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MODA NA SPONSORA
Narciarstwo zjazdowe i narciarstwo biegowe – te dwie dyscypliny
obecnie tworzą zimową sportoworekreacyjną ofertę Szklarskiej Poręby. Ale jest możliwe, że narciarstwo biegowe może zostać mocno
ograniczone. Powodem jest brak
pieniędzy na utrzymanie tras.
Obecnie trasy biegowe poprowadzone są z Polany Jakuszyckiej w pobliże Białej Doliny. Bliżej się nie da,
ponieważ brakuje śniegu. Jednak i to
co jest, wcale nie będzie w tym sezonie tak często ratrakowane, jak w latach ubiegłych. Stowarzyszenie Bieg
Piastów ze względu na brak pieniędzy
musi zacząć oszczędzać. Problemy z
utrzymaniem tras nie są nowe, choć po
raz pierwszy aż tak bardzo brakuje
pieniędzy. Głównym powodem jest to,
że ze sponsorowania Biegu Piastów
wycofały się dwie firmy.
- Pieniądze, jakie pozyskujemy
podczas organizacji zawodów Biegu
Piastów, później przeznaczamy na
utrzymanie tras biegowych – wyjaśnia
Julian Gozdowski prezes Stowarzyszenia. - W tym sezonie po prostu zaczyna ich nam brakować. Dlatego
musimy ograniczać trasy. Boję się, że
to może zostać bardzo źle odebrane.
Słyniemy przecież z tego, że mamy
dużo przygotowanych tras biegowych.
Przygotowanie tras biegowych
wcale nie jest tanie. Utrzymanie 1 km
każdorazowo kosztuje ok. 250 złotych. Na tę cenę składa się amortyzacja ratraka, paliwo, pensja dla operatora urządzenia. Jeśli w sezonie
utrzymywanych jest średnio 20 km
tras (nie wszędzie codziennie jeździ
ratrak), to każdego dnia na to prze-

znaczanych jest 5 tys. złotych. Miesięcznie jest to kwota przekraczająca
150 tys.
- Ale jeszcze więcej kosztuje przygotowanie tras latem – mówi Julian
Gozdowski. - Prace ziemne są bardzo
kosztowne i niezbędne, aby przy niewielkiej pokrywie śniegu można było
zakładać narciarski ślad.
Obecnie największymi sponsorami
jest Dolnośląski Urząd Marszałkowski, PKO BP i KGHM. Kiedyś było
ich więcej, ale kryzys gospodarczy i
decyzje o innym kierunku promocji
przez sponsoring spowodowały, że
niektóre firmy się wycofały. Nowych
chętnych brak.
Problem nie jest nowy. Dlatego
trzeba podjąć działania, które doprowadzą do sensownego stałego zabezpieczenia finansowego tras biegowych.
Stąd pomysł na budowę nowego
ośrodka biegowego, którego komercyjna działalność pozwoli zarobić pieniądze na utrzymanie bezpłatnych tras
biegowych dla amatorów. Czy to jest
możliwe? Biznesplan, oraz dotychczasowe doświadczenia spółki Maraton,
która zarabiała na sportowcach, wskazują, że jest to realne. Warunkiem jest
jednak sensowna rozbudowa ośrodka.

Przez ostatnie lata rozważano wiele
pomysłów na zdobycie pieniędzy na
utrzymanie tras biegowych. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że najprostszym jest pobieranie opłat (tak jak się
to dzieje w niektórych alpejskich regionach). Problem w tym, że trasy są
na terenie Lasów Państwowych i
zgodnie z przepisami nie można pobierać za wejście pieniędzy. Obecnie
jednym z głównych źródeł (poza sponsorami) są pieniądze z parkingów.
Ale to wciąż za mało. Dlatego od kilku
tygodni w biurze Biegu Piastów
można nabyć czapeczkę-cegiełkę.
- Początkowo nie byłem do tego
przekonany, ale widzę, że coraz więcej osób przychodzi, kupuje a później
biega w tych czapeczkach – mówi Julian Gozdowski. - Rozważamy możliwość wprowadzenia też innych rzeczy np. naklejek. Nie wszyscy chcą
biegać w naszych czapeczkach, ale
chcą w inny sposób pokazać innym
narciarzom, że też kupili cegiełkę na
utrzymanie tras biegowych. Ale chciałem też podkreślić, że na pierwsze
apele odpowiedzieli już niektórzy
przedsiębiorcy ze Szklarskiej Poręby,
którzy również zaczęli nas wspierać.
c.d.str2
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C.D. MODA NA SPONSORA
Ale tak różowo nie jest. Choć w
branży turystycznej są osoby, które rozumieją potrzebę wsparcia, aby utrzymać zimową ofertę, to wciąż jest ich
za mało. Lokalnych sponsorów-przedsiębiorców można policzyć na palcach. Wśród nich nie ma wielu największych beneficjentów oferty
biegowej z Polany Jakuszyckiej i Gór
Izerskich.
To problem nie tylko Szklarskiej
Poręby. Rozproszony mały biznes nie
widzi potrzeby wspierania różnych

inicjatyw. A jeśli chcemy zarabiać na
narciarzach, to trzeba w to zainwestować. Bieg Piastów można też
wspierać przekazując 1% podatków
właśnie na rzecz tego Stowarzyszenia.
Warto o tym pamiętać wypełniając deklarację podatkową.
Gdyby wszyscy mieszkańcy
Szklarskiej Poręby w swych deklaracjach podatkowych zaznaczyli przekazanie 1% na rzecz Stowarzyszenia
Bieg Piastów, to wówczas zasilone byłoby ono kwotą bliską 90 tys. złotych.

Pieniądze te pozwoliłby utrzymać
większość tras przez miesiąc. To już
bardzo dużo.
Na razie jednak Bieg Piastów namawia do nabywania cegiełek. Dla
przedsiębiorców, którzy zostaną sponsorami, przygotowywane są specjalne
podziękowania. Chodzi o to, aby wywiesili je w widocznych miejscach w
swoich firmach (restauracjach, hotelach, wypożyczalniach). Warto się
chwalić tym, że się wspiera niekomercyjną zimową ofertę miasta.

