzać procedury, które niczego nowego nie wnoszą.
Zmiany w prawie nie nastąpią natychmiast, jednak jest duże poparacie ze strony
ministerstwa Sportu i Turystyki. W spotkaniu udział też brali przedstawiciele
środowisk ekologicznych, którzy również dostrzegli, że niektóre przepisy wymagają ponownej analizy i korekty.

Świat jest ciekawy. Każdy kto choć
przez chwilę uczestniczył w VII eMZeTce - czyli Morenowym Zawrocie
Głowy musiał dojść do takiego wniosku.
Dwa dni ostatniego weekendu (21 i 22
marca) to było prawdziwe święto dla
tych , którzy zainteresowani są nie tylko
najbliższym otoczeniem.
W Chacie Izerskiej podróżnicy w pasjonujący sposób snuli opowieści o odległych miejscach jak: Gambia, Senegal,
Iran, Sri Lanka, Abchazaja czy groty
Turcji. Uczestnicy eMZeTki mogli wyruszyć w swoja własna podróż - "krajoznawczo - kulinarną" do niewielkiego
czeskiego browaru Studanka.
VII Morenowy Zawrót Głowy zakończył koncert zespołu "Nad Porami Roku",
którego organizatorem był Miejski Ośro-

dek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej. Muzycy wprowadzili słuchaczy w łagodne klimaty piosenki poetyckiej, turystycznej i folk. Niebanalna muzyka i
poezja w treści i formie były świetnym
akcentem kończącym tegoroczną eMZeTkę. Artyści wielokrotnie bisowali, a
koncert zakończył się po północy.

Wznowiono prace na budowie budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego.
W przetargu wyłoniono nowego wykonawcę, który dom ma skończyć budować
do końca wakacji. Z poprzednią firmą rozwiązano umowę z winy wykonawcy, a
sprawa trafiła do sądu, który rozstrzygnie
sprawy rozliczeń.

Budynek przy ul. Piastowskiej 24 tzw. „Jelonek” jest w katastrofalnym stanie technicznym i powinien zostać rozebrany. Aby
dostać pozwolenie na rozbiórkę niezbędna
jest zgoda wszystkich właścicieli nieruchomość. W przypadku „Jelonka” 58,6% budynku należy do osoby prywatnej, a tylko
41,4% do Gminy Szklarska Poręba. Gmina
nie może więc sama decydować o rozbiórce
całego budynku i ponosić kosztów na nie

swoją nieruchomość. Właścicielka drugiej
części budynku nie chce współpracować.
Urząd Miejski wystąpił więc do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tego budynku. Tylko w ten sposób
może bowiem zostać wydany nakaz rozbiórki, jednocześnie prosząc o niezwłoczne
załatwienie sprawy z uwagi ... oraz obecnie.
na zagrożenie zdrowia i życia

ludzi. Jednak Nadzór Budowlany nie poczuwa
się do realizacji swoich ustawowych obowiązków.
Gmina swoją część budynku zabezpieczyła przed wejściem osób niepowołanych.
Druga część obiektu należąca do osoby prywatnej jest niezabezpieczona i grozi zawaleniu. Budynek nie tylko szpeci tę część miasta, lecz stwarza realne zagrożenie dla życia
i zdrowia ludzi. Sprawa oczywiście w ten sposób nie zostanie pozostawiona.

Gospoda „Jelonek” (pośrodku)
na przedwojennej widokówce...

