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PUCHAR DLA MIASTA
Doskonała publiczność, wielkie emocje, śnieg i gęsta mgła – takie były trzy
fantastyczne narciarskie dni w Szklarskiej Porębie. Jako miasto odnieśliśmy
sukces. Takiej promocji Szklarska Poręba nie miała jeszcze nigdy.
Puchar Świata w Szklarskiej Porębie
miał być katastrofą. Tak wróżono jeszcze
na dzień przed zawodami. Na internetowych forach, w prywatnych rozmowach,
pisano i mówiono o „Armagedonie”. Stało
się jednak inaczej. Katastrofy nie było,
wręcz przeciwnie. Najważniejsi na świecie
zawodnicy i zawodniczki chwalą Szklarską Porębę i chcą do nas wrócić. Media piszą o nas dobrze. Jest to sukces nie tylko
sportowy, ale też organizacyjny i przede
wszystkim wielki sukces promocyjny.
Promować miasto
5 mln widzów przed telewizorami w
Polsce i kilkadziesiąt milionów poza granicami - taką widownię miały zawody Pucharu Świata w narciarstwie biegowym w
Szklarskiej Porębie. Mimo mgły, mimo fatalnej realizacji przez TVP, zawody odbiły
się szerokim echem na całym świecie.
I najważniejsze jest to, że są to bardzo dobre opinie.
Samorząd Szklarskiej Poręby nigdy
nie ukrywał, że celem jest promocja miasta. Nikt jednak nie spodziewał się, że ta
promocja będzie tak duża. Choć na miesiąc przed zawodami było wiadomo, że
zmagania sportowców w Szklarskiej Porębie będą miały wyjątkowy charakter.
Rekordy przed startem
Udział w zawodach zgłosiły aż 24 narodowe reprezentacje, gdzie zazwyczaj
jest ich około 18. To spowodowało oczywiście podniesienie kosztów zawodów,
ale jednocześnie dało sygnał, że zawody
mogą być inne niż wszystkie pozostałe w
Pucharze Świata. Kolejnym sygnałem
była liczba akredytacji zagranicznych.
Nie była zaskoczeniem liczba dziennika-

rzy krajowych, ponieważ z góry było
wiadomo, że pierwsze takie zawody będą
się cieszyć dużym zainteresowaniem. Do
Szklarskiej Poręby przyjechały wszystkie
najważniejsze krajowe media. Zawody
były relacjonowane przez wszystkie ogólnopolskie stacje radiowe i TV.
Media w liczbach
Od początku roku do końca lutego w
prasie ukazało się prawie 500 artykułów
o Pucharze Świata w Szklarskiej Porębie.
Chyba nie ma tytułu, w którym nie napisano o organizowanych u nas zawodach.
Duży reportaż ukazał się też w Głosie Niedzielnym, który przecież na co dzień nie
zajmuje się sportem.
Niewiele mniej informacji ukazało się
w TV. We wszystkich polskich stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnopolskim
wyemitowano prawie 350 informacji od
krótkich relacji z zawodów, po kilkunastominutowe reportaże (monitoringiem
nie są objęte telewizje kablowe i lokalne).
Ogólnopolskie stacje radiowe nadały
ponad 1000 informacji (nie badano rozgłośni lokalnych), a w internecie ukazało się ponad 2800 publikacji poświęconym zawodom Pucharu Świata w Szklarskiej Porębie.

