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MAMY LIGĘ ŚWIATOWĄ
Piątek, 13 czerwca nie musi być pechowy. Tego właśnie dnia Bieg Piastów został członkiem Worldloppet.
Od teraz możemy mówić, że nasza największa impreza jest w ścisłej światowej czołówce. Ale wszyscy musimy zacząć się przygotowywać, aby czerpać
z tego korzyści.

Czesi zaczęli Jakuszyce wykorzystywać
do swoich działań promocyjnych.
Dzisiaj sytuacja wygląda już znacznie
lepiej. Plakaty Biegu Piastów widać w
wielu witrynach, choć jeszcze nie tak
dawno tylko w nielicznych sklepach reklamowano tę imprezę. W ostatnich latach,
zwłaszcza na Białej Dolinie nocuje coraz

To wielki sukces stowarzyszenia Bieg
Piastów oraz jego prezesa Juliana Gozdowskiego, a także dziesiątek tysięcy zawodników. 32 lata ciężkiej pracy zostały
docenione. Pomagało w tym setki ludzi i
wielu mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Choć początkowo niewiele osób identyfikowało się z Biegiem Piastów. Jeszcze
kilka lat temu w rozmowach mówiło się o
Jakuszycach jako odrębnej miejscowości.
Oczy miasta były skierowane na Szrenicę
jako jedyne źródło zysku. Ale z każdym kolejnym rokiem branża turystyczna zaczynała dostrzegać potencjał jaki drzemie na
Polanie Jakuszyckiej. Zaczęto dostrzegać,
że stworzono tam najlepszy w tej części
Europy ośrodek narciarstwa biegowego. O
zgrozo, zauważono to długo po tym, jak

więcej narciarzy biegowych. Kilku mieszkańców tej części miasta stworzyło dodatkowe trasy. W budżecie miejskim po raz
pierwszy zabezpieczane są pieniądze na
utrzymanie trasy z Jakuszyc na Białą Dolinę. Samorząd aktywnie włączył się wspomagając Bieg Piastów. Z każdym rokiem
widać też jak bardzo była to dobra decyzja. Do Szklarskiej Poręby zaczyna przyjeżdżać coraz więcej narciarzy, a członkostwo do Worldloppet na pewno zwiększy
liczbę gości zagranicznych.
Już podczas najbliższego Biegu Piastów można się spodziewać udziału kilkuset zawodników z różnych zakątków
świata. Przyjadą z ciekawości, aby wziąć
udział w najnowszym, największym na
świecie biegu długodystansowym. Od nas

mieszkańców Szklarskiej Poręby zależy z
jakimi wrócą wrażeniami i czy będą nas
później reklamować. Chodzi o wiele elementów, zaczynając od Polany Jakuszyckiej na której stanąć mają nowe szatnie z
zapleczem sanitarnym i trybuny, poprzez
naszą obecność i doping podczas samych
zawodów, jak i umiejętność wykorzystywania korzyści z faktu, że mamy
jeden z najlepszych i największych
biegów narciarskich na świecie.
Chodzi o to, aby to u nas nocowali
i wydawali pieniądze, a nie w pobliskim Harrachovie. Trzeba więc
stworzyć odpowiednie oferty. Tego
nie zrobią urzędnicy. To już należy
do branży turystycznej. Warto
mieć tego świadomość, że za włączeniem Biegu Piastów do Worldloppet bardzo zabiegali właśnie
Czesi. Oni zapewne już przygotowują, albo już mają przygotowane
produkty, które w połączeniu z naszymi Jakuszycami będą sprzedawać w całej Europie.
Przystąpienie Biegu Piastów do
Worldloppet to początek wielkich
szans jakie stają przed całym miastem. Nie wykluczone, że za rok
lub dwa nasza impreza zostanie
włączona do kalendarza Pucharu
Świata w biegach długodystansowych. Wówczas do Szklarskiej Poręby - Jakuszyc przyjadą najlepsi
zawodnicy. Czy będą spać u nas,
czy w Harrachovie? Warto o tym myśleć
już dzisiaj.
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STAROSTO DO ROBOTY!

Ciągłe monity odnoszą skutek. Na początku czerwca na ulicach należących do
powiatu pojawiły się
ekipy remontowe.
Najpierw naprawiono
nawierzchnię
na
ulicy 1 Maja. Później
ekipa przeniosła się
na Piastowską, którą
rozpoczęła łatać od
dołu do góry. Tempo
prac widocznie spadło, gdy drogowcy
dotarli do ulicy Górnej. Ta ulica starosty
Jacka Włodygi mogłaby robić za poligon
doświadczalny do testów zawieszenia samochodów. Złośliwi mówią, że łatanie tych
dziur ekipie remontowej zajmie więcej
czasu niż położenie całkiem nowego dywaniku asfaltowego. Takie jest też żąda-

nie władz miasta, które ciągle w tej sprawie monitują w powiecie, zadając pytanie
w czym Szklarska
Poręba jest gorsza
od Karpacza, że tam
będzie remontowana
droga za pieniądze
jakie powiat będzie
miał z emisji obligacji? Czy różnica między naszymi miejscowościami polega na
tym, że w Karpaczu
mieszka starosta Jacek Włodyga? Czekamy na odpowiedź, a przy okazji radnych powiatowych warto zapytać kto
głosował za powołaniem zarządu powiatu
w obecnym składzie i czy podczas głosowania zaważył głos, któregoś z radnych
powiatowych ze Szklarskiej Poręby.

PREZES ODWOŁANY

Wspólnicy Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji negatywnie ocenili pracę
prezesa spółki. Przemysław Marcinkowski został odwołany z tej funkcji.
Jednym z elementów złej oceny pracy zarządu był wynik finansowy. Nie chodzi o to, aby
spółka zarabiała na mieszkańcach, lecz o to,
aby nie przynosiła strat. Tymczasem ubiegły
rok, zresztą kolejny raz, był na minusie. Szklarska Poręba już w ubiegłym roku zwracała na to
uwagę. Prawda jest też taka, że straty w KSWiK
to wynik zbyt późnych podwyżek cen wody i
ścieków w Kowarach, Podgórzynie i Mysłakowicach. Nowe władze Szklarskiej Poręby od początku na to zwracały uwagę wskazując, że
będą z tego powodu problemy finansowe spółki.
Nie byłoby tych problemów, gdyby sprawy dopilnowały poprzednie władze miasta.
Straty KSWiK nie są wysokie i w żaden sposób nie zagrażają pracom wodociągowo-kanalizacyjnym. Nie były też głównym powodem
odwołania zarządu. Wszyscy wspólnicy bardzo
źle ocenili politykę informacyjną KSWiK. Spółka

zamiast wydawać pieniądze na informacje lokalne docierając nimi do wszystkich mieszkańców, wydawała dziesiątki tysięcy złotych na
promocję regionalną i krajową. Tymczasem
brakowało prostych np. ulotek i plakatów w
gminach informujących o tym kiedy ruszają
prace i gdzie będą prowadzone, ile będzie
kosztować woda za 3 lata i dlaczego wprowadzane są podwyżki. Można było odnieść wrażenie, że spółka celowo prowadzi taką politykę,
aby sprawa wody i ścieków była jak najbardziej
kontrowersyjna i wywoływała niepokoje wśród
mieszkańców. Nie dotyczy to tylko Szklarskiej
Poręby, lecz wszystkich gmin. I na ten problem obecne władze miasta zwracały uwagę
zarówno wspólnikom jak i przede wszystkim
zarządowi. Ten ostatni nie reagował. Zareagowali jednak wspólnicy, którzy głosami swoich
przedstawicieli w radzie nadzorczej odwołali
zarząd w całości. W momencie składania tego
numeru Biuletynu powinien być ogłoszony konkurs na prezesa spółki.

