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ZNÓW NAJLEPSI W POLSCE
Szklarska Poręba po raz
drugi otrzymała tytuł „Europejska Gmina - Europejskie
Miasto” w rankingu Gazety
Prawnej, który wskazuje
miejscowości najlepiej ubiegające się o unijne dotacje.
Otrzymując tytuł w roku
2008 w głównej mierze miało to związek z dotacjami na
budowę kanalizacji i wodociągów. Jednak w tym roku
na sukces miasta wpłynęły
też działania podjęte w latach 2007 - 2009.
„Ranking wskazuje, które
samorządy w Polsce mogą
poszczycić się największymi
osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. Brane
są pod uwagę wszystkie
programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa,
rolnicy i organizacje społeczne. Nasz ranking obejmuje zarówno „stare”, jak i
„nowe” środki (z unijnego
budżetu 2007 – 2013)” –
napisali autorzy z Gazety

Sukces odnosimy dzięki pracy
zespołowej i konsekwencji
● Szklarska Poręba – ubiegłoroczny
zwycięzca naszego rankingu – ponownie
jest najlepszą gminą na Dolnym Śląsku,
która wydaje unijne pieniądze. Co trzeba zrobić, aby odnieść taki sukces?
– Bardzo się z tego cieszymy. Nasza
recepta na sukces to konsekwencja w
działaniu, praca zespołowa i ogromne zaangażowanie członków zespołu projektowego.
● Jakie inwestycje Szklarska Poręba
planuje i o jakie pieniądze z UE będzie
się starać?
– Do realizacji przygotowujemy kolejne projekty. Chcemy remontować kolejne ulice, przeprowadzić renowację
zabytkowych obiektów i parków. Planujemy także budowę kolejnych obiektów
sportowych. Oczywiście zabiegać bę-

dziemy też o dofinansowania tzw. projektów miękkich.
● Gdyby miał pan wpływ na wprowadzenie zmian w procedurze pozyskiwania funduszy unijnych, co by Pan zmienił i dlaczego?
– Dążyłbym do uproszczenia procedur. Skala dokumentów potrzebnych,
by złożyć wniosek, jest bardzo duża. Wydłuża to czas, rosną też koszty przygotowania wniosku. Przy tak wysokich
kosztach wielu samorządowców jest
złych, kiedy te kosztowne aplikacje musi
odstawić na bok, gdy nie uzyskają dofinansowania.
Rozmowa z burmistrzem Arkadiuszem Wichniakiem opublikowana w Gazecie Prawnej 24 czerwca 2009 ( nr
121). Pełen tekst dostępny tez w internecie na stronie www.egp.gazetaprawna.pl. (sk)

Prawnej.
„Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych
projektów oraz liczba mieszkańców według
GUS. Dane pochodzą z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji
Rolnictwa i obejmują umowy podpisane do
połowy kwietnia 2009 r. (bez programów
przedakcesyjnych). Pominięte zostały niektóre ogólnopolskie projekty drogowe,
które trudno przyporządkować poszczególnym jednostkom samorządowym.
Do wyliczenia punktacji użyte zostały
wskaźniki wyrażające wielkość środków
przypadających na mieszkańca jednostki
samorządowej, wartość środków przypadających na 1 projekt oraz liczbę projektów przypadających na 1000 mieszkańców.
Każdej z tych miar nadaliśmy wagi. Udział
wskaźników w ostatecznym wyniku wynosi
45, 45 i 10 proc. Punktacja wyraża aktualne, procentowe różnice w poziomie absorpcji i nie może być przyrównywana do
punktacji z dwóch pierwszych edycji rankingu.”
To warto przypomnieć, że w ostatnich
miesiącach rozstrzygniętych zostało kilka
konkursów i miasto Szklarska Poręba z dotacji unijnych otrzyma dofinansowanie
zakupu m.in. nowych wozów bojowych dla
straży pożarnej, czy dotację na kapitalny
remont ulicy 11 Listopada.
To już trzecia edycja rankingu Europejska Gmina - Europejskie Miasto. Wyniki
z poprzednich lat dostępne są na stronach
internetowych: www.gazetaprawna.pl.
Na razie otrzymaliśmy dyplom najlepszych na Dolnym Śląsku. (bm)
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gOłOSłOWNA NADItErPrEtACJA OgłOSZENIE
Wszystko jest w porządku – to puenta
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie Parku Dinozaurów. Kontrola była
przeprowadzona z polecenia minister Julii Pitery, do której ze Szklarskiej Poręby,
„ktoś” wysłał informację o rzekomych nieprawidłowościach. W wysłanej „dokumentacji” zabrakło postanowienia prokuratury o umorzeniu śledztwa, jakie było prowadzone w ubiegłym roku, między innymi
wskutek doniesienia złożonego przez Grupę Inicjującą Referendum.
Tytułowego sformułowania „gołosłowna
nadinterpretacja” użył prokurator, który w ten
sposób ocenił wagę zarzutów wskazujących
na rzekome uchybienia podczas podejmowania uchwał przez radę miasta, błędny proces przetargowy i wreszcie zarzuty
przeciwko samej umowie dzierżawy - ,,że
jest ona błędnie skonstruowana i nie zabezpiecza w pełni interesów gminy”. Autorzy zarzutów wyrazili żądanie ścigania
karnego burmistrza Szklarskiej Poręby,
jednocześnie upatrując w opisywanej sytuacji przekroczenia uprawnień przez jego
osobę, z bardzo prawdopodobnym tłem ko-

rupcyjnym” – czytamy w prokuratorskim postanowieniu. Jednak „śledztwo winno
zostać umorzone z uwagi na fakt, że
stwierdzony dowodowo przebieg zdarzeń w sprawie nie nosi jakichkolwiek
cech czynu przestępczego” – napisał prokurator, który w ostatnim zdaniu dodaje „Nie
uzyskujące poparcia żadnymi dowodami
przeprowadzonymi w toku niniejszego
śledztwa tego rodzaju zarzuty zawiadamiających należy uznać za gołosłowną nadinterpretację”.
Podsumowując, żaden z zarzutów nie
znalazł potwierdzenia w faktach. Przetarg
był ogłoszony prawidłowo, wybór oferenta nie budzi zastrzeżeń i nie ma też podstaw do twierdzenia, że umowa dzierżawy
jest zła dla miasta (co podnosili inicjatorzy
referendum). Co więcej, prokuratura stwierdza, że burmistrz podejmując rozmowy z
firmą, która wystąpiła z propozycją budowy parku dinozaurów, zachował się w
sposób do jakiego obliguje go zajmowane
stanowisko. „Zachowanie to było ze
wszech miar uzasadnione” – czytamy w
uzasadnieniu. (bz)

