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Miejski Ośrodek Kultury 
w nowej odsłonie

Budynek Miejskiego Ośrodka 
Kultury Sporty i Aktywności Lo-
kalnej przez wiele lat straszył wy-
glądem. Teraz doczekał się grun-
townego remontu. 

Nowy wygląd obiektu robi ogromne 
wrażenie. Wymiana dachu, termomo-
dernizacja budynku, wymiana instalacji 
elektrycznej konieczna była nie tylko 
ze względów estetycznych, ale przede 
wszystkim dla bezpieczeństwa. Nie-
mniej nowa elewacja chyba wszystkim 
się podoba.

Tegoroczne prace są kontynu-
acją wcześniejszych, prowadzonych 
w poprzednich latach. Cztery lata temu  
w budynku wymieniono okna oraz wy-
remontowano pracownie, w których 

prowadzone są zajęcia. W kolejnych 
latach planowane jest wyremontowanie 
korytarzy oraz klatki schodowej.

Co jednak najważniejsze remont 
ośrodka nie kosztował nas ani złotówki. 
Jest wynikiem porozumienia pomiędzy 
Szklarską Porębą a holdingiem Zdro-
jova Invest, który prace przeprowadził 
w ramach naliczonych kar umownych. 
To pewnego rodzaju kompensata zobo-
wiązań jakie powstały w wyniku nali-
czenia kar umownych za opóźnienia 
w terminie realizacji inwestycji przy 
ulicy Armii Krajowej. Poprzednie wła-
dze w 2014 zrezygnowały z dochodze-
nia należności zrzekając się przeszło 
miliona złotych. 

Pamiętać przy tym należy, że wy-
sokość kar umownych była jednym 
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z ważniejszych kryteriów przetargu na 
zbycie nieruchomości przy ulicy Armii 
Krajowej. 

Obecny burmistrz Mirosław Graf 
stanął na stanowisku, że nie ma podstaw 
aby bezwarunkowo zrzekać się należ-
nych miastu odszkodowań. Obie strony 
wykazały się jednak wolą polubownego 
załatwienia sprawy czego efektem jest 
zawarte porozumienie i niezaprzeczalna 
wymierna korzyść dla miasta.

MOKSiAL zaprasza na dzień otwarty 
10 października 2018 r. od godziny 15.00. 
W programie wiele atrakcji. Więcej szcze-
gółów na www.szklarskaporeba.pl

Robert Kotecki

Trójkowy ambasador
Związany ze Szklarską Porębą Marek Niedźwiecki został Ambasado-
rem Karkonoszy.

Od kilku lat Towarzystwo Karko-
noskie i Związek Gmina Karkonoskich 
wręczają tytuł Ambasadora Karkono-
szy. To tytuł honorowy przyznawa-
ny osobom, które swą działalnością, 
współpracą z karkonoskimi miejscowo-
ściami i dorobkiem wspierają promocję 
subregionu w Polsce i na świecie.

W 2018 roku tytuł Ambasadorów 
przyznano: Marii Ewie Poradowskiej
-Werszler z Wrocławia, od ponad 40 
lat organizującej w Kowarach warszta-
ty sztuki włókna; Urlichowi Junkerowi 
z Niemiec, badaczowi historii regionu 
i tłumaczowi z języka niemieckiego 
starych dokumentów, publikującemu 
o subregionie, wzbogacającemu zbio-
rami lokalne biblioteki; Grażynie Praw-
dzie z Warszawy – tłumaczce literatury 
niemieckiej, m.in. książki Dagmar von 

Gersdorf „Na całym świe-
cie tylko ona – o miło-
ści Elizy Radziwiłłówny 
z Ciszycy do późniejsze-
go króla Prus Wilhelma”; 
Markowi Niedźwieckie-
mu obecnie sławiącemu 
Karkonosze i Góry Izer-
skie na antenie Radiowej 
Trójki oraz wielkiemu 
przyjacielowi gór naszych.

Tytuł Ambasadora 
Karkonoszy w imieniu 
redaktora Niedźwieckiego  
8 września odebrał 
w Bukowcu burmistrz 
Szklarskiej Poręby Miro-
sław Graf. Pan Marek nie 
mógł zaszczycić obecnością wydarze-
nia JESIEŃ ZE SZTUKĄ W BUKOW-

CU – W gościnie 
u hrabiny von Reden.

P a m i ą t k o w y 
kryształ z Huty Ju-
lia wraz z dyplo-
mem i panoramą 
Sudetów Zachod-
nich nasz Gospodarz 
przekazał Marko-
wi Niedźwieckie-
mu w Jakuszycach, 
podczas spotkania 
kawowego w gościn-
nych progach Hotelu 
BIATHLON.

Świeżo mianowany Ambasador 
Karkonoszy swą wdzięczność za uho-
norowanie wyraził w kilku osobistych 
słowach:

„Kiedyś Grażka zawiozła mnie do 
Juliana do biura Biegu Piastów. Kawa, 

ciastko… Powiedziałem, że mam ocho-
tę na spacer. Julian mnie zawiózł na dro-
gę do Orla. Poszedłem ze 4 kilometry 
i z powrotem. I już wtedy wiedziałem, 
że to jedno z moich miejsc na świecie. 
Minęło 20 lat i nic się nie zmieniło. Mo-
imi Rodzicami Chrzestnymi Izerskich 
są więc Grażyna Biederman i Julian 
Gozdowski. Dziękuję… A! I bardzo 
dziękuję za wyróżnienie. Ma dla mnie 
wyjątkowe znaczenie...”

