Graf Mirosław urodził się 5 czerwca
1959 r. Od urodzenia mieszka w Szklarskiej Porębie. Jest absolwentem
Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Sportowiec,
działacz sportowy i samorządowy.
Karierę skoczka narciarskiego
rozpoczął w 1969 r. w barwach
MKS Julia Szklarska Poręba. Reprezentował też Śnieżkę Karpacz
i Legię Zakopane. Jego trenerami
byli Franciszek Szczyrbak, Ryszard Witke, Jan Furman i trener
kadry narodowej Tadeusz Kołder.
Szczyt jego kariery sportowej
przypada na lata 1979-82. W roku
1980 Mirosław Graf został powołany do polskiej reprezentacji
skoczków. Barwy kraju reprezentował min. w zawodach Pucharu
Świata w 1980 r. w Zakopanem,
gdzie skoczył na odległość 108 m.
Jest polskim prekursorem stylu V.
Znany jest też z uprawiania kom-

binacji norweskiej. Po zakończeniu kariery zawodniczej kilkanaście lat poświę-

cił pracy w szkolnictwie jako nauczyciel
wychowania fizycznego i pracy trenerskiej. Trenował min. kadrę dolnośląskich
skoczków i kombinatorów norweskich.
Założył i prowadził Klub Narciarski
GRAF-ski. Od 2009 roku do objęcia stanowiska Burmistrza pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji SP ZOZ w Janowicach
Wielkich. Szef miejskich struktur PO.
Posiada doświadczenie w samorządzie gminnym, był radnym Rady Miejskiej, wiceprzewodniczącym Rady a w
kadencji 1998-2002 członkiem Zarządu Miasta. Jest Zastępcą Prezesa
Dolnośląskiego Okręgowego Związku
Narciarskiego i Sekretarzem Komisji
Skoków i Kombinacji Norweskiej Polskiego Związku Narciarskiego. Na stanowisko burmistrza Szklarskiej Poręby
kandydował w 2010 roku, popierany
przez Platformę Obywatelską. Uzyskał
wówczas 32,63 % poparcia. W wyborach samorządowych w 2014 r. o stanowisko burmistrza ubiegał się z
KWW GOSPODARNI DLA MIASTA. Wygrał w II turze z kandydatem
KWW TERAZ SZKLARSKA Grzegorzem Sokolińskim.
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Tymi słowami z wiersza „Opłatek”
Cypriana Kamila Norwida Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Hochół
przywitał, 22 grudnia 2014 r, zgromadzonych gości na tradycyjnym spotkaniu
opłatkowym w sali hotelu Kryształ. Spotkaniu u progu najpiękniejszych
Świąt, Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszyła kolęda i przedstawienie jasełek w wykonaniu dzieci
z przedszkola na Hucie.
Wydarzenie to zgromadziło
przedstawicieli wszystkich środowisk naszej społeczności. Wśród
gości była Pani Marzena Machałek
Poseł Ziemi Jeleniogórskiej na
Sejm Rzeczypospolitej i Dyrektor
Biura Poseł Zofii Czernow Pani
Aleksandra Wochal. Gospodarze
wyrazili wdzięczność księdzu Biskupowi Seniorowi Stefanowi Cichemu za stałą obecność wśród
mieszkańców. Uroczystość uświetnił swą obecnością Julian Gozdowski, Honorowy Obywatel
Szklarskiej Poręby. Obecni byli
przedstawiciele stowarzyszeń i klubów sportowych, przedsiębiorców,
gestorów bazy gastronomicznej,
handlowej, hotelarskiej i turystycznej, organizacji współpracujących z samorządem miejskim
oraz służb Policji, Straży Granicznej, Lasów Państwowych i KPN.
Przedstawienie Jasełek w wykonaniu przedszkolaków wprowadziło zebranych w świąteczną atmosferę. Widoczne na twarzach
wzruszenie i podziw oraz gromkie
brawa były wyrazem uznania dla
naszych małych artystów.
Po części artystycznej do szanownych gości przemówił Burmistrz Mirosław Graf. Przed złożeniem życzeń, zdradził zebranym,
że spełniło się jego marzenie, aby
w takich uroczystościach uczestniczyli burmistrzowie Szklarskiej Poręby
wszystkich poprzednich kadencji. Stwierdził także, że aby skutecznie i z troską pełnić służbę na rzecz społeczności lokalnej,
potrzebujemy otwartości, solidarności
oraz wzajemnego zaufania. Taka atmosfera winna towarzyszyć współpracy z
Radą Miejską i organizacjami pozarzą-
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dowymi. Burmistrz zadeklarował wolę
współpracy poza podziałami ze wszystkimi radnymi i przedstawicielami różnych
środowisk. To, że zaproszenie na spotkanie opłatkowe przyjęli wszyscy burmistrzowie poprzednich kadencji tj. An-

drzej Kusztal, Stanisław Woźniak,
Zbigniew Misiuk, Arkadiusz Wichniak i
Grzegorz Sokoliński odczytał jako zapowiedź dobrej współpracy samorządowców, z różnych okresów sprawowania
służby publicznej i różnych ugrupowań
politycznych, na rzecz miasta.
A oto fragment wystąpienia z życze-

niami Burmistrza dla Mieszkańców i naszych Gości: „Przed nami najpiękniejsze
dni roku. Wyjątkowy czas Bożego Narodzenia. W tym czasie, jak nigdy czujemy
potrzebę bycia razem, działania zespołowego, wspólnego tworzenia, wzajemnego wspierania się i wzmacniania społecznych więzi. Za chwilę podamy sobie
ręce by wybaczyć to, co zawiniliśmy
względem siebie, a przełamując się opłatkiem, przełamywać będziemy uprzedzenia i wzajemne niechęci. Podzielimy się troskami i
radościami, złożymy szczere,
najlepsze życzenia. Życzę
wszystkim Państwu Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych
radością, miłością i zdrowiem.
Świąt przeżywanych w rodzinnej atmosferze, przy wigilijnym stole, w blasku betlejemskiej gwiazdy, przy pachnącej
choince i śpiewie kolęd. Świąt
niosących spokój i wytchnienie.
Życzę Państwu, by ten wyjątkowy czas przeniósł nas w
Nowy 2015 Rok. Niech spełnią
się wszystkie życzenia składane
sobie nawzajem, niech częściej
na naszych twarzach gości
uśmiech i uczucie satysfakcji,
przekonanie, że budujemy lepszą przyszłość - sobie, rodzinie
i naszym następcom. Niech wartości płynące z istoty Tych Świąt
towarzyszą nam przez cały rok”.
Po czytaniu z Ewangelii o
Narodzeniu Jezusa i życzeniach
od księdza biskupa Seniora Stefana Cichego, wszyscy indywidualnie składali sobie nawzajem życzenia Świąteczne i
Noworoczne. „...zdrowia, radości, spełnienia marzeń, aby
Nowy Rok był lepszy – dla nas,
dla naszych rodzin i naszych
najbliższych ...” to chyba najczęściej wypowiadane słowa.
Życzeniom towarzyszyły kolędy w wykonaniu Chóru Porębianie. A dla wspomnienia tych,
którzy odeszli od nas w ciągu
ostatniego roku zespół zaśpiewał „Kolędę
dla nieobecnych”.
Uczestnicy spotkania odchodzili ze
świątecznym upominkiem, który wykonały i wręczyły gościom dzieci z
przedszkola, były to śliczne ozdoby
choinkowe.
Do siego roku!

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 14 stycznia 2015 nr 1/15 (129)

W okresie VII kadencji odbyły się już
3 sesje Rady Miejskiej.