BIEGÓWKI NA HUCIE I BIAŁCE
Po oficjalnym przejęciu w połowie
stycznia przez Miasto terenu dworca
Huty, przygotowany został prowizoryczny parking dla potrzeb narciarstwa biegowego i przystanku Kolei
Izerskiej.
Obecnie warunki śniegowe nie pozwalają Stowarzyszeniu Bieg Piastów
przygotować ratrakiem wszystkich
narciarskich ścieżek spacerowych prowadzących w kierunku Białej Doliny
i Oś.Huty.
Tymczasowo odcinek drogi na
Czerwony Potok od dworca Huta i do
Chatki Robaczka od „Ścierniska”
przygotowuje skuterem Lokalna Organizacja Turystyczna.
Narciarskie ścieżki w rejonie Białej doliny będą utrzymywane w okresie ferii zimowych skuterem przez Lokalną Organizację Turystyczną.
Prowadzą przez stary Park Zdrojowy
od DW”Halny” i Centrum Motoryza-

cyjne oraz od dworca Huta do Chatki
Robaczka.
Ścieżki narciarskie uatrakcyjniają
teren Białej Doliny i Oś.Huty, umożliwiając gościom obiektów hotelar-

FERIE W MIEŚCIE
Akcja „Ferie w mieście” prowadzona będzie w obu świetlicach działających przy MOPS: Świetlice Środowiskową PLUS ul. Słowackiego
13 oraz Świetlice Środowiskowo-Terapeutyczną Cegiełka ul. Kolejowa 22
również dla dzieci z miasta.
Atrakcje:
1. „Dzień na biegówkach” bieg połączony z pieczeniem kiełbasek (PLUS);
2. Sportowe zabawy na śniegu;
2

3. Kulig;
4. Wyjazd do teatru animacji do Jeleniej Góry;
5. Wyjazd na lodowisko do Jeleniej
Góry;
6. Animacje, zajęcia ruchowe;
7. Zajęcia muzyczne (granie na instrumentach: piosenki, układy taneczne);
8. Zajęcia artystyczne;
9. Dogoterapia;

skich dojście do profesjonalnych tras
biegowych przygotowywanych przez
Stowarzyszenie Bieg Piastów.
Zapraszamy do korzystania z przygotowanej oferty. (LOT)

10. Zajęcia w Pracowni Orange
(Cegiełka).
W organizację części z tych zajęć
włączył się MOKSiAL
Dzieci zaprasza też ośrodek edukacyjny Karkonoskiego Parku Narodowego przy ul. Okrzei. Zajęcia odbywać
się będą od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10.00-13.00. Dzieci w
tym czasie będą miały zajęcia plastyczne, prowadzone będą zajęcia w
pracowni laboratoryjnej oraz w terenie chodząc np. w rakietach śnieżnych
i ucząc się posługiwania kompasem.
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HISTORYCZNE OZNAKOWANIE
Niegdyś wielką popularnością w
Szklarskiej Porębie cieszyły się drogowskazy wskazujące różne miejsca.
Stworzone przez rzeźbiarza Helmuta
Benne pokazywały drogę do dworców
kolejowych czy atrakcyjnych miejsc.
Po wojnie zostały zniszczone lub rozkradzione.
W tym roku drogowskazy wrócą do
Szklarskiej Poręby. Nie będą to oczywiście te same, lecz nowe. Ale miejmy
nadzieję, że równie atrakcyjne jak te
sprzed lat. Na ten cel miasto otrzymało
unijną dotację.
W ra mach projektu „Oznakowania
atrakcji turystycznych” powstanie
14 rzeźbionych drogowskazów, z których jeden stanie po czeskiej stronie
(wymóg dotacji, wszach Helmut
Benne urodził się w Harrachovie).
Drogowskazy będą odtworzone na
wzór tych powstałych w latach 19251930. Dzięki działalności Helmuta
Benny ówczesna Szklarska Poręba
zyskała niekonwencjonalny wystrój
tworzący małą architekturę - ciekawy
wyróżnik o lokalnym karkonoskoizerskim charakterze.

Współczesne drogowskazy turystom wskazywać będą kierunek dojścia do poszczególnych części miasta
jak i atrakcji m.in.: obu wodospadów, Chybotka, Hali Szrenickiej,
Śnieżnych Kotłów, Szrenicy, Zakrętu
Śmierci, sztolni pirytu i innych.
Obecnie przygotowywane jest konkurs skierowany do rzeźbiarzy. Projekt
musi być zrealizowany do końca
września, ale robione będzie

Z ŻYCIA STRAŻNIKÓW
Straż Miejska jest postrzegana bardzo różnie. W obiegowej opinii zajmuje się wystawianiem mandatów
dla kierowców. Ale to nie prawda. Poniżej prezentujemy działania strażników ze Szklarskiej Poręby na przełomie grudnia i stycznia. W tym czasie
wystawiono 16 mandatów karnych, 13
za wykroczenia komunikacyjne oraz
3 za bałagan (ukarano sprawcę wysypania gruzu na teren miejski – 500 zł).
Łączna kwota nałożona mandatów
2950 zł. Pouczenia komunikacyjne zastosowano wobec 11 kierowców, a porządkowe wobec 9 właścicieli nieruchomości w tym 6 nakazów
porządkowych (wywóz gruzu z posesji, nakaz uprzątnięcia gałęzi, ogólny
porządek w obrębie posesji). Trwają
patrole łączone z Policją podczas których zatrzymano nieletniego, który
uciekł z zakładu opiekuńczego. Inter-

weniowano w sprawie kolizji na parkingu, a także przy uszkodzeniu 2 pojazdów zaparkowanych pod tablicą reklamową jednego z hoteli. Pod
wpływem wiatru wsporniki trzymającą tablicę złamały się. Potrzebna
była też interwencja Straży Pożarnej.
Dwukrotnie interweniowano podczas
awantury domowej. Podczas jednej z
nich mężczyzna pobił konkubinę.
Jedna osoba została odwieziona do
szpitala, druga zatrzymana do dyspozycji prokuratora. Odtransportowano
2 osoby będące pod wpływem alkoholu do miejsca zamieszkania. Podjęto
też 2 interwencje dot. rannych zwierząt. W wyniku kontroli i stwierdzenia wylewania szamba do strumyka,
skierowano sprawę do sądu rejonowego. Wraz z SANEPID-em przeprowadzono kontrolę w 30 obiektach
pensjonatowych. Strażnicy Miejscy

wszystko, aby oznakowanie pojawiło
się jeszcze przed wakacjami.
Znaków kiedyś było znacznie więcej. Ich wykonanie zlecali przedsiębiorcy chcący wskazać kierunek do
ich „biznesów”. Może z czasem powstaną więc kolejne znaki, pod warunkiem, że współcześni przedsiębiorcy będą chcieli w ten sposób się
reklamować.