Wartość medialna
Gdyby przeliczyć te informacje na
koszt reklamy, to trzeba by za nie zapłacić ponad 21 mln złotych. Taka jest wartość reklamy, jaką zyskało miasto przez 2
miesiące (styczeń i luty). Ale przecież
dzięki organizacji Pucharu Świata o
Szklarskiej Porębie mówiono i pisano
już wcześniej i reklama miasta będzie
trwać jeszcze długo. Monitoring mediów
nie obejmuje np. fotografii wykonanych
podczas zawodów i publikowanych jako
ilustracje w informacjach poświęconych
innym tematom. Na wszystkich numerach
startowych jest duży napis Szklarska Poręba. Te fotografie będą na pewno wykorzystywane do końca sezonu narciarskiego i z pewnością także jeszcze w
przyszłym roku.
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RAPORT Z ODśNIEżANIA
W dniach od 17 do 19 Szklarska Poręba była
areną zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich oraz FIS World Uphill Trophy. Czas
rozgrywania zawodów był dla Szklarskiej Poręby
czasem szczególnych utrudnień w ruchu komunikacyjnym. Na kilka dni przed zawodami byliśmy przygotowani by zapewnić sprawny przejazd zawodników, sędziów, serwisantów,
dziennikarzy i kibiców na miejsce zawodów a
jednocześnie by zapewnić drożność komunikacyjną mieszkańcom i gościom nie uczestniczącym w imprezie. Z centralnych ulic i chodników
usunięte zostały śnieżne zaspy. Z centrum miasta wywieziony został niemal cały śnieg. Przygotowane zostały dodatkowe parkingi.
Całą pracę zniweczyły bardzo obfite opady
śniegu, które rozpoczęły się w środę 15 i z krótką
przerwą w sobotę, trwały do niedzieli 19 lutego.
Jak ciężkie to były warunki drogowe, może
świadczyć informacja, że transport niektórych
ekip z lotniska w Pradze trwał nawet 9 godzin.
Podczas kilkunastu godzin spadło ponad pół metra śniegu. A przez 3 dni w sumie spadł metr
śniegu.
Miejskie służby cały czas były zaangażowane w usuwanie śniegu i nie jest prawdą, że
skierowane zostały do usuwania śniegu na drodze krajowej. Wszystkie pojazdy MZGL zajęte
były odśnieżaniem dróg za których utrzymanie
odpowiada Miasto Szklarska Poręba. Natomiast drogi krajowe odśnieżane były przez
pługi GDDKiA, która stanęła na wysokości zadania, kierując do Szklarskiej Poręby dodatkowy
sprzęt. To samo dotyczy DSDiK, która odsnieżała drogę ze Szklarskiej Poręby do Świeradowa. Dzięki temu możliwy był dojazd na Polanę Jakuszycką, gdy w tym samym czasie po
czeskiej stronie tiry blokowały drogę i ruch zamarł na wiele godzin.
Zamieć niweczyła pracę. Wcześniej odśnieżone ulice już po kilkudziesięciu minutach wymagały ponownego odśnieżenia. Przy czym
śnieg należało wywieźć z ulic, chodników i poboczy. Dodatkowym utrudnieniem było pozostawienie aut na chodnikach i na ulicach. Wiele
tych pojazdów nie mogło podjechać pod niewielkie wzniesienia, nie dlatego, że ulice były
nieprzejezdne, lecz dlatego, że stan ogumienia
w tych samochodach pozostawiał wiele do życzenia. Ciekawe, że niektórzy potrafią w takich
warunkach jeździć samochodami bez łańcuchów
i bez napędu na cztery koła, a inni blokują ruch
i co gorsza, bezmyślnie porzucają samochody,
utrudniając przejazd pługów.
Do odśnieżania miejskich ulic użyto całego
sprzętu jakim dysponuje MZGL i dodatkowo
wynajęto samochody innych firm. Łącznie w
mieście w dniach od 15 do 19 lutego przy usuwaniu śniegu pracowało 5 jednostek własnych
oraz 9 jednostek wynajętych. W Szklarskiej Porębie zimowym utrzymaniem objętych jest ponad 70 km dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. W tak skrajnych warunkach
pogodowych jakie wystąpiły w dniach od 15 do
19 lutego, priorytetem było zapewnienie przejezdności głównych ciągów komunikacyjnych.
Nie oznacza to, że pozostałe ulice zostały zapomniane. Jednakże niektóre były odśnieżone w
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dalszej kolejności a część z nich w godzinach południowych 15 lutego i 16 lutego. Praca ludzi i
sprzętu podczas akcji odśnieżania jest udokumentowana. Każdy samochód wyposażony jest
w system GPS i można sprawdzić gdzie w danym czasie pracował. Akcja została rozpoczęta
o północy 14 lutego natychmiast po tym, jak zaczął padać śnieg i prowadzona była nieprzerwanie do późnej nocy w niedzielę 19 lutego.
Służby drogowe pracowały w skrajnie trudnych warunkach. Opady śniegu były bardzo intensywne. Podczas takich opadów nie da się natychmiast odśnieżyć całego miasta.
Najłatwiej winę zrzucać na drogowców,
trudniej popatrzeć na własne błędy. W Polsce nie
ma obowiązku jazdy na oponach zimowych, tak
jak w czeskich górskich miejscowościach. To
powoduje, że wielu kierowców uważa, że całosezonowe opony, które używają na co dzień jeżdżąc po nizinach, pozwolą im podróżować po
górach. Nic bardziej mylnego. Jest też bardzo
duża grupa kierowców, których pojazdy wyposażone są w opony zimowe, których bieżnik
dawno stracił przyczepność. W Czechach minimalna głębokość bieżnika dla samochodów
osobowych wynosi 4 mm, a dla ciężarowych 6
mm. Ci, którzy nie stosują się do tych przepisów
mogą dostać mandat w wysokości 2 tysięcy koron. W Polsce nie ma takiego przepisu.
Odrębną kwestią jest to, jak zachowują się niektórzy mieszkańcy, którzy śnieg z podwórek wyrzucają na odśnieżone ulice. Od służb miejskich
oczekuje się, że śnieg z poboczy będzie wywożony. Ale tego samego od siebie nie wymagają już
właściciele posesji, którzy odśnieżając parkingi
dla swoich gości w pensjonatach, śnieg wyrzucają na ulice, domagając się później, aby ten sam
śnieg wywieźć za publiczne pieniądze. A dlaczego
oni nie wywożą śniegu ze swoich podwórek za
swoje pieniądze?
Innym problemem jest, że mści się budowa
pensjonatów bez miejsc parkingowych. Przez
lata wydawano zgody na rozbudowy budynków.
W efekcie turyści zostawiają samochody gdzie
popadnie, a pługi mają problem z odśnieżeniem
ulic. Takie przykłady są na Marysinie czy ulicy
Demokratów. Raport z odśnieżania ulic w
okresie od 15 do 19 lutego. Drogi główne były
odśnieżanie po kilka razy w ciągu dnia.
15.02.2012 r.
Górna, Piastowska, 11 Listopada, A. Krajowej,
Dworcowa, Muzealna, Franciszkańska, Plac
PKS, Gimnazjalna, Mickiewicza, 1 Maja, Urocza, Chopina, Wzgórze Paderewskiego, Okrzei,
Kasprowicza, Tetmajera, Leśna, Kołłątaja, Moniuszki, Mała, Wrzosowa, Kilińskiego, Okrzei,
Turystyczna, B. Czecha, Prusa, Gimnazjalna, Odrodzenia, Oś. Huty, Hutnicza, Demokratów, Wojska Polskiego, Krasickiego, Słowackiego, Partyzantów, Szpitalna, Wyszyńskiego, Kilińskiego,
Urocza, Turystyczna, A. Krajowej, Muzealna,
Waryńskiego, Dworcowa, Oficerska, Oś. Pogórze, Mickiewicza, Gimnazjalna, Krasickiego,
Partyzantów, Zdrojowa, Żeromskiego do Chatki
Robaczka, Wolności, Armii Czerwonej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, Oficerska, Oś.
Podgórze, Konopnickiej, Szklana.