NOWA STRONA MIASTA
Z miesięcznym opóźnieniem spowodowanym wydłużającymi się negocjacjami rozpoczynają się prace programistyczne nad budową nowej strony
internetowej miasta. Zdaniem społecznej
komisji najciekawszą ofertę złożyła warszawska firma Codivate, która pracowała
m.in. dla Orzeł Mysłakowice S.A. Oferta
tej firmy otrzymała najwięcej punktów.
Nowa strona internetowa miasta ma
przypominać układ portalowy. Na stronie
startowej mają się pojawić najważniejsze
informacje, dzięki którym turysta, inwestor
i mieszkaniec szybko dotrze do interesującej go części serwisu. Jedną z ważniej-
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szych części będzie baza noclegowa
uwzględniająca wszystkie legalnie działające obiekty w mieście bez zaległości podatkowych. Dlatego prezentacja na stronach miejskich będzie bezpłatna. Każdy
obiekt będzie miał dostęp do informacji na
swój temat, które będzie mógł dowolnie
zmieniać albo dodawać oferty z ostatniej
chwili. Na początku listy prezentowane
będą te hotele, pensjonaty i pokoje gościnne, których właściciele proporcjonalnie
do ilości łóżek wpłacają najwięcej pieniędzy
z opłaty miejscowej. Kolejność pozostałych
ustalana będzie losowo. Obiekty będą też
naniesione na internetową mapę miasta.

SZANSA DLA
JAKUSZYC
W Jakuszycach jest szansa na budowę
toru do jazdy na rolkach i nartorolkach.
Dzisiaj jest to zaledwie 300 metrowy odcinek asfaltu. Samorząd przekonał jednak
władze wojewódzkie do tego, aby na Polanie Jakuszyckiej stworzyć także letnie
centrum treningowe. Rolkostrada miałaby
co najmniej kilometr długości i byłaby pętlą. Pieniądze na ten cel pochodziłyby z
budżetu centralnego i powinny wystarczyć
na budowę „narciarskiego stadionu”. Stowarzyszenie Bieg Piastów już wystąpiło o
unijną dotację na zakup m.in. trybun.
Trwają też rozmowy władz miasta z Ministerstwem Sportu, aby sfinansować
przebudowę strzelnicy. Jest na to spora
szansa, bo Warszawie dostrzegają błąd,
jaki popełnili kilka lat temu przekazując
pieniądze na budowę strzelnicy biatlonowej w Dusznikach. Tam ciągle brakuje
śniegu i większość zawodów jest odwoływana. Dotychczas związek biatlonowy
przenosił imprezy do Jakuszyc. W tym
roku również się zgłosił jak zwykle w ostatniej chwili niemal na tydzień przed zawodami, kiedy było wiadomo, że śniegu w
Dusznikach nie będzie. Jednak nie otrzymał zgody na organizację zawodów. Działaczom ze związku powiedziano, że jak
będą popierać starania Szklarskiej Poręby
i Stowarzyszenia Bieg Piastów o pieniądze na nową strzelnicę, to będzie można
wrócić do rozmowy o organizacji imprez,
(dotychczas związek biatlonowy był przeciwnikiem inwestycji w Jakuszycach). Ponadto Szklarska Poręba domaga się od
Polskiego Związku Biatlonowego, aby
promował swoje imprezy reklamując przy
okazji nasze miasto.
To jeden z wielu nowych elementów
serwisu, w którym z czasem pojawią się
prognozy pogody online i czytelne informacje dla narciarzy. Będą aktualne informacje z życia miasta, kalendarium imprez, prosty i przejrzysty dostęp do
informacji. Do tego dojdą także elementy
umożliwiające wyświetlanie niektórych informacji na innych stronach. Na przykład
zapowiedzi imprez, które właściciel hotelu
albo pensjonatu będzie mógł automatycznie wyświetlać na swojej stronie, pod warunkiem, że dostosuje ją do tego. Na początku pojawi się polska wersja językowa,
a w kolejnych miesiącach angielska, niemiecka i prawdopodobnie czeska. Wykonanie nowej witryny kosztować będzie o
jedną trzecią mniej, niż zaplanowano na
ten cel w budżecie miasta.
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CO Z UNIJNYMI DOTACJAMI?

Nowe samochody dla Straży Pożarnej
oraz przebudowa dworca PKP Szklarska
Poręba Górna – to dwa największe projekty, jakie Szklarska Poręba już złożyła,
aby otrzymać unijne dofinansowanie. Złożono jeszcze mniejsze wnioski o dotację
na inwestycje usprawniające życie w mieście. Jednak to ile zrobimy w Szklarskiej
Porębie za unijne pieniądze nie zależy
tylko od władz miasta, ale też od władz
wojewódzkich oraz nas mieszkańców.
Bezpieczeństwo dla miasta
Sprawa nowych samochodów gaśniczo-ratunkowych dla
Ochotniczej Straży Pożarnej ciągnie się już od lat. Nikt wcześniej
tego nie potrafił załatwić. Używane dzisiaj pojazdy są w tragicznym stanie. Strażacy śmieją
się, że do pożaru szybciej dobiegną niż dojadą.
Ochotnicza Straż Pożarna
jest na utrzymaniu miasta. Dlatego to samorząd musi się starać
o nowy sprzęt dla jednostki. Pieniądze na ten cel, jeśli wszystko
dobrze pójdzie, pochodzić będą
z ogłoszonego niedawno programu Europejskiej Współpracy
Transgranicznej Polska – Czechy. Do tego samego programu
złożone zostały też wnioski o dofinansowanie systemu monitoringu miasta.
Drugim, niemniej ważnym, zadaniem jest
przebudowa dworca PKP Szklarska Poręba
Górna. Jak już informowaliśmy inwestycja polegałaby nie tylko na remoncie jednego z najpiękniejszych budynków dworcowych na Dolnym Śląsku, ale również przebudowie jego
otoczenia. Na placu przed dworcem miałyby
swój końcowy przystanek autobusy. Byłby tam
też dla nich parking. Nie będzie likwidowany
przystanek w centrum. Tam jednak autobusy
nie będą już miały postoju, dzięki czemu nie
będą się tworzyć zatory. Przygotowywane są
też kolejne wnioski o unijne dotacje. Między
innymi na remont ulicy 11 Listopada. Jednak
to nie od władz miasta zależy, kiedy inwestycje zostaną zrealizowane.