Wierzymy, że Pan Marek, tak jak 
przez ostatnie dwadzieścia lat, będzie 
nadal będzie sławił Szklarską Porębę, 
Góry Izerskie, Karkonosze i cały nasz 
zakątek Polski, który daje Jemu i innym 
tak wiele przyjemności.
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Kandydaci na radnych i burmistrza Szklarskiej Poręby

Popłoński Paweł – KWW Dla Mieszkańców 
Michał Malski – KWW Gospodarni dla 
Miasta

OKręg 6
Dorota Dymińska – KWW Łukasza Bogu-
sza
Marzena Filusz – KWW Lepsza Szklarska 
Poręba
Jolanta Książek – KWW Rodzina Karkono-
ska
Joanna Hammer-Ślazyk – KWW Dla Miesz-
kańców
Rafał Wróblewski – KWW Gospodarni dla 
Miasta

OKręg 7
Roland Kacperski – KWW Łukasza Bogu-
sza
Adrian Fitzet – KWW Lepsza Szklarska Po-
ręba
Marcin Barbarowicz – KWW Rodzina Kar-
konoska
Joanna Osińska – KWW Joanny Osińskiej
Bogdan Ginter – KWW Dla Mieszkańców
Dorota Morawska-Romańczuk – KWW Go-
spodarni dla Miasta

OKręg 8
Alicja Stasiak – KWW Rodzina Karkonoska
Krystyna Kupis – KWW Dla Mieszkańców
Cezary Karwowski – KWW Lepsza Szklar-
ska Poręba
Krzysztof Jahn – KWW Gospodarni dla 
Miasta

OKręg 9
Łukasz Bogusz – KWW Łukasza Bogusza
Kamil Kasperowicz – KWW Lepsza Szklar-
ska Poręba 
Dariusz Ostasiewicz – KWW Rodzina Kar-
konoska
Wojciech Biernat – KWW Katarzyny Bie-
lańczyk
Teresa Żywicka – KWW Gospodarni dla 
Miasta

OKręg 10
Jan Kołodziej – KWW Łukasza Bogusza
Radosław Przybylski – KWW Lepsza 
Szklarska Poręba
Iwona Pyrcz – KWW Rodzina Karkonoska 
Robert Jagiełło – KWW Katarzyny Bielań-
czyk
Arkadiusz Wichniak – KWW Gospodarni 
dla Miasta

OKręg 11
Małgorzata Drużkowska – KWW Łukasza 
Bogusza
Joanna Krawietz – KWW Lepsza Szklarska 
Poręba
Agnieszka Rusecka – KWW Rodzina Kar-
konoska
Izabela Broś – KWW Dla Mieszkańców
Piotr Paliński – KWW Gospodarni dla  
Miasta

OKręg 12
Piotr Kozioł – KWW Lepsza Szklarska  
Poręba
Janina Paszkowska – KWW Rodzina  
Karkonoska
Danuta Firlej – KWW Katarzyny Bielań-
czyk
Jan Taisner – KWW Gospodarni dla Miasta

OKręg 13
Jolanta Wiśniewska – KWW Łukasza  
Bogusza
Sylwia Cybulska Pyczak – KWW Lepsza 
Szklarska Poręba
Mateusz Zając – KWW Mateusz Zając
Antoni Bodziony – KWW Rodzina Karko-
noska
Medard Milejski – KWW Katarzyny Bie-
lańczyk
Ryszard Olas – KWW Dla Mieszkańców
Paweł Liborio – KWW Gospodarni dla  
Miasta

OKręg 14
Bartosz Wójcikiewicz – KWW Lepsza 
Szklarska Poręba
Jerszyńska Krystyna – KWW Rodzina Kar-
konoska 
Anna Skrzynecka-Romaniak – KWW Kata-
rzyny Bielańczyk
Beata Kudelska – KWW Dla Mieszkańców
Marek Ludwiczak – KWW Gospodarni dla 
Miasta

OKręg 15
Jan Dębkowski – KWW Łukasza Bogusza
Iwona Białas – KWW Lepsza Szklarska Po-
ręba
Mirosław Stefanowicz – KWW Rodzina 
Karkonoska
Sabina Burka – KWW Katarzyny Bielań-
czyk
Mirosław Hochół – KWW Dla Mieszkań-
ców
Mirosław Karpiej – KWW Gospodarni dla 
Miasta

Kandydaci na burmistrza: 
Ryszard Rzepczyński – KWW Lepsza 
Szklarska Poręba
Łukasz Bogusz – KWW Łukasza Bogusza
Anna Wondołowska-Grabowska – KWW 
Rodzina Karkonoska
Katarzyna Bielańczyk-Pszciuk – KWW 
Katrzyny Bielańczyk
Grzegorz Sokoliński – KWW Dla Miesz-
kańców
Mirosław Graf – KWW Gospodarni Dla 
Miasta

OKręg 1
Michał Pyrek – KWW Lepsza Szklarska 
Poręba
Ewa Witek – KWW Rodzina Karkonoska
Przemysław Wiater – KWW Dla Mieszkań-
ców
Robert Kotecki – KWW Gospodarni dla 
Miasta

OKręg 2
Grażyna Słocińska – KWW Lepsza Szklar-
ska Poręba
Marian Rytau – KWW Rodzina Karkonoska
Anna Fabiańska – KWW Katarzyny Bielań-
czyk
Wasyl Puka – KWW Dla Mieszkańców
Małgorzata Fiodorów – KWW Gospodarni 
dla Miasta

OKręg 3
Grażyna Wojtaś – KWW Łukasza Bogusza
Grzegorz Cirko – KWW Lepsza Szklarska 
Poręba
Joanna Majdecka – KWW Rodzina Karko-
noska
Janusz Lichocki – KWW Dla Mieszkańców
Bogdan Gulda – KWW Gospodarni dla 
Miasta

OKręg 4
Paweł Janczura – KWW Lepsza Szklarska 
Poręba
Kazimierz Depta – KWW Rodzina Karko-
noska
Małaszuk Mariusz – KWW Katarzyny Bie-
lańczyk
Marcin Michałków – KWW Dla Mieszkań-
ców
Iwona Pawłowska – KWW Gospodarni dla 
Miasta

OKręg 5
Hajdecki Czesław – KWW Rodzina Karko-
noska

W dniu oddania Biuletynu do druku nie były jeszcze znane numery list. Miejsca kandydatów w kolejności 
zgłoszeń. Losowanie list kandydatów na radnych odbędzie się 2 października 2018 r. o godz. 11.00 w Sali 
nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
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Dzień Pokoju w Szklarskiej Porębie
Dwa lata temu na skwerze przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  
i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie stanął Słup Poko-
ju. Miastu pod Szrenicą przekazali go przedstawiciele goi Peace  
Foundation z Japonii.