SESJA INAUGURACYJNA
Inauguracyjną sesję nowo wybranej
Rady Miejskiej VII kadencji zwołał Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze postanowieniem Nr 66/14 z dnia 25 listopada
2014 r. Sesja odbyła się 28 listopada w
Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym
OLIMP. Porządek sesji przewidywał przyjęcie przez radnych zaświadczenia o wyborze, złożenie ślubowania oraz wybór
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Sesję otworzył radny senior Wojciech
Bohdan Ginter. Przewodnicząca Miejskiej
Komisji Wyborczej Joanna Cirko wręczyła
radnym zaświadczenia o wyborze radnego.

Artur
Korzeniowski
KWPSL
OKRĘG NR 1

Następnie radni złożyli ślubowanie.
Kolejnym punktem porządku sesji inauguracyjnej był wybór przewodniczącego
Rady. Na funkcję tę zgłoszono dwóch kandydatów: radnego Mirosława Hochoła i
radnego Ryszarda Głodka. W głosowaniu
tajnym Rada, zwykłą większością głosów
powierzyła funkcję przewodniczącego
Rady Miejskiej radnemu Mirosławowi
Hochołowi. Za kandydaturą Mirosława
Hochoła głosowało 8 radnych a za kandydaturą Ryszarda Głodka 7 radnych.
To pierwsze głosowanie ujawniło układ
sił w radzie: radni utożsamiający się z
KWW TERAZ SZKLARSKA, z którego
poparcia mandat uzyskał Mirosław Hochół
stanowią nieznaczną większość a radni
utożsamiający się z KWW GOSPO-

DARNI DLA MIASTA, którzy zgłosili na
przewodniczącego Rady kandydaturę Ryszarda Głodka pozostają w mniejszości.

ciąg dalszy na następnej stronie

Łukasz Lange

Izabela Broś

DLA MIASTA
OKRĘG NR 6

KWW
TERAZ
SZKLARSKA
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Komisji Rewizyjnej

Jarosław
Marcinkowski

Jan Taisner
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II SESJA Rady Miejskiej
We wtorek 09 grudnia 2014 r. odbyła
się II sesja Rady Miejskiej VII kadencji.
Miała ona 2 odsłony. Pierwsza uroczysta,
bowiem wybrany w II turze wyborów bezpośrednich burmistrz Szklarskiej Poręby
Mirosław Graf złożył ślubowanie inaugurując sprawowanie urzędu burmistrza.
II część robocza, w dużej mierze poświęcona sprawom organizacyjnym Rady. Sesja zgromadziła liczną publiczność: wyborców, przyjaciół, członków klubów
sportowych, współpracowników, rodzinę,
członków komitetu wyborczego nowego
burmistrza, mieszkańców Szklarskiej Poręby i nie tylko - obecni też byli mieszkańcy sąsiednich gmin. Chyba organizatorzy sesji nie spodziewali się tak licznego
gremium, bowiem na sali MOKSiAL zabrakło miejsc siedzących a część publiczności cisnęła się na korytarzu.
Na początku sesji ustępujący burmistrz
przedstawił informację o stanie miasta (załącznik do protokołu z sesji).
Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Joanna Cirko, wręczyła nowo
wybranemu Burmistrzowi zaświadczenie
potwierdzające wybór.
Pan Mirosław Graf złożył uroczyste ślubowanie i oficjalnie objął urząd Burmistrza
Szklarskiej Poręby w kadencji 2014-2018.
Następnie Burmistrz podziękował

Za nami III sesja Rady Miejskiej VII kadencji i zarazem ostatnia w roku kalendarzowym 2014. Głównym tematem sesji
zwołanej na 30 grudnia 2014 r. było uchwalenie budżetu miasta na 2015 rok. Projekt
budżetu opracowany został przez poprzedniego burmistrza. To wynika wprost z zasad i terminów określonych przepisami
ustawy o finansach publicznych. Prace nad
budżetem na następny rok rozpoczynają się
już we wrześniu roku poprzedzającego rok
budżetowy a sam projekt burmistrz przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie
Obrachunkowej celem zaopiniowania do 15
listopada. Te same reguły dotyczą wieloletniej Prognozy Finansowej. Ze względu
na zbieżność w roku 2014 terminów wyborów do Rady Miejskiej z terminem
przedłożenia projektu budżetu, formalnie
projekt został zaopiniowany już przez nową,
zaprzysiężoną 22 listopada 2014 r. Radę
Miejską. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej została wydana 19 grudnia.
Wszystkie komisje Rady dokonały
oceny projektu budżetu i podczas sesji „budżetowej” przedstawiły opinie pozytywne.
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swemu poprzednikowi za 4-ro letnię pracę
w służbie publicznej i zaprosił do dalszej
współpracy. Pan Mirosław Graf podziękował mieszkańcom za wybór i zaufanie,
członkom komitetu wyborczego za trud
włożony podczas kampanii, za dystans i
klasę, pogratulował radnym wyboru do
Rady Miejskiej i złożył deklarację ścisłej
współpracy z wszystkimi radnymi w służbie dla dobra mieszkańców Szklarskiej Poręby. Burmistrz podziękował swoim kontrkandydatom, zwłaszcza tym, którzy w II
turze wyborów udzielili mu poparcia oraz
zapewnił, że dołoży starań aby burmistrzowie poprzednich kadencji aktywnie
włączali się w inicjatywy i podejmowanie
ważnych dla miasta decyzji. Zapewnił, że
tę zaszczytną i zobowiązującą funkcję,
którą sprawować będzie z woli wyborców,
wypełni zgodnie z treścią złożonego ślubowania. Gorące podziękowania skierował
do rodziny a w szczególności do małżonki
Barbary obecnej na sali. Wyrazem
wdzięczności za wsparcie w okresie kampanii było wręczenie żonie wiązanki kwiatów, którą wcześniej otrzymał od członków
KWW Gospodarni dla Miasta. Następnie
przedstawiciele licznie zgromadzonych
mediów poprosili o przerwę na briefing
prasowy celem przeprowadzenia wywiadów z nowym burmistrzem.
W II części sesji Rada wybierała ko-

Również Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że zarówno projekt budżetu jak i
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2019 sporządzone zostały we właściwej
szczegółowości i zgodnie z
zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.
Rada Miejska uchwaliła budżet Miasta Szklarska Poręba na
rok 2015 jednogłośnie. Istotne
dane uchwały budżetowej prezentujemy na dalszych stronach
Biuletynu.
Podczas ostatniej sesji RM
uchwaliła plan pracy na rok
2015 i terminy posiedzeń komisji, plan pracy Komisji Rewizyjnej i dyżury radnych –
dane publikujemy obok.

misje stałe RM, tj:
Komisję Rewizyjną, Komisję Rozwoju
Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej,
Komisję Finansów i Komisję ds. Turystyki,
Sportu, Promocji i Spraw Społecznych.
Przy wyborze komisji a szczególnie komisji rewizyjnej potwierdził się układ sił
w Radzie Miejskiej VII kadencji.
Składy komisji Rady Miejskiej podajemy poniżej.
Podczas II sesji RM rozpatrzyła zmiany
w Uchwale budżetowej na rok 2014 podejmując Uchwałę w sprawie zmiany
uchwały budżetowej miasta Szklarska
Poręba na rok 2014.
Kolejną sprawą rozpatrywaną podczas
II sesji była kwestia dopłat do taryf za dostawę wody i odbiór ścieków. Rada podjęła uchwałę w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych
przez Karkonoski System Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu.
Uchwalone stawki dopłat pozostały w dotychczasowej wysokości.

Taryfy przedstawiamy w tabelce na 6 stronie biuletynu.
Treść wszystkich uchwał opublikowana w BIP.

