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bezpłatny

Most na ulicy 1 Maja wymaga pilnego remontu. Problem w tym, że
nie wiadomo kiedy się zacznie. Starostwo Powiatowe które zarządza
na tym odcinku ulicą 1 Maja i mostem szuka na ten cel pieniędzy. Musi
je znaleźć, bo nie wiadomo jak długo
wytrzyma most przy przy Młynie Św.
Łukasza. Od stycznia, ze względu na
zapadnięcie części chodnika, można
tam przechodzić tylko jedną stroną.
Pierwsze objawy pogarszania się
kondycji obiektu stwierdzono już pod
koniec 2008 roku. Filary wspierające
elementy nośne mostu są w złej kondycji. Cokół jednego z nich został poważnie uszkodzony prawdopodobnie
wskutek zderzenia z niesionym wysoką
wodą materiałem skalnym. Z tego powodu były problemy z przejazdem
dźwigu wykorzystywanego podczas
imprez „Weekend z Adrenaliną”.
Wiedząc o tragicznym stanie mostu
na ulicy 1 Maja, a także o tym, że Starostwo nie ma pieniędzy na jego remont,
władze miasta już kilka lat temu zaczęły
opracowywać wariant, dzięki któremu
w razie całkowitego zamknięcia tej
zniszczonej przeprawy, zachowana zostanie komunikacja w mieście. Dlatego
całkowicie przebudowany został most
przy ul. Stromej. Jego nośność wynosi
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obecnie 30 ton. Mogą więc z niego korzystać także samochody ciężarowe.
Problem w tym, że nie ma tej części
miasta odpowiednich dróg, które pozwolą na organizację objazdu.
Władze Szklarskiej Poręby wielokrotnie interweniowały w Starostwie
wskazując na konieczność remontu
mostu. Problem w tym, że Starostwo
nie miało pieniędzy na tę inwestycję
i dopiero w tym roku pojawiła się
szansa na pieniądze, tzw popowodziowe.
Nasze miasto od lat skutecznie
wnioskuje o pieniądze z tzw. środków
powodziowych. To właśnie dzięki
tym dotacjom wyremontowaliśmy kilka mostów
i ulic. W tym roku mamy
dostać pieniądze na remont kolejnych: mostu
przy ul. Mickiewicza oraz
ulicy Okrzei.
W ostatnich tygodniach
odbyła się wizja lokalna
uszkodzonej przeprawy.
Zarząd Dróg Powiato-
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wych zlecił wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudowę lub remont
mostu oraz podjął starania o pozyskanie dodatkowych funduszy na realizację tego przedsięwzięcia. Powiatowy
Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował właścicieli sieci przesyłowych biegnących w konstrukcji obiektu
(woda, energia, gaz, telekomunikacja)
o pilnej potrzebie ich przełożenia.
Kiedy zacznie się remont? Na to
pytanie nikt w Starostwie nie jest
wstanie udzielić odpowiedzi. Na razie
nie wiadomo też jak może wyglądać
remont. Wstępnie wykluczono możliwość przebudowy konstrukcji w taki
sposób, aby ruch odbywał się wahadłowo jedną stroną. To oznacza, że
w czasie prac budowlanych inwestor
musi rozwiązać problem takiej organizacji ruchu, aby zapewnić dojazd do
Marysina, w tym także samochodów
ciężarowych. Władze miasta w miarę
możliwości będą starały się pomóc
Starostwu w rozwiązaniu tego problemu.
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ŚNIEŻNY LUTY

Pozostawione na noc samochody uniemożliwiają odśnieżanie

Końcówka lutego była bardzo
śnieżna. Suma opadów śniegu jaki
spadł przez 6 dni przekroczyła metr.
To bardzo dużo nawet na warunki
górskie. Opady były bardzo intensywne. Zwłaszcza w piątek i sobotę
(22 i 23 lutego). Czesi kilkakrotnie
w tym czasie zamykali drogę do
Harrachova dla samochodów ciężarowych nie dając sobie rady ze
śniegiem. Trasa do przejścia granicznego utrzymywana była non
stop przez 6 dużych pługopiaskarek,
a i tak była cały czas biała.
Na ulice Szklarskiej Poręby wyjechał
cały sprzęt jakim dysponuje MZGL.
Maszyny i ludzie pracowali na 3 zmiany.
Czy skutecznie?
Opinie na ten temat są podzielone.
Niektórzy mieszkańcy i goście, chcieliby aby wszystkie ulice zostały odśnieżone natychmiast. Ale jest to po
prostu fizycznie niemożliwe. W Szklarskiej Porębie MZGL do odśnieżania
ma prawie 70 km dróg i ulic oraz ponad 9 km chodników.
Zakład dysponuje 6 pojazdami przeznaczonymi do odśnieżania dróg i ulic.
Są to samochody ciężarowe, ciągniki,
a także koparko-ładowarki. Ich prędkość pracy jest bardzo różna.
Odśnieżanie miasta prowadzone jest
według bardzo określonego schematu
(dokument „Akcja Zima” dostępny jest
w internecie na stronie mzgl.szklarskaporeba.pl). W pierwszej kolejności cały
sprzęt kierowany jest na główne ciągi ko2

