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Chmielnik

nio czynsz w okresie
wypowiedzenia wynosił 2,90 zł/za m2 powierzchni użytkowej budynków plus bezpłatne
korzystanie z gruntu.
Ważne jest także to, że
zgodnie z umowami
dzierżawcom należy się
zwrot pieniędzy za
wszystkie remonty adaptacyjne (na które
otrzymali zgodę).

Komornik, policja, wyprowadzka na
bruk - do takiej konfrontacji dążą byli
dzierżawcy miejskich pensjonatów, którzy 9 lutego odmówili wyprowadzenia
się z budynków. Władze miasta takiego
scenariusza dotychczas nie brały pod
uwagę. Będą za to naliczane kary za
bezumowne korzystanie z budynków
oraz podjęte zostaną wszystkie prawne
środki, aby odzyskać majątek należący
do mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Przed trzema laty wszyscy dzierżawcy
budynków tzw. „poefwupowskich pensjonatów” otrzymali wypowiedzenia. Władze miasta uznały, że płacona stawka
czynszu dzierżawnego jest za niska. Śred-

Pensjonaty albo referendum
Wszyscy dzierżawcy otrzymali też
ofertę renegocjacji stawek czynszu. Na taki
krok zdecydowało się dwóch (Roxana oraz
Muzeum Mineralogiczne). Zaproponowali nowe stawki czynszu oraz programy
inwestycyjne. Z tymi dzierżawcami przeprowadzono negocjacje, w wyniku których
podpisane zostały aneksy do umów na nowych, bardziej korzystnych dla miasta warunkach. W obu przypadkach wzrost dochodów z tytułu dzierżawcy wyniósł od
400 do prawie 700%. Dodatkowo dzierżawcy, w określonych terminach, mają
prowadzić zapisane w umowach inwestycje i remonty, za które nie otrzymają

zwrotu nakładów (umowy jak i wszystkie
inne dokumenty dotyczące dzierżaw gminnych nieruchomości, są publikowane na internetowej stronie miasta:
www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/sprawy-rozne/dzierawa-pensjonatow).

Pozostali dzierżawcy albo w ogóle nie
złożyli ofert, albo składali pisma, w których informowali, że chcą kupić lokale zaledwie za 35% wartości z pominięciem
procedur przetargowych. Była to propozycja nie do przyjęcia. Kilka miesięcy później zawiązała się grupa, która doprowadziła do referendum. Na jej czele stanął jeden z dzierżawców, a inny udostępnił swój
lokal na siedzibę GIR. Ich celem było odwołanie Rady i Burmistrza. Referendum
było nieskuteczne. c.d. str 4

W NUMERZE

Puchar Radiowej Trójki

str. 2

Zdolna Dolna działa

str. 5

Bałagan na ponad 100%
Ogłoszenie MZGL

Przetargi

Wiosna ze śniegu

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 15 stycznia 2010 nr 2/10 (42)

str. 3

str. 6
str. 7

str. 8

OŚWIETLONY MOST

Od 5 stycznia została oświetlony został
mostek na rzece Kamienna przy ul. Osiedle Huty. Ta bardzo ciekawa konstrukcja
wymagała wyeksponowania także w godzinach nocnych. Oświetlenie nie służy
wyłącznie bezpieczeństwu korzystających z przeprawy, ale także podkreśla
nowy element architektury, który niewąt-

pliwie upiększył osiedle Huty. Nocne zdjęcie na łamach czarno-białego
biuletynu, nie odda w pełni tego, co
widać. Tam po prostu warto pójść.
Prowadzone są uzgodnienia w
sprawie oświetlenia mostków (kładek) w ciągu ul. Krasińskiego i Objazdowej.(red)

W sobotę 23 stycznia 2010 tradycyjnie
na stoku Puchatka (SkiArena Szrenica) odbył się Amatorski Puchar Radiowej Trój-

ki w Narciarstwie
Zjazdowym. W zmaganiach z czasem i trudami slalomu podjęło
49 zawodników i zawodniczek w 2 kategoriach wiekowych
(do 16 lat i od 17 lat ).
Mimo sporej ujemnej
temperatury, piękne
słońce i bezwietrzna
pogoda wynagrodziły
uczestnikom zmagania na trasie. Najmłodsza zawodniczka tegorocznej edycji,
która dotarła do mety, to niespełna 5 letnia Nina Kaczmarska.

