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POCIĄGI POJADĄ
Pociągi nadal będą jeździły
do Szklarskiej Poręby. Zapowiedzi PKP, jakie opublikowano pod koniec sierpnia,
okazały się zwykłym straszakiem. Ale dzięki temu torowisko będzie remontowane.
Było groźnie, ale skończyło
się dobrze. Przy okazji poznaliśmy plany połączeń kolejowych z Czechami.
Jako miasto, podjęliśmy
działania natychmiast po tym
jak PKP zapowiedziały, że od
nowego grudniowego rozkładu
jazdy nie będą wozić pasażerów do Szklarskiej Poręby.
Sprzeciw podjęty wraz z Marszałkiem Województwa okazał
się skuteczny. Wizyta szefa
województwa u Ministra Infrastruktury przyniosła pozytywne dla nas rozstrzygnięcie
problemu. PKP wycofały się
ze swych zamierzeń i pociągi
nadal będą dojeżdżać do
Szklarskiej Poręby. Co więcej, trwają starania, aby pojawiły się dodatkowe 2 pary
połączeń kolejowych (obecnie w sezonie jest 6 par pociągów).Urząd Marszałkowski
zadeklarował na ten cel kolejne
pieniądze.
PKP również wygrały swoją
(i naszą) sprawę. Groźba zawieszeń połączeń poskutkowała
tym, że znalazły się pieniądze na remont torowiska na odcinku Piechowice – Szklarska
Poręba. Jest ono w złym stanie technicznym.
Remont według planów powinien zostać przeprowadzony jeszcze w przyszłym roku, a modernizacja w latach 2009/2011. Jest duża
szansa, że czas podróży pociągiem do Jeleniej
Góry skróci się o 15 minut.
Połączenia kolejowe udało się uratować
dzięki temu, ze wcześniej przekonaliśmy Marszałka Województwa do uruchomienia połączeń kolejowych z Harrachovem. Wiosną
Urząd Marszałkowski przejął linie kolejową na

dową dworca w Szklarskiej Porębie Górnej, sięga prawie 5 mln
euro. Wniosek o unijną dotację złożony zostanie jeszcze tej jesieni, a
remont torowiska rozpocznie się na
wiosnę. Od 14 grudnia przyszłego
roku do Szklarskiej Poręby ma przyjeżdżać 5 par pociągów na trasie
z Tanvaldu, a w roku 2010 uruchomione zostanie połączenie Jelenia
Góra – Liberec.
Gdyby Urząd Marszałkowski
wcześniej nie został zaangażowany
w przedsięwzięcie tzw. „Kolei Izerskiej” wówczas nie byłby aż tak
mocno zainteresowany utrzymaniem
ruchu na trasie Jelenia Góra – Szklarska Poręba. Bez tych ostatnich połączeń „Kolei Izerska” nie miałaby
większego sensu.
Nasze sukcesy związane z kolejnictwem doczekały się już naśladowców. Świeradów, Mirsk
i Gryfów w ślad za nami zaczęły namawiać Marszałka, aby ten również
przejął zamkniętą przed laty linię
kolejową łączącą te miejscowości.
Do podobnych wniosków doszedł
też Karpacz. Nie da się ukryć, że
korzystać będą ze ścieżek, które
przetarła Szklarska Poręba. Uważamy, że warto było poświęcić ponad rok, aby przekonać Marszałka
do przejęcia linii 311 Szklarska Poręba – granica państwa w Jakuszycach. Dzięki temu pociągi nad będą
jeździć do Szklarskiej Poręby.(bz)
odcinku Szklarska Poręba – granica w Jakuszycach. Uznaliśmy, że tylko w ten sposób jest
szansa na odbudowę połączenia, o które od
wielu lat prowadzono bezskuteczną walkę (nie
ujmując nic działaniom wielu osób, dzięki którym przez lata odcinek tego torowiska nie trafił
na złom, a sprawa „Kolei Izerskiej” nie została
zapomniana).
Niestety, z wielu powodów formalnych,
Urzędowi Marszałkowskiemu nie udało się na
czas przygotować wszystkich niezbędnych dokumentów, aby starać się o unijną dotację.
Koszt całego przedsięwzięcia, włącznie z budową „mijanki” w Harrachovie i przebu-
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KAnALIzACJA I wODOCIĄGI
Po kilku miesiącach negocjacji udało się
porozumieć ze wspólnikami Karkonoskiego
Systemu Wodociągów i Kanalizacji w sprawie
zysków i strat. Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn wyraziły zgodę na to, aby zyski i straty
pozostawały w gminnych oddziałach. Oznacza to, że zyskiem wypracowanym w Szklarskiej Porębie nie będą pokrywane straty np. w
Podgórzynie. Przekładając to na bardziej konkretne działania można powiedzieć, że w cenę
wody i ścieków w Szklarskiej Porębie nie
będą ujmowane koszty produkcji w Podgó-

rzynie, Kowarach czy Mysłakowicach.
Poprzednie władze miasta cały majątek wodociągowo-kanalizacyjny Szklarskiej Poręby
oddały do spółki KSWiK, której udziałowcami są też Kowary, Mysłakowice i Podgórzyn
oraz Związek Gmin Karkonoskich. Jako miasto mamy zaledwie 1 głos w 5 osobowej radzie
nadzorczej. Dlatego, aby cokolwiek zmienić
musimy przekonać co najmniej jeszcze dwóch
udziałowców. Nie jest to zadanie proste, bo
każdy ma swoje interesy. Ale systematycznie
wprowadzamy nowe lepsze rozwiązania.

