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Referendum, liczne dotacje, budowa
wodociągów i kanalizacji, remonty ulic,
nagrody – tak w skrócie można podsumować najważniejsze wydarzenia
minionego roku. Mimo ogólnoświatowego krachu finansowego, nie był to
rok zły. Choć trudno zaprzeczyć, że
ominął nas kryzys.

Kompromitacja
Początek 2009 roku upłyną na kampanii referendalnej zakończonej głosowaniem
11 stycznia, w którym była rekordowo niska frekwencja. Do urn poszło mniej
osób niż podpisało się pod wnioskiem o
przeprowadzanie głosowania nad odwołaniem władz miasta. Była to jedna z najgorszych frekwencji w Polsce podczas tego
typu głosowań. Trudno się temu dziwić,
jeśli ostatecznie nie poszli głosować organizatorzy i ich najbardziej zagorzali medialni zwolennicy.
KSWiK
Niewątpliwie rok 2009 to czas wielu inwestycji. Efekty działalności ciężkiego
sprzętu widać na każdym kroku. I niestety jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy
będziemy świadkami dalszych prac budowlanych prowadzonych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji.

Jak informuje inwestor - są opóźnienia.
Do zakończenia prac
pozostało około 25%
robót, w tym także doprowadzenie do ładu
miejsc, które zostały
zniszczone. Każda ulica, każdy chodnik,
każdy trawnik mają
wyglądać przynajmniej tak samo, jak
przed inwestycją. W
wielu miejscach tak
się dzieje. Sporo rozkopanych ulic zostało
już wyremontowanych. Kolejne zostaną
zrobione jeszcze w tym roku. Na ubiegłoroczne naprawy z budżetu miasta wydano ponad 1,2 mln złotych. To czterokrotnie więcej niż wydawano na ten cel w
ubiegłych latach. Dzięki tym pieniądzom
rozkopane ulice naprawiane były na całej
szerokości (w myśl decyzji wydanych
przez poprzednie władze, wykonawca
ma obowiązek odtworzenia ulic tylko
tam, gdzie je rozkopał, dlatego podjęto decyzję o przeznaczeniu dodatkowych pieniędzy na remonty).

11 Listopada
W połowie roku rozpoczęła się przebudowa jednej z najważniejszych ulic w
mieście. Prace budowlane nie mogły rozpocząć się wcześniej, ponieważ uzależnione były od konkursu na unijną dotację.
Napisany przez pracowników Urzędu
Miasta wniosek został pozytywnie rozpatrzony i na przebudowę ulicy 11 Listopada Szklarska Poręba otrzymała ponad
2,5 mln złotych dotacji. Wartość całej inwestycji sięga 5,5 mln złotych.
Mimo wysiłków i sprzyjającej jesiennej aury, wykonawcy nie udało się na czas
zakończyć przebudowy i część prac wykończeniowych musi poczekać do wiosny.

Nieprzewidziane problemy i przestoje
pojawiły się na samym początku, gdy okazało się, że projekt wykonany w latach
2005-2006 odbiega nie tylko od stanu faktycznego w terenie, ale również nie jest powiązany z inwestycją KSWiK. Trzeba
było czekać na zakończenie prac wodociągowo-kanalizacyjnych, aby rozpocząć
prace drogowe. Z tego samego powodu dotychczas nie został zrobiony fragment
przy skrzyżowaniu z ulicą Franciszkańską

Sala gimnastyczna
Drugą bardzo dużą inwestycją jest budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
nr 1. Ta inwestycja ma zostać ukończona jesienią tego roku. Niestety obarczona była
również poważnymi problemami. Projekt wykonany w latach 2002-2006, między innymi ze
względu na przepisy pożarowe, trzeba było
zmieniać. Rozpoczęta jesienią budowa sali ma
trwać rok. Oznacza to, że uczniowie SP1 w nowym roku szkolnym będą ćwiczyli w nowej
hali, tak bardzo oczekiwanej od lat.
Tak na marginesie można zauważyć, że zaprojektowana sala sportowa nie jest pokaźnych
rozmiarów, a natomiast łącznik z budynkiem
szkoły ogromny – jest to wynik koncepcji ówczesnych władz aby na łące, gdzie dziś są wybudowane boiska, wybudować pływalnię z basenem o wymiarach olimpijskich! Idea fantastyczna, wręcz utopijna, bo Szklarskiej Poręby, przy budżecie około 24 mln złotych nie stać
na budowę, ale też na utrzymanie takiego obiektu. Należałoby na ten cel wydać setki tysięcy
złotych rocznie.

c.d.str. 4-5

w numerze

Przedszkolne wieści z Huty

str. 2

Placówka na mieszkania

str. 3

2010 w rytmach samby

str. 7

Nagroda dla “Piastów”
Ugody nie będzie
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UCHWAŁY
Uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie (wyciąg) w sprawie
określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej
W okresach od 15 grudnia do 31 marca, od 15 kwietnia do 31 maja, od 20
czerwca do 15 września i od 25 października do 5 listopada
1) przy sprzedaży płodów rolnych i leśnych nieprzetworzonych:
a) z ręki, kosza, skrzynki, wózka 8,00 zł
b) ze stołu, straganu, stoiska 20,00 zł
c) z samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, wozu konnego 32,00 zł
2) przy sprzedaży pozostałych artykułów:
a) z ręki, kosza, skrzynki, wózka 32,00
zł
b) ze stołu, straganu, stoiska 40,00 zł
c) z samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, wozu konnego 60,00 zł
2. W pozostałych okresach roku podatkowego:
1) przy sprzedaży płodów rolnych i leśnych nieprzetworzonych:
a) z ręki, kosza, skrzynki, wózka 4,00 zł
b) ze stołu, straganu, stoiska 10,00 zł
c) z samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, wozu konnego 16,00 zł
1) przy sprzedaży pozostałych artykułów:
a) z ręki, kosza, skrzynki, wózka 16,00
zł
b) ze stołu, straganu, stoiska 20,00 zł
c) z samochodu osobowego, ciężarowego, przyczepy, wozu konnego 30,00 zł
Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż
dokonywaną przez podmioty gospodarcze przed ich sklepami lub kioskami, w
których prowadzona jest działalność handlowa, o ile spełnia następujące warunki:
1) sprzedaż prowadzona jest na terenie
przyległym do lokalu użytkowego,
2) sprzedaż jest zgodna z asortymentem
oferowanym w lokalu użytkowym,
3) sprzedający posiada zezwolenie właściciela lub zarządcy terenu.

Obowiązek zapłaty opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do wykonywania sprzedaży.

Uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie w sprawie opłaty od posiadania psów (wyciąg)
Stawkę roczną opłaty od posiadania
psów ustala się w wysokości 40,00 zł od
jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Od opłaty od posiadania psów zwolnione są osoby, które:
1. Poddały psy elektronicznej identyfikacji
poprzez wszczepienie mikroprocesora.
2. Posiadają psy ze schronisk dla zwierząt.”
Uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie w sprawie podatku od nieruchomości
Stawki podatku od nieruchomości od
osób fizycznych i prawnych wynoszą
rocznie:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
- 0,77 zł od 1 m2 powierzchni,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, zajętych na stoki narciarskie i trasy zjazdowe, z zastrzeżeniem § 2 ust. 5:
- 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,
3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych:
- 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
4) pozostałych:
a) zabudowanych - związanych z budynkami mieszkalnymi
- 0,36 zł od 1 m2 powierzchni,
b) dzierżawionych od gminy, zajętych na
ogródki przydomowe:
- 0,24 zł od 1 m2 powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

PRZEDSZKOLNE WIEŚCI Z HUTY

KOMISARZ LEW
W ramach programu profilaktycznego
„Przedszkole Pod Parasolem Policji” odbyło się spotkanie z dziećmi, które poprowadzili dzielnicowi z Komendy Policji w Szklarskiej Porębie z udziałem Komisarza Lwa. Dzieci poznały numery
alarmowe i uczyły się wzywać pomocy.
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JASEŁKA
Co roku tuż przed Bożym Narodzeniem
Starym przedszkolnym przyzwyczajeniem
Rodzice piękne stroje przygotowali
I na występ swoich pociech czekali.
Urocze aniołki się radowały
Pięknie kolędy i pastorałki śpiewały
W świąteczny nastrój nas wprowadzili
Postacie biblijne przedstawili.

pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego:
- 0,39 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie
na potrzeby mieszkalne:
- 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowe
2) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie
na potrzeby mieszkalne, w których zastosowano do ich ogrzewania wyłącznie
proekologiczne źródła ciepła:
- 0,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej:
- 20,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
- 9,57 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych:
- 4,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) pozostałych budynków, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego:
- 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
1) kolei linowych:
- 0,5 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) pozostałych budowli:
- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Pełna treść uchwał Rady Miasta dostępna jest w Urzędzie Miasta przy ul. M.
Buczka 1 oraz na stronach BIP
www.szklarskaporeba.bip.net.pl w kategorii Akty Prawa Miejscowego.

LEPIGLINKI
Raz w miesiącu prowadzone są warsztaty ceramiczne.
Dzieci poznają glinę, jej pochodzenie,
właściwości.
Poznają kolejne etapy lepienia i różne
techniki tworzenia przedmiotów: kafelki,
talerzyki, dzbanki, wazoniki, potem figury dowolne wszystko pod czujnym okiem
instruktora Magdaleny Iwanickiej.
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NAGRODA DLA PIASTÓW
10 stycznia podczas
gali sportu w Teatrze
Polskim, kończącej plebiscyt TVP i Przeglądu
Sportowego na najlepszego sportowca minionego roku, przyznano
też nagrody specjalne.
Za najlepszą imprezę
masową roku 2009
uznano Bieg Piastów,
odbywający się od ponad 30 lat w Szklarskiej
Porębie. Nagrodę odebrał Julian Gozdowski,
twórca i wieloletni komandor Biegu. Wzruszony wyróżnieniem dedykował statuetkę biegaczom narciarskim

uczestniczącym co roku w zawodach.
Dla Szklarskiej Poręby nie bez znaczenia jest również fakt, że najlepszym polskim sportowcem 2009 roku została Justyna Kowalczyk. Ta znakomita zawodniczka trenowała na trasach w Szklarskiej
Porębie, określając trasy wokół Polany Jakuszyckiej jako najlepsze w Polsce. Kilka dni później zdobyła tytuł mistrzowski
na zawodach w Libercu, a sezon 2009 zakończyła, jako pierwsza Polka, zwycięstwem w Pucharze Świata.
Narciarstwo biegowe w Polsce z roku
na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Sukcesy Justyny Kowalczyk, ale też biathlonisty Tomasza Sikory będą z pewnością przyciągać coraz więcej narciarzy biegowych, co już widać na
trasach w Szklarskiej Porębie.
Laureatom gratulujemy. (red)

tara i 11 budynków o
funkcjach administracyjnych, usługowo technicznych, magazynowych, garażowych. Najstarszy ma 90 lat. Tylko
niektóre garaże i jeden
magazyn wybudowane
zostały w 1985r. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi ponad
4000 m². Ich stan techniczny różny. Wszystkie
wymagają jednak adaptacji i poważnych remontów, aby można było
tam zrobić mieszkania.
Nie wykluczone, że powstanie tam około 60 lokali socjalnych i komunalnych, co
w znacznym stopniu rozwiązałoby problemy lokalowe w mieście. Na nowe
mieszkania czeka prawie 30 rodzin, które mieszkają w barakach przy ul. Waryńskiego. Co prawda, budynki, wokół których na początku roku było tyle kontrowersji, otrzymały bezterminową zgodę na
użytkowanie, nie zmienia to faktu, że są
one w bardzo złym stanie technicznym i
już kilkanaście lat temu powinny zostać rozebrane.
O tym czy przejęte nieruchomości nadają się na adaptację i kiedy będą mieszkania, będzie wiadomo za kilka miesięcy.
W tej sprawie muszą się wypowiedzieć
specjaliści, którzy przeprowadzą inwen-

taryzację, analizy, wstępne koncepcje
projektowe i przygotują kosztorysy. Rzeczy z pozoru proste, bywają skomplikowane. W budynku głównym jest plątanina schodów i korytarzy. Jego adaptacja
może się okazać trudna, ale nie oznacza to,
że niemożliwa. Przed podjęciem decyzji
lepiej jednak znać koszty.
Na otrzymanych terenach po Straży
Granicznej są również garaże i zabudowania magazynowe. Prawdopodobnie
właśnie tam przeniesiona zostanie baza
MZGL. Tym samym zwolniony zostanie
bardzo atrakcyjny teren w centrum miasta przy ul. Turystycznej. Zgodnie z założeniami opracowywanego planu zagospodarowania przestrzennego, są to tereny przeznaczone pod budowę traktu pieszego z niewielką zabudową usługowohotelarską. (red)

PLACÓWKA NA MIESZKANIA?