W uroczystości związanej z drugą 
rocznicą jego postawienia, wzięli udział 
uczniowie szkół w Szklarskiej Porębie, 
przedstawiciele władz miasta z burmi-
strzem Mirosławem Grafem oraz goście 
z Japonii na czele z Panią Sonoko Ta-
naka. Nie mogło oczywiście zabraknąć 
sensei Jerzego Sapieli z Karkonoskiego 

Stowarzyszenia Aikido oraz Jacka Ko-
złowskiego z fundacji Heiwa.

Odwiedziny gości z Goi Peace  
Foundation w Szklarskiej Porębie mają 
już swoją tradycję, albowiem dzięki tej 
fundacji na terenie dojo Mała Iwama 
prowadzonego przez Jerzego Sapie-
lę, został postawiony już w roku 2012 
pierwszy słup pokoju.

Ideą przyświecającą słupom poko-
ju jest zbliżanie ludzi do siebie, a apel 
Niech Ludzkość Świata Żyje w Pokoju 
oprócz wymiaru globalnego odnosi się 
do zwykłej, codziennej ludzkiej życzli-
wości.

(red.)

Nowe pociągi InterCity 
do Szklarskiej Poręby

Od 9 grudnia 2018 wejdzie w ży-
cie nowy roczny rozkład jazdy po-
ciągów.

Na stronach kolejowych został opu-
blikowany projekt rozkładu spółki In-
tercity. Jest kilka nowości na plus dla 
Jeleniej Góry jak i Szklarskiej Poręby. 

Pierwszy dalekobieżny pociąg 
z Jeleniej Góry wyjedzie o godz. 4.40 
(kursuje oprócz niedziel) i będzie to EIP 
„Pendolino” do Warszawy Wsch. przez 
Wałbrzych, Wrocław, Opole, Często-
chowę. Czas przejazdu 5 h 41 min.

O godzinie 7.25 codziennie odje-
dzie IC Barnim do Świnoujścia przez 
Wałbrzych, Wrocław, Leszno, Poznań, 
Krzyż, Szczecin Gł., Międzyzdroje.

10.20 to czas na IC Chełmoński do 
Przemyśla Gł. przez Wałbrzych, Wro-
cław, Opole, Częstochowę, Kraków, 
Rzeszów.

12.41 to kolej na nowość w rozkła-
dzie czyli IC Słowacki codziennie Jele-
nia Góra – Ełk przez Wałbrzych, Wro-
cław, Piotrków Trybunalski, Warszawę, 
Białystok. W sezonie letnim, zimowym, 
majówka, weekendy będzie kursował 
ze Szklarskiej Poręby Górnej. 

15.57 to EIC Śnieżka Szklarska Po-
ręba Górna – Warszawa Wsch. kursują-
cy w weekendy i święta przez cały rok 
przez Wałbrzych, Wrocław, 
Opole, Częstochowę.

16.10 to zaś TLK Halny 
do Bydgoszczy Gł. przez 
Wałbrzych, Wrocław, Lesz-
no, Poznań, Gniezno.

19.52 to także nowość 
w rozkładzie czyli TLK 
Łebsko do Łeby i Koło-
brzegu przez Wałbrzych, 
Wrocław, Głogów, Zieloną 
Górę, Kostrzyn, Szczecin, 

Koszalin kursujący przez całe wakacje 
codziennie.

21.25 to IC Karkonosze do Białego-
stoku przez Lubań Śl., Legnicę, Wro-
cław, Opole, Częstochowę, Piotrków 
Trybunalski, Łódz. W weekendy i se-
zonie zimowym, letnim, majówka skład 
będzie kursował ze Szklarskiej Poręby 
Górnej.

Ostatnim pociągiem tej spółki jest 
TLK Rozewie, wyjazd codziennie 
o godz. 21.43 w kierunku Gdynii Gł. 
przez Wałbrzych, Wrocław, Leszno, Po-
znań, Gniezno, Bydgoszcz. Przez całe 
wakacje pociąg ten będzie kursował 
bezpośrednio do Helu. Projekt może 
ulec kosmetycznym zmianom.
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Szklarska Poręba czytała 
PrZEDWIOŚNIE

W ramach dorocznego czytania 
najwybitniejszych dzieł literatury 
polskiej, słuchaliśmy Żeromskiego 
w interpretacji samorządowców, 
bibliotekarzy, nauczycieli i uczniów. 
Czytanie skupiło uwagę nie tylko 
mieszkańców, ale i turystów.

Szklarska Poręba organizując czy-
telniczą akcję dołączyła do klubu bez 
mała 3000 miejsc na całym świecie, 
gdzie Przedwiośnie głośno czytano.

Popularyzację literatury polskiej 
w ten sposób rozpoczął prezydent Bro-
nisław Komorowski w 2012 r.

Prezydent Andrzej Duda otwiera-
jąc Narodowe Czytanie podkreślił, że 
autor Przedwiośnia – Stefan Żeromski 
nazywany był „sumieniem polskiej 
literatury”, a wybór akurat tej powie-
ści w roku setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości nie był 

przypadkowy. Jej fa-
buła bowiem rozgrywa 
się w latach wybijania 
się i umacniania pol-
skiej niezawisłości. 
Listę lektur-propozycji 
na Narodowe Czyta-
nie 2019 Prezydent RP 
ogłosi wkrótce.