wraz pracownikami MOPS przeprowadzili też 2 kontrole pod kątem pomocy oraz miejsca noclegu ludzi bezdomnych przebywających na terenie
miasta. Podczas codziennych działań
patrolowych Straż Miejska dokonuje
różnych zgłoszeń do odpowiednich referatów UM oraz MZGL. W tym
okresie było ich 30, a dotyczyły między innymi: dziurawych dróg, zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,
porządków ogólnych, nie świecących
lamp ulicznych, niedrożnych studzienek burzowych, nielegalnego zajęcia
pasa drogowego, krzywych i uszkodzonych znaków drogowych, drzew
stanowiących zagrożenie dla zdrowia
i życia ludzi. Oprócz tego na bieżąco
prowadzone są kontrole umów na
wywóz nieczystości stałych oraz kontrole wypróżniania szamb i podłączeń
do kolektora miejskiego.
(Miłosz Butrym)
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KONSULTACJE ŚMIECIOWE
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie
w sprawie nowego systemu
wywożenia śmieci. Do świetlicy w SP 1 przybyła niemal
setka mieszkańców Szklarskiej Poręby. Dyskusja była
gorąca i bardzo potrzebna.
Choć sprawa nowego systemu wywozu odpadów komunalnych, jaki będzie obowiązywać w całym kraju od 1
lipca, w ostatnich miesiącach
jest dość mocno nagłaśniana
przez różne media, to wciąż pojawia się
wiele pytań. Najważniejsze dotyczy
ceny, jaka będzie obowiązywać i systemu
naliczania opłat. Decyzja w tej sprawie
zapadnie podczas najbliższej sesji Rady
Miejskiej. Jednak już wiadomo, że w
Szklarskiej Porębie mieszkańcy będą
płacić w zależności od ilości zużytej
wody. Jest to bowiem najskuteczniejszy
sposób, aby zweryfikować faktyczną
liczbę osób zamieszkujących dany dom
czy mieszkanie. Zwłaszcza, gdy w mieście występuje bardzo duża ilość kwater
prywatnych, w tym często niezarejestrowanych apartamentów. Jeśli wysokość opłaty śmieciowej będzie ustalana
na podstawie zużycia wody wówczas za
odpadki zapłacą też ci, którzy dzisiaj
oszukują współmieszkańców, wyrzucając śmieci do koszy ulicznych lub wręcz
podrzucając je innym (o wyrzucaniu do
lasu nie wspominając). Firmy płacić
będą nadal od „pojemnika”(np. hotele,
restauracje, bary), a ilość pojemników
ustalana jest na podstawie liczby miejsc
noclegowych czy konsumpcyjnych.
Wszyscy uczestnicy spotkania byli
zgodni (nie słychać było głosów przeciwnych), że gospodarkę śmieciową
pora uporządkować, że selekcja jest
nieodzowna. Poziom edukacji ekologicznej w mieście jest widoczny. Ale jest
też szereg osób nie szanujących środowiska. Są turyści, którzy niekoniecznie
wykazują wysoki poziom kultury ekologicznej. Rzucają odpady, gdzie popadnie, nie tylko na ulicach, ale przede
wszystkim na szlakach.
Zmiany jakie nas czekają od lipca wymuszone są znowelizowaną ustawą o
4

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zagadnienie to podczas spotkania
zostało dość szeroko omówione przez
burmistrza Grzegorza Sokolińskiego.
Podał genezę, podstawy prawne, reakcje
samorządów i organizacji je zrzeszających: min. Związku Miast Polskich. Celem nadrzędnym rozwiązań ustawowych jest dochodzenie do wysokich
standardów sortowania odpadów „u źródła” i ich recykling według dyrektyw
Unii Europejskiej. Jednakże rozwiązania
przyjęte przez parlament nie są zgodne
z interesem gmin. Złożona została
skarga konstytucyjna w sprawie konieczności organizowania przetargów
wyłaniających firmy wywożące nieczystości. Obecne ustawowe rozwiązania w
długim okresie mogą być bardzo niebezpieczne dla mieszkańców. Według
zapisów ustawowych gmina (czy związek gmin) mająca własny zakład komunalny musi przeprowadzać przetargi. A
szereg gmin posiada własne zakłady
wyposażone w wyspecjalizowany
sprzęt, zatrudniające pracowników. Co
stanie się z tymi podmiotami, gdy nie
wygrają przetargu na wywóz? Istnieją
poważne obawy, że duża firma (międzynarodowa korporacja) startująca w
przetargu, zastosuje ceny dumpingowe.
Wygra przetarg, wytnie konkurencję, a
w kolejnych latach, już jako monopolista narzuci ceny wielokrotnie wyższe.
Taka sytuacja wystąpiła w Czechach. Samorządy boją się, że powtórzy się też i
w Polsce, co dotknie mieszkańców. A
ponieważ to gminy, w myśl ustawy, są
obecnie odpowiedzialne za organizację
zbiórki i wywozu nieczystości, więc

niezadowolenie skupi się na władzach samorządowych, choć te nie
miały nic wspólnego z decyzjami
jakie zapadły w parlamencie.
Opłaty właścicieli nieruchomości będą quasi podatkiem.
Będą wnoszone do gminy. Gmina
będzie płacić podmiotowi wywożącemu odpady za wywóz bez
względu na to czy zbierze należności od wszystkich wytwórców
odpadów czy nie. Wzrosną
koszty administracji i windykacji.
Nie jest to więc dobra wola samorządu, lecz ustawowy obowiązek.
Przybyli na spotkanie mieszkańcy
chętnie wysłuchali informacji dotyczącej genezy zmian, jednak największe zainteresowanie budzą stawki, jakie trzeba
będzie ponosić w związku ze zmianami. Ostateczna decyzja w tej sprawie
zapadnie podczas sesji Rady Miasta 29
stycznia. Z przeprowadzonych obliczeń
wynika, że opłata doliczana do m3 wody
za wywóz odpadów segregowanych wyniesie około 5,50 zł. Na cenę tę wpływ
ma wiele kosztów. Segregowane śmieci
odbierane są różnymi samochodami, co
już podnosi koszty ich wywozu. Gmina
nie może zrezygnować z segregacji, bo
jest to ustawowy obowiązek. Oczywiście mieszkańcy nie muszą segregować, ale wówczas ich opłata będzie
wyższa. Obecni na spotkaniu proponowali, aby opłata za nieczystości niesegregowane była 2 razy wyższa, co ma
stanowić zachętę do segregowania i
dbania o środowisko. Na koszty wpływ
mają też inne elementy, takie jak np.
obowiązek organizowania „wywózek”
odpadów wielkogabarytowych, a także
obowiązek prowadzenia punktu odbioru
takich rzeczy jak: elektronika czy stare,
zaschnięte w puszkach farby. Firmy,
które dotychczas wywożą śmieci nie
mają takich obowiązków. One tylko
wywożą niesegregowane odpady, nie
ponosząc dodatkowych kosztów. Dlatego ich ceny mogą być teraz niższe. Ale
gdy doliczy się obowiązek segregacji,
wywózki gabarytów czy zbierania materiałów elektronicznych, wówczas
koszty zaczynają rosnąć.
c.d. str 5
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Niektórzy dyskutanci mieli po
kilka pytań. Kolejne wynikały z
wcześniej udzielonej odpowiedzi.
Np. kto kupi pojemniki dla członków
wspólnot czy spółdzielców w blokach? Jak będzie prowadzona weryfikacja selektywności? Kto to zrobi?