Związku Gmin Karkonoskich. Przedstawicielem w
ZGK „z urzędu” jest burmistrz. Dodatkowego
przedstawiciela wybiera Rada Miejska. Podczas III
sesji Rada Miejska wybrała na dodatkowego przeddokończenie na następnej stronie

Szanowni mieszkańcy, jeżeli macie sprawę do
radnego Rady Miejskiej możecie przedstawić ją
podczas dyżuru radnych.
Radni Rady Miejskiej przyjmują mieszkańców w
każdą środę od godziny 16:00 do godziny 17:00 w
siedzibie Urzędu Miejskiego – pokój nr 6. Poniżej
podajemy harmonogram stałych dyżurów radnych
(do 8 kwietnia 2015 r.).

Przedstawiciele Miasta w Związku Gmin
Karkonoskich
Rada Miejska wybrała dodatkowego przedstawiciela do

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 14 stycznia 2015 nr 1/15 (129)

ciąg dalszy z poprzedniej strony

stawiciela Pana Jana Taisnera. Związek
Gmin Karkonoskich tworzy 6 gmin –
członków: Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn i Szklarska
Poręba. Każdą z gmin członkowskich w
Związku reprezentuje po 2 przedstawicieli. Wótowie/burmistrzowie wchodzą w
skład zarządu Związku. Natomiast Zgro-

madzenie Związku tworzą wszyscy przedstawiciele gmin członkowskich. Podczas
najbliższego zgromadzenia ZGK ukonstytuują się oba organy. Przedstawiciele
wybiorą odpowiednio przewodniczącego
i zastępcę przewodniczącego zarządu oraz
przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego zgromadzenia związku.

Przedstawiciel Miasta w Ra-

dzie Naukowej Karkonoskiego
Parku Narodowego.
Podczas III sesji 30 grudnia 2014 r.
Rada Miejska wyznaczyła przedstawiciela miasta do Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego. Został nim
Pan Grzegorz Sokoliński. Grzegorz Sokoliński jest członkiem Rady Naukowej
KPN od 2010 r.

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I GOSPODARKI KOMUNALNEJ (środa, godz. 16:00)
KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
oraz dni i godziny obrad
KOMISJA REWIZYJNA (wtorek, godz. 10:00)

KOMISJA FINANSÓW (środa, godz. 15:00)

Wszystkich użytkowników smartfonów zachęcamy do pobrania bezpłatnej
aplikacji „Komunikator SISMS”
Komunikator SISMS przeznaczony jest
dla posiadaczy telefonów typu smartfon.
Dzięki aplikacji będziesz otrzymywać rozszerzone powiadomienia z Urzędu miejskiego o ważnych i ciekawych wydarzeniach skierowanych zarówno do turystów
jak i mieszkańców. Do wiadomości mogą
być dołączone zdjęcia, filmy, pliki audio.
1. Pobierz za darmo aplikację za pomocą QR kodu lub poprzez stronę:
www.komunikator.sisms.pl.
2. Zarejestruj swój profil w Komunikatorze SISMS.
3. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora interesujący Cię serwis informacyjny i zapisz się w nim.
4. Od tej pory będziesz otrzymywać
najważniejsze i ciekawe informacje dotyczące Szklarskiej Poręby w postaci wiadomości SMS Cloud.
5. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi i

KOMISJA ds. TURYSTYKI, SPORTU, PROMOCJI
I SPRAW SPOŁECZNYCH
(poniedziałek, godz. 16:00)

wyrejestrować się z systemu, przekaż taką
informację poprzez formularz na stronie:
www.komunikator.sisms.pl/wyrejestruj
Usługa jest świadczona przez SISMS
Sp. z o.o. na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy zawartej z Miastem
Szklarska Poręba. Usługa jest świadczona
zgodnie z Regulaminem dostępnym na
stronie: www.komunikator.sisms.pl/regulamin-uzytkownicy

1. Wyślij SMS* o treści Tak.dje041 na
numer 661 000 112
2. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem.
3. Od tej pory będziesz otrzymywał
ważne informacje z Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie w postaci wiadomości SMS.
4. Jeśli chcesz się wyrejestrować wyślij SMS* o treści Nie.dje041 na numer
661 000 112
*Opłata za wysłanie wiadomości SMS
jest zgodna z Twoim planem taryfowym.
Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl.
W treści SMS-a powinien być wpisany
tylko kod rejestrujący serwisu. Zawarty w
kodzie znak “0” jest cyfrą “zero”.
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Miasto skierowało wniosek do Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dotacji na naprawę szkód w infrastrukturze
drogowej, powstałych
w wyniku powodzi i
nawalnych opadów
deszczu w latach 2010
i 2014. Wniosek na potocznie zwaną „popowodziówkę” opiewa na
2.931.300 zł. Środki
pochodzą ze specjalnego działu administracji centralnej „na
usuwanie
skutków
klęsk żywiołowych”,
którego dysponentem
jest Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
a dzielone są przez Wo-

jewodów. Przyznane środki mogą pokryć
wydatki w maksimum 80% zgłoszonych
i zakwalifikowanych do dotowania szkód.

Agnieszka Żywina, pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie została wyróżniona w
drugiej edycji konkursu o tytuł Dolnośląskiego Pracownika Roku. Celem konkursu było wzmocnienie roli i prestiżu
pracy socjalnej, poprawa wizerunku pracownika socjalnego w społeczeństwie, a
także integracja i wzmocnienie osób i podmiotów pracujących w obszarze pomocy
społecznej. Tytuł Dolnośląskiego Pracownika Socjalnego Roku 2014 mogła
otrzymać osoba, która m.in. skutecznie pomaga uporać się z problemami osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji,
wdraża programy ukierunkowane na roz-

wiązanie trudnych problemów społecznych, wykazuje się wszechstronnością w
swoich działaniach.
Pani Agnieszka jako specjalista pracy z
rodziną, na co dzień zmaga się z najtrudniejszymi problemami społecznymi a od
lat działa na rzecz lokalnej społeczności
m.in. poprzez aktywną pracę w SRDZN
Światełko.
Warto również wspomnieć, że Klub Integracji Społecznej działający przy
MOPS-ie był nominowany do nagrody w
konkursie Dolnośląski Przedsiębiorca
Społeczny Roku 2014 organizowanym
przez Federację Rozwoju Ekonomii Społecznej. Gratulujemy

Pozostałe 20 % to udział własny miasta.
Z wnioskowanych środków miasto zamierza odbudować ulice: Słowackiego,
obudowę Szklarskiego Potoku, odcinek
Piastowskiej, Orzeszkowej i Wiejskiej,
które w największym stopniu uległy
uszkodzeniom w wyniku ulewy.
Przypominamy, że tylko w ostatnim
roku budżetowym miasto wykorzystując
tę ścieżkę finansowania odbudowało most
nad rzeką Kamienną w ciągu ulicy Mickiewicza, ulice Hutniczą, Sanatoryjną,
Piotra Skargi, Okrzei, Kopernika. Podkreślenia wymaga fakt, że środki na likwidację skutków klęsk żywiołowych są
tzw. „znaczonymi”, zatem nie mogą być
wykorzystane na inne cele. Podlegają
ścisłemu rozliczeniu i kontroli.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015 pozostają bez zmian. Przypominamy, że wynoszą
one
dla
nieruchomości
zamieszkałych 8,75 zł miesięcznie od 1 m³
zużytej wody przy zmieszanym sposobie
zbierania oraz 5,50 zł od m³ zużytej wody
przy selektywnym sposobie zbierania.