Nieprawdziwe są więc rozpowszechniane
tezy, że miasto ostatnio utraciło kontrolę nad
spółką. Wręcz przeciwnie: zaczynamy odzyskiwać kontrolę nie tylko nad spółką, ale też
nad prowadzonymi inwestycjami. Po wielu
miesiącach sporów, wraz z powołaniem nowego prezesa KSWiK, jesteśmy już bardzo
blisko rozwiązania problemu wodociągu, który
zagraża budowie nowego wyciągu narciarskiego na Szrenicy. W następnym numerze
biuletynu szerzej zaprezentujemy informacje
dotyczące sytuacji na placu budowy wodociągów i kanalizacji w Szklarskiej Porębie.(sk)

mOnTOwAnIe TArYFY zA wODĘ I ŚCIeKI
wODOmIerzY
Informujemy odbiorców wody, że montujemy wodomierze główne w budynkach.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dn. 07
czerwca 2001r. art.15 pkt 2 właściciel zapewnia odpowiednie miejsce na montaż wodomierza głównego lub pokrywa koszt studni
wodomierzowej umieszczonej na zewnątrz.
(KSWiK)

SzAnOwnI
mIeSzKAŃCY
Od wiosny tego roku realizowana jest inwestycja wodno-kanalizacyjna na terenie naszego miasta. Przebieg inwestycji pokazuje, że
w wielu miejscach pojawiają się problemy
niedostrzeżone i nierozwiązane, które wspólnie przy Państwa pomocy pokonujemy. Jesteśmy wdzięczni, że uzyskujemy od Państwa
wielką pomoc w aktualizacji i prowadzeniu
bieżących prac budowlanych na terenach
przez państwa zamieszkałych.
Do tej pory zrealizowano ok. 30% prac inwestycyjnych. Od września 2008 roku rozpoczęte zostaną gruntowne naprawy dróg, po
pracach wodno-kanalizacyjnych. Roboty te
będą prowadzone wg harmonogramu przedstawionego na stronach internetowych Urzędu
Miejskiego. Informacje uzyskają Państwo
również pod numerami telefonów: 075
7173348 lub 722 312 666.
Zdajemy sobie sprawę, że prowadzona inwestycja wymaga od nas wszystkich cierpliwości, wyrozumiałości i życzliwości. Powodzenie inwestycji jest swoistym egzaminem
naszego społecznego zorganizowania. Możemy powiedzieć, że egzamin ten zdajemy
pozytywnie.
Jesteśmy przekonani, że będziemy mogli
dalej liczyć na Państwa wyrozumiałość i pomoc w realizacji prac związanych z budową
nowych instalacji wodno-kanalizacyjnych w
Szklarskiej Porębie.
DZIĘKUJEMY
Hydrobudowa Szklarska Poręba Poznań
i Burmistrz Arkadiusz Wichniak
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Nowe taryfy opłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki stosowane są dopiero piąty
miesiąc i będą obowiązywać co najmniej do
końca kwietnia 2009 roku a już „znawcy tematu” głoszą złowróżbne prognozy: cena za
wodę i ścieki wzrośnie do 19,87 zł. Tyle, że
podstawy wyliczeń nie odnoszą się do realiów
działania przedsiębiorstwa wodociągowo kanalizacyjnego, którym jest KSWiK Oddział w
Szklarskiej Porębie oraz do przepisów prawa
dotyczących określania taryf. Ci wszyscy „eksperci” w swych kalkulacjach pomijają oprócz
kryteriów ekonomicznych również rolę burmistrza w procesie weryfikacji taryf, sprawdzania przez niego celowości ponoszonych
kosztów i konstruowania wniosku taryfowego
zgodnie z zasadą legalizmu. To właśnie burmistrz Szklarskiej Poręby nie dopuścił do wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2008 roku taryf,
bo stwierdził, że są zawyżone. Nowe, skorygowane w wyniku weryfikacji taryfy weszły
od 1 maja 2008 r. Wniosek taryfowy to dokument zawierający kilkadziesiąt stron wyliczeń,
danych, zestawień tabelarycznych i uzasadnień, podczas gdy informacja podawana przez
pseudo ekspertów pozbawiona jest jakichkolwiek wyliczeń i podstaw ekonomicznych, natomiast cała kalkulacja i uzasadnienie Komitetu
Społecznego „Marysin” to zaledwie trzy zdania
i dwa działania arytmetyczne.
Przyszłe taryfy są przedmiotem zainteresowania Burmistrza, Rady Miejskiej i Zarządu
Spółki wodociągowo kanalizacyjnej. Na potrzeby prawidłowego kształtowania cen a
przede wszystkim nie dopuszczenia do ich nieuzasadnionych podwyżek, dokonują oni bieżących analiz sytuacji ekonomicznej Spółki,
wpływu zmian na rynku wykonawstwa inwestycyjnego, jego reakcji na koniunkturę gospodarczą, wpływu tych czynników na koszty inwestycji, konieczność zmian w zasadach
finansowania i montażu finansowego inwestycji, zmian w stosunku do studium wykonalności projektu oraz różnych innych elementów
istotnych z punktu widzenia polityki cenowej.
Polityka cenowa to nie tylko taryfy, to również
system dopłat. Kompleksowa analiza sytuacji finansowej Spółki za 5 miesięcy bieżącego roku
dostarcza już sporo materiałów do prognozowania taryf na przyszłość. Daje wprawdzie niepełne ale oparte na faktach podstawy do opracowania założeń do budżetu miasta na rok
2009 w części dopłat do cen wody i ścieków. A
przecież dopłaty muszą być właściwie skalku-