Jak co roku świetlica Środowiskowa Plus
oraz Świetlica Środowiskowo-Terapeutyczna
„Cegiełka” działające przy MOPS-ie prowadziły w okresie ferii zimowych dla
wszystkich dzieci z naszego miasta akcję
„Ferie w mieście” W czasie dwóch tygodni
ferii w zajęciach w obu świetlicach uczestniczyło dziennie średnio ok. 50 dzieci w tym
25 dzieci, które na co dzień nie są wychowankami świetlic.
Do największych atrakcji przygotowanych przez wychowawców świetlic dzieci

zaliczyły wyjazd do teatru animacji w Jeleniej Górze na spektakl „Tylko jeden dzień”
połączony z wypadem na lodowisko i na
pizzę oraz wyjazd do Aquaparku w Świeradowie Zdroju.
Wychowawcy świetlic nie zapomnieli także
o zajęciach ruchowych. Dzieci uczestniczyły
w wypadzie do Rodzinnego Parku Rozrywki
Esplanada oraz wzięły udział w przygotowanych przez p. Roman Klimka zajęciach z
mini tenisa halowego. Atrakcja dla małych łasuchów była wizyta w kawiarni Fantazja.

Części warsztatów dla dzieci przygotowana była w partnerstwie przez MOPS i
MOKSIAL. W ramach nich dzieci uczestniczyły m.in. w zajęciach plastycznych z elementami arteterapii, zajęciach ceramicznych,
dogoterapii oraz warsztatach z robienia bransoletek i maskotek ze skarpetek. Spotkały się
również z autorką książek dla dzieci p. Joanną
Chmielewską.
Akcja „Ferie w mieście” finansowana
były ze środków budżetu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
uzyskanych z wydawanych miejscowym
podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów
alkoholowych (MOPS-MSL)

W związku z faktem, iż pojawiło się wiele
wątpliwości i zapytań dotyczących możliwości powrotu pacjentów do SP ZOZ w
Szklarskiej Porębie pragnę wyjaśnić:
1/ każdy ubezpieczony ma prawo dwa
razy do roku bezpłatnie zmienić lekarza,
pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki
zdrowotnej ( POZ );
2/ trzecia zmiana w roku kalendarzowym
kosztuje 80,00 zł i wpłacana jest na konto NFZ;
3/ złożenie deklaracji u nowego świadczeniodawcy (w nowej przychodni) jest jednocześnie wypowiedzeniem współpracy z
dotychczasowym lekarzem, pielęgniarką lub
położną POZ;
4/ do końca miesiąca, w którym pacjent
złożył deklaracje w nowej przychodni, obo-

wiązuje jeszcze umowa z poprzednim świadczeniodawcą . Np. jeżeli deklaracja złożona
została z datą 10.03.2014r. to do końca miesiąca marca jesteście Państwo nadal objęci
opieką dotychczasowej Przychodni POZ, a
od 01.04.2014r. wszelkie badania i wizyty lekarskie realizujecie u nowego świadczeniodawcy czyli tam gdzie złożona została deklaracja;
5/ poza wyżej opisaną sytuacją nie ma żadnych okresów karencji, wystarczy przyjść do
SP ZOZ w Szklarskiej Porębie przy ul. Szpitalnej 1 i w rejestracji lub u pielęgniarki środowiskowej wypełnić deklarację i tym prostym sposobem od nowego miesiąca można
zostać Pacjentem Przychodni Miejskiej przy
SP ZOZ w Szklarskiej Porębie;

Przedszkole „Balonik” to miejsce, które
powstało z myślą o dzieciach od 2,5 do 5 lat.
Przedszkole stanowi przestronny, nasłoneczniony lokal o powierzchni ponad 90 m2
na parterze bloku mieszkalnego przy ul. Małej 1f z zadbanym terenem zielonym oraz
ogrodzonym placem zabaw, który wyposażony jest w sprzęt do zabaw ruchowych. Lokalizacja w samym centrum miasta sprawia
dogodny dojazd i bezpieczne dojście do
przedszkola. Atutem BALONIKA jest atrakcyjna oferta zajęć, w tym: język angielski, karate, zajęcia rytmiczno-taneczne, gimnastyka
korekcyjna, zajęcia logopedyczne, zajęcia
nauki pływania. Dodatkowym atutem są planowane od 1września godziny pracy przed-

