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Pensjonaty Oko I, II i III, w których do
niedawna działalność prowadziła klinika Wzrok były zajmowane bez
umowy z miastem! Chodzi o lata 19911994. Ówczesne władze Szklarskiej Poręby teraz są świadkami powołanymi
przez Prestomax S.A., która domaga
się zwrotu prawie 2 mln złotych, za rzekome remonty. Proces rozpocznie się
na początku listopada.

Pierwsze 100 tysięcy
Jak wynika z dokumentacji procesowej,
do 1994 roku obiekty Oko I, II i III były
zajmowane na mocy umowy zawartej z
Funduszem Wczasów Pracowniczych.
Tymczasem budynki zostały skomunalizowane i faktycznie w tym czasie należały
już do miasta. W tym czasie burmistrzem
Szklarskiej Poręby był Andrzej Kusztal,
który teraz jest świadkiem powołanym
przez Prestomax S.A. Spółka domaga się
na razie zwrotu 100 000 złotych. Ale z dalszych zapowiedzi i pism wynika, że jest
to początek roszczeń, które mogą sięgnąć
2 mln złotych.

Pieniądze za remonty
Na łamach biuletynu już informowaliśmy, że spółka Prestomax S.A. domaga się
zwrotu poniesionych nakładów na remonty, jakie miała rzekomo wykonać w
obiektach Oko I, Oko II oraz Oko III. Ponieważ przedstawione przez spółkę dokumenty były mało wiarygodne, samorząd
podjął decyzję o nie wypłaceniu zwrotu nakładów. Chodzi przede wszystkim o to, że
zgodnie z umową, spółka (inni dzierżawcy) mają udokumentować poniesione
wydatki rachunkami i wcześniejszymi
zgodami na przeprowadzenie tych remontów. Spółka przedstawiła kosztorys.
Na jego podstawie nie ma możliwości wypłacenia pieniędzy.
W efekcie Prestomax skierował pierwsze pismo procesowe domagając się wypłaty 100 000 złotych. Rozprawa zaplanowana jest na 4 listopada.

Działali bez umowy
Z analizy dokumentów przedstawionych
także przez powoda wynika, że spółka w
latach 1991-1994 zajmowała budynki Oko
I, II i III bez umowy z miastem, mimo, że
Szklarska Poręba była już właścicielem
tych obiektów. Jak to możliwe? Na to pytanie odpowiedź znają wyłącznie przedstawiciele ówczesnych władz miasta. Być
może wyjaśnią swoje postępowanie przed
sądem, odpowiadając na pytanie: dlaczego przez tyle lat nie podjęte zostały działania zmierzające do podpisania nowych
umów dzierżaw? Dlaczego nowe umowy
dzierżaw podpisano bez organizowania
przetargu i wreszcie, czy płacone były pieniądze za dzierżawę, na czyje konto trafiały
i na jakiej podstawie? Te pytania są kierowane nie tylko do ówczesnego burmistrza
Andrzeja Kusztala (usuniętego ze stanowiska w wyniku referendum), ale też
spółki, która wytoczyła proces.

Pensjonaty po FWP
Historia dzierżaw tzw. pensjonatów po
FWP sięga początku lat 90-tych ubiegłego
stulecia, kiedy budynkami zarządzał Fundusz Wczasów Pracowniczych. FWP oddał w dzierżawę kilkanaście budynków nazwanych obecnie „pensjonatami po FWP”.
Tak też się stało obiektami Oko I, II, III.
W roku 1991 rozpoczęła się komunali-

Jeden z budynków kliniki Wzrok

zacja majątku FWP. Budynki decyzją wojewody jeleniogórskiego zostały przekazane gminie Szklarska Poręba 30 marca
1992 roku. Dzierżawcy jednak nie opuścili
tych budynków. Mimo, że miasto Szklarska Poręba stało się właścicielem tzw. pensjonatów po FWP, ówczesne władze w tej
sprawie nic nie zrobiły. Dzierżawcy nadal
w nich prowadzili biznes na podstawie
umów zawartych z FWP, mimo, że Fundusz nie miał już żadnych praw do tych
obiektów. To bezumowie trwało aż do 1
czerwca 1994 roku. Dopiero wówczas
podpisana została nowa umowa dzierżawy
między spółką prowadzącą klinikę Wzrok,
a gminą Szklarska Poręba. Zawarto w niej
zdanie, że wygasa umowa zawarta z Funduszem Wczasów Pracowniczych.
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C.D. WZROKOWY PROCES

Chcą pieniędzy
Prestomax S.A, w pismach procesowych wywodzi tezę, że miasto powinno
zwrócić spółce pieniądze za remonty,
które rzekomo przeprowadzono przed
podpisaniem umowy dzierżawy z gminą
Szklarska Poręba, czyli za okres do 1994
roku! Innymi słowy nie dość, że w tym
czasie budynki Oko I, II i III zajmowane
były bezumownie, to dodatkowo miasto
powinno zwrócić pieniądze za remonty,
które były realizowane na mocy umowy
z Funduszem Wczasów Pracowniczych. Z
tez przedstawianych przez Prestomax dokumentów można wysnuć wniosek, że
miasto jest następcą prawnym zobowiązań
FWP! Czy tezy te potwierdzi Andrzej
Kusztal, powołany na świadka przez Prestomax S.A.? Co w sprawie będzie miał
do powiedzenia Jan Kusztal, który również
występuje w roli świadka Prestomax, a który w tym okresie kierował zakładem ko-

munalnym, który w imieniu miasta w roku
1994 podpisał umowy dzierżawy na budynki tzw. pensjonatów FWP.