Stawki taryf i dopłat za dostawę wody i odbiór ścieków na I półrocze 2015 r. pozostają bez zmian
Cena za dostarczenie 1m3 wody po dopłacie:
Cena za odprowadzenie 1m3 ścieków po dopłacie:
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Na dzień 9 maja 1945 r. datuje się koniec niemieckiej historii Schreiberhau i
początek polskiej. Pod koniec czerwca
1945 r. rozpoczęły urzędowanie pierwsze
władze Polskie. Nazwa Szklarska Poręba
została ustalona przez Instytut Śląski
w 1946 r. i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Ziem Odzyskanych nr 5.
55 lat temu, 31 grudnia 1959 r. Szklarska
Poręba uzyskała prawa miejskie. Stało się

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa
Finansów opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. W myśl powyższych zaokrągleń opłaty na rok 2015
należy dokonać w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącej mniej niż 50
groszy należy pomijać, a końcówki kwot
wynoszące 50 i więcej groszy podwyższyć
do pełnych złotych.
W deklaracji wykazujemy średniomiesięczne zużycie wody za rok kalendarzowy
poprzedzający rok złożenia deklaracji lub za
okres ostatnich 12 m-cy poprzedzających
miesiąc złożenia deklaracji.
W praktyce oznacza to, że średniomiesięczne zużycie wody w roku 2014 stanowić będzie podstawę do naliczenia
opłaty na rok 2015. Nie będzie więc możliwości dokonywania korekty deklaracji w
ciągu roku kalendarzowego na podstawie
miesięcznego zużycia wody. Jeżeli zużycie wody w 2014 r. uległo zmniejszeniu
lub zwiększeniu w stosunku do roku 2013
to należy dokonać korekty deklaracji od
stycznia 2015 r. Opłata za gospodarowanie odpadami na rok 2015 ulegnie odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu.

to na mocy wydanego 4 grudnia 1959 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów PRL
Józefa Cyrankiewicza. Miasto Szklarska
Poręba utworzone zostało z obszaru osiedla
Szklarska Poręba. Rozporządzenie weszło
w życie 31 grudnia 1959 roku.
Z okazji 50-lecia uzyskania praw miejskich została opracowana monografia historyczna Szklarskiej Poręby autorstwa
Ivo Łaborewicza i Przemysława Wiatera.

Wydawcą był Związek Gmin Karkonoskich przy finansowym wsparciu miasta
Szklarska Poręba. Monografia zawiera
opis miejscowości od najstarszych przekazów po rok 2010. Z tej samej okazji Stowarzysznie „PUCH OSTU” wydało album „Szklarska Poręba – opowieść o
ludziach i miejscu” - pracę zbiorową pod
redakcją Krzysztofa Grabskiego. Album
zawiera bogaty zestaw fotografii i wspomnień mieszkańców. Wydawnictwo także
współfinansowane przez miasto Szklarska
Poręba. Nakłady obu tytułów rozeszły się
natychmiast.

Czy należy składać korektę deklaracji?
Nie ma obowiązku składnia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok
2015, jeżeli nie nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych (np.
spadek lub wzrost zużycia wody w przypadku nieruchomości zamieszkałych).
W przypadku zmiany danych, o których mowa wyżej, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,
w którym nastąpiła zmiana.
Jeżeli nie wystąpiły zmiany mające
wpływ na wysokość opłaty, deklaracja po-

zostaje aktualna w kolejnym okresie.
Stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na dzień
01.01.2015r. pozostają bez zmiany w
stosunku do roku 2014.
Jakie terminy płatności?
Terminy płatności pozostają bez zmian.
Do 15 dnia każdego miesiąca należy dokonywać wpłaty.
UWAGA!
Jeżeli właściciel nieruchomości nie
dysponuje informacją odnośnie zużycia
wody za cały rok 2014r. (brak rozliczenia
z KSWiK Sp. z o.o.), a tym samym nie
może dokonać korekty deklaracji, to w
miesiącu styczniu powinien uiścić opłatę
w wysokości wynikającej z deklaracji
złożonej w 2014r. Ewentualne nadpłaty
lub niedopłaty wynikłe po złożeniu korekty deklaracji będą rozliczne w kolejnych miesiącach.
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Władze FIS umieściły Szklarską Porębę-Jakuszyce we wstępnym kalendarzu
imprez Pucharu Świata w biegach narciarskich na lata 2016, 2018 i 2020. W
roku 2016 zawody miałyby zostać przeprowadzone 16 i 17 stycznia. Ostateczny

termin potwierdzenia przez organizatora
gotowości to miesiąc sierpień 2015 r.
Wtedy też delegaci FIS, podczas wizytacji na miejscu ocenią, czy stan przygotowań i organizacji rokują przeprowadzenie
zawodów zgodnie z wyznaczonymi standardami. To już bardzo niewiele czasu pozostało na podjęcie decyzji: czy te zawody
przeprowadzić czy też nie? U podstaw celowości utrzymania tej imprezy leży pytanie – czy Szklarską Porębę stać na to?
Na tak dużą, bez wątpienia prestiżową ale
przecież bardzo kosztowną imprezę. Jakie
poniesiemy koszty, i jakie realne, w wymiarze ekonomicznym przyniesie ona korzyści? Nam mieszkańcom, przedsiębiorcom, gestorom bazy turystycznej,
hotelowej, gastronomicznej. Czy zawody
przyciągną taką ilość turystów, która zapewni odpowiednie wpływy bilansujące
poniesione przez miasto koszty? I tu odpowiedź zdaje się być oczywista. Samo
miasto nie jest w stanie udźwignąć kosztów tej imprezy. Podczas ostatniej sesji
Burmistrz poinformował, że nie jest przesądzone, czy zawody Pucharu Świata odbędą się czy nie. Ze strony organizacyjnej
i sportowej jesteśmy w stanie imprezę
przeprowadzić zgodnie z wymogami FIS.
To kwestia wyboru modelu organizacyjnego i doboru zespołu zdolnego do skutecznego działania. Tu możemy przyjąć,
że posiadamy w mieście doświadczonych
ludzi organizujących podobnego typu imprezy. Mamy też doświadczenia z przeprowadzenia 2-ch cyklów zawodów PŚ w
latach 2012 i 2014. Tu zdamy egzamin.
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Ryzyka pojawiają się w innych obszarach
– to przede wszystkim kwestia zapewnienia śniegu na stadionie i trasach zawodów. FIS w tym względzie stawia ostre
warunki: zapewnienie produkcji i zmagazynowania śniegu, tak by w ostatniej
chwili z powodu braku
zapasu śniegu nie odwoływać imprezy. Zatem bilans kosztów
musi objąć i to, niesamowicie kosztowne
przedsięwzięcie, liczone w setkach tysięcy
złotych. Produkcja i
pryzmowanie śniegu
musi kosztować. A
przecież organizator ponosi koszty stałe imprezy – infrastruktura
na stadionie zimowym, przygotowanie i
utrzymanie tras, noclegi i transport zawodników i serwisu, sędziów, przedstawicieli FIS, miasteczko zawodów, wynagrodzenie obsługi, bezpieczeństwo,
ceremoniał dekoracji, transmisja telewi-

zyjna i koszty samego biura zawodów. I
tak można by tu długo jeszcze wyliczać
kolejne nakłady. Na dzień dzisiejszy nie
ma policzonego budżetu zawodów. Doświadczenia z 2-ch poprzednich edycji
wskazują, że koszty, nawet przy możliwej
ich optymalizacji, szacować trzeba na
2,5 – 3,5 mln zł. Kto miałby je pokryć.
Dochody własne, wpływy z reklam, ze
sprzedaży biletów, czy ze sprzedaży
prawa do produkcji sygnału telewizyjnego
są nie do oszacowania i nie będą zagwarantowane do dnia imprezy. Zatem pozostaje otwarta kwestia montażu finansowego. Skąd wziąć na to środki lub wprost
- kto winien dołożyć się do kosztów organizacji i przeprowadzenia zawodów? Tu
niezbędni są poważni partnerzy, jak samorząd wojewódzki, powiatowy i inne samorządy z powiatu jeleniogórskiego. Tu
niezbędni są sponsorzy i reklamodawcy
zainteresowani reklamą swoich firm na
stadionie i trasach narciarskich. Jeżeli po
raz kolejny Puchar Świata miałoby sfinansować miasto, to odpowiedź jest jedna.
Miasta na taki wydatek po prostu nie stać.