Akcję publicznego 
czytania w Szklarskiej 
Porębie już po raz 
drugi z rzędu zorga-
nizowała Halina Szyl 
– kierownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej.

Szklarska Poręba wspiera czytel-
nictwo także i na co dzień. Biblioteka 
chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom 
i turystom planuje wystawić plenerowe 
biblioteczki, z których będziemy mogli 
pożyczyć książkę, ale też pozostawić 
własną. Dzięki temu nawet turysta, 

który do walizki zapomniał zapakować 
lektury, będzie miał szansę zapuścić się 
we wspaniały świat literatury.

Budek dla lotnych książek stanie 
w mieście kilka. Na początek planowa-

ne są trzy: na Skwerze Radiowej Trójki, 
przy źródełku opodal urzędu miejskie-
go, a trzecia w Dolnej części miasta. Do 
projektu przymierzył się Maciej Wo-
kan, więc jak to określił artysta – będą 
w stylu karkonoskim.

Biblioteka Miejska

Kamera termowizyjna 
dla strażaków 

ze Szklarskiej Poręby
Strażacy ochotnicy ze Szklarskiej 
Poręby otrzymali z rąk minister 
Beaty Kempy kamerę termowi-
zyjną.

Środki na jej zakup (32 tys. złotych) 
pochodziły z Funduszu Sprawiedliwo-
ści. Zreformowany Fundusz Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpe-

nitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwo-
ści, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości, działa od września 
2017 r. Fundusz rozporządza pieniędz-
mi zasądzanymi od sprawców prze-
stępstw. Wnioski mogą składać wyłącz-
nie gminy oraz miasta na prawach po-
wiatu, które zbierały zapotrzebowania 
od OSP na swoim terenie.

 Dzięki kamerze 
strażacy będą mogli bez-
piecznie poruszać się po 
zadymionych pomiesz-
czeniach i rozpoznawać 
przedmioty o zwiększo-
nej temperaturze w sto-
sunku do otoczenia. Po-
zwoli to na szybsze 
odnalezienie ogniska 
pożaru i skuteczniejsze 
prowadzenie działań ga-
śniczych.

Kamera umożliwia również odna-
lezienie osób poszkodowanych, które 
znajdują się w zadymionych ciemnych 
pomieszczeniach objętych pożarem – 
dla nich każda minuta jest bezcenna. 
Sprzęt ten ułatwia również poszuki-
wanie osób, które zaginęły w lesie lub 
zostały przysypane gruzem podczas 
katastrofy budowlanej. To uniwersalne 
narzędzie ratownicze o wielorakich za-
stosowaniach jest jednocześnie bardzo 
odporne na pracę w trudnych warun-
kach takich jak wysoka i niska tempera-
tura, upadek z wysokości lub wibracje.

Strażacy otrzymali jeszcze z rąk bur-
mistrza Mirosława Grafa specjalistyczny 
detektor do pomiaru stężenia gazu ufun-
dowany przez miasto Szklarska Poręba.

Robert Kotecki
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100 ton postawione na nogi
Światło, muzyka i sztuka przez 
duże „S” towarzyszyły wernisażo-
wi kończącemu Międzynarodowy 
Plener rzeźbiarski, jaki odbywał 
się w Szklarskiej Porębie od 27 do 
8 sierpnia tego roku. 

Dla ich olbrzymiego trudu 
fizycznego, ale również dla 
ich umiejętności i finezji. 
Dla odbiorców może stać 
się niezwykłym symbolem 
łączenia siły abstrakcyjnym 
myślenia człowieka z siłą 
i potęga natury. 

Odsłonięciu rzeźby to-
warzyszył gitarowo-granito-
wy performance muzyczny 
w wykonaniu Michła Pucha-
ły. Muzyk zagrał specjalnie 
na ten wernisaż przygoto-
waną kompozycję na szczy-
cie monumentalnej rzeźby. 
Wszystko zostało magicznie 
podświetlone prze Pracow-
nię Architektoniczną Qbik 
s.c. a na granitowej ścianie 
wyświetlono w wielkiej 
skali zdjęcie jakie powstały 
podczas pleneru.

Podczas pleneru powstała niezwy-
kła na skale europejska rzeźba, która 
wyróżniać będzie Szklarską Porębę na 
tle innych turystycznych miejscowości. 
Plener i wernisaż to jedynie pierwszy 
etap kilkuletniego projektu. Jego efek-
tem ma być powstanie szlaku granitowe-
go prowadzącego w Szklarskiej Porębie 
przez miejsca mocno z granitem karko-
noskim związanym. Będzie to interak-
tywna, urozmaicona niezwykła, intrygu-
jąca i magiczna podróż w świat sztuki, 
sztuki użytkowej, architektury, geologii, 
petrologii, przemysłu kamieniarskiego 

i niezwykłych pod względem przyrodni-
czym miejsc Szklarskiej Poręby. Podróż 
przybliżająca regionalny skarb jakim jest 
Karkonoski Granit.

Międzynarodowy Plener Rzeźbiar-
ski pn. „100 ton” oraz wernisaż zorgani-
zował Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej 
Porębie. Organizator składa olbrzymie 
podziękowania dla osób i firm, bez któ-
rych pomocy cały projekt nie miałby 
szans powodzenia. 

Dziękujemy:
•  Kopalni Izer Ik – jej dyrektorowi Ka-

zimierzowi Frydrychowi i właścicie-
lowi Igor Kotsabiukowi oraz pracow-
nikom,

•  Hotelowi Sasanka – dyrektorowi Ra-
fał Wróblewski,

•  Nadleśnictwu Szklarska Poręba,
•  Miejskiemu Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej – kierownikowi Domini-
kowi Piś i pracownikom,

•  Pracowni Architektonicznej Qbik s.c., 
•  Rafałowi Maćkowiakowi,
•  Helenie Jankowskiej, 
•  Referatowi Promocji Miasta.