Puszka Pandory
Proces, który rozpocznie się 4 listopada, będzie jednym z wielu, które mają
szansę ciągnąć się latami. Proces będzie
też obnażać prawdziwą historię dzierżaw tzw. pensjonatów po FWP.

To przysłowiowa puszka Pandory, która została otwarta 3 lata temu, gdy obecne władze miasta postanowiły przerwać
chore umowy dzierżaw. Bo chyba już nikt,
oprócz bezpośrednio zainteresowanych,
nie ma wątpliwości, że dzierżawy nie były
zdrowym wolnorynkowym układem jeśli
wynosiły 2 zł za m2 powierzchni użytkowej budynków (mniej niż czynsz za
mieszkania komunalne) i bezpłatne działki wokół budynków.
(red)

4 września zapadł wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, który w postępowaniu upominawczym nakazał spółce Prestomax, aby zapłaciła gminie Szklarska Poręba 36 827,60 zł. Są to pieniądze za ostatnie miesiące dzierżawy budynków Oko I
i II. Spółka Prestomax, gdy kończyła się dzierżawa tych budynków, zawarła z gminą umowę na wydłużenie pobytu o 3 miesiące. Przedstawiciele tej firmy deklarowali, że spółka potrzebuje ten czas po to, aby przeprowadzić się do swojego budynku
w Szklarskiej Porębie. Władcze miasta wyraziły na to zgodę. Podpisano umowy, po
czym spółka nie zapłaciła czynszu. W piśmie poinformowała, że odlicza sobie ten
czynsz, od spornych kwot, o które toczy się proces. MZGL skierował więc sprawę
do sądu w Jeleniej Górze, który orzekł, że Prestomax ma zapłacić miastu pieniądze.

SZPITALNE KŁOPOTY

dr Piotr Krudys

Czy są to przejściowe problemy, czy też
może stała tendencja? A może komuś zależy na wykończeniu sprawnej konkurencji? Sprawnej przede wszystkim dla pacjentów. Sprawa dotyczy Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ,
znanej w naszym mieście bardziej
jako„szpital kolejowy”.
Spółka ma ostatnio problemy. Narodowy Fundusz Zdrowia na ostatnie 2 miesiące
roku zmniejszył o prawie 40 procent dofinansowanie głównej działalności szpitalnej, jaką jest leczenie nowotworów
płuc. Może się to wydawać tym bardziej
dziwne, że szpital w Szklarskiej Porębie
jako jedyny w okolicy prowadzi szybką i
szczegółową diagnostykę. Zaledwie w
2

ciągu 5 dni dzięki
specjalnej metodzie można szybko zdiagnozować
zmiany w drogach
oddechowych. W
innych szpitalach,
aby to zrobić, prowadzone są trudne
operacje, podczas
których pobiera się
tkanki. W Szklarskiej Porębie robi
się to dzięki metodzie biopsji przezklatkowej. Pacjent nie musi po tym leżeć
długi czas w szpitalu, jak po ciężkiej operacji.
Narodowy Fundusz Zdrowia tłumaczy,
że nie ma pieniędzy. Czy jednak stosuje te
same zasady wobec wszystkich placówek?
Czy wszystkim obcina po równo, czy też
jednym mniej, a innym więcej?
Izerskie Centrum zatrudnia dzisiaj 120
osób. Głównie są to mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Często są to jedyni żywiciele
rodzin. Co się stanie jeśli obcinanie kontraktów będzie długotrwałe? Dyrektor ds
medycznych Piotr Krudys mówi, że już
dzisiaj szpital ma sporo tzw. nadwykonań,
czyli leczył, mimo, że przekroczone zostały limity przyznane przez NFZ. Bo co

