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W kwietniu ruszy budowa

Dolnośląskiego Centrum Sportu
Samorząd Województwa Dolnośląskiego otrzymał pozwolenie na budowę Dolnośląskiego
Centrum Sportu. Już wiosną
na Polanę Jakuszycką wejdzie
generalny wykonawca, który
przez dwa lata zrealizuje jeden z najnowocześniejszych w
Polsce i w Środkowej Europie
ośrodków biathlonu i narciarstwa biegowego. To właśnie tu
rozgrywane będą zawody najwyższej rangi.
16 stycznia w Jakuszycach podpisano Akt Erekcyjny dla budowy Dolnośląskiego Centrum Sportu.
Podpisy pod uroczystym Aktem
Erekcyjnym budowy złożyli: Wiceminister Sportu Jarosław Stawiarski,
Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wojewoda
dolnośląski Paweł Hreniak, Burmistrz
Szklarskiej Poręby Mirosław Graf, Prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji
i Nauki Sebastian Kącki, Prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner, Prezes Polskiego Związku
Biathlonu Dagmara Gerasiumiuk, Prezes honorowy, założyciel Stowarzyszenia Bieg Piastów Julian Gozdowski, Prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów Maciej Pawłowski, Prezes Wałbrzyskiej SSE Maciej Badora.
Podpisanie Aktu oznacza, że inwestycja właśnie ruszyła. W ciągu 2 lat,
dzięki rządowej dotacji i finansowemu
wsparciu samorządu województwa, na

Polanie Jakuszyckiej powstanie nowoczesny ośrodek sportowy, przeznaczony m.in. do rozgrywania najwyższej
rangi zawodów w sportach zimowych.
O rządowym wsparciu inwestycji zapewnił wiceminister Sportu Jarosław
Stawiarski. Dotacja z ministerstwa na
ten cel może sięgnąć do 50% kosztów
kwalifikowanych a to oznacza przeszło
50 milionów.

W tej chwili trwa przetarg na wykonanie prac przygotowawczych natomiast połowie lutego ma zostać wybra-

ny generalny wykonawca. Inwestycja ma być gotowa do grudnia 2019
roku.
– Nie muszę mówić jakie ten
ośrodek ma zanczenie dla polskich
biegów narciarskich – mówił z kolei Apoloniusz Tajner prezes PZN.
Teraz będzie to najpiękniejszy
obiekt tego typu na świecie, a znam
je wszystkie więc w tym co mówię
nie ma obaw o pomyłkę. Mając
taką bazę możemy robić największe
imprezy – od Mistrzostw Świata Juniorów, Olimpijski Festiwal Młodzieży
Europy, Mistrzostwa Seniorów po Zimowe Igrzyska Olimpijskie – deklaruje
Apoloniusz Tajner.
O tym, że obiekt może posłużyć
planowanej olimpiadzie wspomniał też
wiceminister sport Jarosław Stawiarski.
– Dziś może są tacy, którzy się z tego
pomysłu śmieją, ja jednak wierzę, że
Igrzyska Olimpijskie w Karkonoszach
są możliwe do zrealizowania.
W podobnym tonie wypowiadał się
Marszałek Cezary Przybylski. – Marzenia o tym aby Zimowa Olimpiada
odbyła się w Szklarskiej Porębie nie są
wielką mrzonką. Tym bardziej, że jest
chęć i wola współpracy ze strony miast
czeskich i niemieckich.
– Modernizacja Polany Jakuszyckiej
będzie realizowana przede wszystkim
dla dobra regionu, dla Polski, natomiast
sama Szklarska Poręba jest poprzez tą
inwestycję niemal automatycznie skazana na sukces – mówił z kolei burmistrz
Szklarskiej Poręby Mirosław Graf.
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Inwestycja realizowana na Polanie
Jakuszyckiej ma na celu modernizację
i rozbudowę infrastruktury sportowej
z przeznaczonej do rozgrywania najwyższej rangi zawodów w sportach zimowych – w biegach narciarskich, w
biathlonie i w kombinacji norweskiej (w
partnerstwie z sąsiednim Harrachovem
w Republice Czeskiej), z wykorzystaniem obiektu na funkcje obsługi zawodów zgodnie z przepisami FIS i IBU,
czy rozgrywania zawodów w sportach
rowerowych i biegowych terenowych.
Będzie to również całoroczny ośrodek
treningowy dla różnych dyscyplin sportu kwalifikowanego, z funkcją odnowy
biologicznej, ośrodek badawczy i testowy nowoczesnych technologii oraz
ośrodek przygotowań paraolimpijskich,
z pomieszczeniami i infrastrukturą treningową przystosowaną dla potrzeb
sportowców o różnych rodzajach niepełnosprawności.
Infrastruktura Polany Jakuszyckiej
pełniła do tej pory i będzie pełnić funkcje dydaktyczne, w głównej mierze adresowane do szkoły mistrzostwa sportowego w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
im. J.I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie. Przygotowywanie młodych kadr
w narciarstwie biegowym i w biathlonie
będzie jednym z celów realizowanych
po zakończeniu prac inwestycyjnych.
Trasy biegowe i biathlonowe, boisko piłkarskie, bieżnia lekkoatletyczna, rolkostrada, kryta pływalnia, górka
saneczkowa oraz rowerowa dla dzieci
i młodzieży – takie sportowe atrakcje
będą czekały na miłośników sportów
zimowych na Polanie Jakuszyckiej. W
nowym centrum sportu w głównym
obiekcie dostępne będą miejsca noclegowe, sale konferencyjne i szkoleniowe
oraz tunele dla zawodników i trenerów,
łączące szatnie i część treningową ze
strefą startu oraz strzelnicą. Dodatkowo
w budynku głównym zaplanowano muzeum sportów zimowych oraz centrum
odnowy biologicznej z saunarium i dużą
siłownią. Znajdzie się tam również wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, rolek
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i rowerów oraz kabiny do smarowania
nart. Koncepcja budowy powstanie
zgodnie z obowiązującymi przepisami
światowych federacji narciarskich oraz
Międzynarodowej Unii Biathlonowej
(IBU), dzięki czemu możliwa będzie
organizacja w Jakuszycach zawodów o
randze mistrzostw świata.
W ramach inwestycji planuje się realizację:
– budynku głównego o powierzchni
około 12.900 m2, w którym około 86%
powierzchni stanowi funkcja sportowa
– szatnie, smarowalnie, strefa odnowy
biologicznej, pomieszczenia laboratoryjne i hipoksyjne, pomieszczenia organizacji zawodów zgodnie z przepisami
FIS i IBU, family club, press room, strefa VIP, kabiny komentatorskie, magazyny sprzętu sportowego i elementów wyposażenia zawodów sportowych wraz
z odpowiednią częścią komunikacji i
pomieszczeń sanitarnych i z zewnętrzną widownią stałą na około 245 osób.
W budynku głównym zlokalizowane
zostanie też centrum obsługi podróżnych, w tym poczekalnia kolejowa, interaktywne centrum edukacyjne, część
gastronomiczna z dwoma restauracjami
i część noclegowa z hotelem o standardzie 3 gwiazdkowym (40 pokoi) i schroniskiem młodzieżowym (hostelem).
– budynku technicznego o powierzchni około 7.800 m2, w którym
zlokalizowano m.in. pomieszczenia
techniczno-magazynowe, garaże dla
pojazdów utrzymania tras biegowych,
ambulatorium i pomieszczeń ratownictwa górskiego oraz parkingi wydzielone
dla użytkowników – m.in. sportowców,