munikacyjne oraz drogi prowadzące do
szkół, przedszkoli, przychodni. Gdy zapewniony zostanie już przejazd tymi
ulicami, pługi w dalszej kolejności
zjeżdżają na kolejne ulice oraz zajmują
się odśnieżaniem parkingów. Po tak obfitych opadach śniegu potrzeba 24 godzin, aby pług pojawił się na każdej
ulicy. Na odśnieżenie parkingów potrzeba więcej czasu. Często tam są pozostawione samochody, które utrudniają ich odśnieżenie.
Dla porównania 6 ciężkich wozów
Zarządu Dróg Krajowych i Autostrad
z dużymi pługami na 23 km trasie
drogi nr 3 od rogatek Jeleniej Góry do
granicy państwa z Harrachovem pracowało non stop, a i tak droga była
biała, a w trakcie bardzo intensywnych
opadów śniegu problem z podjazdem
miały nie tylko samochody ciężarowe, ale również osobówki. Tymczasem 6 pojazdów MZGL (w tym
ciągniki z pługami) musi odśnieżyć 70

km krętych wąskich ulic, które często
są zastawione samochodami.
Zdarzają się opinie, że jeśli brakuje
sprzętu do odśnieżania, to trzeba zakupić kolejne samochody. Ale tutaj
trzeba się zastanowić nad racjonalnością takich wydatków. Obfite i długie
opady śniegu zdarzają się 2 razy w roku
i trwają kilka dni. W pozostałym okresie, gdy opady nie są intensywne,
sprzęt jakim dysponuje MZGL wystarcza do utrzymania miasta. Czy jest
więc sens kupowanie samochodów
i zatrudnianie dodatkowych kierowców
tylko po to, aby prowadzić odśnieżanie
przez 10 dni w roku? Na taką rozrzutność nie pozwalają sobie nawet najbogatsi. Jeśli wydamy więcej pieniędzy
na odśnieżanie, wówczas zabraknie
na inne działania np. remonty ulic.
To samo dotyczy usuwania śniegu.
Oczywiście są takie momenty, że ten
śnieg trzeba zabrać, bo już nie ma
gdzie odśnieżać. Ale takie wywożenie
jest bardzo drogie. Dlatego ogranicza
się do najbardziej newralgicznych
punktów miasta.
Problemem mającym bardzo duży
wpływ na jakość odśnieżania miasta
są pozostawione samochody wzdłuż
ulic. W tym roku zakaz parkowania
wprowadzony na ulicy Demokratów
spowodował, że o wiele łatwiej było
odśnieżyć tę drogę. Nie wykluczone,
że w kolejnym roku pojawią się następne ograniczenia, także dotyczące
bezpłatnych parkingów, które też muszą być odśnieżane. Tymczasem pozostawione na noc samochody uniemożliwią skutecznie zrobienie
porządku.
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37 BIEG PIASTÓW
Rekordowo zapowiada się tegoroczny 37 Bieg Piastów, rozgrywany
1-3 marca w Szklarskiej Porębie. Na
starcie stanie ponad 5 tysięcy zawodników. Najwięcej z Polski, ale aż 1200
osób przyjedzie też zza granicy.
Wśród obcokrajowców tradycyjnie najwięcej jest Czechów (467)
i Niemców (262). Udział w największym polskim narciarskim biegu masowym zapowiedzieli też Francuzi,
Norwegowie, Szwedzi, Finowie, Rosjanie, Estończycy, Białorusini, Ukraińcy, Kanadyjczycy, Amerykanie i Japończycy. Lista sportowców zza gra-

nicy jest długa i obejmuje 33 kraje.
Swój start zapowiedzieli zawodnicy
z państw, które nie kojarzą się z narciarstwem biegowym: RPA, Belgia
czy Holandia. Być może pojawią się
też Australijczycy.
Jak co roku zachęcamy do kibicowania. To największa impreza narciarska w Polsce. A po tym jak w ubiegłym roku bardzo wysoko oceniono na
świecie doping polskich kibiców, tym
bardziej warto wybrać się nie tylko na
metę, ale też kibicować na trasie.
1 marca (piątek) o 1100 wystartują
klasycy na dystansie 10 km. W sobo-

NOWE DROGOWSKAZY

Rozstrzygnięty został konkurs na wykonanie 14 drewnianych drogowskazów
wskazujących atrakcje turystyczne.
Na konkurs wpłynęły 4 oferty rzeźbiarzy: Adama Spolnika z Piechowic,
Piotra Duma z Miękini, Konrada Szweda
z Mielc i Ewy Jonas-Wojtowicz z Borowic. Każdy z artystów zgłosił 5 projektów drogowskazów. Inspiracją do ich
stworzenia miały być miejsca i atrakcje
turystyczne, do których będą prowadziły

kierunkowskazy oraz stare widokówki
przedstawiające oryginalne drogowskazy
Benna.
Komisja konkursowa w składzie:
Przemysław Wiater historyk sztuki, kustosz dyplomowany, pracownik Domu
Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Jan Sobota - przedstawiciel
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Maciej Stanisz - przewodnik górski, Kata-

tę bieg główny na 50 km stylem klasycznym rozpocznie się o 1000. W niedzielę o 1000 będzie miał miejsce start
na 26 km techniką klasyczną, a godzinę później stylem dowolnym na dystansie 30 km.
Jak co roku na Polanę Jakuszycką
dojechać będzie można autobusami,
które z dworca PKS od 700 kursować
będą co 15 minut. Szczegółowy program zawodów jak i rozkład jazdy autobusów dostępne są na stronie internetowej miasta oraz stowarzyszenia
Bieg Piastów.

