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PLAC BUDOWY
SZKLARSKA PORĘBA
„Witamy na placu budowy”. Czy takie transparenty powinny zawisnąć na
wjazdach do Szklarskiej Poręby? Napewno powinna
pojawić się informacja oraz
przeprosiny za utrudnienia
i takie właśnie działania zostaną podjęte. Miasto rzeczywiście tego lata będzie
przypominać plac budowy.
Mało czasu
Ten rok będzie bardzo
trudny i trzeba się do tego
przygotować już teraz.
Utrudnienia komunikacyjne obejmą całe miasto i
będą jeszcze większe niż w
ubiegłym roku. Należy mieć
tylko nadzieję, że ekipy budowlane nie będą wykazywać się lekceważącym stosunkiem do powierzonych
im zajęć – tak jak to robiły w poprzednim
sezonie budowlanym. Dużo też zależy od
nas samych – mieszkańców.
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji to sprawca najpoważniejszych
utrudnień w mieście. Na prace budowlane
inwestor ma zaledwie 2 lata – wynika to z
opóźnień przy wdrażaniu Funduszu Spójności. Od momentu złożenia projektu do
momentu podpisania umów upłynęło tyle
czasu, że na wykonanie zostały tylko 2 lata.
Niestety, musimy się z tym faktem pogodzić. Inwestycja ma być wykonana do końca tego roku. Choć niektórzy twierdzą, że
jest to niemożliwe, trzeba jednak zrobić
wszystko, aby mimo to plany zostały zrealizowane. Szkoda przecież każdego euro
dotacji, które może nam przepaść.
W tym miejscu można wyłącznie apelować do mieszkańców, którzy mimo wcześniejszej zgody, teraz nie pozwalają wpuścić ekip budowlanych na swoje posesję.

Drogowe wykopki
Najwięcej prac prowadzonych w tym sezonie będzie niestety na głównych ulicach
miasta. Już teraz trwa budowa kanalizacji
na ulicach 1 Maja i Turystycznej. Wkrótce
zajęty zostanie jeden z pasów ruchu na ulicy Jedności Narodowej. Ekipy wodociągów
pracują już na ulicach 11 Listopada i kierować się będą w kierunku ulicy Franciszkańskiej. O wielkości prac budowanych
może świadczyć fakt, że w mieście lada
moment będzie pracować około 40 ekip
układających kanalizację i wodociągi.
Podczas spotkań burmistrza i radnych
z mieszkańcami, jakie odbyły się w drugiej
połowie kwietnia, często słychać było narzekania na ekipy budowlańców. Zwłaszcza na sposób zabezpieczenia wykopów
i oznakowania objazdów. Pretensje kierowane były też pod adresem Straży Miejskiej. Pamiętać trzeba, że w Straży Miejskiej pracuje tylko 4 funkcjonariuszy, których również obowiązuje 8 godzinny dzień
pracy. Nie są oni w stanie w ciągu jedne-