16.02.2012r.
Kasprowicza, Makuszyńskiego, 1 Maja, Kilińskiego, Urocza, Okrzei, B. Czecha, Turystyczna, Plac PKS, Gimnazjalna, Wzg. Paderewskiego, Chopina, Prusa, Parking Prusa,
Franciszkańska, Obrońców Pokoju, 11 Listopada, Kopernika, Hoffmana, Matejki, Brzozowa, Muzealna, Górna, Piastowska, Sanatoryjna, Kolejowa, Wiejska, A. Krajowej,
Dworcowa, Oś. Podgórze, Oficerska, Partyzantów, Słowackiego, Demokratów, Oś. Huty,
Hutnicza, Kasprowicza, Plac PKS, Kilińskiego,
Mickiewicza, Demokratów, Szpitalna, Wyszyńskiego, Waryńskiego, Piastowska, Górna,
Wrzosowa, Parking Wamar, Gimnazjalna, Chopina, Partyzantów, Buczka, 11 Listopada, Kopernika, Muzealna, Oś. Janosika, P. Skargi,
Kolejowa, A. Krajowej, Dworcowa.
17.02.2012r.
1 Maja, Kilińskiego, urocza, Turystyczna, B.
Czecha, Gimnazjalna, Chopina, Wzg. Paderewskiego, Mickiewicza, Franciszkańska, 11 Listopada, Kopernika, Hoffmana, Matejki, Brzozowa, Muzealna, Sanatoryjna, Kolejowa,
Wiejska do OW Horyzont, A. Krajowej, Dworcowa, Os. Podgórze, Wolności, Słowackiego,
Demokratów, Partyzantów, Okrzei, Kilińskiego,
Urocza, Plac PKS, Dworcowa, Chopina, Górna,
Piastowska.
Urocza, Plac PKS, Gimnazjalna, Mickiewicza, Odrodzenia, Parkowa, Chopina, Franciszkańska, 11 Listopada, Szpitalna, Dworcowa,
Krasińskiego, Parking Karkonosze, Demokratów, Plac Sportowy wywóz śniegu, Buczka.
18.02.2012r.
Plac PKS, Mickiewicza, Gimnazjalna, Oś.
Huty, Demokratów, Słowackiego, Zdrojowa, Łukowa, Konopnickiej, Żeromskiego (bez dojazdu do Schronisk Rumcajs i Chatki Robaczka), Wolności, A. Ludowej, Oficerska, Oś.
Podgórze, Piastowska, Górna.
1 Maja, Kilińskiego, Urocza, Plac PKS,
Dworcowa, A. Krajowej, Górna, Piastowska, 11
Listopada, Franciszkańska, Mickiewicza, Franciszkańska, Dworcowa, Demokratów, Słowackiego, Krasińskiego, Hutnicza, Wolności, Oficerska, Batalionów Chłopskich, Partyzantów,
Słowackiego.
19.02.2012r.
1 Maja do Kołłątaja, Kołłątaja, Mała, Moniuszki, Kilińskiego, Urocza, Turystyczna, Plac
PKS, Gimnazjalna, Mickiewicza, Chopina,
Wzg. Paderewskiego, Franciszkańska, Słoneczna Polana, 11 Listopada, Szpitalna, Wyszyńskiego, Piastowska, Górna, Sanatoryjna,
Kolejowa, A. Krajowej, Dworcowa, Osiedle
Podgórze, Bat. Chłopskich, Wolności, Żeromskiego, Hutnicza, Zdrojowa, Oś. Huty, Demokratów, Partyzantów, Słowackiego, 1 Maja do
jednostki wojskowej, Kilińskiego, Turystyczna,
Dworcowa, A. Krajowej, Gimnazjalna, Wzgórze Paderewskiego, Mickiewicza, 1 Maja do
zjazdu Pod Ponurą Małpą, Urocza, Franciszkańska, Obrońców Pokoju, Hutnicza, Szklana,
Kopernika, Zdrojowa, Demokratów szutrowa,
Partyzantów, Oficerska, Batalionów Chłopskich.
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WYGRANE OKO III
wie budynku Oko III,
wcześniej prowadzona
była sprawa o wypłatę
100 tysięcy złotych. W
tym wypadku sąd pierwszej instancji w Jeleniej
Górze uznał, że spółce
nic się nie należy. Wyrok ten został utrzymany
przez sąd okręgowy w
Legnicy.
Zdaniem władz miasta, spółka Prestomax
nie mogła wyremontować czegoś, co wyremontowało wcześniej
inne przedsiębiorstwo. W tej sprawie,
przeciwko interesowi mieszkańców
Szklarskiej Poręby zeznawały osoby, które
niegdyś pełniły ważne w mieście funkcje.
Podobne roszczenia zostały zgłoszone
w odniesieniu do budynków Oko I i Oko
II. W tym przypadku sąd pierwszej instancji przyznał Prestomax nieco ponad 50
tys.. Od tego wyroku odwołały się obie
strony.
Przed sądem w Legnicy toczy się też
sprawa o pozostałą kwotę blisko miliona
złotych. Gmina nie kwestionuje (w większości) przeprowadzonych remontów,