szkola od godz. 6:30 do godz. 18:30 przez
cały rok. Oferta nie jest ostateczna i będzie
ewaluowała wraz z potrzebami dzieci oraz
oczekiwaniami rodziców.
Docelowo w przedszkolu przebywać będzie maksymalnie 18 dzieci co stwarza „kameralne’ warunki do pracy. O opiekę, wychowanie i wysoki poziom zajęć
dydaktycznych zadba wykwalifikowana kadra pełna entuzjazmu i pomysłów na kreatywne działania. Podstawa programowa
wychowania przedszkolnego będzie realizowana zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przedszkole BALONIK zaczyna swoją
działalność już od 1 kwietnia 2014 roku zapraszam rodziców do skorzystania z oferty
adaptacyjnej dziecka do podjęcia edukacji
przedszkolnej oraz specjalnej oferty wakacyjnej naszego przedszkola.
Wszelkie informacje i zapisy pod numerem telefonu Helena Grześ 503 050 601 lub
od 1 kwietnia na stronie internetowej
www.przedszkole-balonik.pl

Spotkanie z Joanną M. Chmielewską zainaugurowało cykl wieczorów autorskich w
Cafe Park Esplanada w Szklarskiej Porębie.
Sala była zapełniona czytelniczkami i czytelnikami do ostatniego miejsca. „Mąż zastępczy” to kolejna powieść tej pisarki od 4 lat
mieszkającej w Szklarskiej Porębie. Joanna M.
Chmielewska podczas spotkania opowiadała o
kulisach powstawania tej książki. A jest to lektura niezwykła, pełna humoru, ciepła i życia. I
nie tylko dla kobiet. „Mąż zastępczy” może się
również spodobać panom. http://www.wydawnictwomg.pl/maz-zastepczy/
To czwarta powieść tej autorki. Pani Joanna
podczas spotkania zapowiedziała kolejną,

uchylając rąbka tajemnicy, że będzie dotyczyć Szklarskiej Poręby. Już jest podpisana
umowa z wydawcą, a my czekamy na jej premierę z nadzieją, że będzie zaprezentowana
w ramach cyklu spotkań z ludźmi ciekawymi
w Cafe Park Esplanada. Dziękujemy
za spotkanie zarówno Pani Joannie,
jak i czytelniczkom i czytelnikom.Przy okazji warto nadmienić,
że książka dla dzieci autorstwa Pani
Joanny pt. „Muszla” została nominowana do konkursu „Przecinek i
Kropka” na najlepszą książkę dla
dzieci. Rok wcześniej w tym samym
konkursie wygrała jej „Niebieska
Niedźwiedzica”. Zapraszamy do
głosowania http://www.przecineki-

6/ każde świadczenie medyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, z
którego korzysta pacjent zdeklarowany w
innej przychodni na terenie tego samego
miasta jest płatne. Dotyczy to świadczeń
medycznych w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej np.:- wizyta u lekarza rodzinnego, internisty, pediatry np.: wizyta domowa, wizyty planowe takie jak zaopatrzenie pacjenta w leki stałe, wizyta
kontrolna, udział w badaniach profilaktycznych;- wizyta w gabinecie zabiegowym np.: EKG, szczepienie, zastrzyk- wizyta w laboratorium celem pobrania badań
(krew, mocz);- wizyta pielęgniarki środowiskowej w domu pacjenta;- wizyta pielęgniarki położnej
Małgorzata Bińczak
Dyrektor SP ZOZ
w Szklarskiej Porębie

kropka.pl /konkurs
Kolejny wieczór autorski planowany jest
na maj, a gościem będzie fotografik Karol
Nienartowicz, którego zdjęcia zawisły w galerii Cafe Park Esplanada.