Pieniądze dla dużych
Najwięcej pieniędzy jest w Regionalnym
Programie Operacyjnym, jednak priorytet
mają wnioski duże, o znaczeniu regionalnym.
Wnioski o znaczeniu lokalnym nie będą miały
najmniejszych szans. Tak zdecydowały władze województwa. Innymi słowy, gdyby
Szklarska Poręba samodzielnie chciała wybudować obwodnicę, to wówczas miałaby
szanse na zdobycie na ten cel środków, bo
zadanie ma charakter regionalny. Dlaczego
tego nie robimy? Ponieważ po pierwsze to nie
jest nasze zadanie, lecz Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Gdyby nawet była to nasza
droga, to nie stać by nas było na wkład własny. Decyzją władz wojewódzkich dotacja na
ten cel wyniesie zaledwie 50 procent. Dla
przykładu Jelenia Góra do swojej obwodnicy
dopłaca 60 mln złotych. Natomiast wiadomo,
że obwodnica Szklarskiej Poręby to koszt

rzędu kilkudziesięciu milionów złotych, więc
miasta nie stać na taką inwestycję. W Regionalnym Programie Operacyjnym praktycznie
nie ma pieniędzy na remonty dróg i ulic miejskich. Na ten cel nie ma też pieniędzy w programie Europejskiej Współpracy Transgraniczej Polska-Czechy i Polska-Niemcy. Czasy
małych remontów za unijne pieniądze już się
zakończyły. Można je było remontować ile się
da w poprzednich latach.

Pieniądze dopiero będą
Przygotowywany jest też wniosek o dofinansowanie budowy sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 1, ale na razie bez
szczegółów, bo nie ogłoszono jeszcze programu, w którym będzie się można starać o
dofinansowanie. Wiadomo, że Polska do roku
2012 w ramach Regionalnych Programów
Operacyjny (RPO) oraz Programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej będzie miała
do wykorzystania miliardy euro. Problem w
tym, że pieniądze podzielono na różne podprogramy, które jeszcze nie zostały ogłoszone.
Na przykład wnioski na „priorytet turystyka” w
ramach RPO przyjmowane będą od stycznia
do marca przyszłego roku. Ale nie znane są
jeszcze dokładne kryteria. Trzeba się więc do
tego przygotowywać i prowadzić ciągły „nasłuch”, kiedy będą prowadzone nabory.
Ciągle zmieniane terminy unijnych programów i naboru projektów, a także zmiana
kryteriów powodują, że gminne wieloletnie
programy inwestycyjne to fikcja. Cóż z tego,
że na podstawie dzisiejszych informacji z
Urzędu Marszałkowskiego dotyczących terminów naborów projektów Rada Miasta
Szklarskiej Poręby zaplanuje inwestycje np.
budowę sali gimnastycznej za dwa lata, jeśli
w styczniu ktoś w Urzędzie Marszałkowskim
zdecyduje, że program wystartuje nie za rok,
lecz za trzy miesiące? W przypadku bogatych
samorządów nie jest to wielki problem, bowiem w każdej chwili mogą one sięgnąć po
rezerwy budżetowe albo po kredyt, aby mieć
pieniądze na wkład własny. A w przypadku
Szklarskiej Poręby przy dużych inwestycjach
jest to niemożliwe.

Słaby budżet miasta
Finanse miasta są w opłakanym stanie.
Świadczą o tym rankingi z poprzednich lat,
kiedy Szklarska Poręba zajmowała dalekie
miejsca za Karpaczem w ilości budżetowych
pieniędzy przypadających na jednego mieszkańca. Poprzednie władze nie zrobiły nic, aby
poprawić dochody budżetowe. Polityka łatania
dziury budżetowej polegała na wyprzedaży
miejskiego majątku. W dodatku robiono to w
sposób chaotyczny i nie przemyślany. Poprzednie władze miasta doprowadziły do tego, że w Szklarskiej Porębie zamiast hoteli i pensjonatów
powstają apartamentowce, z których podatki są śmiesznie niskie.
Za chwilę właściciele apartamentów będą domagać się remontów
dróg i odśnieżania ulic, w zamian
od siebie nie dając nic. Nawet ich
podatki dochodowe, ze względu na
inny adres zameldowania, trafiają
do budżetów innych miast. To jest
wyłącznie zasługa poprzednich
władz, które w odpowiednim czasie
nie dokonały zmian w studium zagospodarowania przestrzennego
oraz nie zleciły wykonania planów
zagospodarowania przestrzennego. Przez co doprowadziły do
budowy „budynków wielorodzinnych” czyli apartametówców w
miejscach idealnie nadających się
na hotele i pensjonaty, z których wpływałby
duży podatek od nieruchomości i jeszcze
opłata miejscowa. Efekty poprzednich rządów
widać dzisiaj w budżecie, w którym na inwestycje pozostaje niewiele.

Mało na inwestycje
Stan miejskich finansów ma bardzo duże
znaczenie przy sięganiu po unijne dotacje.
Minęły już czasy, kiedy Unia Europejska dawała pieniądze i dopiero wówczas budowano.
Teraz trzeba budować za swoje pieniądze,
które są zwracane dopiero po zakończeniu i
rozliczeniu inwestycji. Unia Europejska nie
zgadza się już nawet na częściowe rozliczanie projektu. Aby więc korzystać z unijnych
dotacji trzeba wydawać swoje pieniądze budżetowe, które w przypadku Szklarskiej Poręby są bardzo skromne, albo korzystać z
kredytów. Kredyty można zaciągać do wysokości 60% budżetu, t.j. do około 11 mln zł, co
oznacza, że 2 inwestycje np. hala sportowa i
remont ulicy 11 Listopada przekraczają możliwości naszego miasta.
Podsumowując sprawę unijnych funduszy
można krótko stwierdzić, że pieniądze są,
ale dla miast bogatych i dużych. Małe i biedne
gminy nadal klepać będą biedę otrzymując
resztki. Sprawa ta jest podnoszona przez
wiele samorządów.
Mimo wielu przeciwności Szklarska Poręba będzie nadal wykorzystywać każdą
szansę na zdobycie dotacji na inwestycje,
które przyniosą miastu korzyść. Dlatego w
Urzędzie Miasta jest pracownik, do którego
zadań zależy wyłącznie przygotowywanie
wniosków i „wyszukiwanie” środków poza budżetowych.
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JAK ZAROBIĆ NA MIESZKANIU 96 950 zł

