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iDĄ święTA… iDzie NowY RoK…
Czas Świąt Bożego Narodzenia i Nowego
Roku w naszym mieście jest szczególny. Ten
okres, to dla większości mieszkańców najbardziej gorące dni w roku. Ale zróbmy wszystko,
aby znaleźć chwilę dla nas samych, dla naszych rodzin, przyjaciół. Zatrzymajmy się na
chwilę. Uśmiechnijmy się życzliwie do samych
siebie i do bliskich. Zapomnijmy, choć na
chwilę, o trudach dnia codziennego.
Niech zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
spędzone w gronie najbliższych
przyniosą Państwu wiele radości,
ciepła i optymizmu.
Niech w nadchodzącym Nowym 2009 roku
szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje sił i energii
do tworzenia i realizacji nowych pomysłów.
życzą
burmistrz Arkadiusz Wichniak i Rada Miasta
wraz z pracownikami Urzędu Miasta,
MOPS i MZGL

Szczęśliwego Nowego RocKA
Skoro bawimy się w zimie na imprezie
plenerowej... Skoro ma być gorąca muzyka i pozytywne wibracje... Skoro mamy
dość balów, potańcówek, dyskotek i wieczorków... Skoro wszyscy jesteśmy młodzi... Spotkajmy się na dobrym koncercie,
dobrej muzyki, w dobrym miejscu... Szczęśliwego Nowego ROCKA w Szklarskiej Porębie w Parku Miejskim w Szklarskiej Porębie 31.12.2008, start o godzinie 20:00.

W programie „Szczęśliwego Nowego
ROCKA” między innymi:
• DJ Pop
• koncert zespołu OXY-GEN
• DJ Cider
• Życzenia, Trójkowy pokaz sztucznych ogni
• muzyka mechaniczna
Szklarska Poręba i „Trójka” – to miasto
i to radio wytyczają trendy.
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STAbilizAcjA ceN woDY
Polityka taryf wodociągowo kanalizacyjnych Rady Miejskiej i Burmistrza
Szklarskiej Poręby od początku kadencji
stanowi priorytet. Objawia się to w działaniach przy realizacji inwestycji wodociągowo kanalizacyjnej, jak i w działaniach
przy kształtowaniu cen. Niestety, na
końcu poprzedniej kadencji ustępujący
Burmistrz nie zweryfikował wniosku taryfowego na rok 2007 złożonego przez
KSWiK w październiku 2006 r. A miał na
to ustawowych 45 dni. Burmistrz Arkadiusz Wichniak składając ślubowanie 5
grudnia 2006 r. i rozpoczynając sprawowaniu zarządu miastem nie mógł już nic z
wnioskiem uczynić. Ba, poprzednik nawet nie przekazał formalnie spraw. Taryfy
zostały uchwalone, jak we wniosku
KSWiK. 31 grudnia 2006 r. utraciła moc
uchwała Rady w sprawie dopłat. Założenia budżetowe poprzednika nie przewidywały dopłat do cen wody i ścieków bo
nie opracowano nawet projektu budżetu.
Brak było prognoz, co do wzrostu cen
wody w związku z realizowaną inwestycją
wodociągowo-kanalizacyjną. Brak było jakichkolwiek opracowań, studiów, analiz,
symulacji i prognoz w obciążeniu budżetu
mieszkańców kosztami wody i ścieków.
Brak było przewidywań co do poziomu
dochodu rozporządzalnego mieszkańców
i udziału w nim wydatków na pokrycie
kosztów wody i ścieków. A to są podstawowe dane dla decyzji o ewentualnych
dopłatach z budżetu miasta i wysokości
tych dopłat.
Dopłata nie spada z nieba. Dopłata pochodzi z dochodów miasta. Na te dochody
składa się większość mieszkańców. Zatem pośrednio za „dopłatę do wody” też
płacimy ze swoich pieniędzy (budżetu
miasta). I tu istotne jest, kto i w jakim zakresie z dopłaty korzysta. Czy wszyscy z
tej formy pomocy korzystamy po równo?
Jeśli z dopłaty korzysta hotel, pensjonat,

basen kąpielowy w ośrodku wypoczynkowym, a tak jest w naszym mieście, to tym
samym dopłacamy z budżetu do gości
tych obiektów, niezależnie, jak właściciel
obiektu skalkulował koszt utrzymania jednego miejsca. Czy zatem zasadne jest
traktowanie w dopłatach wszystkich po
równo? Póki co KSWiK nie wyodrębniło
taryfowych grup odbiorców. Nie ma zatem
podstaw do zróżnicowania poziomu dopłat. Wracając jeszcze do spraw z przeszłości nadmienić należy, że Wojewódzki
Sąd Administracyjny 16 grudnia 2008 r.
uchylił uchwałę Rady Miejskiej z 2005 w
sprawie taryf i dopłat na 2006 r. Uchylił, bo
Rada poprzedniej kadencji podjęła ją z
rażącym naruszeniem prawa. Sprawie tej
poświęcamy więcej na stronie 6 biuletynu
„Złamali prawo”.
W 20 numerze Biuletynu w artykule
„Będą dopłaty” informowaliśmy mieszkańców o prognozowanym poziomie taryf na
okres od maja 2009 r. Nie ukrywamy, że taryfy wzrosnąć muszą. Podejmujemy jednak działania by wzrost uzależniony był
wyłącznie od czynników leżących poza
nami. W tym celu podejmujemy zdecydowane działania zmierzające do obniżki
kosztów i zwiększenia przychodów na
które wpływ ma KSWiK. Wymienię tylko 3
podstawowe. Po pierwsze to powszechne
opomiarowanie odbiorców. Każdy winien
płacić za faktycznie zużytą wodę. Kończymy z sytuacją, gdzie przy rozliczaniu ryczałtowym w obiekcie zameldowanych jest
dwoje stałych mieszkańców a obiekt posiada 20 miejsc noclegowych. Po drugie to
obniżenie strat na sieciach przesyłowych.
Tu duże znaczenie ma inwestycja realizowana zarówno ze środków Funduszu Spójności, ale i ze środków własnych KSWiK.
Po trzecie to skuteczna windykacja należności. Nie będziemy spisywać w straty
nieściągalnych należności. Każdy z odbiorców za pobraną wodę musi zapłacić.