sędziów i obsługi technicznej oraz ekip
telewizyjnych,
– boiska treningowego ze sztuczną
nawierzchnią o wymiarach 32 x 50 m z
bieżnią 4-torową o długości 200 m wraz
z bieżnią 5-torową o długości 60 m,
– pełnowymiarowej strzelnicy bitahlonowej z zespołem pomieszczeń obsługi strzelnicy, zgodnie z wymogami
przepisów IBU,
– 3 podziemnych korytarzy łączących części techniczne, szatniowe, testowe i treningowe ze strefą startu i
strzelnicy – dla ekip telewizyjnych, sędziów, organizatorów i zawodników,
– rolkostrady o długości 3500 m
(realizacji podzielona na 2 etapy: I etap
– 1000 m, II etap – 2500 m) z możliwością ustalania dowolnej kombinacji dystansów, z twardą nawierzchnią asfaltową, mostu na trasach narciarskich i na
rolkostradzie, w konstrukcji żelbetowej,
pozwalającej na bezkolizyjne skrzyżowanie tras. Część rolkostrady zaprojektowano w taki sposób, aby mogły się na
niej odbywać zawody wrotkarskie. Ta
część rolkostrady ma w swoim przebiegu szerokość 8-10,5 m, a długość około
560 m.
– strefy parkowania dla pojazdów
technicznych drużyn i dodatkowej strefy kontenerowej z przeznaczeniem na
szatnie i smarowalnie,
– sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego wraz z systemem sztucznego
naśnieżania, opartym o stałe lub przewoźne urządzenia do naśnieżania (II
etap inwestycji),
– stref wyznaczonych pod montaż
trybun tymczasowych, stref socjalno-sa-
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nitarnych i lokalizowanych wariantowo
podczas różnych zawodów,
– dojść pieszych, dróg rowerowych,
dróg dojazdowych i placów manewrowych, w tym strefy recepcyjnej dla widzów zawodów sportowych.
Kalendarium:
• kwiecień 2018 r. – rozpoczęcie prac
przygotowawczych i przebudowy sieci elektrycznych,
• czerwiec 2018 r. – rozpoczęcie kluczowych prac inwestycyjnych,
• grudzień 2019 r. – zakończenie inwestycji i procedura odbiorowa,
• styczeń 2020 r. – rozpoczęcie funkcjonowania obiektu i ponowne udostępnienie Polany Jakuszyckiej użytkownikom.
Robert Kotecki

Bezpieczne ferie w Szklarskiej Porębie
Dzielnicowi z Komisariatu Policji w
Szklarskiej Porębie w ramach działań
prewencyjnych „Bezpieczne Ferie”
systematycznie spotykają się z dziećmi
w szkołach, przedszkolach, różnego
rodzaju placówkach, na zimowiskach,
a ich celem jest zapewnienie im bezpieczeństwa w trakcie zimowego wypoczynku.

szt. Małgorzata Kostrzewa oraz mł. asp.
Robert Jaśkielewicz. Podczas spotkań policjanci omówili zagadanie dotyczące:
• „Bezpieczeństwa w okresie ferii
zimowych”

• „Krajowego Planu Działania Przeciwko Handlowi Ludźmi”
• „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

11 stycznia br. policjanci spotkali się
z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 1 i
5 w Szklarskiej Porębie. Cykl spotkań dla
dzieci i młodzieży w ramach ogólnopolskiej kampanii „Kreci mnie bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” oraz programu prewencyjnego „Bezpieczne Ferie” przygotowali dzielnicowi z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie – sierż.