Czy w ciągu jednego dnia można zarobić
w Szklarskiej Porębie 96 950 złotych? Dzisiaj już nie, ale jeszcze kilka lat temu było to
możliwe.
W Szklarskiej Porębie od wielu lat można
kupić mieszkanie komunalne za 5 procent
wartości. Jednak ustawodawca wprowadził
pewne zasady, które mają wyeliminować
spekulacje. Ale jak się okazuje w Szklarskiej
Porębie antyspekulacyjne przepisy też
można ominąć. I to wszystko w ekspresowym tempie. Sprawa dotyczy mieszkania,
które sprzedane zostało za 3050 złotych, by
zaraz po tym nowy właściciel lokal sprzedał
za 100 000 złotych.
W czerwcu 2002 roku najemca wystąpił do
ówczesnego zarządu miasta z prośbą o
kupno mieszkania komunalnego. Zarząd
zgodnie z prawem wyraził zgodę, zrobiono
wycenę i mieszkanie sprzedano wraz z częścią gruntu. Do tego momentu wszystko teoretycznie było w porządku. Takich sprzedaży
lokali w Szklarskiej Porębie było wiele. Tyle że
po kilku tygodniach okazało się, że na sprzedanym terenie oprócz budynku z mieszka-

niem stoi jeszcze dodatkowy budynek gospodarczy. To świadczy o tym w jakim stanie
była dokumentacja w Urzędzie Miejskim, jeśli
od razu nie zauważono, że na działce oprócz
domu wielorodzinnego jest jeszcze garaż.
Problem postanowiono rozwiązać szybko i
sprawnie poprzez aneks do aktu notarialnego, który podpisany został 26 września
2002 roku (warto zwrócić uwagę na datę).
Aneksy do umów to rzecz normalna. Problem w tym, że robiąc wycenę mieszkania
nie brano pod uwagę tej dodatkowej nieruchomości wchodzącej w skład posesji. Wyceniono tylko mieszkanie, bez garażu. Aneks
sprawy tej nie uregulował.
Ktoś może powiedzieć, że takie rzeczy
się zdarzają. Owszem, ale w tej sprawie
przypadków jest więcej.
Nabywca mieszkania w kilka tygodni po
jego wykupie wystąpił do zarządu miasta z
prośbą o zgodę na sprzedaż lokalu na rynku
wtórnym bez konieczności zwrotu bonifikaty
w wysokości 95 procent. I zgoda taka została mu udzielona. W momencie podejmowania decyzji zarząd miasta wiedział już o

„dodatkowym budynku”. Dlaczego więc ówczesny zarząd miasta nie zarządał zapłaty
za garaż i zwrotu w części bądź nawet w całości bonifikaty za mieszkanie? Może dlatego, że się bardzo spieszył, bo wszystko odbywało się w ekspresowym tempie.
Prośba o zgodę na sprzedaż kupionego
mieszkania bez konieczności zwrotu bonifikaty do urzędu miasta wpłynęła 25 września
2002. Tego samego dnia sprawa trafiła pod
obrady zarządu miasta, który wyraził zgodę.
I tego samego dnia z urzędu miasta wyszło
pismo, podpisane przez samego burmistrza,
w którym właściciela mieszkania poinformowano o pozytywnym rozpatrzeniu jego
prośby. Chciałoby się, aby wszystkie sprawy
były w urzędzie załatwiane w takim tempie.
Ale nie były, chyba że dotyczyły rodziny albo
znajomych niektórych radnych.
25 września zarząd miasta, choć nie musiał, wyraził zgodę na sprzedaż mieszkania
bez konieczności zwrotu bonifikaty. Miasto
“straciło” na tym wartość uprzedniej bonyfikaty, a mieszkanie na wolnym rynku poszło
za 100 000 złotych.

DODATKOWE ULGI PRZY WYKUPIE
LOKALI KOMUNALNYCH

DZIERŻAWA NIERUCHOMOSCI
PRZY UL. 1 MAJA

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie
uchwaliła nowe, bardziej korzystne zasady
sprzedaży mieszkań komunalnych na rzecz
ich najemców.
Zasady sprzedaży mieszkań komunalnych
są podobne w całej Polsce. Powszechnie stosowane bonifikaty (od 50 % do nawet przeszło 90 % wartości rynkowej lokalu) zależą od
rodzaju wpłaty (jednorazowa czy na raty).
Od dnia 4 czerwca 2008 roku weszły w
życie zmiany do uchwały nr XX/205/08 Rady
Miejskiej Szklarskiej Poręby w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz
najemców.
Gmina wprowadzając preferencje zachęca do wykupu mieszkań ułatwiając
sprzedaż poprzez udzielenie do końca 2008
roku bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu.
Według zapisów nowej uchwały, przy wykupie lokali mieszkalnych przysługuje bonifikata nie tylko od wartości lokalu, ale dodatkowo od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu, gdzie podstawową
stawką jest bonifikata w wysokości 95 %
wartości pierwszej opłaty. Pierwsza opłata
stanowi 15 % wartości gruntu.
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Dotychczas pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu znajdującego
się pod budynkiem, często przewyższała
wartość wykupowanego przez najemcę lokalu po udzielonej bonifikacie, co zniechęcało najemców do wykupu mieszkań. Po
zmianie przepisów cena wykupu lokalu i
gruntu uległa znacznemu obniżeniu.
Dodatkowo podkreślić można, że zgodnie
z informacją Miejskiego Zakładu Gospodarki
Lokalowej w Szklarskiej Porębie na dzień
dzisiejszy rzeczywisty koszt utrzymania lokali pozostających w zasobie gminy wynosi
4,47 zł. za 1 m2 powierzchni użytkowej, a
stawka bazowa czynszu za 1 m2 wynosi
2,90 zł. Fakt ten wskazuje, że w niedalekiej
przyszłości zajdzie potrzeba podwyższenia
stawki czynszu.
Wynikające z powyższej informacji wnioski
wskazują, że korzystniejsze będzie składanie
wniosków o wykup lokali mieszkalnych do
końca bieżącego roku do czego zachęcamy.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Poręby, pokój nr 11, tel. 075/75 47 706.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na
dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym (dawny sklep mięsny,
obecnie grill bar), położonej w Szklarskiej
Porębie przy ul. 1 Maja 7, w dniu 4 czerwca
2008 r. zawarta została umowa.
Przedmiotem tej dzierżawy jest teren
działki nr 205/4 obr. 6 o powierzchni 1001 m2
oraz budynek usługowy o powierzchni użytkowej 111,79 m2.
Umowa została zawarta na okres 20 lat.
Jej warunki przewidują, że w terminie do
30.04.2011 r. rozebrana zostanie obecna zabudowa i zrealizowany zostanie piętrowy budynek restauracyjny z pokojami gościnnymi,
z parkingiem i placem zabaw dla dzieci. Ponadto umowa przewiduje ograniczone możliwości jej wypowiedzenia przez gminę – do
ściśle określonych przypadków i z konsekwencjami finansowymi, dając jednocześnie
dzierżawcy gwarancję pewnego zainwestowania i prowadzenia działalności usługowej
z zakresu turystyki, handlu i gastronomii. Po
zakończeniu umowy nakłady poniesione
przez dzierżawcę nie podlegają zwrotowi, a
więc wszelkie ulepszenia staną się własnością gminy. Zaznaczyć należy również, że
wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalono na kwotę 9150,- złotych
brutto.