WZrOK NIE PłACI
W poprzednim numerze biuletynu informowaliśmy, że spółka Prestomax wynegocjowała wydłużenie umowy dzierżawy
dwóch budynków: Oko I i Oko II do lipca br.
Obiekty te są spółce podobno niezbędne,
aby zorganizować płynną przeprowadzkę
do swojego budynku (dawny „Archimedes
przy ul. Górnej), który ponoć jest remontowany i w przyszłości ma służyć prowadzeniu dalszej działalności medycznej kliniki
Wzrok. Piszemy ponoć, bo praktycznie
żadnych prac przy budynku nie widać. Tę
nieruchomość spółka jeszcze do niedawna
próbowała sprzedać, a działalność chciała prowadzić w budynkach dzierżawionych
na dotychczasowych zasadach.
Miasto wyraziło zgodę na wydłużenie
umowy do lipca i ustalono, że stawka za
dzierżawę obu obiektów wyniesie 10 000
złotych miesięcznie. Tu warto dodać, że dotychczas w budżecie miasta, po odliczeniu
kosztów ubezpieczenia z wydzierżawienia
trzech budynków wraz z dużym terenem,
pozostawało około 3 500 złotych.
Tymczasem spółka Prestomax nie zapłaciła pierwszej raty dzierżawy. Do urzędu miasta wpłynęło za to pismo, z którego
wynika, że niezapłaconą kwotę traktują jako
zwrot poniesionych wcześniej nakładów remontowych. W tej sytuacji spółka otrzyma
wezwanie do zapłaty, a jeśli to nie pomoże, skierowana zostanie sprawa do sądu.
Spółka Prestomax, ani żaden inny dzierżawca tzw. pensjonatów po FWP dotychczas nie przedstawili, zgodnych z umową
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dzierżawy, wyliczeń dotyczących nakładów
na prowadzone remonty. Spółka utrzymuje, że na wydany już miastu budynek
Oko III, wydała ponad 800 tysięcy złotych,
ale do dzisiaj nie przedstawiła rachunków
i pisemnej zgody właściciela na te remonty. Nie chodzi tu, o malowanie ścian, bo nie
są to koszty uwzględniane przy rozliczeniach. Remonty, za które będą zwracane
nakłady to na przykład wymiana stolarki
okiennej, dachu, czy remont kapitalny łazienki. Na te wszystkie prace, w myśl
umowy, wszyscy dzierżawcy musieli otrzymać zgodę właściciela i posiadać rachunki za wykonane prace.
Jeśli nie ma odpowiedniej dokumentacji, z budżetu miasta nie może być wypłacona ani jedna złotówka. Dzierżawcom, którzy uważają, że można inaczej rozliczyć się
z poniesionych nakładów niż jest to zapisane w umowie, pozostaje dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Ale żadne prawo nie pozwala im nie płacić czynszu
dzierżawnego i w ten sposób samodzielnie
rozliczać rzekome nakłady. O wysokości
tych nakładów zdecyduje sąd, a wypłacone zostaną dopiero po opuszczeniu budynków. W przeciwnym wypadku będą prowadzone sprawy o eksmisję i naliczane bardzo wysokie stawki za bezumowne zajmowanie budynku. Przykładem niech będzie budynek przy ulicy Cichej, który ostatecznie dzierżawcy opuścili. Budynek ten
został niedawno sprzedany za prawie 1,5
mln złotych. (bz)

burmIStrZA
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY na
podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze
zm.)
OGŁASZA TRZECI OTWARTY KONKURS
OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009 W ZAKRESIE:
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 14. 000 zł
1. Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta w różnorodnych dyscyplinach sportowych,
w sportach zimowych – 7. 000 zł
2. Realizacja przez kluby sportowe i stowarzyszenia zadań mających na celu przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych, w sportach zimowych – 7. 000 zł
Ofertę w zamkniętej kopercie z oznaczeniem
oferenta i z napisem: „KONKURS NA REALIZACĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU
2009” oraz z numerem i nazwą zadania wybranego do realizacji należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta p. Nr 1 Urzędu Miejskiego w
Szklarskiej Porębie bądź przesłać przesyłką
pocztową na adres: Urząd Miejski w Szklarskiej
Porębie ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba w terminie do dnia 23 LIPCA 2009 r. - do
godz. 15.30. O terminie doręczenia przesyłki
pocztowej decyduje data doręczenia do adresata. Szczegóły konkursu zamieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej w dziale: Pożytek Publiczny (www.bip.szklarskaporeba.pl).

rOWErOWNIK
27 czerwca 2009 w Gazecie Wyborczej
ukazał się bezpłatny dodatek "Rowerownik - Szklarska Poręba". Dodatek sygnuje swoim nazwiskiem Maja Włoszczowska
- wicemistrzyni w kolarstwie górskim, zawodniczka CCC Polkowice i entuzjastka
tras rowerowych Szklarskiej Poręby. Wydawnictwo było przygotowywane przez
Urząd Miejski Referat Promocji oraz Stowarzyszenie Cyklistów "Szklarska Poręba
na Dwóch Kółkach". "Rowerownik - Szklarska Poręba" zawiera opisy i mapy tras rowerowych oraz poradnik Mai Włoszczowskiej dotyczący technik i sposobów bezpiecznej jazdy na rowerze.
Rowerownik to cykl bezpłatnych dodatków do Gazety Wyborczej opisujący trasy rowerowe Dolnego Śląska. Wydawnictwo jest bardzo poręczne i można je zabrać
ze sobą na rowerowe wycieczki.
To kolejna inicjatywa Miasta Szklarska
Poręba podjęta z Gazetą Wyborczą. Za
nami już letnie i zimowe reklamy miasta i
patronaty medialne gazety nad naszymi
największymi imprezami. (pm)
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(rOZ)SKOPANA INWEStYCJA
Ponad 20 ekip pracuje przy budowie
kanalizacji i wodociągów w mieście.
Prace budowlane na niektórych odcinkach już są kończone. Na innych występują opóźnienia. Tymczasem „Grupa Marysin” wysyła kolejne doniesienia
o rzekomych przestępstwach. Nie
pierwsze to już jej wystąpienie w tej
sprawie. Wszystkie poprzednie kończyły
się umorzeniem postępowań. Podobnie
jest i tym razem.
Nikt nie może zagwarantować, że kolejne takie doniesienie nie spowoduje
zatrzymania inwestycji i nieukończenia
jej w terminie, a ostatecznie przepadkiem dotacji - 140 mln złotych, które
trzeba będzie pokryć z naszych, budżetowych pieniędzy, albo wliczyć te
środki w ceny wody i ścieków. Jeśli spełni się ten czarny scenariusz, to z imienia i nazwiska będzie można wskazać
winowajców, którzy doprowadzili do
dramatycznego wzrostu cen. Będą to
osoby, które od kilku lat powtarzają cały
czas te same zarzuty i prokuratura po
ich doniesieniach, umarza kolejne postępowania nie znajdując dowodów
przestępstw. Niedawno ci mieszkańcy,
zaskarżyli pozwolenie budowlane –
nie będąc w ogóle stroną w postępowaniu. Wojewoda odrzucił ich wniosek,
ale samo ich działanie może doprowadzić do wstrzymania na jakiś czas prac
budowlanych, a to ostatecznie może
spowodować, że inwestycja nie zostanie zakończona na czas i ostatecznie
przepadnie unijna dotacja. To będzie
oznaczało, że za wszystkie wykonane
prace będziemy musieli zapłacić z naszych pieniędzy. Wówczas spółka wodociągowa splajtuje. Przejmą ją banki,
które zaczną dyktować warunki i ceny
za wodę i ścieki. Czy taki właśnie jest
cel wszystkich tych, którzy robią wszystko, aby inwestycja nie została ukończona?
Od dawna nikt nie ma wątpliwości
(oprócz oczywiście samych projektan-