W kategorii 7-16 lat najlepsze były Honorata Kornalewicz, Gabriela Żmudzińska
i Weronika Babicz - dziewczęta z KSM
Łabski. Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Daniel Piekarz, drugie Remigiusz
Szymaniak – chłopcy przyjechali z Jugowa. Na trzecim był Jakub Giziński z
KSM Łabski.
W kategorii 17 lat i powyżej pierwsza
była Dorota Hochół ze Szklarskiej Poręby, następna Malwina Piskozub i Kinga
Barzak (KS Szrenica). Wśród mężczyzn
pierwsze miejsce zajął Tadeusz Skowroński z Kowar, dalej Maciek Wołczyk
(KSM Łabski), oraz Paweł Pawłowski
Wszystkim zawodnikom serdecznie
gratulujemy! (moksial)

Przedszkole nr 2 wyprawiło również Bal
Księżniczek, projekt realizowany wspólnie
przez miesięcznik „Księżniczka” i firmę Disney. Podczas balu odbyła się: prezentacja
księżniczek na czerwonym dywanie, spacer księżniczek z żabą na głowach, Kopciuszki wybierały fasolę z kaszy i ryżu, lepiono kule śniegowe z gazet i wymyślonych
potraw z modeliny, wykonywano zwierzątka z balonów, malowano podwodny
świat Arielki a Rycerze i królewicze zanosili talary królewną na łyżce .
Przedskole nr 1 przygotowało jasełka, które
mieszkańcy Szklarskiej
Poręby mogli obejrzeć
17 stycznia w Kościele
św. Maksymiliana . Młodzi aktorzy biorą udział
w warsztatach teatralnych, finansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu
,,Równy start – lepsza
przyszłość”.
Również w styczniu
wszystkie dzieci z przed-

szkola nr 1 pojechały do Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze na ,,Koncert
Kujawiaków”. A pod koniec miesiąca,
podobnie jak w przedszkolu na Hucie, odbył się Bal Karnawałowy pt. ,,Wielki Bal
Księżniczek 2010’’, tym samym dzieci
wzięły udział w ogólnopolskim biciu rekordu Disneya.
Uwaga! Przedszkole Samorządowe
Nr1 ogłasza konkurs fotograficzny dla
dzieci pt.: ,,Najciekawsze miejsce mojego miasta - zimą”.
Więcej wiadomości na stronie:
www.p1szklarska.republika.pl

PUCHAR RADIOWEJ TRÓJKI

PRZEDSZKOLNE WIEŚCI
Maluchy ze Szklarskiej zimą się nie nudzą. Oba przedszkola spod Szrenicy zapewniają im wiele atrakcji. Na Hucie wesoło obchodzono Dzień Babci i Dziadka.
„Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją,
póki komar i mucha morza nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,
aż się dziadzio z babunią nażyją do woli”.
Dziś w naszym przedszkolu jest bardzo wesoło,
bo babcie i dziadków widzimy wokoło.
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PODZIĘKOWANIA
Ks. Paweł Pawlicki z Parafii Rzymsko
Katolickiej w.p. Chrystusa Króla z Chojna nadesłał podziękowania dla radnych
Grzegorza Sokolińskiego i Mirosława
Karpieja za pomoc udzieloną podczas
organizacji pobytu dzieci z tej parafii.
„Jan Paweł II powiedział: „człowiek nie
jest tylko sprawcą swoich czynów, ale
przez te czyny jest zarazem w jakiś
sposób twórcą siebie samego”” - napisał
ks. Pawlicki.
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BAŁAGAN NA PONAD 100%
Aż 106 najemców lokali komunalnych
oczekuje na sprzedaż zajmowanych przez
nich mieszkań. Niektóre zaległości mają kilka lat! Główną przyczyną wydłużonego
czasu załatwiania wniosków jest niezgodność udziałów lokali już sprzedanych w powierzchni całkowitej budynku. Na ten temat niedawno szeroko rozpisywały się
dolnośląskie media. Okazało się, że niektóre
mieszkania, przed 2007 rokiem, sprzedawane były na podstawie błędnej inwentaryzacji lub złych pomiarów. Nierzadkie są
przypadki, że po pierwszej sprzedaży dokonano w budynku adaptacji, przeróbki, dodzielenia., dogrodzeni itp. bez regulacji stanu prawnego. W efekcie suma metrażu w
niektórych budynkach przekracza 100%, co
jest fizycznie niemożliwe! To oznacza, że
wszystkie pomiary prowadzić trzeba na
nowo, zmieniać zawarte akty notarialne i
zapisy w księgach wieczystych. Często są