W ostatnich dniach poprzedniej kadencji prezez Spółki SPORT, a zarazem kandydat na prezydenta Poznania Pan Jacek
Jaśkowiak złożył rezygnację ze stanowiska
pezesa spółki. Niemal równocześnie rezygnację z członkostwa w radzie nadzorczej
spółki złożyło dwóch członków RN.
Po objęciu urzędu przez nowowybranego burmistrza uzupełniony został skład

rady nazdzorczej, która powoła prezesa
zarządu spółki.
W porządku obrad najbliższej sesji
rady miejskiej (29.01.2015 r.) zaplanowane zostało przedstawienia informacji w
sprawie restrukturyzacji Spółki SPORT.
Więcej informacji na ten temat przedstawimy w najbliższym numerze biuletynu dla mieszkańców.
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Od stycznia do marca w Szklarskiej Porębie odbędzie się cykl imprez dla miłośników sportów zimowych w stylu retro
organizowanych przez Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w partnerstwie z Towarzystwem Izerskim
i Muzeum Dom C. G. Hauptmannów.
Zaplanowano następujące wydarzenia: 24 stycznia „RETRO
POD SZRENICĄ” przy Dolnej
Stacji Kolei Linowej SkiArena
Szrenica, 29 stycznia i 26 lutego
w Hotelu Bossa Nova w ramach
Kina na Wysokości zostaną wyświetlane filmy w klimacie retro.
7 lutego w Rodzinnym Parku Rozrywki
Esplanada odbędzie się BAL RETRO na
lodzie „STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE”, a kolejne wydarzenie 7 marca to
„IZERSKI BIEG RETRO” na „ORLU”.
Ponadto w terminie 13.02 do 15.03.2015
r. w Muzeum Domu C.G. Hauptmannów
będzie można zobaczyć wystawę pt. „Od
Jesionu do Karbonu – historia narciarstwa
w Szklarskiej Porębie”.
Spotkania mają mieć charakter integrujący miłośników Retro, humorystyczny z elementami rywalizacji
co skutecznie motywuje do wspólnej zabawy. „Retro Pod Szrenicą” to
wydarzenie kierowane do dorosłych
i najmłodszych. Starsi pamiętają te
czasy i z sentymentu mają potrzebę
przekazać najmłodszym co można
ocalić od zapomnienia. W tym dniu
każdy powinien być ubrany z zastosowaniem stylu RETRO (może
być stylizacja nie koniecznie auten-

W sezonie zimowym na ulicach Szklarskiej Poręby pojawiają się liczne obiekty
tymczasowe funkcjonujące jako wypożyczalnie sprzętu sportowego lub małe gastronomie. Często są one wykonane nieestetycznie, obklejone jaskrawymi
reklamami, niewpisujące się w tradycje regionu. Zaśmiecenie przestrzenni publicznej kolorowymi małymi budkami, wpływa
na obniżenie waloru krajobrazowego miasta, a tym samym ocenę wyglądu Szklarskiej Poręby przez turystów.
W trosce o należyty wizerunek miasta

tyczny strój!) nie tylko zawodnik ale
także kibic.
Stwórzmy razem klimat z ówczesnych

czasów byśmy mogli wspólnie słuchać
muzyki z lat 20 i 30 oraz z czystym sumieniem zaśpiewać „Powróćmy jak za
dawnych lat”.
Konkurencje sportowe w jakich można
będzie wziąć udział w dniu 24 stycznia to:
- zjazd równoległy czyli w parze z
drugą osobą,
- slalom,

Burmistrz Szklarskiej Poręby wydał zarządzenie z dn. 10.10.2014r. w sprawie
ujednolicenia wyglądu obiektów tymczasowych lokalizowanych na terenie Miasta,
według którego wygląd i lokalizacja
wskazanych obiektów nie może: naruszać
reprezentacyjnego charakteru przestrzeni,
powodować niszczenia i degradacji krajobrazu kulturowego, naruszać ładu przestrzennego, nawiązywać do stylów charakterystycznych dla innych regionów, np.
stylu podhalańskiego, stwarzać uciążliwości dla ruchu pieszego i pojazdów, zakłócać widoczności na drogach, negatywnie oddziaływać na środowisko
poprzez emisję nadmiernego hałasu lub
efekty zapachowe oraz w inny sposób pogarszać warunków otoczenia.

- skoki narciarskie,
W tym roku chcielibyśmy to spotkanie
wzbogacić o ekspozycję wszystkiego co
jest Retro czyli starsze niż 50 lat (sprzęt
sportowy, podróżny, stroje i ubiory wraz
z obuwiem).
Ekspozycja będzie do podziwiania przez kibiców, a także będzie okazją do bezpośredniej wymiany eksponatów między
uczestnikami imprezy. Drodzy
Państwo stąd prośba do Was - poszukajcie u siebie, rozpytajcie znajomych i wzbogaćcie nasz kiermasz w takie gadżety RETRO!
Innowacją w tym roku będzie
wyruszenie o godz. 12:00 chętnych uczestników zawodów RETRO w krótkim przemarszu ze
Skwerku Radiowej Trójki przy
ulicy 1 Maja do ulicy Turystycznej
w przebraniu i ze sprzętem Retro. Chcielibyśmy aby turyści przebywający w mięście mogli zauważyć nasze nietuzinkowe
działania i piękną pasję jaką mamy.
Na stoku przewidziane są zabawy dla
najmłodszych, będzie można wypróbować
sprzęt narciarski Retro oraz pyszne jadło
z przepisów lat 30. Zapewniamy moc zaskakujących atrakcji, a
także nagród za najmniej
spodziewane dokonania.
Po atrakcjach i harcach
plenerowych ok. 17:00
wszyscy uczestnicy zawodów Retro i przebrani kibice mianowani przez organizatora na „RETRO TO
MOJA
PRZYGODA”
przeniosą się na wspólną
BIESIADĘ. MOKSiAL
ZAPRASZA DO WSPÓLNEJ ZABAWY !!!
W celu ujednolicenia wyglądu nakazuje
się m.in. zastosowanie drewnianej okładziny, dachów wielospadowych lub dwuspadowych symetrycznych o kącie nachylenia połaci >10°, wysunięcie okapu
przed płaszczyznę elewacji. Dopuszcza
się zastosowanie dachów jednospadowych o kącie nachylenia połaci ok. 10°,
umieszczanie jedynie szyldu na elewacji
budynku w sposób dostosowany do kompozycji architektonicznej i charakteru budynku. Obowiązuje bezwzględny zakaz
stosowania elewacji z blachy i tworzywa
sztucznego. Zakazuje się umieszczania innych nośników reklamowych oraz używania jaskrawej kolorystyki.
Lokalizację oraz wygląd obiektu tymczasowego należy uzgodnić z tut. urzędem.
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6 grudnia wkręciliśmy się w zimę. Tego
dnia bowiem oficjalnie został otwarty sezon zimowy w Szklarskiej Porębie podczas
imprezy pn. „Wkręć się w zimę !”
Przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę
było kolorowo, zabawnie, czasem zaskakująco, a co najważniejsze zimowo. Bowiem dzięki staraniom firmy Sudety Lift
naśnieżona została nartostrada Puchatek. Z
kolei Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej, organizator imprezy zapewnił tego dnia wiele atrakcji dla dorosłych, dzieci, narciarzy i snowboardzistów.
6 grudnia przypominaliśmy wszystkim, że zima jest „tuż, tuż”, że trzeba
wzmocnić kondycję i przesmarować deski, że Szklarska Poręba to jedno z najlepszych miejsc do uprawiania sportów zimowych. A wszystko to w mikołajkowej,
świątecznej odsłonie.
Dzięki firmie Sudety Lift dzieci tego
dnia mogły bezpłatnie korzystać z wyciągów na Ski Arenie Szrenica. Bezpłatnie można było również podczas imprezy
wypożyczyć sprzęt narciarski i uczyć się
jeździć na deskach. Było centrum testowe, stanęły stoiska ze sprzętem zimowym i odzieżą outdoor. Karkonoski Park
Narodowy przybliżył zimową krainę, a
karkonoska grupa GOPR zaprezentowała
sprzęt zimowy niezbędny do ratowania życia i zdrowia w górach
Tego dnia można było również obserwować freestaylowe tricki snowboardzi-