mają robić lekarze? Odmówić leczenia?
Ale w spółce prawa handlowego, która jest
przedsięwzięciem komercyjnym, permanentny stan niedofinansowania usług medycznych nie może trwać wiecznie. Publiczne szpitale, co jakiś czas, w różny sposób są oddłużane. Na takie gesty ze strony rządu nie może liczyć prywatna firma.
Jaki więc los czeka szpital w Szklarskiej
Porębie Dolnej?
Piotr Krudys tłumaczy, że do końca
roku, firma sobie da jakoś radę, ale jeśli
się nic nie zmieni od stycznia będzie
ciężko. Tak naprawdę to już należałoby
wysłać na 2 miesięczny urlop około 30 pielęgniarek i 8 lekarzy. Na razie jednak nie
ma takich planów. Właściciele spółki
chcą za wszelką cenę zachować stanowiska pracy. Ale co będzie po nowym roku?
Oczywiście zawsze szpital można zamienić na „Dom Pogodnej Jesieni Życia”
albo hotel. Ale wówczas będzie w nim pracować około 40 osób, a to oznacza, że 80
osób straci pracę. Co więcej, wówczas
mieszkańcy Szklarskiej Poręby stracą
placówkę, z której usług dzisiaj korzystają.
W Szpitalu na Dolnej przyjmują lekarze
specjaliści. Prowadzone są też liczne badania w pracowniach diagnostycznych
USH, RTG czy laboratoriach. (red)
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INWESTYCYJNY ROZMACH
Dwa lata przygotowań, lobbowanie i zawsze potrzebna
odrobina szczęścia, dały dobre
efekty. W tej chwili w Szklarskiej Porębie prowadzonych
jest 7 inwestycji z udziałem
pieniędzy z różnych programów. W sumie już otrzymaliśmy kwotę ponad 4,3 mln złotych, na zadania warte prawie
13,5 mln złotych i to jeszcze nie
koniec, bo za ponad pół miliona realizowane są też drobniejsze zadania, na które nie było
szans na dotację.
14 mln złotych, to rekordowa
kwota w bezpośrednich wydatkach inwestycyjnych miasta. A
to jeszcze nie koniec. W ostat- Zadania inwestycyjne realizowane przy udziale środków zewnętrznych
nich dniach września złożony
został wniosek o dofinansowanie budowy domu socjalnego.
Przy odrobinie szczęścia na ten
cel otrzymamy dofinansowanie 1,3 mln złotych, co zwiększyłoby wartość dofinansowania
miejskich inwestycji do poziomu 6,6 mln złotych. Przy czym
budynek socjalny powstanie
bez względu na to, czy będzie,
czy też nie będzie dotacji. Tym
samym kwota inwestycji miejskich zwiększy się do 18,5 mln
złotych. (IK/red)

CIESZY OKO

Wraz z nadejściem jesieni pięknieje Szklarska Poręba. Nie tylko ze względu na kolory liści na drzewach. Już w poprzednim numerze biuletynu informowaliśmy, że rozpoczynają się
prace związane z remontami kilku budynków w
mieście. Już zakończyła się termomodernizacja
bloku przy PKS. Został on ocieplony i zyskał
nową, kolorową elewację. Na uwagę zasługują
nowe barierki na balkonach. Jak nie wiele trzeba, aby na lepsze zmienić budynek. Wspólnocie
gratulujemy.
Trwa remont elewacji trzech kamieniczek przy
ulicy Jedności Narodowej. Pierwsza już odzyskała dawny blask. Czekamy na zakończenie prac
na całym odcinku. Będzie naprawdę ładnie. Szkoda, że nie można tego samego powiedzieć o budynku obok kina. Rudera stoi przy wjeździe do
miasta. Prace budowlane tam nigdy się nie
zdążyły dobrze rozpocząć. Konflikt sąsiedzki zastopował całą inwestycję i nic nie wskazuje na
to, aby sprawa się szybko zakończyła. (mzgl)
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AURUN ZE WSPOMNIENIEM

Gdyby nie „Wyprawa” być może pani Elżbieta, jak sama przyznaje z uśmiechem,
nadal znałaby Białą Dolinę tylko do ulicy
Partyzantów 3. Do uczestnictwa w odkrywaniu kolejnych etapów Ścieżki Walońskiej zachęciły ją plakaty rozwieszone na
mieście. Zamiast wybrać się kolejny raz na

wodospad czy spacer do leśniczówki postanowiła podjąć wyzwanie i wyruszyć "Ukrytą Ścieżką Walońską"...ale nie po nagrodę.
Nagroda, choć kusząca, nie była głównym
celem dla pani Eli. Wyprawa zmotywowała ją do poznania nieznanych dotąd miejsc
w Szklarskiej Porębie - Leśnej Huty, Starej

Redakcja internetowego magazynu turystycznego GóryIzerskie.pl zorganizowała
spacer, w którym udział wzięły osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach.
W sobotę 12 września małą grupką piechurów i "wózkarzy" wyruszyliśmy z Jakuszyc w kierunku Orla. Trasę wybraliśmy nieprzypadkowo – zielony szlak prowadzący
starą asfaltową drogą jest jednym z nielicznych w polskich górach, którymi można spacerować na wózkach inwalidzkich. Poza
przyjemnością obcowania z lasem, celem wyprawy było rozpoznanie: czy szlak może
przejechać osoba na wózku inwalidzkim? W
jakim czasie? Jaki jest profil wysokościowy
trasy? Czy nie jest to wyzwanie ponad siły
"wózkarzy"?
Mimo niesprzyjającej pogody, wczesnym
popołudniem wyruszyliśmy z parkingu pod
Ośrodkiem Narciarstwa Biegowego w Jakuszycach. Po wielu miesiącach przygotowań,
niemal dwa lata od zaświtania w głowach idei,
integracyjny spacer izerski stał się faktem.
Naszym wypadem postawiliśmy pierwszy
"krok" na długiej i wyboistej drodze – teraz

rozpoczną się zmagania z rzeczywistością,
aby usunąć wiele barier utrudniających niepełnosprawnym poznawanie gór.
Podstawowe przeszkody są takie jak
wszędzie: schody prowadzące do schronisk, brak miejsc noclegowych przystosowanych dla "wózkarzy" oraz brak toalet, z
których mogą korzystać bez pomocy.
Lecz to są trudności do pokonania! Przy
dobrej woli, wsparciu samorządów i organizacji pozarządowych oraz przychylności turystycznej braci, wierzymy, że wkrótce widok turysty na wózku
inwalidzkim w Górach
Izerskich nie będzie
niczym niezwykłym.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą pomóc w popularyzowaniu turystyki w Górach Izerskich wśród
osób niepełnosprawnych do współpracy!
Na wózkach dziel-