to sprawy „niemożliwe do wyprostowania” została załatwiona, należy i trzeba prze– np. jeden z właścicieli przebywa za gra- prosić (choć powinni to zrobić, ci którzy
nicą i nie jest zainteresowany regulacją. W nabałaganili). Jednak dodać też trzeba, że
innym przypadku właściciel zmarł, a wydłużająca się procedura, nie jest ani złą
spadkobiercy nie interesują się postępo- wolą urzędników, ani obecnych władz miawaniem. Są też przykłady na to, że niektórzy sta, które przecież po to uchwaliły prawo
właściciele są niechętni prostowaniu nie- miejscowe pozwalające na zakup mieszzgodności. To wstrzymuje lub bardzo wy- kania z 95% bonifikatą, aby jak najwięcej
dłuża procedurę, a wszystko – i tu nie ma osób mogło kupić zajmowane lokale.
co owijać w bawełnę – za sprawą wielkie(red)
go bałaganu, jaki
Stan spraw na przestrzeni roku 2009 i w miesiącu styczniu 2010:
towarzyszył sprze1. Ilość wniosków wg. stanu na 1.01.2009 r.
64
daży mieszkań do
2.bIlość nowych wniosków złożonych w 2009 r.
60
roku 2006.
3. Ilość wniosków wycofanych
5
W tej sytuacji,
4. Ilość wniosków wstrzymanych
13
wszystkich miesz5. Ilość lokali mieszkalnych sprzedanych w roku 2009
13
kańców, którzy zło6. Lokale przygotowane do sprzedaży w styczniu 2010 r. 16
żyli wnioski o za7. Lokale przygotowane do sprzedaży na luty 2010 r.
16
kup mieszkań ko8. Ilość wniosków na dzień 1.01.2010 (1+2) – (3+5)
106
munalnych, a do9. Ilość wniosków złożonych w styczniu 2010r.
1
tychczas sprawa nie

W poprzednim biuletynie Rada Miejska i Burmistrz podsumowując działalność
z roku 2009 informowali, że podjęli decyzje o przygotowaniu planu miejscowego dla dużej części miasta. Dzisiaj możemy poinformować, że zakończone zostały prace nad procedurą uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru ulicy Piastowskiej – Waryńskiego – Matejki – Jeleniogórskiej.
Trwają prace nad przygotowaniem do
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
tzw. Nowego Centrum oraz nad przygotowaniem do uchwalenia miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru ulic Armii Krajowej – Oficerskiej
– 11 Listopada – Górnej.
Plany miejscowe są jednym z kluczowych elementów rozwoju miasta. W opracowaniach tych wyznacza się lokalizację
różnego rodzaju inwestycji. Wiadomo, co
można zrobić na danej nieruchomości.
Oczywiście, bez planu miejscowego, teoretycznie inwestycje też są możliwe. Inwestorów wówczas musi otrzymać warunki zabudowy. Ta procedura w wypadku Szklarskiej Poręby objętej nadzorem
konserwatorskim, jest bardzo długotrwała. Do tego mogą dojść jeszcze protesty,
co prawda nieskuteczne, ale również wy-

dłużające procedurę. Gdy jest plan miejscowy, inwestor z góry wie, co może zrobić na kupionej, lub planowanej do zakupu działce. Później wystarczy tyko przygotować projekt i wystąpić o pozwolenie
na budowę.
Plany miejscowe są więc elementem
wyjątkowo ważnym dla inwestorów, którzy nie lubią kupować kota w worku, nie
wiedząc czy będą mogli zrealizować swój
zamiar inwestycyjny. Dlaczego planów
wcześniej nie było? Odpowiedź wcale nie
jest skomplikowana. Gdy nie ma planu
miejscowego, wydający decyzję o warunkach zabudowy mają możliwość np.
wyrazić zgodę na budowę apartamentowca bez jednego miejsca parkingowego!
(red)

Tu należy przypomnieć, że obowiązek
zgłoszenia nieruchomości użytkowanej do
potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, leży po stronie właściciela gruntu. Chodzi o zgłoszenie na deklaracji DN1 (dla osób prawnych) oraz Informacje o
nieruchomości IN-1 (dla osób fizycznych)
będących właścicielami nieruchomości
lub obiektów budowlanych, posiadaczami
samoistnymi nieruchomości lub obiektów
budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości
lub ich części albo obiektów budowlanych
lub ich części, stanowiących własność

Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego. Taką deklarację składa się
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub
zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Kontrole będą kontynuowane od Szklarskiej Poręby Dolnej po Polanę Jakuszycką. I nie chodzi tu bynajmniej o nękanie
prowadzących działalność gospodarczą.
To wynika z ustawowego obowiązku nałożonego na samorząd. Ponadto podatki od
nieruchomości są dochodem własnym
gminy. Z tych pieniędzy prowadzone są inwestycje: remonty ulic, budowa oświetlenia, remonty szkół, itp. (sk)