W sobotę (2014.12.06) odbyło się przy
dolnej stacji wyciągu na Szrenicę oficjalne
otwarcie sezonu zimowego 2014/15.
To był długi i pełen wrażeń dzień, zarówno dla naszych gości jak i organizatorów. Już od rana na nartostradzie Puchatek pojawili się pierwsi narciarze,
których można było zobaczyć na
żywo w przekazie stacji telewizyjnej Polsat News. Na stoku pojawili się również instruktorzy ze
szkół narciarskich, którzy tego
dnia prowadzili nieodpłatnie lekcje nauki jazdy na nartach.
Ważnym dla miasta punktem
dnia był briefing prasowy zorganizowany przez Referat Promocji
Miasta w restauracji „Zapiecek”.
Konferencję poprowadziła P. Grażyna Biederman (kierownik Referatu Promocji Miasta) a udział w
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stów, którzy na Snow Parku zaskakiwali
determinacją w walce z grawitacją, prezentując pokazy jibbingu w wykonaniu
profesjonalnych zawodników snowboardowych. Nie zabrakło również instruktażu
i warsztatów na elementach snowparku
(boksie) dla najmłodszych.
Niemal równo w południe ze Szrenicy
zjechał Święty Mikołaj wraz z pomocnikami, którzy przywieźli najmłodszym
prezenty. Każdy maluch, duży i mały, dostał balon wypełniony helem i słodkie
upominki. W strefie Świętego Mikołaja
przez cały dzień było mnóstwo atrakcji.
Stanęła m.in. sauna Świętego Mikołaja i
nie zabrakło śmiałków którzy z niej skorzystali. Z kolei w kuchni Świętego Mikołaja na wszystkich czekała pyszna grudniowa zupa, cieple lody i słodkie
bułeczki. Podczas mikołajkowych warsztatów, całe rodziny z różnych materiałów
w tym z waty i popkornu, robiły brody
Świętemu Mikołajowi. Odbywały się
również pokazy pn. CukierLukier podczas których robiono świąteczne słodkości. Stowarzyszenie Karkonoskie
Iskierki zorganizowało charytatywną loterię fantową na rzecz Domu Dziecka w
Szklarskiej Porębie. Przez cały dzień Elf
Podarek, Śnieżynka, Anioły, Diabły i
pomocnicy Świętego Mikołaja bawili
się z całymi rodzinami organizując konkursy i zabawy.
Śmiechu było wiele, nikt tego dnia

nim wzięli Mirosław Graf (burmistrz
Szklarskiej Poręby), Paweł Gogolewski
(Sudety Lift), Andrzej Raj (Dyrektor
KPN) oraz Dariusz Serafin (Komandor
Biegu Piastów), którzy odpowiadali na pytania zebranych dziennikarzy. Pytania dotyczyły głównie najbliższego sezonu zi-

spod dolnej stacji Ski Arena Szrenica nie
wyszedł bez prezentu i uśmiechu. Organizatorzy Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej składa serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji naszej imprezy:
Naszym sponsorom:
Firmie Sudety Lift, firmie Henny Penny
– Anna i Janusz Adamczuk, Firmie Jelenia Plast, Interferie Sport Hotel Bornit ,
Pensjonatowi „Chatka Puchatka”, Firmie
„Paweł” – Paweł Pilawski, Piekarni Pod
Zegarem – Anna i Józef Stochaj, Piekarni
Górskiej – Urszula i Stanisław Raźny, Piekarni– Aleksander Baca, Hotelowi Kryształ, Teatrowi Norwida w Jeleniej Górze,
Karczmie Na Winklu, Restauracji Kaprys,
Sklepowi Spożywczemu KAJA
Naszym Partnerom:
Referatowi Promocji Miasta Szklarska
Poręba, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej, Stowarzyszeniu Rady Odnowy Przesieki, Nadleśnictwu Szklarska
Poręba, Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu, Karkonoskiej Grupie GOPR,
Stowarzyszeniu Bieg Piastów, Stowarzyszeniu Karkonoskie Iskierki, Kubie Tymoczko KS Wdechę – klub snowboardowy, Wypożyczalni Rafa Sport,
Instruktorom Pada Śnieg, Grupie Paolo
Sport i Firmie Real Event.
Gorące podziękowania składamy
wolontariuszom: Agnieszce Żywinie,
Sabinie Kokot, Tomaszowi Frytowi, Mai
Lewandowskiej, Janinie Gerczak, Iwonie
Abramowicz, Gabrieli Orłowskiej i Marlenie Stach – Lewandowskiej.
mowego, ale też i dalszych planów nowo
wybranego burmistrza. Zebrani opowiadali o planach i nowościach związanych
z turystyką, sportem i rekreacją w naszym
regionie oraz wyrazili chęć dalszej współpracy na rzecz rozwoju naszego miasta.
Pan Paweł Gogolewski mówił o aktualnych promocjach i zniżkach sezonowych w Sudety Lift oraz o tym, że dzięki
przychylności Karkonoskiego Parku Narodowego udało się przeprowadzić prace
na nartostradzie Śnieżynka, polegające na usunięciu dużych grup
skalnych i kamieni. Ułatwi to w
dużym stopniu przygotowanie tras
do sezonu zimowego i ich naśnieżanie. Przed następnym sezonem
planowana jest kontynuacja tych
prac na nartostradach Lolobrygida i FIS.
Pan Dariusz Serafin przedstawił
zebranym informacje o kalendarzu
imprez jakie będą miały miejsce w
tym sezonie na Polanie Jakuszyckiej. O wszystkich tych wydarze-
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niach będziemy informować na bieżąco w
naszym kalendarzu imprez na stronie
miasta.Na koniec Pani Anita Kaczmarska
(dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej) przedstawiła mediom plan imprez przygotowanych na najbliższy sezon.Ciekawostką
był Św. Mikołaj, który osobiście przybył
na to spotkanie i czynnie w nim uczestniczył. Widać sława naszego miasta zatacza
coraz większe kręgi na całym świecie... i
poza nim.
Po spotkaniu odbyła się najważniejsza
część dnia - Oficjalne Uroczyste Otwarcie Sezonu Zimowego 2014/15. Podczas
imprezy miały miejsce wejścia na żywo na
antenę radiową m.in. takich stacji jak
Muzyczne Radio oraz Polskie Radio Wrocław (audycja: Dolnośląski Rozkład
Jazdy) gdzie informowaliśmy słuchaczy
co się dzieje i co będzie się działo zimą w
Szklarskiej Porębie.