Ferie z MOKSiALem
Przez 2 tygodnie ferii Ośrodek
Kultury zorganizował warszta-

ty artystyczne dla wszystkich
chętnych. Od 16.00 do 19.00
można było brać udział w
ciekawych przedsięwzięciach.
W programie były m.in.: warsztaty fotograficzne, sesje foto, domowe
gry planszowe, zajęcia z ceramiki,
malowanie toreb, ramki i pudełka
na zdjęcia, malowane drewna i inne.
Chętnych nie brakowało. Przeważali
mieszkańcy, ale nie zabrakło również
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turystów. Każdy w naszej ofercie znalazł
coś dla siebie. Dzieci świetnie się bawiły,
rozwijając jednoczesnie swą wyobraźnię i
kreatywność. Zapraszamy wszyskich na zajęcia w MOKSiALu przez cały rok!
Bartek Wójcikiewicz
pan od warsztatów
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PROJEKT ZIMA 2018! z TVN
Zajęcia sportowe, liczne animacje, konkursy, zabawy,
możliwość spotkania z największymi gwiazdami i ciekawymi osobowościami – takie atrakcje przygotowała
telewizja TVN w ostatni weekend (27-28.01.2018) na
stokach Szrenicy dla wszystkich sympatyków mroźnych temperatur.
W tym roku „Projekt Zima” zawita do przepięknych miejscowości Dolnego Śląska – oficjalnego partnera projektu.
Referat Promocji Miasta

Święto śniegu w Szklarskiej Porębie
Światowy Dzień Śniegu to sztandarowa impreza
Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, której
celem jest promowanie wiedzy i zabaw na śniegu.
W kampanii biorą udział miasta i szkoły narciarskie z ponad 50 krajów na całym świecie, w tym
Szklarska Poręba.
Zabawy i konkurencje przygotowane przez organizatorów przypadły do gustu zarówno młodszym jak
i starszym uczestnikom.
Na jednym ze stoków Ski Areny Szrenica pojawił się
wielki gar w którym japońską zupę Ramen przygotowywał zwycięzca 6 edycji programu Masterchef – Mateusz
Zielonka. Podczas imprezy prowadzona była zbiórka
dla Wiktorii i Weroniki Szynal.
(red.)

Biegacze dla WOŚP:
ponad 16 tysięcy zł!
– Dla takich chwil warto żyć! –
mówili uradowani uczestnicy niedzielnego Biegu dla Wiekiej Or-
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kiestry Świątecznej Pomocy w Jakuszycach.
Przebiegli
na
nartach w doskonałej formie siedem
kilometrów w najpiękniejszym dniu
sezonu... Nad Górami Izerskimi jeszcze
nigdy tej zimy tak
pięknie nie świeciło
słońce. Dla WOŚP
zebrano 16 376 zł
54 gr.
Nie było wyników, nagród, klasyfikacji ani opłaty

startowej. Były datki (co najmniej 30
zł) do puszki WOŚP, pięć stopni mrozu
i trzystu pięciu uczestników z całej Polski. Kto chciał, gnał jak strzała od startu
do mety na Polanie Jakuszyckiej przez
Dolny i Górny Dukt. Inni spacerowali.
Licytowano m.in. pamiątki od
sportowców oraz przejażdki ratrakiem
i skuterem.
(red.)
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Bezdomni w Szklarskiej Porębie
Jak co roku podobnie jak w całej Polsce w Szklarskiej Porębie
zostało przeprowadzone badanie
ilości osób bezdomnych.
Akcja ta, miała na celu zbadanie
skali zjawiska bezdomności w naszym
mieście, które w skali kraju w obecnej
sytuacji ekonomicznej staje się zjawiskiem bardzo dynamicznym a następnie podjęcie działań mających na celu
ograniczenie negatywnych skutków
bezdomności.
Według danych MOPS-u w naszym
mieście w chwili obecnej jest kilkanaście osób, które według definicji prawnej określić można, jako bezdomne. W
grupie tej nie ma żadnych osób nieletnich. Część z tych osób przebywa tymczasowo u znajomych, kilkoro przebywa
w schroniskach, ale jest też grupa koczująca w pustostanach, opuszczonych
komórkach czy nawet w pustych przestrzeniach pod chodnikami. Osoby te nie
są pozostawione same sobie. Lokalne
służby społeczne w okresie zimowym
prowadzą tzw. „Akcję zima” mająca na
celu zapewnienie w okresie zimowym
osobom bezdomnych dostępnych form
wsparcia. Cyklicznie odbywają się także
spotkania tych służb, na których omawiana jest bieżąca sytuacja w mieście a
zespół złożony z pracownika socjalnego
MOPS-u oraz przedstawiciela Komisariatu Policji dokonuje okresowych objazdów miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne. Spotkanym osobom proponowane jest umieszczenie w
schronisku dla bezdomnych lub pomoc
w postaci jednego ciepłego posiłku w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Przedstawiana jest
również możliwość podpisania indywidualnego kontraktu w ramach „programu wychodzenia z bezdomności” w czasie, którego pracownik socjalny poszukuje rozwiązania niekorzystnej sytuacji
lokalowej podopiecznego w zamian za
jego współpracę w zakresie podniesienia
swojego standardu życiowego. W czasie
kontraktu podopieczny objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym. Niestety część
osób nie chce skorzystać z oferowanej
pomocy. Większość lokalnych bezdomnych wybrało właśnie taką formę życia i
twierdzą, że są bezdomni z wyboru, inni
nie akceptują zakazu picia alkoholu w

schroniskach lub zasłaniają się posiadaniem np. psów, których nie chcą zostawić. Składają oni pisemne oświadczenia
o odmowie pomocy. Zespół nie rezygnuję i podczas każdego objazdu ponawia
ofertę pomocy. Zdarza się, że wychłodzona i głodna osoba zmienia zdanie i
wyraża chęć pójścia do schroniska. Często pojawiają się głosy mieszkańców zirytowanych na koczujących pod sklepami bezdomnych o rozwiązaniu sytuacji
odmawiana przez nich przyjęcia pomocy
przez ich ubezwłasnowolnienie. Sprawa
jednak nie jest prosta. Według prawa, o
ubezwłasnowolnienie do sadu może wystąpić członkowie rodziny, którzy często
nie chcą mieć z tą osoba żadnego kontaktu. Wówczas to MOPS składa pismo
do sądu o wszczęcie w/w procedury. O
pozbawieniu zdolności do czynności
prawnej decyduje pięciu biegłych podczas tzw.wysłuchania. W praktyce przeprowadzenie tej procedury najczęściej
kończy się odrzuceniem wniosku lub
jedynie częściowym ubezwłasnowolnieniem albowiem znakomita większość
osób bezdomnych to osoby zdolne do
samodzielnego życia. Drugą kwestią w
ubezwłasnowolnieniu jest ustanowienie
opiekuna prawnego. Kto ma nim zostać,
jeżeli nie ma możliwości ustanowienia
go wśród członków rodziny? W takich
przypadkach wg. prawa opiekunem
prawnym zostaje Burmistrz(!), który
oczywiście może wyznaczyć inną osobę do pełnienia tej funkcji mając jednak
świadomość, że nie jest to dla nikogo zadanie łatwe a wymagające poświecenia
czasu i energii dla zupełnie obcej osoby.
Mimo, że mechanizmy polityki społecznej nie są jak widać doskonałe to
stan ten nie zwalnia służb społecznych
od podejmowania kolejnych działań na
rzecz zmniejszenia skali bezdomności
w naszym mieście. W 2017 roku Depar-