rzyna Maczel - Dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej, oraz Pani Joanna Hanusz jako
Sekretarz dokonali wyboru najlepszych
projektów drogowskazów jakie już niebawem wzbogacą Szklarską Porębę.
W konsekwencji najlepszą pracą okazały się projekty Pani Ewy, która pokonała
rywali. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu
jest podpisane umowy na wykonanie 14
drewnianych drogowskazów, które będą
miejmy nadzieję cieszyły się olbrzymią
popularnością, a turyści i wczasowicze
chętnie będą wykonywali przy nich sobie
pamiątkowe zdjęcia jak dawniej. Dzięki
kierunkowskazom Szklarska Poręba zyska
niekonwencjonalny wystrój tworzący
„małą architekturę”, ciekawy wyróżnik
o lokalnym, karkonosko-izerskim charakterze. A Projekt pozwoli na stworzenie
unikalnego oznakowania, jedynego tego
typu na Dolnym Śląsku.

PROJEKT „ OZNAKOWANIE ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH” JEST WSPÓ!FINANSOWANY ZE "RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO ORAZ "RODKÓW BUD#ETU PA$STWA ZA PO"REDNICTWEM EUROREGIONU NYSA

W imieniu Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, serdecznie dziękuję za znaczne
wsparcie finansowe i rzeczowe naszej organizacji charytatywnej
- Radzie Parafialnej przy kościele p.w. M. Kolbego, pani Magdzie z apteki "Esculap" , anonimowym darczyńcom z ul. Kasprowicza, pani Beacie Klimaszewskiej, piekarni Aleksandra Bacy. Także szczególne podziękowania dla pani Beaty Czekaj z kawiarni
"Kaprys" za nieodpłatne udostępnianie lokalu dla potrzeb PKPS i miłą współpracę, oraz Pani Basi Zając która od wielu już lat bezinteresownie użycza pomieszczeń restauracji "Polonia" do cotygodniowych spotkań dla członków Klubu Seniora.

"Owoc stanowi wartość rośliny, chcesz poznać człowieka - patrz na jego czyny".
Za Zarząd PKPS - Ewa Kurpisz - Prezes

Ogłoszenia

Zatrudnię w restauracji w Świeradowie Jeśli ktoś ma sprawny komputer, którego już nie używa, lub nosi się z zamiarem wyZdroju kelnera lub kelnerkę
miany na nowszy model, to starszym egzemplarzem urządzenia chętnie się zaopiekuje
- tel. 501 125 614
80-latka, która uczestniczy w warsztatach komputerowych. tel. 692-424-400

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 27 lutego 2013 nr 4/13 (97)

3

BEZROBOCIE
Bezrobocie jest jednym z największych negatywnych zjawisk społecznych występujących na terenie naszego miasta. Jego skala powiększyła się w ostatnich latach w wyniku
zaprzestania działalności domów wczasowych Funduszu Wczasów Pracowniczych,
Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego, oddziału Straży Granicznej a wcześniej Huty
Szkła Kryształowego „Julia”, w których to zatrudnienie znajdowała większość mieszkańców naszego miasta. Zjawisko bezrobocia jest
o tyle groźne, że pociąga za sobą inne negatywne zjawiska, jakimi są ubóstwo, uzależnienia a często także osłabienie funkcji rodzin
i występującą w nich przemoc.
Według danych Powiatowego Urzędu
Pracy w Jeleniej Górze na ostatni dzień 2012
r. zarejestrowanych było jako bezrobotne 393
osoby ze Szklarskiej Poręby. Stanowi to ok.
6 % ogólnej liczby mieszkańców naszego miasta, która w tym samym dniu wynosiła 6575
osób. W grupie osób bezrobotnych przeważają
mężczyźni stanowiący jej 56 %. Dla mężczyzn
wyższa jest też „stopa bezrobocia” liczona
jako stosunek liczby osób pozostających bez
pracy do liczby osób mogących tą pracę podjąć (w tzw. wieku produkcyjnym). Wynosi ona
9,21% przy 8 % dla kobiet (stopa bezrobocia
w Polsce 13,4%). Liczby te wynikają za-

pewne z dość jednorodnego popytu na pracę
w naszym mieście, bowiem w obiektach hotelarskich i gastronomicznych zatrudnienie
jako recepcjonistki, pracownice kuchni, pokojowe czy kelnerki znajdują znacznie częściej kobiety.
Często pojawiają się głosy mieszkańców
o braku działań ze strony samorządu w celu
zmniejszenia bezrobocia w mieście. Tymczasem w miarę posiadanych środków korzystając z możliwości, jakie daje ustawa o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy jednostki samorządu podejmuje wysiłki na rzecz zmniejszenia tego zjawiska poprzez organizację miejsc pracy dla stażystów
czy w latach ubiegłych prac interwencyjnych.
Należy jednak pamiętać, że z narzędzi tych
mogą skorzystać osoby spełniające ściśle
określone kryteria tj. wiek, sytuacja rodzinna, wykształcenie czy jego brak, posiadany stopień niepełnosprawności. Istotny
jest również fakt konieczności zatrudnienia
osoby po stażu na określony przez urząd
pracy okres czasu w pełnym wymiarze
czasu pracy oraz to, że wynagrodzenia osób
z prac interwencyjnych są refundowane jedynie częściowo, a koszty pracy nawet przy
najniższym wynagrodzeniu są naprawdę
wysokie. Warto też wspomnieć, że pracow-