Rozmowy na ten temat rozpoczęły się
już na początku ubiegłego roku, gdy wiadomo było, że Straż Graniczna opuści
Szklarską Porębę. Dzisiaj można napisać
o sukcesie. Zabudowania Straży Granicznej przy ul. 1 Maja przeszły na własność gminy.
Negocjacje w sprawie przejęcia nieruchomości nie były proste. Jednak udało się
przekonać wojewodę, który podejmował
ostateczną decyzję. Wszystkie zabudowania, wraz z większością terenu przekazane zostały do zasobów gminy Szklarska Poręba. Tylko niewielki fragment
ziemi zostawiła sobie Agencja Mienia Wojskowego, która będzie chciała sprzedać ten
teren.
Przejęta nieruchomość liczy 2,63 hek-

ZAPRASZAMY
NA WWW

Niemal codziennie na stronie internetowej miasta publikowane są aktualne informacje o tym co się dzieje w Szklarskiej
Porębie. Zapraszamy do zapisywania się
do newslettera. Podając swój adres internetowy informacje o nowościach, zapowiedziach imprez, ciekawostkach, ogłoszeniach będą trafiać bezpośrednio na
podany adres email.
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C.D. MINĄŁ ROK
Boiska w całym mieście
Dwa lata temu w Szklarskiej Porębie wybudowane zostało pierwsze z 4 boisk sportowych ze
sztuczną nawierzchnią. Ale dopiero w ubiegłym
roku ta inwestycja została zakończona. Przy boisku na ulicy Waryńskiego powstały niewielkie trybuny. Zostało ono też oświetlone.

sala gimnastyczna SP1

W ubiegłym roku zdobyte zostały też dotacje
na budowę dwóch kolejnych boisk. Choć oficjalnie nie zostały jeszcze one oddane do użytku, to
dzieci i młodzież już korzystają z wielofunkcyjnego boiska przy gimnazjum i LO oraz dwóch boisk wybudowanych w ramach programu Orlik, przy
Szkole Podstawowej nr 1. Już dzisiaj w Szklarskiej
Porębie, proporcjonalnie na jednego ucznia, mamy
największą liczbę boisk w regionie. I to nie jest koniec. W roku 2010 plany obejmują budowę czwartego boiska, również dzięki dotacji z programu „Orlik”. Powstanie ono na Białej Dolinie. W ten sposób w całym mieście, dzieci i młodzież (i nie tylko) będą miały do dyspozycji boiska sportowe.

Mosty nad kamienną
Sierpniowa powódź z roku 2006 uszkodziła w
Szklarskiej Porębie 9 mostów i kładek dla pieszych.
30 grudnia do użytku została oddana przeprawa na
osiedlu Huta, wykonana z drewna afrykańskiego.
Jest to 6 most, jaki odbudowany został przez obecny samorząd w ciągu zaledwie 3 lat. Zarówno kładka na osiedlu Huta, jak i pozostałe mosty, otrzymała dotację z MSWiA, o którą trzeba było mocno zabiegać.

Cieplej w oświacie
Rok 2009 zakończony został dwoma dużymi
projektami termomodernizacji, na które miasto wywalczyło dotacje unijną. Przedszkole nr 2 ma nowe
okna, ocieplone ściany i odnowioną elewację. W
Szkole Podstawowej nr 5 docieplona została sala
gimnastyczna, którą przed rokiem wyposażono w
całkiem nową kotłownię wraz z całym systemem
grzewczym. Przy okazji warto wspomnieć o rozwiązanym w ubiegłym roku problemie kotłowni
przy ul. Franciszkańskiej. Rozliczenia były problematyczne zarówno dla szkoły, jak i dla wspólnot mieszkaniowych. Dziś już każdy budynek ma
samodzielne ogrzewanie. Starą kotłownie sprzedano na przetargu.
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sprzętowe dla MZGL. Dzisiaj Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej samodzielnie może wykonać większość niezbędnych prac remontowych,
włącznie z łataniem dziur. Zakład zajmuje się też
odśnieżaniem posiłkując się usługami podmiotów
prywatnych. Na znacznie bardziej skuteczne odśnieżanie, proporcjonalnie wydajemy mniej, niż
robiono to w minionej epoce.
Inny rodzaj inwestycji obejmuje remonty budynków komunalnych oraz wspólnot, w których
jednym z udziałowców jest miasto Szklarska Poręba. Efekty są widoczne gołym okiem. Coraz więcej domów odzyskuje blask. Choć, co należy kolejny raz podkreślić, remontowane są też budynki, w których miasto nie ma już swoich udziałów.
Do sfery inwestycji komunalnych należy też zaliczyć liczne mniejsze, choć bardzo ważne zadania jak np. budowa oświetlenia wzdłuż ulicy Demokratów, nowe parkingi przy LO na ulicy Obrońców Pokoju, dalsza przebudowa parkingów przy
ul. Turystycznej, czy wreszcie wykonanie nawrotni dla autokarów przy ul. Kilińskiego. To ostatnie zadanie będzie kontynuowane w bieżącym roku.