świĄTeczNe oświeTleNie

zAmiANA mieSzKAń

Szklarska Poręba jest najładniej świątecznie oświetlonym miastem w regionie.
Nie są to przechwałki, lecz fakty. To jest opinia mieszkańców, którzy odwiedzają też inne
miejscowości w regionie i mają porównanie.
W ubiegłym roku bardzo dużo świątecznego oświetlenia zniszczyły wichury. Zwłaszcza jedna wyrządziła w mieście bardzo duże
szkody. W tym roku oświetlenie zostało odbudowane i uzupełnione o nowe elementy.
W planach są kolejne inwestycje związane
ze stałą iluminacją zabytków, zaczynają od
dwóch kościołów. Trwają rozmowy z jedną
ze znanych światowych firm, aby mieszkańcy (np. wspólnoty mieszkaniowe) mogli
otrzymywać specjalne rabaty za oświetlenie kamienic. (sk)
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Chcąc pomóc ludziom, którzy nie radzą
sobie z utrzymaniem lokalu, stworzyliśmy
bazę mieszkań do zamiany. Bywa tak, że
osoba samotna mieszka w 100-metrowym
mieszkaniu i nie jest w stanie płacić czynszu. Dodatku mieszkaniowego nie dostanie, bo wychodzi za duży metraż. Z kolei
w innej części miasta w mieszkaniu o powierzchni 30-40 m2 gnieździ się pięcioosobowa rodzina, która jest w stanie płacić wyższy czynsz. Aktualne oferty
dotyczące zamiany mieszkań można znaleźć na stornie www.mzgl.pl - wybór menu
"Zamiana mieszkań - oferta". Osoby
chcące pozbyć się lokalu, którego nie są w

Sam proces opracowywania taryf nie
jest sprawą prostą, a ich konstrukcja niekoniecznie dla wszystkich przejrzystą.
Mają z tym problem także niektórzy
„znawcy tematu”. Zgodnie z ustawą z
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy ustala się w wartościach netto. Do
tak ustalonych taryf dolicza się obowiązujący podatek VAT. Identyczna technika
obowiązuje przy ustalaniu dopłat. I tak,
Rada Miejska uchwaliła dopłaty netto w
wysokości 63 grosze za metr sześcienny
wody i ścieków co daje w rzeczywistości
dopłatę w wysokości 67 groszy za metr
sześcienny. Dotychczasowa konstrukcja
faktur, którymi odbiorcy są obciążani nie
pokazuje wysokości dopłaty realizowanej
prze miasto.
Jakie zasady zamierzają przyjąć Burmistrz i Rada Miejska w sprawie taryf,
które przedłoży KSWiK pod koniec lutego
2009 r? Po pierwsze Burmistrz rzetelnie
zweryfikuje wniosek taryfowy. Oceni czy
wszystkie koszty ponoszone są zasadnie.
Cały czas wskazujemy Spółce KSWiK na
możliwości oszczędzania na kosztach i
zwiększenia sprzedaży. Po drugie Burmistrz zweryfikuje czy zostały zachowane
obowiązujące wymogi prawne i procedury
przy ustalaniu cen. Jeśli wystąpią jakiekolwiek niedociągnięcia, podobnie jak było
to w przypadku taryf na 2008 rok, wniosek
zostanie odrzucony. Po trzecie mamy
opracowany projekt budżetu miasta na
2009 r. Przewidzieliśmy kwotę wydatków
na dopłaty. Zakładamy, że co najmniej połowa różnicy wzrostu cen zostanie pokryta
z dopłaty.
Organy miasta wykażą się konsekwencją w działaniu, by ostateczna cena
za wodę i ścieki płacona przez odbiorcę
(taryfa pomniejszona o dopłatę) była niższa od średniej w całym systemie KSWiK.
(sk)

stanie utrzymać zostawiają w MZGL informację o tym fakcie. Podają również informację o oczekiwaniach. Z drugiej strony
powinny do nas zgłaszać się osoby, które
szukają właśnie takich ofert. Zamiana
mieszkań jest jednym z elementów racjonalnej gospodarki zasobem mieszkaniowym Gminy Szklarska Poręba. Pozwala
na ujednolicenie struktury mieszkańców
budynków, dostosowanie potrzeb mieszkańców do ich możliwości, jak również pomaga w redukcji zadłużenia lokatorów wobec MZGL z tytułu najmu.

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 22 grudnia 2008 nr 15/08 (22)

Dobrosław Zinkiewicz
MZGL Szklarska Poręba

miKoŁAjKi
6 grudnia w Szklarskiej Porębie otwarliśmy sezon zimowy 2008/2009. Urząd
Miejski przy pomocy Komitetu Społecznego „Nasze Miasto” zorganizował Festyn Mikołajkowy. Impreza miała miejsce
przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę.
W programie znalazły się występy
przedszkolaków, konkursy z nagrodami,
pokaz walk Shidokan Karate oraz wystawa
prac lokalnego artysty Macieja Wokana pt.:
Przystanek Świętego Mikołaja i Grzecz-

nych Aniołków. Podczas imprezy miał też
miejsce nietypowy mecz piłki siatkowej –
ŚNIEGÓWKA.
Na imprezie swoją obecnością zaszczycił nas biskup ordynariusz diecezji
legnickiej Stefan Cichy, który rozdawał
dzieciom prezenty i świetnie sprawdził się
w roli Świętego Mikołaja.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali pomoc przy Mikołajkach:
Komitet Społeczny „Nasze Miasto”
Sudety Lift, Hotel Bornit
– Interferie s.a., Lokalna Organizacja Turystyczna, Karkonoski
Park Narodowy, Janusz Adamczuk Henny
Penny, pensjonat Carmen, pokoje gościnne
Duch Gór, gościniec
Adam, pokoje gościnne
Krystan, willa Arka, hotel Kryształ, Wojciech
Biernat – Skwer Radiowej Trójki, Grota Solna
KRUS, cukiernia Maturlak, piekarnia „Pod

Zegarem”, piekarnia „Kukiełka i Ring”, piekarnia Górska, piekarnia Baca
Klub Sportowy „Szrenica”
A także patronom medialnym:
Radiowa Trójka, Polsat News, Nowiny Jeleniogórskie (Referet Promocji Miasta)

PociĄgÓw zNÓw

PRzYbYŁo
Znów przybyło codziennie przyjeżdżających do Szklarskiej Poręby pociągów.
Rozkład jazdy, w porównaniu do tego
sprzed 2-3 lat, jest imponujący. Codziennie kursuje 7 pociągów łączących nas z
Wrocławiem, Poznaniem i Warszawą i tradycyjnie 2 pociągi dalekobieżne łączące
nas w sezonie (ferie, wakacje) z wybrzeżem Bałtyku.
Dodatkowe połączenia to efekty rozmów i przekonywania wielu ludzi. Ale
przyniosły one oczekiwane rezultaty, ponieważ w przeciwieństwie do innych miejscowości, do Szklarskiej Poręby nadal
pociągi dojeżdżają i jest ich coraz więcej.