BĘDĄ PLANY MIEJSCOWE

UWAGA PODATNICY
Miejskie służby dokonały wizji w 18
obiektach prowadzących sezonowe wypożyczalnie sprzętu sportowego. Do części
z nich, wybudowanych w trybie zgłoszenia
robót budowlanych, zgłosił zastrzeżenia Starosta. W wyniku kontroli okazało się, że
nieruchomości na których stanęły tymczasowe konstrukcje, nie zostały zgłoszone do
opodatkowania. Po analizie, wykaz obiektów zostanie przekazany do referatu Budżetu
i Finansów UM celem wszczęcia postępowań podatkowych a w zakresie niezgodności z prawem budowlanym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
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C.D. ŻĄDAJĄ MIESZKAŃ

Mieszkaniowy szantaż
Wojna z mieszkańcami
9 lutego 2010 roku minęły trzy lata, jakie
Na początku lutego przed sądem w Jelezgodnie z umowami dzierżawy, były prze- niej Górze odbyły się 3 krótkie spotkania (to
znaczone na okres wypowiedzeń. Dziś już nie były rozprawy) Ich inicjatorami byli
wiemy, że 5 dzierżawców nie zamierza się dzierżawcy Chmielnika, Belwederu II i Belwyprowadzić z budynków i zajmuje je obec- wederu VI, którzy przedstawili swoje żądanie bezumownie. Są to dzierżawcy obiektów nia. Swoje stanowisko w tej sprawie przedznanych pod nazwami: Janosik, Zacisze, stawiły też władze miasta, podkreślając, że
Chmielnik, Belweder II oraz Belweder VI. dzierżawcy muszą spełnić warunki wynikaDo Urzędu Miasta wpłynęło pismo dzier- jące z przepisów prawa oraz z zawartych w
żawcy „Chmielnika”, który zaoferował „ugo- 1994 r. umów. A wynika z nich, że, aby rozdę”. O tej sprawie pisaliśmy w poprzednim nu- począć jakiekolwiek rozmowy w sprawie
merze Biuletynu. W drugiej połowie stycznia zwrotu pieniędzy, jakie przez 16 lat wydatdo Urzędu Miasta wpłynęły podobnej treści kowali na remonty i adaptacje budynków, mu„oferty ugody” od dzierżawców budynków szą po pierwsze zwolnić te budynki, a po druBelweder II i Belweder VI. Wszystkie pisma gie przedłożyć dokumentację, na podstawie
publikowane są na stronie internetowej mia- której dokonane zostały wyliczenia. W kwesta w części sprawy miejskie - dokumenty stii mieszkań dzierżawcy, którzy chcą się staurzędowe. „Oferty ugody” zmierzają do tego, rać o mieszkania komunalne lub socjalne, muże dzierżawcy oddadzą mieszkańcom ich szą spełnić warunki określone w uchwale
majątek (jakim są nieruchomości) pod wa- Rady Miasta w sprawie: zasad wynajmowarunkiem, że mieszkańcy dadzą im komforto- nia lokali wchodzących w skład mieszkawe mieszkania (Chmielinik – 4 pokojowe niowego zasobu miasta Szklarska Poręba.
mieszkanie, Belweder II – 65 m2 mieszkanie Dzierżawcy przed sądem odrzucili warunki
oraz Belweder VI – 3 mieszkania: 2,3 i 4 po- wynikające z prawa (w tym umów dzierżakojowe)
Dzierżawcy oprócz żądań mieszkaniowych przedstawiTu trzeba podkreślić,
że dzierżawione budyn- li też żądania finansowe. Domagają się w sumie prawie
ki przeznaczone były do 1 200 000 zł za remonty, jakie mieli przeprowadzić w dzierdziałalności gospodar- żawionych budynkach. Jednak dotychczas nie przedstawiczej i nie wchodziły w li żadnej dokumentacji świadczącej, że takie remonty
skład zasobów miesz- przeprowadzili.
kaniowych gminy.

Pełna treść na www.szklarskaporeba.pl/files/pensjonaty/belweder2/12.pdf
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wy z 1994 roku). Żądają zwrotu pieniędzy
oraz mieszkań poza kolejnością z pominięciem zasad obowiązujących pozostałych
mieszkańców. Czym dzierżawcy różnią się od
rodzin, które od lat czekają na mieszkanie komunalne?