lowane, wydatki na ten cel muszą być precyzyjnie określone w uchwale budżetowej i odpowiednio uzasadnione. Każda złotówka przeznaczona na dopłaty musi mieć uzasadnienie
ekonomiczne i społeczne. Z tego powodu niezmiernie ważne jest utrzymanie cen za wodę i
ścieki na racjonalnym poziomie. Bowiem każda
podwyżka taryf jest tak samo odczuwalna w budżecie domowym jak i w naszym wspólnym budżecie miejskim. Odczuwalna jest poprzez system dopłat. To przecież dopłaca nie burmistrz,
dopłaca każdy z nas, dopłacamy my wszyscy.
Analiza ekonomiczna KSWiK daje podstawy do realnego oszacowania wysokości taryf w przyszłym roku. W świetle znanych
obecnie faktów taryfy wzrosną, ale ich wzrost
nie przekroczy 10%.
Część tej podwyżki zostanie zrównoważona
przez dopłaty z budżetu miasta. Szczegółowe
wyliczenia są dokonywane w związku z rozpoczęciem opracowywania założeń do budżetu
miasta na rok 2009. Przewidziana kwota dopłat
będzie znana jeszcze w tym roku i zostanie zapisana w uchwale budżetowej.
Dla przypomnienia podaję taryfy wodociągowo kanalizacyjne i dopłaty netto obowiązujące na terenie Szklarskiej Poręby w okresie od
1 maja 2008 r. do 30 kwietnia 2009 r.
Taryfa
Dopłata
Ceny
Woda
4,74 zł/m³ 0,38 zł/m³ 4,36 zł/m³
Ścieki
5,13 zł/m³ 0,25 zł/m³
4,88 zł/m³
Do cen doliczany jest 7% podatek VAT.
Władze miejskie cenią inicjatywy obywatelskie i społeczne w zakresie poprawy funkcjonowania miasta, kreowania jego wizerunku.
Z radością przyjmują wszelkiego rodzaju pomysły i projekty poprawiające warunki życia
mieszkańców i gości. Z całą powagą analizowane są wnioski Komitetu Społecznego „Marysin” i innych środowisk społecznych. Wiele
spraw wyjaśniamy przy stole konferencyjnym.
Jednakże snucie czarnych scenariuszy bez żadnych podstaw ekonomicznych i prawnych, nie
sprzyja pomyślnemu rozwiązywaniu naszych
miejskich spraw. Nie dopatrujemy się tu złej
woli, ale to prawdopodobnie niewiedza prowadzi do błędnych wniosków.
Kontrowersyjną sprawę wliczania do taryf
kosztów amortyzacji od części inwestycji sfinansowanej ze środków pomocowych Funduszu Spójności wyjaśnimy w następnym numerze Miejskiego Biuletynu Informacyjnego
Pod Szrenicą. (sk)
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nOwe BOISKA
Szklarska Poręba będzie występować o dotację na budowę kolejnych boisk sportowych.
Staramy się o budowę boisk przy zespole
szkół na ulicy Obrońców Pokoju. Wnioskujemy o dotację z rządowego programu
„Orlik”. Jest spora szansa, że otrzymamy
około 660 tysięcy złotych.
Te pieniądze plus udział własny gminy pozwolą stworzyć kompleks oświetlonych boisk:
jedno duże do piłki nożnej, a drugie mniejsze
wielofunkcyjne do piłki ręcznej i koszykówki
z szatniami. Chcemy, aby budowa ruszała na
wiosnę przyszłego roku.
W czasie wakacji uporządkowany został
teren boiska przy SP1. Trwają budżetowe przymiarki, aby tam również pojawiła się sztuczna
nawierzchnia, a w przyszłości małe boisko
mogłoby powstać przy ośrodku kultury jaki

wych, ale również zajmowałby się organizacją
imprez sportowo – rekreacyjnych i współpracą
z coraz liczniejszymi klubami sportowymi.
(ik)

tworzony ma być na bazie budynku „Domu
Spotkań na Białce”.
Otwarte pozostaje pytanie, kto powinien się
zajmować utrzymaniem wszystkich boisk.
Sztuczna nawierzchnia
potrzebuje konserwacji. Na razie to robi
MZGL, ale zaczynają
przeważać opinie o konieczności odtworzenia zlikwidowanego
przed laty Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
Byłby on nie tylko
opiekunem i gospodarzem terenów sporto-

eLewACJe w CenTrum mIASTA
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby słusznie zadają pytanie o remonty elewacji kamienic w centrum miasta. Są one w fatalnym
stanie. Samorząd jednak nie
może sfinansować odnowy elewacji, bo są one własnością prywatną.
Większość mieszkań w centrum Szklarskiej Poręby została sprzedana. Jeśli w budynku jest kilku właścicieli,
tworzą oni tzw. wspólnotę
mieszkaniową. To wspólnota
podejmuje decyzje o remontach. Nawet, jeśli gmina ma w
budynku jedno, czy dwa mieszkania, to ostateczna decyzja dotycząca prac naprawczych zależy od wszystkich właścicieli

mieszkań. A ich oczekiwania i
plany remontowe mogą być inne
od oczekiwań pozostałych
członków naszej społeczności.
Jednak trud remontów podejmowany jest przez coraz większą liczbę wspólnot. Zgodnie ze
sztuką budowlaną na pierwszy
ogień idą dachy, a później elewacje. Wspólnoty czekają też na
zakończenie układania nowej
kanalizacji. Trudno może w to
uwierzyć, ale niektóre piwnice w
budynkach przy ulicy Jedności
Narodowej zalewane są zwykłymi ściekami. Wspólnoty stoją
na stanowisku, że remont elewacji w sytuacji, gdy od piwnic
„idzie” wilgoć, mija się z sensem. (MZGL)

mOPS InFOrmACJe
Od 1 października wraca Fundusz Alimentacyjny i zastąpi on Zaliczkę Alimentacyjną.
Do tej pory do MOPS w Szklarskiej Porębie wpłynęło ponad 50 wniosków o ustalenie
prawa do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego . Ustawa przewiduje, że z pomocy
Funduszu będą mogły skorzystać osoby, które
mają problem ze ściągnięciem zasądzonych
alimentów. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 725 zł netto. Do
Funduszu Alimentacyjnego możemy wystąpić
jedynie o taką kwotę, jaką przyznał nam sąd,
przy czym maksymalna kwota z Funduszu Alimentacyjnego to 500 zł na dziecko.
Od 20 sierpnia przyjęto 88 wniosków

o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych
i tyle samo wydano też decyzji. Jest to związane
z rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego.
Trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
W chwili obecnej z gorącego posiłku korzysta 28 osób w dwóch punktach wydawania
posiłków: w Domu na Białce i w Szklarskiej
Porębie Dolnej.
W ubiegłym tygodniu wpłynęło 46 wniosków o udzielenie pomocy finansowej.
W Znacznej części wnioski dotyczą ubiegania
się o pokrycie kosztów posiłków w szkołach
i przedszkolach. (MOPS)

remOnT
11 LISTOPADA
Około 7 mln złotych będzie kosztować kompleksowy remont ulicy 11 Listopada. Droga od lat jest
w fatalnym stanie technicznym. Teraz dodatkowo
doszła sprawa budowy wodociągów i kanalizacji.
Przebudowa tej drogi zostanie wpisana przez
Radę Miasta do wieloletniego programu inwestycyjnego. Ostatnio pojawiła się szansa na zdobycie
unijnego dofinansowania. Na ukończeniu są prace
nad przygotowaniem wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego. Warto też wiedzieć, że w
Urzędzie Miejskim od kilku miesięcy zatrudniony
jest pracownik, który zajmuje się wyłącznie poszukiwaniem poza budżetowych pieniędzy na inwestycje, w tym głownie programami unijnymi i przygotowaniem wniosków o dotacje. (ik)
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DzIerŻAwY FwP
W ostatnim czasie padło wiele pytań dotyczących faktycznych wpływów z dzierżaw tzw.
„pensjonatów po FWP”. W związku z tym podczas spotkań z mieszkańcami były prezentowane
tabele, w których pokazywano wpływy z tych
dzierżaw. Tabelę tę publikujemy poniżej. Należnych jest kilka słów wyjaśnienia.
Dzierżawcy płacą wyłącznie za powierzchnię budynków. Nie płacą dzierżaw za działki,
na których posadowione są budynki. Niektóre

