Szklarska Poręba zajęła 18 miejsce w rankingu zamożności gmin
miesięcznika „Wspólnota”. To najlepszy wynik naszego miasta w ostatnich 10 latach. Do tego znaleźliśmy
się w pierwszej dziesiątce miejscowości turystycznych, które najlepiej
wykorzystują swój potencjał.
Zamożność gminy to dochody miasta liczone na głowę mieszkańca. Biorą się one
z części naszych podatków dochodowych,
które płacimy do budżetu centralnego
oraz z opłat i podatków lokalnych,
które w całości trafiają do gminy.
W rankingu „Wspólnoty” ekonomiści nie brali pod uwagę dotacji,
które mają charakter okresowy i
fałszują faktyczną zamożność.
Gdy ranking był przeprowadzany po raz pierwszy, w roku
2001 Szklarska Poręba zajmowała
25 miejsce. W kolejnych latach sytuacja była bardzo niestabilna. Z
każdym kolejnym rokiem miasto
zajmowało coraz gorsze miejsca.
Pamiętać trzeba, że w ekonomii
nie ma natychmiastowych efektów.
Podejmowane decyzje skutkują
najszybciej po roku, a niektóre oddziaływują przez wiele lat. Przełom wieków to nie był dobry okres dla Szklarskiej
Poręby. Wcześniej w skutek referendum
miastem rządził komisarz doprowadzając
finanse do katastrofy. Kolejne lata upłynęły
na kłótniach. Skład zarządu miasta zmieniał się kilkakrotnie. Najgorszy był brak inwestycji proturystycznych, który ograniczał
rozwój miasta.
Pod koniec lat 90-tych Szklarska Poręba
była jednym z najlepszych ośrodków narciarskich w Polce. Jednak stanęliśmy
wówczas w miejscu, gdy tymczasem inni
się rozwijali. Problemów z Karkonoskim
Parkiem Narodowym nie potrafił rozwiązać skłócony samorząd. W efekcie obserwowaliśmy jak inne, podobne miasta, zaczynały się rozwijać. Tam powstały

kolejne atrakcje, których brakowało w
Szklarskiej Porębie.
Nie dziwne więc, że po kilku latach, w
porównaniu do innych miast, dochody
Szklarskiej Poręby na tyle zmalały, że w
rankingu wspólnoty zajęliśmy aż 72 miejsce. To był najgorszy wynik w tej 13-letniej klasyfikacji. Jednak w ciągu ostatnich
6 lat sytuacja się poprawiała, by w obecnym rankingu zająć 18 miejsce. To sukces wszystkich mieszkańców Szklarskiej
Poręby, którzy pracowali na rzecz zwiększenia dochodów miasta.

Ponieważ wielu mieszkańców porównuje Szklarską Porębę do Karpacza, dlatego warto wspomnieć, że 3 lata wcześniej
to drugie miasto zajmowało 18 miejsce.
Od dwóch lat niezmiennie jest na 6 pozycji. Jest to skutek oddania do użytku
kilku dużych obiektów hotelarskich i
wpływów z podatków od nieruchomości.
Finanse Szklarskiej Poręby poprawiają
się z każdym rokiem, o czym świadczy
właśnie ranking zamożności gmin. I jest
wielce prawdopodobne, że w ciągu 3-4 lat
miasto znajdzie się w pierwszej dziesiątce,
także właśnie dzięki rozpoczynającym się
inwestycjom hotelarskim, które z pewnością wpłyną na zwiększenie naszego
budżetu. Przy ulicy Górnej powstaje
pierwszy hotel 5 gwiazdkowy z basenami.