Odzyskiwanie własności mieszkańców
Rolą władz miasta jest gospodarowanie
majątkiem gminnym zgodnie z przepisami,
zasadami dobrej gospodarki (dobro mienia
gminnego) ale również z zasadami współżycia
społecznego. Zachowanie dzierżawców, w
opinii władz miasta, zmierza do konfrontacji, której samorząd za wszelką cenę chce
uniknąć. Jednak nie można pozwolić na to,
aby ktoś bezumownie wykorzystywał majątek mieszkańców Szklarskiej Poręby. Mają oni
prawo czerpać korzyści z tego majątku,
przeznaczając je na przykład na budowę
dróg, sal gimnastycznych, boisk, oświetlenia itp. Dlatego od 10 lutego dzierżawcom naliczany będzie czynsz za bezumowne korzystanie nie tylko z budynków, ale także
gruntów (za które dotychczas nie płacili) wyliczony na podstawie stawek obecnie obowiązujących w Szklarskiej Porębie przy innych gminnych dzierżawach. Jeśli dzierżawcy nadal nie będą chcieli się wyprowadzić,
podjęte zostaną wszelkie kroki prawne, zmierzające do odzyskania budynków należących
do mieszkańców Szklarska Poręby.
C.D.N.

Pełna treść na www.szklarskaporeba.pl/files/pensjonaty/belweder6/10.pdf
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OGŁOSZENIE
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 i drugi konkurs z zakresu pomocy
społecznej.
Zadanie: Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałaniu
marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonania zadania 1000 zł
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 priorytetu 2.Integracja
społeczna środowisk osób wymagających
szczególnego wsparcia, działania 2.2 Doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i rodziną,

KTO
POMOŻE?
Jak co roku Lokalna Organizacja Turystyczna
wraz z Radą Miasta pilnuje porządku na parkingach przy Polanie Jakuszyckiej podczas Biegu Piastów. Rąk do pracy nigdy za wiele. Zwłaszcza, że
w tym roku są dwa biegi na 50 km: w sobotę stylem klasycznym, a w niedzielę łyżwowym. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców i sympatyków tej imprezy, o pomoc w organizacji parkingów. Praca od 8.00 do startu. Trzeba się ciepło ubrać, zabrać w termosie gorącą herbatę i ustawiać samochody na parkingach w taki
sposób, aby zmieściło się ich tam jak najwięcej,
a jednocześnie aby wszyscy mieli zapewniony
wjazd i wyjazd. Zainteresowanych pomocą prosimy o kontakt telefoniczny: 602490307 albo
email lot@szklarskaporeba.org

PODZIELONO PIENIĄDZE KONKURS
Podzielone zostały pieniądze pomiędzy
organizacje pozarządowe na ich działalność
statutową. Komisja ds. rozpatrzenia ofert na
realizację zadań gminy w trybie ustawy o
pożytku publicznym i o wolontariacie rozpatrzyła w dniach 18 i 22 stycznia oferty stowarzyszeń ze Szklarskiej Poręby na realizację zadań w dziedzinie pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej, oświaty, ratownictwa i ochrony ludności. Z przeznaczonych środków w kwocie 80 tys zł na realizację wszystkich zadań w trybie konkursu
Komisja zakwalifikowała do dofinansowania zadania na kwotę 69.500 zł. Nie wpłynęły oferty w kwocie łącznej na 10,5 tys zł
z tego na zadania w dziedzinie pomocy społecznej w kwocie 3 tys zł, w dziedzinie kultury w kwocie 2,5 tys zł i oświaty w kwocie 5 tys zł. Po raz pierwszy od kilku lat nie
zainteresował się współfinansowaniem

szkolenia dzieci i młodzieży klub WOSKAR, który jak wynika z uzyskanych informacji, przegapił termin konkursu.
Od tego roku konkurs dla organizacji pozarządowych organizowany jest już w
styczniu (w poprzednich latach był to marzec, a czasami nawet kwiecień). Wynika to
z tego, że część klubów z naszego miasta
prowadzi działalność głównie w sezonie zimowym. Gdy konkurs był organizowany
w marcu, nie miały szans stanąć do niego
kluby narciarskie, które zawody i szkolenie
prowadzą od grudnia do marca ( zgodnie z
prawem pieniądze mogą być wydawane po
rozstrzygnięciu konkursu).To właśnie na ich
wniosek procedury konkursowe zostały
przyspieszone na początek roku, co nie powinno robić żadnej różnicy klubom, które
szkolenia prowadzą w sezonie letnim. (sk)

W nowym roku aktywnie realizowany
jest projekt „Zdolna Dolna – wspólnie możemy więcej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na początku
lutego w Klubie Integracji Społecznej z moderatorem spotkała się grupka najmłodszych
uczestników projektu by podjąć próbę animowania rówieśników ze Szklarskiej Poręby Dolnej. Zaplanowano m.in poznawanie i
uwiecznianie w fotografii najciekawszych historycznie i krajobrazowo zakątków miasta
oraz Karkonoszy. Kurs fotografowania, spotkania z interesującymi ludźmi, wycieczki

bliższe i dalsze.
W planach jest również kulig z pochodniami oraz ognisko kończące projekt (w razie braku śniegu będzie to przejazd bryczkami); wydanie broszury upowszechniającej
projekt ze zdjęciami wykonanymi przez
uczestników, opisem ciekawych miejsc i
mapki z wytyczoną trasą przejazdów bryczkami.
Na 25 lutego w Klubie Integracji Społecznej zaplanowano debatę z Burmistrzem
Szklarskiej Poręby na temat dostrzeżonych w
Dolnej problemów, potrzeb i możliwości
zmiany sytuacji.