W dniu 4 stycznia 2013 r. Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił konkurs na realizację
zadań publicznych w roku 2013 w następującym zakresie:
- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
- działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej,
- wspierania, upowszechniania i rozwoju
kultury fizycznej i sportu.
Na realizację zadań publicznych w roku
2013 złożonych zostało 28 ofert na łączną
kwotę ponad 150 000 złotych. W budżecie
miasta natomiast na te cele zaplanowano
kwotę 60 000 zł. W zakresie kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i tradycji oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnoty
i społeczności lokalnej Komisja Konkursowa
pozytywnie zaopiniowała wnioski złożone
przez:

Stowarzyszenie PUCH OSTU na realizację:
• wydania albumowego „Państwowe Liceum
Pedagogiczne w historii Szklarskiej Poręby”.
Wydawnictwo to wpisuje się w cykl imprez i
przedsięwzięć związanych z minionym 50 leciem naszego miasta i poświęcone będzie
Liceum Pedagogicznemu, które było pierwszą szkoła średnią na ternie miasta po wojnie. Kwota przyznanej dotacji wynosi 5 000
zł. Pokryje ona koszty druku. Opracowanie
albumu wykonają absolwenci na własny
koszt.
• Imprezę plenerową „Dotykanie sztuki – idąc
i stojąc”, która będzie utrwaleniem Rajdu
Sztaudyngerowskiego połączonego z prezentacją twórców naszego miasta i ich twórczości. Kwota przyznanej dotacji to 4 000 zł.

nicy zatrudniani w ubiegłych latach w ramach tzw. „prac interwencyjnych” nie byli
zmotywowani do pracy i większość czasu
przebywali na zwolnieniach lekarskich a
urząd i tak musiał ponieść koszty na wyposażenie ich w odzież roboczą i ochronną oraz
środki pracy. Obecnie także coraz trudniej jest
znaleźć chętna osobę na staż a na konkursy o
naborze na wolne stanowiska pracy zgłaszają
się w większości osoby spoza miasta.
Inną formą wsparcia bezrobotnych mieszkańców są realizowane w mieście projekty
współfinansowane ze środków UE mające
na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych, czego przykładem jest
realizowany od roku 2008 przez MOPS
projekt systemowy, w ramach, którego
uczestnicy biorą udział w różnych kursach
doszkalających czy mają możliwość ukończenia kursu na prawo jazdy.
Oczywiście najważniejszy jest sam rozwój gospodarczy miejscowości. Nie ma
szans na to, aby w Szklarskiej Porębie powstał jakiś przemysł. Miasto musi wykorzystywać swój turystyczny charakter. Podjęte w ostatnich latach działania będą
skutkować już w niedalekiej przyszłości. W
mieście już powstają nowe obiekty hotelarskie. Kolejne są planowane, w tym 3 duże
hotele wielkością przewyższające największe dotychczas istniejące u nas obiekty.
Pracę w nich znajdzie co najmniej 100
(MOPS-MSL)

ŚRODKI NA ZADANIA DO REALIZACJI PRZEZ
ORGANIZACJE POZARZąDOWE PODZIELONE
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Towarzystwo Izerskie na realizację:
• Szklarskiej Majówki w Szklarskiej Porębie.
Próba ocalenia wspomnień. Festyn hutnictwa szkła i 65 lat przedszkola na Osiedlu

Huty. Kwota przyznanej dotacji to 5 800 zł.
• Imprezy plenerowej - Sobótka Świętojańska czyli zwyczaje i obrzędy integrujące
społeczność Szklarskiej Poręby. Kwota
przyznanej dotacji wyniosła 4 000 zł.

Stowarzyszenie Nowy Młyn Kolonia Artystyczna na realizację zadania pn. „Między biegunami” Polskie kolonie artystyczne
na Biennale Sztuki i Filmu w Worpswede.
Przekazane środki przyczynią się do promocji kolonii artystycznych, zwłaszcza
Szklarskiej Poręby na Biennale Sztuki Filmowej w Worpswede - imprezie o wymiarze
międzynarodowym. Kwota przyznanej dotacji 1 200 zł.

W następnym numerze opublikujemy podział środków na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej
i sportu.
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OPŁATY ZA NIECZYSTOŚCI
W poprzednich numerach Biuletynu
przedstawialiśmy sposoby rozliczania za wywóz nieczystości z nieruchomości zamieszkałych czyli wszystkich mieszkań oraz domów zajmowanych w całości lub częściowo
na cele mieszkaniowe. Stawka 5,50 zł będzie
mnożona przez ilość zużytych w miesiącu m3
wody, a w przypadku, gdy śmieci nie będą segregowane opłata wynosić będzie 8,50 zł x m3
wody.
Inne zasady, zgodnie z ustawą, obowiązywać będą nieruchomości niezamieszkałe.
Opłata za odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości niezamieszkałych, a gdzie
powstają odpady komunalne, czyli z nieruchomości na której prowadzona jest działalność gospodarcza, jest opłatą od pojemnika
i jest proporcjonalna do jego pojemności.
Wynika z iloczynu stawki za 1m³ odpadów
komunalnych i wielkości pojemnika.
Stawki dla właścicieli nieruchomości, którzy
zadeklarują segregowanie odpadów:
120 zł/m³ x 0,11 m³ (pojemnik 110 l) = 13,20
przyjęta stawka – 13,00 zł za pojemnik.