Ten budynek był remontowany za czasów FWP

Zakończył się proces w sprawie tzw.
nakładów inwestycyjnych jakie miała ponoć ponieść spółka Prestomax (dawniej
Wzrok) w budynku Oko III (kiedyś Jutrzenka). Sąd okręgowy w Legnicy w całości odrzucił roszczenia spółki, co oznacza wygraną mieszkańców Szklarskiej
Poręby.
Prestomax domagał w tym pozwie się
prawie 800 tysięcy złotych za rzekome remonty, jakie miały zostać wykonane przez
tę firmę. Jednak nie potwierdził tego
przewód sądowy. Jest to jeden z wielu procesów, jakie w ostatnich latach spółka Prestomax wytoczyła miastu. Także w spra-

które zostały wykonane w czasach, gdy te
budynki były w zarządzie Funduszu
Wczasów Pracowniczych. Problem w
tym, że spółka Prestomax swych roszczeń
nie kieruje pod adresem FWP, lecz chce,
aby gmina zapłaciła teraz za te remonty!
I w tym wypadku w interesie spółki a przeciwko interesowi mieszkańców Szklarskiej
Poręby zeznają osoby, które niegdyś zajmowały kluczowe stanowiska. Obecne
władze miasta stoją na stanowisku, że jeśli Prestomax przeprowadziła remonty w
czasach FWP i ówczesna umowa z FWP
gwarantowała im zwrot kosztów remontów, to spółka powinna domagać się pieniędzy od Funduszu, a nie od gminy. Niektórzy przedstawiciele ówczesnych władz
miasta twierdzą, że rzekomo były jakieś
ustalenia między FWP a gminą, na podstawie których Szklarska Poręba miała
przejąć zobowiązania FWP. Jednak nie potwierdzają tego żadne dokumenty. Nie
ma na ten temat żadnych uchwał, porozumień, umów i ani słowa w protokołach posiedzeń zarządu i Rady Miasta. Zeznania
na korzyść spółki składane są m.in. przez
byłego burmistrza, który później był pracownikiem kliniki „Wzrok”, jego brata,
który był w tym czasie szefem zakładu komunalnego, a także jednego byłego radnego, który sam zgłosił się na światka.
(red)

WODA I śCIEKI PO NOWEMU
Trwa dyskusja o stawkach za wodę i
ścieki obowiązujących od 1 stycznia. Z
nowych taryf nie są na pewno zadowoleni
ci, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej, a wynajmują pokoje. W ich
przypadku podwyżka wyniosła ponad
100 procent.
Przypomnijmy, że w od 1 stycznia
obowiązuje nowa taryfa dostarczania
wody i odbioru ścieków. Wynosi ona
7,82 zł za m3 dostarczonej wody i 16,75
zl za m3 odebranych ścieków (z VAT). Jednocześnie Rada Miejska uchwaliła dopłaty
do taryfy. Na podstawie uchwały zameldowani w Szklarskiej Porębie lokatorzy
mieszkań zużywający do 3 m3 na osobę,
dostaną dopłatę w wysokości 9,56 zł do
m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków. Dla przedsiębiorców koszt m3 wody
i ścieków zostanie pomniejszony o 5,81 zł.
System został tak skonstruowany, że
miasto nie będzie dopłacało do osób,
które nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej, choć faktycznie wynajmują miejsca noclegowe. Na dopłaty nie
mogą też liczyć osoby, które wody nie

oszczędzają. Dopłaty obowiązują tylko do
3 m3 wody na każdą zameldowaną osobę.
Norma ta jest zgodna z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie przeciętnego zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych i w zupełności wystarcza dla potrzeb życiowych.
Norma oznacza, że jeśli w domu zameldowane są np. 4 osoby, wówczas najniższą stawkę płacą za 12 m3 wody i wyprodukowanych ścieków (4 osoby x 3
m3/os ). Ale za ponadnormatywne zużycie
trzeba zapłacić pełną stawkę bez dopłat.
Rada Miejska ustalając nowy system
dopłat doszła do wniosku, że nie można
z publicznych pieniędzy dopłacać do
wody i ścieków osobom, które są nieuczciwe i prowadzą nielegalną działalność
gospodarczą.
Jeśli ktoś nie odprowadza należnych
podatków, czyli nie dokłada się do
wspólnoty mieszkańców nie będzie
otrzymywać od tej wspólnoty dopłat do
wody i ścieków.
Większe rachunki zapłacą też osoby,
które zużywają bardzo dużo wody (mają

popsute spłuczki, myją samochody itp.).
Jeśli ktoś zamierza ogródek podlewać
wodą z wodociągów, wówczas też musi
się liczyć z wyższymi rachunkami. W tym
wypadku warto zamontować drugi licznik
i zgłosić to do KSWiK. Wówczas, podlewając ogródek, nie będzie naliczana opłata
za ścieki, lecz wyłącznie za samą wodę.
Warto jednak pomyśleć o systemach bardziej ekologicznych i podlewaniu ogródków deszczówką.
Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej przedstawione zostały dane dotyczące zużycia wody w okresie ferii zimowych. Z danych wodociągów wynika,
że był to rekordowy sezon. W kolejnym
numerze Biuletynu podamy szczegóły,
jednak już teraz można zaznaczyć, że z
danych tych wynika, iż w niektóre dni
w Szklarskiej Porębie mogło być nawet
14 tys. turystów (zgłoszonych jest ok. 9
tys. miejsc noclegowych). Dane dotyczące ilości zużytej wody będą porównywane z wpływami z opłaty miejscowej, a najbardziej rażące przypadki
będą wyjaśniane.
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C.D. PUCHAR DLA MIASTA
O nas za granicami
Zlecone badania obejmują wyłącznie publikacje w polskich mediach, a przecież o tym
co się dzieje w Szklarskiej Porębie głośno
było w TV, radiu, internecie i gazetach w całej Europie. Według wstępnych szacunków,
wartość uzyskanej reklamy od początku, gdy
Szklarska Poręba zaczęła się starać o prawo
organizacji zawodów Pucharu Świata, wynieść może nawet 40 mln złotych. Tymczasem, na organizację imprezy z budżetu miasta przeznaczone zostało ok. 3,3 mln złotych.
Ważne jest też to jak się pisze o Szklarskiej
Porębie. A dzięki temu, że zawody zostały
bardzo dobrze ocenione, publikacje są pozytywne.
Budowanie marki
Szklarska Poręba kojarzy się teraz nie
tylko ze sportem, ale też dobrą organizacją,
świetną atmosferą, miejscem, do którego
chce się wracać. Mówią o tym przecież najlepsi zawodnicy na świecie. To wartość reklamy miasta, którą będziemy dopiero odczuwać. To nie jest natychmiastowy efekt,
lecz rozłożony w czasie.
Często, nam mieszkańcom, wydaje się, że
Szklarska Poręba jest już znana. Ale to co się
nam wydaje, nie zawsze jest prawdziwe. Na
rynku turystycznym trwa nieustanna walka.
Wielkie wydarzenia sportowe, a takim był