Biuletyn Informacyny Miasta Szklars

Ponad 100 zawodników stanęło na starcie Maratonu Ducha Gór zorganizowanego 7 czerwca
w Szklarskiej Porębie. Trasa wytyczona między
Szklarską Porębą, Michałowicami i Jagniątkowem bardzo podobała się uczestnikom zawodów. Kolejny raz udowodniliśmy, że mamy najlepsze tereny w Polsce do uprawia kolarstwa
górskiego. Organizatorem była Lokalna Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch Kółkach”
we współpracy z Urzędem Miasta.
Na bazę rowerowych zmagań po raz pierwszy
wykorzystano miejskie tereny położone obok bazy
harcerskiej „Czerwonak” i okazało się to strzałem
w dziesiątkę. Świetnie oznakowana trasa, lepiej
niż na czołowych maratonach w Polsce, na któ-

rych zawodnicy się gubią, to również niewątpliwy
plus organizacyjny, na który zwróciło uwagę wielu
zawodników.
My natomiast zwracamy uwagę na fakt, że na
trasach wyścigów nie tylko w Szklarskiej Porębie
coraz lepiej dają sobie radę zawodnicy z naszego
miasta. Na szczególna wyróżnienie zasługują tu
juniorzy, którzy miejmy nadzieję, w przyszłości
będą reprezentować nasze miasto.
W Szklarskiej Porębie w tym roku rozegranych
zostanie 7 wyścigów. Zaplanowany na 5 lipca
Uphill Łabski Szczyt, czyli 6 km jazdy non stop pod
górę, ze względów technicznych przeniesiony
został na 31 sierpnia. Bez zmian pozostaje niedziela 6 lipca, czyli bardzo widowiskowy „Szrenicki
Wyścig Australijski”, który rozegrany zostanie na
700 metrowej pętli przy wyścigu na Szrenicę. Miesiąc później w Szklarskiej Porębie odbędzie się XII
Festiwal Rowerowy, a cykl wszystkich wyścigów
zakończymy 21 września na Polanie Jakuszyckiej
Maratonem Jesiennym, który będzie finałem
Grand Prix Szklarskiej Poręby (www.MTB.SzklarskaPoreba.pl) oraz Karkonosze Tour MTB
(www.MTB.karkonosz.pl).
Pojawiły się opinie, że LOT nie powinien się zajmować organizacją zawodów. Tyle, że LOT (we
współpracy Stowarzyszenia „Cyklistów”, bez którego te imprezy by się nie odbyły) poprzez organizację zawodów prowadzi promocje miasta, a to
jest jeden ze statutowych celów obu stowarzyszeń.
Warto tylko podać, że zapowiedź zawodów i relacja z odbytego wyścigu Maraton Ducha Gór ukazała się niemal na wszystkich znaczących internetowych portalach rowerowych. Artykułów tych nie
można traktować tylko w kategoriach „zapowiedź
i relacja z wynikami”. Takie artykuły to przede
wszystkim promocja, Public Relation o Szklarskiej
Porębie jako stolicy Rowerowej Krainy – najlepszego miejsca w Polsce i jednego z najlepszych w
Europie do uprawiania kolarstwa górskiego. Gdybyśmy nie organizowali zawodów, to opublikowanie takiego artykułu w internetowych portalach o
jednych zawodach kosztowałoby około 15 tysięcy
złotych.
Warto podkreślić, że w tym roku organizowany

ska Poręba 24 czerwca 2008 nr 6/08 (13)

MARATON DUCHA GÓR
jest cały cykl zawodów rowerowych. Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowała projekt pod nazwą Karkonosze Tour MTB tworząc wspólną klasyfikację dla wszystkich wyścigów organizowanych
w Karkonoszach. Połowa z nich przypada na
Szklarską Porębę. Projekt dofinansowuje Urząd
Marszałkowski. Dotychczasowe działania medialne,
publikacje w prasie, radiu i telewizji o zawodach w
Szklarskiej Porębie i cyklu Karkonosze Tour MTB
można już śmiało wycenić na kilkadziesiąt tysięcy
złotych. Stronę internetową MTB.karkonosz.pl oraz
MTB.SzklarskaPoreba.pl od maja do połowy
czerwca odwiedziło ponad 18 tysięcy
internautów, z tego ponad połowa czytała artykuły poświęcone zawodom w
Szklarskiej Porębie.
Gdybyśmy nie organizowali zawodów, to nikomu nie chciałby się pisać o
Szklarskiej Porębie i naszych trasach
rowerowych, chyba, że za to zapłacimy.
Realia medialne są okrutne. Teraz
każda gmina w Polsce chce się chwalić
swoimi rowerowymi ścieżynami. Gminy
te wydają dziesiątki tysięcy złotych na
promocję kilkunastu kilometrów tras.
Płacą gazetom, portalom internetowym, aby cokolwiek o nich napisały.
My tę reklamę otrzymujemy w zamian
za organizację zawodów. W sumie robimy więc dwie rzeczy: organizujemy zawody i promujemy miasto – kreujemy więc markę „Szklarska
Poręba – idealne miejsce do uprawiania kolarstwa
górskiego”. Ktoś mógł by rzec, że nasza marka nie
wymaga już promocji i broni się sama. To samo
można byłoby powiedzieć o samochodach BMW
czy Mercedes, które mimo bardzo wysokiej pozycji
na rynku ciągle są promowane. Jeśli chcemy, aby o
nas pamiętano, to musimy się przypominać. Pokazywać, że nasz produkt jest najlepszy. Wówczas rowerzyści na przyjazd wakacyjny wybiorą Szklarską
Porębę, a nie konkurencyjną miejscowość w Beskidach, albo Bieszczadach. O tym, że latem zarabiamy na rowerzystach przekonał się już nie jeden
właściciel pensjonatu i hotelu.
Ponad 100 zawodników na organizowanym po
raz pierwszy Maratonie Ducha Gór to sukces i dobra prognoza na przyszłość, biorąc pod uwagę
bardzo bogaty polski kalendarz MTB oraz bardzo
pozytywne recenzje naszych zawodów. W niektórych zawodach jak np. Skandia Maraton organizowanych z wielkim rozmachem przez Czesława
Langa startuje nieco ponad 300 zawodników.
Gdybyśmy chcieli jako miasto, aby u nas przeprowadzono jeden z trzech najpopularniejszych
cyklów maratonów górskich w Polsce, to musielibyśmy organizatorom zapłacić, co najmniej 25 tysięcy złotych za jeden wyścig. Cóż z tego, że w
Piechowicach wystartuje około 800 zawodników,
jeśli efekty medialne będą identyczne jak przy maratonie dla 100 osób? Między bajki można włożyć
argumenty, że zawodnicy będą spać w Piechowicach, bo 90 procent startujących na zawody przyjeżdża rano i wyjeżdża natychmiast po wyścigu.
Wyjątkiem jest Festiwal Rowerowy, kiedy większość zawodników przyjeżdża na kilka dni. Szczęśliwie Festiwal Rowerowy należy do Szklarskiej
Poręby. Różnica między imprezami cyklów typy
Bike Maraton czy Skandia Maraton a zawodami organizowanymi w Szklarskiej Porębie polega na
tym, że organizatorzy tych pierwszych chcą zarabiać pieniądze. My natomiast chcemy, aby zawody
były jednym z narzędzi promocji miasta.
Nie ukrywamy, że Uphill Łabski Szczyt przeniesiony na 31 sierpnia, czyli dzień po wyścigu w Pie-

