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CZARNE CHMURY NAD WYCIĄGIEM?
Generalny Dyrektor Ochrony
Środowiska złożył w Samorządowym Kolegium odwoławczym
wniosek o uchylenie tzw. „Decyzji
środowiskowej wydanej dla budowy nowego wyciągu na Szrenicy”. Jeśli jego zarzuty SKO uzna
za zasadne, wówczas jest wielce
prawdopodobne, że budowa wyciągu zostanie wstrzymana. Ale do
tego jest jeszcze daleka droga.
Kolej linowa „Szrenica III” budowana jest od początku lipca na
podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Zdaniem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, błędy popełniono w roku 2006, gdy
wydawano decyzję środowiskową umożliwiającą prowadzenie inwestycji na terenie Natura 2000 i Parku Narodowego.
Skarżący tę decyzje uważa, że ówczesne
władze miasta wydały ją z rażącym naruszeniem prawa, uznając bowiem, że budowa nowego wyciągu na Świąteczny Kamień jest inwestycją strategiczną dla miasta
i jako taka wypełnia warunki art.34 ustawy
o ochronie przyrody mówiącej, że „jeżeli
przemawiają za tym konieczne wymogi
nadrzędnego interesu publicznego, w tym
wymogi o charakterze społecznym lub
gospodarczym”. Tymczasem Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska po 4 latach
uznał, że inwestycja ta nie spełnia warunku
nadrzędnego interesu publicznego. Powołuje się przy tym na wyrok sądu z 2007 w
zupełnie innej sprawie, oderwanej od rzeczywistości Szklarskiej Poręby.
Na pytanie, czy po 4 latach można skarżyć decyzję, odpowiedź w tym wypadku
jest twierdząca. Niestety „zieloni” mają do
tego prawo. Co wcale nie oznacza, że
mają rację i SKO uchyli decyzję środowiskową. Na razie Samorządowe Kolegium Odwoławcze jest na etapie zbierania dokumentów i opinii stron. Wśród tych
pism, można znaleźć odpowiedź Karkonoskiego Parku Narodowego, którego
dyrekcja jest zaskoczona złożonym wnio-

skiem. Tym bardziej, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nie wystąpił
do KPN o dokumentację w tej sprawie.
Czytając jego pismo trudno nie odnieść
też wrażenia, że nie wie o czym pisze.
Podnoszony jest bowiem zarzut dot.
ochrony cennych gatunków ptaków (cietrzewi), które, jak można by domniemywać na podstawie wystąpienia do SKO,
występują właśnie tam, gdzie budowany
jest wyciąg. Tymczasem Generalny Dyrektor powołuje się na literaturę naukową,
która dotyczy całych Karkonoszy, a więc
obszaru wielokrotnie większego. Ponadto,
nowy wyciąg budowany jest na obszarach
zagospodarowanych turystycznie, pomiędzy istniejącymi nartostradami. Gdyby
piszący skargę do SKO zapoznał się z dokumentacją i obejrzał inwestycję w terenie, nie pisałby rzeczy, które wprawiły w
osłupienie urzędników z Ministerstwa
Środowiska także zaskoczonych tym wystąpieniem. Zwłaszcza, że inwestycja i dokumentacja były bardzo dokładnie prześwietlone przez ministerstwo i to
kilkakrotnie. Włos na głowie jeży się też
wielu mieszkańcom, którzy wyrażają gotowość spotkania się z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, aby ten
prosto w oczy wyjaśnił, dlaczego inwestycja, o którą miasto walczy od kilkunastu lat, nie spełnia wymogów nadrzędnego

interesu publicznego, w tym wymogów „o charakterze społecznym lub
gospodarczym”.
Sprawa zaskarżenia decyzji środowiskowej prawdopodobnie nie
miałaby miejsca, gdyby nie działalność stowarzyszenia Pracowania Na
Rzecz Wszystkich Istot. Widnieje
ono w stopce instytucji i osób, które
otrzymały skargę do wiadomości.
Ta radykalna organizacja „ekologiczna”, która narciarstwo uważa za
zło absolutne, znana jest z takich wystąpień. W sprawie wyciągu na Szrenicę mieliśmy z nimi kontakt w latach 2005-2006, gdy trwał proces
wydawania decyzji środowiskowej. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymywało wówczas opinie władz miasta,
które Pracowni nie uznawały za stronę postępowania. Ówczesne problemy z Pracownią, dziwnym trafem skończyły się po
wizycie Grzegorza Sokolińskiego i Mirosława Pluty w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska. Obaj, jako członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej,
pojechali zapoznać się z dokumentami i
rozliczeniami projektów realizowanych
przez sudecki oddział Pracowni Na Rzecz
Wszystkich Istot, a finansowanych z pieniędzy Funduszu. Pięć dni później, do
Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie
wpłynęło pismo, że Pracownia odstępuje
od zajmowania stanowiska w sprawie decyzji środowiskowej, a oddział Sudecki
tego stowarzyszenia, zostaje rozwiązany.
To pewnie tylko zbieg okoliczności.
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NOWY ROK Z NOWĄ DYREKCJĄ
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego
w SP1 zmieniło się kierownictwo. Nowym dyrektorem tej szkoły została Joanna
Skrzycka.
Zmiany na stanowisku związane są ze
sprawą, którą media szeroko opisywały w
czerwcu i lipcu. Poprzednia dyrektor,
która jednocześnie prowadziła zajęcia z informatyki, pozostawiła uczniów bez
opieki, a ci w efekcie oglądali strony pornograficzne. W sierpniu znaleziono dzien-

nik zajęć z informatyki. Okazało się, że
jego prowadzenie dalece odbiegało od
przyjętych w oświacie standardów. Wśród
zarzutów, jakie kierowane są pod adresem
odwołanej dyrektor są też sprawy związane z finansami. Zebrana dokumentacja
wskazuje, że dyrektor sama sobie wypłaciła nagrodę pieniężną, mimo, że takiej nie
przyznał jej burmistrz. Na liście gratulacyjnym z okazji Dnia Święta Edukacji narodowej, dyrektor dopisała „przyznaję