tów), że inwestycja została źle zaprojektowana i przygotowana. Te błędy
swój rodowód mają w latach 2005-2006.
Od początku rozpoczęcia prac budowlanych samorząd walczy o zmiany w
projektach, które wprowadzane są na
bieżąco – na tyle, na ile pozwala umowa z Komisją Europejską, która przyznała nam dotację. Przykładem jest wodociąg przebiegający przez teren planowanej budowy nowego wyciągu narciarskiego na Świąteczny Kamień.
Przebiegu wodociągu nikt nie uzgodnił,
mimo, że znane były plany dotyczące
rozbudowy SkiArena Szrenica. Dopiero niedawno KSWiK zmienił przebieg
wodociągu odsuwając go od planowanej dolnej stacji nowej kolejki. I zrobił to
też bez uzgodnień z Sudety Lift.
Ciekawostką niech będzie fakt, że firma, która projektowała kanalizację i wodociągi już nie istnieje. A projektanci
mieliby się z czego tłumaczyć. Na
przykład z inwestycji na ulicy 11 Listopada, która przeciąga się właśnie z powodu błędów w dokumentacji. Czasami można odnieść wrażenie, że projekt
był robiony na kolanie i chyba nikt nie
wierzył, że KSWiK otrzyma unijną dotację a projekt miał wylądować na półce. Tymczasem dotację przyznano i teraz trzeba realizować to, co się wcześniej na papierze nakreśliło. Często bez
sensu, bo do nowych kolektorów ściekowych nie zaprojektowano podłączenia wielu sąsiadujących budynków.
Przestoje na niektórych odcinkach
związane są też z problemami na etapie uzgodnień. Jest kilkanaście zapalnych punktów. W kilku toczą się już postępowania sądowe. Ale nie zawsze
przestoje wynikają z winy mieszkańców.
Niektórzy właściciele posesji wycofują
się ze wcześniejszych ustaleń i nie pozwalają na przeprowadzenie kolektorów
ściekowych przez ich teren. I w wielu
przypadkach trudno im się dziwić. Właściciel jednego z budynków, gdyby się

KSWiK informuje, że nie ma opóźnień na sieci wodociągowej. Są problemy związane z rozbudową oczyszczalni ścieków. Inwestycja opóźniona jest o 2 miesiące. Jej pełne uruchomienie planowane jest na grudzień.
Większe opóźnienia są na sieci kanalizacyjnej, ale KSWiK uspakaja twierdząc, że jeszcze nie ma zagrożenia dla całego projektu. Na rozkopanych
43 „miejskich” ulicach, na których prowadzone są prace budowlane, dotychczas nawierzchnię naprawiano na 14 odcinkach. Jednak na połowie z
nich pracownicy urzędu miasta znaleźli uchybienia i robót nie odebrano. (ik)

zgodził na proponowany przez KSWiK
przebieg kolektora ściekowego, to w
przyszłości nie mógłby rozbudować
pensjonatu. W innym przypadku właściciele nieruchomości wyrażali zgodę
na budowę kolektora ściekowego, pod
warunkiem, że wykonawca na swój
koszt zetnie drzewa. Według projektu
budowa kanalizacji będzie możliwa po
usunięciu rozłożystych korzeni. Mieszkańcy obawiają się, że drzewa z tego
powodu będą później usychać i za kilka lat na swój koszt zmuszeni zostaną
do ich ścięcia, co nie jest zadaniem prostym w gęstej zabudowie i napowietrznymi liniami energetycznymi. Inwestor (KSWiK) do dnia dzisiejszego
nie uzgodnił zasad wejścia na posesję.
Trudno zrozumieć takie postępowanie, bo czas biegnie i niedługo okaże
się, że czasu zabrakło, aby inwestycję
zakończyć w terminie.
Czy można to było zrobić inaczej?
Na pewno w latach 2005 - 2006 trzeba
było inwestycję lepiej zaplanować i zaprojektować. Osoby za to odpowiedzialne już nie pracują, ale to nie oznacza, że nie powinny ponieść konsekwencji. Na to przyjdzie czas po zakończeniu prac, rozliczeniu projektu i
tym samym zebraniu wszystkich dowodów w sprawie.
Przy okazji trzeba sobie jasno powiedzieć, że za przebieg inwestycji w
mieście Szklarska Poręba odpowiada
inwestor, czyli Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Miasto jest jednym z 5 właścicieli tej spółki posiadając zaledwie 1/5 głosów w radzie nadzorczej. (ik)