Szklarska Poręba – miasto pięknie położone na zboczach gór i w górskich dolinach atutów turystycznych ma wiele.
Uroda pejzażu, różnorodność przyrody,
możliwość
skorzystania ze zróżnicowanych form
czynnego wypoczynku to same atuty. A co
dla człowieka mniej aktywnego, dla którego sam kontakt z przyrodą to jednak za
mało, który chciałby coś przeżyć, poznać,
zobaczyć? Otóż może nie każdy jeszcze
wie, że w Szklarskiej Porębie funkcjonuje
kolonia artystów. Formalnie przynajmniej
– gdyż jest ona w niewielkim stopniu widoczna, a także, nawet wśród mieszkańców – stosunkowo mało znana. Za pomocą cyklu wywiadów z członkami
kolonii – spróbujemy
ją przedstawić oraz
ustalić powody, dla
których tak ogromny
potencjał w tak niewielkim stopniu jest
wykorzystywany.
Kolonia artystyczna
w Szklarskiej Porębie
kojarzona jest głównie
z czasem przedwojennym, a konkretnie z
pisarzami - Carlem i
Gerhartem Hauptmannami, inicjatorami,
sprawcami i głównymi
animatorami kolonii
historycznej. Tymczasem zaraz również po
wojnie światowej pojawiło się w mieście szeroko pojęte środowisko twórcze. W postaci literatów, którzy wraz z innymi osiadłymi w
Karkonoszach pisarzami, zamierzali
utworzyć Związek Pisarzy Sudeckich. W
dawnym Domu Hauptmannów utworzono
Dom Pracy Twórczej Literatów Polskich,
zaś w Szklarskiej Porębie zamieszkał Jan
Izydor Sztaudynger. Znaną pracownię fotograficzną otworzył polski fotografik –
Jan Korpal, na ulicy Matejki zamieszkał
bardzo znany malarz – Wlastimil Hofman,
w hucie „Józefina” (późniejsza „Julia”) pojawił się – uznany za ojca polskiego artystycznego szkła unikatowego – Henryk Albin Tomaszewski. To najwybitniejsze
postaci tamtego czasu. Życie towarzyskie
w ówczesnej Szklarskiej Porębie kwitło –
bale, rauty spotkania literacko-towarzyskie
były na porządku dziennym. Miasto unik-

nęło zniszczeń wojennych, miało charakter modnego kurortu więc przez niemal rok
cały zjeżdżali tu celebryci z całego kraju,
szczególnie znani aktorzy. Wspomnienia
z tamtych czasów spisuje pani Janina
Korpal, która miała możliwość poznania
wielu z tych interesujących postaci.
Los pierwszej powojennej kolonii artystów zamknął się w pierwszej połowie
lat 50-tych, gdy komunistyczny reżim
zdusił wszelkie przejawy radości życia i
wolności twórczej. W Szklarskiej Porębie
pozostał Wlatimil Hofmann i Korpalowie,
artystyczny szum ucichł. W końcu lat 50tych lekkie ożywienie nastąpiło wokół
huty szkła, w której wzorcowni zatrudnieni zostali artyści – szklarze, absolwenci

Wydziału Szkła wrocławskiej uczelni:
Regina i Aleksander Puchałowie oraz Jan
Owsiewski. W latach 70-tych pojawił się
malarz z Krakowa – Tadeusz Nodzyński,
który prowadził galerię ARS (1975-85) ze
stałą ekspozycją malarstwa sztalugowego.
Życie artystyczne toczyło się jednak dość
niemrawo.
Kolejna artystyczna fala emigracyjna,
sprowokowana skomplikowaną sytuacją
społeczno-polityczną kraju, nastąpiła w latach 80-tych XX wieku. W Szklarskiej Porębie i okolicach ponownie zaczęli się
osiedlać artyści szukający twórczej przystani w bezpośrednim otoczeniu natury.
Wśród nich znalazły się postacie wybitne jak znany rzeźbiarz Zbigniew Frączkiewicz, fotograficy - Tomasz Olszewski
i Piotr Lipiński, projektantka wnętrz Lidia Śniatycka – Olszewska, malarze Be-