NOWY ROK SZKOLNY
Po dwumiesięcznej przerwie rozpoczął się nowy rok szkolny 2010/2011.
1 września br. był szczególnym dla
41 uczniów klas pierwszych, którzy w
tym dniu rozpoczęli swoją przygodę
ze szkołą.
Po miłych, pełnych przygód wakacjach z wielką ochotą wracamy do
szkoły. Z zapasem pozytywnej energii,
kolejnymi postanowieniami, a także
większą motywacją do pracy – rozpo-

czynamy zmagania z własnymi słabościami i walkę o lepszą przyszłość, na
którą jedynie my tak naprawdę mamy
wpływ.
W związku z tym, życzę wszystkim
samych sukcesów: Dyrekcji i Nauczycielom dużo cierpliwości, a Wam
Drodzy uczniowie wytrwałości w dążeniu do upragnionych celów.
Burmistrz Arkadiusz Wichniak

KOMUNIKAT KSWiK
Szanowni Mieszkańcy Szklarskiej Poręby
W ostatnim czasie, bardzo częste i intensywne opady deszczu spowodowały
zabarwienia wody w sieci wodociągowej.
Dzieje się tak, gdyż pobieramy wodę z
ujęć powierzchniowych uzależnionych
od opadów. Woda ta uzdatniana jest w Stacji Uzdatniania Wody „Leśny Domek”,
która wchodzi w ostatnią fazę budowy.
Obecnie nie może jeszcze odbarwiać borowiny dostającej się do wody uzdatnianej w „Leśnym Domku”. Ponieważ jest to
w tej chwili jedyna działająca stacja, nie
można jej wyłączyć na czas budowy. Po
odebraniu Stacji Uzdatniania Wody „Leśny Domek”, woda do niej będzie dostarczana prawie wyłącznie z systemu
„Łabski Szczyt” czyli Kanał Szrenicki,
Szrenicki Potok oraz Stok Szrenicki. W tej
chwili woda z tego ujęcia, która jest czysta, zasila tylko „Zdrój Uliczny” przy ul.
1- Maja. W pozostałych przypadkach
wody z Łabskiego Szczytu mieszają się
z wodami powierzchniowymi, które powodują brunatne zabarwienie.
Pragniemy zaznaczyć, że woda jest
systematycznie badana przez Sanepid,
który potwierdza zgodność z normami
2

pod względem bakteriologicznym, a więc
jest ona bezpieczna do spożycia. Nie
można natomiast wyeliminować zabarwienia do chwili wybudowania Stacji
Uzdatniania Wody.
Podczas realizacji w Szklarskiej Porębie największej inwestycji wodno-kanalizacyjnej spośród Gmin Karkonoskich,

Pani nagrodę pieniężną”. Swoje imię i nazwisko dopisała też do wykazu pracowników szkoły, którym burmistrz przyznał
nagrody pieniężne. Sprawa trafiła do prokuratury. Nadto kontrola w szkole wykazała też, że odwołana dyrektor sama sobie
przyznawała 20% dodatek za warunki
pracy, mimo, że to również należy do wyłącznych kompetencji burmistrza.

OTWARCIE
śWIETLIC
W związku z rozpoczęciem nowego
roku szkolnego 2010/2011 po przerwie
wakacyjnej z dniem 1 września prace
wznawiają obie świetlice działające przy
MOPS-ie.
Zarówno godziny otwarcia Świetlicy
Środowiskowej „Plus” mieszczącej się
przy ulicy Słowackiego 13 jak i Świetlicy
Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka”
mieszczącej się przy ulicy Kolejowej 22
nie ulegają zmianie w stosunku do roku
ubiegłego. (mops)
mieszkańcy wykazali bardzo wiele zrozumienia dla uciążliwości z tym związanych. Dlatego też, jeszcze raz prosimy o
wyrozumiałość w końcowym etapie inwestycji, którego zakończenie planowane
jest na 31.10.2010 r.
Za wszelkie niedogodności przepraszamy mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Zarząd Karkonoskiego Systemu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
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KOLEJ IZERSKA REAKTYWACJA 2

28 sierpnia 2010 roku znów wznowiono regularne połączenia na trasie kolejowej Szklarska Poręba – Harrachov. Po
przeszło 50 latach pociąg połączył obie
miejscowości i cieszy się ogromną popularnością.
Na początku lipca oficjalnie oddano do
użytku odbudowane torowisko ze Szklarskiej Poręby do Harrachova. Inwestycja
prowadzona przez Urząd Marszałkowski
dzięki dotacji unijnej, zakończyła wieloletnie starania mieszkańców Szklarskiej
Poręby i sympatyków Kolei Izerskiej z
Polski i Czech, o odbudowę i przywrócenie zlikwidowanych pół wieku temu połączeń. I faktycznie, zaraz po uroczystości na dworcu w Szklarskiej Porębie,
wyruszył pociąg wypchany po brzegi oficjelami i mieszkańcami dojeżdżając do
Korenova i wracając z powrotem do
Szklarskiej Poręby. Jak się zaraz okazało,
był to falstart. Nie wgłębiając się w historię i dociekanie po której stronie granicy leży wina, jedną z przyczyn był
brak bezpośredniego połączenia telefonicznego pomiędzy stacjami w Szklarskiej
Porębie i Tanvaldzie. Niezależna łączność