Za kilka miesięcy ma się rozpocząć budowa kolejnego hotelu z aquaparkiem
przy ul. Armii Krajowej. Już realizowana
jest rozbudowa hotelu Szklarka, czy budowa hotelu przy ul. Jakuszyce obok stacji paliw.
Te największe hotele ofertę kierować
będą do klienta szukającego wysokiego
standardu. Z badań wynika, że naszym
miastem jest duże zainteresowanie właśnie takich osób, które z racji braku oferty
noclegowej obecnie nas raczej nie odwiedzają. To oznacza, że powstające
obiekty 5 gwiazdkowe nie wpłynął na pogorszenie sytuacji już istniejącej bazy
hotelowej, a będą jej uzupełnieniem ściągając do miasta innego
klienta. Część tych
obiektów będzie przygotowana do organizacji
konferencji. To ma wielkie znaczenie zwłaszcza w okresach jesieni i
wiosny.
Szklarska Poręba
jeszcze na początku lat
90-tych ubiegłego stulecia miała charakter
miasta przemysłowo-turystycznego. Największymi pracodawcami
były w kolejności: Huta
Julia, FWP, Nadleśnictwo, JKSM. W naszym mieście był także
garnizon wojska (batalion WOP i Wojskowy Zespół Wypoczynkowy) oraz
liczne obiekty MSW. Po zmianach ustrojowych miasto straciło swój dotychczasowy charakter, a tym samym wiele osób
musiało albo znaleźć inne zajęcie albo wyjechać w poszukiwaniu pracy. Dzisiaj
90% dochodu opieramy wyłącznie na turystyce, bo jest to nasza jedyna szansa. I
wykorzystujemy ją, o czym świadczy kolejny ranking opublikowany przez portal
samorządowy. Znaleźliśmy się w pierwszej dziesiątce miast turystycznych, które
w latach 2010-2013 miały największe
zmiany w poziomie rozwoju. Zdaniem autorów rankingu wykorzystujemy swój
potencjał turystyczny.

W sierpniu powinna zakończyć się
przeprowadzka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do budynku po przychodni przy ul. Jedności Narodowej.
Obecnie trwa tam niewielki remont i adaptacja pomieszczeń.
Decyzja o przenosinach MOPS podyktowana była względami społecznymi i
ekonomicznymi. Przede wszystkim dotychczasowa siedziba była już za mała.
MOPS ma coraz więcej obowiązków wynikających z realizacji nowo podejmowanych ustaw. Z drugiej strony przeprowadzka ma też znaczenie ekonomiczne.
Miasto od kilku lat prowadzi politykę
ograniczania gminnych udziałów we
wspólnotach mieszkaniowych. Chodzi o
ujednolicenie struktury właścicielskiej.
Docelowo gmina ma zarządzać wyłącznie
budynkami, których jest 100% udziałowcem. Powód jest prosty. Opłaty za mieszkania komunalne nie pokrywają kosztów
funkcjonowania we wspólnocie. Czynsz za

Rok ma trwać remont mostu w Piechowicach, który rozpoczął się przed 2 tygodniami. W związku z tym drogowcy
wprowadzili objazdy. I nie byłoby w tym
nic nadzwyczajnego, gdyby do Szklarskiej
Poręby objazd nie prowadził przez Grabarów w Jeleniej Górze.
Miejscowi kierowcy nie mogą się nadziwić, a turyści kluczą po całej Kotlinie
Jeleniogórskiej. O to bowiem w Podgórzynie znaki kierunkowe do Szklarskiej
Poręby zostały zaklejone i pojawiły się informacje o objeździe przez rondo w Miłkowie i obwodnicę południową Jeleniej
Góry. Tymczasem wystarczyłoby puścić
ruch z Sobieszowa na Pakoszów względnie na Wojcieszyce.
Za sprawę fatalnego wyznaczenia objazdu odpowiedzialna jest Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, do której wysłane zostało już pismo w tej sprawie.

mieszkania komunalne jest niższy od opłat
za części wspólne i fundusz remontowy.
Gmina mając mniejszościowe udziały nie

ma wpływu na decyzje wspólnot.
Dotychczasowa siedziba MOPS jest
właśnie wspólnotą mieszkaniową. Po
przeprowadzce całe piętro zajmowane
obecnie przez ośrodek, zostanie wysta-

Gmina Szklarska Poręba jest w trakcie
opracowywania czterech nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są to plany obejmujące następujące rejony:
- tzw. „Nowego Centrum”.
- Ośrodka Narciarstwa Biegowego
i Biathlonu
- rejonu ulic Uroczej i Kilińskiego
- rejonu dawnej huty szkła kryształowego
„Julia”
W przypadku planu „Nowego Centrum”, projekt planu zgodnie z art. 17 pkt
9 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest wyłożony do publicznego
wglądu do dnia 08 sierpnia 2014 r. z terminem składania uwag do dnia 29 sierpnia 2014 r. Dyskusja publiczna nad opracowywanym dokumentem odbędzie się
dnia 06 sierpnia 2014 r. o godz. 1000 w
sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Szklarskiej Porębie
W przypadku natomiast planu dla
Ośrodka Narciarstwa Biegowego i Biathlonu projekt planu zgodnie z obwieszczeniem Burmistrza Szklarskiej Poręby z
dnia 30 maja 2014 r. był wyłożony do publicznego w dniach 06 czerwca – 06 lipca
2014 r. Termin zgłaszania uwag do projektu upłynął 25 lipca 2014 r.
Jeśli chodzi o pozostałe MPZP dla terenów ulic Uroczej i Kilińskiego to trwają