ata i Janusz Koneccy, Krzysztof Figielski,
Grażyna Tereszkiewicz, ceramiczka Magdalena Wrońska-Wiater. Skupili się wokół
Esplanady gdzie zamierzali utworzyć lokalne centrum artystyczne, aktywnie działające na rzecz twórczości i kształcenia
młodzieży. Nie udało się z prostej przyczyny - kultura w kraju niezbyt zasobnym
materialnie, nie utrzyma się sama, potrzebuje wsparcia finansowego władz. W
1990 r. Zbigniew Frączkiewicz uruchomił
Galerię F, zamkniętą kilka lat później z
tego samego powodu, po czym rozpoczął
budowę „Kamieniołomu” – przestrzennej
prezentacji swoich znanych w świecie
„Żelaznych ludzi” na placu przy ulicy Kilińskiego.
W 2004 roku nastąpiło włączenie
Szklarskiej Poręby do działań EuroART
- międzynarodowej organizacji skupiającej wioski i miasta funkcjonujące jako kolonie artystów. To wydarzenie przyczyniło
się do powstania „Nowego
Młyna” - stowarzyszenia występującego w imieniu artystów, reprezentującego ich interesy oraz
prowadzącego promocję sztuki.
Obecnie „Nowy Młyn” zrzesza
67 osób. Są to artyści z okolicznych miejscowości – malarze,
rzeźbiarze, literaci, ludzie teatru
oraz zainteresowani rozwojem
kultury w regionie i jej promocją.
W skład stowarzyszenia wchodzi
również liczna grupa malujących
i piszących artystów amatorów
tworzących znakomite, prowokacyjne tło dla sztuki elitarnej. Cechą znacznie różniącą kolonię artystów w Szklarskiej Porębie od
pozostałych dwóch słynnych polskich kolonii - Kazimierza Dolnego i Zakopanego - jest jej całkowicie
naturalny, niejako oddolny rozwój, budowanie z inicjatywy artystów, bez
udziału, zwłaszcza finansowego władz
państwowych. To pozwala szklarskoporębskiej kolonii zachować ogromną różnorodność artystyczną, niezależność twórczą i wierność artystycznym ideałom, ale
równocześnie znacznie utrudnia życie
zmuszając do zarobkowania na innych polach niż sztuka.
Czy tak będzie zawsze, czy i co można
zmienić, jak artyści widzą swoją rolę w
miejskiej społeczności i czego oczekują
od niej oraz od władz miasta, a co mogą
dać sami – na te pytania spróbujemy uzyskać odpowiedź. Z drugiej strony byłoby
interesujące poznać opinie mieszkańców
miasta na temat artystycznej działalności
części z nich.
Bożena Danielska

Mimo że za oknami mróz i śnieg w dniu
16 marca br na zorganizowanym z inicjatywy lokalnych liderów Osiedla Huty
oraz pracowników MOPS-u
„Wielkanocnym spotkaniu”
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 mieszkańcy Osiedla Huty wykonywali
wspólnie przy użyciu różnych technik plastycznych
pisanki i inne ozdoby wielkanocne.
Przy stołach z materiałami plastycznymi zasiadły
trzy pokolenia mieszkańców
tej części naszego miasta.
Nie zabrakło też gości spoza
Osiedla. Ilość kolorowych
jajek powiększała się w błyskawicznym tempie. Każdy
znalazł coś odpowiedniego
dla siebie. Znakomita większość przybyłych ozdabiała
jajka woskiem. Jednak nie zabrakło także
amatorów wyklejanek i innych technik