Puchar Świata w narciarstwie biegowym, są
najlepszą formą promocji miasta.
Zarobić podczas Pucharu
Nie sprawdziły się
czarne scenariusze osób,
które na wiele miesięcy
przed zawodami, wróżyły,
że wszystkie ekipy będą
spać w Czechach. Wróżono też, że kibice również
wybiorą Harrachov, bo
przecież stamtąd jest bliżej
i lepiej (takie opinie wyrażali mieszkańcy Szklarskiej Poręby!). Tak się nie
stało. Najważniejsze i najbardziej liczne reprezentacje narodowe wybrały na
miejsce pobytu Szklarską
Porębę. Trudno się dziwić,
że Czesi i Słowacy wybrali Harrachov. Swój
pobyt w Korenovie na pewno nie będą dobrze
wspominać Finowie.
Większość kibiców też nocowała w
Szklarskiej Porębie. Na czas zawodów przygotowano specjalne parkingi. Jak się później
okazało, były one puste, bo kibice swoje samochody zostawiali pod pensjonatami w
których mieszkali. W okresie zawodów znalezienie wolnego miejsca noclegowego było
większą sztuką, niż w okresie
sylwestra.
Egzamin z wyróżnieniem
Wiadomo, że beniaminek
ma łatwiej i oceny są łagodniejsze. Ale nie w przypadku
Szklarskiej Poręby. Zawody zostały ocenione bardzo wysoko
pod każdym względem. Delegaci i obserwatorzy Międzynarodowej Federacji Narciarskiej
surowym okiem oceniali to co
się dzieje i jak zapewniali, zawody zostały przygotowane
bardzo dobrze, a jeśli się zdarzały jakieś małe problemy, to
nie miały one większego znaczenia. Zresztą, polska pomysłowość pozwala na bardzo
szybkie rozwiązanie niemal
każdego problemu.
Jednak największym sukcesem była atmosfera na Polanie
Jakuszyckiej i fantastyczna publiczność. I nie było to dziełem
przypadku, lecz planowanym
działaniem.

4

Ukierunkować kibiców
Pierwsze komentarze nawołujące do rzucania śnieżkami w Marit Bjeorgen ukazały się
w internecie jeszcze w połowie listopada. Organizatorzy podjęli wówczas decyzje, że nie
będą apelować do kibiców „o rozsądek”.
Uznano, że to może odnieść odwrotny sku-