Chaty Walońskiej, Chaty "U Rumcajsa",
Domu Wlastimila Hofmana czy Chybotka,
do którego jakoś nigdy nie było po drodze.
Pani Elżbieta Wiktor - dziś mieszkanka Zakopanego, ale rodowita szklarskoporębianka
od kliku miesięcy znów regularnie odwiedza
Szklarską Porębę. Po śmierci ojca przyjeżdża
do rodziny, co najmniej raz w miesiącu. Po
ponad czterdziestoletniej przerwie jest to dla
niej także podróż sentymentalna. Na „Wyprawę po Złoty Aurun” zabrała przyjaciółkę
z lat szkolnych panią Romę z Piechowic oraz
znajome: Alicję i Dorotę. Odkrywały ścieżkę po kawałku, jak tylko pani Elżbieta przyjeżdżała do Szklarskiej. Wskazówki ukryte
w czterowierszach nie były łatwe, a już
szczególnie nie do przejścia wydawał się etap
w poszukiwaniu "beczek". Pomogła deszczowa pogoda, panie znalazły i schronienie
i beczki przy Chacie Izerskiej.
Podczas sesji Rady Miasta pani Elżbieta
Wiktor - zwyciężczyni wyprawy "Ukrytą
Ścieżką Walońską" odebrała z rąk Burmistrza
Arkadiusza Wichniaka główna nagrodę szczerozłotego Auruna z szafirem. Później odbyło się spotkanie z Wielkim Mistrzem Walońskim - Juliuszem Naumowiczem w Starej Chacie Walońskiej. (Edyta Głębocka)

NA WÓZKACH PO GÓRACH
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nie spacerowali: Diana Bulanda – studentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,
(po zajęciach zagorzała pływaczka) oraz Jędrzej Jaxa-Rożen – filozof, aktywny pilot i
zawodnik paralotniowy.
Oboje angażują się w wiele inicjatyw na
rzecz osób niepełnosprawnych, działając
m.in. w Stowarzyszeniu Pomocy dla Chorych
po Urazie Rdzenia Kręgowego "AXIS".
Arkadiusz Lipin (Góry Izerskie.pl)
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CZUJNI CZYTELNICY
Do redakcji biuletynu trafił list od czujnej
mieszkanki Szklarskiej Poręby, która obserwuje prace związane z budową kanalizacji i
wodociągów w mieście. Przekazała do nas
zdjęcia z ulicy Kasprowicza pisząc, że będzie
tam „kładziony asfalt po robotach kanalizacyjnych. Pozdejmowano krawężniki, lecz ich
nie założono z powrotem. Asfalt będzie kładziony lada chwila. Krawężniki leżą sobie
obok ulicy, może ktoś się tym zainteresuje”.
List ten został przekazany do burmistrza,
a następnie trafił do odpowiedniego merytorycznego pracownika urzędu, który natychmiast zajął się sprawą. Ulica Kasprowicza
wciąż nie jest odebrana po robotach KSWiK
i nie stanie się to tak długo jak nie zostanie
wszystko wykonane zgodnie ze sztuką budowy dróg. Na marginesie trzeba dodać, że ta-

kich nieodebranych, bo źle zrobionych ulic w
mieście jest jeszcze kilka. Wykonawca musi
zrobić niezbędne poprawki,
choć laikowi może się wydawać, że wszystko jest w
porządku.
W tym wypadku czytelniczka słusznie zauważyła,
że logicznie byłoby ponowne zamontowanie krawężników. Za sygnał dziękujemy. Przy okazji podajemy
„drogowy” adres email:
drogi@szklarskaporeba.pl ,
pod który można kierować
różne sprawy związane z
ulicami i chodnikami w mieście. Natomiast pod adresem

biuletyn@szklarskaporeba.pl oczekujemy
na listy na każdy temat. (red)

4309 zł tyle w Szklarskiej Porębie kosztuje m2 nieruchomości niezabudowanej.
Niemożliwe? A jednak! Taka kwota została
wylicytowana na przetargu 17-metrowej
części parceli przy ul. 1 Maja. Do licytacji
stanęło dwóch sąsiadów. Po 5 godzinach ten
skrawek ziemi pomiędzy dwoma punktami
gastronomicznymi, sprzedany został za rekordową sumę 73 248,80 zł. Cena wywoławcza wynosiła 2000 zł.
Równie wysoko został sprzedany 4 metrowy kawałek ziemi, przy tych samych nieruchomościach. Cena wywoławcza wynosiła
500 zł, a sprzedany został za 4890,20 zł.
Pieniądze zarobili wszyscy mieszkańcy