chowicach, może spowodować, że w Szklarskiej
Porębie w ostatni wakacyjny weekend spać będzie trochę zawodników chcących wziąć udział w
obu wyścigach.
Kilka zdań podziękowań za pomoc przy organizacji Maratonu Ducha Gór. Wyścig nie odbyłby
się, gdyby nie wkład Piotra Lepki, braci Darka i Kamila Figielskich, Zbyszka Kubieli i Piotra Kaczmarskiego, którzy zaplanowali całe zawody. Wielkiego
wsparcia udzieliły Panie: Iwona Abramowicz i Barbara Głębocka, które ciężko pracowały w biurze
zawodów i na mecie wyścigu. Wcale nie mniej napracowały się stojąc w słońcu i podając zawodnikom napoje i jedzenie: Halina Gąsiorek, Grażyna
Rafa i Krystyna Fornal.
Przy rozstawianiu i składaniu całego zaplecza
technicznego pomagali:Czesław Chrebela, Wiesław Kaczmarczyk i Jarosław Piś.
Dowozem napoi i żywności zajęli się Mirosław
Pluta i Dariusz Michalak. Ustawianiem samochodów zawodników zajął się Marian Kuzaj. Rolę Ducha Gór jak zwykle dobrze odegrał Mirosław Kupis. Na trasie zawodów stanęli Dariusz i Krzysztof
Pasek, Zygmunt Fornal, Marek Obrocki, Oleksij
Svyrydyuk, Bartłomiej Myszkowski, Kamil Sobczak, Monika Garbarczyk, Ola Misiuk, Joanna Jędrzejczyk, Natalia Habera, Przemysław Kalinowski, Iwasyszyn, Kulik i harcerze z 16DH “Juna”
Zastępu Obsydian: Sylwia Mazurkiewicz, Daniel
Bahrij, Marysia Ślusarska, Piotr Ilnicki. Dzięki dr
Krzysztofowi Pietruszce oraz dr Piotrowi Miazdze,
a także ratownikom GOPR zawodnicy mogli liczyć
na pomoc w razie wypadku (a było kilka wywrotek). Dużym wsparciem organizacyjnym i merytorycznym jak zwykle wykazał się cały Referat Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta.
Dziękujemy MZGL za przygotowanie łąki pod zawody. Nadleśnictwo Szklarska Poręba oraz Karkonoski Park Narodowy kolejny raz udowodniły, że
możliwe jest połączenie MTB z ochroną przyrody.
Nagrody ufundował samorząd Szklarskiej Poręby, Krzysztof Molka - pensjonat Carmen,
Krzysztof Pietkiewicz - stok narciarski Pietkiewiczówka, Zbigniew Maćkowiak - sklep z pamiątkami przy wyciągu na Szrenicę oraz Krzysztof
Gąsiorek - Pensjonat Duch Gór. Statuetki od Ducha Gór „załatwił” Juliusz Naumowicz. Wyścig
rzeczowo wsparły: Stowarzyszenie Bieg Piastów,
Fun Sport sp. z o.o. (organizator Festiwalu Rowerowego) oraz Sudety Lift.
Zawody były organizowane w ramach Karkonosze Tour MTB, którego sponsorami są: Urząd
Marszałkowski oraz Jeleniogórskie Elektrownie
Wodne sp. z o.o. Zainteresowanych pomocą w
kolejnych zawodach 6 lipca prosimy o kontakt
MTB@karkonosz.pl lub z organizatorami za pośrednictwem Informacji Turystycznej.
Dziękujemy!
Organizatorzy: Lokalna Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska
Poręba na Dwóch Kółkach”.

Nasi na mecie

Dystans GIGA
miejsce 4 Zarzycki Sebastian
giga
miejsce 7 Taraszkiewicz Ireneusz
giga
Dystans MEGA
miejsce 9 Kaczmarczyk Wiesław
mega
miejsce 12 Piś Jarosław
mega
Dystans MINI
miejsce 2 Kaczmarczyk Patryk
junior
miejsce 3 Oliwa Daniel
junior
miejsce 1 Kimbort Paweł
masters I
miejsce 3 Lepka Piotr
masters II

5

ŁĄCZENIE KLAS
to sprawa dyrektora szkoły

W Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Miejskiej poświęcone oświacie w mieście. Dyrektor i kilku nauczycieli placówki
zapraszali rodziców na to spotkanie, po to
aby wpłynęli na samorząd, by nie łączyć
klas. Błędnie przy okazji poinformowano
rodziców, że będzie to spotkanie z burmistrzem. Tymczasem było to jedno z wielu
posiedzeń komisji, która została zaskoczona obecnością
rodziców. Ale każdy mieszkaniec ma prawo przysłuchiwać
się obradom.
Rodzice początkowo atakowali radnych, obciążając ich
winą za to, że będą łączone
klasy. Z ich wypowiedzi wynikało, że w szkole panuje powszechna opinia, że to władze
miasta zmuszają dyrekcję do
takich posunięć. Jednak podczas dyskusji szybko wyszło na
jaw, że sprawa organizacyjna
w szkole, czyli to ile i jakiej wielkości klasy są w szkołach, zależy wyłącznie od dyrektora
szkoły, który mając określony
budżet musi poruszać się w ramach tych środków. Przy okazji warto
przypomnieć, że w Szklarskiej Porębie na
jednego ucznia wydawanych jest więcej
pieniędzy niż w Świeradowie, Karpaczu
czy Piechowicach, w których klasy są
znacznie liczniejsze. Warto też jeszcze
raz odwołać się do tegorocznych wyników
egzaminów, które w Szklarskiej Porębie
są gorsze niż w ościennych gminach.
Oznacza to, że nie liczba dzieci w klasach, lecz sposób nauczania daje efekty.
Jeżeli dyrekcja placówki potrafi się chwalić sukcesami, to powinna też ponosić odpowiedzialność za wyniki egzaminów.
Kolejne spotkania w sprawie łączenia

klas odbyły się już z udziałem burmistrza.
Ponownie zostały podane informacje obrazujące procedury przygotowania arkusza
organizacyjnego szkoły na rok następny.
Przypomniane zostały role dyrektora
szkoły, rady rodziców, rady miejskiej i burmistrza w przygotowaniu arkusza. Zaprezentowane zostało też pismo sprzed kilku
miesięcy od burmistrza do dyrektora

szkoły, w którym jednoznacznie dyrektor
jest wezwany do merytorycznego uzasadnienia łączenia lub dalszego dzielenia klas.
W czasie ostatniego spotkania burmistrza
z trójkami klasowymi szkoły i dyrekcją
szkoły, strony wzajemnie prezentowały
swoje argumenty. Zastanawiające, że wymiana poglądów toczyła się tylko wokół łączenia klas. Na dalszy i bliżej nie określony
czas przesunięto rozmowy na temat przyszłości szkoły. A przecież to jak ma wyglądać nauka za kilka lat, jak ma wyglądać
funkcjonowanie szkoły w godzinach popołudniowych, jak ma wyglądać oferta szkoły
dla środowiska, winno być sprawą naj-