z działek osiągają powierzchnię ponad 3 tysięcy metrów kwadratowych. Prowadzący działalność hotelarską nie mają wątpliwości, że duża
działka uatrakcyjnia ofertę pensjonatu. Ale zawarte przed laty umowy nie obejmują tej sprawy.
Ponadto miasto ponosi koszty ubezpieczenia
tych budynków. Dlatego w ostatnim wierszu tabeli podany jest miesięczny „dochód netto”, jaki
osiąga budżet miasta na dzierżawach budynków
tzw. pensjonatach po FWP. Warto też dodać, że

nie wszyscy wywiązują się z zobowiązań czynszowych. Suma zaległości w niektórych przypadkach przekracza 20 tysięcy złotych.
Obowiązujące przed laty umowy dzierżaw są
niekorzystne dla miasta. Dlatego zostały wypowiedziane. Sprawa umów trafiła też do prokuratury.
Wymiar sprawiedliwości najlepiej rozstrzygnie,
czy osoby odpowiedzialne za gospodarowanie mieniem gminy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat
działały na niekorzyść Szklarskiej Poręby. (bz)

ODzYSKAne PIenIĄDze
Po kilku latach sporów gmina w końcu odzyskała pieniądze będące częścią udziałów Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W wielu
miastach udało się zakończyć budowę mieszkań
w tym systemie. Nie udało się to w Szklarskiej
Porębie, gdzie straszy niedokończona budowa przy ulicy Demokratów. Udało się jednak odzyskać pieniądze.
Proces likwidacji TBS trwa
już od wielu lat. Przed laty gdy
sprzedawano gminne udziały, nie
zabezpieczono należycie interesów mieszkańców Szklarskiej
Poręby. Ziemię pod TBS sprzedano w taki sposób, że ograniczono możliwość dojścia do jednej z posesji. Ciekawostką jest,
że jedna z osób, która decydowała o sprzedaży gminnych
udziałów TBS, natychmiast po
podjęciu tej decyzji na spotkaniu
z „pechowymi mieszkańcami”
powiedziała, że do swoich domów będą wchodzić po drabinie.
Przy sprzedaży gminnych
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udziałów w 2000 roku nie dopilnowano terminu
spłaty zobowiązań, a chodzi o nie małą kwotę, bo
prawie 1,3 mln złotych. Sprawa wypłynęła pod
koniec 2006 roku. Wówczas kancelaria prawna
obsługująca Urząd Miejski podjęła skuteczne

działania zmierzające do przywrócenia terminu i
objęcia gminy postępowaniem upadłościowym.
Należy tu podkreślić, że ostatni właściciel majątku
po TBS ogłosił bankructwo. Jednak wcześniej
nikt nie dopilnował tego, aby Szklarska Poręba
stała się stroną postępowania upadłościowego i w ten sposób mogła odzyskać swoje
pieniądze. Gdyby nie skuteczna reakcja
prawników, miasto straciłoby swoje
udziały. Trudno nie odnieść wrażenia, że
przed laty uznano, że "jak TBS zbankrutował, to miasto wszystko straciło i nie ma co
sobie zawracać głowy tą sprawą". Czas pokazał, że skuteczne działania powodują, że
można odzyskać pieniądze i sprawami,
które wyglądają na przegrane, należy się
nadal interesować.
Finał tej sprawy udało się rozwiązać teraz. Na konto miasta wpłynął już 1,2 mln
złotych. Samorząd deklaruje też włączenie
się w proces negocjacji między nabywcą terenów po TBS, a właścicielami odciętej od
drogi nieruchomości. Jest duża szansa na
rozwiązanie tego problemu bez konieczności przeprowadzania długich i kosztownych procesów sądowych. (bz)

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska

PrzYJeCHAŁY DInOzAurY
Do naszego miasta przyjechały pierwsze modele dinozaurów do „Dino Parku” w Szklarskiej
Porębie Średniej (las za dworcem PKP). Powstały
już ścieżki dydaktyczne. Budowana jest restauracja, sala muzealna, sklep, toalety oraz kasy.
„Dino Park” ma być gotowy na wiosnę i
będzie to niewątpliwie atrakcja turystyczna
ściągająca gości także
spoza Szklarskiej Poręby.
W parku stanie 80 figur
prehistorycznych zwierząt. Będzie też duży plac
zabaw dla dzieci. Dzięki
tej inwestycji do kasy miasta rocznie wpłynie prawie 100 000 złotych.
Nie wszystkim „Dino
Park” się podoba. Jego
przeciwnicy starają się za
wszelką cenę udowodnić,
że nie będzie to atrakcja turystyczna. Przy okazji rozpowszechniają nieprawdziwe informacje na temat
dzierżawy oraz całego procesu przetargu.
Historia „Dino Parku”
rozpoczęła się późnym latem ubiegłego roku. Inwestor zwrócił się z ofertą
stworzenia parku dinozurów. Poszukiwał jednak
odpowiedniego miejsca. Szklarska Poręba potrzebuje inwestycji, które będą dodatkową atrakcją turystyczną. Zaproponowano kilka lokalizacji z których wybrano teren w Szklarskiej Porębie
Średniej. Lokalizacja jest dobra ponieważ ożywi
gospodarczo zapomnianą przez ostatnie lata tę
część miasta. Ponadto powstaje na terenach, które
dotychczas nie przynosiły miastu żadnych dochodów. Zatrudnienie znajdzie tam około 30
osób.
Rada Miasta początkowo podjęła uchwałę, w
której wyraziła zgodę na podpisanie umowy