tament Pomocy i Integracji Społecznej
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej wydał wytyczne przypominające gminom, że zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej do zadań własnych
gminy o charakterze obowiązkowym
należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania
osobom tego pozbawionym. A biorąc
pod uwagę zamknięty katalog form, poprzez które gmina udziela schronienia
oraz ich wzajemne uzupełnianie każda
gmina powinna realizować ww. zadanie własne poprzez każdą z tych form
schronienia, tj. ogrzewalnię, noclegownię i schronisko dla osób bezdomnych.
Ministerstwo dało możliwość korzystania z instytucji znajdujących się na terenie sąsiednich gmin, ale zobowiązała
gminy do podpisania trwałych umów/
porozumień dotyczących zabezpieczenia miejsc w w/w instytucjach tak, aby
zakres pomocy nie wynikał z rozeznanych potrzeb występujących w danym
momencie na terenie gminy, ale także
obejmował potencjalne potrzeby, jakie
mogą wystąpić w tym zakresie.
Szklarska Poręba w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert podpisze
umowę na zabezpieczenie w roku 2018
2 miejsc w schronisku dla bezdomnych
i 1 miejsca w noclegowni z Towarzystwem Pomocy im. Św Brata Alberta
mieszczącym się w Jeleniej Górze. Potrzebujący schronienia mieszkańcy będą
kierowani do w/w instytucji na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Ośrodek Pomocy. Z ogrzewali
natomiast mogą skorzystać wszystkie
bezdomne osoby.
Wszyscy mieszkańcy proszeni są
nadal o zgłaszanie miejsc koczowania
bezdomnych do MOPS-u lub Straży
Miejskiej (MOPS-MSL).

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie zaprasza przedsiębiorców oraz osoby,
które chciałyby otworzyć własną działalność gospodarczą
na spotkanie informacyjne dotyczące projektów współfinansowanych
z Unii Europejskiej.
Tematem spotkania będą:
• dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
• instrumenty finansowe wspierające przedsiębiorczość;
• środki finansowe na szkolenia dla pracowników.
Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim
w dniu 7 lutego 2018 roku o godz. 12.00 – Sala posiedzeń (pok. Nr 2).
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Stabilny budżet

Na ostatniej sesji w starym roku
stosunkiem głosów: trzynaście za i
dwa wstrzymujące się radni przyjęli budżet miasta na 2018 rok.
Po stronie dochodów mamy kwotę
38 783 636 złotych. Natomiast po stronie
wydatków 37 583 636 złotych. Nadwyżka budżetowa w wysokości 1,2 mln jest
przeznaczona na spłatę kredytów, zaciągniętych w poprzednich latach. W tym
miejscu warto jednak zwrócić uwagę na
korzystną tendencję. Obecne władze systematycznie zmniejszają narastające do
2014 zadłużenie. W tej chwili jest to kwota 10,4 mln jednak już trzeci rok z rzędu
miasto nie zaciąga żadnych nowych zobowiązań. Wszystkie zadania realizujemy
z własnych środków oraz pozyskiwanych
dofinansowań. Budżet jest stabilny oparty
przede wszystkim o rzeczywiste przychody a nie zakładane jak to bywało jeszcze
kilka lat temu – mówi Burmistrz Mirosław
Graf.

Na dochody miasta składają się m.in.:
42% to wpływy z podatków i opłat, 11%
dotacje celowe na zadania własne, 9%
subwencja, 9% sprzedaż, pozostałe wpływy 17%. Wyższy wzrost z tytułu podatków i opłat spowodowany jest po pierwsze Rozporządzeniem Ministra Finansów
dot. wzrostu stawki, a po drugie uszczelnieniem systemu poboru podatku i właściwym opodatkowaniem osób posiadających lokale mieszkalne, wykorzystywane
w celach zarobkowych, jako apartamenty.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
uznało racje Miasta. W opinii Kolegium
jeżeli wynajem jest prowadzony w sposób
ciągły i zorganizowany, nie ma charakteru
incydentalnego a ponadto jest prowadzony w ramach profesjonalnej usługi przez
pośrednika to spełnia podstawowe znamiona pojęcia działalności gospodarczej
w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Po stronie wydatków budżetowych
ważną część stanowią inwestycje. Między
innymi 1 mln 100 tys przeznaczono na realizację dwóch zadań z zakresu turystyki:
budowa ścieżek rowerowych tzw. single
tracków z tarasami widokowymi, oraz budowę wież widokowych. Odbudowa ulicy
Dolnej i II etap odbudowy ulicy Kołątaja
pochłonie 624 tys. Budowa hali sportowej – łukowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego

Grabskiego za Pstrowskiego
18 grudnia doręczone zostało Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia, na podstawie
którego ulica o nazwie Pstrowskiego
w Szklarskiej Porębie otrzymuje
nazwę Władysława Grabskiego.
W uzasadnieniu Wojewoda podaje,
że Rada Miejska w Szklarskiej Porębie

nie dokonała zmiany ulicy Pstrowskiego w terminie do 2 września. Wojewoda opiera się na dwóch opiniach wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej
na jego wniosek, natomiast nie odnosi się
do wcześniejszej opinii wydanej na wniosek
Burmistrza przez Dyrektora Oddziału IPN
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu.