wione na sprzedaż.
W nowej siedzibie MOPS zorganizowany zostanie też Punkt Informacyjno Interwencyjny, w którym przyjmować
będą członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wnioski o podjęcie działań wobec osób pijących szkodliwie alkohol lub eksperymentujących
ze środkami zmieniającymi
świadomość. W nim także pracować będą: Zespół Interdyscyplinarny, grupy robocze oraz
specjaliści (interwent kryzysowy, prawnik, terapeuta uzależnień) podejmujący interwencje, między innymi wobec
osób wywierających przemoc i
jej doznających. Na parterze
swoją siedzibę znajdą także
ogólnopolskie organizacje pozarządowe mające filę w Szklarskiej Porębie: Związek Emerytów i Rencistów,
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Komitet Pomocy Społecznej.

obecnie prace nad opracowaniem projektu
planu przez uprawnionych projektantów
w ramach umów zawartych z Miastem
Szklarska Poręba.
Ponadto trwają pracę w sprawie dokonania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
- dla terenów w obszarze ulic
Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki
i Jeleniogórskiej.
- dla obszaru w sąsiedztwie ul. Armii
Krajowej, ul. Oficerskiej,
ul. 11 Listopada i ul. Górnej (na
etapie ostatnich uzgodnień
z instytucjami)
- dla terenów narciarskich w masywie
Góry Szrenica ( na etapie ostatnich
uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska we Wrocławiu)

Tydzień trwało usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic
Jeleniogórskiej i Franciszkańskiej. Właściwie same roboty trwały kilka godzin, ale
zanim do nich doszło Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad potrzebowała
tygodnia, aby komuś zlecić roboty.
Ta awaria to dobry przykład, aby
pokazać drogowe
problemy jakie są
w Szklarskiej Porębie. Spora część
ulic jest po za jurysdykcją miejskiego samorządu.
Niemal wszystkie
główne ulice i
przylegające do
nich chodniki to
drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub kolejowe.
Oczywiście zarówno władze wojewódzkie jak powiatowe chętnie pozbędą się kłopotu i oddałyby w zarząd
miastu te ulice. Jednak pieniądze jakie za
to oferują nie pokrywają nawet 1/4 faktycznych kosztów utrzymania (sprzątania,
odśnieżania czy wreszcie łatania dziur).
Co więcej, cześć tych dróg jest w bardzo
złym stanie technicznym i ich przejęcie
wiązałoby się z tym, że na barki mieszkańców spadłyby koszty remontów.
Trzeba jednak podkreślić, że w przypadku dróg powiatowych (i czasami wojewódzkich) dochodzi do porozumienia.

Współpraca samorządów Szklarskiej
Poręby i województwa dolnośląskiego
doprowadziła do wpisania inwestycji narciarskich w naszym mieście na pierwsze
miejsce wśród inwestycji sportowych w
kontrakcie terytorialnym. Oznacza to, że
budowa nowego ośrodka biegowo-biathlonowego zdaniem władz województwa
jest priorytetowym zadaniem dla rozwoju
Dolnego Śląska i Polski i powinna być
współfinansowana z pieniędzy rządowych.
Wpisanie tego zadania na listę kontraktu
województwa pozwala na otrzymanie dotacji rządowych z pominięciem procedur
konkursowych.
Gotowość rządu dla finansowania budowy ośrodka potwierdził przed kilkoma
dniami wiceminister sportu Bogusław
Uliasz odpowiedzialny za inwestycje.

Zgodnie z prawem usunięcie awarii na
skrzyżowaniu ulic Jeleniogórskiej i Jedności Narodowej było obowiązkiem
GDDKiA. Okazało się, że nie ma wykonawcy takiego remontu, bo skończyła się
umowa, a nowa firma jeszcze nie została
wyłoniona w przetargu. To zadziwiające,
że tak ważna instytucja nie zabezpieczyła na czas ekip remontowych i przetarg
organizowała dopiero po tym, jak poprzednia umowa się skończyła. W efekcie tydzień wylewały się wody deszczowe i gruntowe zalewając drogę