W taki sam sposób ustalone zostały stawki
dla pozostałych wielkości pojemników.
Stawki dla właścicieli nieruchomości,
którzy nie zechcą odpadów segregować są
wyższe o 50% w stosunku od opłaty przy selektywnym gromadzeniu.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska Poręba
określa sposób ustalenia jakiej wielkości pojemniki powinien zapewnić właściciel nieruchomości, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności:
- zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne – 10 l na każdego pracownika, nie
mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 110 l,
- dla lokali i punktów handlowych – 25 l na
każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal,
punkt,
- dla lokali gastronomicznych – co najmniej
20 l na każde miejsce konsumpcyjne, nie
mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l,
- dla punktów szybkiej konsumpcji – 15 l na

Sprawa śmieci zajmuje nam ostatnio dużo
czasu. Bo temat ten jest ważny, a w połowie roku
czeka nas faktyczna rewolucja. Rewolucja niechciana. Narzucona przez rząd i parlament. W dodatku pełna niejasnych, skomplikowanych i często absurdalnych przepisów z którymi musimy się
zmagać. My, czyli Mieszkańcy.
My, czyli Mieszkańcy, odpowiedzialni jesteśmy
też za nieczystości, które za chwilę wyjdą spod
śniegu. Wiosenne roztopy obnażą naszą kulturę
wyprowadzania psów. To co widzimy na chodnikach pozostawiły zwierzęta, które mają swoich
opiekunów. A najczęściej zrobiły to za przyzwoleniem właściciela. W cywilizowanych miejscach,
właściciel psa sprząta po swoim zwierzaku. U nas
właściciele psów, wyprowadzają je (albo puszczają samopas) i pozwalają zanieczyszczać
chodniki, a następnie głoszą publicznie (anonimowo w internecie), że w mieście jest brudno.
Oczywiście miejskie służby komunalne będą po
psach sprzątać. A zapłacą za to wszyscy mieszkańcy. Każdy z nas płaci za to, że ktoś inny zachowuje się w sposób, który w cywilizowanym świecie
uznawany jest za przejaw prostactwa i chamstwa.
Za czystość w mieście odpowiadamy My wszyscy Mieszkańcy. To nie jest wyłącznie problem Urzędu. Ta odpowiedzialność nie sięga tylko
własnej posesji. Jeśli chcemy, aby było czysto,
nie bójmy się zwracać uwagi osobom, które butelkę rzucają gdzie popadnie, a psu pozwalają na
załatwianie potrzeb fizjologicznych na chodniku.

Nowy system rozliczania za odpady komunalne dotknie nas wszystkich. Niewątpliwie za wywóz śmieci zapłacimy więcej, bo nowe przepisy
narzucone przez parlament nakazują wprowadzenie kosztowniejszych od dotychczasowych
rozwiązań. Przepisy te najbardziej dotknął tych,
którzy przez ostatnie lata unikali płacenia za
śmieci. Więcej za wywóz będą też płacić Ci, którzy dotychczas nie mieli zarejestrowanej działalności gospodarczej, a wynajmowali pokoje albo
mieszkania turystom. Skończy się podrzucanie
śmieci do lasów, parków, koszy ulicznych czy koszy sąsiadów.
Dyskusja w sprawie wyboru sposobu rozliczenia opłat za śmieci trwała
bardzo długo i właściwie
podjęcie uchwał wcale jej
nie zakończyło. Co rusz
spotykam się z mieszkańcami, którzy zadają pytania:
a dlaczego nie ma u nas
opłaty od ilości osób w
domu, tak jak jest w Piechowicach, albo Jeleniej
Górze? Wynika to ze specyfiki Szklarskiej Poręby, turystycznego charakteru
miasta, w którym z dnia na
dzień w sezonie turystycznym liczba osób przebywających w mieście wzrasta

SPRAWA ŚMIECI

każdego pracownika, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l,
- dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów,
agroturystyki, pokoi gościnnych – 20 l na
jedno miejsce noclegowe, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l.
Jak już informowaliśmy w poprzednim
numerze Biuletynu, uchwały w sprawie
utrzymania czystości w mieście a także
sposobu wywożenia nieczystości, a także
opłat, będą zmieniane. Ich podjęcie w obecnym kształcie było niezbędne, bo wymagane
przepisami. Wciąż jednak trwają prace nad
nowelizacją. Czynione są starania, aby
przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność hotelarską w domach mieszkalnych,
także mogli się rozliczać w zależności od ilości miejsc noclegowych. Zmiany obejmą też
tzw. apartamenty, które nie są zarejestrowane
jako działalność gospodarcza.
Przypominamy też o konieczności wypowiedzenia dotychczasowej umowy na
świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych w odpowiednim terminie, tak
aby umowa uległa rozwiązaniu z dniem 30
czerwca 2013 r.