kolejowa jest niezbędna do tego, aby jeździły pociągi na trasach międzynarodowych.. W efekcie, następnego dnia pociągi
zaczęły dojeżdżać wyłącznie do Polany
Jakuszyckiej, skąd dalej do Harrachova
można było dojechać podstawianym autobusem.
Mimo tych komplikacji, reaktywowane połączenie kolejowe było wakacyjnym hitem. W niektóre dni szynobus był
wypchany po brzegi. Częściowo reaktywowana „kolej izerska” stała
się turystyczną atrakcją, na
przekór tym, którzy jeszcze
kilka miesięcy temu uważali,
że jej utrzymanie będzie nieopłacalne. Co więcej, ruch
turystyczny nie odbywa się
tylko w jednym kierunku. W
szynobusie można z powodzeniem usłyszeć zarówno
polski jak i czeski język. Sąsiedzi bardzo chętnie ostatnio
odwiedzają Szklarską Porębę
by korzystać z naszych atrakcji turystycznych i poznawać
region. Tym samym upada

NAPRAWA SZLAKÓW
700 tysięcy złotych pochłonie remont
szlaków turystycznych zniszczonych podczas wakacyjnych ulew jakie tego lata nawiedziły Karkonosze.
W sobotę, 7 sierpnia 2010, spadło 57
litrów wody na metr kwadratowy. Opad
spowodował uszkodzenie mostu nad Potokiem Szrenickim na szlaku turystycznym prowadzącym do Schroniska pod

Łabskim Szczytem. Deszcze podmyły
kilkaset metrów żółtego szlaku, zniszczone są murki oporowe oraz pobocza.
Oprócz tego prawie całkowicie zniszczona została betonowa platforma widokowa przy wodospadzie Kamieńczyka.
Od 18 sierpnia Karkonoski Park Narodowy przywrócił zwiedzanie jednej z
największych atrakcji naszego miasta.

kiedyś wysuwany argument, że polscy turyści koleją uciekną do Czech. Nic takiego
się nie dzieje, a co więcej, połączenie kolejowe, zwiększa turystyczną atrakcyjność
całego miasta.
28 sierpnia 2010, po kilku tygodniach
dodatkowych prac, udało się już w pełni
uruchomić połączenie bez konieczności
przesiadania. Pociąg, mimo zimnego i
deszczowego ostatniego wakacyjnego
weekendu, cieszył się dużym powodzeniem, co dobrze rokuje na jesienną przyszłość. Co prawda, w tygodniu nie będzie
on już tak wypełniony jak podczas wakacji, ale podczas weekendów nikt nie powinien narzekać na frekwencję. Tym bardziej, że od 1 września, połączenia
kolejowe prowadzone są na trasie już od
Jeleniej Góry, a dzięki odpowiedniemu
skomunikowaniu połączeń w Korenovie,
korzystając z przesiadki, można dojechać do Tanvaldu.
Obsługujący pociąg konduktorzy nie
kryją zaskoczenia dużą frekwencją w sezonie letnim i już się zastanawiają, co będzie się działo w sezonie zimowym. Frekwencja nie powinna być niższa. Jak
zapewnia zarządca linii będzie ona utrzymywana zimą tak, aby zapewnić normalne kursowanie szynobusów.

Zejście do wąwozu zostało jednak otwarte
w ograniczonej formie tj. tylko do końca
metalowych przęseł. Dlatego zmniejszeniu uległa liczba osób przebywających
jednocześnie na dolnym tarasie widokowym. Na razie nie wiadomo, kiedy platforma zostanie naprawiona. Karkonoski
Park Narodowy złożył odpowiedni wniosek do ministerstwa o sfinansowanie remontów. Czekają na odpowiedź.
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Z CERAMIKĄ NA TY
Pogoda pokrzyżowała plany organizatorów bezpłatnych warsztatów ceramicznych w
pensjonacie Raad na Uroczysku. Od 25 sierpnia przez cztery kolejne dni każdy mógł
spróbować tworzyć w glinie. Na warsztaty
zgłaszali się zarówno turyści, jak i mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Tajniki pracy w glinie poznawali dorośli i dzieci. Wielu jednak
rezygnowało ze względu na zmienną aurę, bowiem początkowo zajęcia odbywać się miały
na świeżym powietrzu. Wiatr i przelotne
deszcze zagoniły uczestników do środka.
Opiekę artystyczną nad tegorocznymi
warsztatami objęła Marika Benke - Gajda wykładowca na Wydziale Rzeźby ASP w Kra-

kowie, laureatka wielu prestiżowych nagród artystycznych. Pomimo zmiennej
pogody udało się odpalenie pieca węgierskiego. Zbudowany jest on z cegły
klinkierowej. Prace w piecu węgierskim
zasypywane są koksem i wypalają się
przez dwie doby, co jest bardzo widowiskowe, szczególnie wieczorem i nocą.
W trakcie warsztatów otwarta została
wystawa zatytułowana „Ceramiczny
Karkonosz”, na której pokazano prace
artystów uczestniczących w corocznych
plenerach ceramicznych organizowanych w Pensjonacie Raad na Uroczysku.