go dnia pilnować każdej
budowy i jeszcze zajmować się innymi nałożonymi na nich obowiązkami.
Dużo zależy od mieszkańców, którzy zamiast
czekać, aż przyjedzie
Straż Miejska powinni informować o nieprawidłowościach. Niestety, zbyt
często czekamy, aż „ktoś”
za nas zadzwoni. Bywa
również, że Strażnicy Miejscy nie mogą przyjechać
natychmiast, bo akurat
zajmują się podobną sprawą na drugim końcu bardzo rozległego miasta.
Oczywiście zawsze można zwiększyć zatrudnienie
i specjalnie na czas inwestycji zatrudnić kolejne
osoby, które będą kontrolować budowę. Ale czy
naprawdę jest to dobre rozwiązanie? Czy
rzeczywiście o to chodzi? Czyż nie lepiej,
abyśmy my jako mieszkańcy po prostu reagowali na nieprawidłowości i informowali Straż Miejską i pracowników urzędu
miasta, albo inwestora czyli KSWiK? Wystarczy zadzwonić i poinformować o źle
oznakowanym objeździe, albo o niezabezpieczonym wykopie. c.d. str. 2
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C.D. PLAC BUDOWY SZKLARSKA PORĘBA
Logistyka rur
Tego lata będzie nam i turystom bardzo
ciężko podróżować po różnych częściach
miasta, nie tylko ze względu na wykopy, ale
również prace remontowe na drogach.
KSWiK zapowiadał, że w kwietniu wyremontuje kilka ulic, na których w listopadzie
nie można było już układać asfaltu. Zapowiedzi jednak nie zostały zrealizowane,
ponieważ na „fuszerkę” nie zgodzili się pracownicy Urzędu Miasta. Otóż okazało
się, że KSWiK na kilku ulicach nie
wyprowadził poza obszar drogi przyłączy kanalizacyjnych. Ułożone zostały wyłącznie same kolektory.
Gdyby, więc teraz wyremontowano
ulice, to w przyszłym roku znowu zostałyby rozkopane, aby przyłączyć
do kolektorów budynki. Przecież to
jest marnotrawstwo! Dlatego inwestor został zobowiązany do ułożenia
przyłączy, a dopiero później do wyremontowania ulic.
W tym miejscu nasuwa się pytanie: dlaczego tego nie zrobiono od
razu, gdy układane były kolektory
ściekowe? Przecież tak podpowiada rozsądek i logika! Niestety, ale
rozsądek i logika przed laty chyba nie towarzyszyły projektantom i zleceniodawcom. Stworzony wówczas projekt zakładał
budowę wyłącznie sieci kanalizacyjnej
bez przyłączy i na to KSWiK otrzymał pieniądze unijne. Przetargi ogłoszono zgodnie z projektem. Firmy, które budują kanalizację, robią to zgodnie z przetargiem.
Nie można im zlecić dodatkowych prac budowlanych. Za chwilę te same ulice zostaną rozkopane przez inną firmę, aby wyprowadzić poza obszar drogi rury kanalizacyjne. Do nich będą później podłączane budynki. Dopiero po tym ułożona zostanie nowa nawierzchnia.
Do kogo należy mieć o to pretensję?
Dziś zmieniło się zatrudnienie na kluczowych stanowiskach. I chyba nie warto patrzeć wstecz. Trzeba się skupić nad tym,
co przed nami, po to, aby w miarę możliwości przejść przez remonty możliwie
najłagodniej. Zwłaszcza, że to nie jedyne
ograniczenia.

Czas remontów
Wspomniana wcześniej ulica 11 Listopada w tym roku zostanie przebudowana
od podstaw. Rozstrzygnięty został przetarg
na budowę tej drogi włącznie z poszerzeniami, zatokami parkingowymi, nowym
oświetleniem, przełożeniem kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Całość zadania będzie kosztować 5,5 mln złotych, z
czego połowa ma być według wstępnej decyzji, pokryta z dotacji Unii Europejskiej. Pra-

ce budowlane rozpoczną się na dniach. Firma SKANSKA rozpocznie budowę zaraz po
tym, jak zakończą się prace związane z wymianą starych, skorodowanych wodociągów
i przyłączy.
W tym czasie prowadzone będą bieżące naprawy miejskich ulic. Część prac
wykonywać będzie Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej. W związku z tym kupił niezbędny sprzęt pozwalający na prowadzenie drobnych remontów. Pierwsze
prace rozpoczęto na ulicy Szpitalnej. Dlaczego właśnie tam, zwłaszcza, że są
ważniejsze, nie mniej dziurawe ulice w mieście? Po pierwsze są gotowe plany związane z jej poszerzeniem, po drugie ulica
ta ma być poligonem, na którym nowa ekipa pracowników zdobędzie doświadczenie
w wycinaniu asfaltu, przygotowaniu podłoża i następnie łataniu dziur. Po zdobyciu
pierwszego doświadczenia pracownicy
MZGL zaczną prace na ważniejszych
miejskich drogach.
Niestety, kolejny raz powraca temat ulic,

BADALIŚmY TURYSTÓW
W lutym i marcu ponownie prowadzone były badania ankietowe turystów. Chodzi o poznanie ich preferencji i opinii dotyczących różnych sfer wypoczynku w
Szklarskiej Porębie. Dzięki temu lepiej
poznajemy oczekiwania turystów i możemy zmieniać ofertę miasta. Wyniki nie będą
publikowane lecz przedstawiane podczas
spotkań z branżą turystyczną.
Serdecznie dziękujemy za wzięcie
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udziału w badaniach ankietowych, jakie zostały przeprowadzone w Szklarskiej Porębie w sezonie zimowym. Podobne badania przeprowadziliśmy w okresie letnim.
Każda ankieta miała do oderwania specjalny rożek z numerem. Ankiety wzięły
udział w konkursie. Oto wylosowane numery: 78, 41, 264.
Skan rożka z wylosowanym numerem
prosimy przesłać na adres:

które nie są w zarządzie miasta. W Szklarskiej Porębie jest aż 5 innych administratorów dróg: Powiat, Urząd Marszałkowski,
Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad, Nadleśnictwo i PKP. Nie możemy z budżetu
miasta wydawać pieniędzy na remonty tych
dróg. Nie pozwala na to prawo. Tymczasem administratorzy pozostałych dróg w
mieście odpowiadają, że nie mają środków
na ten cel. Ulice Demokratów, Górna i Piastowska pełne dziur, są pod opieką Starosty Jeleniogórskiego, który mówi,
że chce je wyremontować, ale nie
ma na to funduszy. Ulice Jeleniogórska i Jedności Narodowej to drogi krajowe, których remont prawdopodobnie przeprowadzony zostanie w przyszłym roku. Ulica Armii Krajowej to droga wojewódzka,
która częściowo została już wyremontowana. Dalszy odcinek do
Rozdroża Izerskiego planowany
jest do remontu w tym roku. Ulica
Mickiewicza to droga Nadleśnictwa
Szklarska Poręba, które nie ma pieniędzy na jej remont. Ulica Muzealna należy do PKP. Z tymi instytucjami cały czas prowadzone są
rozmowy. Natomiast wobec dyrektora zarządu dróg powiatowych miasto rozpoczęło
procedurę administracyjną zmierzającą
do jego ukarania. Cały czas prowadzone
są rozmowy i trwa nacisk, żeby pozostali
zarządcy wywiązywali się z obowiązku
utrzymania dróg w należytym stanie. (IK)
Ulice, które podlegają staroście:
1 Maja (część), Kilińskiego, Piastowska,
Górna, Demokratów
Ulice w zarządzie Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad:
Jeleniogórska, Jedności Narodowej, Sikorskiego
Ulice w zarządzie wojewódzkim:
Dworcowa (część), Armii Krajowej
Ulice w zarządzie Lasów Państwowych:
Mickiewicza
Ulice należące do PKP:
Muzealna, Kolejowa, Dworcowa (część)
Na wyżej wymienionych ulicach zgodnie z
prawem miasto nie może prowadzić prac
remontowych i porządkowych.
marketing@szklarskaporeba.pl lub wysłać faxem na numer 0757547742 (koniecznie z adresem do korespondencji).
Nagrody prześlemy pocztą.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i
jeszcze raz dziękujemy Państwu za pomoc
w badaniach ankietowych.
Szczególnie dziękujemy licealistkom:
Dominice Jarosz, Agnieszce Książak i Sandrze Robak, które bardzo nam pomogły występując w roli ankieterek.
(Referat Promocji Miasta)
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SOCJALne DO ZBUDOWAnIA
22 kwietnia Powiatowy Inspektor Budowlany nakazał zamknięcie budynków
socjalnych przy ulicy Waryńskiego. 26
rodzin ma zostać wykwaterowanych i
otrzymać nowe mieszkania socjalne.
Nie byłoby tego problemu, gdyby przed
laty ktoś podjął decyzję o budowie nowych mieszkań socjalnych. Tak się jednak nie stało.
Potrzeba było tragedii w Kamieniu Pomorskim, aby inspektor zrobił to, co powinien uczynić już wiele lat temu. Decyzja
Powiatowego Inspektora Budowlanego
nie jest zaskoczeniem. Baraki przy
ulicy Waryńskiego to obraz nędzy
i rozpaczy od wielu lat. To się nie
wydarzyło teraz. Budynki, częściowo wykonane z dykty, postawione zostały jako tymczasowe dla
robotników, gdy budowano „Gierkówkę” (obecnie ośrodek KRUS).
W roku 1993 zostały przekazane
miastu. Ówczesne władze urządziły w nich mieszkania. Już po
dwóch latach zlikwidowano kotłownię, ponieważ lokatorzy nie
płacili. Później systematycznie odcinano prąd. „Baraki” przez kolejne lata w mieście traktowane były
jak wrzód. Problem stanu technicznego tych „mieszkań” był
powszechnie znany i już od dawien dawna katastrofalny. Jednak w kolejnych latach nie robiono nic, aby sprawę rozwiązać
kompleksowo. Czasami zdarzało się adoptować jakiś budynek na
mieszkania, ale było to łatanie
doraźne, bez rozwiązań systemowych.
Niektóre rodziny otrzymywały czasami
nowe lokale, ale do opuszczonych pomieszczeń w barakach kierowani byli kolejni lokatorzy. W tym miejscu trzeba sprostować powszechną nieprawdziwą opinię
na temat mieszkańców baraków. Owszem
są wśród tam mieszkających osoby sprawiające problemy, ale są też i tacy, którym
w pewnym momencie życia coś się nie powiodło.
Problem braku mieszkań i fatalnego
stanu technicznego „baraków” postanowiła rozwiązać obecna rada miasta i
burmistrz. Już w ubiegłym roku podjęto
decyzję o budowie dwóch domów socjalnych i jednego z mieszkaniami komunalnymi. Zadania te wpisane zostały do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego – obowiązującego w gminie dokumentu, który
wyznacza najważniejsze kierunki inwestycyjne. Dopiero na tej podstawie można
było wydatki wpisać do tegorocznego budżetu. Co zostało zrobione.
23 grudnia 2008 gmina zawarła z wy-