nawet trzykrotnie, a jak pokazują wpływy z opłaty
miejscowej, zaledwie 1/3 turystów jest ewidencjonowana. Uzależnienie wysokości opłaty za
śmieci od ilości zużytej wody spowoduje, że szara
strefa zapłaci za śmieci, które wyprodukowali ich
goście. A to oznacza, że ci, którzy są uczciwi, nie
będą obciążani kosztami wywozu śmieci wytwarzanymi przez gości nieuczciwych przedsiębiorców.
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby nie będą też płacić za śmieci z apartamentów, a teraz, w niektórych przypadkach, tak właśnie się dzieje.
Nowy system śmieciowy ma swoje wady, ale
ma też zalety. Tą zaletą jest właśnie to, że płacenie za nieczystości będzie powszechne. Czy
to spowoduje, że będzie czyściej? To zależy od
kultury osobistej nas samych.

Burmistrz Grzegorz Sokoliński
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ALPEJSKIE IGRZYSKA

Przez 5 dni na stoku slalomowym w Zieleńcu rywalizowali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych i licealnych walcząc o tytuły mistrzowskie
w snowboardzie i narciarstwie alpejskim.
Pierwsi 13 lutego na stoku walczyli snowboardziści gimnazjaliści, którzy w składzie Maciej Sulima,
Mateusz Hurnowicz i Jan Skawiński zajęli I miejsce.
Indywidualnie I miejsce zajął także Maciej Sulima.
Sukces starszych kolegów powtórzyli uczniowie
SP 5. Drużyna snowbordzistów w składzie Konrad
Pleszczyński, Marcin Zawół i Paweł Skawiński także
zajęła I miejsce. Konrad Pleszyński indywidualnie

staną na drugiej pozycji podium.
14 lutego 2013 roku rywalizowały dziewczynki.
Klaudia Kamińska, Małgorzata Kornalewicz, Aleksandra Grycak ze szkoły podstawowej nr 1 wszystkie z klasy IV zajęły drużynowo II miejsce. Małgorzata
Kornalewicz zajęła indywidualnie III miejsce.
Dzień później odbyły się zawody chłopców. Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna chłopców
z SP nr 1 w składzie Nikodem Palewski, Nikodem Siudak z klasy IV, Jakub Krysztofiak z klasy V. Natomiast
SP 5 w składzie Dominik Żak, Mateusz Żołyniak, Konrad Pleszczyńśki, drużynowo zajęła II miejsce.

18 lutego w slalomie gigancie rywalizowały gimnazjalistki. Drużyna w składzie Weronika Babicz,
Klaudia i Jagoda Torbus wywalczyły I miejsce. Indywidualnie najlepsza była Weronika Babicz, która
stanęła na III miejscu podium. Gimnazjaliści nie powtórzyli sukcesu koleżanek. Chłopięca drużyna nie
wystartowała w zawodach. Licealiści także nie stanęli do walki na stoku slalomowym. Za to 22 lutego
uczennice naszego Liceum zdobyły III miejsce
w punkatacji drużynowej w Dolnośląskiej Licealiadzie w snowboaradzie w Zieleńcu (Natalia Hunkiewicz, Joanna Kościańska, Wiktoria Junkiewicz).
Konkurencje dziewczyn wygrała Natalia Hunkiewicz
osiągając czas lepszy nawet od chłopców.
Szklarska Poręba wypadła dobrze, choć można
by się spodziewać się nieco lepszych wyników. Ale
nie ma się też czemu dziwić, jeśli z roku na rok maleje liczba dzieci, które trenują w klubach sportowych.
Koszt udziału dziecka w zajęciach to wydatek rzędu
110-150 złotych miesięcznie. W tej cenie wliczone
są nie tylko opieka trenerska, ale też karnety narciarskie. Oczywiście potrzebny jest też sprzęt narciarski. Używany na poziomie amatorskim, dla
dzieci można skompletować za około 500 zł. Dla
starszych wydatki są większe. Niezbędne są też
chęci. Głównie rodziców, którzy muszą wygospodarować czas aby przywieźć dzieci na trening, ale
też niezbędna jest zachęta do ruchu.
Zamiast tego dzieci coraz więcej czasu spędzają
przed komputerami i telewizorami. Informacje nauczycieli WF są alarmujące. Mimo coraz lepszego
zaplecza sportowego w mieście (boiska, sala gimnastyczna, trasy zjazdowe, biegowe i rowerowe), rośnie pokolenie krzywych kręgosłupów, wad postawy i nadwagi.

JEST NAS MNIEJ

W Szklarskiej Porębie 31 grudnia 2012
mieszkały 6575 osoby, gdy tymczasem 1
stycznia 2012 było nas 6649. W roku 2012
zmarły 93 osoby.
W tym czasie urodziło się 41 dzieci.
Więcej chłopców (o jednego). Najczęściej
nadawane imiona dziewczynkom to Natalia i Lena, a chłopcom: Kacper i Michał.
Jednej dziewczynce nadano imię Bianka,
a chłopcu imię Natan.
W roku 2012 pełnoletniość uzyskały 73
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osoby. Zawarto 63 związki małżeńskie.
W Hotelu „Kryształ” odbyły się
uroczystości jubileuszowe 55-lecia
pożycia małżeńskiego czyli „Szmaragdowe Gody”, które obchodzili
Państwo Pelagia i Tadeusz Gruszeccy, Zofia i Bogdan Henśl, Emilia i Jan Hochół, Łucja i Jan Przewłoccy, oraz 50-lecia pożycia
małżeńskiego czyli
„Złote Gody”, które
obchodzili Państwo
Genowefa i Alfred Bieniek,
Lidia i Stanisław Garncarz,
Celina i Stefan Grunwald,
Apolonia i Stefan Kaczyńscy, Anna i Piotr Kruk, Gabriela i Piotr Maraszek, Krystyna i Kazimierz Niebieleccy,
Danuta i Eugeniusz Słomian,
Genowefa i Stanisław Szalwa,
Janina i Marian Szyszkowiak.