Utrzymanie i konserwacja
oświetlenia ulicznego

Informujemy, że od stycznia 2018
r. zmieniła się firma utrzymująca
i konserwująca oświetlenie uliczne w Mieście.

W związku z powyższym, wszelkie
zgłoszenia dotyczące awarii oświetlenia

ulicznego lub jakichkolwiek problemów
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z oświetleniem ulicznym można zgłaszać
bezpośrednio do firmy:
Energobest Sieci i Instalacje Energetyczne, tel.: +48 601 343 888, e-mail: oswietlenie.szklarska@energobest.pl
Lub (jak do tej pory) do Urzędu tel.
757547749, e-mail: drogi@szklarskaporeba.pl.

– 450 tys. Kontynuacja budowy budynku
socjalnego przy ulicy Waryńskiego to 800
tys złotych. Niemałą kwotę bowiem 130
tys. przeznaczono na dotację dla mieszkańców na wymianę kotłów stałopalnych.
Kwota ta jednak wobec dużego zainteresowania mieszkańców zostanie powiększona o kolejne 100 tys.
Po raz pierwszy w planie budżetowym
miasta ujęto MZGK. To efekt przekształcenia z zakładu budżetowego w jednostkę budżetową. 29 grudnia Miejski Zakład
Gospodarki Komunalnej przekazał na
rachunekek Miasta środki finansowe w
kwocie 377 tysięcy 212 złotych i 38 groszy. Jest to efekt wprowadzonego w II półroczu 2017 r. reżimu oszczędnościowego
w gospodarowaniu środkami publicznym
i zapoczątkowanej restrukturyzacji. Na
koniec roku 2017 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej po raz pierwszy od
wielu lat nie posiada zobowiązań wobec
wspólnot, wobec dostawców towarów i
usług i zobowiązań publiczno-prawnych.
Dochody osiągane przez MZGK zasilają
budżet Miasta, co wpływa pozytywnie na
wskaźniki ekonomiczne.
Wśród pozostałych wydatków warto
wspomnieć kwotę 1,6 mln jaką miasto
przeznacza na dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.
Robert Kotecki

W pierwotnej opinii nazwa ulicy
Pstrowskiego nie podlegała zmianie w trybie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli,
obiektów i urządzeń publicznych. Nieporozumienie wprowadziły sprzeczne opinie
IPN wydane w tej samej sprawie w odstępstwie 4 miesięcy
Burmistrz Miasta
Szklarska Poręba
Z dniem 1 stycznia została zawarta
umowa na świadczenie usługi
odbioru odpadów komunalnych
z terenu miasta Szklarska Poręba
w 2018 r.
W przetargu nieograniczonym oferty złożyło dwóch wykonawców.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma SIMEKO Sp. z o.o.
w Jeleniej Górze za wynagrodzeniem
rocznym w wysokości 777.600,00 zł netto
(64.800,00 zł/mies).

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 20(31)/18

Spotkanie Ludzi Gór 2018
W szałasie Sielanka na Kamieńczyku miało miejsce doroczne
„Spotkanie ludzi gór”. Spotkanie zostało poprzedzone odprawieniem krótkiego nabożeństwa
przez biskupa Stefana Cichego
oraz proboszcza Bogusława Sawaryna i ojca Zygmunta Mikołajczyka.
Uczestników powitał Burmistrz Miasta Szklarska Poręba Mirosław Graf. Na
spotkanie przybyli m.in.: Zofia Czernow – posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Cezary Przybylski – marszałek Województwa Dolnośląskiego,
Anna Konieczyńska – Starosta Powiatu
Jeleniogórskiego, Stefan Cichy – biskup
legnicki (senior), Andrzej Raj – dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego, Mirosław Górecki – prezes Grupy
Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego, samorządowcy i przedstawiciele firm turystycznych
działających w regionie. Najważniejsi
jednak byli „Ludzie Gór” – przewodnicy

sudeccy, ratownicy górscy i osoby na co
dzień działający dla potrzeb ruchu turystycznego. Gospodarzami, jak zwykle,
byli państwo Sieleccy, którzy w podziękowaniu otrzymali od burmistrza Szklarskiej Poręby pamiątkową fotografię
uczestników zeszłorocznego spotkania.
Ksiądz biskup przekazał wszystkim
kilka dobrych rad. Pierwsza z nich mówi
byśmy kierowali się w swoim życiu poszukiwaniem dobra a unikali wszelkiego zła. Druga mówi, by nie bać się tego
co nas czeka, nie bać się ciszy, ale stale
uczyć się czegoś nowego. Trzecia mówi,
by modlić się i pracować bowiem w pracy zawsze znajdziemy pociechę. Kolejna
mówi, by zawsze być pogodnego ducha,
by cieszyć się dobrem, które czynimy
i którego doświadczamy. Ostatnia rada
mówi o tym, by realizować życie radosne
i szczęśliwe, należy nie narzekać. Nigdy
nie narzekać.
Najważniejszą częścią spotkania
było wręczenie dorocznej nagrody „Ducha Gór”, przyznawanej przez Miasto
Szklarska Poręba. W roku 2018 przyznano ją Zbigniewowi Bogaczykowi

ODSZEDŁ
ZBIGNIEW SKOCZYLAS
Z żalem informujemy, że 18
stycznia 2018 r.
zmarł płk Straży Granicznej w stanie spoczynku Zbigniew Skoczylas. Całe dorosłe życie