ŻEBEROKOWY MISTRZ

Aby wywalczyć ten zaszczytny tytuł musiał zjeść aż 3 kilogramy mięsa duszonego
w warzywach. Zrobił to najszybciej i wygrał.
Drugiemu w klasyfikacji Oskarowi Kowalczykowi z Cieplic kibicowali mama, brat i
narzeczona Basia. Udało mu się zjeść 2,5 kg
żeberek. Rewelacyjny rodzinny doping żony

HIT DUCH
Magiczny Szlak Ducha Gór okazał się
prawdziwym wakacyjnym hitem. Nie było
dnia, aby ktoś w Informacji Turystycznej o
niego nie pytał. W różnych punktach miasta
można było również spotkać całe rodziny z
charakterystycznym przewodnikiem w ręku.
Szlak Ducha Gór to świetna oferta właśnie
dla rodzin z dziećmi. Długie wędrówki po
górach, obcowanie z przyrodą to przyjemność, którą doceniają osoby mające szkołę
podstawowa już za sobą. Młodsi często są
znużeniu długimi wycieczkami. Dla nich
właśnie szlak z Rzepiórem to świetne rozwiązanie. Zwiedzają okolice Szklarskiej Poręby, uczestnicząc jednocześnie w grze te4

Beata, córki Natalii i Patrycji, z chóralnym wykonaniem własnej piosenki miał
Leszek Holek. Rodzina wpierała go
śpiewając m.in „Leszek chudy jest, lecz
byk. Te żeberka zje więc w mig”. Mimo
tego Panu Leszkowi nie udało się stanąć
na podium. Trzeci w klasyfikacji był Janusz Popiołek. Zostawił na talerzu tylko
81 deko pysznych żeberek.
Mistrzostwa odbyły się w sobotę 28
sierpnia na terenie Parku Dinozaurów.
Zawodnicy pochodzili z rejonu jeleniogórskiego oraz z Rawicza i Malborka.
W mistrzowskim jury wyczyny uczestników oceniali: burmistrz Szklarskiej Poręby
Arkadiusz Wichniak, Fred Flinston w kolorowym stroju i szef gastronomii w DinoParku Mateusz Murawski.
Nagrodami w imprezie były dostarczone
przez sponsorów puszki pepsi i piwa (po 200
renowej. W najbardziej interesujących punktach szlaku znajdują się granitowe głazy zawierające tajemnicze hologramy. Znaki te są
częścią gry, w której każdy może wziąć
udział. Należy jedynie zaopatrzyć się w Informacji Turystycznej w pakiet materiałów pomocniczych pod nazwą
„Księga Skarbów”, w skład której
wchodzą: Przewodnik Magiczny
Szlak Ducha Gór, notes i ołówek do
odrysowania hologramów. Kto odwiedzi wszystkie punktu zaznaczone
na mapie kolorem zielonym i odwzoruje hologram za pomocą miękkiego
ołówka w notesie zostanie wpisany do
wyjątkowej „Księgi Zdobywcy Skarbów”, a także otrzyma pamiątkowy
certyfikat oraz miano „Odkrywcy

szt. dla zwycięzcy, 50 szt. za drugie miejsce i 25 szt. za trzecie miejsce) oraz pobyt
z kolacją w Pałacu Staniszów i pakiety
wstępu wraz biletami do Kina 5D i poczęstunkiem na terenie Dinoparku.
Imprezie towarzyszyła oprawa muzyczna
i liczne konkursy dla dzieci. Obecni na imprezie goście mogli skorzystać również z pozostałych atrakcji Dinoparku - ścieżki edukacyjnej z ogromnymi figurami dinozaurów,
DinoShopu oraz Kina 5 D. W promocji były
oczywiście wielkie porcje żeberek z zasmażaną kapustą. Honorowy patronat nad
imprezą objął Burmistrz Szklarskiej Poręby. Patronat medialny zapewniły: Nowiny
Jeleniogórskie, Gazeta Wyborcza i Muzyczne Radio. Impreza odbyła się dzięki
sponsorom: Pepsi, Piast, Pałac Staniszów,
Iglorenoma, Janex i Gronex.
Organizatorzy Mistrzostw- Park Dinozaurów w Szklarskiej Porębie - już dziś serdecznie zapraszają na kulinarne zmagania w
przyszłym roku.
Magicznej Szklarskiej Poręby”. Goście wędrujący po szlakach Szklarskiej Poręby razem z Duchem Gór są zgodni – na pewno
będą polecać rodzinie i znajomym taką
formę aktywnego spędzania czasu.
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KTO GRA NA KORZYśĆ MIASTA?
Spółka Prestomax, która przegrała pierwszy
proces o nakłady, które rzekomo poniosła na
dzierżawione od miasta budynki kliniki „Wzrok”,
wniosła apelację do sądu okręgowego.
Nie jest to zaskoczenie, zważywszy, że kierownictwo tej spółki zapowiadało zaskarżenie
niekorzystnego dla niej wyroku, a pozytywnego
dla mieszkańców Szklarskiej Poręby. Sąd pierwszej instancji w całości oddalił żądania Prestomaxu i tym samym z budżetu miasta nie trzeba
wypłacać 800 tys. zł. Spółka nie przedstawiła żadnych wiarygodnych dokumentów, na podstawie
których można by uznać, że przeprowadziła jakiekolwiek remonty, za które teraz domaga się
zwrotu pieniędzy. Co więcej, przed sądem udowodniono, że remonty prowadziło nieistniejące
obecnie Państwowe Przedsiębiorstwo „Modernbud”, zanim jeszcze powstała klinika „Wzrok”.
Te informacje szeroko były omawiane na łamach
biuletynu.
Dwaj mieszkańcy Szklarskiej Poręby, po
przeczytaniu relacji z procesu, uznali, że muszą
wspomóc spółkę „Prestomax” i w trosce o spra-