Szklarskiej Poręby, bo zasiliły one budżet
miasta. Ciekawostką może być informacja,
że wcześniej te niewielkie fragmenty działek zajmowane były bezumownie. Trwały nawet sprawy sądowe, w których starano się
udowodnić tzw. zasiedzenie. Jednak ostatecznie sądy przyznały rację gminie i tym samym części działek można było przeznaczyć
na przetarg, osiągając z nich dość pokaźną
kwotę.
Tego samego dnia sprzedano niezabudowaną działkę o powierzchni 170 m2 przy ulicy Gimnazjalnej za kwotę 61 000 zł, oraz 29
m2 lokalu po kotłowni przy ulicy Franciszkańskiej 36, za 21 210 zł.

xxx
Podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości Inwestycyjnych EXPO REAL
2009 w Monachium (05.10.2009 r. 07.10.2009 r.) będą prezentowane nieruchomości Gminy Szklarska Poręba przeznaczone do sprzedaży: Kilińskiego 18 (Husarz), Kilińskiego 14 (Mirton), Armii Krajowej 9 (Oko III), Osiedle Podgórze 13-14
(Oko I i II) oraz przeznaczona do dzierżawy
nieruchomość przy Franciszkańskiej 1 (kino).
Przetargi na niektóre z tych nieruchomości
zaplanowane są na grudzień.
(RN/red)

Przypominamy wszystkim prowadzącym
działalność gospodarczą polegającą na wynajmie miejsc noclegowych, o konieczności
dokonywania czynności meldunkowych
oraz pobierania opłaty miejscowej i jej regularnego przekazywania na konto budżetu
miasta w terminie do 10-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W przypadku
wpłat dokonanych po terminie, będą naliczane odsetki za zwłokę.
W 2009 roku za każdy dzień pobytu, wysokość opłaty miejscowej wynosi 1,85 –
stawka ta obowiązuje do końca roku kalendarzowego. Za pobranie opłaty miejscowej
przyznaje się na wniosek – wynagrodzenie

prowizyjne w wysokości 10% sumy zainkasowanych kwot. Prowizja wypłacana jest
z konta budżetu Urzędu i przekazywana na
konto osobiste.
Nie wolno jej sobie potrącać.
Odpowiedzialność za powyższe zobowiązania ponosi tylko i wyłącznie inkasent,
którym z mocy prawa jest właściciel lub
dzierżawca, nie zaś osoby trzecie. Prawidłowość poboru i odprowadzania opłaty
miejscowej potwierdza przeprowadzona
kontrola zakończona protokołem. W przypadku nie wpłacenia w terminie kwoty należnej opłaty miejscowej lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości protokół pokontrol-

ny stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
W przypadku jakichkolwiek problemów
związanych z poborem i rozliczaniem opłaty prosimy kontaktować się z Ewą Stępień
– kontrola podatków i opłat lokalnych
tel.696865715, Anną Ciupińska – księgowość
tel. 075 7547723 lub Moniką Durbacz – wymiar i windykacja tel. (075)7547716 lub bezpośrednio w budynku Urzędu, II – piętro ,
pok. nr 19 ul. Buczka 2
Na marginesie należy dodać, że pieniądze
z opłaty miejscowej przeznaczane są na promocję miasta.
(FN/red)

REKORDOWA LICYTACJA

OPŁATA MIEJSCOWA
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TAXI IT
Gdzie turysta może szybko zdobyć
podstawowe informacje o mieście? W taksówce! I dlatego też, kierowcy taksówek
osobowych zostali zaproszeni do współpracy.
Jak wiadomo nie wszyscy turyści przyjeżdżają do naszego miasta własnym
środkiem transportu, wciąż wiele osób korzysta z komunikacji autobusowej i kolejowej i to właśnie oni najczęściej korzystają z taksówek. A kto, jak nie kierowca
taksówki, może udzielić przyjezdnemu
pierwszych wskazówek i informacji na temat miasta?
Dlatego, Referat Promocji Miasta zaproponował akcję pod hasłem „TAXI IT”.
W samochodach, które będą oznaczone
specjalnymi naklejkami, każdy turysta – pasażer będzie mógł zapytać i otrzymać
wiarygodną, kompetentną informację na te-

mat wyciągów narciarskich, wypożyczalni rowerowych, bankomatów lub innych instytucji i obiektów na terenie Szklarskiej
Poręby. Chodzi o podstawowe informacje
o mieście i jego atrakcjach.
Zainicjowanie akcji poprzedzone zostało „szkoleniem” z zakresu turystycznego
wizerunku miasta. Prelekcję dla taksówkarzy przygotował i poprowadził dr Piotr
Gryszel - wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i przewodnik
sudecki. Pan Gryszel przedstawił słuchaczom przede wszystkim najważniejsze zagadnienia z dziedziny promowania marki i wizerunku miasta Szklarska Poręba.
Natomiast Referat Promocji Miasta
przygotował dla kierowców komplet
materiałów promocyjnych o naszym
mieście. Materiały te cały czas są uzupełniane. Mogą z nich korzystać także
inni, którzy na co dzień zajmują się obsługą ruchu turystycznego (sprzedawca w sklepie, kelner, prowadzący pokoje
gościnne i inni). Tu nie chodzi o to, aby