tek i na zawody przyjadą chuligani znani z piłkarskich stadionów. Lepiej jest wprowadzić
taką atmosferę na stadionie, aby nikomu nie
przyszło do głowy rzucanie czymkolwiek w
kogokolwiek. Chodziło o to, aby na Polanie
Jakuszyckiej była atmosfera zdrowej sportowej rywalizacji. Zamiarem organizatorów
było, aby inni zawodnicy mieli równie głośny doping co Justyna Kowalczyk. Zwłaszcza, że wiadomym było, że 99% kibiców do
Polacy. Tak też się stało. Nie było pomruków,
lecz głośny, fantastyczny doping, który został
zaplanowany i wypracowany przez zatrudnionych spikerów.
Zima dała w kość
Mówi się, że jeśli coś powstaje z trudem,
to efekt jest bardzo dobry. I tak było tym razem. Organizatorzy od początku mieli poważne problemy z pogodą. Najpierw w połowie stycznia spadło tak dużo śniegu, że
trzeba było go wywozić z parkingów na Polanie Jakuszyckiej. Bez tego nie udałoby się
wybudować miasteczka zawodników. Kontenery nie mogły być ustawiane na śniegu.
Później przyszły bardzo duże
mrozy. Niskie temperatury nie
pomagały w budowie infrastruktury. Na trzy dni przed zawodami znów zaczęło sypać. Opady
były bardzo intensywne. Ktoś by
mógł powiedzieć, że przecież narciarzom to nie przeszkadza. To
prawda, ale trzeba było odśnieżać
trybuny, ubijać śnieg na dojściach
i w sektorach bez trybun. Ratraki
też musiały cały czas pracować,
aby ubić trasę. Pod świeżym śniegiem nie było widać kabli, co w
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efekcie skończyło się kilkoma przypadkowymi uszkodzeniami i koniecznością szybkich napraw. Organizatorzy mówią, że ostatnie kilkanaście godzin przed zawodami i tuż
po ich rozpoczęciu, to był dla nich prawdziwy horror, a z nieba wciąż sypał śnieg. Od
14 do 17 lutego spadło około 1 m śniegu.
Ilu kibiców?
Zawody Pucharu Świata w narciarstwie
biegowym na Polanie Jakuszyckiej zobaczyło
ponad pięć tysięcy osób. Ilość biletów przeznaczonych do sprzedaży została określona
na podstawie możliwości transportowych,
zwłaszcza w drodze powrotnej. Im więcej kibiców wychodzących jednocześnie ze stadionu, tym większe problemy z ich odwiezieniem. Oczywiście, że to wszystko kwestia
ilości autobusów, ale to również kosztuje.
Przeprowadzony bilans wykazał, że optymalnym rozwiązaniem jest sprzedaż 4,5 tysiąca biletów.
Na trzy tygodnie przed zawodami nie było
już biletów. W ostatniej chwili, w dniu zawodów do Informacji Turystycznej trafiło
około 40 biletów ze zwrotów. Wystarczyła
jedna informacja w wiadomościach na antenie Radia Wrocław, by natychmiast się rozeszły.
Szklarska Poręba 2014?
Zawody Pucharu Świata FIS w narciarstwie biegowym do Szklarskiej Poręby mają
szansę wrócić już za dwa lata. - Nie mam
wątpliwości, musimy tu wrócić. Organizacja
przebiegła gładko. Nie znam jeszcze opinii
wszystkich reprezentacji, ale te które do
mnie już dotarły są bardzo pozytywne. Najbardziej prawdopodobny termin kolejnych
zawodów Pucharu Świata w Szklarskiej Porębie to trzeci weekend stycznia 2014 roku.
Byłby to dla biegaczy ostatni poważny
sprawdzian przed igrzyskami olimpijskimi w
Soczi - powiedział Juerg Capol dyrektor
biegów narciarskich FIS.
Powrotu do Szklarskiej Poręby chcą też
sportowcy, którzy bardzo dobrze ocenili
swój pobyt w naszym mieście. Pytanie, czy
chce tego jednak Szklarska Poręba? (red)
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PODZIęKOWANIA
OD BURMISTRZA
Puchar Świata FIS w narciarstwie biegowym rozgrywany w Szklarskiej Porębie
17 i 18 lutego zakończył się sukcesem. Miasto otrzymało promocję na jakiej nam zależało od początku gdy podejmowaliśmy się
organizacji tych zawodów. Ale beneficjentem tej promocji nie jest tylko Szklarska Poręba, lecz cały region i kraj. Zawody Pucharu Świata odbiły się szerokim echem w
całym narciarskim świecie. I najważniejsze
jest to, że są to bardzo pozytywne opinie.
To dlatego jeszcze podczas trwania drugiego dnia zawodów kierownictwo Międzynarodowej Federacji Narciarskiej zdecydowało, że Puchar Świata do Szklarskiej
Poręby, na Dolny Śląsk musi powrócić.
Ten sukces Szklarskiej Poręby i Dolnego
Śląska to zasługa wielu ludzi, którzy pracowali na to od miesięcy. I nie była to praca
łatwa. Pozwólcie, że tą drogą, w imieniu
samorządu Szklarskiej Poręby złożę Wam
podziękowania.
Na ręce Przewodniczącego Jacka Jaśkowiaka składam wyrazy uznania dla całego Komitetu Organizacyjnego za pracę na
rzecz naszego wspólnego sukcesu. A ponieważ nigdy wcześniej w Polsce nie organizowano tego typu zawodów i nie było
od kogo się uczyć, tym bardziej gratuluję,
że doprowadziliście do finału, który zaskoczył wszystkich, także władze FIS.
Pragnę też podziękować Samorządowi
Województwa Dolnośląskiego i Marszałkowi Rafałowi Jurkowlańcowi nie tylko za
finansowe wsparcie. Jako pierwsi zaufaliście
nam, że zawody Pucharu Świata będą dobrą
promocją regionu. Organizując te zawody od
początku liczyliśmy na wsparcie regionalne
i takie też otrzymaliśmy nie tylko od władz
województwa, ale też od samorządów Jeleniej Góry i Piechowic, za co dziękuję.
Dziękuję Stowarzyszeniu Bieg Piastów
i prezesowi Julianowi Gozdowskiemu za
udzieloną pomoc, a jednocześnie dziękuję też tysiącom narciarzy korzystających
z tras biegowych, za cierpliwość i wyrozumiałość podczas trudnego okresu przygotowania Polany Jakuszyckiej do zawodów Pucharu Świata.
Nieocenionej pomocy udzieliły też
służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna
i Straż Graniczna. Kolejny raz przekonaliśmy się, że można liczyć na pomoc

Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w
Lubaniu. Dziękuję również drogowcom. To
dzięki Waszej ciężkiej pracy, przy skrajnie
niekorzystnych warunkach pogodowych,
możliwy był dojazd na zawody.
Nie byłoby możliwe przeprowadzenie
zawodów, gdyby nie pomoc leśników. Pragnę więc podziękować zarówno Nadleśnictwu jak i Dyrekcji Regionalnej Lasów
Państwowych za okazaną pomoc i życzliwość. Przyroda musi być chroniona, ale
jednocześnie można ją chronić w taki sposób, aby móc z tego czerpać radość, także
poprzez możliwość uprawiania sportów na
obszarach leśnych.
Organizacja tego typu zawodów nie
byłaby możliwa bez zaangażowania wolontariuszy. Dziękuję wszystkim, którzy
odpowiedzieli na masz apel o pomoc. Wasza praca również została bardzo wysoko
oceniona.
Dziękuję też wielu małym i dużym firmom, które podjęły się wykonania zadań,
często w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Bez Waszego udziału, zaangażowania w rozwiązanie problemów i
chęci pomocy tych zawodów po prostu by
nie przeprowadzono. Szczególnie dziękuję tu Telekomunikacji Polskiej S.A. i
spółce Tauron.
Na koniec chciałbym podziękować kibicom. Byliście po prostu fantastyczni. To
także Wasza zasługa, że Puchar Świata w
narciarstwie biegowym może wrócić do
Polski, na Dolny Śląsk, do Szklarskiej Poręby, do miejsca, które jest mekką narciarstwa biegowego w naszym kraju.
Pierwsze zawody Pucharu Świata w
narciarstwie biegowym w Szklarskiej Porębie przeszły już do historii. Cieszymy się,
że jest to historia, którą dobrze wspominamy. Wierzę też, że kolejne zawody w
trzeci weekend stycznia 2014 roku, będą
równie, albo nawet bardziej udane od minionych. To, czy jednak dojdzie do ich organizacji, nie zależy już wyłącznie od
Szklarskiej Poręby. W imieniu samorządu
i mieszkańców, dziękuję wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie, ale jednocześnie proszę o deklarację pomocy, przy
organizacji zawodów już za dwa lata.
Grzegorz Sokoliński
Burmistrz Miasta Szklarska Poręba
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PRZETARGI
Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujące przetargi ustne nieograniczone:
1. drugi przetarg na oddanie w użytkowanie
wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Poręby
przy ul. Piastowskiej, stanowiącej działkę
gruntu nr 178/1 obr. 3 o powierzchni 1618 m2.
Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr
JG1J/00065069/2. Działka położona na północnym skłonie w 60% w zasięgu napowietrznej linii energetycznej wysokiego napięcia. Przez działkę przebiega linia wysokiego
napięcia i linia niskiego napięcia ze słupem