wiedliwość, z własnej inicjatywy, napisali do jej
kierownictwa list. Jerzy Łotarewicz, kiedyś radny
i dzierżawca miejskiego pensjonatu oraz Ryszard
Głodek, który również kiedyś był radnym, a później kierownikiem MZGL, napisali, że są gotowi
przed sądem opowiedzieć o tym, co widzieli i co
pamiętają.
Jerzy Łotarewicz pamięta, że spółka „prowadziła rozległe prace budowlane”. Problem w tym,
że to co pamięta Pan Jerzy Łotarewicz spółka dotychczas nie potrafiła udowodnić przedstawiając
choćby jeden wiarygodny dokument, że prace te
prowadziła w czasach, gdy budynki dzierżawiła
od Miasta Szklarska Poręba.
Ryszard Głodek, pamięta zaś uchwałę Rady
Miasta, która wyraziła niegdyś „zgodę na hipotekę na obiekcie Jutrzenka III (później Oko III dop. red.) w związku z potrzebą zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie remontu
adaptacji na cele związane z planowanym uruchomieniem kliniki Wzrok”. Nikt jednak nie kwestionuje faktu, że Rada Miasta wyraziła zgodę na
zastaw pod hipotekę. Jednak sam „Prestomax”

twierdzi, że remonty przeprowadzono na długo
przez zaciągnięciem tego kredytu. Co więcej, istnieją dokumenty świadczące o tym, że remonty
zostały prowadzone w czasach, gdy budynki były
w zarządzie FWP, czyli jeszcze przed ich komunalizacją i na długo przez ich przejęciem przez
miasto! A to oznacza, że adresatem roszczeń Prestomaxu ( i nie tylko) powinien być FWP, a nie
mieszkańcy Szklarskiej Poręby.
Wyrok pierwszej instancji jest sprawiedliwy
i korzystny dla budżetu miasta, czyli dla mieszkańców Szklarskiej Poręby i powinien być pewnym ostrzeżeniem dla pozostałych (byłych)dzierżawców, którzy bezprawnie zajmują budynki i nie
chcąc ich opuścić, domagają się nie tylko zwrotu
setek tysięcy złotych za rzekome remonty, lecz
jednocześnie przyznania im bez kolejki mieszkań
komunalnych. Jeden z dzierżawców domaga się
nie jednego lecz nawet kilku mieszkań. Wszystkie te sprawy będą musiały kończyć się w sądach
i pewnie z tym samym skutkiem jak ta Prestomaxu. Już wkrótce do sądu złożone zostaną
wnioski o eksmisję. (red)

TERAZ CZAS NA BIAŁKĘ I HUTĘ
24 sierpnia odbyło się spotkanie pracowników
MOPS zaangażowanych w prace nad „Mapą potrzeb i zasobów dzielnic Biała Dolina i Osiedle
Huty”. Omawiano sposób kolportażu ankiet,
które mają posłużyć do zebrania materiału informacyjnego na temat postrzegania miejsca swojego
zamieszkania przez mieszkańców obu dzielnic
oraz oczekiwań tychże mieszkańców w stosunku
do Ośrodka Pomocy Społecznej. Postanowiono
zwrócić się o pomoc w rozpowszechnianiu ankiet
do miejscowej parafii rzymsko-katolickiej pod
wezwaniem św. Maksymiliana oraz miejscowego Chrześcijańskiego Zboru Świadków Je-

GRZYBOBRANIE
W sobotę 4 września 2010 r. Partnerstwo
„Wspólnie dla Szklarskiej Poręby” zorganizowało
już po raz drugi otwarte Mistrzostwa Szklarskiej
Poręby w grzybobraniu. Na starcie stawiło się 20
załóg. Punktualnie o godz. 11.00 jury zawodów
po opatrzeniu każdego uczestnika wizerunkiem
Ducha Gór, który gwarantował bezpiecznie
przedarcie się grzybiarzy przez gęstwinę Jakuszyckich lasów, dzikich ostępów i mokradeł, wystartowało zawodników na zbiór. Każdy z grzybiarzy ma swoje tajemne miejsca obfitych
wysypów, toteż w mgnieniu oka wszyscy grzybiarze zniknęli w leśnych ostępach. Zresztą w tym
roku grzybów mamy w bród, nawet amatorzy wracają z pełnymi koszami borowików, podgrzybków
czy maślaków . Już po trzech godzinach w Osadzie Turystycznej Orle zawodnicy prezentowali
swe trofea. Jury miało wiele pracy z oceną,
wszak regulamin przewidywał kilka konkurencji:
na ilość zebranych borowików szlachetnych,
wagę, na grzyba o największej średnicy kapelusza, o najgrubszym trzonie, na najdorodniejszy

a Poręba 6 września 2010 nr 14/10 (54)

howy. Ustalono także miejsca, w których ustawiono urny, do których należy wrzucać wypełnione ankiety. Będą to: MOKSIAL, sklepy spożywcze na Białej Dolinie, w sklepie „Zioła i leki”
na Białej Dolinie, w Ośrodku Zdrowia, w Przedszkolu nr 2 na Osiedlu Huty i w MOPS-ie.
Rozesłano także zaproszenia na pierwsze
spotkanie z mieszkańcami, które odbyć się ma 1
września 2010 roku o godzinie 16.00 w MOKSIAL-u przy ulicy Słowackiego 13. Ustalono
również szczegóły techniczne dotyczące samej
organizacji spotkania.
Miejski Ośrodek pomocy Społecznej od czte-