Zbigniewa Skoczylasa związane było
ze służbą w mundurze, na początku
żołnierza Wojska Polskiego a następnie funkcjonariusza Wojsk Ochrony
Pogranicza i Straży Granicznej. Służbę
w jednostkach WOP w Szklarskiej Porę-
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„Zbychełkowi”. Zbyszek to człowiek,
który nie zna słowa „nie” gdy trzeba zrobić coś dla społeczności. Jego działania
promujące miasto Szklarską Porębę podyktowane są życzliwością, sympatią,
a przede wszystkim bezinteresownością
i miłością do niego. Służą one budowaniu pozytywnego a zarazem mądrego
wizerunku Szklarskiej Poręby. Zbyszek
to legenda przewodników sudeckich ale
przede wszystkim ratownik GOPR, który swoją pasją oraz rzetelną pracą zaraża
kolejne pokolenia wchodzące w działalność na rzecz gór.
Podczas spotkania wystąpił marszałek Województwa Dolnośląskiego
Cezary Przybylski, który odniósł się do
prezentacji nowej inwestycji na Polanie
Jakuszyckiej. Również Piotr Gryszel,
prezes Koła Przewodników Sudeckich, działającego przy Oddziale PTTK
„Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze,
korzystając z obecności kolejnej legendy
przewodnictwa w Karkonoszach - Krystyny Trylańskiej, wręczył przyznany
jej tytuł „Zasłużonego przewodnika”.
Marian Sajnog w dowód wdzięczności
za współpracę z działającą w Związku
Gmin Karkonoskich Regionalną Pracownię Krajoznawczą Karkonoszy, przekazał na ręce jej kierownika (Krzysztofa
Tęczy) białe kruki, którymi okazały się
roczniki „Wierchów”.
Oprawę muzyczną spotkania tworzył
zespół „Bądź ciszą” a całość poprowadził, przebrany za Karkonosza Maciej
Stanisz.
Tekst: Krzysztof Tęcza
Fot. K. Sawicki

bie pełnił od 1952 r. do przejścia w stan
spoczynku w 2006 r. w stopniu pułkownika Straży Granicznej. Był jednym z 17
uczestników zebrania, podczas którego
14 grudnia 1952 r. w schronisku Samotnia powołano do życia Sudecką Sekcję
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - SOPR. Przez wiele lat był
dowódcą strażnicy „Kamieńczyk” i dowódcą Batalionu WOP w Szklarskiej
Porębie.
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Bigbitowe Pastorałki
– wspaniały koncert Ani Rusowicz i jej gości
Zupełnie nowe pastorałki świąteczne w wykonaniu Ani Rusowicz i jej gości mogliśmy usłyszeć
w dniu 5 stycznia 2018 w kościele
pw. Bożego Ciała w Szklarskiej
Porębie.
Ania Rusowicz zaśpiewała 12 świątecznych, bigbitowych kompozycji
w duetach ze znakomitymi artystami:
Martyną Jakubowicz, Markiem Piekarczykiem, Staszekiem Karpiel-Bułecka,
Szymonem Chyc-Magdzin, Anią Brachaczek, Marceliną, Adamem Nowakiem.
Tak komentowała to wydarzenie publiczność: „Było przepięknie”, „Piękny
i wzruszający koncert” „Było cudownie,
było niepowtarzalnie, było najlepiej!”,
„Ania jest nasza”. „Wzruszająco” to
słowo padało najczęściej, również z ust

samych gwiazd, które wyraźnie czuły
się u nas jak domu, również dzięki gościnności Norweskiej Doliny.
Bigbitowe Pastorałki w rockndrollowym klimacie przypadły do gustu
mieszkańcom, turystom i samemu ojcu
proboszczowi. Pełna integracja nastąpiła przy wspólnym śpiewaniu kolęd
podczas bisów, po których w radosnym
nastroju goście i publiczność rozeszła
się do domu.
Cześć wpływów z biletów organizator: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej przeznaczył na
wsparcie dla Domu Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie. Dzieci w ramach podziękowania wręczyły
darczyńcom i organizatorom ręcznie
wykonane przez siebie świąteczne upominki. Już wiemy, że za te pieniądze
wychowankowie pojadą na wycieczkę
do Częstochowy i Krakowa.

Remont Turystycznej
Gruntowna przebudowa ulicy
Turystycznej to niewątpliwie największa tego typu inwestycja w
Szklarskiej Porębie na przestrzeni
ostatnich lat.

wiołowych. Niestety w realizacji tej
inwestycji wystąpiły opóźnienia i nie

Organizator dziękuje: Ojcu Proboszczowi Zygmuntowi Mikołajczykowi
Norweskiej Dolinie - Sponsorowi Tomaszowi Frącowi - Dyrektorowi Szkoły
Podstawowej Nr 5 Panu Kazimierzowi
Dymińskiemu – Kościelnemu.
MOKSiAL

udało się zakończyć prac do końca roku.
Główną przyczyną opóźnienia inwestycji oprócz warunków atmosferycznych
były nieprzewidziane przeszkody jakie

Prace obejmują kompleksową przebudowę drogi wraz z chodnikami. Poza
wymianą nawierzchni budowana jest
nowa kanalizacja deszczowa, montaż nowego oświetlenia drogowego,
przebudowa sieci telekomunikacyjnej
i energetycznej. Zmiana nawierzchni
na brukową jest zgodna z zaleceniami
Konserwatora Zabytków. Wykonawcą
inwestycji jest firma Budromax z Rząsin. Wartość inwestycji to 3,7 miliona
złotych, z czego 1,1 mln zł pochodzi z
dotacji na usuwanie skutków klęsk ży-
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napotkali drogowcy w gruncie przy robotach ziemnych. Po części wynikały
one z faktu występowania kolizji z sieciami gazową, elektroenergetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Wynikało to
z braku poprawnej inwentaryzacyjnej
lokalizacji istniejących sieci w dokumentacji geodezyjnej przebudowywanego terenu. Niestety nikt wcześniej nie
aktualizował map i planów ze stanem
faktycznym. Nie było tzw. inwentaryzacji poinwestycyjnych. Dlatego teren
przypominał bardziej pole minowe niż
plac budowy. Działo się tak dlatego,
że dokładny przebieg linii gazowych
czy elektroenergetycznych był już dziś
nie do ustalenia, bez rozkopania terenu.
Kilkukrotnie doszło tam do uszkodzenia gazociągu. Konieczne były interwencje straży pożarnej. Każdy z takich