zAGInĄŁ PIeS
Informujemy, iż na terenie Szklarskiej Poręby
w sobotę 30.08.2008r. zginął pies. Owczarek
niemiecki mieszany z labradorem. Kolor czarny.
Prosimy o kontakt z IT w Szklarskiej Porębie lub o bezpośredni kontakt z wlaścicielami:
Helena i Mirek Tomesovi Dolni Misecky 322
tel: 777 687 787, 499 523 423
tomes.ml@centrum.cz
Na sesji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w dniu 30 maja 2007r. użyłem wobec
Pana Leszka Malkiewicza na określenie jego
zachowania słów w formie zbyt emocjonalnej,
za co Go przepraszam i w związku z tym zobowiązuję się do zapłaty na rzecz Samorządowego Przedszkola nr 1 w Szklarskiej Porębie
kwoty 200 zł w miesiącu wrześniu 2008r.
Grzegorz Sokoliński
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dzierżawy w sposób bezprzetargowy. Prawo dopuszcza taką możliwość i wiele gmin w kraju z
niej korzystało. Wojewoda Dolnośląski jednak
poinformował miasto, że rozważa skierowanie
uchwały do sądu, aby ten rozpatrzył sprawę.
Wówczas byłaby to wykładnia dla Wojewody,
który wiedziałby jak reagować, gdy pojawią się

kolejne takie uchwały z innych miast.
Wszyscy wiemy jak długo trwają sprawy sądowe. Inwestor na pewno nie czekałby na wyrok
i pewnie pojechałby do Karpacza, albo Kowar i
tam wybudował park dinozaurów. Dlatego Rada
Miasta wycofała się z poprzedniej uchwały i
szybko podjęła decyzję o ogłoszeniu przetargu na
dzierżawę. Nieprawdziwe są więc informacje,
że Wojewoda unieważnił uchwałę. Zrobiła to
Rada Miasta.
Na przetarg wpłynęła tylko jedna oferta, choć
każdy mógł się ubiegać o dzierżawę terenu. Mogli to również robić ci, którzy dzisiaj twierdzą, że

stawki uzyskane w przetargu są za niskie. Mogli
zaproponować wyższe.
Wydzierżawionych zostało 1,5 hektara. To
jest obszar, na którym powstają już murowane
budynki oraz alejki parkowe. Dzierżawa wynosi
15 tysięcy złotych, czyli złotówkę za metr kwadratowy. Nieprawdziwe więc są informacje, że
teren oddano za 1 gr.
Inwestycja po zakończeniu
10- letniej dzierżawy stanie się
własnością miasta. Budynki nie
mogą być zniszczone. Zagwarantowane jest to w umowie
której tekst opublikowany został na oficjalnej stronie miasta
w komunikatach różnych. Koszt
tej inwestycji wyceniono na 3,5
mln złotych. Dzierżawca zobowiązał się do utworzenia spółki
celowej, którą już zarejestrował
w Szklarskiej Porębie, po to,
aby wszystkie podatki trafiały
do naszego budżetu. Nieprawdziwe są więc informacje, że
firma zmieniała nazwy. Inwestor po prostu zarejestrował
nową spółkę z siedzibą w naszym mieście, co było warunkiem podpisanej umowy dzierżawy. Inwestor otrzymał też w
bezpłatne użytkowanie 8,5 ha lasu otaczającego
wydzierżawione działki. W lesie nie może jednak
postawić żadnych budynków.
Nasze miasto potrzebuje inwestycji związanych z rozrywką turystyczną. Oprócz nowego
wyciągu potrzebne są też baseny, parki rozrywki,
tor saneczkowy i wiele innych atrakcji, które nie
tylko urozmaicą naszą ofertę, ale również będą
przynosić dochody do budżetu miasta. „Dino
Park” to pierwsza poważna inwestycja w atrakcję turystyczną. Będzie to jedno z 9 takich miejsc
w Polsce i jeden z największych „Dino Parków”,
które cieszą się wielką popularnością. (bz)

znAK mArKI SzKLArSKIeJ POrĘBY
Po kilku miesiącach prac wybrany został znak
graficzny Szklarskiej Poręby, który będzie charakteryzować markę naszego miasta. Obecnie
podczas promowania miasta nie powinno się wykorzystywać herbu. Stąd decyzja o ogłoszeniu
konkursu na logotyp.
W lipcu Urząd Miejski ogłosił zamknięty, adresowany do wybranych firm, Konkurs na Znak
Marki (logo) Szklarskiej Poręby. Zależało nam,
aby reprezentujący miasto znak graficzny jak
najlepiej komunikował nasz potencjał turystyczny. Dlatego przygotowaliśmy założenia strategiczne dla Marki Szklarskiej Poręby. Firmy
biorące udział w konkursie otrzymały te wytyczne i miały je uwzględnić w swoich pracach.

Otrzymaliśmy 31 propozycji od 5 firm. Spośród
nich wybraliśmy 6 prac, które były oceniane
przez Komisję Konkursową.
Na początku września przeprowadziliśmy
wśród branży turystycznej i turystów badania propozycji logo dla Szklarskiej Poręby. Na tej podstawie wybrany został logotyp zgłoszony przez
firmę „Orfin” z Wrocławia (firma ta zaprojektowała m.in. znak graficzny „Wrocław miasto spotkań”). Po dokonaniu niezbędnych korekt logotyp
będzie używany jako oficjalny znak promocyjny
Szklarskiej Poręby. Więcej na temat badań i sposobu wybierania logotypu zaprezentujemy w następnym numerze biuletynu. (pm)
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wSPÓŁPrACA ze STOwArzYSzenIAmI
W urzędzie miasta odbyło się spotkanie
radnych i burmistrza z przedstawicielami organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i klubów sportowych) prowadzących działalność
społecznie użyteczną. W porozumieniu z
mieszkańcami chcemy wypracować założenia do programu „pożytku publicznego” na
rok budżetowy 2009. Chodzi o poznanie planów działań stowarzyszeń, ich aktualnych
możliwości organizacji imprez i działań w
dziedzinie sportu, kultury, edukacji i pomocy
społecznej oraz możliwości skorzystania z ich
oferty w roku przyszłym.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika,
że największą popularnością cieszą się zadania w dziedzinie rozwoju sportowego dzieci i
młodzieży. Tu oferta znacznie przekroczyła
możliwości finansowe programu współpracy
z klubami sportowymi. Trwają przymiarki do
zwiększenia budżetu oraz tzw. montażu finansowego, aby kluby mogły sięgać po znacznie większe dotacje Urzędu Marszałkowskiego.
Podczas dyskusji wymienione zostały poglądy dotyczące finansowania sportu, współ-