PrZEPrASZAmY
ZA utruDNIENIA
Drodzy mieszkańcy i turyści.
Tą drogą pragniemy Was przeprosić za utrudnienia, z jakimi borykacie
się na drogach w naszym mieście.
Spowodowane są one jedną z największych w Polsce inwestycją związaną z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Dodatkowym utrudnieniem są prace drogowe, które są
możliwe dzięki uzyskaniu unijnej dotacji. Wszystko zbiegło się w czasie,
stąd poważne utrudnienia, za które
przepraszamy.
Burmistrz i Rada Miasta
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NIŻSZE PODWYŻKI
Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie zmian cen stawek czynszu za mieszkania komunalne i socjalne. Wzrost cen
jest niższy od ubiegłorocznych planów.
Zmiany podyktowane zostały sytuacją
ekonomiczną na świecie i kryzysem finansowym.
Obecnie obowiązujące zasady polityki
czynszowej reguluje uchwała nr XXXVII
/477/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 31 stycznia 2002 r. Obowiązująca bazowa stawka czynszu w wysokości 2,90
zł./m2 ustalona została w roku 2006. Stawka
bazowa dla lokali socjalnych wynosi 1.45 zł./
m2. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami
bazowa stawka czynszu może być obniżona
z uwagi na wiek budynku lub obniżony standard. Stawka ta podlega również podwyższeniu ze względu na takie czynniki jak dogodne położenie lokalu (blisko centrum),
sieciowe co. itp. Większości lokali tworzących
gminny zasób mieszkaniowy oczynszowana
jest z zastosowaniem zniżek. Procentowy
udział obniżonych stawek czynszu;
- zniżka miedzy 5 a 15 % - 49,69% zasobu
mieszkaniowego miasta
- zniżka między 20 a 50 % - 10 % zasobu
mieszkaniowego miasta
Jedynie około 20% mieszkań komunalnych oczynszowanych jest wg stawki
bazowej 2,90 zł./m2. Pozostałe korzystają
ze zniżek o rzeczywista uśredniona stawka czynszu dla całego miasta wynosi
2,35 zł./m2. Tymczasem przyjmuje się, że
utrzymywanie stawki czynszu na poziomie
3% wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia gwarantuje odtworzenie i utrzymanie zasobu mieszkaniowego w stanie
niepogorszonym. Wskaźnik przeliczeniowy
kosztu odtworzenia oznacza przeciętny koszt
budowy 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Ustalany jest on, co 6 miesięcy przez wojewodę, odrębnie dla poszczególnych powiatów, na podstawie aktualnych danych urzędów statystycznych oraz
własnych analiz. Aktualna wartości tego
wskaźnika dla miasta Szklarska Poręba wynosi 3002 zł. Tak więc stawka bazowa powinna wynosić 7,52 zł. za m2 mieszkania.
Tymczasem, bazowa stawka czynszu obowiązująca w mieście Szklarska Poręba jest
niższa aż o 4,62 zł/m2. Relacja właściwej
stawki czynszu do jej wartości rzeczywistej (uśrednionej) jest jeszcze gorsza. To
niedoszacowanie oznacza, że stawki czynszu nie pokrywają kosztów bieżących budynków, a w konsekwencji za remonty budynków płacą wszyscy mieszkańcy Szklarskiej Poręby pokrywając różnicę budżetu mia-
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sta.
W tej sytuacji „dojście" do wartości pożądanej stawki czynszu nawet w okresie pięcioletnim wydaje się bardzo trudne, jeżeli nie
niemożliwe z uwagi na wysokie koszty społeczne takiego przedsięwzięcia. Dodatkowo
należy pamiętać, że wartość wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia wykazuje tendencję rosnącą, co oznacza, że za
pięć lat jego wartość będzie znacznie wyższa od obecnej.
W założeniach programu przyjęto coroczny wzrost stawki czynszu o powiększoną o 10% wielkość procentową odpowiadającą średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. wskaźnik inflacji) ogółem w roku poprzednim, ogłoszonemu w Monitorze Polskim przez Prezesa
GUS. Zmiana wysokości stawki czynszu
następować będzie od 1 lipca każdego roku.
Czynsz realizowany przez gminę powinien
zapewniać finansowanie wydatków z tytułu:
- remontów i konserwacji lokali komunalnych
w zakresie obowiązków właściciela lokalu
określonych przepisami ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i przepisami Kodeksu Cywilnego
- kosztów zarządu budynków komunalnych
w tym; ubezpieczenie, obowiązkowe przeglądy, utrzymanie czystości, konserwacja i
bieżące remonty instalacji części wspólnych
itp.
- wynagrodzenia zarządcy
- remontów kapitalnych elewacji, dachów, odwodnienia i izolacji budynków komunalnych
- uiszczanie zaliczek na pokrycie kosztów zarządu budynkami wspólnotowymi zgodnie z
udziałem gminy w częściach wspólnych.
- wynagrodzenia zarządcy budynków wspólnotowych
- uiszczanie zaliczek na poczet funduszu remontowego wspólnot mieszkaniowych zgodnie z udziałem gminy w częściach wspólnych.
Obecnie z rzeczywistej wartości realizowanej stawki czynszu w wysokości 2,35zł/m2
w odniesieniu do lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych (czyli
większości) aż 1,50 zł/m2 przeznaczana jest
na pokrycie kosztów z tytułu zaliczek na fundusz eksploatacyjny i remontowy oraz kosztów z tytułu wynagrodzenia zarządcy. Jest to
wartość średnia i w tym momencie należy
nadmienić, że w niektórych wspólnotach
łączna wartość uchwalonych zaliczek sięga
kwoty ok. 4 zł./m2 . Ponadto gmina ma ograniczony wpływ, zależnie od udziału w częściach wspólnych, na wysokości uchwalanych przez wspólnotę zaliczek. W tej sytuacji
średnio jedynie 0,85 zł./ m2 może być prze-

znaczone na realizację zadań wynikających
z obowiązków właścicielskich.
Dotacja ustalana będzie corocznie w
oparciu o kalkulację sporządzoną przez
MZGL a jej wysokość będzie uzależniona od
zapisów w uchwale budżetowej.
Prognozowana zmiana jest reakcją na pogarszającą się sytuację finansową budżetów
rodzinnych lokatorów mieszkań komunalnych. Przyczyną takiego stanu rzeczy są
głównie niekorzystne zmiany rynkowe zaistniałe w związku z kryzysem gospodarczym.
W czerwcu 2008 roku, kiedy uchwalano
wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie wyglądała zupełnie inaczej i nie istniały przesłanki do prognozowania tak drastycznych zmian w tak
krótkim okresie czasu. Dodatkowo sytuację
pogarszają podwyżki cen mediów. W tej sytuacji proponowany wcześniej wyższy
wzrost stawki czynszu - mógłby doprowadzić do znacznego ograniczenia możliwości finansowych wielu gospodarstw
domowych. W chwili obecnej, gdy następują cyklicznie po sobie podwyżki cen mediów (gaz, energia elektryczna, woda), obciążenie budżetów domowych tak wysokim kosztem mogłoby doprowadzić do obniżenia wpływów z tytułu czynszu. Z drugiej strony nie wprowadzenie w ogóle podwyżek jest tak samo ryzykowne.
Po uwzględnieniu wskaźnika inflacji za rok
2008 stawka bazowa czynszu od lipca br. będzie wynosiła 3,31 zł. Celem proponowanej
zmiany jest prowadzenie racjonalnej polityki czynszowej zmierzającej do stopniowego
urealniania stawki czynszu, przy jednoczesnym uniknięciu wzrostu zaległości czynszowych.
(wyciąg z załącznika do Uchwały Nr
XXXIV/399/ z dnia 30 kwietnia 2009 r. wprowadzającej zmiany w wieloletnim programie
gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Szklarska Poręba). (rm)

INFOrmACJA
O NAbOrZE
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
informuje o naborze na urzędnicze stanowisko pracy ds. gospodarowania nieruchomościami w Referacie Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczone są w Biuletynie Informacji
Publicznej: www.szklarskaporeba.pl – menu:
Nabór pracowników, podkategoria Urząd
Miejski.

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklar

PrZEJAZD
hIStOrYCZNą KOLEJą
W dniu 27. 06. 2009 w czeskim Korenovie
miał miejsce okolicznościowy przejazd koleją zębatą. Pociąg wyruszył z Tanvaldu i jechał przez
Korenov aż do Harrachova. Tam pociąg już na
właściwych torach pojechał dalej. W uroczystości wziął udział burmistrz Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak. Po przemówieniach i pamiątkowych fotografiach nadszedł czas na
przejazd kolejką. Pociąg dojechał do miejsca,
w którym kończą się już tory – od strony Jakuszyc trwa właśnie wymiana torowiska.
Do 30 listopada 2009 powinny zakończyć się
prace na odcinku po stronie polskiej.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to
już zimą będziemy mogli jeździć pociągiem ze
Szklarskiej Poręby do Tanvaldu. Czesi przygotowali projekt Unijny - Partnerstwo Spojone
Koleją Zębatą a partnerem projektu jest Miasto
Szklarska Poręba.
Projekt dotyczy między innymi uruchomienia i utrzymania połączeń kolejowych. W ramach projektu 21 lipca 2009 w Szklarskiej Porębie będziemy gościć przedstawicieli Informacji
Turystycznej z Korenova, którzy w Szklarskiej
Porębie będą przez jeden dzień promować
atrakcje turystyczne swojego miasta.
30 lipca 2009 nastąpi wymiana i pracownicy Informacji Turystycznej ze Szklarskiej Poręby
spędzą jeden dzień w Korenvie promując
Szklarską Porębę. Zapraszamy serdecznie do
odwiedzenia Informacji Turystycznej gdyż
oprócz informacji o stronie czeskiej będzie można zapoznać się z lokalnymi wyrobami charakterystycznymi dla Korenova.
To pierwsze tego typu wydarzenie w historii naszej współpracy z Korenovem i mamy nadzieję, że zakończy się sukcesem.