Dzięki temu będą dalsze
inwestycje, nie tylko związane z odbudową połączenia do Harrachova
(więcej o tym w kolejnych
numerach biuletynu), lecz
także na trasie do Jeleniej Góry. W listopadzie
przeprowadzono pierwszy remont. Kolejne prace
zaplanowane są na przyszły rok. Wówczas, zdaniem kolejarzy, uda się
skrócić czas przejazdu do
Szklarskiej Poręby (sk)

TAlARY KARKoNoSKie
Od 19 grudnia 2008 do 15 kwietnia
2009 roku, w okresie zimowym, będzie
miała miejsce druga edycja akcji „Dukat
Lokalny”, organizowana na terenie Szklarskiej Poręby i Karpacza. Organizatorem
akcji jest Karkonoski Dom Numizmatyczny przy współpracy urzędów obu
miast. Do obiegu wprowadzone zostały
żetony mosiężne o nominale 4 talarów
karkonoskich o równowartości 4 zł. Bę-

dzie można je zdobyć tylko w punktach
oznaczonych specjalną naklejką. Dukaty
lokalne pełnią funkcję bonu towarowego.
Motywem dukatów lokalnych będą sporty
zimowe: dla Szklarskiej Poręby – biegacz
narciarski z okazji Biegu Piastów oraz dla
Karpacza – skoki narciarskie. Szczegółowy regulamin zamówień internetowych
znajduje się na w/w stronie internetowej
www.dukat-lokalny.pl
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DwA lATA miNęŁY
Połowa kadencji za nami. To dobry czas
na podsumowanie tego, co się wydarzyło.
A wbrew niektórym opiniom w Szklarskiej
Porębie zmiany są bardzo duże, choć
większość będzie widoczna dopiero w
drugiej połowie kadencji samorządu.

i organizacyjnych tego zakładu.
W tym roku rozpoczęliśmy remonty budynków komunalnych zaczynając od dachów. W dalszej kolejności będą prowadzone
remonty elewacji. Ale nie wszystkie budynki
należą do miasta. Te najbardziej zaniedbane
w centrum w większości lub w całości są
własnością lokatorów. Miasto nie może ich
remontować. Nie ma też prawa udzielania
kredytów na ten cel.

Uzdrowione finanse
Bez pieniędzy nie można wiele zdziałać.
Dlatego przez minione dwa lata kładliśmy
wielki nacisk na zrównanie dochodów i wydatków bieżących. Chodzi o to, aby nie wy- Mosty i skwery
przedawać majątku, aby mieć za co sprzątać,
Przez dwa lata w Szklarskiej Porębie wyodśnieżać, opłacać rachunki za oświetlenie budowanych zostało 6 konstrukcji mostowych
czy łatać dziury. I to się stało.
(nie wliczając wcześniejszych inwestycji). PoDzisiaj można powiedzieć, że wpływy z przedzone to było ciężkimi i długimi rozmopodatków i opłat lokalnych niemal w 100 pro- wami, aby miasto otrzymało na ten cel piecentach wystarczają, aby pokryć bieżące niądze z budżetu centralnego. Nie sztuką jest
koszty utrzymania miasta: oświatę, bezpie- przecież budować za swoje. Dlatego w więkczeństwo, czystość, administrację. A pienią- szości wykorzystujemy pieniądze z budżetu
dze ze sprzedaży majątku przeznaczane są centralnego. Dziś można powiedzieć, że poza
na inwestycje. Robimy to, czego nie robiono jednym przypadkiem, wszystkie mosty i kładki
w Szklarskiej Porębie przez
lata.
Aby taki stan osiągnąć musieliśmy zabrać się za sprawy
trudne, które dotychczas były
nie rozwiązywane. Chodzi
przede wszystkim o dzierżawy
miejskiego majątku. Dlatego wypowiedzieliśmy umowę na parking pod wyciągiem i wpływy
zwiększyliśmy kilkukrotnie. Wypowiedziane też zostały umowy
dzierżaw pensjonatów po FWP,
bo to był jedyny sposób na
zmianę wysokości niekorzystnych dla miasta stawek. Dwóch
dzierżawców zdecydowało się
na dalszą współpracę. Pozostali
wybrali inną drogę. Oprócz tego
zwiększyliśmy dochody z dzierżawy terenów pod reklamy,
Parku Linowego, wydzierżawio- most na ul. Stromej
nego niegdyś za 2 złote rocznie.
Przekonaliśmy większość bazy noclegowej, w mieście zostały odbudowane i należy mieć
że warto i trzeba ściągać opłatę miejscową. nadzieję, że kolejne powodzie, nie będą ich
Dochody z tego tytułu w ciągu dwóch lat niszczyć. W przyszłym roku chcemy odbudowzrosły niemal dwukrotnie.
wać kładkę na osiedlu Huta, na którą pieniądze były już w tym roku. Jednak warunki
Odbudowane zaplecze
prawne (tylko jeden brzeg należy do miasta)
Żadne miasto nie może skutecznie działać spowodowały, że nie można było przeprowabez odpowiedniej bazy komunalnej. Dwa lata dzić tej inwestycji.
temu, takiego zaplecza w Szklarskiej Porębie
W tym roku przebudowany został skwer
nie było. Dziś narzekania na odśnieżanie mia- przy ulicy Turystycznej. Stworzony został
sta należą do rzadkości. Zdecydowanie po- plac zabaw dla dzieci.
prawiła się też czystość. Jesteśmy już w stanie wykonywać drobne remonty budynków, a Kultura i oświata
wcześniej MZGL nie dysponował nawet taSzklarska Poręba jako jedyne dolnośląkimi urządzeniami jak wiertarki (!). W odbu- skie miasto oferuje bezpłatną opiekę przeddowę zaplecza komunalnego miasta zainwe- szkolną. Dzięki temu realizujemy skuteczną
stowaliśmy już ponad 1 000 000 złotych politykę prorodzinną. Takie rozwiązanie
kupując niezbędny sprzęt. To jeszcze nie ko- umożliwia też wielu matkom podjęcie pracy.
niec. Będą dalsze zakupy, które umożliwią
Kilka lat temu w Szklarskiej Porębie zlikwilepsze wykorzystanie zdolności technicznych dowano dwie ważne dla miasta instytucje:
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dom kultury i ośrodek sportu i rekreacji. Obie
teraz zostaną odbudowane. 1 stycznia zaczyna swoją działalność Miejski Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji i Aktywności Lokalnej.
Swą siedzibę będzie miał w budynku zlikwidowanej szkoły podstawowej na Białej Dolinie.
W dziedzinie oświaty prowadzone są ciągłe inwestycje w poprawianiu warunków nauki. Nie wszystkie są spektakularne, ale
wszystkie wymagają czasu i przede wszystkim pieniędzy.
W sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 5 wymieniony został cały system
ogrzewania.
W tym roku oddaliśmy do użytku boisko
piłkarskie przy ulicy Waryńskiego. Rozpowszechniany zarzut, że to nie gmina wybudowała, bo w większości pieniądze pochodziły z budżetu centralnego, jest śmieszny. To
prawda, że zaangażowanie finansowe gminy
wyniosło 30 procent, ale bez zaangażowania
pracowników urzędu i radnych aby pozyskać
pieniądze z Ministerstwa Sportu,
tego boiska w ogóle by nie było w
Szklarskiej Porębie. A jest! I będą
kolejne.
Komunikacja i transport
Łatwy dojazd od Szklarskiej
Poręby to jeden z najważniejszych punktów, o których wciąż
trzeba zabiegać. W ciągu dwóch
lat trzykrotnie zwiększyliśmy
liczbę połączeń kolejowych! Ktoś
powie, że organizatorem ruchu
jest Urząd Marszałkowski i PKP.
Ale ktoś ich musiał do tego przekonać i my to zrobiliśmy. Urząd
Marszałkowski przekonaliśmy
też do tego, aby przejął i wyremontował linię kolejową Szklarska Poręba – Harrachov. Przejęcie nastąpiło w tym roku, a
poprzedzone było wieloma miesiącami negocjacji. Remont linii
ma się rozpocząć na wiosnę, a pociągi do
Harrachova w rozkładzie jazdy pojawią się za
rok – tak deklarują Czesi.
W ubiegłym roku przekonaliśmy prywatnego przewoźnika do uruchomienia połączeń
autobusowych wewnątrz miasta. Dzisiaj kilka
razy dziennie można dojechać ze Szklarskiej
Poręby Dolnej do Górnej, wyciągu na Szrenicę, a także do Jakuszyc.
W ciągu dwóch lat doprowadziliśmy do
zgody sąsiednich samorządów, aby na ich terenie powstała obwodnica Szklarskiej Poręby.
Nasz projekt został również dobrze przyjęty
przez specjalistów w dziedzinie drogownictwa i pozytywnie oceniony w Programie Rozwoju Infrastruktury Transportowej i Komunikacji dla Województwa Dolnośląskiego.
Obwodnicy nie buduje się w ciągu jednej kadencji. Ale dzięki przekonywaniu wielu osób,
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lobbowaniu w wielu instytucjach i urzędach,
po dwóch latach możemy się pochwalić tym,
że idea wypracowana przez grupę mieszkańców jest na dobrej drodze do realizacji. Warto
zwrócić uwagę, że ci, którzy tę ideę wyśmiewają, sami nie mają żadnego pomysłu, w jaki
sposób wyprowadzić z miasta ruch samochodów ciężarowych.
Infrastruktura Turystyczna
Szklarska Poręba żyje z turystyki. Choć
około 40 procent mieszkańców nie ma nic
wspólnego z tym przemysłem (emeryci, pracownicy budżetówki, leśnicy, służba zdrowia,
pracownicy innych gałęzi przemysłu, którzy
codziennie dojeżdżają do Piechowic czy Jeleniej Góry), to jednak dochód miasta opiera
się głównie na podatkach i opłatach właśnie
z biznesu turystycznego. W Szklarskiej Porębie nie wybudujemy fabryk. Musimy się
więc opierać na rozwoju turystycznym, ale
wcale nie chodzi o powiększanie bazy noclegowej, lecz o stworzenie atrakcyjnej oferty.
Dlatego pozytywnie zaakceptowana została
oferta stworzenia w mieście parku dinozaurów w lesie, który nie przynosił dotychczas
żadnych dochodów budżetowych. Na terenie parku Esplanada w przyszłym roku powstanie tor saneczkowy, a wciągu dwóch lat
największy w regionie park rozrywki i rekreacji rodzinnej. Park
Esplanada będzie nie tylko
miejscem, w którym stworzona
zostanie atrakcyjna oferta wypoczynku dla turystów i mieszkańców, ale również miejscem,
z którego do budżetu miasta
wpływać będą pieniądze z
dzierżawy i podatków.