Kolejowe bezpieczeństwo
Utrzymanie i zwiększenie połączeń kolejowych
do Szklarskiej Poręby było i jest priorytetem samorządu od początku kadencji. Dzisiaj możemy
powiedzieć, że rok 2009 był pod tym względem
wielki sukcesem. Rozpoczęła się przebudowa
torowiska do granicy z Czechami. Inwestycja jest
już niemal na ukończeniu. Na wiosnę zakończone zostaną ostatnie prace, a pociągiem do Czech mamy pojechać na wakacje. Choć inwestorem jest Urząd Marszałkowski, to prace rozpoczęły się dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu samorządu Szklarskiej Poręby. Od początku kadencji zabiegaliśmy, aby torowisko do Jakuszyc przejął Urząd Marszałkowski odpowiedzialny za komunikację kolejową na Dolnym Śląsku. I tak
się też stało, choć okupione zostało to niemałym wysiłkiem. Prowadziliśmy negocjacje z PKP i starostwem, dzięki Nagrody
Rok 2009 to rok licznych nagród. Szklarska Poktórym doszło do przekazania torowiska
najpierw Powiatowi Jeleniogórskiemu, a ręba kolejny raz została laureatem rankingu zornastępnie Urzędowi Marszałkowskie- ganizowanego przez Gazetę Prawną, która wskamu, który skutecznie wspomagaliśmy w staraniach zała liderów w pozyskiwaniu unijnych pieniędzy.
o unijną dotację. Dzięki niej prowadzone są pra- Znacznie ważniejsze są jednak nagrody dla Ince remontowe. Co prawda, nie udało się w ramach formacji Turystycznej i Miejskiego Ośrodka Potego projektu wyremontować dworca PKP, ale mocy Społecznej. Pierwsza została uznana za najprzecież nie zawsze wszystko można zrobić od lepszą w Polsce w miejscowościach poniżej 20 tys.
mieszkańców. To bardzo duże wyróżnienie branrazu.
Czasami słychać pytania: po co nam ta kolej? żowe, z którego jesteśmy wszyscy bardzo dumni.
MOPS uznany został za najlepszy w Polsce w
Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta.
Dzięki remontowi torowiska, będą jeźkładka na Osiedlu Huta
dziły pociągi do Czech. A to oznacza,
że nikomu nie przyjdzie do głowy likwidacja połączeń kolejowych do
Szklarskiej Poręby. W tym roku rozpoczną się prace projektowe kompleksowego remontu i modernizacji odcinka Jelenia Góra – Szklarska Poręba,
a remont ma być wykonany w latach
2011-2012. Dzięki temu zwiększy się
przepustowość linii, a także skróci się
czas jazdy. A jeśli będziemy mieli połączenie z Jelenią Górą, to bez problemu dojedziemy do innych miast w Polsce. Oczywiście nadal trzeba będzie zabiegać o dużą liczbę połączeń krajowych, co skutecznie jest czynione od kilku lat. Dzi- kategorii pracy zespołowej. Ta nagroda szczególnie
siaj do Szklarskiej Poręby w sezonie turystycznym cieszy, ponieważ przed kilkoma laty, ta instytucja
dojedziemy m.in. z Poznania, Warszawy i Gdań- w naszym mieście kojarzyła się z aferą gospodarczą
ska. Warto tu przytoczyć wyniki badań Instytutu zakończoną prawomocnym wyrokiem skazującym
Turystyki, z których wynika, że w ubiegłym roku byłe kierownictwo. MOPS pod nowym kierow22 procent Polaków wyjeżdżających na dłuższy nictwem rozpoczął działalność od licznych badań,
wypoczynek korzystało z komunikacji kolejowej. których celem było poznanie oczekiwań mieszTo oznacza, że pociągiem do nas przyjeżdża co pią- kańców. Realizowane projekty m.in. „Zdolna
Dolna”, czy „Uniwersytet III Wieku”, to efekt tych
ty turysta.
badań.
Gospodarka komunalna
Czy miasto może sprawnie funkcjonować bez Dom Kultury
Od 1 marca 2009 w Szklarskiej Porębie dziaswojego zakładu komunalnego? Doświadczenia
Szklarskiej Poręby, gdy w latach 2004-2005 od- ła Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności
śnieżanie miasta zlecono firmie ze Świeradowa, Lokalnej. To kolejny ważny projekt obecnego sawskazują, że miasto musi być wyposażone w swo- morządu. I choć ostatnie tygodnie przyniosły
ją dobrze działającą i zarządzaną firmę. Dlatego rozczarowania oraz konieczność odwołania dyw ubiegłym roku kontynuowane były zakupy rektora, to mimo wszystko MOKSiAL okazał się
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sukcesem, a decyzja o jego powołaniu była słuszna. Dzisiaj nie tylko dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania tam swoich pasji, ale również
dorośli. Mieszkańcy Szklarskiej Poręby zasługują na tego rodzaju placówkę, którą przed laty zlikwidowano. W grudniu odwołana została dyrektor placówki, która nie realizowała programu, jaki
przedstawiła, gdy ubiegała się o to stanowisko. Do
władz miasta coraz częściej dochodziły też głosy
o niepotrzebnych konfliktach w MOKSiAL. Czarę goryczy przelały wykryte nieprawidłowości w
jednostce.

Promocja
Ubiegłoroczny Bieg Piastów odniósł wielki
międzynarodowy sukces. Zawody po raz pierwszy zaliczane do Worldloppet zostały bardzo wysoko ocenione przez zawodników, którzy do
Szklarskiej Poręby przyjechali z całego świata. Dlatego podjęta została decyzja, aby miasto spróbowało zostać gospodarzem zawodów rangi Pucharu Świata w narciarstwie klasycznym. W ciągu zaledwie kilku miesięcy dokonaliśmy czegoś, co wielu miejscowościom nie udaje się przez lata. Dziś
jeszcze za wcześnie jest na ogłaszanie sukcesu, ale
należy jednak nadmienić, że jesteśmy już oficjalnym kandydatem. Naszą kandydaturę mocno popiera Polski Związek Narciarski, a także Minister
Sportu. Jeśli otrzymamy prawo organizacji zawodów Pucharu Świata, to nazwa Szklarska Poręba pojawi się na ekranach telewizorów kilkudziesięciu milionów widzów i kibiców sportowych
na całym świecie.
Należy tylko żałować, że stowarzyszeniu Bieg
Piastów nie udało się wykorzystać szansy, jaką zaoferowało Ministerstwo Sportu przyznając ponad
3 mln dotacje na przebudowę ośrodka w taki sposób, aby na Polanie Jakuszyckiej organizować również międzynarodowe zawody biathlonowe, za którymi podąża jeszcze większy biznes telewizyjnosportowy.
Ponadto w ubiegłym roku prowadzono działania
promocyjne, których zakres i rodzaj został określony na podstawie wcześniej prowadzonych badań ruchu turystycznego. To efekt decyzji podjętych na początku kadencji, gdy po raz pierwszy w
historii naszego miasta, pieniądze przeznaczone zostały na badania marketingowe. Na ich podstawie
określona została grupa docelowa, jaka odwiedza
Szklarską Porębę i jej oczekiwania. To zaś skutkuje dalszymi działaniami promocyjnymi. Miasto
w minionych miesiącach było promowane w
TVN, TVP, Polskim Radiu, Gazecie Wyborczej.
W tej ostatniej przed sezonami letnim i zimowym
pojawiały się całostronicowe reklamy miasta. W
telewizjach i stacjach radiowych były liczne relacje.
W sezonie zimowym w telewizji były codzienne
komunikaty z obrazem ze Szrenicy. Ta działalność
prowadzona jest też w trwającym sezonie.