ważniejszą. Nie jest normalne, że taki
obiekt w otoczeniu dużego osiedla mieszkaniowego po godzinie 16 stoi pusty.
Oczywiście ilość dzieci w klasie jest dla
każdego rodzica sprawą najważniejszą.
Nie można jednak bagatelizować wysokości subwencji oświatowej, która naliczana
jest dla klasy 26 osobowej. Większa ilość
klas mało licznych to wyższe koszty utrzymania szkoły. Szkoła będzie dysponować
mniejszym budżetem na inne zajęcia.
Ilość zajęć pozalekcyjnych też w bardzo dużej mierze uzależniona jest od sposobu działania dyrekcji. W ościennych
gminach tych zajęć albo jest więcej, albo
podobna ilość, ale pieniądze na ten cel pochodzą z programów pomocowych. Jednak aby prowadzić
zajęcia dodatkowe dyrekcje
szkół w sąsiednich gminach
skutecznie starały się o pozyskanie pieniędzy z zewnątrz,
po to, aby odciążyć budżet
szkoły i miasta.
Z rodzicami kolejny raz rozmawiano o sali gimnastycznej,
która jest niezbędna w SP1.
Przedstawione zostały możliwości pozyskania pieniędzy na
budowę tego obiektu, którego
wartość szacuje się na poziomie 7 mln złotych. Są plany budowy, ale nie da się tego zrobić
z roku na rok. W tym roku rusza program pomocowy, do
którego będzie składany wniosek o dofinansowanie budowy, choć nie
wiadomo jeszcze, jakie będą kryteria naboru wniosków i czy Szklarska Poręba
będzie je spełniać.
Znacznie szybciej można zrobić boisko
wielofunkcyjne. Szacuje się, że będzie
ono kosztować około 200 tysięcy złotych.
Już trwają prace przygotowawcze, aby
radni mogli uchwalić zmiany w budżecie i
w lipcu ogłosić przetarg. Gdyby się to
udało, to może już na jesieni dzieci przy
SP1 miałyby do dyspozycji nowe boisko
szkolne. Od września natomiast ćwiczyć
będzie w sali gimnastycznej Straż Graniczna.

PIERWSZY DZIEŃ WAKACJI Z TVN 24
21 czerwca gościliśmy w Szklarskiej Porębie ekipę telewizji TVN24. Spod dolnej stacji
kolei linowej na Szrenicę odbyło się kilka łączeń ze studiem, podczas których zaprezentowano wakacyjną ofertę naszego miasta.
Szklarska Poręba została polecona przez
tę popularną stację jako jeden z dwóch najatrakcyjniejszych, polskich wakacyjnych kurortów. Działania te były możliwe dzięki
wsparciu firmy Sudety Lift, która w znaczącym stopniu współfinansuje kampanię promocyjną Szklarskiej Poręby oraz aktywności
grupy mieszkańców, którzy współpracują z
Referatem Promocji w tej bardzo skutecznej
promocji medialnej.
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Podziękowania za ciągłą
gotowość do takich akcji należą się Walończykom, Rowerzystom, Goprowcom, Szkole
Górskiej Quasar oraz członkom Lokalnej Organizacji Turystycznej.
To nie koniec naszych kontaktów z tą popularną stacją telewizyjną. Podczas Weekendu
z Adrenaliną przez dwa dni tj.
25 i 26 lipca wielokrotnie będziemy widoczni w TVN Meteo
i TVN 24.
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MT. MCKINLEY ZDOBYTY

W dniach 16 maja – 08 czerwca mieszkaniec Szklarskiej Poręby Pan Jarosław
Tereszkiewicz brał udział w wyprawie alpinistycznej na najwyższy szczyt Ameryki
Północnej Mt. McKinley o wysokości 6194
m n.p.m.
Jest to już czwarty szczyt Korony Ziemi
zdobyty przez Pana Jarosława, których
w sumie jest siedem tyle ile kontynentów
na Ziemi. W przyszłości Pan Tereszkiewicz planuje zdobyć pozostałe trzy, lecz
wszystko jest uzależnione od środków fi-

nansowych.
Mt. McKinley zwana najzimniejszą
górą świata, jest bardzo trudnym szczytem, przy temperaturze - 30°C wiatr wieje
z prędkością ponad 200 km/godz. Zdobycie tej góry porównywalne jest z wejściem
na 7000 m n.p.m. w Himalajach.
Jest to wielki sukces Pana Jarosława
gdyż do tej pory szczyt zdobyło 30% alpinistów którzy zmagali się ze zdobyciem.
Serdecznie gratulujemy.

REKORD
GUINNESSA

25 czerwca 2008r w Szklarskiej Porębie w restauracji Kaprys odbędzie się niecodzienne wydarzenie. Pan Leopold Galicki podjął się próby bicia rekordu
Guinnessa w grze na keyboardzie. Poprzeczka jest zawieszona wysko - trzeba
grać non stop przez 76 godzin, a regulamin próby jest bardzo restrykcyjny. Zaczynamy 25 czerwca 2008r. o godzinie
16:00. Zakończenie przewidujemy na sobotę na godz. 18.00. Pan Leopold już trenuje a my trzymamy kciuki za jego sukces.

Mistrzostwa Europy
Psich Zaprzęgów

Miło nam poinformować Państwa, że 15
czerwca 2008r. Kongres ESDRA (European
Sleddog Racing Association) przyznał Polsce i Polskiemu Związkowi Sportów Psich
Zaprzęgów organizację zimowych Mistrzostw Europy ESDRA 2010 w wyścigach
psich zaprzęgów. Jest to ogromny dowód
uznania dla Polskiego Związku Sportów
Psich Zaprzęgów oraz dla Szklarskiej Poręby jako gospodarza niezwykle gościnnego regionu znanego już w Europie jako
zimowa stolica sportów psich zaprzęgów.

SUKCES WYNALAZCY
ZE SZKLARSKIEJ PORĘBY

CHÓRY Z KRESÓW

W dniach od 25 do 29 czerwca 2008 w
Szklarskiej Porębie będą występowały zespoły z Kresów. Będzie to młodzież, która
poraz kolejny odwiedzi nasze miasto a
także wystąpi w Świeradowie Zdroju. Oto
nazwy zespołów oraz miejscowości, z których przyjechały:

Zespół taneczny "Aksamitki" z Baru
(Ukraina)
Zespół chóralny "Polskie Kwiatki" z Baru
(Ukraina)
Zespół taneczny "Białe Skrzydła" z Mołodeczna (Białoruś)

WAKACYJNY HIT SEZONU!
„Wyprawa po złotego AuRuna”

Ozłoć swoje wędrówki. Wyjedź bogatszy nie tylko w magiczne wspomnienia.
Drogocenna, unikatowa, złota moneta
z prawdziwym rubinem może być Twoja!
Sudeckie Bractwo Walońskie zaprasza
do wspólnej zabawy.
Szczegóły:

www.aurun.pl lub www.szklarskaporeba.pl

Program występów i koncertów:
25.06.2008 środa – godz. 17:00 - Dom
Spotkań na Białej Dolinie
26.06.2008 czwartek – godz.18:00 - Restauracja Polonia
27.06.2008 piątek – godz. 15:00 - Pensjonat Duch Gór i Pensjonat Adam)
29.06.2008 niedziela – godz. 10:00 Kościół p. w. M. Kolbe
29.06.2008 niedziela – godz. 15:00 i
19:00 Kościół p. w. Bożego Ciała
29.06.2008 niedziela – godz. 17:30 - Restauracja Kaprys
Serdecznie zapraszamy.