FEStYN rODZINNY
13 czerwca w Rodzinnym Parku Rozrywki –
„Esplanada” odbyła się impreza kulturalno –
sportowa przeznaczona głównie dla mieszkańców, ale także dla turystów goszczących w
magicznej Szklarskie Porębie. Głównym organizatorem był Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej. W czasie trwania imprezy
odbyły się konkursy dla najmłodszych.
W konkursie na Małą Miss udział wzięło aż
17 kandydatek. Rywalizacja była zacięta, jednak publiczność była zgodna, co do wyboru. I
miejsce zajęła Maja Piasecka z Wrocławia a tytuł Vice Miss zdobyła Paulina Zając ze Szklarskiej Poręby. W Konkursie wiedzy o Karkonoszach uczestnicy musieli wykazać się nie tylko
znajomością licznych atrakcji naszego regionu,
ale także dokładną orientacją co do wysokości
wodospadów oraz znanych szczytów pasma
Karkonoszy. I miejsce zajęli wspólnie Wiktoria
Junkiewicz i Sebastian Pałdyna
W Konkursie plastycznym zwyciężył po raz
kolejny 5 letni mieszkaniec Szklarskiej Poręby
Szymon Skawiński. Na „Majowym Zawrocie
Głowy” zajął również i miejsce i wygrał główną
nagrodę – wyjazd do Pragi.
Atmosferę podgrzewał Chór Porębianki, zasłużeni artyści pod dyrekcją p. Stanisława
Leszczawskiego. Ich występ cieszył się ciepłym
przyjęciem publiczności i zebrał zasłużone
brawa, a dzięki Kokopelli Sound System muzyczno - rozśpiewany nastrój trwał aż do godziny 20.00.
Kilkadziesiąt metrów od sceny rozgrywano
turnieje: szachowe oraz tenisa stołowego.
Zmagania sportowe trwały nieprzerwanie ok. 6
godz. Zawodnicy walczyli bardzo ambitnie i do
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końca. Mimo lekkiego wiatru, utrudniającego
grę, turnieje przyniosły sporą satysfakcję.
Potyczki były bardzo zacięte szczególnie w
Turnieju Tenisa Stołowego.
W rozgrywkach szachowych uczestnicy
grali systemem każdy z każdym, natomiast w
turnieju tenisa stołowego po uprzednim losowaniu, grano systemem pucharowym.
Wyniki turnieju szachowego:
1. miejsce - Kowalski Ryszard
- 4 pkt.
2. miejsce - Pluta Mirosław
- 3 pkt.
3 miejsce - Żukowski Zdzisław
- 2 pkt.
4 miejsce - Borkowski Maciej
- 1 pkt.
5 miejsce - Czerwińska Gabrysia - 0 pkt.
W finale turnieju tenisa stołowego spotkali się
Andrzej Policht, który stoczył zaciętą walkę z synem Mateuszem Policht. Tym razem lepszy okazał się ojciec który zwyciężył : 2 : 1 ( 11:9 ; 9:11;
11;9 )
Wyniki turnieju tenisa stołowego :
1. miejsce - Policht Andrzej
2. miejsce - Policht Mateusz
3. miejsce - Roszak Mateusz
4. miejsce - Pluta Mirosław
5. miejsce- Patryk Korwin - Piotrowski
Pozostali zawodnicy odpadli we wcześniejszej rundach turnieju. Udział brało 16 zawodników.
Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających cieszył się również kiermasz książek,
ponieważ każdy mógł znaleźć tu coś dla siebie
za symboliczną złotówkę.
Mieszkańcy i goście z trudem pogodzić się
mogli z tak szybko upływającym czasem, kiedy nadszedł czas pożegnania brawom i bisom
nie było końca.

tErmIN
WYZNACZONY?
Na stronie internetowej FIS pojawiały się
zaktualizowane terminy zawodów Pucharu
Świata do 2012 roku. Wynika z nich, że zawody w biegach narciarskich w Polsce miałyby się odbyć w dniach 14 - 15 stycznia. Naszym konkurentem jest Ukraina.
Już wiadomo, że na początku sierpnia
Szklarską Porębę odwiedzi delegacja FIS. Wizyta ma na celu przede wszystkim oszacowanie możliwości organizacyjnych Szklarskiej
Poręby, a także bliższe zapoznanie się z walorami naszego miasta.
Rozkopane ulice nie zaszkodzą nam w tej
ocenie. Wiadomo przecież, że trwają inwestycje, po których wszystko doprowadzone
zostanie do porządku. Delegację bardziej będzie interesowało zaplecze noclegowo-gastronomiczne oraz przede wszystkim trasy
biegowe i zaplecze techniczne. Co prawda
Bieg Piastów otrzymał już pieniądze z Ministerstwa Sportu, ale 3,3 mln złotych to zaledwie połowa potrzebnych środków, aby przebudować Polanę Jakuszycką. Stowarzyszenie Bieg Piastów nie ma pozostałej kwoty. Po
wielu rozmowach, i lobbowaniu, pomocną
dłoń wysunął Urząd Marszałkowski, który proponuje utworzyć spółkę celową. Teraz decyzja należy wyłącznie do Stowarzyszenia
Bieg Piastów. Władze miasta mogą i będą dalej lobbować na rzecz rozwoju Polany Jakuszyckiej, ale nie mogą stowarzyszeniu nic nakazywać. To ono jest właścicielem strategicznej Polany Jakuszyckiej. Tak więc to
czy odbędą się w Polsce i Szklarskiej Porębie zawody rangi Pucharu Świata w narciarstwie klasycznym, a w przyszłości też w biatlonie, w głównej mierze zależy do władz stowarzyszenia Bieg Piastów.
(sk)
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EKO gLASS FEStIWAL KALENDArIum
Międzynarodowy Plener Szkła Artystycznego, Szklarska Poręba 2009
Przez 10 dni lipca w Leśnej Hucie, pod
okiem mistrza Henryka Łubkowskiego i przy
współpracy z jego zespołem hutników oraz w
Hucie Szkła Kryształowego, Crystal Factory Julia w Piechowicach, 14. artystów szkła z Polski, Czech i Słowacji będzie „na żywo” tworzyć
obiekty szkła artystycznego i użytkowego. Prace będą wykonywane ze szkła odpadowego
(stłuczka szklana), tradycyjną metodą formowania szkła na gorąco w hucie. Jest to druga
edycja Festiwalu Szklarskiego EKOGLASS,
który w zeszłym roku cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem. Celem festiwalu jest atrakcyjne i widowiskowe upowszechnienie wiedzy
i postaw ekologicznych poprzez sztukę. Festiwal zostanie uwieńczony wystawą dokonań artystycznych w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej
Górze – najważniejszym w Polsce Muzeum specjalizującym się w zbiorach szkła (grudzień
2009).
Program Międzynarodowego Pleneru Szkła
Artystycznego Ekoglass Festiwal 2009
• 3 -10 lipca, godz.11.00-18.00, ul. Kołłątaja 2 - Pokazy pracy artystów w Leśnej Hucie
10 lipca, godz.16.00, Karkonoskie Centrum
Edukacji Ekologicznej KPN , ul. Okrzei 28 - Wykłady:
- dr Mariusz Łabiński – Wykład otwierający
sympozjum
- dr Przemysław Wiater– Początki hutnictwa
szkła w dolinie rzeki Kamiennej
- Krzysztof Filipczyk – Recykling – nowy nurt
we współczesnym designie. Opracowanie uzyskało wyróżnienie w konkursie "Wrocławska magnolia" w dziedzinie prac projektowo-planistycznych organizowanym przez Prezydenta