Obchodzone też były: 45-lecia pożycia
małżeńskiego „Szafirowe Gody”, 40-lecia
pożycia małżeńskiego „Rubinowe Gody”,
35-lecia pożycia małżeńskiego „Koralowe Gody”, 30-lecia pożycia małżeńskiego „Perłowe Gody”, 25-lecia pożycia
małżeńskiego „Srebrne Gody”.

Uroczystości zostały organizowane
przez Urząd Stanu Cywilnego.
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MŁODZI SPORTOWCY

Uczniowie Gimnazjum ze Szklarskiej
Poręby nie mają sobie równych w biegach
narciarskich na Dolnym Śląsku. Na Polanie
Jakuszyckiej rozegrana została Dolnośląska
Gimnazjada w biegach narciarskich. Uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie spisali się rewelacyjnie. W kategorii chłopców w biegach indywidualnych zajęli pierwsze 3 miejsca.
1m - Michał Skowron
2m - Mateusz Opała
3m - Michał Kaźmierczak
Dziewczynki zajeły pierwsze dwa miejsca na
podium..
1m - Róża Łyjak
2m - Kamila Boczkowska
W biegach sztafetowych Gimnazjum Mi-

strzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie
zajęło 1 miejsce w chłopcach i 1miejsce
w dziewczynach. Skład sztafety przedstawiał
się następująco:
Dziewczyny: Łyjak Róża, Boczkowska Kamila, Traczyk Natalia, Taterka Natalia
Chłopcy: Skowron Michał, Opała Mateusz,
Wysocki Oskar, Każmierczak Michał
Bardzo dobrze wypadły uczennice Szkoły
Mistrzostwa Sportowego ze Szklarskiej Poręby
podczas Mistrzostw Tatrzańskiego Związku
Narciarskiego w biegach. Podczas zawodów
w Zakopanym 16 lutego Kamila Boczkowska
zajęła 2 miejsce, a Róża Łyjak 3 miejsce.
Wśród chłopców najlepszy był Michał Sowron, który wyścig zakończył na 10 miejscu oraz
Mateusz Opała zajmujący 15 miejsce.
Pracowite dni mieli biathloniści Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. W bardzo ciężkich warunkach pogodowych rozegrane zostały Mistrzostwa Dolnego Śląska w biathlonie 22-24.02.2013
w Dusznikach Zdrój. Treningi nie poszły na
marne. Uczniowie wywalczyli kilka tytułów
mistrzowskich i wicemistrzowskich.
✦ Jakub Piątek zwyciężył w biegu indywidualnym i biegu sprinterskim w kategorii
młodzików.
✦ Karolina Piech wygrała bieg indywidu-

alny i bieg sprinterski w kategorii juniorek
młodszych.
✦ Tomasz Kanik zajął 2 miejsce w biegu indywidualnym i 3 miejsce w biegu sprinterskim w kategorii młodzików.
✦ Natalia Taterka zwyciężyła w biegu indywidualnym w kategorii młodziczek. (na zdjęciu)
✦ Olga Fischer zajęła 2 miejsce w biegu

sprinterskim w kategorii młodziczek.
✦ Nikola Lachowicz zajęła 2 miejsce
w biegu indywidualnym w kategorii młodziczek.
✦ Adrian Gromyko zajął 2 miejsce w
biegu sprinterskim w kategorii młodzików.
Gratulujemy!

HALOWA PIŁKA PRZEDSZKOLAKÓW

16 lutego w Szklarskiej Porębie odbyła się
kolejna odsłona turnieju piłkarskiego dla dzieci
w wieku przedszkolnym – Bambini Cup zorganizowana przez MOKSiAL Szklarska Poręba oraz WKS „Śląsk” Wrocław – filia Szklarska Poręba. Gośćmi dzieci z filii Śląska
Wrocław były drużyny AP MOS Karkonosze,
Chojnika Jelenia Góra oraz AP Piechowice.
Turniej stał na wysokim poziomie sportowym. Organizatorzy starali się, aby wszystkie
maluch czuły się zwycięzcami w tym turnieju.
Dla dzieciaków przewidziano upominki, medale a także pamiątkowe dyplomy. Przyznano

również nagrody indywidualne – nagroda dla króla strzelców trafiła do zawodnika Chojnika Jelenia Góra, najlepszy bramkarz – AP MOS Karkonosze,
oraz dla dwóch wyróżniających się zawodników (AP Piechowice i filia WKS).
Pozostaje mieć tylko nadzieje, że w
naszym regionie będzie więcej imprez
propagujących piłkę nożną dla najmłodszych.

W Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej przy ul. Jedności Narodowej 11 przyjmuje pediatra – lekarz medycyny rodzinnej –
dr Katarzyna Rzepka – Dawiskiba.
Rejestracja do lekarza czynna jest codziennie od 730 do 1800. Istnieje możliwość rejestracji telefonicznej pod nr 75 717 21 55.
Można skorzystać z opcji umówienia wizyty z
wyprzedzeniem. Pani doktor przyjmuje w poniedziałki od godziny 1100 do 1500 oraz w środy
i czwartki od 800 do 1300.
Dodatkowo w środy i czwartki od godziny
1000 do 1800 przyjmuje dr Stanisław Sroczyński, a we wtorki i w piątki w stanach nagłych

u dzieci możecie Państwo skorzystać z porady
u lekarza medycyny rodzinnej, który przyjmuje
w Przychodni.
Punkt szczepień dzieci zdrowych czynny jest
w środy od 1000 do 1600.
Gabinet zabiegowy dla dzieci chorych czynny
jest codziennie od 800 do 1800
Zachęcam Państwa do wizyty w naszej Przychodni.
Pani doktor obejmuje opieką wszystkie
dzieci zdrowe i chore. Każde dziecko zdeklarowane w naszej Przychodni jest kompleksowo
przebadane i poddane bilansowi zdrowia.
Dodatkowo możecie Państwo liczyć na

(tekst Paweł Janczura, zdjęcia Waldemar Płoskonka)

KOMUNIKAT DYREKTORA SP ZOZ

diagnozę w zakresie wad postawy, a w dalszym procesie na rehabilitację, która realizowana jest przez zespół wysoko-wykwalifikowanej kadry fizjoterapeutów. Dział Fizjoterapii
dostępny jest dla Państwa i Waszych pociech
codziennie od 800 do 1700 przy ul. Szpitalnej 1.
Cennik zabiegów dostępny jest w rejestracji i
w Dziale Fizjoterapii.
Zapewniamy zarówno Państwu jak i Waszym dzieciom kompleksową opiekę zdrowotną od poniedziałku do piątku od godziny 800
do godziny 1800.
Pomoc nocna i świąteczna realizowana jest w
Szpitalu w Jeleniej Górze przy ul.Ogińskiego 6
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GWIAZDY W ŚNIEGU

Znani dziennikarze, artyści i sportowcy wzięli
udział w „Slalomie Gwiazd” tradycyjnie rozgrywanym w Szklarskiej Porębie na stokach Szrenicy.
Na starcie nartostrady Puchatek stanęło 90 zawodników.
Jak zwykle pojawiała się silna reprezentacja Programu III Polskiego Radia pod wodzą Michała Olszańskiego, który w tym roku nie miał sobie równych na trasie slalomu. II miejsce zajął Cezary
Harasimowicz scenarzysta filmów fabularnych i seriali telewizyjnych, a trzeci najlepszy czas należał
do Jarosława Kulczyckiego z TVP Info. Wśród Pań
najszybsza okazała się Katarzyna Dowbor prezenterka i dziennikarka TVP.
Oprócz narciarzy ścigali się też snowboardziści.
W tej kategorii najszybszy okazał się Marcin Mroczek z serialu „M jak miłość”, ale też całkiem
szybko trasę slalomu pokonali aktorka Laura
Breszka oraz córka Ady Rusowicz – Ania.
Jak zwykle publiczność bez problemu mogła
zrobić zdjęcia i otrzymać autografy wokalistki
Magdy Steczkowskiej, żeglarza kapitana Krzysztofa Baranowskiego, piłkarza Tomasza Iwana. Byli
też akordeonista Marcin Wyrostek, aktorzy Dariusz
Kordek, Sylwester Maciejewski, muzyk Marek
Kościkiewicz, kabareciarz Jacek Łapot, a tanecznym krokiem przechadzał się Maciej Florek zwycięzca pierwszej edycji „ You Can Dance”.
Zanim jednak doszło do sportowych zmagań,
wcześniej uczestnicy spotkali się na Polanie Jakuszyckiej, gdzie niektórzy po raz pierwszy w życiu
założyli na nogi narty biegowe. Wszystko to było
obserwowane i dokumentowane przez kilkunastu fotoreporterów kolorowych pism, w których należy
spodziewać się relacji. Najszybsze w podawaniu informacji oczywiście było Polskie Radio Program III,
które przez 2 dni relacjonowało spotkanie w Szklarskiej Porębie. Były też relacje w TVP w programie
„Pytanie na śniadanie”. Podczas wejść antenowych
dziennikarze wielokrotnie podkreślali, że w Szklarskiej Porębie śniegu jest tyle, że wystarczy do Wielkanocy. Obfite opady śniegu były też podczas slalomu, ale przecież to nie jest żadna przeszkoda.
Głównym sponsorem zabawy jak co roku był Hotel Las. Impreza odbyła się także dzięki wsparciu finansowym i rzeczowym: Sudety Lift, Bergson,
Gena, Huta Julia Piechowice, Brubeck, Interferie oraz
wypożyczalni Stacja Narciarska Jakuszyce.
Organizacją zajął się Referat Promocji Miasta
oraz MOKSiAL. Patronat medialny PR „Trójka”,
TV DAMI i Nowiny Jeleniogórskie

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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