ZDOLNA DOLNA DZIAŁA
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Urząd Miasta w Szklarskiej Porębie ogłasza konkurs na stanowisko "Animator Moje Boisko ORLIK 2012".Zgłaszający powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje
do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera,
nauczyciela wychowania fizycznego.
Forma umowy: Umowa - zlecenie zawarta
na okres 6 miesięcy :czerwiec - listopad 2010.
Realizowanie w okresie jednego miesiąca minimum 160 godzin zajęć udokumentowanych
odpowiednimi zapisami w "Dzienniku Zajęć".
Szczegóły na stronie internetowej miasta
www.szklarskaporeba.pl " z życia miasta".

KOMUNIKAT
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie informuje, że realizując
projekt „Jestem, działam, umiem”, współfinansowany przez Unię Europejską, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu
13 lutego br. ukończono działanie: warsztaty podstawowej obsługi komputera i Internetu.
Jednocześnie rozpoczęto warsztaty obsługi nowoczesnych urządzeń multimedialnych i
standardowych urządzeń biurowych, które realizowane są w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie
Ponadto informujemy, że w dniu 23 lutego 2010 roku w siedzibie Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Szklarskiej Porębie odbędzie się impreza o charakterze integracyjno-edukacyjnym, w zakresie edukacji ekologicznej, która oficjalnie zakończy
udział w projekcie dziesięciu kobiet w wieku po 50 r.ż z terenu Szklarskiej Poręby.
Justyna Mazurkiewicz
Koordynator projektu
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ZAWALIDROGA

Zima w tym roku trzyma i popuścić nie
chce. I wszystko wskazuje, że do jej końca
jeszcze trochę poczekamy i nie raz trzeba
będzie z łopatą odśnieżać podwórka i chodniki. Te ostatnie nie zawsze można odśnieżyć,
a zawdzięczamy to sami sobie. Na adres biuletyn@szklarskaporeba.pl
mieszkanka
naszego miasta nadesłała fotografię z takim o

to komentarzem: „Stoi sobie taka zawalidroga
przy ulicy 1 Maja 38 na chodniku od 20 stycznia, ani odśnieżyć chodnika, a tu 15 lutego
dzieci będą szkoły i będą musiały iść po ulicy.
Może ktoś się tym zainteresuje”.
Jak widać pozostawiony w ten sposób
samochód, sprawia problemy służbom komunalnym podczas odśnieżania. A później ci
sami kierowcy narzekają, na źle odśnieżone
pobocza. Piesi też mają słuszne pretensje.

Zainteresowaliśmy tym problemem
strażników miejskich, odsyłając zdjęcie wraz
z komentarzem mieszkanki. Kolejne takie interwencje można wysyłać też bezpośrednio
do Straży Miejskiej (strazmiejska@szklarskaporeba.pl)

OGŁOSZENIE MZGL
Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej
ogłasza, że można składać wnioski na tablice informacyjne na budynki w cenie 25
zł + VAT / 1 szt. (30,50 zł z VAT), w celu
ujednolicenia oznaczeń na budynkach w
Szklarskiej Porębie. Wnioski można składać na ul. Krasińskiego 1a w siedzibie
MZGL. Zamówienia będą realizowane po
otrzymaniu wystarczającej ilości wniosków. Niżej zostaje przedstawiony przykładowy wzór tabliczki informacyjnej
oraz wniosek do wypełnienia i wycięcia.
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ZMIANY
W KSWIK

27 stycznia Rada Nadzorcza w uzgodnieniu ze Wspólnikami Spółki KSWiK, w
wyniku złożenia rezygnacji przez prezesa i wiceprezesa, odwołała Zarząd Spółki w składzie Lesław Kowalczyk – prezes
i Daniel Szatkowski - wiceprezes. Na stanowisko Prezesa Zarządu RN powołała
Stanisława Dziedzica, dotychczasowego
dyrektora oddziału KSWiK w Szklarskiej Porębie.
Rezygnacje dotychczasowych członków zarządu poprzedziła negatywna oceny ich pracy. W ocenie Rady Nadzorczej
wystąpiło wiele okoliczności świadczonych o utracie przez Zarząd zdolności do
prowadzenia spraw Spółki. Do tematu
KSWiK wkrótce powrócimy. (red)
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PRZETARGI

dnia 10 września 2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
MN, MP tj: tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkalno
– pensjonatowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
wykonanie remontu obiektu oraz dostosowanie go do obecnych standardów usług turystycznych w ciągu 3 lat od daty nabycia nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości :
1.950.000,- zł.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a i art. 29
ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr
54, poz. 535 ze zm.) sprzedaż nieruchomości
zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Wadium należy wnieść na konto podane poniżej w niniejszym ogłoszeniu w terminie do
dnia 16 marca 2010 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2010
roku o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2.