W dniach 24-26 września odbyły się już
po raz XVII Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw Tur & Travel. W tej
edycji wzięło udział 450 wystawców z 59
krajów świata. Imprezie towarzyszyły
liczne konferencje i spotkania. Targi po raz
pierwszy odbywały się w nowym Centrum
Targowo-Kongresowym MT Polska w
Warszawie, a krajem partnerskim tegorocznej edycji był Egipt.
Podczas imprezy nie zabrakło również
stoiska Szklarskiej Poręby i jak zwykle cieszyło się ono wielkim zainteresowaniem
zarówno ze strony wystawców jak i odwiedzających stoiska turystów. Stoisko odwiedzały zarówno osoby młode jak i w
starszym wieku. Te, które były już w naszym mieście i chciały ponownie zawitać

jak i te, które dopiero zapoznawały się z
ofertą naszego regionu.
Wielką popularnością cieszyła się
bezpłatna mapa Szklarskiej Poręby i okolic, natomiast mapy zimowe były bardzo
pożądane przez amatorów białego szaleństwa. Poza tym miasto prezentowało
także ofertę bazy noclegowej i możliwości narciarskie naszego miasta. Głównie
kompleks narciarski Ski Areny Szrenica
oraz trasy biegowe Polany Jakuszyckiej i
międzynarodowy Bieg Piastów, a także
możliwość organizacji przez nas jednej z
eliminacji Pucharu Świata
Warto również dodać, że tegoroczne targi odwiedziło ponad 18 000 zwiedzających, wśród nich byli zarówno goście indywidualni jak i branżowcy. (it)

udzielać bardzo szerokiej informacji, lecz
znać podstawy o mieście i regionie. Wszyscy bowiem odpowiadamy za wizerunek
miasta.
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony przewoźników i korporacji taksówkarskich, którzy bardzo
chętnie włączyli się w kreowanie pozytywnego wizerunku turystycznego Szklarskiej Poręby. Przy okazji z tą grupą zawodową wymienione zostały uwagi na temat funkcjonowania miasta. Taksówkarze,
którzy przecież z racji zawodu, dużą podróżują, przedstawili swoje uwagi, które
teraz są analizowane. (it/red)

NA TARGACH W WARSZAWIE

OZNAKOWAĆ MIASTO

Choć nawigacja satelitarna dostępna jest
już nawet w telefonach komórkowych,
wciąż jednak potrzebne jest dobre oznakowanie ulic. I wraz z rozwojem techniki elektronicznej na razie niewiele się
zmieni. Dlatego tak ważne, aby miasto
było dobrze oznakowane. Zmiana systemu zaplanowana jest na przyszły rok.
Pod koniec lipca na łamach Biuletynu
Pod Szrenicą informowaliśmy o nowych
znakach informacyjnych w mieście. Przypomnijmy, że decyzją rady miasta w przy6

szłym roku wymienione zostanie oznakowanie ulic. Mało czytelne dotychczasowe
tablice, zastąpione mają być
znacznie większymi. Dodatkowo
pojawi się oznakowanie atrakcji
turystycznych i obiektów użyteczności publicznej, a także służb
porządkowych i komunalnych.
Właścicieli hoteli, pensjonatów
czy pokoi gościnnych interesuje
natomiast oznakowanie dojazdu
do ich obiektu. Poświęcone temu

zostanie spotkanie organizowane przez
Lokalną Organizację Turystyczną we
współpracy z Urzędem Miasta, na które zapraszamy 22 października 2009, w MOKSiAL o godzinie 18.00. (IK/red)
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KURS PRZEWODNICKI LEKARZE PRZYJMUJĄ
PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w
Jeleniej Górze ogłasza nabór na kurs dla
kandydatów na przewodników górskich III
klasy na obszar Sudetów.
Zapisy przyjmowane są w biurze Oddziału w Jeleniej Górze ul. 1 Maja 86 w
godz. 8.00 - 15.00, w środy do 17.00. Początek 7 października.
Kurs rozpocznie się w październiku
2009 i trwać będzie 2 lata.
Koszt - 1800 zł (płatne w ratach)
Zajęcia teoretyczne odbywać się będą
w środy w godz. 17.00 - 20.00. a wycieczki
szkoleniowe w niedziele.
PTTK Oddział "Sudety Zachodnie"
58-500 Jelenia Góra
ul. 1 Maja 86
tel. 075-7525851
tel/fax. 075-7523627
www.pttk-jg.pl
www.przewodnik-sudecki.pl

W związku licznymi zapytaniami
Mieszkańców przedstawiamy informację uzyskaną w dniu 6 września 2009 r.,
od Pana Krzysztofa Pietruszki – Dyrektora
SP ZOZ.
„W związku z decyzją o przeniesieniu
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
do budynku SP ZOZ w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11, pragnę poinformować, że poradnie specjalistyczne działające przy sp zoz-ie (okulistyczna , laryngologiczna, neurologiczna),
będą sukcesywnie (podkr. red) przenoszone do budynku Zakładu Opiekuńczo –
Leczniczego przy ulicy Szpitalnej 1.
Aktualnie świadczy już tam usługi
medyczne poradnia chirurgiczna (tel.: 075 717 21 57 wew. 24).
Podstawowa opieka zdrowotna (lekarze pierwszego kontaktu – red.) i stomatologia pozostają w budynku przy ulicy Jedności Narodowej 11.”