rech lat prowadzi badania oczekiwań mieszkańców Szklarskiej Poręby. W każdej części miasta,
która ma swój niepowtarzalny charakter, oczekiwania są różne. Ich poznanie umożliwi nie tylko
lepsze dopasowanie inwestycji, ale również możliwość lepszej aktywizacji zawodowej i społecznej. Przykładem jest Szklarska Poręba Dolna,
gdzie powstał program „Zdolna Dolna”, o którego
realizacji wielokrotnie informowaliśmy na łamach Biuletynu. Dlatego zachęcamy mieszkańców Huty i Białki do uczestniczenia w spotkaniach i wypełniania ankiet. (MOPS)

okaz - toteż praca komisji przy przeglądzie, sortowaniu, mierzeniu i ważeniu pochłonęła ponad
godzinę. A grzybiarze posilali się pysznym krupnikiem z grzybami zaserwowanym przez gospodarza Orla p. Staszka Kornafela i opowiadaniem
anegdot o grzybiarzach i grzybobraniach.
W końcu obwieszczenie wyników, wręczenie
nagród i dyplomów. Nominowani do nagród dostąpili zaszczytu przyjęci do grona Starych Grzybów i Purchawek a zwycięzcy uzyskali tytuły (w
kolejności zajętych miejsc): Płachetki kołpakowatej, Ozorka pospolitego, Dwupierścieniaka
cesarskiego, Gąsówki nagiej, Sromotnika bezwstydnego, Czernidłaka pospolitego, Gołąbka
wymiotnego, Wieruszki zatokowatej i Gąski niekształtnej. Impreza miała charakter nie tylko relaksacyjny ale też edukacyjny. Licznie przebywający na Orlu turyści mieli okazję podziwiania
wielu gatunków grzybów – plonu sobotniego
zbioru miłośników grzybów i grzybobrania.
Członkowie jury to prawdziwi profesjonaliści,
bezbłędnie rozróżniający grzyby jadalne od niejadalnych i trujących. Dzielili się swoją wiedzą
z zainteresowanymi. Jedynym nierozstrzygnię-

tym problem pozostało zakwalifikowanie borowika ceglastoporowego, którego 2 okazy znalazły się w koszach grzybiarzy, czy jest gatunkiem
chronionym czy nie. Różne atlasy różnią się w tej
kwalifikacji. Ponad wszelką wątpliwość należy
on do grzybów rzadkich a występuje w górach południowej Polski w lasach iglastych i mieszanych.
Organizatorzy II Mistrzostw w Grzybobraniu
dziękują Panu Markowi Kordasiewiczowi za
umożliwienie zwiedzenia unikatowej kolekcji
przycisków szklanych do papieru, które wystawione są w Szklanej Hucie na Orlu.
Zapraszamy za rok na kolejną, już III edycję
Mistrzostw Szklarskiej Poręby w grzybobraniu.
Partnerstwo „Wspólnie dla Szklarskiej Poręby”
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PRZETARG
Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujące przetargi ustne nieograniczone:
1. Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby przy ul.
Waryńskiego, stanowiącej działkę gruntu nr
244 obr. 3 o powierzchni 546 m2.

Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi
wieczystej. Przy granicy działki przebiega
napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia ze słupem oraz kolektor sanitarny.
Obecnie w ewidencji gruntów teren działki nr
244 oznaczony jest symbolem: Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 marca
2010 r, natomiast drugi w dniu 11 czerwca
2010 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
W zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej
Nr XII/90/07 z dnia 10.09.2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym
symbolem MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W uchwalonym
przez Radę Miejską w Szklarskiej Porębie
planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego terenów w obszarze ulic
Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej działka nr 244 obr. 3 znajduje
się w obszarze oznaczonym symbolem
MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (istniejącej) . Uchwała nr
XLV/531/2010 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 stycznia 2010 r. w
sprawie uchwalenia planu została ogłoszona w dniu 8 czerwca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego (nr 105, poz. 1646) i weszła w
życie w dniu 9 lipca 2010 r.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości – 55.000,złotych, a minimalne postąpienie – 1% ceny
wywoławczej nieruchomości.
2. Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Poręby przy ul. Piastowskiej, stanowiącej działkę gruntu nr 307/2 obr. 3 o
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powierzchni 317 m2. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Obecnie w
ewidencji gruntów teren działki 307/2 oznaczony jest symbolem: Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 29 marca
2010r, natomiast drugi w dniu 11 czerwca 2010r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:
W zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady
Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10.09.2007
r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem M tj. tereny
zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej
intensywności oraz w obszarze oznaczonym symbolem MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W
uchwalonym przez Radę Miejską w
Szklarskiej Porębie planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego, Matejki i Jeleniogórskiej
działka nr 307/2 obr. 3 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (istniejącej). Uchwała nr XLV/531/2010 Rady
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia planu została
ogłoszona w dniu 8 czerwca 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
(nr 105, poz. 1646) i weszła w życie w dniu 9
lipca 2010 r.
Ponieważ działka nr 307/2 znajduje się w strefie ochronnej cmentarza, w związku z czym
przy ustalaniu zagospodarowania działki należy
uwzględnić przepisy szczególne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak
określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości – 25.000,złotych, a minimalne postąpienie – 1% ceny
wywoławczej nieruchomości.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium w
wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM
WBK S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr
konta: 03109019840000000100810039 w terminie do dnia 10.09.2010 r. W przypadku regulowania wadium za pośrednictwem poczty
lub banków wpłatę należy dokonać z takim
wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła

na konto Urzędu Miejskiego w określonym w
ogłoszeniu terminie. Wadium wniesione przez
uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone
zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie
przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia
umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia Burmistrz Szklarskiej
Poręby może odstąpić od zawarcia umowy, a
wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:
- Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
- Aktualne dane z właściwego rejestru oraz
struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i
aktualną listę wspólników dla osób prawnych.
- Dowód wniesienia wadium.
III. Uczestnicy przystępujący do przetargu
zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a w przypadku
osób prawnych również pełnomocnictwo do
występowania w ich imieniu.
IV. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej
jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
V. Wylicytowana cena nieruchomości powiększona o podatek VAT w wysokości 22%
płatna nie później niż do dnia zawarcia umowy
notarialnej.
VI. O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona pisemnie,
najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
VII. Koszty aktu notarialnego i opłatę sądową
ponosi nabywca.
VIII. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są
przed podpisaniem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie
nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
IX. Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów.