Każda z wymienionych osób i firm 
przyczyniła się do ostatecznego sukce-
su jakim było niewątpliwie odsłonięcie 
rzeźby. 

tekst MOKSiAL
foto: R. Kotecki, MOKSiAL

 
 

Podczas wernisażu w dawnym wy-
robisku „Wiciarka” odsłonięto monu-
mentalną rzeźbę autorstwa Zbigniewa 
Frączkiewicza pn. „100 TON”. Nad 
powstaniem owej rzeźby pracowało  
czterech artystów. Z Czech: Ales John, 
Martin Skala i z Polski: Maciej Wo-
kan i Grzegorz Pawłowski. Rzeźbiarze 
mieli za zadanie wyrzeźbić w blokach 
granitowych stopy o wymiarach 130 cm  
x 120 cm x 70 cm. Stopy te zostały pod 
koniec pleneru osadzone pod olbrzymi 
100-tonowy blok granitowy, który mie-
ścił się w kamieniołomie Wiciarka. Po-
wstała monumentalna rzeźba w górach 
Izerskich, która intryguje rozmiarami, 
kształtem i przesłaniem. 

Według autora projektu Zbigniewa 
Frączkiewicza jest hołdem dla ludzi 
pracujących na co dzień w granicie. 
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Szklarska Poręba ponownie doceniona 
jako przyjazna rowerzystom

W Szklarskiej Porębie można po-
jeździć na rowerze jak mało gdzie. 
Na obszarze objętym granicami 
gminy jest 450 km dróg rowero-
wych. 

Oznakowane setkami strzałek kie-
runkowych, tabliczek i słupków, rozry-
sowane na mapie „Rowerowa Kraina” 
i w aplikacji mobilnej, są łatwo dostęp-
ne i przyjazne rowerzystom. Bardziej 
wymagającym użytkownikom dwóch 
kółek służy także bike park o pow. 600 
m2 z wieloma atrakcyjnymi elementa-
mi. Jeśli wspomnimy także wiele wy-
darzeń sportowych i rekreacyjnych dla 
rowerzystów w każdym wieku i stopniu 
wtajemniczenia, wymieniając choć-
by tylko Festiwal Rowerowy BIKE 
WEEK, czy Rowerowy Bieg Piastów, 
to nie można się dziwić, że Szklarska 
Poręba po raz piąty została dostrzeżona 
w Ogólnopolskim Konkursie GMINA 
PRZYJAZNA ROWERZYSTOM, or-

ganizowanym przez PTTK Turystykę 
Rowerową pod patronatem honorowym 
Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz 
Polskiej Organizacji Turystycznej. Or-
ganizowany jest od 2012 r. W tym roku 
gmina otrzymała najwyższe uznanie 
w postaci Grand Prix. Wręczone zosta-
ło podczas dziewiątych targów branży 
rowerowej BIKE-EXPO w Kielcach. 
Załącznikiem do honoru i dyplomu jest 
rower ze wspomaganiem elektrycznym 
ufundowany przez Centrum Pojazdów 
Elektrycznych TRYBECO.

Przyda się już wkrótce, podczas 
Rowerowego Biegu Piastów, bowiem 
w tym roku po raz pierwszy zostaną 
rozegrane zawody na rowerach hybry-
dowych.

Kwiaty w mieście
TErrA FLOWEr POWEr od 
lipca zbierała fotograficzne depe-
sze z całej Polski ukazujące pięk-
nie ukwiecone miejskie klomby, 
skwery, place i ulice.

W publicznym głosowaniu przez 
Internet trwającym do 31 sierpnia br., 
o miano Najpiękniej Ukwieconego 
Miasta rywalizowało 127 miejscowości 

z całej Polski, a pośród nich Szklarska 
Poręba. Zwyciężyło Świnoujście zdo-
bywając ponad 26 tys. głosów. Nasze 
miasto uplasowało się w połowie staw-
ki, ex aequo z Karpaczem, Kudową
-Zdrojem i Wolsztynem.

Organizatorem plebiscytu był blog 
dla miłośników zieleni miejskiej – IN-
SPIROWANI NATURĄ z Zielonej 
Góry.

Szanowni Jubilaci,
 jest mi niezmiernie milo poinformować, że 

tegoroczne Jubileusze Pożycia Małżeńskiego 
odbędą się w dniu 5 października 2018 o godzinie 17.00 

w Hotelu Sasanka przy ul. Słowackiego 4. 
Zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o potwierdzenie swojej obecności na wskazany 

w zaproszeniu numer telefonu do dnia 3 października 2018 r. 
Będzie mi bardzo miło spotkać się z Państwem, by wspólnie obchodzić to wyjątkowe wydarzenie. 

Burmistrz Szklarskiej Poręby
 Mirosław Graf
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ŚLADAMI WLASTIMILA HOFMANA 

W rodzinnym Parku rozryw-
ki odbyło się uroczyste otwarcie 
ścieżki dydaktycznej Śladami 
Wlastimila Hofmana.

Sztalugi z obrazami naszego mistrza 
będące najbardziej widowiskowym ele-
mentem ścieżki, odsłonięte przez dzieci 
z przedszkola Kryształek w Szklarskiej 
Porębie, zobaczyć będziemy mogli 
wkrótce przy punktach ścieżki.