Część dyskusji pochłonęły zagadnienia praktyczne: lokalizacja pojemników, lokalizacja gniazd, częstotliwość zbierania gabarytów,
relacja ilości frakcji do ilości strumieni. Na te i wiele innych pytań, odpowiedzi pojawią się w kolejnych nu-

merach Biuletynu.
W sprawie „śmieci” odbędzie się
też kolejne spotkanie już po pierwszym okresie rozliczeniowym, gdy
zbierzemy pierwsze doświadczenia z
wdrażanych rozwiązań.

ULGI DLA INWESTORÓW
Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy procedurę dotyczącą zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszarów narciarskich
góry Szrenica. Zamierzenia inwestycyjne zaprezentowane przez spółkę
Sudety Lift są ambitne. W dużym
skrócie: oprócz wymiany obu sekcji
kolei linowej na Szrenicę na kanapy 4
lub 6 osobowe lub kombinowane
krzesełkowo-gondolowe i przedłużenia drugiej sekcji do końca trasy zjazdowej, spółka chce także zastąpić wyciągi
orczykowe
wyciągami
krzesełkowymi. Ma być także nowy
stok dla początkujących z przedszkolem narciarskim. W zamierzeniach
jest także możliwość wykorzystania
dolnego odcinka trasy zjazdowej jako
stoku narciarskiego. To tak, jakby się
przesiąść z „Malucha” do Mercedesa.
Wyciągi i koleje linowe według
polskiego prawa podatkowego są budowlami (nie mylić z budynkami). W
związku z tym podatek od nieruchomości nie jest liczony od m2 (tak jak
w budynkach), lecz od księgowej
wartości budowli. Im bardziej nowoczesne urządzenie tym jest ono droższe, a to ma wpływ na wysokość podatku od nieruchomości. Taka zasada
nie obowiązuje w przypadku budynków, gdzie nie ma znaczenia czy jest
to kwatera czy 5 gwiazdkowy hotel.
Ważna jest powierzchnia od której płacony jest podatek, taki sam bez
względu na wartość budynków.
Kolej linowa Karkonosz-Express
technologicznie jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. I nie
chodzi tu o to, czy siedzenia są czy nie
są podgrzewane. Chodzi o całą elektronikę, zabezpieczenia - to tego czego

nie widać, a co sprawia, że urządzenie jest wysokiej klasy, a tym samym
drogie.
Czasami słyszę zarzut, że Rada
Miasta obniżyła podatek od kolei linowych. Zrobiła to po to, aby zachęcić inwestorów, aby były budowane
koleje linowe (krzesełkowe i gondolowe) a nie wyciągi orczykowe i zaczepowe (te narciarze oceniają jako
przeżytek) by były równie nowoczesne i bezpieczne jak Karkonosz-Ekspress. Nie chcemy, aby na stoki narciarskie w Szklarskiej Porębie (także
te mniejsze) trafiały wyciągi z demobilu. Jest to też sygnał dla inwestorów,
że jeśli będą inwestować w rzeczy nowoczesne, (które są drogie) mogą
również liczyć na niższe podatki. Bo
przecież inwestora nikt nie zmusi do
tego, aby budował najnowocześniejsze urządzenia. Może również kupić
rzeczy bardzo tanie albo urządzenia
używane, których wartość księgowa
będzie niska, a tym samym podatek od
nieruchomości będzie również niski.
Odpowiedzmy sobie więc na pytanie: czy chcemy, aby w naszym mieście
powstawała nowoczesna infrastruktura, czy też zadowolimy się starymi
technologiami i używanymi urządzeniami? Rada Miasta nie miała wątpliwości, aby w Szklarskiej Porębie budowano rzeczy nowe i nowoczesne i
dlatego podjęła decyzję o zmniejszeniu
podatku od kolei linowych, czyli wyłącznie wyciągów krzesełkowych i kolei gondolowych. Tak samo jak nikt nie
ma wątpliwości, że należy obniżać podatek od nieruchomości tym, którzy stosują ogrzewanie ekologiczne.
Inną formą zachęcania inwestorów
jest tzw. „pomoc de minimis”.

Uchwała o zwolnieniach z podatku od
nieruchomości (tylko w zakresie inwestycji) w naszym mieście obowiązuje od kilkunastu lat i nie jest niczym
nowym. W ostatnich latach zwiększony został katalog inwestycji o elektroniczne systemy kasowe na wyciągach narciarskich, aby zachęcić
lokalnych operatów do tego, aby zainwestowali w takie systemy i aby
stworzyć w mieście jeden skipas na
wszystkie urządzenia. Katalog pozostałych zwolnień podatkowych jest
niezmienny od kilkunastu lat. Nikt niczego nie tworzył specjalnie pod kogoś czy jakąś inwestycję. Takie opinie
to wymysły wyłącznie wyobraźni
tych, którzy być może mierzą innych
swoją miarą.
Pomoc dla inwestorów jest udzielana w różnej formie, a wszystko po
to, aby ściągnąć do miasta kapitał. Po
to powstają specjalne strefy ekonomiczne, po to stworzono przepisy dotyczące pomocy de minimis i dlatego
samorządy mają możliwość określania
dolnych i górnych stawek podatku.
Są sytuacje, że lepiej zastosować
zwolnienia i ulgi po to, aby w ogólnym rozrachunku było więcej pieniędzy. Przykład nowego wyciągu na
Szrenicy pokazuje to najdobitniej.
Wyobraźmy sobie co by się działo w
naszym mieście, gdyby nie powstała
ta nowa kolej linowa? Jakie byłoby
obłożenie? Dlatego dziwią mnie opinie osób, które z jednej strony narzekają na to, że w mieście brakuje inwestycji i mówią o konieczności
zachęcania inwestorów, ale jednocześnie podnoszą larum, gdy takie zachęty są tworzone i realizowane.
burmistrz Grzegorz Sokoliński
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SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA

sposobem na bezrobocie
Polityka społeczna naszego miasta
nakierowana jest na wzmacnianie samodzielności oraz inicjatyw oddolnych, szczególnie osób bezrobotnych
lub poszukujących pracy. Rezultatem
wzmacniania tych procesów jest cykl
spotkań warsztatowych z osobami pragnącymi utworzyć spółdzielnie socjalną. Działania w tym obszarze rozpoczęły się w październiku ubiegłego
roku, kiedy to zorganizowane zostało
pierwsze spotkanie informacyjno-rekrutacyjne dla wszystkich mieszkańców pozostających bez pracy. Od tego
czasu osoby chętne do wzięcia udziału
w tym przedsięwzięciu uczestniczą w
cyklicznych warsztatach „Zakładanie
spółdzielni socjalnej” prowadzonych
przez koordynatora realizacji tego projektu Elżbietę Pawłowską- dyrektor
MOPS-u. W toku kolejnych spotkań
wyodrębniła się końcowa grupa pięciu
osób zainteresowanych założeniem
lokalnej spółdzielni socjalnej.
Powstanie spółdzielni ma być efektem przystąpienia wyodrębnionej
grupy bezrobotnych do projektu realizowanego przez partnerstwo sześciu instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej na terenie
Dolnego Śląska. W ramach tego projektu osoby bezrobotne mogą starać
się o uzyskanie bezzwrotnych dotacji
na tworzenie spółdzielni socjalnych
oraz zatrudnianie w ich strukturach
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Warunkiem przystąpienia
do projektu jest przejście egzaminu rekrutacyjnego, który zorganizowany
będzie na przełomie stycznia i lutego. Następnie przez 6 miesięcy zespół uczestniczył będzie w szkoleniach i warsztatach dotyczących
zakładania i funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Okres ten również
zakończy się egzaminem kwalifikacyjnym, po zaliczeniu którego osoby
chętne do dalszej współpracy będą
mogły założyć spółdzielnie socjalną.
Już w samym procesie tworzenia
spółdzielni jej członkowie mogą
6

otrzymać do 20 tys. dotacji na osobę
przystępującą do nowo tworzonej
spółdzielni socjalnej oraz wsparcie
pomostowe w wysokości 1300 zł na
osobę przez 6 pierwszych miesięcy
działalności spółdzielni. Dotacja może
zostać wykorzystana na zakup wyposażenia, środków i materiałów pracy
oraz wynajem pomieszczeń. Gwarantem zaangażowania w proces tworzenia i funkcjonowania spółdzielni ma
być zabezpieczenie finansowe zarówno ze strony jej członków jak i ze
strony gminy.
Zespół potencjalnych założycieli
spółdzielni socjalnej w ostatnich tygodniach intensywnie pracował nad
określeniem obszarów działalności
spółdzielni na terenie naszego miasta.
Wspólnie z Urzędem Miasta oraz
MZGL-em wstępnie określone zostały obszary działania służb komunalnych na terenie miasta, które można
by było zlecić do wykonania spółdzielni socjalnej. Mogą to być m.in:
odśnieżanie kładek, mostów; wykaszanie poboczy dróg; utrzymanie w
czystości i dobrym stanie technicznym,
estetycznym miejskich placów i skwerów; czy utrzymanie czystości w miejskich toaletach. Osoby zainteresowane
udziałem w projekcie wykazały także
ogromne zaangażowanie w poszukiwaniu potencjalnych zleceniodawców
spółdzielni spoza jednostek samorządowych. Efektem tego są wstępne deklaracje zlecania prac porządkowych
w lokalnych instytucjach i obiektach
hotelarsko-gastornomicznych. Pomysłem jest także świadczenie usług typu
„pomoc w domu na telefon”, w ramach
której na zlecenie osób prywatnych
wykonywane byłyby drobne prace domowe, gospodarcze czy konserwatorskie. W opracowaniu jest już biznes
plan przedsięwzięcia, który ma nie
tylko wyznaczać główne kierunki działania na najbliższy okres czasu, ale
także być podstawą do udzielenia poparcia spółdzielni przez członków
Rady Miasta.

Utworzenie spółdzielni socjalnej
na terenie Szklarskiej Poręby przyniesie same pozytywne efekty. Po
pierwsze jej założyciele przestaną zasilać szeregi bezrobotnych a po rozwinięciu skrzydeł sami mogą stać się
pracodawcami dla kolejnych chętnych do podjęcia pracy osób. Zlecanie prac komunalnych miejscowemu
podmiotowi zapewni zahamowanie
odpływu środków finansowych z
gminy spowodowane koniecznością
zatrudniania firm z innych miejscowości oraz zmniejszenie tzw. szarej
strefy a w ramach zasady „dbania o
własne podwórko” zwiększy się estetyka miasta. Udzielona przez gminę
gwarancja będzie również dowodem
na wspieranie przez lokalny samorząd
inicjatyw obywatelskich mających na
celu poprawę poziomu życia naszego
miasta. (MOPS-MSL)