Przetargi odbędą się w dniu 13
września 2010. o godz. 1200 w sali nr
2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2
Szczegółowych informacji udziela Referat
Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 715 lub 75 75 47 726. Dodatkowe informacje o nieruchomościach
będących przedmiotem przetargów dostępne są
również w internecie pod adresem:
www.szklarskaporeba.pl
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POMÓŻ

POWODZIANOM

Z BOGATYNI
W czwartek 2 września 2010 r. samochodem firmy FHUT „Paweł” Paweł Pilawski już po raz drugi odjechały z Urzędu
Miejskiego dary zebrane przez mieszkańców Szklarskiej Poręby dla powodzian z
Bogatyni. Ludziom, którym żywioł zabrał
wszystko, każda forma wsparcia rzeczowego i finansowego jest nieoceniona. Jak
informuje koordynator pomocy powodzianom w UM w Bogatyni np. Marcin
Pendrak, najbardziej poszukiwane artykuły
to środki czystości i chemia gospodarcza,
artykuły gospodarstwa domowego i sprzęt
gospodarczy, pościel, trwała żywność –
konserwy. Dary dla powodzian przyjmowane są w dalszym ciągu w Urzędzie
Miejskim w Szklarskiej Porębie pokój Nr
3, kontakt Joanna Osińska , Urząd Miejski, Tel. 75 75 47 735 i Elżbieta Pawłowska dyr. MOPS, Tel. 75 717 21 46, 601 985
594. Zgłoszenia pomocy powodzianom
przyjmowane są także w Bogatyni, tel. 75
77 30 122. Nr konta, na które można kierować pomoc finansową: 37 8392 0004
3900 2059 2000 0140 tytułem: POMOC
DLA BOGATYNI.
Powodzianie dziękują za dotychczasową pomoc.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Szklarskiej Poręby na podstawie art. 13 ust.1 z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
ze zm.) ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii
oraz przemocy w rodzinie.
W związku z celem głównym Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz
Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej Porębie, zaplanowanym do realizacji w roku
2010:
Doskonalenie systemu opieki nad
dziećmi i rodziną z wszystkich środowisk
Szklarskiej Poręby, ze szczególnym

uwzględnieniem dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - profilaktyka uzależnień i przemocy
oraz celami operacyjnymi, wynikającymi bezpośrednio ze Strategii Integracji
i Aktywizacji Społecznej dla Szklarskiej
Poręby na lata 2008 – 2015 (przyjętej
uchwałą Nr XXVIII/316/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2008 r.), jej priorytetem 2. Integracja społeczna środowisk i osób
wymagających szczególnego wsparcia,
działanie 2.2 Doskonalenie systemu
opieki nad dziećmi i rodziną, ogłaszam
konkurs na zadanie:
1. Inspirowanie do tworzenia oraz wspie-

ranie klubów zainteresowań dla dorosłych,
w których jednym z głównych zadań będzie propagowanie zdrowego – bez nałogów i przemocy stylu życia, a także krzewienie wiedzy na temat przeciwdziałania
uzależnieniom, oraz skutków uzależnienia
wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
2. Włączanie rodziców w proces dydaktyczno – wychowawczy dzieci, między innymi poprzez naukę wspólnego spędzania
czasu wolnego, szczególnie w rodzinach
zagrożonych wykluczeniem społecznym
z uwagi na uzależnienia i przemoc;
3. Wdrażanie autorskich i modelowych
rozwiązań w zakresie profilaktyki w
przedszkolach, szkołach i w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych;
Szczegóły ogłoszenia dostępne są w
Biuletynie Informacji Publicznej
www.szklarskaporeba.pl w dziale „pożytek publiczny”
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ZAKOŃCZENIE LATA
Mimo kapryśnej pogody 4 września 2010
pożegnaliśmy wakacje wspólnie z MOSiALkami. MOKSiALki to cykl imprez, zajęć i
warsztatów, które przez całe wakacje odbywały
się na Skwerze Radiowej Trójki. MOKSiALki
cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony
turystów jak i mieszkańców, którzy spędzali
lato w mieście.
Podczas pożegnalnej imprezy każdy mógł
wybrać coś dla siebie. Podczas pleneru malarskiego było malowanie twarzy - zawsze
uśmiechnięte instruktorki Monika Krakowska
i Fany tym razem połączyły siły z Karkonoskim
Parkiem Narodowym. Tematem pleneru były
„Drzewa w Karkonoszach”. Na warsztaty bębniarskie zapraszał instruktor Mariusz Raźny,
który prowadzi również stałe zajęcia w MOKSiALU i jest założycielem zespołu TIRIBA. Nie
zabrakło też glino lepienia i innych atrakcji.
Podczas sierpniowych moksialek prowadzone były zajęcia pod nazwą fotowanie,
czyli pozowane fotografie. Warsztaty cieszyły
się dużym zainteresowaniem, a owocem moksialowego fotowania była wystawa.
O godzinie 19:00 odbyło się losowanie nagród za udział w warsztatach: plener malarski
i glino lepienie.
Nagrodę otrzymała rodzina Zająców za
ogromny wkład w organizację Moksialek. Każdego dnia od poniedziałku do piątku w okresie
wakacji byli z nami i pomagali od noszenia sztalug, poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach
do ich zakończenia.
Nagrodę specjalną – wycieczkę do Pragi dla
pięcioosobowej rodziny ufundowało Biuro
Turystyczne ALMAR.
Po losowaniu nagród przyszedł czas na występ zespołu bębniarskiego TIRIBA. Zespół
powstał w 2007r. w Jeleniej Górze jako efekt
cyklicznych warsztatów bębniarskich prowadzonych przez Mariusza Raźnego. Założeniem
zespołu jest skupianie ludzi pragnących wspólnie rozwijać swoje umiejętności grania na tradycyjnych bębnach z Zachodniej Afryki. Instrumentarium zespołu to afrykańskie bębny
"djembe" (bęben akompaniujący oraz solowy), "dundun"(bębny basowe), oraz grzechotki "djabara". Członkowie zespołu brali
udział w licznych warsztatach bębniarskich,