Założone jesienią ubiegłego roku Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni w
Szklarskiej Porębie otrzymało właśnie
informacje od Zarządu Województwa
Dolnośląskiego o przyznaniu wnioskowanej dotacji na realizacji projektu pn.
„Dolny Śląsk mocny wolontariatem
sportowym”. Projekt ten realizowany
będzie jako zadanie publiczne z zakresu
wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2014 r. W
toku realizacji projektu w okresie od 1
kwietnia do 31 lipca br. będą podejmowane działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o wolontariacie
sportowym oraz zainicjowanie dyskusji
o szansach i wyzwaniach w związku z
rozwojem wolontariatu sportowego w
naszym regionie. Praktycznym aspektem
projektu będą: zorganizowana w maju
konferencja z dyskusją panelową z
udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentami z uczelni Dolnego
Śląska w tym wolontariuszy mających
doświadczenie w wolontariacie sportowym, wizyta studyjna w Szklarskiej Porębie Jakuszycach w Stowarzyszeniu
Bieg Piastów oraz przygotowanie reko-

tworzenia pisanek. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty wykonywania Palm Wielkanocnych. Gość spe-

cjalny spotkania Anna Potrzeszcz
prezentowała zebranym wykonywanie
mendacji do rozwoju wolontariatu sportowego w oparciu o wnioski pokonferencyjne i badania przeprowadzone
wśród uczestników konferencji oraz wizyty studyjnej. Projekt powstał w odpowiedzi na wyraźny wzrost zainteresowania wolontariatem sportowym i
zapotrzebowaniem na wolontariuszy na
dużych imprezach sportowych organizowanych na terenie całego naszego
województwa. Jest też efektem doświadczeń zebranych podczas organizacji wolontariatu w czasie Pucharów
Świata w narciarstwie biegowym odbywających się w naszym mieście w roku
2012 i 2014 oraz perspektywą organizacji przez miasto kolejnych międzynarodowych imprez sportowych w kolejnych latach.
W roku 2014 Stowarzyszenie będzie
realizowało dwa inne projekty na rzecz
lokalnej społeczności finansowane ze
środków pożytku publicznego tj.
„Szklarska Majówka w Szklarskiej Porębie. Próba ocalenia wspomnień. Festyn
hutnictwa szkła” oraz „Sobótka świętojańska czyli zwyczaje i obrzędy integrujące społeczność Szklarskiej Poręby”
do udziału których zapraszamy wszystkich mieszkańców (MSL)

szydełkiem kordonkowych „koszulek”
na jajka. Można śmiało powiedzieć, że dorosłym ozdabianie jajek sprawiało tyle
samo zabawy, co dzieciom. Całość spotkania uświetniły swoim występem przedszkolaki próbujące śpiewem zachęcić
wiosnę do przyjścia.
Mieszkańcy Osiedla Huty jak zwykle
nie zawiedli. Uczestnicy spotkania ozdobili również duże styropianowe jaja, które wraz z życzeniami świątecznymi od
mieszkańców Osiedla Huty
dzieci przekazały do Urzędu
Miasta i Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Inne wykonane pisanki
pozostały w Przedszkolu,
dzieci wystawią je do sprzedaży na corocznym Kiermaszu Wielkanocnym.
Następna „świąteczna”
akcja, na której zrobimy
wspólny łańcuch już w grudniu, ale już dziś zapraszamy
wszystkich na Osiedle Huty
na Festyn Hutniczy w dniu
18 maja 2013 r połączony w
tym roku z obchodami 65-lecia Przedszkola na Osiedlu Huty
(MOPS-MSL)

22 marca już po raz trzeci pod Szrenicą wystartowała ogólnopolska akcja
BiegamBoLubię. Tradycyjnie już spotkania będą się odbywały na stadionie
Maraton, w każdą sobotę o godz. 9:30 w
okresie od 22.03.2014 do 18.10.2014.
Trenerami są Marek Deputat i Dariusz
Kruczkowski. BiegamBoLubię co roku
przyciąga coraz większą liczbę uczestników chcących aktywnie spędzać czas.
Jest to świetny sposób na bieganie pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zapraszamy.