problemów wymagał od wykonawcy
oczekiwania na proponowane ze strony
nadzoru lub projektanta rozwiązanie co
okresowo wstrzymywało prace. Dokumentacja geotechniczna nie wskazywała
również jednoznacznie na występowanie skał w terenie. Opisywane problemy były również przyczyną opóźnień
w fazie projektowej dlatego inwestycja
ruszyła później niż początkowo zakładano. – Naszym zdaniem remontu Turystycznej nie można było przekładać w
nieskończoność, ktoś w końcu musiał się
za to wziąć biorąc też ciężar społecznego niezadowolenia za szereg towarzyszących utrudnień – uważa Burmistrz
Mirosław Graf.
Z zasady środki jakie miasto pozyskało na to zadanie z dofinansowania,
powinny być rozliczone do końca roku

Salonik Literacki
JASEŁKA POD POD SZRENICĄ
Wielka Gwiazda
Jakaś dziwna gwiazda
Z rozświetlonym ogonem
Impresje swe rozściela
Ponad każdym domem
I od Świeradowa
Izerskimi szczytami
Mknie Sudecką drogą
Ze światłem ponad nami
A na Rozdrożu Izerskim
Rozjaśnia leśne ścieżki
Gdzie Aniołkowie mali
Zgubili się i rozpierzchli.
W jej brzasku pastuszkowie
Z Jakuszyckiej Polany
Wołają swe owce
I wełniane barany
Autor Jadzia Butrym
Trzej Królowie
Spotkali się Trzej Królowie we Lwowie
Jak dotrzeć do Szklarskiej Poręby, kto nam
powie
Wyruszcie w stronę Gór Olbrzymich
Które zwą się Karkonosze
Tak powiedział Król ze Wschodu
A gdy dotrzecie do Cieplic, poratujcie swoje
zdrowie
Już Wam tam każdy powie, jak blisko jest
góra Szrenica
U jej stóp, w śnieżnych zaspach
Znaleźć można drewnianą kapliczkę
W niej maleńkiego Jezusa
Nad nią najjaśniejsza gwiazda
Idźcie w jej stronę, nie zabłądzicie
Kiedy już dotrzecie, złóżcie swe dary od serca, nie żałujcie
Złoto, niech dostatek panuje na ziemi
Kadzidło, by miłość zawsze przyszła
Mirę i żywicę, żeby chorób nie było
Zróbcie to, a Wasza misja będzie spełniona.
Autor Bożena Czesna

Jest taka noc.... ,
jedna ,jedyna w całym roku
kiedy niebo schodzi na ziemie
w glorii i chwale małe dzieciątko
daje nam Siebie.
U podnóża Szrenicy przy małym kościółku,
w żłóbku Dziecię cicho kwili.
Śpieszymy tam wszyscy,kto tylko może
i stary Karkonosz bieżący w tamtą stronę.
pokłon mu oddamy i kolęde zaśpiewamy:
Luli,luli laj....luli luli laj.
Oczka Dzieciątka znużone, do snu już gotowe
i my też cichutko odchodzimy każdy w swoją
stronę
by jutro do Niego powrócić i z radością
małemu zanucić
Autor Ewa Skupień
Pastorałka Karkonoska
Pod Szrenicą jakaś łuna,
czy to znów się pali u nas?
Dzwońcie po straż no i jazda
nie, spojrzyjcie to jest gwiazda,
taka piękna ,taka duża
i wyraźnie na nas mruga.
Cóż to może być kolego
co zdarzyło się nowego?
My tu z Białki w dwóch pójdziemy
i wszystkiego się dowiemy.
My tu z Dolnej nie gamonie,
też pędzimy zaraz do niej.
Tutaj Janek nie wytrzymał,
czy my gorsi z Marysina?
Co tam spanie, co kolacja,
zaraz pójdzie delegacja,
dotąd nie będziemy spali
aż się wszystko nie ustali.
Centrum też nie gorsze było,
kilku z Średniej się zjawiło
i już dużą grupą zwartą
wyruszyli razem szparko
i już doszli do.. stajenki,
do Jezusa i Panienki.
W krąg znajomych pełno było,
dumnych, że się tu zdarzyło
znowu Boże Narodzenie
Chwały miasta potwierdzenie.
Autor Joanna Hammer- Ślazyk
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na jaki zostały przyznane. Czy wobec
tego, że inwestycja drogowa nie została
sfinalizowana do końca grudnia Szklarskiej Porębie grozi konieczność zwrotu
dofinansowania?
Nie. – Urząd Marszałkowski uznał
racje miasta w sprawie zmiany zakresu rzeczowego inwestycji i uwzględnił
już wykonane prace. 29 grudnia 2017 r
zostały rozliczone i wpłynęły na rachunek Miasta dotacje rządowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu
odbudowy infrastruktury drogowej po
nawalnych deszczach: ulic Kołłątaja i
Turystycznej (częściowa) w Szklarskiej
Porębie – wyjaśnia Burmistrz.
Inwestycja ma zostać zakończona
30 maja br.
Robert Kotecki

OSIOŁEK
Osiołek malutki
uparty , pulchniutki
usłyszał z oddali gwar
Pójdę tam pomyślał
szum i gwar się zbliża
to wielka gromada zwierzątek
idzie z gór i hal
idzie ku nizinie
aby oddać pokłon
malutkiej dziecinie
leżącej na sianku.
Dołączę do nich
myśli osiołek
i pędzi do nich
by świętować ze wszystkimi
te piękne Boże narodziny.
Autor Janina Gierczak
„Przemyślenie”
Czas spowiła
mgieł zasłona...
górnolotnie
określona...
jednak jakby
na to spojrzeć
z boku...
łezka kręci się
w mym oku...
gdy pomyślę
ile upłynęło
wody od
beztroskiej
lat swobody...
żadnych
zmartwień,
bez myślenia,
niezrozumień,
odrętwienia.
Autor Ewa Stępień
Podsumowanie
Żłób Jezuska
wychwalajmy
ludzkich żłobów
unikajmy
Autor Andrzej Ślazyk
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UNIA EUROPEJSKA
Fundusz Spójności