KOLeJnI PArTnerzY
z CzeCH
28 sierpnia 2008 w mieście Lanov w Czechach zostało podpisane porozumienie o współpracy między miastami Szklarska Poręba - Lanov. Współpraca będzie prowadzona na trzech
płaszczyznach: kulturalnej, rekreacyjnej (sport)
i bezpieczeństwa. Na spotkaniu dotyczącym
podpisania porozumienia był obecny burmistrz
Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak a także
przedstawiciele referatu Promocji Miasta,
Sportu i Turystyki, Straży Pożarnej oraz Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych.
Współpraca szkół między Szklarską Porębą a Lanovem trwa już od trzech lat w ramach programu "Dzieci Karkonosza". Teraz
przyszedł czas na współpracę w pełnym wymiarze z wykorzystaniem środków unijnych.
(rn)

działania między klubami, wspólnej organizacji zawodów sportowych i sponsorowania
zawodników. Wspólnie przeprowadzone zawody w 2009 roku, tak w dyscyplinach zimowych jak i letnich, mogą stanowić doskonały
akcent obchodów Jubileuszu 50-lecia nadania
praw miejskich Szklarskiej Porębie.
Znacznie gorzej wygląda wykorzystanie
pieniędzy na prezentacje artystyczne, imprezy
środowiskowe, projekty kulturalne integrujące społeczność lokalną, propagowanie i pielęgnację tradycji, wspieranie aktywności lokalnej, zajęcia rozwijające zainteresowania
dzieci i młodzieży. W tym roku o pieniądze na
ten cel nie wystąpił żaden podmiot (konkurs
został ogłoszony ponownie, jest na ten cel ponad 6000 zł). A przecież wiemy (co podkreślono podczas dyskusji), że w Szklarskiej Porębie funkcjonują ludzie i zespoły aktywnie
działające w sferze kultury. Jest chór, koła zainteresowań, kolekcjonerzy. Problem w tym,
że nie są stowarzyszeni w formalnych strukturach, a to uniemożliwia przekazanie im pieniędzy na organizację różnych przedsięwzięć.
Receptą może być włączenie ich do jednego z

funkcjonujących stowarzyszeń. Drugim rozwiązaniem jest utworzenie w mieście Domu
Kultury, który współpracując z tzw. nieformalnymi grupami (np. komitety społeczne),
będzie mógł organizować różne przedsięwzięcia.
Ustalono, że organizacje pozarządowe we
wrześniu przedstawią zamierzenia programowe i planowane imprezy na rok 2009. Do
wspólnej dyskusji nad założeniami programu
współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi Przewodnicząca Komisji do Spraw
Społecznych Pani Irena Rzemieniewska zaprasza wszystkich zainteresowanych na posiedzenie Komisji zaplanowane na 25 września 2008 r. o godz. 16.00 w Domu Spotkań
Biała Dolina ul. Słowackiego 13. (sk)
UWAGA „II KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W
ROKU 2008”. Szczegóły na tablicy ogłoszeń urzędu miasta lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty należy składać w
terminie do 13 października 2008 r. – do
godz. 16.00. (sk)

mOTOrOwY rAJD
Na początku września w Szklarskiej Porębie pojawiło się kilkudziesięciu motocyklistów. W naszym mieście rozegrane zostały kolejne etapy Motorowego Rajdu
Sudeckiego.
Bazę zlokalizowano w Hotelu Sudety przy
ul. Krasickiego 10 gdzie był start i meta tej
wielkiej imprezy. Odcinki specjalne zlokalizowano na trasie mającej 36 km długości (3 x
12 km) w okolicach Szklarskiej Poręby, a najciekawsze „odcinki jazdy figurowej” prze-

prowadzono przy ul. Sikorskiego i za Osiedlem Huty. Motocykliści popisywali się tam
nie lada umiejętnościami akrobatycznymi.
Dodatkowy odcinek specjalny "Jazdy Figurowej na Motocyklu" o Puchar Burmistrza
Szklarskiej Poręby odbył się na Stadionie
Miejskim.
To były kolejne zawody motorowe, jakie w
ostatnich latach rozgrywane były w Szklarskiej Porębie. Ich uczestnicy bardzo sobie
chwalą gościnność naszego miasta. (pm)

wIzYTA
w BAD HArzBurG
W naszym partnerskim mieście Bad Harzburg 22 – 24 sierpnia zorganizowano lokalny
festyn, na który została zaproszona delegacja
ze Szklarskiej Poręby. Na festynie przedstawiciele naszego miasta obsługiwali stoisko
targowe z materiałami promocyjnymi Szklarskiej Poręby. Materiały z informacjami o naszym regionie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Wizyta w Bad Harzburg była
również okazją do spotkania z przedstawicielami władz miasta Bad Harzburg, podczas których ustalono elementy dalszej współpracy
między naszymi miastami. (rn)

6

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 22 września 2008 nr 10/08 (17)

PrzeTArG eSPLAnADA
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na
oddanie w dzierżawę i w nieodpłatne użytkowanie na okres 20 lat terenu parku miejskiego
„ESPLANADA” położonego w Szklarskiej
Porębie przy ul. Obrońców Pokoju i ul.
Pstrowskiego.
Nieruchomość przeznaczoną do dzierżawy: stanowią działki gruntu nr 414/1, 414/2,
437, 441, 447, 466 i część działki gruntu nr
414/3 obr. 5 o łącznej powierzchni 25.550 m2
wraz z zabudowaniami. Działka nr 437 obr. 5
zabudowana jest muszlą koncertową o powierzchni użytkowej 122 m2 oraz budynkiem
pawilonu tzw. „Esplanady” o powierzchni całkowitej 765 m2 i powierzchni użytkowej 458
m2 (w tym powierzchnia użytkowa podcienia: 184,5 m2), który w chwili obecnej jest
częściowo użytkowany na cele mieszkalne i
użytkowe przez pięcioosobową rodzinę zameldowaną na pobyt stały. Wydzierżawiający
w terminie uzgodnionym z Dzierżawcą Użytkownikiem (max. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy) opróżni ten lokal i przekaże
go do gospodarczego wykorzystania. Ustala
się, że przedmiot dzierżawy przeznaczony będzie na park wypoczynku rodzinnego z funkcjami: rekreacyjną, kulturalną, gastronomiczną, organizacji imprez rozrywkowych,