Wrocławia
Pokaz filmu „Ekoglass Festiwal 2008”
• 11 lipca, godz.14.00 - 20.00, Stacja Turystyczna „Orle” i Mostek na Izerce - Zakończenie pleneru i Święto Mostka
Pokaz wytopu szkła artystycznego w plenerowym piecu przygotowany przez Związek
Polskich Artystów Szkła.
Kiermasz dzieł sztuki młodych artystów plastyków z wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Realizatorzy Festiwalu - wybitni artyści
szkła:
prof. Zbigniew Horbowy, prof. Małgorzata Dajewska, dr Mariusz Łabiński, Marzena Krzemińska, Igor Wójcik, Beata Damian-Speruda, dr
Ryszard Więckowski, Maciej Zaborski, Jakub
Berdych, Jiří Šuhájek, Martin Muranica, Patrik
Illo, Andrej Nemeth i Oldřich Pliva.
Kuratorzy i autorzy Festiwalu: Igor Wójcik z
Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu i dr Mariusz Łabiński z Akademii Sztuk Pięknych.
Partnerzy współorganizujący i współfinansujący Festiwal:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Miejski
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie, Gmina Szklarska Poręba, oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Partnerzy wspomagający Festiwal m.in.:
Oddział Muzeum Karkonoskiego w Szklarskiej
Porębie, Muzeum Akademii Sztuk Pięknej we
Wrocławiu, Czeskie Centrum w Warszawie
oraz Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka.
Patroni medialni: Pismo Format, TVP Wrocław, Trójka Polskie Radio. (pm)

tYDZIEŃ Z ADrENALINą
Weekend z Adrenaliną to cykliczna letnia impreza, która przyciąga do Szklarskiej Poręby setki żądnych mocnych wrażeń gości i turystów z
całej Polski. To Mistrzostwa Karkonoszy w
Bungy Jumping, Fire Walk i wiele innych atrakcji, głównie z zakresu sportów ekstremalnych.
Mnóstwo emocji, duża dawka adrenaliny, trochę
strachu a przede wszystkim niezapomniane
wspomnienia z imprezy! Tym razem wysoki poziom adrenaliny pod Szrenicą będzie utrzymywał się przez cały tydzień od 18 do 25 lipca!
9 Mistrzostwa Karkonoszy w Bungy Jumping
poprowadzą znani i lubiani – Michał Olszański
z Radiowej Trójki i Darek Maląg z Muzycznego
Radia, a do spaceru po rozżarzonych ogniach
Fire Walk zachęcać będą Grażyna Dobroń i Ryszard Gąsierkiewicz.
Oprócz sztandarowych Bungy Jumping i Fire
Walk, sporej dawki silnych wrażeń dostarczą
atrakcje przygotowane przez Park Linowy
TROLLANDIA i Szkołę Górską QUASAR.
Poziom adrenaliny sięgnie zenitu!
Zaczynamy 18 lipca 2009
WYŚCIG AUSTRALIJSKI I MTB SPRINT dwa wyścigi jednego dnia dla miłośników maratonów i cross country. Wyścigi Australijskie rozgrywane są na torach. W Szklarskiej Porębie już
po raz drugi będzie to wyścig na trasie cross
MTB. To chyba jedyny wyścig MTB, podczas
którego można obserwować zmagania zawodników na niemal całej trasie.
NOCNY FIRE WALK - spacer boso po rozżarzonych węglach. Nieodłączny element WEEK-
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ENDU Z ADRENALINĄ.
Finał 9 WEEKENDU Z ADRENALINĄ
24 lipca 2009 (piątek)
BUNGY JUMPING - skoki wolne
KONCERTY:
KOSMOS MEGA SOUND SYSTEM
VESPA
KOMETY
25 lipca 2009 (sobota)
9 MISTRZOSTWA W BUNGY JUMPING - wymyśl oryginalne przebranie, skocz na bungy i
wygraj 2000 zł !!!
KONCERTY:
KOSMOS MEGA SOUND SYSTEM
POWER OF TRINITY
LAO CHE
Podczas całego tygodnia Atrakcje z ADRENALINĄ:
Szkoła Górska QUASAR - tyrolka, wspinaczka skałkowa, zorbing. Szkoła Górska QUASAR zaprasza wszystkich tych, którzy chcą
zmierzyć się ze swoimi słabościami i poczuć
bezpieczną dawkę adrenaliny.
Park Linowy TROLLANDIA - na uczestników
czekają dwie trasy linowe o różnym stopniu trudności. Pierwsza to zielona, której przeszkody zainstalowane są na wysokości od 4 do 10 m wysokości. Druga to czerwona o podniesionym
stopniu trudności przeszkód zainstalowanych na
wysokości od 6 do 18 m nad ziemią. Łącznie goście mają do pokonania 26 stanowisk o całkowitej długości ok. 400m. (pm)