krajową. Tutaj trzeba podkreślić, że
wbrew niektórym opiniom, nie była to
awaria sieci wodociągowej. Wylewająca
się woda pochodziła z wód gruntowych.
Kilka tygodni wcześniej GDDKiA przy
ul. Jedności Narodowej remontowała mur.
Po zakończeniu prac okazało się, że po
opadach deszczu zalewana jest piwnica
jednego z przyległych
domów. Także przy ul.
Jedności Narodowej
niedawno zapadł się
chodnik. Gdzieś tam
kiedyś były studzienki
kanalizacyjne, ale już
dawno po nich zostało
wspomnienie. W tej
sytuacji nie jest
dziwne, że chodnik się
zapada.
Studzienki kanalizacji burzowej to odrębny temat na ulicy 1
Maja będącej w zarządzie powiatu jeleniogórskiego. Po niedawnych ulewach, kiedy
kolejny raz ulica była
zalana wodami deszczowymi, służby komunalne chciały udrożnić kanalizację
deszczową. Okazało się, że część studzienek na tej ulicy to zwykłe atrapy. Są
to dziury przykryte włazami. Studzienki
nie są jednak połączone z żadną kanalizacją. Powiatowi drogowcy nie wiedzą jak
to wytłumaczyć i dlaczego podczas remontu kilka lat temu zrobiono atrapy. Tak
samo jak nie potrafią wytłumaczyć dlaczego kanalizację deszczową na ulicy
Kilińskiego skierowano na prywatne
działki, które teraz są zalewane.

Podczas spotkania z burmistrzem Szklarskiej Poręby stwierdził, że jest zielone
światło dla tego zadania. Wkrótce należy
się spodziewać wizyty ministra jak i prezydium sejmowej komisji sportu. Ich celem jest sprawdzenie stanu przygotowań.
Obecnie trwają prace nad uchwaleniem
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla Polany Jakuszyckiej.
Zgodnie z nową koncepcją wypracowaną
w lutym tego roku na Polanie Jakuszyckiej
ma powstać tzw. stadion zimowy. Natomiast internat dla sportowców wraz z zapleczem powstanie obok stadionu lekkoatletycznego. Miałaby też zostać
wybudowana hala lekkoatletyczna.
Stanowisko Ministerstwa Sportu jak i
wpisanie zadania do „kontraktu terytorialnego” to kamień milowy w sprawie
rozbudowy infrastruktury narciarskiej w
Szklarskiej Porębie. Inwestycje na Polanie

Jakuszyckiej już od kilku lat są wpisane na
listę strategiczną dla polskiego sportu,
jednak nigdy nie było szansy na tak duże
dofinansowanie. W poprzednich latach
Ministerstwo Sportu obiecywało wsparcie
na poziomie 3 mln złotych. Obecnie w tzw.
kontrakcie terytorialnym planowana inwestycja opiewa na kwotę 70 milionów
złotych. Za te pieniądze ma szansę powstać profesjonalny ośrodek na światowym poziomie, który służyć będzie nie
tylko sportowcom zawodowcom, ale
przede wszystkim amatorom. Od początku
zakładano, że oprócz tras wyczynowych
równie istotne jest funkcjonowanie
ośrodka biegowego dla turystów, którzy
masowo przyjeżdżają do Szklarskiej Poręby. Zaprojektowana infrastruktura na
Polanie Jakuszyckiej to przede wszystkim
zaplecze socjalne, z którym dzisiaj są tam
poważne problemy.

W poprzednich latach miasto dokładało do
remontów ulic m.in. Piastowskiej, Górnej
i Demokratów. Lecz w przypadku dróg
krajowych są problemy właściwie na każdym kroku od codziennego sprzątania po
remonty.

Efektownym i baśniowym spektaklem Teatru Klinika Lalek pn. „Duch
Gór” Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej zainaugurował
tegoroczny ArtSkwer –Letni Festiwal
Sztuki.
Artyści z Wolimierza przy pomocy olbrzymich lalek i instalacji opowiedzieli historię Ducha Gór zakochanego w Emmie.
Spektakl zrobił duże wrażenia na licznie
zebranej publiczności. Przed spektaklem
wystąpiła grupa taneczna Fox z Warszawy,
która do tańca porwała najmłodszych widzów. Poza tym tego dnia na Skwerze Radiowej Trójki królowało szkło oraz karkonoskie i izerskie zioła.Prowadzone
były bowiem m.in. ziołami inspirowane
warsztaty tworzenia lampionów z papieru
oraz biżuterii szklanej i ziołowej, warsztaty tworzenia korali szklanych w technice
lampworku połączone z pokazem różnych technik pracy na palnikach gazo-