Śladami Wlastimila 
Hofmana pójść może-
my po 12-kilometrowej 
ścieżce dydaktycznej. 
Spacer trasą z siedmio-
ma punktami, na których 
wystawione są prace ar-
tysty, dostarczy nie tyl-
ko wrażeń wizualnych. 
Będzie także wycieczką 
poprzez malownicze za-
kątki Szklarskiej Poręby, 
przybliży zabytki, posze-
rzy wiedzę. Każdy przy-

stanek nawiązuje do szklarskoporęb-
skiego życiorysu malarza: jest pośród 
nich Wlastimilówka, w której przez lata 
mieszkał i tworzył, jest Rodzinny Park 
ESPLANADA, gdzie żona artysty po 
raz pierwszy w Szklarskiej Porębie wy-
stawiła prace Hofmana, są też kościoły 
obdarowane świętymi obrazami.

Niespodzianką jest ósma sztaluga 
– to zachęta dla artysty, niekoniecznie 
profesjonalnego. Na niej może znaleźć 
się dzieło każdego, kto ma pomysł i po-
trafi namalować obraz godny kolekcji 
malowideł Pana Wlastimila.

Ścieżka dydaktyczna Śladami Wla-
stimila Hofmana to kolejny, inspirujący 
do aktywnych wędrówek szlak tema-
tyczny w Szklarskiej Porębie. Niesłab-
nącą popularnością cieszą się Magicz-
ny szlak Ducha Gór i Szlak Waloński, 
więc z pewnością też pierwszy malar-

ski, ku pamięci malarza przypadającego 
do wielu gustów, będzie uczęszczany. 
Skorzystają nie tylko turyści, ale także 
mieszkańcy, bowiem wciąż żyją ci, co 
Wlastimila Hoffmana – sąsiada pamię-
tają. 

(red.)

ZAPrASZAMy NA ZAJęCIA WArSZTATOWE!
Od 1-go października rozpoczynamy działania. Nasz wyremon-

towany budynek jest przygotowany na Wasze odwiedziny. Działamy  
od 8:00 do 21:00 od poniedziałku do piątku.

Zapisy połączone z pierwszymi zajęciami zaczęliśmy od 1 wrze-
śnia. Chcemy niedługo wprowadzić jeszcze dodatkowe zajęcia z mne-
motechnik i wklęsłodruku. Pierwsze zajęcia są darmowe po to, aby 
każdy uczestnik mógł ocenić swoje możliwości lub kompetencje na-
szych instruktorów.

Od 01.10.2018 ruszamy z zajęciami: Aerial Joga, Zumba, Pla-
styka, Wokal, Joga, Tai-Chi, Mozaika, Tango, Taniec Nowoczesny 
i Akrobatyka. Od 15.10.2018 tańczymy z Zumbą Gold i Zumbą Junior.

Zajęcia są płatne 60 zł/miesiąc (Zumba płatna 140 zł za 12 spo-
tkań) w formie karnetu imiennego. Ważność karnetu to 2 miesiące. 
PROSIMY O DOKONYWANIU PŁATNOŚCI ON-LINE. Ułatwi 
nam to znacznie pracę. 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej,  
ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska Poręba, nr konta: 06 10202124 
0000830201095595. Informacje pod nr telefonu tel. 75 717-36-14. 

MOKSiAL
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Muzeum JUNA ponownie otwarte
18 marca 2015 spłonął budynek 
w którym mieściło się Muzeum 
Ziemi JUNA. Od ponad 20 lat 
funkcjonowało prezentując ko-
lekcje minerałów z Polski i Świata 
oraz pamiątki po ludziach zwią-
zanych z Kotliną Jeleniogórską. 
Po trzech latach jakie minęły od 
pożaru to niezwykłe miejsce odro-
dziło się niczym feniks z popiołów.

Muzeum Ziemi JUNA w Szklarskiej 
Porębie – oto jeden z symboli miasta 
pod Szrenicą. Okrutnie doświadczony 
przez pożar 3,5 roku temu, po odbudo-
wie znów przyjmuje zwiedzających.

Wnętrza muzeum, urządzone ze 
znawstwem i smakiem wywierają wiel-
kie wrażenie. Łączą nowoczesność 
z tradycją, estetykę (jakże ważną dla 
prezentacji minerałów i wykonanych 
z nich błyskotek) z ciepłą przytulno-
ścią, a przede wszystkim atrakcyjnym 
dla odbiorcy przekazem.

Podczas otwarcia 19 września br., 
które zgromadziło wielu przyjaciół, sym-
patyków, członków Sudeckiego Bractwa 
Walońskiego i mieszkańców Szklarskiej 
Poręby, gospodyni Anna Naumowicz 
przyznała, że choć dramat sprzed trzech 
lat przeszył ją niewyobrażalnym bólem, 
po odbudowie obiekt napawa dumą.

Kulturalne Karkonosze 
– ścieżki tożsamości

Zapraszamy serdecznie na pierw-
szą edycje projektu pn. Kultural-
ne Karkonosze. Projekt ten ma 
na celu przybliżenie mieszkańcom 
regionu oraz gościom wypoczywa-
jącym w Szklarskiej Porębie bo-
gactwa oferty kulturalnej, wypra-
cowanej przez współcześnie two-
rzących na tym terenie artystów. 

Projekt wpisuje się w szeroką dys-
kusję dotyczącą budowania tożsamości 
Dolnoślązaków, nie tylko w oparciu 
o różnorodną i skomplikowaną historię 
naszego regionu, ale również w oparciu 
o bogaty artystycznych dorobek miesz-
kańców regionu z zakresu literatury, 
muzyki czy sztuk manualnych. 

Projekt skierowany jest zarówno do 
najmłodszych jak i starszych odbior-
ców.

Harmonogram:
13 października – Pop Kreacje 

– festiwal Psychologii Procesu „Ścież-

Listopad – „Znikająca architek-
tura” – otwarcie plenerowej wystawy 
przedstawiającej przykłady pięknej ar-
chitektury sudeckiej autorstwa młodych 
fotografików ze Szklarskiej Poręby – 
Gabrieli Zając i Bartosza Wójcikiewi-
cza. Uczestnictwo bezpłatne.