Informacja

Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Bukowcu Oddział w Szklarskiej
Porębie informuję, iż w dniu 12.12.2017r weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. 2017 poz. 2180).
W związku z powyższym działając na podstawie art. 9 ust. 1 w/w ustawy informujemy, iż na
terenie Miasta Szklarska Poręba w okresie od 12.12.2017r do 09.06.2018r będą obowiązywać
dotychczasowe ceny taryfowe za wodę i ścieki:
Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:
-

grupa I – gospodarstwa domowe
grupa II – przedsiębiorcy
grupa III – pozostali odbiorcy
opłata abonamentowa

– 11,45 zł/m3 (netto)
– 11,45 zł/m3 (netto)
– 11,45 zł/m3 (netto)
– 6,00 zł/odb./m-c

= 12,37 zł/m3 (brutto)
= 12,37 zł/m3 (brutto)
= 12,37 zł/m3 (brutto)
= 6,48 zł/odb./m-c (brutto)

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzenie ścieków dla:
-

grupa I – gospodarstwa domowe
grupa II – przedsiębiorcy
grupa III – pozostali odbiorcy

– 16,37 zł/m3 (netto) =
– 16,37 zł/m3 (netto) =
– 16,37 zł/m3 (netto) =

17,68 zł/m3 (brutto)
17,68 zł/m3 (brutto)
17,68 zł/m3 (brutto)

Uchwałą Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie nr XLII/509/2017 z dnia 30.06.2017 r.
obowiązują dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości:
Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla:
-

-

grupa I – gospodarstwa domowe
– 4,07 zł/m3 (netto) =
do 3 m3 wody na mieszkańca na miesiąc
grupa II – przedsiębiorcy
– 0,56 zł/m3 (netto) =

Dopłata do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:
-

-

grupa I – gospodarstwa domowe
– 7,73 zł/m3 (netto) =
do 3 m3 ścieków na mieszkańca na miesiąc
grupa II – przedsiębiorcy
– 0,56 zł/m3 (netto) =

4,40 zł/m3 (brutto)

nie więcej niż

0,60 zł/m3 (brutto)

8,35 zł/m3 (brutto)

nie więcej niż

0,60 zł/m3 (brutto)

W związku z powyższym ceny po dopłatach wynoszą:
Cena za dostawę wody dla:
-

grupa I – gospodarstwa domowe

– 7,38 zł/m3 (netto) =

7,97 zł/m3 (brutto)

nie więcej niż do 3m na 1 mieszkańca na 1 miesiąc, powyżej limitu obowiązuje cena:
- 11,45 zł/m3 (netto) = 12,37 zł/m3 (brutto)
3

– 10,89 zł/m3 (netto) = 11,76 zł/m3 (brutto)
– 11,45 zł/m3 (netto) = 12,37 zł/m3 (brutto)

-

grupa II – przedsiębiorcy
grupa III – pozostali odbiorcy

-

grupa I – gospodarstwa domowe

– 8,64 zł/m3 (netto) =

9,33 zł/m3 (brutto)

-

grupa II – przedsiębiorcy
grupa III – pozostali odbiorcy

– 15,81 zł/m3 (netto) =
– 16,37zł/m3 (netto) =

17,07 zł/m3 (brutto)
17,68 zł/m3 (brutto)

-

Cena za odprowadzanie ścieków dla:

nie więcej niż do 3m3 na 1 mieszkańca na 1 miesiąc, powyżej limitu obowiązuje cena:
- 16,37zł/m3 (netto) =
17,68 zł/m3 (brutto)

KARKONOSKI SYSTEM WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z o.o.∙ Bukowiec ul. Robotnicza 6 ∙ 58-533 Mysłakowice
Biuro Zarządu ∙ ul. Sobieskiego 53 ∙ 58-500 Jelenia Góra
tel. (075) 75 407 60 ∙ fax. (075) 75 240 43 ∙ e-mail: biuro@kswik.eu
Regon 020054960 ∙ NIP 6112550499 ∙ KRS 0000234031 ∙ Kapitał zakładowy 150.857.000,00 zł
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GOORSKI SYLWESTER

Tegoroczny GOORSKI Sylwester odbył się w Rodzinnym Parku
Rozrywki „Esplanada” w Szklarskiej Porębie.
Było kolorowo i bardzo tanecznie.
Na scenie królował Gooral z muzyką góralską z XXI w i Kosmos Mega
Sound System , który energetycznymi bitami porywał uczestników sylwestrowej zabawy do tańca. Rozdano
kilkadziesiąt nagród w różnych konkursach. Nagrody ufundowali nasi lokalni partnerzy, a można było wygrać
m.in. zabiegi kosmetyczne, kolację
romantyczną, darmową lekcję nauki
na nartach, czy wypożyczenie sprzętu zimowego. Po godzinie 00.00 do

muzyki z Gwiezdnych Wojen odpalono pokaz sztucznych ogni.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę. Mieszkańcom i turystom życzymy Szczęśliwego Nowego Roku 2018!!!
Dziękujemy również za wsparcie i dbanie o bezpieczeństwo podczas
imprezy służbom porządkowym Straży
Miejskiej, Policji, OSP w Szklarskiej
Porębie. Naszym partnerom: Wyciąg
Narciarski w Dolinie Szczęścia, Hotel Sasanka, Hotel Willa Odkrywców,
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Stacja Jakuszyce, DinoPark, Interferie
Sport Hotel Bornit, Hotel Jakuszyce,
Hotel Blue Mountain, Rodzinny Park
Rozrywki Esplanada.
Szczególne podziękowania należą
się sponsorowi Czarny Kamień Resort
& SPA.
MOKSiAL
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