wych oraz pokazy wytopu szkła w mobilnym piecu hutniczym. Wielu mieszkańców i turystów po raz pierwszy miało
szansę spotkać się z tymi niezwykłymi
technikami tworząc zjawiskowe i niepowtarzalne ręcznie robione prace. MOKSiAL bowiem poprzez organizację ArtSkwerowych działań na Skwerze Radiowej
Trójki udowadnia, że każdy może być artystą a przy tym świetnie się bawić.Organizator zapowiada, że równie kolorowo,
letnio, artystycznie, ciekawie i inspirująco
będzie do końca Letniego Festiwalu Sztuki
czyli aż do 23 sierpnia. ArtSkwer daje możliwość spotkania się ze sztuką nie od
strony odbiorcy, ale od strony twórcy. A
wszystko to w wakacyjnym, piknikowym
nastroju w górskich plenerach Szklarskiej
Poręby. Podczas ArtSkweru każdy ma
szanse wziąć udział w bezpłatnych warsztatach , a ich tematyka jest tak różnorodna
jak różnorodne potrafią być rodzaje sztuki.

Podczas V edycji ArtSkweru uczestnicy Letniego Festiwalu Sztuk nauczą się
jeszcze m.in. wytwarzać „małe formy w
brązie”. Będą mieli okazję zaprojektować
biżuterię inspirowaną ziołami, oraz rozsmakować się w tradycjach kuchni izerskiej
podczas warsztatów kulinarnych. Dzięki
wykorzystaniu różnych odpadów stworzą
instrumenty by zagrać w zespole recyklingowym, oraz nauczą się tańca afrykańskiego i gry na bębnach Djembe. Robione
będzie mydło z ziół . Razem z Teatrem na
Walizkach przeniosą się w świat komedii
ulicznej. Pozostając w konwencji cyrkowej, nauczą się żonglować, łapać balans na
linie czy chodzić na szczudłach. Wezmą
również udział w niezwykłym spektaklu
cyrkowym „Cyrklandu” z Miłkowa. To
tylko wybrane atrakcje V edycji ArtSkweru
–Letniego Festiwalu Sztuki organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Szczegółowy program jest publikowany na plakatach oraz stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl

Liz z Meksyku i Izabell z Brazylii gościły
przez tydzień w Szklarskiej Porębie.
Przyjechały na zaproszenie Miejskiego
Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lo-

kalnej współpracującego z AIESEC - największa organizacją studencką na świecie.Projekt, w który w ten sposób uczestniczył MOKSiAL polegał na przeprowadzaniu

przez zagranicznych wolontariuszy warsztatów, których
celem jest umożliwienie dzieciom kontaktu z kulturami z
różnych zakątków świata, obcowanie z językiem angielskim oraz wzbudzenie w nich
potrzeby przełamywania barier kulturowych. Tematyką
warsztatów jest szerzenie tolerancji wśród młodych ludzi
oraz dzielenie się własną kulturą.Liz i Isabell jako wolontariuszki pracowały w świe-

Piknikowa atmosfera towarzyszyła koncertowi zespołu „Zagrali i Poszli”, który wystąpił w minioną niedzielę w Rodzinnym
Parku Rozrywki Esplanada. Wielkopolanie
porwali publiczność „piosenką w drodze” jak sami mówią o uprawianym stylu muzycznym. Ich repertuar to mieszanka country,
bluesa, folku a nawet szant.
„Zagrali i Poszli” to laureaci ubiegłorocznej Ogólnopolskiej Turystycznej Giełdy Piosenki Studenckiej, która w tym roku również
gra w parku Esplanada.
To nie ostatnie koncerty w tego lata. 17
sierpnia na scenie wystąpią zespoły reggae,
a tydzień później będzie zabawa w stylu
techno pod gołym niebem.

tlicy środowiskowej PLUS i na ArtSkwerze.
Razem z dziećmi ze Szklarskiej Poręby wykonały piękne piniaty. Jest to zwyczaj ludowy w krajach latynoskich osadzony w
tradycji bożonarodzeniowej. Zabawa polega
na strąceniu specjalnie przygotowanej kuli
wypełnione przeważnie słodyczami, których
uczestnicy starają się zebrać jak najwięcej.
Studentkom pobyt w Szklarskiej bardzo
się podobał, a dzieci z którymi wolontariuszki pracowały były bardzo zaintrygowane opowieściami o Meksyku i Brazylii.Miejski Ośrodek Kultury Sportu i
Aktywności Lokalnej dziękuje Pensjonatowi
„Królowa Karkonoszy” za udzielenie gościny wolontariuszkom oraz Miejskiemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej, Referatowi
Promocji, Rodzinnemu Parkowi Rozrywki
Esplanada i firmie Sudety Lift za pomoc we
organizacji pobytu studentek.