Projekty
W roku 2009 prowadzono też prace związane
z opracowaniem dokumentacji przyszłych inwestycji. Dlatego zainwestowane zostały pieniądze
w projekty odbudowy i przebudowy parku przy
Muzeum Domu Braci Hauptmannów, gdzie docelowo miejsce to ma się stać lapidarium Ducha
Gór nawiązując nieco do Hali Baśni, jaka stała niegdyś w Szklarskiej Porębie Średniej. Na ten cel będziemy chcieli zdobyć pieniądze z programów unij-

a Poręba 18 stycznia 2010 nr 1/10 (41)

nych i w tym celu niezbędne jest posiadanie projektów.
Stworzony został również projekt nowego
przedszkola, które ma stanąć przy ul. Słoneczna
Polana. Jest to pilne zadanie inwestycyjne, ponieważ budynek przedszkola nr 1 przy ul. Sikorskiego jest w złym stanie technicznym. Oczywiście na razie dzieci mogą tam przebywać i ich bezpieczeństwu nic nie zagraża, ale remont obiektu
jest nieopłacalny. Lepiej pieniądze zainwestować
w nowy budynek. Wskazana lokalizacja też jest
ważna, ponieważ Słoneczna Polana jest mniej więcej w środku Szklarskiej Poręby w pobliżu szkoły podstawowej i gimnazjum, co również ma znaczenie, jeśli rodzice odwożą rodzeństwo: jedno
dziecko do szkoły, a drugie do przedszkola.
W ubiegłym roku wykonany został też projekt
budynku socjalnego przy ulicy Waryńskiego.
Miasto dysponuje też już pozwoleniem na budo wę
i w tym roku rozpocznie się realizacja tej inwestycji. Na jesieni złożony został wniosek o dofinansowanie budowy z pieniędzy rządowego programu wspierania budownictwa socjalnego i należy mieć nadzieję, że na wiosnę dotacja zostanie
przyznana. Ponad 30 mieszkań socjalnych o różnym metrażu znacznie poprawi sytuację w mieście.
W ubiegłym roku zlecony został też projekt zagospodarowania skweru Radiowej Trójki, na którym zaplanowano postawienie budynku z restauracją, sklepem z pamiątkami i punktem Informacji Turystycznej przy jednoczesnym zachowaniu
dotychczasowej funkcji skweru. Ta inwestycja również szykowana jest pod dotację unijną.
Kolejnym ważnym projektem jest przygotowanie dokumentacji projektowej parkingów przy
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Drodze Czeskiej i wybudowania łącznika z parkingami przy ulicy Turystycznej. Nie jest to zadanie
łatwe, ale okazuje się, że bardzo realne.
W roku 2009 rozpoczęły się prace związane z
przyjęciem dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy obejmuje sporą część Szklarskiej Poręby Średniej, a
drugi centrum miasta. Jak bardzo plany są potrzebne, wie każdy inwestor.

Kryzysowe inwestycje
Światowy kryzys finansowy w roku 2009 nie
ominął też Szklarskiej Poręby. Najlepiej widać to
na przykładzie rynku nieruchomości. Dlatego
nie zostały sprzedane wszystkie wystawione na
przetargi nieruchomości. Jednak, mimo to, zre-

alizowane zostały inwestycje zaplanowane na
2009 rok. Na część inwestycji miasto wzięło
kredyty, lecz ich wielkość jest na bardzo bezpiecznym poziomie nieco przekraczającym 30%
budżetu. Jest więc duży zapas i można planować
kolejne inwestycje. Na pewno budynki tzw. „pensjonatów po FWP”, nie będą sprzedawane za bezcen. Zdaniem analityków, zastój na rynku nieruchomości przechodzi do historii i w drugiej połowie
roku poprawi się popyt na nieruchomości. Nas, czyli mieszkańców Szklarskiej Poręby, nie interesuje sprzedaż spekulacyjna, lecz to, aby budynki nabyli inwestorzy planujący w nich prowadzić działalność gospodarczą. Takie inwestycje zazwyczaj
są prowadzone z wykorzystaniem kredytów, o które w ostatnich miesiącach nie było łatwo. Ale i tutaj również banki powoli zaczynają coraz śmielej
przyznawać kredyty. Zastój nie może trwać wiecznie i sytuacja z miesiąca na miesiąc będzie się poprawiać.
Niewątpliwie ceny nieruchomości w naszym
mieście wzrosną zaraz po rozpoczęciu budowy nowego wyciągu na Szrenicę.
Z końcem grudnia do Szklarskiej Poręby spółka Best Home sprowadziła do miasta kolejnych kilkanaście figur, które tworzyć mają ofertę parku dinozaurów. W sumie jest ich już 40. Otwarcie parku w zaprojektowanej pierwotnie wersji ma nastąpić na wiosnę, czyli z rocznym opóźnieniem.
W przypadku Parku Esplanada na zmianę terminów realizacji inwestycji wpłynęły problemy
związane z wydaniem warunków zabudowy. Niewątpliwie obie turystyczne inwestycje mają opóźnienia, jednak prowadzone są działania, aby zostały zrealizowane.
Kryzys odcisnął swoje piętno na innych zamierzeniach inwestycyjnych obejmujących teren
„Czerwonego Potoku”.
Spółka Dr Irena Eris na
razie zrezygnowała z projektu budowy hotelu.
Szkoda, ale świat się nie
kończy na jednym inwestorze. Kryzys mija, a teren nadal jest przeznaczony pod budowę hotelu. Jedni inwestorzy odchodzą, inni przychodzą.
Pod koniec ubiegłego
roku sprzedany został
WDW Śnieżynka będący
w zasobach AMW. Inwestor, spółka PTAK S.A., podczas spotkania z władzami miasta poinformował, że zamierza obiekt
przebudować na hotel SPA z około 200 pokojami.

Co nas czeka?
Rok 2010 upłynie na kończeniu inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnej, choć już na pewno nie
w tak wielkim zakresie jak przez ostatnie dwa lata.
Latem i jesienią coraz częściej będziemy widzieć
odnowione ulice, chodniki i trawniki. Zakończy
się też kilka rozpoczętych w minionym roku inwestycji. I rozpoczną się też nowe. Należy też trzymać kciuki za wszystkich, którzy chcą inwestować
w Szklarskiej Porębie, aby ich zamierzenia zostały
zrealizowane.
Burmistrz i Rada Miasta
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UGODY NIE BĘDZIE
4 pokojowe mieszkanie i 186 tysięcy złotych – to oferta ugody dzierżawcy „pensjonatu po FWP”, który w zamian opuści budynek, wykorzystywany do celów gospodarczych. Umowa dzierżawy wygasa 9 lutego tego roku.