SPOTKANIE MUZYCZNE

Serdecznie zapraszamy na koncerty i występy w wykonaniu solistów, orkiestry i chóru
Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 1
w Warszawie pod batutą Pani Ewy Marchwickiej (utwory min. J.S. Bacha, F. Schuberta, A.
Vivaldiego)
PROGRAM:
02.07 - godz. 20:00 Hotel LAS
05.07 - godz. 17:30 - 18:30 - kościół p. w. Bożego Ciała
06.07 - godz. 10:30 - kościół p. w. Niepokalanego Serca NMP
06.07 - godz. 16:00 - 17:30 - koncert w kościele
p. w. M. Kolbe

SREBRNY MEDAL DLA MIESZKAŃCA
SZKLARSKIEJ PORĘBY PANA ANDRZEJA
MIRONIA ZA ZNAKOMITĄ MYŚL TECHNICZNĄ SŁUŻĄCĄ POTRZEBUJĄCYM.
Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i
Racjonalizatorów oraz Zarząd Targów Warszawskich S.A. przyznało srebrny medal
Panu Andrzejowi Mironiowi za wynalazek
„uniwersalny pojazd elektryczny dla osób
niepełnosprawnych ATLAS AX”.
Ten znakomity produkt zaprojektowany
przez naszego mieszkańca został zaprezentowany podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Warszawie na targach International Warsaw Invention Shaw
5 czerwca tego roku.

SZKLARSKA PORĘBA
W HISZPAŃSKIEJ PRASIE

W marcu tego roku mieliśmy przyjemność gościć hiszpańskiego dziennikarza
gazety „La Cuina, Costa del Sol, turisme
de qualitat”.
W swoim artykule autor poświęcił najwięcej uwagi walorom przyrodniczym Karkonoskiego Parku Narodowego i Karkonoszy. Zachwycał się fauną i florą. Opisał
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, które jest magnesem przyciągającym
turystów z najdalszych zakątków świata.
Zainteresowanie Szklarską Poręba
przez to znamienite wydawnictwo, świadczy o rosnącej popularności naszego regionu w Europie.
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SŁÓW KILKA BURMISTRZA
WAKACJE

Rozpoczęły się wakacje. Dla uczniów
czas beztroskiego odpoczynku. Dla
branży turystycznej czas wytężonej pracy.
Czy jesteśmy przygotowani w naszym
mieście do przyjęcia gości ? Myślę że tak.
21 czerwca w TVN24 pojawiły się zajawki
zapraszające do Szklarskiej Poręby. Kolejno pojawią się materiały reklamujące w
Gazecie Wyborczej i PR Program 3.
Przygotowany na ten sezon letni program
imprez jest różnorodny.
Weekend z Adrenaliną, Giełda Piosenki Turystycznej, Festiwal Rowerowy,
Zlot Motocykli to tradycyjne lokomotywy
tego programu. Dla mnie najważniejsze
są dwie inicjatywy, które przygotowane
zostały przez naszych mieszkańców.
Pierwsza to oferta opracowana przez blisko 30 podmiotów turystycznych, zmierzająca do wspólnego zagospodarowania
czasu turystom. Część z tych podmiotów
oferuje noclegi i wyżywienie, a kolejne dokładają swoje atrakcje np. grę w kręgle,
basen, wycieczkę z przewodnikiem. Naj-

istotniejsze w tym jest to, że sprzedawany
jest pakiet pobytowy siedmiodniowy. W
skali Europy nie jest to sensacja, ale znając kulisy powstawania tej oferty, zaangażowanie kilku mieszkańców Szklarskiej
Poręby to postrzegam całą akcje jako
wielką sprawę.
Druga to moneta 1 AuRun. Inicjatywa
wyszła od Sudeckiego Bractwa Walońskiego. Monetę będzie można zakupić w
Chacie Walońskiej po spełnieniu zadań –
odwiedzeniu szeregu atrakcji naszego
miasta i przedłożeniu potwierdzenia tego
faktu. Kolejna inicjatywa skierowana do
naszych gości, namawiająca do aktywnego spędzania czasu wolnego. Brawo.
Im więcej takich inicjatyw, tym bardziej jesteśmy konkurencyjni. Jestem przekonany, że o obu działaniach tego lata jeszcze nie raz usłyszymy i przeczytamy.
A korzystając z okazji życzę wszystkim
turystom i mieszkańcom pogodnych wakacji, pogody ducha, chwil radości i zadowolenia z tego co się aktualnie robi.

BOISKO JUŻ DZIAŁA
Zgodnie z zapowiedziami uruchomione zostało już boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy ulicy Waryńskiego. Od kilkunastu dni rozgrywane są
tam pierwsze mecze i prowadzone pierwsze treningi. Zainteresowanie dzieci i młodzieży jest bardzo duże. Prowadzone są
zapisy, kiedy kto będzie grać. Największe
zainteresowanie jest w godzinach popołudniowych. Na razie dni są długie, więc
drużyny jakoś się dogadują. Przed jesienią powinno być wybudowane oświetlenie

Arkadiusz Wichniak

oraz trybuny. Wówczas dopiero boisko
zostanie oficjalnie oddane do użytku.
Kolejny raz okazuje się, że słuszna
była decyzja o wyłożeniu na ten cel miejskich pieniędzy (aby móc otrzymać dofinansowanie z programu Blisko Boisko).
Teraz trwają przygotowania, aby starać
się o dofinansowanie z programu Orlik. W
tym wypadku do budowy boisk z szatniami dokłada się także Urząd Marszałkowski. Jest też pomysł, aby mniejsze
boiska tego typu powstały przy szkołach
podstawowych oraz na Białej Dolinie.

DUCH GÓR GIGANT

W Szklarskiej Porębie powstała największa rzeźba Ducha Gór, która sięga
ponad 4 metrów. Ta legendarna postać
Karkonosza znana jest po obu stronach
granicy, a do promocji wykorzystywana
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już od ponad 100 lat. Szklarska Poręba
często nazywana jest miastem Ducha Gór
i nie bez powodu, bo jest u nas już kilkadziesiąt rzeźb tej postaci, której pierwsze
pisemne wzmianki pojawiły się już średniowieczu. Autorem przynajmniej 30 rzeźb połowy jest Maciej
Wokan, który także wyrzeźbił
Karkonosza giganta. Obok wybudowane zostały specjalne trybuny dla turystów. W momencie
składania tego numeru biuletynu, Maciej Wokan tworzył
partnerkę Karkonosza – piękną
diablicę.
Rzeźba jest już atrakcją, choć
nie jest jeszcze skończona.
Można ja podziwiać przy Leśnej
Hucie. Duch Gór powstał za
sprawą Henryka Łupkowskiego,
który wielki pień przywiózł aż z

Puszczy Noteckiej. Teraz Karkonosz będzie reklamował jego Leśną Hutę. Gratulujemy pomysłu i zachęcamy do innych
podobnych inicjatyw.
Warto podkreślić, że wiosną tego roku
miasto rozpoczęło wycinkę drzew i porządkowanie parku przy Muzeum Domu
Gerarda Hauptmanna. Jest to pierwszy
etap prac, które mają być kontynuowane
przez Muzeum Karkonoskie poszukujące
na ten cel unijnych pieniędzy. Projekt zakłada stworzenie Parku Ducha Gór, w którym oprócz wielu ciekawych gatunków
drzew, będą pojawiać się rzeźby Karkonosza wykonane przez artystów. W Muzeum
już jest stała ekspozycja poświęcona tej
legendarnej postaci
Wydawca: Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700
Redakcja: biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski
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