Ciekawe i na wysokim poziomie merytorycznym było Międzynarodowe Seminarium Popularno – Naukowe „Kolej
Izerska w aspektach historycznym, turystycznym i technicznym” zorganizowane 11 lipca z okazji 112 rocznicy powstania połączenia kolejowego nr 311.W
seminarium udział wzięło wielu miłośników kolejnictwa z całego regionu. Tematem zainteresowały się również media lokalne. Przedstawiono 10 bardzo
interesujących wykładów opisujących
Kolej Izerską od chwili jej powstania,
poprzez zmiany jej funkcji na przestrzeni dziejów, znaczenie Kolei Izerskiej
dla rozwoju narciarstwa biegowego na
pograniczu polsko-czeskim, aż po zagadnienia techniczne i ekonomiczne remontów przeprowadzonych przed 2010
rokiem oraz związane z nimi plany

Od początku lipca w Świetlicy Środowiskowej „Plus” oraz Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka”,
działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
trwa akcja Lato w mieście. W „Plusie” w
tym roku zajęcia odbywają się głównie na
świeżym powietrzu pod hasłem „Sport, turystyka, rekreacja”. Dzieci i młodzież
uczestniczą w grach i zabawach na Orliku
na Białej Dolinie oraz wyruszają na leśne
wyprawy „nad rzekę”. Dzięki uprzejmości Romana Klimka dzieci miały możliwość grać w tenisa ziemnego na prawdziwych kortach. Niespodzianką dla
wychowanków była całodzienna wizyta w
Termach Cieplickich oraz wypad do Ro-

PKP dotyczące dalszych remontów linii
311. Wykładom towarzyszyła ciekawa i
żywa dyskusja oddająca prawdziwe zaangażowanie słuchaczy w tematy poruszane podczas seminarium.Większość
wystąpień zostało
wydrukowanych w
ogólnopolskim miesięczniku naukowo
technicznym pn.
„Przegląd komunikacyjny” . To branżowe pismo dystrybuowane jest w
całej Polsce do instytucji zainteresowanych tematyka
kolejową. Wszystkie materiały pose-

na brak dokumentów potwierdzających
możliwość eksploatacji tego pojazdu po
remoncie, nie może przyjechać do
Szklarskiej Poręby. W tym roku Czesi
również nie mogli się podjąć kursów do
naszego miasta. Ale i bez tego połączenia kolejowe Szklarska Poręba – Kore-

minaryjne dostępne
będą w formie elektronicznej na specjalnej zakładce org a n i z a t o r a
www.moksial.pl
Seminarium
miały towarzyszyć
kursy kolei parowej,
jednak w ostatniej
chwili właściciel parowozu poinformował, że ze względu

nov w sezonie cieszą się wielką popularnością. Zainteresowanie nimi byłoby
zapewne jeszcze większe, gdyby organizatorzy komunikacji kolejowej lepiej
dostosowali kursy do potrzeb turystów,
zwłaszcza narciarzy biegowych.
Organizatorem seminarium byli Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie ,
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP oraz Politechnika
Wrocławska.(MOKSiAL)

dzinnego Parku Rozrywki Esplanada,
gdzie dzięki przychylności kierownictwa
spółki dzieci skorzystały z wielu niezaplanowanych wcześniej atrakcji. W+ „Cegiełce” i Klubie Integracji Społecznej w
Szklarskiej Porębie Dolnej organizatorzy
wakacji oferują dzieciom wspólne zwiedzanie najbliższej okolicy; warsztaty animacji czasu wolnego; warsztaty komputerowe. Dzieci wzięły też udział w
profesjonalnym kursie pierwszej pomocy.
Jak co roku, wychowankowie świetlic
wyjeżdżają w sierpniu na kolonie nad Morze Bałtyckie. Tym razem dzieci wypoczywać będą w Mrzeżynie a za organizację kolonii odpowiada firma Usługi
Turystyczne Galant ze Szczecina. Wyjazd
jest dla uczestników kontynuacją realizowanego w świetlicach przez cały rok pro-

gramu wychowawczo-profilaktycznego, a
podobnie jak Lato w mieście finansowany
jest ze środków budżetu Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W trakcie
trwania 14-dniowego turnusu, na 20 dzieci
z naszego miasta, czeka wiele atrakcji tj.
wycieczka do Kołobrzegu, wycieczka do
Wolińskiego Parku Narodowego, rejs
statkiem po Bałtyku oraz gry i zabawy,
dyskoteki i ogniska. Wychowankowie
uczestniczyć będą także w prowadzonym na koloniach programie profilaktycznym. Czworo dzieci z naszego miasta pojedzie również na bezpłatne kolonie
do Stegna organizowane przez Kuratorium Oświaty (MOPS-MSL)