Niemałe emocje wywołała publikacja poświęcona mostowi na rzece Izerka, która
ukazała się Biuletynie z 27 lipca 2009
(„Spotkanie na granicznym mostku”). Czytelnik, mieszkaniec Szklarskiej Poręby i
emerytowany funkcjonariusz WOP, poczuł się urażony ostatnim akapitem: „Na
marginesie warto dodać, że w Szklarskiej
Porębie wciąż żyją ludzie, którzy z racji wykonywanego zawodu współuczestniczyli w
wysadzaniu granicznego mostku. Niektórzy pełnili nawet funkcje publiczne zasiadając w radzie miasta. Dziś chyba wstydzą
się swojej roli i nie chcą o tym publicznie
rozmawiać.”
Czytelnik w liście, napisał m.in. „nietrudno się domyślić, że chodzi tu o byłych
żołnierzy byłego Batalionu WOP obecnie
emerytów”.
Otóż w cytowanym wyżej fragmencie tekstu nie chodziło o żołnierzy WOP, bowiem

żołnierze ci, bezpośrednio uczestniczyli w
wysadzaniu mostu. Dostali rozkaz, który po
prostu musieli wykonać. W cytowanym
wyżej akapicie chodziło o pracowników innych Służb, które „zabezpieczały” całą akcję współuczestnicząc w tych działaniach.
Nie było naszym zamiarem dotknięcie kogokolwiek. Urażonych przepraszamy.
Redakcja Biuletynu chętnie opublikuje
wspomnienia dotyczące znanych i mniej
znanych wydarzeń w historii Szklarskiej Poręby. Historia granicznego mostku jest bardzo ciekawa, podobnie jak historia zniszczenia całej osady na Hali Izerskiej. Mimo
upływu lat wciąż o nich mało wiemy. Zapraszamy do współpracy. Zwłaszcza, że w
przyszłym roku miasto obchodzić będzie 50lecie i warto przypomnieć naszą historię.
Powracając do sprawy mostka, czytelnik
w swym liście zwraca uwagę, że decyzja o
jego zniszczeniu podjęta została po konsul-

MARATON
DUCHA GÓR

Łatwo nie będzie, ale za to bardzo malowniczo! 10 października w Szklarskiej
Porębie rozegrany zostanie ostatni wyścig
sezonu 2009 w Karkonoszach. 30 i 52 km
- na tych dwóch dystansach ścigać się będą
zawodnicy podczas Maratonu Ducha Gór.
Wyścig jednocześnie jest finałem Karkonosze Tour MTB oraz Grand Prix Szklarskiej Poręby. Zapowiada się ciekawa impreza z udziałem najlepszych karkonoskich zawodników.
Regulamin i trasa wyścigu dostępne są
na stronie www.mtb.karkonosz.pl
Organizatorzy: LOT i Stowarzyszenie
Cyklistów.
Dofinansowanie: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, samorząd Szklarskiej Poręby, Związek
Gmin Karkonoskich. (LOT)

O MOSTKU RAZ JESZCZE
tacjach między rządami byłej PRL i byłej
Czechosłowacji i nie był to pomysł żołnierzy tutejszego Batalionu WOP. Z jego wiedzy wynika, że o zburzenie mostka zwróciła się strona czeska. Akcję przeprowadził
pododdział saperów z Łużyckiej Brygady
WOP w Lubaniu. Ze wspomnień emerytowanego żołnierza wynika, że w momencie
wysadzania, mostek był ruiną. Już w latach
siedemdziesiątych składał się ze stalowego
szkieletu i kilku zwisających z niego kawałków betonu, więc „gwoli ścisłości” wysadzono nie mostek a jego „resztki”.
To wszystko prawda. Smutna prawda i
smutne świadectwo minionego systemu, w
którym obowiązywały szlabany i zakazy. Te
historie trzeba przypominać, aby młode pokolenie miało świadomość w jakich czasach
żyli ich rodzice i dziadkowie. Trzeba przypominać, by te czasy nigdy już nie wróciły.
(red)
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ROK JUBILEUSZU
Rada Miejska Szklarskiej Poręby przyjęła w listopadzie 2008 roku Uchwałę ustanawiającą rok 2010 rokiem Jubileuszu 50
- lecia nadania praw miejskich Szklarskiej
Porębie. Status miasta był dla nas dużą
szansą. Wykorzystaliśmy ją na miarę naszych możliwości. Znaczące okazały się
również ważne wydarzenia historyczne z
lat następnych. Dzisiaj Szklarska Poręba
jest inną miejscowością. Inny charakter, od
tej sprzed 50-ciu lat, ma nasza samorządność. To czego dokonaliśmy jest efektem
naszych wspólnych decyzji, działań –
codziennej pracy Mieszkańców i Instytucji. Pamiętajmy o tym, bo dorobek to niemały.
Rok Jubileuszu będzie okazją do zaprezentowania naszych dokonań, do
wspólnej debaty o naszych osiągnięciach
i kolejnych możliwościach. Warto dokonać bilansu, aby kolejne 50-ciolecie było
dalszym budowaniem pozycji Miasta i
Mieszkańców. Szklarska Poręba jest na samorządowej mapie Polski miejscem znanym. To zobowiązuje nas wszystkich.
Przygotowaliśmy i przedstawiliśmy
Radnym projekt obchodów. Nie jest on
jednak zamknięty.
Powołałem również Komitet Organizacyjny Obchodów Roku Jubileuszu 50-