zarówno u mistrzów z Afryki jak i u czołowych
polskich bębniarzy. Zespół gra muzykę inspirowana tradycyjnymi rytmami pochodzącymi
z Gwinei i Mali. Chętnie dzielą się swoją wiedzą na temat grania organizując różnego rodzaju warsztaty mające na celu popularyzację
kultury Czarnego Lądu.
Po zmroku odbyła się projekcja filmu „Wakacyjne wspomnienia z Moksialkami” – film
zrealizowany przez naszą lokalną telewizję internetową Szklarnia TV. W okresie wakacji
uruchomione zostało MOKSiALOWE kino
plenerowe, które odbywało się dzięki naszym
kolegom z Zrzeszenia Studentów Polski z
Wrocławia. Mogliśmy oglądać filmy z Festiwalu Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN.
O godzinie 20:00 zaczął się główny punkt
imprezy - FIRE SHOW
Całe widowisko otworzyła Grupa Tancerzy Ognia
IRRBLOSS. Irrbloss (po
szwedzku „błędny ogień”)
to grupa tańcząca z ogniem
i światłem oraz spacerująca
po rozżarzonych węglach.
Jako Irrbloss na swoim koncie mają blisko sto pokazów.
Występują przede wszystkim na Dolnym Śląsku; tańczyli pod Szrenicą podczas
Weekendu z Adrenaliną..
Byli już między innymi w
Twierdzy w Srebrnej Górze,
Twierdzy Kłodzkiej i na Zamku Bolków; stale
współpracują ze Sztolniami Kowary, Stowarzyszeniem Speleoklub Bobry z Żagania oraz
orkiestrami bębnów Jembe Fola i Samba Fola
z Poznania.
Taniec z ogniem w ich wydaniu to nieco
więcej niż sprawne opanowanie nawet trudnych
trików; to przede wszystkim kilkuosobowe choreografie układające się w ciąg ogniowych obrazów. Efekty wizualne wzbogacane są o tzw.
iskry (w dwóch rodzajach). Jednakowe, czarne
stroje tancerzy pozwalają lepiej wyeksponować
sam ogień i jego dynamikę.
Taniec ze światłem natomiast dostarcza zupełnie odmiennych wrażeń. Irrbloss w białych
strojach tańczy ze światłami led, flagami,

wstęgami i sześciometrowymi skrzydłami.
Do takich pokazów tancerze wykorzystują
możliwości, jakie daje światło UV.
Po tak niezwykłym wprowadzeniu przyszedł czas na Fire Walk – chodzenie po rozżarzonych węglach przy oprawie muzycznej
WALOŃCZYKÓW.
Fire Walk – chodzenie po rozżarzonych węglach z roku na rok cieszy się coraz większym
zainteresowaniem. Fire Walk w Szklarskiej Porębie odbywa się już po raz dziesiąty i zawsze
przy wspaniałej oprawie muzycznej Bractwa
Walońskiego, dzięki współpracy naszego nieocenionego Mistrza Walońskiego Jula Naumowicza. Do tej pory Fire Walk odbywał się
przy okazji organizowanej imprezy Weekend
z Adrenaliną, gdzie na kolejnych edycjach były
ustanawiane Rekordy Świata w liczbie osób,
które wzięły udział w chodzeniu po rozżarzonych węglach. W ósmej edycji „Adrenaliny”

padł rekord -141 osób. Fire Walk budzi w ludziach chęć pokonania własnych słabości i
strachu przed nieznanym a jednocześnie rodzi
ciekawość i odwagę spróbowania własnych sił.
Podczas zakończenia lata z MOKSiALkami
w chodzeniu po rozżarzonych węglach udział
wzięło około 300 osób. Wszystkim uczestnikom gratulujemy odwagi i zapraszamy za rok.
Impreza zakończyła się wspólnym wypuszczeniem w niebo lampionów. Trzeba
przyznać że wyglądało to bardzo pięknie i ciekawie wpisało się w „ognisty” klimat zakończenia lata z MOKSiALkami.
Dziękujemy wszystkim wspaniałym osobom bez których MOKSiALki nie miałyby tak
sympatycznej atmosfery, a w szczególności naszym instruktorom, oraz sponsorom którzy
ufundowali nagrody. Wśród nich znaleźli się:
Biuro Turystyczne ALMAR, DinoPark,
Rodzinny Park Rozrywki „Esplanada”, Restauracja Kaprys, Kawiarnia Fantazja, Pizzeria Diavolo, Restauracja Metafora, Hotel
„Duch Gór” i Pensjonat „Jural”.(moksial)
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