Listopad – „Znikająca architek-
tura” – warsztaty artystyczne dla dzie-
ci i młodzieży. W różnych formach, 
technikach i materiałach plastycznych 
dzieci i młodzież pod okiem doświad-
czonych instruktorów tworzyć będą 
modele domów będących najlepszym 
przykładem znikającej architektury 
sudeckiej na terenie Szklarskiej Poręby 
i okolic. Uczestnictwo bezpłatne.

 8 grudnia – „Kontrabasista” – 
monodram w wykonaniu Krzysztofa 
Rogacewicza nagradzany na najwięk-
szych festiwalach teatralnych na świe-
cie

Organizatorem wydarzeń jest Miej-
ski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywno-
ści Lokalnej w Szklarskiej Porębie oraz 
Stowarzyszenie Lokalni Niebanalni. 
Projekt dofinansowywany jest ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

MOKSiAL
 

ki tożsamości” – Czy Sudety to Góry 
bez górali? Dyskusja dla mieszkańców 
Szklarskiej Poręby i regionu modero-
wana w ramach festiwalu Psychologii 
Procesu przez dyplomowanych tera-
peutów, trenerów, coachów i studentów 
psychologii procesu. 

19 października – spotkanie au-
torskie z Joanną M. Chmielewską, 
mieszkanka Szklarskiej Poręby. Książ-
ka pt. „Złodziejka opowieści” zostanie 
wydana pod koniec lata 2018 r. 

8 listopada – „retro granie na za-
wołanie” – koncert Eweliny Gorayskiej 
mieszkanki Szklarskiej Poręby z zespo-
łem. 

16 listopada – spotkanie autorskie 
z robertem rientem. Mieszkańcem 
Szklarskiej Poręby, którego najnowsza 
powieść „Duchy Jeremiego” została 
nominowana do Nagrody Literackiej 
„Nike”. Uczestnictwo bezpłatne.
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12 FESTIWAL PSyCHOLOgII 
PrOCESU POP KrEACJE

 
7-16 PAŹDZIErNIKA 2018 • PODgÓrZyN, SZKLArSKA POręBA, JELENIA gÓrA

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i gospodarki Wod-
nej we Wrocławiu ogłasza na-
bór wniosków o dofinansowanie  
w ramach programu prioryteto-
wego CZySTE POWIETrZE.

Program ma poprawić efektyw-
ność energetyczną i zmniejszenie emi-
sji pyłów i innych zanieczyszczeń do 
atmosfery z domów jednorodzinnych 
lub uniknięcie takiej emisji z domów 
budowanych.

Wnioski o dofinansowanie są 
przyjmowane w Wojewódzkim Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu od  
19 września 2018 r. do 30 czerwca 
2019 r.

Beneficjentami programu mogą być 
osoby fizyczne posiadające prawo wła-
sności lub będące współwłaścicielami 
jednorodzinnego budynku mieszkalne-
go. Kiedy dom jednorodzinny jest we 
współwłasności kilku osób, dofinanso-

wanie przysługuje współwłaścicielowi, 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez 
pozostałych współwłaścicieli. Dofinan-
sowanie może otrzymać także osoba, 
która uzyskała zgodę na rozpoczęcie 
budowy domu jednorodzinnego zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowla-
ne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. 
zm.) i budynek nie został jeszcze przeka-
zany lub zgłoszony do użytkowania.

Szczegóły na stronach: Minister-
stwa Środowiska oraz WFOŚigW.

SPOTKANIE dotyczące progra-
mu CZySTE POWIETrZE odbę-
dzie się w Urzędzie Miasta Szklarska 
Poręba przy ul. granitowej 2 w sali 
nr 2, 1 października br. o godz. 18.

Informacji szczegółowych udziela 
Marcin Juralewicz pod nr. tel. 75 75 
47 737.

• WArSZTAT: DOM DZIENNy, 
DOM SENNy: gDZIE JEST MOJE 
MIEJSCE rOZWOJU? 
10:00-13:00
RITA MARI SCHAEPER
tel. 530 728 959 rita.schaeper@gmail.
com

Co Cię wprowadza przez życie? 
W jakim kierunku chcesz się rozwijać? 
Jaki są Twoje motywacje do rozwoju? 
Co w ogóle znaczy dla Ciebie rozwój 
osobisty? Niełatwo znaleźć odpowie-
dzi na taki podstawowe pytania. Na 
tym warsztacie zajmujemy się nimi 
w kreatywny sposób. Rozwijamy nasze 
skrzydła wyobraźni i doświadczymy 
poprzez ruch, gdzie jest nasze dobre 
miejsce rozwoju w nas i w świecie.

• WArSZTAT: MOJE CIAŁO – 
MÓJ KOMPAS
14:00-17:00
KINGA MERCHEL

tel. 602 638 645 anna@uznanska.pl
Jak odczytywać drobne symptomy 

i przeczucia związane z chorobą.

• PROCES GRUPOWY: CZY 
SUDETY SĄ GÓRAMI BEZ GÓRALI 
– O TOŻSAMOŚCI MIESZKAŃCÓW 
REGIONU
17:30-19:00
KINGA MERCHEL
tel. 602 638 645 anna@uznanska.pl 

Proces grupowy

Organizatorem Festiwalu jest In-
stytut Psychologii Procesu, który pro-
wadzi Program Licencyjny, kształcący 
psychoterapeutów, coachów, media-
torów i facylitatorów afiliowany przy 
International Association of Process 
Oriented Psychology – więcej informa-
cji na www.processwork.pl, a także Pol-
skie Stowarzyszenie Psychoterapeutów 
i Praktyków Psychologii Procesu.

• CO WyPŁyWA NA POWIErZCH-
NIę? CZEgO WIDZIEĆ NIE 
CHCEMy? MOŻE ŚMIECI?