promocji produktów i wyrobów lokalnych.
Dopuszcza się następujący sposób jej zagospodarowania: instalacja urządzeń służących
celom rekreacji i wypoczynku, urządzenie
placu zabaw dla dzieci (na działce nr 441)
oraz na częściach działek nr 437 i nr 447 dopuszcza się realizację nowej zabudowy nawiązującej do zabudowy istniejącej na działce
nr 438, 437. Na Dzierżawcy –Użytkowniku
ciążył będzie obowiązek umożliwienia każdoczesnym właścicielom działki nr 464 prawa
przejścia i przejazdu przez działkę nr 466 do
działki nr 464 obr. 5 przy ul. Plac Sportowy
6.Termin zagospodarowania nieruchomości:
maksymalnie do końca grudnia 2010 r.
Nieruchomość przeznaczoną do niepopłatnego użytkowania stanowi działka nr 448 i
część działki gruntu nr 436/1 obr. 5 o łącznej
powierzchni 23.194 m2. Ustala się następujące
przeznaczenie tej nieruchomości oraz sposób
jej zagospodarowania, jako teren parkowy
(ogólnodostępny).
Stawki wywoławcze rocznego czynszu
dzierżawnego za grunty ustala się na kwotę:
1,00 zł netto za 1 m2 dzierżawionej powierzchni natomiast miesięcznego czynszu
dzierżawnego za budynki na kwotę 5,00 zł
netto za 1 m2 od ich powierzchni użytkowej.
Do uzyskanych w przetargu stawek doliczony

nIePrAwDzIwe
„FAKTY”

eKOGLASS FeSTIwAL

W sierpniowym numerze czasopisma
pn. „Fakty Karkonoskie” zamieszczone
zostały nieprawdziwe informacje, półprawdy, przeinaczenia i insynuacje. Do
autora, który nie ukrywa, że pisuje tendencyjnie, skierowane zostało żądanie
sprostowania.
Mieszkańców Szklarskiej Poręby informujemy, że autor tych tekstów nigdy
nie zwrócił się do Urzędu Miejskiego z
pytaniami, umożliwiającymi wyjaśnienie stawianych przez niego zarzutów.
Podsumowując można powiedzieć, iż
nawet tytuł tego czasopisma wprowadza w błąd nie ma w nim bowiem faktów
ani tym bardziej nie są one karkonoskie,
jeśli wziąść pod uwagę siedzibę firmy
F.U. „Mońka” (Góry Izerskie).
Teksty żądań sprostowania publikujemy na oficjalnej stronie miasta pod
adresem www.szklarskaporeba.pl w komunikatach różnych. (sk)

Czy można promować ekologię za pomocą
sztuki? Oczywiście, że tak! Potrzebne są do
tego wieloletnie tradycje szklarskie, które są
nadal obecne w Szklarskiej Porębie. Potrzebni
też będą artyści, którzy doskonale czują się
tworząc niezwykłe szklane rzeźby. No i odpowiedni materiał czyli w tym przypadku
szkło odpadowe.
Na taki artystyczno-ekologiczny plener zapraszamy do Szklarskiej Poręby w dniach 2228 września 2008r. W tym czasie artyści z Polski, Czech i Słowacji będą "na żywo" tworzyć
obiekty ze szkła artystycznego i użytkowego,
których bazą jest szkło odpadowe (butelki,
stłuczka szklana itp.).
Artyści będą wykonywali swoje prace tradycyjną metodą formowania szkła na gorąco
w Leśnej Hucie przy ul. Kołłątaja 2 pod czujnym okiem mistrza Henryka Łubkowskiego.
Leśna Huta w 100% wykorzystuje stłuczkę
szklaną do produkcji masy szklanej.
Zapowiada się naprawdę widowiskowe wydarzenie tym bardziej, że chcemy zachęcić do
uczestnictwa w tym przedsięwzięciu turystów
a także mieszkańców Szklarskiej Poręby.

zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
Dzierżawca – Użytkownik nie może potrącać z czynszu żadnych należności z tytułu
roszczeń przysługujących mu względem
Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca – Użytkownik wyraża zgodę na zaliczenie dokonywanych wpłat z tytułu czynszu przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające
z umowy. Czynsz dzierżawny nie obejmuje
opłat z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, gazu, wody, korzystania z kanalizacji
miejskiej oraz utrzymania czystości na nieruchomości i wokół niej. Wszelkie nakłady na
przedmiot umowy mogą być dokonywane za
zgodą Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżawcy – Użytkownika. Wyłącza się uprawnienie Dzierżawcy – Użytkownika do zwrotu
nakładów poniesionych na przedmiot umowy.
Część jawna przetargu odbędzie się w dniu
6 października 2008 r. o godz. 13 00 w sali nr
2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
przy ul. Buczka 2.
Pełny tekst przetargu dostępny jest na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl
Szczegółowych informacji udziela Referat
Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie, pok. nr 11 tel. 075 75 47 715 lub 075
75 47 712.