zienki + WC”. Do każdego pomieszczenia musi być udzielona pisemna zgoda właścima być wejście z przedpokoju. „Lokal ma ciela budynku, czyli Miasta Szklarska Pobyć położony na I piętrze budynku w ręba. Nie będą też zwracane pieniądze za reSzklarskiej Porębie Górnej, lokalizacja bu- monty eksploatacyjne (np. malowanie, wydynku poza strefą tzw. „ścisłego centrum”, miana spłuczki, wymiana wykładziny, naale gwarantującą pewny dojazd w okresie ca- prawy itp.).
łego roku”. Wnioskodaw6 lutego przed sądem w Jeleniej Górze
czyni w „ugodzie” domaga nie będzie zawartej ugody. Rozmowy w
Ile wart jest Chmielnik?
Na to pytanie bez oceny rzeczoznawcy dziś trudno od- się też zwrotu 186 tysięcy sprawie zwrotu pieniędzy za remonty i adpowiedzieć. Ale można wyliczyć ile mieszkańcy Szklar- złotych za rzekome remon- aptacje nastąpią, gdy dzierżawca opuści zajskiej Poręby zarobili na dzierżawach, czyli ile pieniędzy ty tego budynku, który wy- mowany budynek (co wynika z przepisów
najmowała do prowadzenia kodeksu cywilnego) i przedstawi dokuz dzierżawy Chmielnika wpłynęło do budżetu miasta.
w nim działalności gospo- mentację z pisemnymi zgodami na wykoW ubiegłym roku miesięczny dochód netto wynosił darczej. Kwotę tę podobno nanie adaptacji i remontów (co wynika z
411,21 złotych. Tyle pieniędzy wpływało do kasy mia- oszacował rzeczoznawca, umowy). Dzierżawcy byli o tym informosta po odliczeniu kosztów ubezpieczenia budynku li- ale wnioskodawczyni nie wani w prowadzonej już 3 rok koresponczącego 276 m2 powierzchni użytkowej oraz działkę 1678 dołączyła operatu do „ofer- dencji i było wystarczająco dużo czasu na
m2. Oznacza to, że do budżetu miasta z tytułu dzierża- ty ugody”. Dlatego można przygotowanie dokumentacji i przedstawy tego budynku w roku 2009 “na czysto” wpłynęło nie- się posiłkować tym co widać wienie jej w Urzędzie Miasta, aby zaraz po
gołym okiem. „Chmielnik” opuszczeniu budynków doszło do rozlicałe 5 000 złotych.
Całkowity dochód miasta Szklarska Poręba od mo- stoi przy ulicy Franciszkań- czenia. Zamiast tego do Urzędu kierowane
mentu komunalizacji budynku to ok. 87 000 zł (wg dzi- skiej 21 i jest jednym z naj- były pisma, w których domagano się bezsiejszych cen). Tyle pieniędzy przez 18 lat z tytułu dzier- bardziej zaniedbanych bu- przetargowej sprzedaży budynków (koredynków w mieście. Jak wy- spodencja opublikowana jest na stronie
żawy tego budynku wpłynęło do budżetu miasta.
gląda budynek w środku? www.szklarskaporeba.pl w zakładce „spraDzierżawca, w zamian za opuszczenie budynku, Dzierżawca na swych inter- wy miejskie/dokumenty urzędowe).
żąda zwrotu 186 tysięcy złotych za rzekome remonty i netowych reklamach, nie
W świetle zawartych umów i przepisów,
4 pokojowego mieszkania w centrum miasta.
zdecydował się pokazać samorząd nie zamierza zwracać pieniędzy
standardu pokoi.
za remonty prowadzone przed komunali28 grudnia do Urzędu Miasta wpłynęło
Ugoda ma więc polegać na tym, że zacją budynków, czyli w czasach, gdy buz Sądu Rejonowego „zawezwanie do pró- mieszkańcy Szklarskiej Poręby mają dać dynkami zarządzał Fundusz Wczasów Praby ugodowej”. Wnioskodawcą jest dzier- mieszkanie o wysokim standardzie w cen- cowniczych. W tym wypadku dzierżawcy
żawca tzw. pensjonatu po FWP przy ulicy tralnej części miasta w zamian za to, że roszczenia powinni kierować do FWP. ZaFranciszkańskiej 21, znanego pod nazwą dzierżawca opuści budynek, który do nie- wsze mogą skierować sprawę do sądu, co
„Chmielnik”. Sąd posiedzenie wyznaczył na go nie należy. Dodatkowo z budżetu mia- zrobiła spółka Prestomax (Wzrok). Jedynie
3 lutego, czyli na 6 dni przed upływem ter- sta mieszkańcy mają dzierżawcy wypłacić prawomocny wyrok sądowy umożliwi wyminu wyprowadzki. 9 lutego jest ostatnim pieniądze za rzekome remonty na podstawie płacenie pieniędzy. Obecnie nie ma podstaw
dniem, w którym dzierżawcy budynków po bliżej nieznanej wyceny.
prawnych, aby wypłacić pieniądze za reFWP mogą prowadzić w nich działalność
Wielokrotnie na łamach biuletynu przed- monty prowadzone, gdy budynki należały
gospodarczą. Następnego dnia umowy stawiane było stanowisko władz miasta w do FWP i na podstawie umów dzierżawy zawygasają i budynki muszą być opuszczone. sprawie zwrotu pieniędzy za remonty pro- wartych z Funduszem. Do sprawy zapewNastępnie, zgodnie z przepisami, przyj- wadzone w dzierżawionych od samorządu ne wrócimy. (red)
dzie czas na rozliczenie nakładów.
budynkach. Stanowisko to wynika z ustawy
Wnioskodawczyni „ugody” domaga się, o finansach publicznych, kodeksu cywilnego
aby na piętrze tego budynku, który dzierżawi oraz umów, które dzierżawcy podpisali w
do celów gospodarczych (!), wydzielić i 1994 roku. Zgodzili się w nich, że na
SzKLArSKIeJ POrĘBY
przyznać jej mieszkanie o powierzchni 132 wszelkie adaptacje i przebudowy budynków
m2, lub też przyznać jej
P r zY P O m I n A
mieszkanie w innym bu- Fragment umowy dzierżawy
o ustawowym obowiązku złożenia w
dynku. Lokal ma mieć
powierzchnię nie mniejtut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia
szą niż 80 m2 z prawem
2010r. stosownego oświadczenia o wardo zameldowania w nim
tości sprzedaży brutto napojów altakże córki i dwójki wnukoholowych w roku ubiegłym, przez
cząt (w wieku 26 i 24
przedsiębiorców (podmioty gospodarcze)
lata). W lokalu mają być
prowadzące sprzedaż detaliczną napowszystkie media: woda,
jów alkoholowych przeznaczonych do
gaz, energia elektryczna
spożycia w miejscu lub poza miejscem
i siła, telefon stacjonarsprzedaży, w ramach udzielonego im
ny i internet. „Lokal musi
przez Burmistrza Szklarskiej Poręby zesię składać z 4 pokoi,
zwolenia.
kuchni, przedpokoju, łaBiuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 18 stycznia 2010 nr 1/10 (41)
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2010 W RYTMACH SAMBY
Latino Sylwestro – pod takim hasłem przywitaliśmy rok 2010 podczas zabawy sylwestrowo-noworocznej w Parku Miejskim Esplanada, jaką przygotował MOKSiAL. W imprezie
wzięło udział prawie 2000 osób. Bawiących byłoby zapewne więcej, gdyby nie to, że przed
północą spadł marznący deszcz i w całym mieście chodniki i ulice zamieniły się w lodowiska. Niewątpliwie był problem z dojściem do
Parku, a później z powrotem.
Mimo zaostrzeń w przepisach dotyczących organizacji imprez masowych Szklarska
Poręba zdecydowała się przygotować sylwestrową zabawę dla swoich gości. Te przepisy
nakładają na organizatora obowiązek ogrodzenie terenu i zatrudnienia niemal armii
ochroniarzy.
Wstęp na teren imprezy był płatny i wiele
osób zdecydowało się zapłacić 20 złotych za
zabawę pod sceną. Warto było chociażby dla
widowiska, jakie na początku pokazali tancerze ognia z grupy IRRBLOSS. Ich taniec z pochodniami bardzo podobał się uczestnikom imprezy.
Później na scenie rządził już tylko Dj