oraz gaz. Obecnie w ewidencji gruntów teren
działki 178/1 oznaczony jest symbolami: Nnieużytki i PsV - pastwiska. Pierwszy przetarg
odbył się w dniu 16 stycznia 2012 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 symbolami MP, U tj. MN-tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, U- tereny
usług a w części na ternie rolnym i zieleni o
funkcji przyrodniczej, krajobrazowej oraz
ochronnej, wskazanym do objęcia w formie
użytków ekologicznych. Ponadto w studium
wyznaczono przebieg linii elektroenergetycz-

nej wysokiego napięcia z orientacyjną granicą
obszaru ograniczonego użytkowania w
związku z tą linią.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
1. ustala się termin rozpoczęcia zabudowy: 2
lata od dnia podpisania umowy oraz termin zakończenia zabudowy: 4 lata od dnia podpisania umowy
2. w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego ustala się termin ich odbudowy: 18 miesięcy.
Cena wywoławcza nieruchomości – 70.000,złotych, a minimalne postąpienie– 1% ceny
wywoławczej nieruchomości

2. drugi przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości
niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Szpitalnej w granicach działki
gruntu nr 337 obr. 1 o powierzchni 1091 m2.
Działka w kształcie trapezu, położona wzdłuż
ulicy Szpitalnej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki z niedużym spadkiem, przylega
bezpośrednio do torów kolejowych tj. wysokiego wału na którym usytuowane są tory kolejowe. Teren działki posiada dostęp do sieci
energetyczne, teletechnicznej, wodociągowej
i kanalizacyjnej. Przez działkę przechodzi linia kanalizacyjna i zlokalizowana jest na niej
stara szopa drewniana. Dla nieruchomości nie
urządzono księgi wieczystej. Obecnie w ewi-

dencji gruntów teren działki nr 337 oznaczony
jest symbolem: Bp - tereny niezabudowane.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16 stycznia 2012 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
mieszkalnej jednorodzinnej. Ponadto działka
znajduje się na terenie objętym ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania (uchwała
nr VIII/80/2011 Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie z dnia 11.05.2011 r.) oznaczonym sym-

bolem MN6 tj. przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
1. ustala się termin rozpoczęcia zabudowy: 2
lata od dnia podpisania umowy oraz termin zakończenia zabudowy: 4 lata od dnia podpisania umowy
2. w razie zniszczenia albo rozbiórki budynków lub urządzeń w czasie trwania użytkowania wieczystego ustala się termin ich odbudowy: 18 miesięcy.
Cena wywoławcza nieruchomości –
100.000,- złotych, a minimalne postąpienie
– 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

Przetargi odbędą się w dniu 30 marca 2012 r. o godz. 1300 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. Szklarska Poręba, 21 luty 2012 r.

„O-TWORZENIE”

WARSZTATY fOTOGRAfII OTWORKOWEj
Wszystkich młodych ludzi w wieku
gimnazjalnym i licealnym Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza do uczestnictwa w nietuzinkowych warsztatach z fotografii
otworkowej. Dzięki dofinansowaniu jakie
zdobył na ten cel MOKSIAL w ramach
programu Akademii Orange udział w
warsztatach jest całkowicie bezpłatny.
Podczas wiosennych spotkań z pasjonatami tej niezwykłej techniki sięgającej
początków historii fotografii będzie
można:
* samemu stworzyć camera obscura –
aparat fotograficzny
* poznać historię fotografii
* zdobyć umiejętności związane z obróbką zdjęć
* stworzyć stronę internetową
* stać się autorem filmu animowanego z
własnych zdjęć
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* uczestniczyć w Światowym Dniu Fotografii Otworkowej
* na wycieczkach i przy ognisku poznać
pozytywnie „O-tworzonych” ;-)
Grupa alternatywnych poszukiwaczy
inspiracji szukać będzie w terenie pod
okiem wykwalifikowanych instruktorów.Ich prace zostaną wydane w katalogu
będącym jednocześnie dokumentem nowatorskich poszukiwań jak i swoistym baśniowym przewodnikiem po Karkonoszach i Górach Izerskich. Fotografie
oglądać będzie można również na wystawie zorganizowanej po zakończeniu projektu.
Warsztaty odbywać się będą dwa razy
w tygodniu od marca do maja !
Zapisywać można się od 13 lutego
2012 r. pod nr tel. 75 717 36 14, mail sekretariat@mok.szklarskaporeba.pl. Adres
poczty elektronicznej jest chroniony przed

robotami spamującymi. W przeglądarce
musi być włączona obsługa JavaScript,
żeby go zobaczyć. lub osobiście w siedzibie MOKSiAL , ul. Słowackiego 13.
Projekt realizowany w ramach programu Akademii Orange
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Uchwała nr XIX/199/2012 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 stycznia 2012 r.
w sprawie określenia warunków i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat z tytułu
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyrażenia zgody
na zastosowanie innej niż określona w ustawie stopy procentowej. (WYCIĄG)
§1
1. Użytkownikom i współużytkownikom wieczystym nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkaniowymi
i użytkowanych wyłącznie w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych właścicieli Burmistrz Miasta może udzielić
bonifikaty w wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stawki procentowej bonifikaty ustala się według daty złożenia
wniosku zawierającego żądanie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

3. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w
których znajdują się lokale mieszkalne i
lokale o charakterze innym niż mieszkalne albo lokale mieszkalne wykorzystywane na inne cele niż zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych właściciela,
bonifikata od opłaty może zostać udzielona wyłącznie właścicielom lokali
mieszkalnych i wykorzystywanych na
cele mieszkaniowe.
4. Udzielenie bonifikaty od opłaty z
tytułu przekształcenia jest możliwe jedynie w przypadku jednorazowego uiszczenia opłaty z tego tytułu.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WPłAT

5. Bonifikata może zostać udzielona,
o ile użytkownik wieczysty nieruchomości nie zalega ze zobowiązaniami
pieniężnymi wobec gminy Szklarska
Poręba.
§2
Rada Miejska Szklarskiej Poręby wyraża zgodę na oprocentowanie nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności z zastosowaniem czterokrotności stawki oprocentowania określonej w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 lipca
2005 r. – o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
§3
Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§4
Z dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały moc obowiązującą traci uchwała
Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby Nr
XLIII/504/06 z dnia 30 marca 2006 r. w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności przez dotychczasowych
użytkowników i współużytkowników
wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy
Szklarska Poręba, zabudowanych na cele
mieszkaniowe.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

OGłOSZENIE MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie informuje, że na stronach www.szklarskaporeba.pl (Zakładka:
Miasto/Z życia miasta);
www.mops.szklarskaporeba.pl zamieszczony został do konsultacji społecznych
projekt „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Szklarskiej Poręby na lata 2012-2017”.
Uwagi i sugestie do Programu należy
zgłaszać do dnia 15 marca 2012 r na adres mailowy:
kadry.mops@szklarskaporeba.pl (MSL)
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śNIEGOLEPY
28 stycznia odbyły się 10 jubileuszowe ŚNIEGOLEPY
czyli Mistrzostwa Polski Amatorów w Rzeźbie ze Śniegu.
Tym razem zmagania zimowych artystów organizator
czyli Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej przeniósł na Skwer Radiowej Trójki.W centrum miasta
od rana 6 czteroosobowych drużyn w pryzmach śnieżnych
tworzyło rzeźby, których tematem były sporty zimowe. Za
pomocą dłuta, ręcznych pił i szpachli powoli ale z zapałem
wykuwali w śniegowych sześcianach swoje wizje.
Po ponad 5 godzinnej pracy powstała: Łyżwiarka w ekstatycznym tańcu, KarkoNOCH na nartach (z nosem godnym
swego imienia), Retrozawodnicy na saniach rogatych (ambitna i skomplikowana rzeźba), Justyna Kowalczyk z nieodłącznym atrybutem czyli nartami biegowymi, pełen powagi Snowbordzista , oraz rzeźba która miała przedstawić
but narciarski ale kojarzyła się raczej z zimowym tronem.Przez cały dzień pracy zimowych artystów towarzyszyła
dobra muzyka ze sceny oraz gry i konkursy zorganizowane
przez Centrum Edukacji Ekologicznej. Równolegle odbyły
się również MiniŚniegolepy. Dzieci miały niezwykłą frajdę
tworząc z rodzicami własne rzeźby. Czas im umilały dodatkowo specjalnie dla nich zorganizowane konkursy.
Oprócz prac w śniegu powstała również rzeźba w lodzie autorstwa Grzegorza Pawłowskiego. Przechodnie z zainteresowaniem przyglądali się pracy artysty tworzącego za pomocą piły elektrycznej w delikatnej materii lodu. Powstała
twarz kobiety wyłaniająca się z tafli lustra.
WYNIKI
I m-ce– JAROMIRY– "Łyżwiarka w czasie tańca"
II m-ce – KOLOROWE ŁAPY- „W stylu retro zjazd na
saniach rogatych”
III m-ce – ŚNIEGOFANI - „Karkonoch Gnomek”
Po pełnych pasji zmaganiach artystów przyszła pora na
chwilę oddechu. Gwiazdą wieczoru był bowiem znany jeleniogórski satyryk Jacek Ziobro, który skutecznie swoimi
skeczami rozgrzewał licznie zgromadzona publiczność. Po
jego godzinnym występie nastąpiła kulminacja wieczoru –
Laserowe Show. O godzinie 18.00 zgasły wszystkie światła na skwerze i wokół niego i firma Visual Sensation przeniosła widzów niezwykły świat wyczarowany przez kolorowe lasery i ognie sztuczne.
Dodatkowo rzeźby powstałe podczas Śniegolepów zostały
podświetlone kolorowymi lampami dając niezwykły efekt
aż do późnych godzin nocnych. Wielu gości i mieszkańców
Szklarskiej wybrało się na wieczorne i nocne spacery aby podziwiać prace, które oświetlone były aż do godz. 23.00. Relacje z imprezy nadawało na żywo Radio Wrocław, materiał
nagrywał również Program Trzeci Polskiego Radia i TV Wrocław. Ciekawostką była TV Kijów. Ich obecność na imprezie odzwierciedla zainteresowanie mieszkańców Ukrainy naszym regionem.Sponsorami tegorocznej edycji Śniegolepów
była Firma Bergson oraz Huta Julia z Piechowic.
Dzięki mroźnej aurze rzeźby ze śniegu stały na Skwerze
Radiowej Trójki jeszcze przez trzy tygodnie stając się atrakcją dla przebywających zimą turystów w Szklarskiej Porębie.
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