strukturze choć nie tak wielkie jak te z 17
maja. Siła wody wyrzuciła kilka kratek
ściekowych i pokryw studzienek kanalizacyjnych w ulicach
Dworcowej i Piastowskiej. Na
nawierzchnie ulic naniesiony
został rumosz i błoto ze skarp i
szutrowych traktów. Jeszcze
dziś służby miejskie zaczęły
uprzątać skutki szkód poczynionych południową ulewą.
Opady deszczu, choć już nie tak
intensywne jak ok. godz. 14:00
według aktualnej prognozy potrwają do godz. 21:00.

Nie oszczędza Szklarskiej
Poręby tegoroczna aura. Jeszcze mieszkańcy nie otrząsnęli się z grozy nawalnych
deszczy z 27 maja, a tu już
po raz drugi w jednym tylko
miesiącu lipcu olbrzymie
strugi wody zalały ogrody
place i ulice. Do tego w trakcie ulewy 28 lipca ok. godz.
14:00 doszło w niektórych
rejonach miasta do gradobicia. Znów są szkody w infra-

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie informuje, że w dniu
16 czerwca 2014 r. weszła w życie
uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27
maja 2014 r. w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U.
poz.755).
W ramach programu została wprowadzona Karta Dużej Rodziny, która przyznawana jest rodzinie utrzymującej przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także
rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej
posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, re-

kreacyjnej czy transportowej na terenie
całego kraju. Karta przyznawana jest
bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.
Dochód rodziny nie jest kryterium
przyznania karty!
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, w każdą
środę w godzinach 15:00-17:00.
Składając wniosek o przyznanie Karty
należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie
do przyznania karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka
rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wielu do
ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwier-

dzający tożsamość oraz zaświadczenie ze
szkoły lub szkoły wyższej o planowanym
terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia –
dokument potwierdzający tożsamość oraz
orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych
w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa
w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Właśnie minął rok od kiedy w całym
kraju wprowadzony został podatek śmieciowy. To dobry moment na przeprowadzenie analizy skutków tej decyzji.
Niewątpliwie Szklarska Poręba podjęła
słuszną decyzję wprowadzając rozliczenie
na podstawie ilości zużytej wody. Doświadczenia innych miast pokazują, że
dzięki temu uniknęliśmy prób oszustw polegających na tym, że w deklaracjach zgłaszano mniej osób, niż faktycznie zamieszkuje daną nieruchomość. Zresztą działa to
w dwie strony, bo przecież dzięki temu systemowi za śmieci nie płacą osoby, które
mają u nas meldunek, ale faktycznie przez
większą część roku mieszkają poza miastem (np. studenci). Jednak przede wszystkim opłata uzależniona od ilości zużytej
wody spowodowała, że za śmieci płacą
właściciele apartamentów i mieszkań wa-

kacyjnych nie wspominając o szarej strefie.
Po roku wiadomo, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na jesieni
stawki zostaną obniżone. Jednak z decyzją dotyczącą wysokości obniżenia tego
podatku trzeba będzie poczekać do rozstrzygnięcia przetargu na wywóz śmieci.
Już wiadomo, że rynek został zmonopolizowany. Stało się dokładnie to, na co
zwracały uwagę samorządy, a parlament
i rząd uważały, że nie będzie takiego zagrożenia. Małe firmy już zniknęły z rynku,
na którym pozostali tylko duży gracze
dzieląc się wpływami. W Kotlinie Jeleniogórskiej potentatem jest Simeko. Przed
kilkoma tygodniami odbyło się publiczne
spotkanie z prezesem tej firmy, który zapowiedział, że podczas kolejnego przetargu podniesie stawki, albowiem obecne
są „głodowe”. Ponieważ sprawa dotyczy
niemal całej Kotliny Jeleniogórskiej, samorządy skupione w Związku Gmin Kar-

konoskich szukają rozwiązania tego problemu. Monopol może bowiem doprowadzić do dyktowania cen.
Dlatego przed rozstrzygnięciem przetargu trudno określić o ile stawki zostaną
obniżone. Dodatkowo oczekiwana jest nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej. Dzięki
niej wraz ze zmianą stawek podatkowych
nie trzeba będzie składać nowych deklaracji (tak jak obecnie). Ponadto egzekucją
podatku mają się zająć Urzędy Skarbowe
co również obniży koszty.
Ustalanie stawek jest uzależnione od
wielu czynników, także tego czy nadal wyrzucamy śmieci gdzie popadnie. Z pieniędzy tych finansowane są także sprzątanie
ulic, akcje wywozu śmieci wielkogabarytowych, a także oczyszczania dzikich wysypisk. Zgodnie z przepisami samorząd nie
może wydać tych pieniędzy na inne zadania. Podatek śmieciowy służy tylko utrzymaniu czystości w mieście.