lecia nadania praw miejskich Szklarskiej
Porębie – Radnych i Pracowników Urzędu. Na nas będzie spoczywał ciężar zarządzania przygotowaniami i realizacją
wszystkich projektów.
Zapraszam do współpracy w Komitecie Przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji oraz Mieszkańców,
którzy, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i kompetencjami, zechcą wziąć
udział w realizacji jubileuszowych przedsięwzięć.
Część z nich będzie przedsięwzięciami
okolicznościowymi, jednak większość
projektów, realizowana rokrocznie, przyjmie odmienny, rocznicowy charakter.
Wiele będzie propozycją skierowaną do organizacji w ramach miejskiego Programu
Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010.
W najbliższym czasie podam skład
Komitetu Honorowego Obchodów.. Są to
znane osobistości życia publicznego. W
wielu przypadkach związane z naszym
Miastem. Skład Komitetu Honorowego
opublikuję po przyjęciu zaproszeń.
Nasze dotychczasowe osiągnięcia i
ranga Jubileuszu uprawniają nas do zwrócenia się, o objęcie Patronatu Honorowego nad obchodami, do Premiera Rządu

Rzeczpospolitej Polskiej – Pana Donalda
Tuska, Pana Wicepremiera, Ministra
MSWiA – Grzegorza Schetyny, Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Pana
Marka Łapińskiego i Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego –
Pana Jerzego Pokoja.
50 lat temu prawa miejskie otrzymało
również Karpacz. Miasto, z którym często współzawodniczymy, utrzymując partnerskie stosunki, realizując wspólne projekty i podejmując wspólne przedsięwzięcia. W tej sytuacji zwróciłem się do
Burmistrza Karpacza z inicjatywą wspólnego wystąpienia o objęcie Patronatu
Honorowego, co zostało przyjęte z życzliwym zrozumieniem. Wstępnie omawialiśmy również przyszłą realizację kilku
wspólnych, jubileuszowych projektów.
Informując Państwa o powyższym, jestem przekonany, że realizowane w 2010
roku przedsięwzięcia będą kolejną okazją
do współpracy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców i Instytucji. Jubileusz
jest dla nas szczególnym wyzwaniem, ale
i zobowiązaniem.
Jeszcze raz zapraszam wszystkich zainteresowanych współpracą do zgłaszania
swoich pomysłów
Arkadiusz Wichniak
Burmistrz Szklarskiej Poręby

OGŁOSZENIE

ry i tradycji. Realizowane będą zadania wspierające inicjatywy kultywujące pamięć o wydarzeniach
historycznych, wybitnych postaciach zasłużonych dla miasta oraz
propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych, kulturalnych
i artystycznych oraz wspieranie
rozwoju lokalnego.
Propozycje zadań realizowanych w ramach pożytku publicznego w roku 2010 proszę przesłać
do dnia 16 października br. na adres: oswiata@szklarskaporeba.pl.
(red)

Burmistrz Szklarskiej Poręby
serdecznie zaprasza wszystkie aktywne organizacje pozarządowe
działające na terenie naszego miasta do udziału w pracach nad projektem „Programu współpracy
miasta Szklarska Poręba z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010”.
Opracowany program stanowić będzie podstawę współpracy
z organizacjami pozarządowymi i
Burmistrz ogłasza konkurs
innymi podmiotami w zakresie rena
realizację
zadań z zakresu poalizowania lokalnej polityki wspieżytku
publicznego
na rok 2009.
rania aktywności pożytku puSzczegółu
na
stronie
internetoblicznego w zakresie finansowym
wej:
www.bip.szklarskaporeba.pl
i pozafinansowym.
Rok 2010 jest rokiem jubile- i zakładce “Pożytek publiczny”.
uszu nadania praw miejWydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
skich Szklarskiej Porębie.
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
W roku obchodów 50-leRedaguje Zespół Urzędu Miasta
cia nadania praw miejskich
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
- priorytetowymi zadaniami
biuletyn@szklarskaporeba.pl
będą te z zakresu kultury,
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
sztuki, ochrony dóbr kultu-
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