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ
PORĘBY PRZYPOMINA
o ustawowym obowiązku złożenia w
tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 2013r. stosownego oświadczenia
o wartości sprzedaży brutto napojów
alkoholowych w roku ubiegłym,
przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, w ramach udzielonego im zezwolenia.
Ponadto Burmistrz przypomina,
że termin wniesienia I raty opłaty za
korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 31
stycznia 2013 roku.
Jeżeli chcesz zachować ciągłość
sprzedaży – zapłać już dzisiaj! Pamiętaj, przekroczenie terminu wiąże
się z automatycznym wygaśnięciem
zezwolenia i 6 miesięcznym okresem karencji!
Więcej informacji udziela
Agnieszka Swoboda, tel. 7575 47 704
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MIECZYSŁAW DYNIUS CZ. 2
Mieczysław Dynius zawodnik i trener.
Skiboby - są indywidualnym sportem zimowym, przypominającym narciarstwo alpejskie z jednym wyjątkiem,
zawodnik porusza się na pojeździe stanowiącym połączenie nart i roweru. Dodatkowo
zawodnicy dysponują dwiema
małymi nartami przymocowanymi do butów, które pomagają
im utrzymać stabilność podczas jazdy. Zawody skibobowe
rozgrywane są w slalomie, gigancie i super gigancie.
Skiboby jako dyscyplina sportowa zawitała do Polski w sezonie1969/70.
Już w 1969 roku na Hali Szrenickiej odbyły się pierwsze zawody w Polsce z udziałem „zapaleńców” z Czechowic-Dziedzic,Gdańska,Ustrzyk Dolnych,Zakopanego
i oczywiście gospodarzy - ekipa z Jeleniej
Góry i Szklarskiej Poręby.
Były to „I Ogólnopolskie Zawody Skibobowe o Puchar Szrenicy.”
W następny roku skibobowa rywalizacja
odbyła się w Kotle Łabskiego Szczytu. Impreza ta przekształciła się w międzynarodową o imponującej obsadzie: ekipa z Austrii, Włoch, Czechosłowacji.
Organizator „Pucharu Szrenicy” z roku na
rok podnosił poprzeczkę uczestnikom w
ich umiejętnościach, co podwyższało rangę
imprezy. Ktoś myślący logicznie zauważy:
podnosi się poprzeczkę uczestnikom, a gdzie
od techniki i metodyki nauczania? Moje
motto: jaki reprezentujesz poziom i klasę w
narciarstwie alpejskim, to osiągniesz w ski-

bobach- ta sama terminologia, nazewnictwo
w poszczególnych ewolucjach. Przykładem
tego co piszę to sukcesy w skibobach Jarosława Michalika ,Romana Rafy, Barbary Leśniak, rodzeństwo Molenda.
Od 1969 do 1989 roku sekcja ze Szklarskiej Poręby była pod patronatem TKKF
(Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej), które w swoich założeniach nie zajmowało się wyczynem lecz organizacją aktywnego i urozmaiconego wypoczynku
pracowników podczas urlopów.
Dopiero w 1989 roku klub sportowy „Julia” otworzył drzwi skibobistom. Skiboby
znalazły również odpowiedni klimat w
szkole podstawowej nr 2 pod kierownictwem Pani Ewy Filipiak i życzliwego grona
pedagogicznego. Wychowankowie tej
szkoły w osobach: Patrycja Gula, Agnieszka
Szczyrbak, Piotr Hurnowicz i rezerwowa
Katarzyna Dymińska zostali powołani w
1992 roku do kadry narodowej młodzików
na Mistrzostwa Świata w Oberwiesenthal.
Moi podopieczni (około 20 osób) z terenu

„JEDYNKOWE” SUKCESY
W grudniu 2012 i styczniu 2013 uczniowie i nauczyciele SP 1 odnieśli znaczące
sukcesy w ogólnopolskich konkursach i
projektach
Uczniowie SP 1 szkoły od września do
końca listopada realizowali zadania w ramach ogólnopolskiego projektu: „ Pozwólmy zwierzętom żyć tam gdzie się urodziły”. Celem projektu była zmiana postaw
społecznych poprzez podniesienie świadomości i wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat problemu ginących gatunków
zwierząt. Tematyka projektu dotyczyła zjawiska handlu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin, który jest jednym z najważniejszych czynników zagrażających
przetrwaniu gatunków w naturze. Organizatorem projektu była ekologiczna organizacja WWF Polska. Honorowym partnerem

kampanii było Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Środowiska.
Szkolnym koordynatorem działań była pani
Agnieszka Pałac.
Dzięki zaangażowaniu uczniów, rodziców i nauczycieli szkoła znalazła się w gronie 10 zwycięskich szkół. Indywidualne wyróżnienie otrzymała Jagoda Nowakowska z
klasy IV.
W projekcie wzięło udział 149 szkół
podstawowych z całej Polski.
25 kwietnia 2013r. SP 1 odwiedzi z nagrodami komisja konkursowa z Warszawy
i Teatr Baj Pomorski z Torunia .
Sukces odniosła również pani Anna Szydłowska nauczycielka języka poskiego w SP
nr 1 .Od października brała udział w ogólnopolskim projekcie dla nauczycieli: „Edukacja globalna”. Zdobyła wyróżnienie za

Szklarskiej Poręby musieli wykazywać się
sprawnością fizyczną ale również wynikami w nauce.
Na terenie Polski organizowano
już sporo zawodów „regionalnych”:
Bieszczady, Tatry, Beskidy i Karkonosze. Polski Związek Skibobowy
określał ,w której imprezie zbiera się
punkty do klasyfikacji i na tej podstawie po sezonie wyłaniał kadrę w poszczególnych grupach wiekowych kobiet i mężczyzn
MIECZYSŁAW DYNIUS jako zawodnik.
W 1967 roku rozegrano pierwsze
zawody w randze mistrzostw świata w
skibobach.
W 1973 roku jako pierwszy Polak-skibobista startowałem na mistrzostwach świataw Garmisch-Partenkirchen. Dzięki nawiązanych tam kontaktom na zawody o
Puchar Szrenicy w 1973 roku do Szklarskiej
Poręby przybyli aktualni mistrzowie świata
oraz ekipa z Japonii.
Rok 1975 to mistrzostwa świata w Val d'Isere, na których wywalczyłem srebrny medal w slalomie gigancie i brązowy medal w
kombinacji .
W 1978 roku w zawodach o Wielką Nagrodę Austrii w Turnitz zajmuję drugie
miejsce w slalomie specjalnym i slalomie gigancie.
W 1979 roku mistrzostwa świata w Piesendorf w Austrii zdobywam dwa medale
brązowe.
Mistrzostwa Europy w 1984 roku w
Destne dawna Czechosłowacja- wywalczyłem trzy medale brązowe: w slalomie specjalnym,w biegu zjazdowym oraz w kombinacji.
najlepszy projekt edukacyjny.
Szkoła Podstawowa nr 1 została wyróżniona, w konkursie Tesco dla szkół – zdrowo
najedzeni. Uczniowie klasy IV otrzymają nagrody indywidualne.
Szkoła zajęła 16 miejsce na 887 zespołów
biorących udział w konkursie!!!
Uczniowie z klasy IV pod opieka pani
Dagmary Rakowskiej nakręcili film o zdrowym odżywianiu. Potem uczniowie, rodzice i nauczyciele zachęcali do głosowania
na nasz film. Pracownie multimedialne
otrzymało 10 szkół .Tylko trzy szkoły otrzymały nagrody główne za największą ilość
otrzymanych głosów. Pozostałe 7 szkół zostało wybranych przez komisję konkursową. Komisja konkursowa wyróżniła jeszcze 8 szkół w tym także naszą .
Uczniowie dziękują wszystkim, którzy
głosowali i trzymali kciuki.
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OGŁOSZENIE O SESJI
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie informuje, że XXXII sesja Rady Miejskiej
odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. o
godz. 14.00 w Miejskim Ośrodku Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie – ul. Słowackiego 13.
Porządek obrad:
1. Sprawozdanie Prezesa Spółki „Sport”
z bieżącej działalności spółki.
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z
działalności w roku 2012 r.
3. Sprawozdanie Burmistrza Szklarskiej
Poręby o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności komisji