żowaniu wielu mieszkańców, wyznaczone i
oznakowane zostały nowe trasy biegowe a
samorząd przekazuje pieniądze na utrzymanie tych tras.
Promocja miasta
Jako pierwszy samorząd we współczesnej historii miasta zrealizowaliśmy badania
marketingowe wśród odwiedzających nas turystów, naszych potencjalnych gości, a także
mieszkańców i branży turystycznej. Wynika
z nich, że Szklarska Poręba odbierana jest
dobrze, a na pewno nasze miasto lepiej postrzegają turyści, niż my sami. Ale jest wiele
do zrobienia i nie zawsze w dziedzinach,
które dla nas wydają się oczywiste. Nasze jako mieszkańców - postrzeganie turystów
bardzo często dalece odbiega od tego, jaki
ten turysta jest rzeczywiście i jakie są jego
rzeczywiste oczekiwania (prezentacja wyników planowana jest po nowym roku).
Te badania były niezbędne, aby lepiej zacząć promować miasto, ale nie tylko. Dzięki
badaniom poznajmy lepiej oczekiwania naszych gości i wiemy, jaką ofertę dla nich przygotować, aby byli zadowoleni i do nas wrócili.
W tym roku w dziedzinie promocji bardzo
duży nacisk położyliśmy na stworzenie podwalin marki miasta. Opracowany logotyp bu-