TOM TOM, który zaprezentował mieszankę
najbardziej imprezowo-tanecznych hitów. Następnie przyszedł czas na niezwykle popularne w ubiegłym roku muzyczne MashUp-y czyli najbardziej nieprawdopodobne mixy znanych
utworów. Dj TOM TOM połączył w jednym
utworze np.: linię melodyczną zespołu Nirvana, soulowy głos Kelles i swing lat 30-tych.
Przy takich dźwiękach uczestnicy „Latino
Sylwestro” w Szklarskiej Porębie bawili się do
godziny 02:00 w nocy.
Gospodarzami imprezy był kabaret AdecHaDe, który do wspólnej zabawy przy improwizowanych skeczach zaprosił bawiących
się gości.
Gwiazdą „Latino Sylwestro” w Szklarskiej
Porebie była łódzko-peruwiańska formacja
COCA LOCA. Kiedy ze sceny popłynęły
dźwięki timbalesów, marakasów i sekcji dętej
to nawet padający momentami deszcz nie był w
stanie popsuć świetnej zabawy. Zespół zaprezentował nie tylko swoje muzyczne oblicze ale
nauczył także zgromadzonych pod sceną podstawowych kroków Salsy i Rumby. Nogi same
rwały się do tańca! Jedno jest pewne – klimat

JESTEM, DZIAŁAM, UMIEM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie informuje, że od 1 grudnia
2009 r. realizuje projekt konkursowy „Jestem, działam, umiem” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII
Działanie 7.3.
11 grudnia ubiegłego roku w Restauracji
„Kaprys” odbyło się spotkanie informacyjnorekrutacyjne, którego celem było zakwalifikowanie
10 uczestniczek, kobiet z terenu Szklarskiej
Poręby w wieku po 50 roku życia, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub pozostających w zatrudnieniu.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania: trening kompetencji i
umiejętności społecznych w zakresie: asertywności, komunikatywności, rozwiązywania konfliktów, autoprezentacji, a także pozyskiwania przychylności i wzbudzania zaufania,
a także warsztaty
w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu, warsztaty w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń multimedialnych oraz
standardowych urządzeń biurowych oraz zorganizowane zostanie spotkanie integracyjnoedukacyjne w zakresie edukacji ekologicznej.
Działania rozpoczyna się w styczniu 2010
roku. Przygotował: KOORDYNATOR PROJEKTU Justyna Mazurkiewicz

ZOSTAW SWÓJ PODATEK W SZKLARSKIEJ

Od stycznia do kwietnia 2010 roku istnieje
możliwość przekazywania 1% podatku na rzecz
organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Kto może przekazać 1% podatku? Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej 19% stawki podatku.
Ten 1% podatku mogą przekazać również
emeryci pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS
w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób,
które są rozliczane przez pracodawcę.
Jak to wygląda w praktyce?
Wniosek składa się poprzez wypełnienie

odpowiedniej rubryki w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT - 36, PIT - 36L, PIT - 37, PIT 28, PIT - 38).
Darczyńca podaje w odpowiednich rubrykach
zeznania podatkowego (zatytułowanych "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego OPP") nazwę
i numer pod jakim widnieje w KRS organizacja
.Wpisuje także kwotę, którą chce przekazać dla
OPP, nie może ona być wyższa niż 1 procent podatku należnego za 2009 rok. Pieniądze - 1% podatku należnego na konto wybranej organizacji
przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu 2010 r., pod warunkiem gdy podatnik zapłaci
w pełnej wysokości należny podatek.
Wobec powyższego, Burmistrz Szklarskiej
Poręby zwraca się z prośbą o skorzystanie z wy-

latino będzie w tym roku bardzo popularny.
Potem przyszedł czas na końcowe odliczanie i noworoczne życzenia. Kilka minut po
północy niebo nad Szklarską Porębą rozświetlił pokaz fajerwerków. O gustach się nie dyskutuje, ale z zasłyszanych opinii wynika, że pokaz ten był najciekawszym od lat. Na szczęście
kilka minut wcześniej wiatr rozwiał gęstą
mgłę, która cały wieczór zalegała nad Szklarską Porębą.
Impreza w parku Esplanada jednym się podobała, inni narzekali. Niezadowolonych nie
brakowało głownie przed wejściem na teren zabawy. Ci, którzy zdecydowali się wykupić bilet, pod sceną bawili się świetnie. Choć przyznać trzeba, że nie obyło się bez problemów.
Zabawa rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem, ze względu na spóźnienie jednego z wykonawców. Ale organizatorzy też chyba przesadzili planując rozpoczęcie zabawy o godzinie 20.00. Tłoczno w Parku zaczęło się robić
dopiero po godzinie 22.00. (red/it)

wAŻne DLA OBIOrCÓw
ŚwIADCzeŃ wYPŁACAnYCH
zA POŚreDnICTwem mOPS !