ImPrEZ
3–12.07
EKOGLASS Festiwal
Plener szkła artystycznego. Artyści będą
wykonywać swoje prace tradycyjną metodą
formowania szkła na gorąco w hucie szkła
(Leśna Huta).
1-26.07
Prof. Małgorzata Dajewska – szkło
Prof. Piotr Błażejewski – malarstwo
1–06.07 II Spotkania Muzyczne w
Szklarskiej Porębie
Seria koncertów chórów, solistów i zespołów folklorystycznych.
3.07-3.08 Wystawa poplenerowa studentów Wydziału Ceramiki ASP Kraków
8–15.07 Trójkowa Magistrala
Grupa 10 osób podjęła się przejechania rowerami wytyczonego szlaku rowerowego
ze Szklarskiej Poręby do Augustowa. Trasa liczy 700 km, obejmuje 7 miast, a
przejazd planowany jest na 8 dni.
13.07 „Trzy Izeryny”
– oficjalne otwarcie ścieżki przyrodniczej.
18.07 TYDZIEŃ Z ADRENALINĄ
- Wyśig Australijski MTB Sprint
- Fire Walk
- Quasar, Trollandia
17-19.07 XXI Zlot Motocykli Ciężkich
Międzynarodowa impreza dla miłośników
i właścicieli motocykli, którzy przyjeżdżają do Szklarskiej Poręby z całej Europy. W
programie koncerty, konkursy i najbardziej
spektakularna część imprezy – parada kilku tysięcy motocykli ulicami miasta.
24-26 lipiec FINAŁ 9 Wekend z Adrenaliną
Mistrzostwa Karkonoszy w Bungy Jumping, koncerty VESPA, LAO CHE, KOMETY, POWER OF TRINITY.
24.07.-31.08. „Razem Artyści z Izerów i
Karkonoszy dziś” Fotografia Michała
Wasążnika
1 sierpnia I Maraton Karkonoski
Trasa poprowadzona została pomiędzy
szczytami Karkonoszy - Szrenicą i Śnieżką. W biegu uczestniczyć będzie 200 maratończyków.
30.07-2.08 42 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej
Legendarna impreza dla miłośników poezji
śpiewanej, która odbywa się w równie legendarnym miejscu zwanym Bazą pod Ponura Małpą.
15 sierpnia Maksymilianki
Festyn parafialny zorganizowany przez Parafię M.Kolbe
13-16 sierpnia XIII Lech Bike Festiwal
15.08. Maraton Festiwalu Rowerowego
Największy w tej części Europy festiwal rowerowy. W programie min.: Maraton, Slope Style, Dirt i niesamowity Konkurs Skoków do Wody. (pm)
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WĘDrÓWKA Z FrASZKą
Jeżeli chcecie spojrzeć na turystykę z
trochę innej perspektywy, wybierzcie się na
„wędrówkę z fraszką” Dużą Sztaudyngerowska Trasą Turystyczną. Będziecie mieli okazję obcować nie tylko z pięknymi krajobrazami, ale również z dziełami mistrza
krótkiej formy, przez jakiś czas mieszkańca naszego miasta, Jana Sztaudyngera.
Staraniem stowarzyszenia Puch Ostu,
wokół miasta została wytyczona trasa, a w
14 charakterystycznych punktach postawiono tablice informacyjne. Na każdej z
nich jest opisane krótko miejsce, w którym
się ona znajduje, informacja o Janie Sztaudyngerze oraz fraszka jego autorstwa.
Mottem przewodnim trasy jest wiersz napisany przez Sztaudyngera „Krajobrazy jak
ziarnka”.
Krajobrazy jak ziarnka różańca odmawiam,
Nie pragnę nowych, stale stare wznawiam,
I na tych samych, z pasją ciągle nową
Nalepiam moje niedołężne słowo.
Widać mnie tknęła Sopliców choroba,
Nic prócz ojczyzny mi się nie podoba.
Przejście całej trasy zajmuje ok. 7-10 godzin, ale ponieważ biegnie ona dookoła
miasta, w każdej chwili w razie zmęczenia
można skierować swoje kroki do centrum.
Chcąc przejść cała trasę trzeba się do
tego dobrze przygotować.
Najwyższy punkt trasy to Wysoki Kamień
- 1085 m n.p.m., a najniżej położone miej-

sce to parking przy wodospadzie Szklarki,
różnica poziomów to około 600 m. Na trasę wychodzimy spod dawnego domu Jana
Sztaudyngera przy ul.1 Maja 55 kierując się
w stronę Chaty Walońskiej, następnie niebieskim szlakiem w prawo dochodzimy do
leśniczówki Szronowiec, drogą i leśną
ścieżką dochodzimy do szlaku by przejść
pod koleją linową i przekroczyć nartostradę Puchatek. Kolejny etap to podejście do
wodospadu Kamieńczyka, następnie powrót
i dojście do huty. Przez Białą Dolinę dochodzimy do czerwonego szlaku na Wysoki
Kamień. Gdy już znajdziemy się na szczycie należy nam się dłuższy odpoczynek,
przy dobrej pogodzie można podziwiać
panoramę Gór Izerskich i Karkonoszy.
Schodzimy żółtym szlakiem do Zakrętu
Śmierci przez Czarną Górę mijając grupę
skalną Dzwonnica. Ten odcinek jest szczególnie przyjemny – modrzewie, brzozy i
duża odległość od miasta. Kilka głębokich
oddechów, fraszka Sztaudyngera „ W lesie”
Mieszka w nim echo i licho, A jednak tak tu
cicho…i już jesteśmy przy Zakręcie Śmierci. Następny krok - poprzez Szklarską Porębę Dolną kierujemy się do Chybotka i na
Złoty Widok. Końcowy etap to dotarcie do
tablicy nr 14 przy wodospadzie Szklarki.
Wychodząc niebieskim szlakiem od wodospadu Szklarki dojdziemy do Chaty Walońskiej zamykając kółko wokół Szklarskiej Poręby, jeszcze ostatni wysiłek i jesteśmy w punkcie wyjścia – obok ruin
domu Sztaudyngera i tablicy nr 1 na trasie.

Szczegółowy opis trasy znajdzie się w
przygotowywanym przewodniku . Oficjalne
otwarcie trasy odbyło się 2 maja 2009 r. o
godz. 9.00 w ruinach dawnego domu Jana
Sztaudyngera przy ul. 1 Maja 55. Trasa ta
jest efektem sfinalizowania przez Stowarzyszenie „PUCH OSTU” pierwszego etapu projektu „Wędrówki z fraszką”. Projekt
jest realizowany we współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J.I. Sztaudyngera, a
współfinansowany przez Urząd Miasta,
więcej na www.puchostu.pl (pm)

mgLIStY mArAtON ZAPrOSZENIE
Pogoda niczym natura kobiety, zmienną
jest. Tak też było w sobotę 27 czerwca na Polanie Jakuszyckiej, która jeszcze wczesnym
rankiem witała nieśmiało przebijającym się
słońcem. Ale na godzinę przed startem Maratonu Szklarskiego było już wiadomo, że ten
dzień będzie mglisty, a
nadomiar złego, prognozy mówiły, że po południu można spodziewać się ulew i gwałtownych burz.
Z tego też powodu
podjęta została decyzja
o zmianach na trasie i
skróceniu czasu wyścigu. Ostatecznie maraton
rozegrano na dwóch dystansach: piccolo i grande (28 i 56 km). Na pierwszym zwycięzcą został Eneasz Popiół ze Świeradowa, a na drugim triumfował Dariusz Poroś z Wrocławia.
Mimo nieciekawej pogody uczestnicy wyścigu byli zadowoleni. Trasa prowadziła drogami szutrowymi, na których nie brakowało
kałuż. Było gdzie się zmęczyć na dwóch podjazdach. Szczególnie „samolot” dawał w

kość. Gęsta mgła ograniczająca widoczność powodowała, że podjazd „ciągnął” się
w nieskończoność. Górska pogoda kolejny
raz udowodniła, że to ona dyktuje warunki.
Kolejny wyścig z cyklu Karkonosze Tour
MTB zaplanowany jest też w Szklarskiej Porębie. 18 lipca późnym popołudniem pod wyciągiem
na Szrenicę odbędzie się już
III wyścig australijski. To nietypowe zawody, połączenie
cross coutry z zasadami australijskich wyścigów torowych, podczas których na
każdym okrążeniu odpada
jeden zawodnik. Tu nie ma
przebacz. Chcąc wygrać
trzeba od początku jechać w
czołówce.
Więcej na stronie organizatorów
www.mtb.karkonosz.pl
Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna we współpracy ze Stowarzyszeniem Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch
Kółkach, MOKSiAL, Referatem Promocji
Miasta i wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego. (pm)