Narciarstwo biegowe i zjazdowe
Wywalczyliśmy zgodę Ministra Środowiska na przebudowę
i rozbudowę SkiArena Szrenica.
Dziś uczestniczymy w ostatnich
rozmowach między inwestorem
i parkiem narodowym oraz nadleśnictwem, którzy dopracowują
ostatnie punkty nowych umów. boisko na ul. Waryńskiego
Tak! Trwa to zbyt długo. Ale jako
samorząd nie mamy w tym wypadku wpływu dzi wśród mieszkańców różne odczucia. Ktoś
na przyspieszenie tych rozmów. Możemy je- może zadać pytanie: cóż ten znak graficzny
dynie pomagać w żmudnych negocjacjach, ma wspólnego z górami, nartami, wycieczktóre zmierzają w dobrym kierunku. Strony kami itp. Na to pytanie można odpowiedzieć
są w przededniu podpisania nowych umów innym pytaniem: co wspólnego ze sportem
dzierżaw terenu, aby na wiosnę ruszyła bu- mają trzy paski Adidasa, jaki związek z nadowa tak długo wyczekiwanego wyciągu na zwą samochodu ma znak firmowy Citroena?
Świąteczny Kamień i systemu dośnieżania Najważniejsze cechy logotypu to: zapamięcałej Szrenicy i Hali Szrenickiej. Inwestor tywalność i pozytywne odczucia. I jak wskaprace te musi zakończyć przed końcem 2010 zują badania: taki właśnie jest znak marki
roku. Wówczas silny wiatr nie przeszkodzi w Szklarska Poręba.
wywiezieniu narciarzy w wysokie partie KarDrugim elementem promocyjnym było
konoszy.
stworzenie nowej strony internetowej miaSzklarska Poręba jest najlepszym ośrod- sta. Bo właśnie internet stanowi jedno z najkiem biegowym w centralnej Europie. Nie ważniejszych źródeł zdobywania informacji o
ma drugiego takiego miejsca, z takimi tra- Szklarskiej Porębie (prawie 39 procent basami i takimi warunkami śniegowymi. Od danych). Nowa strona w opinii specjalistów,
dwóch lat robimy wszystko, aby „przybliżyć” ale także użytkowników, jest bardzo czytelna,
Jakuszyce do Białej Doliny. Dzięki zaanga- łatwa w nawigacji i przede wszystkim do-
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starcza poszukiwanych treści. Jej szata graficzna również otrzymuje wysokie oceny,
choć oczywiście zdarzają się głosy krytyczne. Nowa strona internetowa miasta jest
dobrym narzędziem komunikacji. To na ile
ona będzie prezentować aktualne dane zależy wyłącznie od nas mieszkańców.
Kanalizacja i wodociągi
Na okres świąteczno-noworoczny z ulic
miasta zniknęły ekipy budowane. Ale jeśli
tylko warunki pogodowe na to pozwolą, w
styczniu na ulice wrócą koparki. Czeka nas
wszystkich jeszcze jeden trudny rok. Bo przebudowa kilkudziesięciu kilometrów kolektorów ściekowych i wodociągów nie jest zadaniem łatwym. Ale ta inwestycja jest nam
bardzo potrzebna, abyśmy mogli się rozwijać
i aby za kilka lat nie płacić potężnych kar za
zanieczyszczanie środowiska. Opinie dotyczące KSWiK są skrajne. Inwestycja od początku budzi wiele emocji. Przez te dwa lata
w tej międzygminnej spółce doprowadziliśmy
do tego, że każda gmina ponosi oddzielne
koszty i płaci za te koszty. Woda i ścieki w
Szklarskiej Porębie nie są najdroższe w całym systemie KSWiK i nie grożą nam w przyszłości wielkie podwyżki, o których krążą już
legendy. To są tylko plotki bez ekonomicznego uzasadnienia.
Przed kilkoma tygodniami doprowadziliśmy do tego, że KSWiK
musi przyłącza doprowadzić do
granicy posesji. To oznacza, że
mieszkańcy domów oddalonych
często o kilkadziesiąt i więcej metrów od głównych kolektorów, będą
płacić tylko za koszt wybudowania
przyłącza na terenie swoich działek. Pozostały odcinek: od działki
do kolektora, to koszt KSWiK.
Odbudowa zniszczonych przez
KSWiK ulic prowadzona będzie
przez cały następny rok.
Półmetek i przyszłość
Obejmując przed 2 laty władze
w mieście, wiedzieliśmy, że sytuacja jest zła. Ale nie wiedzieliśmy,
że skala zaniedbań jest aż tak
wielka. Trzeba było poświęcić
wiele czasu i energii, aby załatwić najprostsze i najbardziej oczywiste zadania. Przed
nami kolejne lata ciężkiej pracy, często wielu
trudnych decyzji i wyrzeczeń. Jednak warto,
bo Szklarska Poręba zasługuje na to, aby
stać się prawdziwe przyjaznym miastem nie
tylko dla turystów, ale też dla mieszkańców.
Sukces jako miasto osiągniemy wyłącznie
współpracując. Konstruktywna krytyka jest
ze wszech miar potrzebna, bo nikt nie ma patentu na nieomylność. Dlatego tą drogą raz
jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy na licznych spotkaniach, prezentowali też swoje
pomysły na rozwiązanie problemu. Dziękujemy też wszystkim, którzy poświęcając swój
prywatny czas pracowali na rzecz miasta i
jego mieszkańców. Takich osób jest naprawdę wiele.
Rada Miasta
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wiARYgoDNośĆ zARzuTÓw giR?
W grudniu odbyło się kilka spraw sądowych, w wyniku których inicjatorzy referendum oraz ich zwolennicy muszą
przeprosić za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji i pomówień na temat działalności burmistrza i rady miasta.
Jeleniogórski sąd orzekł, że GIR posługiwała się nieprawdziwymi danymi na
plakatach pt. „Dość lania wody”. Nieprawdą jest, że mieszkańcy Szklarskiej
Poręby płacą najwięcej za wodę w całym
Prawdziwa taryfa m3 wody i ścieków w gminach wchodzących w skład Karkonoskiego
Systemu Wodociągów i Kanalizacji
Podgórzyn 18,30 zł*
Mysłakowice 14,71 zł
Kowary 13,11 zł zł
Szklarska Poręba 10,56 zł
* od 1 stycznia

systemie KSWiK. Jak również nieprawdą
jest też, że burmistrz i radni postanowili finansować budowę wodociągów i kanalizacji z kieszeni mieszkańców. GIR postanowieniem sądu musi te informacje
sprostować.
Sąd orzekł też, że Mariusz Bacior pełnomocnik GIR na łamach Faktów Karkonoskich rozpowszechniał nieprawdziwe informacje o tym, że władze zaciągają nowe
zobowiązania dla miasta jak i mieszkańców. Nieprawdą jest też, że burmistrz podejmował strategiczne decyzje bez konsultacji z mieszkańcami, a także, że Rada
Miejska lansuje umowy dzierżawy na 20 lat.
Za te i inne nieprawdziwe informacje
Mariusz Bacior ma przeprosić mieszkańców, burmistrza i radnych na łamach Nowin Jeleniogórskich.

giR Nie PRzYSzŁA NA DebATę
Zaplanowana na 15 grudnia debata w
sprawie referendum nie doszła do skutku,
ponieważ nie pojawili się inicjatorzy referendum. Zaproszenia pojawiły się na tablicach ogłoszeń a także dostarczone zostało do siedziby GIR.
Mariusz Bacior pełnomocnik GIR 15
grudnia nadesłał odpowiedź, w którym poinformował, że inicjatorzy referendum nie
wezmą udziału w debacie „gdyż serdeczność pańskiego zaproszenia (burmistrza
– dop.red) pozostaje w jawnej sprzeczności z dotychczasową formą komunikacji z nami, a w szczególności z kierowaniem spraw do prokuratury, sądu ….
Prezentowany w biuletynie miejskim scenariusz takiej debaty ( ?! - dop. red.) jest
dla nas jaskrawym przejawem agitacji

przeciwko referendum i nie zamierzamy
brać w nim udziału. Jednocześnie nie zamierzamy ujawniać nazwisk naszych kandydatów (na ewentualnych radnych i burmistrza – dop. red.) ani narażać ich na
szykany…” Pełny tekst listu, jak i wiele innych dokumentów (postanowienia sądu)
zamieszczony został na stronie internetowej miasta w zakładce: Sprawy miejskie/Sprawy różne
Ponieważ nie było drugiej strony sporu,
czas wykorzystano na prezentację pracy
mijającego roku. Był też czas na zadanie
pytań przez mieszkańców i udzielenie odpowiedzi. Spotkanie zakończyło się po
półtorej godzinie i przebiegało w spokojnej
atmosferze. (sk)