Przetarg na sprzedaż świetnie zlokalizowanej w pobliżu kompleksu narciarskiego na
Szrenicę oraz zaledwie 500 m od centrum miasta nieruchomości zabudowanej budynkiem
pensjonatowym o powierzchni użytkowej
602,70 m2. Nieruchomość położona jest przy
ul. Kilińskiego 14 w granicach działek gruntu nr 678/1 i nr 677/2 obr. 6 o łącznej powierzchni 2983 m2. Budynek ujęty jest w spi-

sie konserwatorskim i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW NR
37792 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Na terenie nieruchomości znajdują się
trzy studzienki kanalizacyjne, kolektor ściekowy dla budynku pensjonatu i budynków sąsiednich oraz znajduje się na nim sieć elektryczna. Ponadto przez działki zaprojektowany został przebieg rurociągu sanitarnego
w ramach inwestycji wodno – kanalizacyjnej KSWiK realizowanej w latach 2008-2009.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 18 września 2009 r., natomiast drugi w dniu 14 grudnia 2009 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania:na podstawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z

Przetarg na sprzedaż świetnie zlokalizowanej, o ciekawej architekturze nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym
wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1132/J
z dnia 24.03.1993 r. o powierzchni użytkowej
484,20 m 2 i budynkiem mieszkalnym (dawna wozownia) wpisanym do rejestru zabytków
pod nr 1149/J z dnia 09.08.1993 r. o powierzchni użytkowej 187,90 m2 wraz z otaczającym zespół budynków ogrodem willowym
wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1270/J
z dnia 02.08.1996 r. Nieruchomość położona
jest w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilińskie-

go 18 w granicach działek gruntu nr 680/2,
680/3, 680/5, 681 i 682/1 obr. 6 o łącznej powierzchni 19703 m2 wpisanych do rejestru zabytków pod nr 1270/J z dnia 02.08.1996 r. Nieruchomość podlega ochronie i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta
KW NR 37774 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 1
czerwca 2009 r., drugi przetarg odbył się w dniu
18 września 2009 r., natomiast trzeci przetarg
odbył się w dniu 14 grudnia 2009 r.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
wykonanie remontu obiektów oraz dostosowanie ich do obecnych standardów usług turystycznych (projekt należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków) w ciągu
4 lat od daty nabycia nieruchomości .
Cena wywoławcza nieruchomości:
2.250.000,- zł, z czego : grunt (działka 681
obr. 6) - 14,83%, pozostały grunt- 20,97%,
budynki: 62,80%, nasadzenia :1,40 %
W cenie nieruchomości uzyskanej w prze-

targu, dla odrębnego ustalenia ceny działek
gruntu, ceny budynków i ceny nasadzeń, przyjęte zostaną proporcje zachodzące między
nimi w cenie wywoławczej. Od ceny nieruchomości ustalonej w przetargu udzielona zostanie 10 % bonifikata. Na podstawie art. 43 ust.
1 pkt. 10a i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.
U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) sprzedaż
działki gruntu nr 681 obr. 6 oraz posadowionych na niej budynków zwolniona jest od podatku od towarów i usług. Do wylicytowanej
ceny działek gruntu nr 680/2, 680/3, 680/5 i
682/1 obr. 6 oraz nasadzeń doliczony zostanie
podatek od towarów i usług w wysokości 22%.
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej
nieruchomości.
Wadium należy wnieść na konto podane poniżej w niniejszym ogłoszeniu w terminie do
dnia 26 marca 2010 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2010
roku o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka
2.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania: na podstawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z

dnia 10 września 2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem
Uz tj: tereny usług z zielenią towarzyszącą - obszary, wskazane dla lokalizacji zabudowy
usługowej na działkach w obrębie których minimum 50% powierzchni winna stanowi zieleń urządzona, lub obiekty i urządzenia sportowe i rekreacyjne.
Na terenach usług z zielenią towarzyszącą
preferuje się usługi z zakresu:
- turystyki i hotelarstwa,
- ochrony zdrowia i odnowy biologicznej,
- opieki społecznej,
- oświaty i nauki,
- kultury, sztuki i rozrywki.
Termin zagospodarowania nieruchomości:

brak określenia
Cena
wywoławcza
nieruchomości:
4.210.000,- zł.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a i art. 29
ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr
54, poz. 535 ze zm.) sprzedaż nieruchomości
zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Wadium należy wnieść na konto podane poniżej w terminie do dnia 6 kwietnia 2010 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2010
roku o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2.
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WIOSNA ZE ŚNIEGU