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie informuje wszystkich zainteresowanych, iż dostosowuje godziny pracy
wszystkich działów (Dział Świadczeń Socjalnych, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Dodatki Mieszkaniowe, Dział Finansowo-Kadrowy, Sekretariat i Kierownik)
do oczekiwań świadczeniobiorców pracujących
w godzinach przedpołudniowych.
W związku z powyższym począwszy od dnia
1 stycznia 2010 roku wszyscy zatrudnieni w
Ośrodku, pracują w środy do godziny 1700, natomiast w piątki przyjmują interesantów do
godziny 1400.
W celu uniknięcia utrudnień w okresie od 1
stycznia 2010 do 31 stycznia 2010 będą pełnione
w piątki dyżury wyznaczonych pracowników do godziny 15 30. Serdecznie zapraszam – Elżbieta Pawłowska kierownik MOPS
żej opisanych możliwości i finansowe wsparcie
działalności organizacji pożytku publicznego
funkcjonujących na terenie Miasta Szklarska Poręba:
1. Miejski Ludowy Klub Sportowy „WOSKAR”
Szklarska Poręba Wojcieszyce, nr KRS
0000108083, nr konta: 50 1020 5558 1111
1187 9030 0347
2. Stowarzyszenie „PUCH OSTU”, nr KRS
0000258946, nr konta: 10 1090 1984 0000
0001 0573 7513
3. Stowarzyszenie „BIEG PIASTÓW”, nr KRS
0000102760 nr konta: 59 1020 2124 0000 8402
0072 3858
4. Towarzystwo Izerskie Osada Orle, Nr KRS
0000097019
Burmistrz Szklarskiej Poręby,
Arkadiusz Wichniak
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HUSKY ZNÓW POBIEGŁY
Z początkiem roku do Szklarskiej Poręby znów zawitały psy ras północnych.
Przez trzy dni na trasach w Górach Izerskich odbywały się zawody cyklu Husqvarna Tour. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli dwaj Czesi i jeden Polak. Największe podziękowania należą
się jednak 400 psim zawodnikom, którzy
przyjechali na ten weekend z całej Europy.
Zawody miejscami miały dramatyczny
przebieg. Obfite opady śniegu były sporym
utrudnieniem, zwłaszcza podczas nocnego etapu.
Psie zaprzęgi, choć są widowiskowe to
jednak dla narciarzy biegowych bywają
utrudnieniem. Biegacze narzekają nie tyle
na pędzące psy, które niewątpliwie romantycznie wyglądają na zimowym tle
Gór Izerskich, co przede wszystkim na zanieczyszczone trasy. Psy ras północnych
swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają
podczas biegu. Ich opiekunowie w trakcie
zawodów i treningów nie sprzątają odchodów, które z pewnością nie zdobią tras

biegowych. Ponadto zamarznięte i ukryte pod śniegiem rysują ślizgi nart. Dlatego gospodarze Polany Jakuszyckiej nie wyrażają zainteresowania dalszą współpracą
z maszerami. Na domiar złego uwagi
mają przyrodnicy(!). Czy to oznacza, że
psie zaprzęgi po wielu latach owocnej
współpracy znikną z krajobrazu Szklarskiej
Poręby? Miasto nie dysponuje swoimi terenami w rejonie Polany Jakuszyckiej. Nie
dysponuje też ratrakami, które są niezbędne
do przygotowania tras. Dlatego pałeczka
leży po stronie organizatorów turystyki narciarskiej i zawodów psich zaprzęgów. To
oni muszą znaleźć wspólny język i porozumienie. Wśród biegaczy narciarskich, a
także nawet niektórych organizatorów
Biegu Piastów, nie brakuje opinii, że
można wytyczyć trasy, na których psie zaprzęgi nie będą kolidować z narciarstwem
biegowym. Trzeba tylko chcieć, tym bardziej, że organizatorzy zawodów za przygotowanie tras płacą niemałe pieniądze,
które później można spożytkować na zadania statutowe.(red)

Takie są właśnie Karkonosze - Kraina
Wichrów i Mgieł. I taki też jest tytuł albumu z fotografiami pana Tomasza Olszewskiego ze Szklarskiej Poręby. To bogaty zbiór czarno - białych fotografii powstałych w przeciągu całego życia twórczego artysty. W czterech rozdziałach
zatytułowanych kolejno: Wiatr, Mgła,
Drzewa i Kamienie znajdziemy fotograficzną dokumentację polskich Karkonoszy
z ich surowym klimatem, niepowtarzalnymi skalnymi formami oraz wyjątkową
przyrodą.
Pięknie i starannie wydany album ma
postać niewielkiej książki, ale stanowi
esencję karkonoskiej fotografii, szczególny pamiętnik z gór i wyszukany prezent
dla miłośników Karkonoszy.
Wydanie albumu zbiegło się z podwójnym jubileuszem w życiu autora: 50
- leciem jego członkostwa w Związku Polskich Artystów Fotografików i 80-tymi
urodzinami. Z tej okazji w jeleniogórskim

BWA odbyło się uroczyste spotkanie z panem Tomaszem Olszewskim, który profesjonalnie fotografią zajmuje się od połowy ubiegłego stulecia. W latach 19531960 brał udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych oraz czternastu salonach zagranicznych.
W roku 1968 otrzymał nagrodę Miasta
Wrocławia w dziedzinie fotografii.
W latach 1960-1982 dziewięć
indywidualnych wystaw premierowych. Także wydane dwa
albumy fotograficzne: „Wrocław
Stary i Nowy” i „Moje Miasto”.
Równolegle działał w pracowniach urbanistycznych (Wrocław,
Białystok, Jelenie Góra), przygotowując fotograficzne uzasadnienia decyzji krajobrazowych. W latach (1982-2000) wystawa indywidualna „Kraina Wichrów i Mgieł” - Jelenia Góra,

PODWÓJNY JUBILEUSZ

KOLEJNY DUKAT

zostaje Herb Szklarskiej Poręby.
Talarami o wartości 6 złotych można
płacić w oznakowanych placówkach handlowych. Choć rzeczywistość jest inna. Zazwyczaj turyści domagają się wydania
reszty w talarach zabierając je na pamiątkę. (red)

POGODA
NA SZRENICY
Od poniedziałku do piątku w programie
"Pogoda dla narciarzy" emitowanym w
TVP Wrocław prezentowane są aktualne
warunki pogodowe na stokach Ski Areny
Szrenica. Komunikat nadawany jest rano
o godzinie 7:45 oraz wieczorem o 18:10.
TVP Wrocław promuje program również na swojej stronie internetowej i w gazetach z programem telewizyjnym. (Infosystem)

Bad Harzburg, Szklarska Poręba.
Interesuje go wizualna strona zjawisk
społecznych, które fotografuje, jako swoiste znaki czasu. Wędrówki z aparatem po
lesie traktował zawsze, jako odpoczynek
od spraw ludzkich, dlatego w jego zdjęciach przyrody człowiek pojawia się tylko jako sztafaż.
Album „Karkonosze Kraina Wichrów
i Mgieł” wydany został przez wydawnictwo Moniatowicz Foto Studio. (red)

Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,

ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Kolekcjonerzy dukatów lokalnych mają
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
kolejną okazję do wydatków, ponieważ na
pod kierownictwem
rynku pojawiły się kolejne „miejskie pieFeliksa Rosika Sekretarza Miasta
niądze”. Tym razem na awersie jest narciarz
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
zjazdowy. W poprzedniej zimowej edycji
był to biegacz. Na rewersie niezmiennie poBiuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 18 stycznia 2010 nr 1/10 (41)
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