zŁAmAli PRAwo
Rada miasta nie miała prawa ustalać
cen wody i ścieków a zrobiła to z poważnym naruszeniem prawa – taki wyrok zapadł w Naczelnym Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Sprawa dotyczy jednak
poprzednich władz Szklarskiej Poręby.
Chodzi o uchwałę podjętą 2 grudnia
2005 roku. Wówczas to rada miasta miała
zatwierdzić stawki za wodę i ścieki, jakie
przedstawił Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. . Tymczasem radni ustalili
swoje stawki, do czego nie mieli prawa.
Zgodnie z przepisami samorząd może
wyłącznie przyjąć lub odrzucić propozycję
operatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Gdy wodociągi domagają się za
wodę opłaty w wysokości 3,20 groszy, to
radni nie mają prawa zmienić tej stawki na
inną kwotę. Jeśli uważają, że ta stawka
została policzona źle i nie wynika z kosztów, to mogą ją odrzucić. Ale pod warunkiem, że są ku temu merytoryczne pod-
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stawy. Spór miedzy wodociągami a samorządem ostatecznie rozstrzyga wojewoda i nawet bez zgody radnych stawka
może wejść w życie. Podsumowując, rada
miasta nie ustala stawek wody i ścieków
bo nie ma do tego prawa.
Tymczasem w Szklarskiej Porębie 2
grudnia 2005 roku niezgodnie z prawem
rada miasta dowolnie zmieniła stawki za
wodę i ścieki. Wyrok NSA w tej sprawie
nie budzi żadnych wątpliwości: ówczesna
rada miasta nie miała prawa do zmiany
stawek, jakie przedstawił Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
Tymczasem z protokołu sesji z 2 grudnia wynika, że zrobiono niemal plebiscyt.
Radni zgłaszali różne propozycje cen bez
żądnego ekonomicznego uzasadnienia.
Z punktu widzenia obecnego budżetu
miasta, wyrok NSA na szczęście niczego
nie zmienia. (zb)

Postanowieniem sądu przeprosić też
musi Robert Kotecki wydawca Faktów
Karkonoskich. Nieprawdziwy jest jego
zarzut, że władze zastraszały mieszkańców podczas akcji zbierania podpisów.
Ponadto Robert Kotecki ma przeprosić
za pomówienie władz miasta o korupcję.
Nieprawdziwy jest zarzut, że gmina Szklarska Poręba pozyskuje oddanych zwolenników przez niezmiernie korzystne sprzedaże bezprzetargowe, zlecenie usług i
stosowanie innych powszechnie znanych
metod uzyskiwania przychylności.
Nieprawdą jest też, co napisał Robert
Kotecki, że Sudety Lift korzystają ze zwolnień podatkowych zwłaszcza z podatku
od nieruchomości.
Sąd uznał, że nieprawdą jest też twierdzenie, że władze miasta były bierne i nie
zapobiegały podwyżkom cen wody oraz są
bierne w pozyskiwaniu środków unijnych.
Za te i inne słowa Robert Kotecki musi
przeprosić na łamach Nowin Jeleniogórskich oraz opublikować sprostowania w grudniowym wydaniu Faktów Karkonoskich.
Pozwani Robert Kotecki, Mariusz Bacior oraz GIR w sądzie nie przedstawili dowodów, które świadczyłby na ich korzyść.
Jednocześnie GIR pozwał burmistrza
za słowa, które napisał dziennikarz tygodnika Jelonka. W tym wypadku inicjatorzy
referendum również przegrali. (sk)

ANoNimY
w STYlu PRl
W ostatnich dniach na drzewach zawisły anonimowe ulotki szkalujące radnych
i pracowników Urzędu Miasta. Ich autor
(autorzy) doskonale wie, że są to kłamstwa i boi się je podpisać imieniem i nazwiskiem. Gdyby to zrobił sprawa skierowana zostałaby do sądu, który nakazałby
przeprosiny osób pomówionych i sprostowanie kłamstw.
Zapewne w najbliższych tygodniach
będziemy czytelnikami kolejnych „sensacyjnych” kłamstw, pod którymi w obawie
przed sądem, autor (autorzy) nie będą się
podpisywać.
Rada Miasta* i Burmistrz
*bez Konrada Makówki

oświADczeNie loT
W periodyku Fakty Karkonoskie, autor
podpisujący się jako RK napisał: „Pan nie
jest tu potrzebny!!! – miał usłyszeć prezes
Iwanicki, właściciel Babińca na spotkaniu
L.O.T.”
Jest to informacja wyssana z palca.
Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd,
który nie miał okazji spotykać się z prezesem Iwanickim. Pan Iwanicki nigdy też
nie zabiegał o spotkanie z zarządem Lokalnej Organizacji Turystycznej.
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Zarząd LOT

iNAuguRAcjA SezoNu
zimowego 2008/2009
2 grudnia 2008 w Szklarskiej Porębie w
Centrum Edukacji Ekologicznej odbyła się
konferencja prasowa, której tematem były
przygotowania do sezonu zimowego
2008/2009. Na zaproszenie Burmistrza
Szklarskiej Poręby Arkadiusza Wichniaka
przybyli dziennikarze, przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, GOPR-u oraz Karkonoskiego Parku Narodowego. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele
czeskich miast partnerskich Harrachova i
Korenova. Całość poprowadził dziennikarz
Radiowej Trójki Paweł Homa.
Celem konferencji było przedstawienie
działań związanych z sezonem zimowym
2008/2009. Nowością tej zimy w Szklarskiej Porębie są niewątpliwie kamery telewizyjne, które zostały zainstalowane na
stoku SkiAreny Szrenica. Są one zamontowane w takich punktach, z których będzie można zobaczyć faktyczny stan nartostrad. Obraz jest przez cały czas
dostępny na stronie www.sudetylift.com.pl
a we środy, czwartki i piątki o godzinie
07:54 i 18:59 na antenie TVP 3 jest emitowany przekaz z tych kamer. Cała akcja
potrwa do 27 marca 2009.
Pan Julian Gozdowski prezes stowarzyszenia Bieg Piastów opowiedział o przy-

łączeniu Biegu Piastów do grupy biegów
długodystansowych Worldloppet. Jest to
organizacja zrzeszająca największe tego
typu wydarzenia na całym świecie.
Referat Promocji Miasta, Sportu i Turystyki zaprezentował kalendarz imprez
na sezon zimowy 2008/2009. Jeśli pogoda w tym roku nam dopisze odbędą się
wszystkie najbardziej znane zimowe imprezy. Festyn Mikołajkowy, Śniegolepy,
Gwiazdy na Śniegu i Turniej Miast Przyjaciół Trójki oraz Slalom Retro odbędą się
we współpracy z Radiową Trójką.
Oficjalnie zaprezentowany został znak
marki Miasta Szklarska Poręba oraz nowa
strona internetowa www.szklarskaporeba.pl. Teraz każdy legalnie działający
obiekt noclegowy i gastronomiczny
otrzyma login i hasło do swojego modułu
w zakładce noclegi i będzie mógł tam
umieszczać swoje oferty – szczególnie te
last minute ( w tej sprawie prosimy o kontakt z IT). Nowa strona internetowa to bardzo skuteczne narzędzie marketingowe
zwłaszcza, że możemy pochwalić się ponad 1000 odwiedzin dziennie na naszym
serwisie.
Referat Promocji Miasta