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w
okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o pracach Rady Powiatu Jeleniogórskiego przedstawiona przez Radnych Rady Powiatu wybranych z okręgu
wyborczego w Szklarskiej Porębie.
6. Wnioski i zapytania mieszkańców
Szklarskiej Poręby.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w
sprawie:
9. Przyjęcie interpelacji radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Wnioski i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.

PODATKI LOKALNE 2013
W lutym zostaną doręczone właścicielom i współwłaścicielom nieruchomości
decyzje podatkowe za rok 2013. Może to
być odebrane jako rozrzutność, ale konieczność doręczania każdemu ze współwłaścicieli nieruchomości decyzji podatkowej wynika z art. 91 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa
(Dz.U z 2012 r poz.749). Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.
Zgodnie z zapisem art.92 § 1 Ordynacji podatkowej jeżeli, zgodnie z ustawami podatkowymi, podatnicy ponoszą
solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, a zobowiązania te powstają w sposób przewidziany w art. 21
§ 1 pkt.2, odpowiedzialnymi solidarnie są
podatnicy, którym doręczono decyzję
ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Przepis art. 21 § 1 pkt.2 ustawy – Ordynacja podatkowa uzależnia powstanie
zobowiązania podatkowego od skutecznego doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania
podatkowego. Wobec powyższego organ
podatkowy musi doręczyć decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego każdemu podatnikowi (współwłaścicielowi).
Solidarną odpowiedzialność za zobowiązania powstające przez doręczenie
decyzji ustalającej przewiduje:
1. art.3 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006
r. Nr 136, poz.969, z późn. zm.)
2. art.2 ust.4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U.Nr
200, poz 1682, z późn.zm.)
3. art.3 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2010 r. NR 95, poz.613, z późn.zm)

KOBIETY SOBIE RADZą
Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej
razem ze swoim Czeskim
partnerem ILMA z Turnova
zapraszają kobiety zainteresowane udziałem w bezpłatnych warsztatach oraz sesjach
naukowych do projektu „KOBIETY SOBIE RADZĄ”.
Warsztaty realizowane
będą w siedzibie MOKSiAL
(www.moksial.pl) „KOBIETY SOBIE RADZĄ”
oraz do pobrania w sekreta-
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PRZYPOMNIENIE
BURMISTRZA
SZKLARSKIEJ PORęBY

w sprawie zmian
w dokonywaniu wpłat

W związku ze zmianą w sprawie dokonywania wpłat zobowiązań podatkowych i opłat obowiązującą od 1 września
2011 r. zlecenie płatnicze (wpłata) powinno wskazywać:
1. imię i nazwisko (nazwę) podatnika
2. tytuł zobowiązania
3. okres którego dotyczy wpłata (rok, rata)
4. dane identyfikujące wpłacającego, w
tym identyfikator podatkowy tj.
PESEL — w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących
zarejestrowanymi podatnikami podatku
od towarów i usług;
NIP — w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu, osoby prawne oraz jednostki
organizacyjne niemające osobowości
prawnej, które na podstawie odrębnych
ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu.
5. wysokość kwoty wpłaty
Płatności należy dokonywać bezgotówkowo z rachunku bankowego podatnika, lub gotówkowo we własnym imieniu w bankach, poczcie polskiej,
spółdzielczej kasie oszczędności lub w kasie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie. Wpłata dokonana przez inna osobę
(lub z innego konta) niż podatnik będzie
podlegała zwrotowi.
Nie podanie lub błędne podanie tych
informacji stanowi podstawę do odmowy
realizacji wpłaty gotówkowej lub polecenia przelewu a tym samym niewygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
riacie ILMA zs w Tunnovie, Travnice 902,
51101 Turnov)
Celem projektu „Kobiety sobie radzą”
jest przeprowadzenie szeregu zajęć warsztatowych oraz stworzenie prezentacji taneczno-modowej. Warsztaty i sesje trwają
od 26.01 do 31.03.2013 roku.
Zgłoszenia należy dokonać
w Polsce: MOKSiAL, Sekretariat
tel (+48) 75 717 36 14
e-mail: mok@mok.szklarskaporeba.pl
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej; ul. Słowackiego 13
58-580 Szklarska Poręba
w Czechach: ILMA; Sulcova Ilona;
E-Mail: mgr.ilona.sulcova@gmail.com
Tel. 0042 (0) 603 576 435
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DZIAŁANIA REKLAMOWE
Po bardzo słabym początku stycznia, w drugiej
połowie miesiąca mamy do
czynienia ze zdecydowanym wzrostem obłożenia
bazy noclegowej. Kolejny
raz można się przekonać jak
pogoda wpływa na ruch. Z
powodu braku śniegu na początku roku odwołanych zostało bardzo wiele rezerwacji. W takich sytuacjach nie
pomagają nawet kamery telewizyjne. W dobie internetu narciarze przed przyjazdem bardzo dokładnie
sprawdzają warunki. Jak nie ma po
czym jeździć, to reklama nie pomoże.
Ale jak warunki są już dobre, wówczas
reklama jest niezbędna, aby wyróżnić
się spośród innych.
Takie też jest działanie Referatu
Promocji. Od połowy stycznia w
TVN24 przed i po prognozie pogody
można zobaczyć reklamę zimowej
oferty Szklarskiej Poręby. Akcja promocyjna trwać będzie do końca stycznia. Dłuższa emisja reklamy nie jest
wskazana, ponieważ decyzje dotycząca miejsca spędzania lutowych ferii zimowych zapadają właśnie teraz.
Nie wykluczone, że reklama zostanie
wznowiona w drugiej połowie lutego,
aby zachęcić do marcowych przyjazdów. Szkoda, że brakuje wspólnej
oferty branży hotelarskiej i narciarskiej, która mogłaby choć trochę konkurować z ofertą alpejską, gdzie w drugiej połowie marca niektóre ośrodki
oferują „free ski”, bardzo popularne
wśród Polaków, bo wówczas przekaz
reklamowy byłby silniejszy.
Oprócz reklamy w TV, Szklarska
Poręba jest obecna w systemie
www.skywindows.pl, który pokazuje
aktualne obrazy z gór na prawie 700
lokalizacjach w całej Polsce i w lokalnych TV. Kamery Ski Windows pokazują kolej linową Karkonosz Ekspress, Halę Szrenicką oraz Polanę
Jakuszycką. Obraz z tych kamer obejrzeć można np. podczas zakupów na
monitorach w supermaketach, sklepach RTV, stacjach paliw, hotelach i