DO bAD hArZburg
22 sierpnia 2009 w naszym partnerskim mieście Bad Harzburg odbędą się obchody Święta Światła i Soli.
Burmistrz Miasta Arkadiusz Wichniak
pragnie serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do udziału w festynie.
Wyjazd autokarem z dworca PKS
21.08.2009r. o godz. 12:00, powrót planowany jest w niedzielę 23.08.2009r.
o godz. 24:00.
Zapisy na wyjazd przyjmowane są
do 17 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej (ul.
Słowackiego 13), warunkiem uczestnictwa jest wpłata 100 zł w sekretariacie MOKSiAL. Koszt noclegów (2050 €) oraz przejazd własnym transportem każdy ponosi indywidualnie .
Informacji udziela Referat Promocji
Miasta, tel. 075 75 47 740 (pm)
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SZrENICKA KArtA WAKACYJNA 2009
"Szrenicka Karta Wakacyjna" to bezpłatne piesze wycieczki z przewodnikiem
po okolicy oraz darmowe wstępy na Basen
w Hotelu BORNIT i do Kręgielni w Hotelu
KRYSZTAŁ. Kartę swoim gościom wydają tylko te Obiekty, które przystąpiły do
udziału w powyższej akcji. Dzięki karcie
Goście BEZPŁATNIE uczestniczą w wycieczkach - wg ustalonego programu, a w
razie niepogody BEZPŁATNIE mogą korzystać z BASENU lub KRĘGIELNI.
”Chcemy aby nasi Goście zapoznali się
z walorami Szklarskiej Poręby i okolic i
żeby podczas pobytu mieli możliwość wyboru, czy sami zwiedzają okolicę, czy robią to z wykwalifikowanym przewodnikiem, a w razie niepogody chcemy aby nie
uważali takiego dnia za nieudany tylko
żeby mieli jakąś alternatywę i mogli aktywnie wypocząć bez względu na pogodę.”
- informuje Lokalna Organizacja Turystyczna, która organizuje projekt.
PONIEDZIAŁEK
Hotel Kryształ - Krucze Skały - Wodospad Kamieńczyka - Krzywe Baszty - Hotel Kryształ
WTOREK
Hotel Kryształ - Czerwona Jama - Muzeum
Energetyki Jeleniogórskiej - Muzeum Ziemi Złoty Widok - Chybotek
- Muzeum - Dom Wlastimila Hofmana - Sowie
Skały - Hotel Kryształ
ŚRODA
Hotel Kryształ - Muzeum Karkonoskie Dom
Carla i Gerharda Hauptmanów - Zakręt Śmierci - Wysoki Kamień -

Białe Skały - Hotel Kryształ
CZWARTEK
Hotel Kryształ - Leśna Huta - Stara Chata Walońska - Wodospad Szklarki - Hotel
Kryształ
PIĄTEK
Hotel Kryształ - Karkonoskie Centrum
Edukacji Ekologicznej - Wysoki Most - Pośrednia Stacja Kolejki Linowej Schronisko Pod Łabskim Szczytem Stara Droga - Hotel Kryształ
UWAGI
- we wtorki wstęp do Muzeum Energetyki
jest bezpłatny
- we środy wstęp do Muzeum Karkonoskiego jest bezpłatny
- uczestnicy opłacają inne wstępy płatne
do obiektów i na teren KPN
Regulamin uczestnictwa w programie:
- W programie Szrenicka Karta Wakacyjna biorą udział osoby, które wykupują
minimum 5-dniowy pobyt w obiektach objętych akcją.
- Akcja trwa od 29.06.2009 - 28.08.2009
- Opłaty komunikacyjne i wstępów do
obiektów nie ujętych w programie każdy z
uczestników ponosi we własnym zakresie

- Każdy z uczestników korzystających z
programu Szrenickiej Karty Wakacyjnej
ubezpiecza się we własnym zakresie
- Organizator decyduje o wszelkich zmianach w programie Szrenickiej Karty Wakacyjnej
Obiekty uczestniczące w akcji:
Gracja ul. Broniewskiego 6
Hotel Agat *** ul. 1 Maja 11
Hotel Kryształ *** 1 Maja 19
Hotel Bornit **** ul. Mickiewicza 21
ORW Gawra ul. Turystyczna 24
Duch Gór ul. Okrzei 21
Willa Ametyst ul. Broniewskiego 14
Pensjonat Onyks ul. Narciarska 5
Pensjonat Rezydenz ul. Narciarska 6
Willa Aspen ul. Broniewskiego 4
Skalny ul. Broniewskiego 5
Osada Jeździecka BATA ul. Wolności 19
Śnieżynka ul. Armii Czerwonej 12
Alpina ul. Okrzei 22
Jaskółka ul. Wolności 10
Dom wczasowy Jaś ul. Piastowska 27
Pokoje gościnne Na Wzgórzu ul. Wzgórze
Paderewskiego 4
Mauritius ul. Dworcowa 6

ODSZEDŁ HENRYK PODZIEKOWANIA
Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci – Pana Henryka Pszciuka.
23 czerwca br. w ostatniej drodze pożegnaliśmy człowieka, który pracował na rzecz miasta i
jego mieszkańców od zawsze – współtworząc naszą samorządową wspólnotę.
W latach 70 –tych z wielkim sercem angażował się w działalność sportową – sam aktywnie sport uprawiając; jeździł na nartach, grał w
piłkę nożną.
W latach 80-tych pracował społecznie w
KOZN. Następnie był jednym z założycieli
KSR „Szrenica”, a w latach 90-tych aktywnym
członkiem Zarządu.
Działalność charytatywna Pana Henryka jest
powszechnie znaną – nigdy nie odmawiał pomocy
tym, którzy się o nią zwracali. Wielokrotnie sponsorował wszelkie imprezy, które odbywały się w
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naszym mieście. Finansował zakup sprzętu sportowego, nagrody dla uczestników zawodów – lista działań Pana Henryka jest bardzo długa - szkoły, przedszkola znały hojność Pana Henryka.
Będąc Radnym w poprzedniej kadencji Rady
Miejskiej wnosił wiele cennych inicjatyw, które
służyły i służą mieszkańcom Szklarskiej Poręby.
Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niesłychanie życzliwy, pochylający się z troską nad
codziennymi problemami ludzi. Zapamiętamy Go
jako człowieka wielkiego serca, którym dzielił się
z wszystkimi, spotkanymi na swej drodze ludźmi.
Rodzinie i Najbliższym wyrazy głębokiego
współczucia składają – Burmistrz, pracownicy
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie oraz
Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej .

Serdeczne podziękowania dla
Anny Elbl za trud, zaangażowanie
i wysiłek włożony w bezpłatne nauczanie języka angielskiego mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Wdzięczni uczestnicy kursu
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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