Miasto w ubiegłym roku wybudowało
żłobek integracyjny „Magiczny Świat Maluchów”, korzystając z dofinansowania z
budżetu państwa w ramach rządowego
„Programu rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi do lat 3 MALUCH”. Otrzymana
dotacja wyniosła: 280 000,00 zł (edycja 1
w roku 2013) i 1.800 000,00 zł. (edycja 1
w roku 2014 – moduł 1). Od 1 września
2014 r. żłobek rozpoczął działalność. W
miesiącu grudniu 2014 r. zespół kontrolny
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu przeprowadził kontrolę realizacji zadania pod kątem celowości wydatkowania przekazanych środków finansowych z ofertami konkursowymi i
zgodności z warunkami określonymi w
umowie. Kontrolerzy pozytywnie ocenili
realizację zadania i wykorzystania środków dotacji nie stwierdzając uchybień i

Plan dochodów miasta na rok 2014
wynosił 36.802.075 zł a plan wydatków 40.275.925 zł. Zarówno plan
wydatków jak i dochodów nie został
wykonany.
Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. stanowiło kwotę 12.870.000,00 zł a ich
spłata ma następować w ratach rocznych do 2019 roku. Miasto nie spłaciło planowanej raty kredytu przypadłej do zapłaty w roku 2014 w
wysokości 999.000,00 zł. Powodem
tego był braku środków w budżecie.
Na wniosek miasta spłata tej raty została prolongowana na rok 2015. W
wyniku przesunięcia tej raty w 2015
roku przypadnie do spłaty kwota
3.534.466,00 zł kredytów (kredyt prolongowany z 2014 r. –999.000,00 zł i
planowany na rok 2015 –
2.533.466,00 zł).
Zobowiązania miasta realizowane
przez Urząd Miejski wg. stanu na
31.12.2014 r. wynoszą 66.009,00 zł.
Występują również zobowiązania
miejskich jednostek organizacyjnych
na dzień 31.12.2014 r., i tak:
A. Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej na dzień 31-12-2014 nie uregulował łącznie zobowiązań na kwotę
957.077,12 zł z tego:
1. Z tytułu dostaw towarów i usług
- 246 242,99 zł,

2. Wobec wspólnot mieszkaniowych
- 599 038,38 zł,
3. Publiczno prawnych (ZUS, US)
- 111.795,75 zł,
B. MOPS - 47.320,01 zł (z tytułu dostaw i usług, DPS)
C. MOKSiAL 10 338,52 zł – z tytułu
dostaw i usług.
D. Przedszkole Samorządowe Nr 2
i Integracyjny Żłobek Samorządowy
- 4.287.0 7 zł.
Ponadto w 2015 r. wystąpią do pokrycia zobowiązania SP ZOZ na podstawie porozumienia o połączeniu zakładu leczniczego z WS SPZOZ w
Zgorzelcu na kwotę szacowaną ok.
300.000,00 zł. Nie jest to jednak wydatek z planu roku 2014.
Na lata 2015 i 2016 planowana
jest płatność nakładów poniesionych
na podniesienie standardu obiektów
sportowych „stadionu Maraton”
dzierżawionych przez Spółkę MARATON. Łączna wysokości tych nakładów to 599.029,97 zł. Obowiązek
zwrotu nakładów wynika z umowy
dzierżawy zawartej w 1992 r. Wartość
nakładów została ustalona na podstawie rozliczenia przez rzeczoznawcę
majątkowego w 2014 r.
Z planu wydatków 2014 r. miasto
nie wniosło do SPORT Szklarska
Poręba Sp. z o.o. środków na podwyższenie kapitału zakładowego w

nieprawidłowości. Dla pracowników
Urzędu Miejskiego zajmujących się bezpośrednio procesem inwestycyjnym i wyposażaniem żłobka w urządzenia, sprzęt
i zabawki oraz dla Pani Dyrektor żłobka
najbardziej satysfakcjonująca była ta
ocena nieformalna, wyrażona przez kontrolerów na zakończenie wizytacji żłobka
- że bez wahania oddaliby swoje dziecko
do tej placówki.

wysokości 357.000,00 zł. W budżecie
miasta nie było takich środków. Środki
te przeznaczone były na zakup zorganizowanych składników majątkowych
przedsiębiorstwa Spółki Maraton.
Miasto nie uzyskało w pełni planowanych dochodów. Dotyczy to następujących operacji gospodarczych i
finansowych:
A. Nie uzyskane planowane dochody
ze sprzedaży nieruchomości zrealizowanej w 2014 r. w wysokości
1.216.000,00 zł (zapłata i umowa notarialna na początku 2015 r.).
B. Nie przekazana miastu w terminie
refundacja wydatków na zrealizowany projekt „Rozwój infrastruktury
dla potrzeb edukacji ekologicznej społeczeństwa poprzez utworzenie ścieżki
przyrodniczej na obszarach NATURA
2000 w Szklarskiej Porębie (potocznie zw. szałasy) – 111.802,00 zł. (prolongata refundacji na 2015 r.).
Prezentacja powyższych danych
wskazuje rzeczywistą sytuację finansową miasta, która w 2015 r. będzie
niezmiernie trudna. Składa się na to
wysokie zadłużenie MZGL, niespłacona rata części kredytu, nieosiągnięte
dochody, nierozliczone finansowo nakłady na poprawę standardu dzierżawionych obiektów, płatne po wygaśnięciu umowy dzierżawy.
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Tradycyjnie na początku roku odbywa
się „Spotkanie Ludzi Gór” gromadzące
osoby, które łączy wspólna pasja i praca
związana z okalającymi Szklarską Porębę
Karkonoszami i Górami Izerskimi.
Tradycją spotkań jest wręczanie prestiżowej Nagrody Miasta Szklarska Poręba „Duch Gór”. Laureat otrzymuje dyplom i statuetkę. Statuetka autorstwa
Grzegorza Pawłowskiego wykonana jest
z metalu na wzór najstarszego wizerunku
Ducha Gór pochodzącego z 1561 roku.
Liczyrzepa stoi na
nieociosanym granicie wydobywanym z
naszych gór. Statuetka ma niezwykle
prestiżowy charakter,
jest przy tym oryginalna i świetnie się
prezentuje.
Przyznawana raz
w roku przez kapitułę, której przewodniczy Burmistrz ma
wyróżniać osoby, stowarzyszenia bądź instytucje, które szczególnie przyczyniły się
do promocji naszego miasta w kraju i na
świecie. Do tej pory trafiła do Juliana
Gozdowskiego - legendarnego Komandora Biegu Piastów, Juliusza Naumowicza – założyciela i Wielkiego Mistrza Sudeckiego Bractwa Walońskiego, Marka
Niedźwieckiego – dziennikarza muzycz-

W Szklarskiej Porębie instalowanych
jest coraz więcej kamer, dzięki którym turyści mogą na żywo sprawdzić m.in. pogodę, oraz obejrzeć piękne widoki. W
okresie zimowym bardzo dużym powodzeniem cieszą się
(co jest zrozumiałe) kamery
przy wyciągu na Szrenicę,
przy górnej Stacji Karkonosz Express oraz na Polanie
Jakuszyckiej. Narciarze bardzo chętnie sprawdzają aktualne warunki i tęsknie wypatrują śniegu po każdym
zimowym ociepleniu.
Kolejnymi często oglądanymi kamerami jest kamera
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nego i prezentera Programu III Polskiego
Radia. W minionym roku nagroda Ducha
Gór, trafiła do rąk Jego Ekscelencji ks. dra
Biskupa Legnickiego Stefana Cichego,
miłośnika Szklarskiej Poręby i jej oddanego
propagatora.
Tegorocznego laureata nagrody poznaliśmy wieczorem 12 stycznia 2015 r.
W niepowtarzalnej atmosferze SzałasuSielanka Państwa Sieleckich przy schronisku Kamieńczyk wybrzmiało nazwisko laureata: Zygmunt Trylański! Brawom

i gratulacjom nie było końca.
A oto tekst laudacji wygłoszonej przez
Burmistrza:
Dziś podczas IX Spotkań Ludzi Gór gościmy wśród nas i odznaczamy najwyższym wyróżnieniem Miasta Szklarska
Poręba artystę fotografika i przewodnika
na ul. Jedności Narodowej oraz w Rodzinnym Parku Rozrywki „Esplanada”
Większość widoków z kamer w naszym
mieście jest dostępna na Oficjalnej Stronie
Miasta Szklarska Poręba na stronie z wi-