POP Kreacje to Festiwal Psycholo-
gii Procesu, w ramach którego oferu-
jemy warsztaty, konsultacje i procesy 
grupowe. Tu możesz poznać naszą me-
todę, doświadczać i obserwować, a tak-
że odkryć znaczenie tego co Ci się wy-
darza i kierunek zmian w Twoim życiu.

Zatem obserwuj stronę www.pop-
kreacje.pl i funpage fb POP KREACJE 
zdecyduj czy weźmiesz udział w festi-
walu POP KREACJE 2018!

WSTĘP WOLNY, OBOWIĄZUJĄ 
ZAPISY! Zapisy i rezerwacje przyjmu-
ją osoby prowadzące warsztaty.

SZKLARSKA PORĘBA, 13.10.2018 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Ak-
tywności Lokalnej w Szklarskiej Porę-
bie, ul. Słowackiego 13
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Przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Mistrzostwa Sportowego 
trwa budowa hali sportowej - łu-
kowej z boiskiem wielofunkcyj-
nym.

Inwestycja przebiega bez przeszkód 
i szybko nabierając realnych kształtów. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa 
boiska wielofunkcyjnego przekrytego 
powłoką z tworzywa sztucznego na sta-
lowym szkielecie, wraz z niezbędna in-
frastrukturą techniczną i utwardzonym 
dojściem   

Hala łukowa to idealne rozwiązanie 
rozwiązanie na całoroczne zadaszenie 
boiska. Powstająca hala spełnia wszel-
kie wymagania, także odnośnie warun-
ków klimatycznych, jakie u nas panują. 
Zastosowane przykrycie membranowe, 
będzie wykonane w systemie podwój-
nej powłoki z poduszką powietrzną po-
między powłokami. Podwójna warstwa 
PCV jest bardzo dobrym termo izola-
torem w warunkach zimowych (pustka 
powietrzna izoluje halę przed przema-
rzaniem) i letnich (izolacja przed prze-
nikaniem promieni słonecznych ograni-
cza nagrzewanie hali). Wykonawcą jest 
wrocławska firma Sport Halls. Koszt 
inwestycji  to 548 tys. zł

• Trwa przebudowa ulicy Kołłąta-
ja na odcinku 1260 m. Na to zadanie 
otrzymaliśmy w miesiącu marcu do-
finansowanie w wysokości 908 tys. zł 
ze środków przeznaczonych na usu-
wanie skutków klęsk żywiołowych. Na 
wniosek Referatu Inwestycji MSWiA 
zwiększyło dofinansowanie na to zada-
nie o kwotę 212 tys. zł. W sumie kwota 
dofinansowania wyniesie 1 mln 120 tys. 
zł. Termin realizacji 30.11.2018 r.

• Wyłoniony został wykonawca 
przebudowy ulicy Stromej. Zakres prac 
obejmuje: budowę drogi na odcinku ok. 
315 mb o nawierzchni asfaltowej wraz 

z odnogą przy budynku nr 3a (blok) 
o szerokości jezdni 3 mb. Ponadto wy-
konany zostanie chodnik jednostronnie 
(lokalnie dwustronnie) o szerokości 2 m 

z kostki betonowej. Projekt przewiduje 
odwodnienie drogi poprzez kanalizację 
deszczową o łącznej długości 335 m. 

• Zakończona została przebudowa 
odcinka ulicy Demokratów. Przebudo-
wane zostały odcinki o łącznej długości 
ok. 380 mb, od skrzyżowania z ul. Par-
tyzantów do skrzyżowania z ul. Zdro-
jową. Realizowany zakres prac obej-
mował: wykonanie nowej podbudowy 
i nawierzchni drogi oraz wykonanie 
odwodnienia w postaci wpustów ulicz-
nych wpiętych do istniejącej kanalizacji 
deszczowej. Koszt 
inwestycji 367 tys.

• Miasto otrzy-
mało dotację ze środ-
ków MSWiA na prze-
budowę ulicy Dolnej 
w wysokości 1 450 
000. Konieczne było 
jednak przeprowa-
dzenie niezbędnych 
procedur admini-
stracyjnych, bowiem 
niektóry odcinki uli-
cy znajdują się na 
terenach należących 
do PKP. Natomiast 
dotację można wy-
korzystać tylko do 
zadań realizowanych 
na majątku miasta. 

• Trwa remont 
fragmentu ulicy Tu-
rystycznej do skrzy-
żowania z ulicą 1-go 
Maja. 

• Dofinansowanie 
uzyskało zadanie bu-
dowy ścieżek rowe-
rowych oraz tarasów 
widokowych w celu 

raport ze stanu inwestycji

kanalizacji ruchu turystycznego na cen-
nych przyrodniczo obszarach Natura 
2000 w Szklarskiej. Wysokość dofinan-
sowania: 1 244 596 zł. Źródło: ZIT AJ

• Bardzo poważną kwotę uzyskali-
śmy na „Rewitalizację obszarów zde-
gradowanych”. Zostanie ona przezna-
czona na przebudowę budynku byłej 
stolarni Straży Granicznej. Powstanie 
tam obiekt socjalno – biurowy który 
przejmie rolę bazy MZGK. Teren zo-
stanie zagospodarowany i wyposażony 
w niezbędną infrastrukturę. Na tą inwe-
stycję udało się nam pozyskać przeszło 
4,5 miliona złotych środków zewnętrz-
nych.

• Kolejne 1,4 mln otrzymaliśmy 
z funduszy przeciwpowodziowych od-
budowę budowli regulacyjnych potoku 
Bednarz ( od mostu drogowego w ciągu 
ulicy 1-go Maja do mostu drogowego 
w ciągu ul. Słonecznej).

• Opracowana została dokumentacja 
projektowa remontu ulicy 1-go Maja.
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