NA TARgAch TuRYSTYczNYch
21-23 listopada we Frankfurcie nad
Odrą odbyły się Polsko-Niemieckie Targi
Bożonarodzeniowe WEIHNACHTEN 2008,
których Szklarska Poręba była miastem
partnerskim. Celem Polsko-Niemieckich
Targów Bożonarodzeniowych, odbywających się pod hasłem „Radość pod choinką”.
Równolegle do WEIHNACHTEN 2008
odbyły się Targi Aktiv + Gesund ( Targi Fitness, Wellness i Zdrowie). Nasza obecność na tegorocznych targach wzbudziła
duże zainteresowanie regionem, który
przecież znajduje się zaledwie ok. 250
km. od Frankfurtu.
Wielkim uatrakcyjnieniem naszego stoiska był Karkonosz, który przyciągał jak
magnes i walońskie bębny, które słychać
było na całych targach. Ponad to dużym
zainteresowaniem cieszył się konkurs z
pytaniami o regionie, w którym nagrodami
Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz udanego Nowego Roku wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym a przede wszystkim zdrowia życzy
Lokalna Organizacja Turystyczna dziękując jednocześnie wszystkim mieszkańcom
za udzielone w tym roku wsparcie.
Wszelkiej Szczęśliwości Nam Wszystkim! www.lot.szklarskaporeba.org

były upominki związane z naszym miastem. Dodatkowym elementem wzbogacającym nasze stoisko był pokaz wyrobu
biżuterii, który przyciągał kobiety, a także
panów chcących kupić coś na Mikołaja
swoim wybrankom.
W dniach 19-23 listopada na Terenach
Targowych w Lipsku odbyły się targi turystyczne „Touristik & Caravaning Messe
Leipzig” - jedna z największych w naszym
regionie imprez promocyjnych, zaadresowana dla mieszkańców Lipska i okolic.
W tej znaczącej w Europie imprezie
branżowej wzięło udział 1150 wystawców
z około 53 krajów oraz 79.000 zwiedzających.
Miasto Szklarska Poręba prezentowało
swoją ofertę na stoisku miasta i Lokalnej
Organizacji Turystycznej obok Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i innych wystawców z Dolnego Śląska.
Nasze stoisko cieszyło się podczas tegorocznej edycji targów dużą popularnością wśród odwiedzających; w szczególności poszukiwane były informacje o ofercie
zimowej, bazie noclegowej. Szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się informacje
dotyczące narciarstwa biegowego.
Referat Promocji Miasta

KAleNDARz
imPRez
3 stycznia Zawody ratowników górskich
(Hala Szrenica)
15 stycznia Turniej Czterech Stoków
Zawody Narciarskie dla dzieci
17 stycznia Mistrzostwa Polski w Rzeźbie
ze Śniegu – ŚNIEGOLEPY
Do 1 marca Ekoglass Festiwal 2008-wystawa po wrześniowym plenerze
22 stycznia Turniej Czterech Stoków
Zawody Narciarskie dla dzieci
24-25 stycznia IX Memoriał Jana Mądrego, Mistrzostwa Karkonoszy
29 stycznia Turniej Czterech Stoków
Zawody Narciarskie dla dzieci
7 lutego Flip i Flap
Zawody narciarskie dla dzieci
7 lutego Babiniec Night Jam Session
Zawody snowboardowe i narciarskie
14 lutego Walentynkowy Slalom „Retro”
14 lutego Turniej Miast Przyjaciół Trójki
22 lutego Międzynarodowy Bieg Bez
Granic
22 lutego Puchar Radiowej Trójki w
Narciarstwie Zjazdowym
28 lutego Gwiazdy na Śniegu
05 marca XXV Karkonoski Bieg Narciarski Dzieci i Młodzieży – Mały Bieg Piastów
7-8 marca XXXIII Bieg Piastów – Worldloppet Światowa Liga Biegów Masowych
14-15 marca Puchar Karkonoszy FIS
21 marca XII Izerski Bieg, VI Bieg Retro
28 marca Puchar Burmistrza Szklarskiej
Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i
Snowboardzie
Pełne kalendarium imprez na stronie internetowej miasta:
www.szklarskaporeba.pl