13 lutego 2010 po raz ósmy spotkaliśmy się w Szklarskiej Porębie podczas Mistrzostw Polski Amatorów w Rzeźbie ze
Śniegu ŚNIEGOLEPY 2010. Trzynastka
w dacie imprezy wcale nie okazała się pechowa. Uczestnicy zaprezentowali bardzo
wysoki poziom i wszystkie zaprojektowane przez nich rzeźby znalazły swe odbicie w rzeczywistości.
Już od samego rana na zawodników
czekały przygotowane specjalne, sześcienne śniegowe pryzmy. Stopniowo,
krok po kroku "śnieżne klocki" zaczęły nabierać kształtów. Drużyny do dyspozycji
miały szpachelki, kielnie, noże i łopatki.
Żadne mechaniczne narzędzia nie były dopuszczone do użytku. Podczas konkursu
widzowie mogli wybrać swoją ulubioną
rzeźbę. Każdy za symboliczną złotówkę
mógł kupić numerowany los, oddać głos
na swojego faworyta i wziąć udział w losowaniu nagród.
W tym samym czasie firma Ice Art oraz
lokalny artysta rzeźbiarz Grzegorz Pawłowski wykonywali pokazową rzeźbę w lodzie. Do wykonania mieli replikę rzeźby
Fryderyka Chopina - taka sama tyle że ze
śniegu została stworzona w japońskim Sapporo podczas tegorocznego Snow Festiwal.
Po długich naradach jurorzy w osobie
Katarzyny Pruchnickiej (Program III Polskiego Radia „Zagadkowa niedziela”)
przemówili: 3 miejsce rzeźba zatytułowana
"Kobieta Motyl", 2 miejsce "Fantazyjny
Zamek" - ta praca otrzymała najwięcej losów od publiczności 1 miejsce rzeźba
"Wiosna" wykonana przez drużynę Jaromiry ze Szklarskiej Poręby. Trzeba przyznać, że ta praca była najbardziej zaawansowana pod względem technicznym

i dbałością o szczegóły, i pomysł, aby wiosnę ulepić ze śniegu. To był kolejny występ „Jaromirów”. Drużyna ta w Śniegolepach startuje już od kilku lat zajmując
miejsca w pierwszej trójce. Nagrody
główne ufundowała firma Bergson - sponsor imprezy, a był to wysokiej klasy
sprzęt oraz odzież turystyczna. Wszystkim
uczestnikom serdecznie gratulujemy.
Równolegle ze ŚNIEGOLEPAMI na
Baby Lifcie odbył się "Walentynkowy

THE WELLNESS SOUND
18 stycznia wystąpił
kwartet "The Wellness
Sound". W repertuarze
znalazło się 12 kolęd
polskich w świetnej jazzowej aranżacji. Artyści
wystąpili dzięki Ośrodkowi Kultury i Sztuki
we Wrocławiu, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, a także
hotelowi "Bornit".
Sam koncert był bardzo ciekawy. Jazzowe
8

aranżacje i muzyczne
retrospekcje spowodowały lekkość odbioru i
dźwiękową ekstazę u
melomanów.
Ciekawa forma koncertu (kolędy i poezja)
zbliżyła publiczność do
świata kultury w sposób
arcydelikatny, ale jednocześnie ze sporą dozą
dynamiki, bo kolędy z
natury są delikatne, a
jazz powodował szybkie
drganie stóp. To świetny

Zjazd Par" czyli narciarski slalom dla zakochanych. Zasada była prosta - na mecie
musiała zameldować się para. Technika
utrzymywania uczuć była dowolna: trzymanie się za ręce czy też jazda "na barana". Czas przejazdu nie miał tu żadnego
znaczenia. Organizatorem w tym roku był
MOKSiAL, we współpracy z Referatem
Promocji Miasta oraz LOT. Organizatorzy
dziękują wszystkim, którzy wspomogli imprezę. Do zobaczenia za rok. (moksial)

sposób odświeżenia i uatrakcyjnienia kolęd, które w tej chwili są już chyba nieco
archaiczne i przez to pomału zapominane,
szczególnie przez młodsze pokolenia, a
to nie powinno mieć miejsca, ponieważ
Polska jest krajem w którym powstało najwięcej kolęd.
Wszystkim gorąco polecamy "The
Wellness Sound". (moksial)
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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