19 lipca 2014 roku już po raz dziewiąty
turyści, samorządowcy ze Szklarskiej Poręby, Harrachova i Korenova oraz lokalni liderzy społeczni świętowali rocznicę odbudowy mostka na Izerze. Impreza
w kręgach osób zainteresowanych zyskała miano „święta mostka”. Tędy przebiega popularny szlak turystyczny Orle –
Izerka. Most został odbudowany w wyniku 10-letnich zabiegów i zaangażowania władz samorządowych i wielu ludzi
dobrej woli obu nadgranicznych krajów i
uroczyście oddany do użytku 15 lipca
2005 roku. Poprzedni, żelbetonowy, wybudowany w 1901 r. został wysadzony w
do dziś nie wyjaśnionych okolicznościach.
Nie jest ujawniona nawet data jego zburzenia. Prawdopodobnie było to w roku
1981. Ta przeprawa przez rwącą Izerę ma
niekwestionowane znaczenie dla uprawiania turystyki w Górach Izerskich.
Przez turystyczne przejście graniczne
przewijają się dziennie setki turystów
pieszych, rowerzystów a zimą narciarzy.
Spotkać tu można nie tylko Czechów i Polaków ale turystów różnych narodowości.
Jego popularność stale rośnie.
Co roku przed świętem mostka, drewniane jego elementy są pieczołowicie malowane i konserwowane przez samorządowców Szklarskiej Poręby, Harrachova i
Korenova.
Od tego roku na polance po polskiej

stronie rzeki, wędrowcy mają do
dyspozycji szałas wypoczynkowy wybudowany przez miasto Szklarska Poręba w ramach
większego projektu: „Ścieżki
przyrodniczej dla rozwoju kultury ekologicznej na obszarach
Natura 2000”. Bliźniaczy, w z
trzech stron zabudowany szałas
pokryty jest ekologicznym, zielonym dachem na wzór skandynawskich szałasów. Można tu
bezpiecznie schronić się przed
deszczem i burzą a nawet przenocować. Tym samym to urocze
miejsce wypoczynku staje się
przyjazną turyście przystanią.
Przez kilka godzin mieszkańcy zaprzyjaźnionych gmin i
turyści świetnie bawili się przy
dźwiękach Jabloneckiej orkiestry „Dechovka” , degustując
pieczone kiełbaski, pyszne ciasto i sałatki przygotowane w
kuchniach ośrodków Orle,
Bombaj i Biathlon oraz kosztując czeskie piwo uwarzone w
browarze firmy Śklarna a Minipivovar Novosad & Syn z
Harrachova.
Za rok jubileuszowe X spotkanie na mostku, na które już
dziś zapraszamy.

chlujstwo czy działanie z wygodnictwa, z lenistwa.
Apelujemy: Szanowni Państwo, zwracajmy uwagę na niewłaściwe, niechlujne
zachowania. Reagujmy. O takich przypadkach prosimy nieMinął rok od wprowadzenia nowych zasad gospozwłocznie
informować: Straż Miejską: (75) 717 39 41 i 603 376 607,
darowania odpadami komunalnymi. Jednym z założeń
lub
Urząd
Miejski: (75) 754 77 33.
systemu było, by śmieci nie lądowały w lasach, na skwerach, w rowach, na szlakach turystycznych czy w innych
miejscach do tego nieprzeznaczonych. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć swą nieruchomość w pojemniki. Dodatkowo miasto organizuje
punkty selektywnej zbiórki opakowań. Do gniazd przekazujemy: opakowania plastikowe, metalowe, tekturę,
papier, opakowania wielomateriałowe (kartony po
mleku) oraz szkło.
Jak to wygląda w Szklarskiej Porębie?
Wielu mieszkańców poczuwa się do zachowania porządku otoczenia, jednakże jest wiele niechlubnych przykładów. Foto. z 02.08.2014r. (obok) obrazuje sytuację:
centrum miasta, podrzucone worki z nieposegregowanymi śmieciami blokują dostęp do pojemników.
Sprawcami są mieszkańcy naszego miasta w tym
przedsiębiorcy (dowodem na identyfikację jest zawartość worków). Nie można tego określić inaczej jak: nie-