NowA oPŁATA
miejScowA
UCHWAŁA Nr XXIX/332/08 (wyciag)
w sprawie :opłaty miejscowej obowiązującej od 1 stycznia 2009
Opłatę miejscową pobiera się od osób
fizycznych przebywających dłużej niż
dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, na terenie
miasta Szklarska Poręba
Wprowadza się opłatę miejscową za
każdy dzień pobytu w wysokości: 1,85 zł.
Za inkaso opłaty miejscowej czyni się
odpowiedzialnymi właścicieli lub dzierżawców obiektów dokonujących czynności meldunkowych .
Zainkasowana opłata miejscowa płatna
jest w okresach miesięcznych na rachunek Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w ciągu 10 dni po upływie danego
miesiąca.
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DwA lATA buRmiSTRzA
5 grudnia minął drugi rok jak uroczyście
ślubowałem dochować wierności prawu a
powierzony urząd sprawować dla dobra
publicznego i pomyślności mieszkańców
Szklarskiej Poręby. Jest to dobry moment
by podsumować dwa lata intensywnych
prac. Wszystko co opisze poniżej jest efektem pracy Nas Mieszkańców Szklarskiej
Poręby. Każdy z nas – burmistrz, radny,
urzędnik, nauczyciel, hotelarz, gastronom,
sprzedawca, emeryt ma swoją misje i rolę
do spełnienia. Mamy prawo być dumni z
tego co dokonaliśmy w tak krótkim czasie.
I dobrze, że ilość osób mozolnie pracujących dla rozwoju Naszego Miasta wielokrotnie przekracza liczbę hamulcowych.
Wiele zmian, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu miejskiego następuje i to cieszy i napawa optymizmem.
Zmieniona została struktura Urzędu
Miasta, która stała się bardziej wydolna.
Stworzyliśmy Biuro Obsługi Interesanta
usprawniające komunikacje urzędu z
mieszkańcami. Powstał punkt kasowy
(dotychczas trzeba było opłaty wnosić w
banku), podpisaliśmy nową, korzystniejszą dla miasta i jednostek budżetowych umowę na obsługę finansową
prowadzoną przez bank.
Zrównoważyliśmy bieżące wydatki
bieżącymi dochodami, przeznaczając
nadwyżki budżetowe na inwestycje
miejskie. Możemy być dumni z tego, że
założone dochody z opłaty miejscowej
na ten rok osiągnęliśmy już w połowie
września. Zapewniam Was, że te pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje
związane z turystyką i promocją miasta.
Współpraca z Radiową Trójką i Gazetą
Wyborczą, Interferiami jest z zazdrością
szeroko komentowana.
Rozpoczęliśmy tworzenie struktur zarządzania kryzysowego i monitorowania najważniejszych miejsc miasta.
Pozyskaliśmy nowych inwestorów budujących Dino Park, Park Esplanada i kolejny ekskluzywny hotel czterogwiazdkowy.
Prowadzimy rozmowy z innymi poważnymi
inwestorami.
Kontynuowaliśmy współpracę z miastami partnerskimi Harrachov, Korenov, Bad
Harzburg i podpisaliśmy kolejną umowę o
współpracy z gminą Lanov.
Możemy się cieszyć z pozytywnych rozstrzygnięć dotyczących budowy wyciągu
na Szrenicę. Dzięki osobistemu zaangażowaniu naszego mieszkańca, od grudnia,
aktualne warunki pogodowe ze Szrenicy
mogą codziennie oglądać w TVP 3 mieszkańcy Polski i zagranicy.
Zatwierdziliśmy studium zagospodarowania przestrzennego miasta, pracujemy
nad trzema planami miejscowego zagospodarowania. Przygotowaliśmy kolejne tereny inwestycyjne w mieście. Wybudowaliśmy sześć mostów. Dzięki dobrze
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prowadzonej polityce dzierżaw i sprzedaży
terenów gminnych wzrosły znacznie
wpływy do budżetu miasta. Konsekwentne
rozmowy z dłużnikami też skutkują znacznymi wpływami do budżetu miasta.
Bardzo intensywnie pracowaliśmy też
nad przygotowaniem kolejnych aplikacji do
naborów z różnych programów państwowych i unijnych. Choć konkurencja jest duża
ufam, że nasze wnioski o unijne pieniądze
zostaną ocenione wysoko i uzyskamy kolejne środki finansowe. Nie uciekaliśmy też
od mierzenia się z problemami, które przez
szereg lat były „zamiatane pod dywan”.
Sprawa parkingów pod wyciągiem, dzierżawy obiektów po FWP - to najważniejsze
punkty. Do tego należy dodać całą masę
spraw mniej medialnych, ale dla stron bardzo ważnych.
Działalności służb miejskich oceniam

ludziom możemy zaprezentować Nasze
osiągnięcia. Przez te dwa lata zaktywizowało się szereg grup formalnych i nie formalnych. Część z nich działa w Partnerstwie Miasta i organizacji pozarządowych.
Stale rozwija się funkcjonowanie Domu
Spotkań na Białce. Na terenie Szklarskiej
Poręby działają dwie świetlice środowiskowe, klub integracji społecznej. Wiele
doskonałych pomysłów na zajęcia sportowe, kulturalne, artystyczne zostało dofinansowanych w ramach „pożytku publicznego”. Możemy być dumni z tego, że pobyt
dzieci mieszkańców Szklarskiej Poręby w
przedszkolach jest nieodpłatny. Wszyscy
uczniowie dowożeni są do szkół na koszt
gminy. Powstająca baza sportowa pozwoli
nam w krótkim czasie aktywizować kolejne
grupy naszej społeczności. Naturalną konsekwencją tych działań jest reaktywacja
(po 10 latach) miejskiego domu kultury. Duży udział w tych działaniach
ma prężnie działający zespół pracowników MOPS-u. W ramach
działalności Ośrodka pozyskiwane
są pieniądze m.in. na kursy aktywizujące środowiska osób bezrobotnych. Mamy prawo być dumni z
tego, że nasz MOPS zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Związek Miast
Polskich oceniającym działalność
tego typu jednostek miejskich.
Wspieraliśmy działania związane z pozyskaniem środków na
remont linii kolejowej Szklarska Poświetlica środowiskowa w „Domu na Białce”
ręba Górna – Jelenia Góra.
poprzez ilość skarg od mieszkańców, która Wszystko wskazuje na to, że powrócą pow ciągu dwóch lat bardzo zmalała. Do- ciągi na trasę Szklarska Poręba – Harrastrzegamy poprawę w prowadzeniu akcji chov. Zabiegamy by na bazie dworca koleodśnieżania miasta, porządkowania i dba- jowego Szklarska Poręba Górna stworzyć
nia o czystość. Wyposażenia bazy trans- dworzec komunikacji zintegrowanej (PKP,
portowej i ludzi tam pracujących zaczynają autobusy, Skibusy, Taxi w jednym miejscu).
nam zazdrościć w sąsiednich gminach. A Po długich negocjacjach z prywatnym przeprzypomnę, że zaczynaliśmy niemal od woźnikiem stworzyliśmy komunikacje miejzera (z samochodem UNIMOG z dmu- ską. Zwiększyła się ilość kursów jadących
chawą bez innego osprzętu). Bardzo dużą przez Szklarską Porębę Dolną oraz dojeżuwagę poświęciliśmy mieszkaniom pozo- dżających do Jakuszyc.
stającym w zasobach gminy, jak również
Na pewno nie są to jedyne osiągnięcia 2
porządkowaniu spraw związanych z dzia- lat Szklarskiej Poręby. Każdy w tej chwili
łalnością wspólnot mieszkaniowych. Duża może dodać kilka następnych sukcesów,
kampania edukacyjna i konsekwencja które warte są podkreślenia. Budujące jest
wprowadzania zmian przybliża nas do roz- też to, że coraz więcej mieszkańców bezwiązania szeregu problemów z tym zwią- pośrednio angażuje się w sprawy miejskie.
zanych. Niestety w wielu przypadkach Dla wielu hasło pro publico bono nie jest już
zmiany jakie powinny nastąpić warunko- pustym sloganem. Oczywiście można było
wane są zmianami mentalnymi osób zain- zrobić więcej pod warunkiem że „wóz” ciąteresowanych. Dużo środków finansowych gnęlibyśmy wszyscy w jedną stronę.
przeznaczyliśmy na remonty budynków i
Burmistrz Arkadiusz Wichniak
mieszkań. Przez dwa lata sukcesywnie zasiedlaliśmy kolejne, wyremontowane wolne
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
lokale gminne.
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700
Oświata i wychowanie – to ten dział
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
działalności, który absorbuje największą
pod kierownictwem
część dochodów bieżących miasta. NieFeliksa Rosika Sekretarza Miasta
stety rządowa subwencja nie pokrywa
biuletyn@szklarskaporeba.pl
100% wydatków. Dzięki wielu aktywnym
Druk: Urząd Miejski
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