Na tym nie koniec. Wyniki wytężonej
pracy artystów będzie można zobaczyć na pofestiwalowej wystawie, która zostanie zorganizowana w Muzeum Karkonoskim w Szklarskiej Porębie (przewidywany termin: luty
2009). Na wystawie będą prezentowane dzieła
sztuki wykonane przez artystów podczas festiwalu. Wystawie będzie towarzyszył katalog.
Cała ekspozycja zostanie również zaprezentowana w Muzeum Akademii Sztuk Pięknych
we Wrocławiu.
Bardzo dużą pomoc przy organizacji festiwalu okazali mistrz Henryk Łubkowski, Pensjonat "Raad na Uroczysku" oraz Muzeum
Karkonoskie.
To nie pierwszy plener artystyczny zorganizowany w Szklarskiej Porębie. Klimat naszego miasta bardzo sprzyja pracy twórczej.
Gościliśmy już malarzy z ASP we Wrocławiu, którzy malowali tutaj wspaniałe obrazy,
pracowali u nas ceramicy, którzy wypalali
swoje dzieła w ceramicznych piecach. Teraz
czas na festiwal szklarski. Szklarska Poręba
zawsze kojarzona była z artystami i tak już pozostanie (pm)
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SPOTKAnIA z
mIeSzKAŃCAmI
16 września 2008 roku zakończyły się nasze powakacyjne spotkania z mieszkańcami Szklarskiej Poręby. Różna była liczba osób na poszczególnych spotkaniach ale najważniejsza była atmosfera. Dyskusja
odbywała się w spokojnej, rzeczowej atmosferze, a
nowością tych spotkań było prowadzenie ich przez
moderatora – Panią Marzenę Czarnecką. Taka ich
organizacja pozwalała na zabranie głosu przez
wszystkich chętnych. Na zadawane pytania padały
wyczerpujące odpowiedzi a sprawy wymagające
szczegółowego wyjaśnienia omawialiśmy z osobami
zainteresowanymi na oddzielnych spotkaniach w
Urzędzie Miejskim. Osoba prowadząca spotkania
była gwarantem by dyskusja odbywała się bez zbędnych emocji i skupiała się merytorycznie na problemach. Rozmawialiśmy o wielu sprawach – o polityce informacyjnej Urzędu Miejskiego, prowadzonej
inwestycji wodno-kanalizacyjnej, funkcjonowaniu
komunikacji samochodowej i kolejowej, prowadzonych miejskich inwestycjach, funkcjonowaniu
Urzędu Miejskiego. W trakcie dyskusji pojawiało się
szereg opinii, pomysłów, które chciałbym uwzględnić w przyszłej swojej pracy i przygotowywaniu
przyszłorocznego budżetu. Szczególnie miłe były
opinie dostrzegające pozytywne zmiany w naszym
mieście przez ostatnie półtora roku. Za te słowa szczególnie dziękuję.
Wszystkie spotkania odbywały się w szczególnym czasie dla Szklarskiej Poręby. Jak Państwu
wiadomo Grupa Inicjująca Referendum chce poprzez pomówienia, kłamstwa i oszczerstwa wstrzymać rozwój naszego miasta. Rozpowszechniając
plotki o absurdalnej wysokości ceny wody, blokowaniu terenów inwestycyjnych w mieście, o wyprowadzaniu osób starszych z zajmowanych przez
nie mieszkań i inne wyssane z palca historie, starają
się zasłonić faktyczne powody referendum – sprawę
dzierżaw gminych pensjonatów. Szkoda, że swoich
zarzutów wobec Rady Miejskiej i Burmistrza nie
przedstawili podczas spotkań. Czy strach przed
skonfrontowaniem „zarzutów” z faktami był powodem ich nie obecności? Owszem na początku spotkania w Szkole Podstawowej nr 1 pojawił się jeden
z przedstawicieli grupy referendalnej, ale juz po
chwili wyszedł, gdy na sali mieszkańcy zaczeli
wspominać o niezwróconych kartach z historiami
choroby. Czyżby metoda chodzenia od drzwi do
drzwi, sprzedawanie plotek i pomówień, stała się
nową modą manipulowania mieszkańcami Szklarskiej Poręby? Jestem głęboko przekonany, że rozsądek zwycięży. A nadchodzący czas pokaże, nieszczerość intencji grupy referendlanej.
Druga moja refleksja dotyczy składu osób
uczestniczących w spotkaniach. W większości w
spotkaniach uczestniczyli ludzie starsi. Osoby w
wieku do 30 lat były wyjątkami. Przeglądając strony
internetowe często spotykam opinie młodych mieszkańców o nudzie, „nic nie dzianiu się w mieście” i
czekaniu na cud. Prezentowanie swoich opinii anonimowo nie tworzy rzeczywistej więzi między
mieszkańcami, ani nie służy rozwiązaniu problemów w sposób demokratyczny. W tym momencie
sparafrazuję amerykańskie powiedzenie: nie pytaj co
dla Ciebie może zrobić Szklarska Poręba, powiedz
co ty zrobisz dla tego miasta.
Pozdrawiam wszystkich, szczerze zaangażowanych w sprawy rozwoju Naszej Szklarskiej Poręby.
Burmistrz Arkadiusz Wichniak
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OŚwIADCzenIA I APeLe
Na adres biuletyn@szklarskaporeba.pl wpłynęły w ostatnich dniach dwa listy. Poniżej publikujemy ich treść.

Oświadczenie Lokalnej Organizacji
Turystycznej w Szklarskiej Porębie
w sprawie referendum nad odwołaniem burmistrza i rady miasta.
Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem przedsiębiorców. Pracujemy w branży,
która jest głównym źródłem dochodów Szklarskiej
Poręby. Choć jesteśmy organizacją apolityczną, to
w sytuacji, gdy polityczne gry zagrażają naszej
pracy, nie możemy być bierni. Dlatego Lokalna Organizacja Turystyczna źle ocenia zapowiedź przeprowadzenia w mieście referendum. Inicjatorów
referendum wzywamy do podjęcia rozmów z władzami miasta, bez wciągania w konflikt tych, którzy chcą pracować i żyć w Szklarskiej Porębie.
Wszyscy mamy prawo nie zgadzać się z decyzjami podejmowanymi przez władze, ale to nie jest
jeszcze powód, aby organizować referendum. To narzędzie demokracji powinno być wykorzystywane
w sytuacjach skrajnych, kiedy zagrożony jest byt
gminy. Tymczasem takiego zagrożenia nie ma.
Wręcz przeciwnie. To referendum zagraża najważniejszym miejskim inwestycjom. Z wielkim niepokojem odebraliśmy informacje, że może ono zakłócić przebieg budowy nowej kolejki linowej na
Świąteczny Kamień. Na wyciąg ten czekamy już od
wielu lat, budowa systemu dośnieżania na całej
SkiArenie Szrenica spowoduje, że nawet podczas
mało śnieżnych zim będzie można jeździć na nar-

tach. Jeśli referendum zastopuje tę inwestycję, to dla
Szklarskiej Poręby będzie to wielki cios.
Lokalna Organizacja Turystyczna z zadowoleniem przyjmuje informacje, że w mieście powstają
nowe atrakcje turystyczne wzbogacającą naszą
ofertę, zwłaszcza oferujące rodzinną rozrywkę. Brakowało nam dotychczas oferty dla dzieci. Dlatego
czekamy na kolejne takie inwestycje.
Zdajemy sobie sprawę, że opowiadając się przeciwko referendum, nastawiamy się na ataki przeciwników dotychczasowych władz. Ale nie możemy przyglądać się jak grupa osób, próbuje
niszczyć nasz dorobek, dla swoich interesów. Dlatego wzywamy wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby, którym zależy na rozwoju miasta i
jego przyszłości, aby kategorycznie odmawiali podpisywania list poparcia dla referendum. Pamiętajmy,
że do dzisiaj odczuwamy skutki poprzedniego referendum. Szklarska Poręba potrzebuje dzisiaj spokoju i pracy. Wówczas znów będziemy w gronie
górskich liderów.
Lokalna Organizacja Turystyczna
Szklarska Poręba 3 września 2008r.
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