wielu innych lokalizacjach. Oczywiście non-stop dostępny jest też w internecie w tym na aplikacjach na
smartphony.
Jeśli mowa o najnowszych technologiach, to raport zimowy ze Szklarskiej Poręby dostępny jest też w aplikacji „Ski Raport” która podaje
aktualne warunki pogodowe, narciarskie oraz również wykorzystuje dostępne w internecie obrazy z kamer
on-line. Raport ten dostępny jest na
urządzenia mobilne (smartphony) z
systemami Android i iOS.
Kampania reklamowa prowadzona
jest też w wybranych stacjach radiowych. I tak np. w radiu Merkury „sponsorem prognozy pogody jest Szklarska
Poręba zimowa stolica Wielkopolski”.
Reklama miasta (przypominająca
markę) jest też emitowana na antenie
Radia Wrocław i radia RAM we Wrocławiu. „SkiArena Szrenica w Szklarskiej Porębie” jest też sponsorem informacji narciarskich jakie są podawane
na antenie radiowej „Trójki”. To także
jest reklama przypominająca narciarzom, że jest taki ośrodek jak Szklarska
Poręba. Kampania w „Trójce” w całości jest finansowana przez spółkę Sudety Lift, która na promocję miasta dodatkowo przekazuje (od wielu lat)
przeciętnie ok. 100 tysięcy złotych
rocznie, dokładając się w ten sposób do
działań reklamowych. Jest to jedyna
firma w mieście, która finansuje lub
współfinansuje akcje promocyjne. Jest
też kilka obiektów hotelarskich, które w

razie potrzeby sponsorują pobyty np. dziennikarzy, którzy
później opisują atrakcje
miasta.
Za pośrednictwem TVP
INFO prowadzona jest kampania reklamowa we wszystkich ośrodkach regionalnych
Telewizji Polskiej. Emitowany w nich jest film o zimowej ofercie Szklarskiej
Poręby.
W tym sezonie zrezygnowano z kampanii prasowej,
która według badań, przynosiła najsłabszy skutek. Nacisk
kładziony jest na media społecznościowe i internet. W tym konkretnym
przypadku trzeba zauważyć, że miasto
także świetnie reklamują niektórzy
mieszkańcy, którzy na prywatnych
portalach społecznościowych promują
atrakcje miasta. Dodatkowo Szklarska
Poręba reklamowana jest w portalu
Onet.pl i bardzo dobrze oferta wyeksponowana jest w serwisie narty.wp.pl
Prowadzone działania reklamowe
mają skutkować przyjazdem narciarzy
do Szklarskiej Poręby. Wybierane są
najlepsze sposoby dotarcia do określonej grupy za jak najmniejsze pieniądze. Nieco gorzej wyglądają działania marketingowe w mieście. Tylko
nieliczni przedsiębiorcy dbają o to,
aby ich goście mieli stale zapewnioną
informację o atrakcjach Szklarskiej
Poręby. Z drugiej strony, tylko część
przedsiębiorców oferujących coś innego niż noclegi, dba o to, aby informacja o ich ofercie dotarła do przebywających w mieście turystów.
Przypominamy, że w Informacji Turystycznej można zaopatrzyć hotele i
pensjonaty w plakaty z kalendarium
imprez, ulotki i wizytówki czy to atrakcji rozrywkowej czy też np. oferty
spa. Z drugiej strony właśnie w IT
można zostawić informacje o swojej
ofercie np. wypożyczalni sprzętu sportowego. Chodzi o to, aby w miejscu zakwaterowania dostarczyć turyście jak
najwięcej informacji o możliwości spędzania czasu w Szklarskiej Porębie. O
to muszą zadbać sami przedsiębiorcy.
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PSY NA TRASIE

Cztery dni trwały zmagania najzdolniejszych maszerów z Europy
i 1000 najszybszych psów zaprzęgowych! Warto było się wybrać na
Polanę Jakuszycką, aby zobaczyć
zmagania zwierząt i ludzi.
W tym roku wyścig Husqvarna
Tour rozgrywany był na trasie 24
i 12 km. Do pokonania było wiele
kilometrów górskiej trasy, w otoczeniu pięknych, zimowych Karkonoszy. Utrudnienie stanowił specjalny, piątkowy etap nocny, który
jest unikatowym wydarzeniem na
skalę europejską i jest jedynym takim etapem w Polsce. Na starcie
stanęli Polacy oraz zawodnicy z:
Holandii, Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii oraz Rosji. 1000
psów zaprzęgowych dostarczyło
maszerom i widzom wiele emocji.
Na starcie Husqvarna Tour stanęło
aż kilkanaście kobiet – maszerek.
Urocza Polka – dwudziestoparoletnia Jolanta Kałat – stanęła na podium! Polscy maszerzy startujący
w Husqvarna Tour: Grzegorz Burzyński, Łukasz Paczyński i Igor
Tracz – także zajęli miejsca na podium!
(tekst: organizator)

Z wyłączeniem publikacji podpisanych imieniem i nazwiskiem lub sygnowanych przez osoby prawne, wszystkie treści prezentowane na łamach Miejskiego Biuletynu
Informacyjnego Pod Szrenicą są stanowiskiem władz miasta Szklarska Poręba. Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700, biuletyn@szklarskaporeba.pl Redaguje Zespół Urzędu Miasta pod kierownictwem Feliksa Rosika Sekretarza Miasta; Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1500 szt.
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