– Zygmunta Trylańskiego. Zygmunt od
najmłodszych lat wędruje po szlakach i
bezdrożach uwieczniając wszystko obiektywem aparatu fotograficznego. Sam ponoć nie potrafi odpowiedzieć na pytanie
co w jego życiu było pierwsze: fotografia
czy przewodnictwo. Zawodowiec i pasjonat. Jest wszędzie tam, gdzie coś się
dzieje – na imprezach, zawodach, jubileuszach, na szlakach i ulicach. Jest też tam,
gdzie dla innych - nic się nie dzieje. Ale
dla Niego dzieje się Natura w Królestwie
Ducha Gór. Od 45 lat jest związany ze
Szklarską Porębą, Karkonoszami i Górami Izerskimi. Chwyta magię naszych
gór swym bystrym okiem,
uwiecznia w obiektywie aparatu i prezentuje na wystawach i w galeriach. Umie cieszyć się życiem. I tą radością
utrwaloną na fotografii dzieli
się z innymi. Wszystkich cieszą Jego zdjęcia i sprawiają,
że piękno naszych gór dociera do wielu odbiorców. Fotografią rozsławił Szklarską
Porębę. Poza Arktyką i Antarktydą nie ma zakątka na
Ziemi, gdzie by nie podziwiano Jego prac. Zygmunt
Trylański to charyzmatyczna
postać. To utalentowany artysta, który należy do elity fotografików.
Wzruszony laureat oblegany przez fotoreprterów snuł opowieści o sztuce fotografowania, swojej przygodzie z fotografią, której na zawsze pozostanie wierny, o
wędrówkach po szlakach, spotkaniach w
górach, o obcowaniu z przyrodą.
dokami z kamer oraz z prognozą pogody.
http://www.szklarskaporeba.pl/pl/oszklarskiej-porebie/multimedia/kameryinternetowe.html
http://www.szklarskaporeba.pl/pl/pogoda.html
Jeżeli mają Państwo własne kamery z ciekawymi i
interesującymi widokami,
które zainteresowałby turystów, prosimy o przesłanie odpowiedniego kodu
lub linku na adres informatyk@szklarskaporeba.pl.
Najciekawsze widoki chętnie dodamy do naszej
strony z obrazami z kamer
internetowych w Szklarskiej Porębie.
Kontakt: Referat Promocji miasta tel. 75 75 47 740.
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Lokalna społeczność Osiedla Huty i pracownicy MOPS-u na
„Świątecznym spotkaniu” w dniu 13 grudnia br. rozstrzygnęli konkurs na najpiękniejszą bombkę nawiązującą do tradycji hutniczych
i walońskich naszego regionu. Na konkurs wpłynęło 30 bombek,
z których najwięcej głosów od uczestników spotkania uzyskała
bombka wykonana przez Elżbietę Paciorkowską. Kolejne miejsca
zajęły bombki Amelki Graf z rodzicami, Barbary Marcinkowskiej
i Świetlicy Środowiskowej Plus działającej przy MOPS-ie. Wyróżnione zostały także: bombka wychowanków lokalnego MOWu Pawła Lisa i Filipa Lasińskiego oraz bombka Jakuba Popczyka
z rodzicami. Na czwartym już „Świątecznym Spotkaniu” na Osiedlu Huty oprócz stoisk dekoracji tradycyjnych bombek odbyły się
także warsztaty wykonywania kartek świątecznych, dekorowania
świeczek metodą decoupage oraz nauka techniki wykonywania
świątecznych stroików. Wszystkich mieszkańców zapraszamy już
dziś na Wielkanocne Spotkanie, które odbędzie się 21 marca 2015
a więc pierwszego dnia wiosny!

Świąteczne pierniczenie, kreatywne
warsztaty tworzenia ozdób choinkowych i wspólne śpiewanie kolęd z całego
świata, po góralsku i na jazzowo – tak
spędziliśmy w Szklarskiej Porębie okres
bożonarodzeniowy.
Przez cały grudzień dzięki
cyklowi wydarzeń „Idą święta”
zorganizowanym przez Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej mogliśmy
wspólnie cieszyć się nadchodzącymi świętami i przeżywać
tradycję wspólnego kolędowania w ich trakcie.
Na początku grudnia Ośrodek Kultury wspólnie z Klubem
Seniora zorganizował warsztaty pieczenia pierników świątecznych, które sprawiły frajdę nie tylko
dzieciom, ale również dorosłym. Powstały
istne dzieła sztuki.
12 grudnia w MOKSiAL-u kreatywność uczestników warsztatów „Świąteczne dekoracje” wprawiła wszystkich w

zdumienie i sprzyjała gorączkowej atmosferze twórczego działania. Powstały
girlandy, śnieżynki, stroiki, mikołaje,

świeczniki i wiele innych ciekawych pomysłów na świąteczne dekoracje.W tym
czasie lokalna społeczność Osiedla Huty
i pracownicy MOPS-u zorganizowali
„Świąteczne Spotkanie”, podczas którego
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą
bombkę. Odbyły się także warsztaty wy-

konywania kartek świątecznych, dekorowania świeczek metodą decoupage oraz
nauka techniki wykonywania świątecznych stroików.
Nie zabrakło również wydarzeń muzycznych. 28 grudnia w mroźny, śnieżny,
zimowy wieczór
MOKSiAL w kościele pw. Bożego
Ciała zorganizował
„Świąteczny koncert
kolęd” w wykonaniu zespołu GŁOSOWANIE. To był
naprawdę wyjątkowy i magiczny
koncert. W podniosłej atmosferze minionych świąt zespół
kolędował wspólnie z licznie zebraną publicznością, a wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje. Były kolędy znane takie jak

„Dzisiaj w Betlejem”, „Bóg się rodzi”,
„Do szopy, hej pasterze”, „Lulajże Jezuniu”, „Jezus malusieńki” oraz piosenki
świąteczne śpiewane po angielsku, zulusku i w innych językach świata z bogatego
repertuaru zespołu GŁOSOWANIE.
Dzień wcześniej 27 grudnia kolędowano
również nieopodal kościoła pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego,
gdzie góralska kapela Janicki zaśpiewała porywając wszystkich do wspólnego kolędowania. To
wydarzenie było możliwe
dzięki zaangażowaniu: parafii, Juliana Lachowicza,
Mirosława Hochoła, Zbigniewa Hochoła, Mirosława Karpieja, Anny Stochaj i MOKSiAL.W obu
parafiach aż trzykrotnie wystąpił również
Chór „PORĘBIANIE”, działający przy
MOKSiAL, pięknie śpiewając polskie
kolędy. Ostatnim akcentem świętowania
Bożego Narodzenia wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej było jazzowe kolędowanie.30 grudnia w Interferie Sport Hotel
Bornit sala pękała w szwach. Kolędy i
świąteczne hity świetnie zabrzmiały w
jazzowej aranżacji, tym bardziej że zostały wykonane przez rewelacyjnych muzyków, legendy polskiego jazzu: Zbigniewa „Levandek” Lewandowskiego,
Jacka Szreniawę, Jakuba Olejnika i Łukasza Perekę. Zarówno podczas koncertów jak i podczas świątecznych warsztatów był zawsze komplet uczestników i
gdyby nie ograniczenia lokalowe byłoby
ich znacznie więcej. Dlatego już dziś
cieszymy się na wspólne świętowanie Bożego Narodzenia za rok!
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