konawcą umowę, której przedmiotem jest
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo wykonawczej i kosztorysowej na
budowę budynku socjalnego przy ul. Waryńskiego wraz z otrzymaniem pozwolenia
na budowę. W domu tym znajdzie się 36
różnej wielkości mieszkań socjalnych.
Do pozostałych mieszkań przekwaterowani zostaną lokatorzy lokali komunalnych, którzy nie płacą od lat czynszu i mają
nakaz eksmisji. W ten sposób zwolnionych
zostanie w mieście kilka mieszkań o wyższym standardzie, które przyznane zostaną
oczekującym w kolejce rodzinom.

trwać nawet 4 miesiące i nie musi zakończyć się sukcesem. Podczas ostatniego
naboru do podziału na cały kraj było zaledwie 10 mln złotych. Wówczas wpłynęło 20 wniosków. Po tragedii w Kamieniu
Pomorskim i kontrolach budynków socjalnych w całym kraju, jesienią o dofinansowanie może starać się o wiele więcej gmin. Jeśli znów na dotacje przeznaczonych zostanie 10 mln, to dofinansowanie może być symboliczne, albo nie będzie go w ogóle.
Problem mieszkań socjalnych nie jest
niczym nowym w całym kraju. Czy trage-

Takich inwestycji jak budowa domu
nie realizuje się z dnia na dzień, ani z miesiąca na miesiąc. Są to procesy długotrwałe. Najpierw trzeba było znaleźć na ten
cel pieniądze, później stworzyć projekty,
otrzymać pozwolenie na budowę, ogłosić
przetargi na budowę. Każdy inwestor wie,
że to trwa.
Z wstępnego kosztorysu wynika, że będzie na ten cel potrzeba ponad 2,3 mln złotych. Teoretycznie jest szansa, że około 30
procent kosztów pokryje budżet centralny
poprzez Bank Gospodarki Krajowej. Nabór
projektów odbędzie się dopiero we wrześniu. Jeśli chcemy – jako miasto – starać się o prawie 800 tysięcy złotych dofinansowania, to musimy się wstrzymać
z budową do czasu podpisania umowy
ze wspomnianym Bankiem Gospodarki Krajowej. Takie są zasady, że inwestycji
nie można rozpocząć przed podpisaniem
umowy. Nabór wniosków o dofinansowanie zaplanowany jest dopiero na wrzesień.
Ale to wcale nie oznacza, że wówczas
będą podpisane umowy. To może po-

dia z Kamienia Pomorskiego spowoduje,
że rząd przeznaczy więcej pieniędzy na budynki socjalne, czy też problem jak zwykle
zrzuci na gminy, które borykają się z dziesiątkami innych zadań? Doświadczenie i
historia wskazują, że niestety skończy
się jak zwykle: samorządy pozostawione
zostaną same sobie.
W najbliższych tygodniach władze
Szklarskiej Poręby będą musiały odpowiedzieć na pytanie: czy podejmować
ryzyko i czekać do jesieni, aby starać
się o dofinansowanie budowy budynku
socjalnego, czy też jednak już rozpocząć planowaną inwestycje i pokryć ją
w całości z budżetu miasta? Bez względu na to, który wariant zostanie wybrany,
faktem jest, że w Szklarskiej Porębie już
od kilku miesięcy trwają prace związane z
budową pierwszego z dwóch budynków
socjalnych. I nie jest to fikcja, o której piszą karani za kłamstwa wydawcy czasopism, lecz skuteczne planowe działania w
rzeczywistości. (sk)
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Opóźnia się oddanie do użytku Parku Dinozaurów. Pierwotnie planowano, że pierwsi zwiedzający pojawią się w nim na majowy
weekend. Niestety długa tegoroczna zima nie
pozwoliła na przeprowadzenie niektórych
prac, które podjęto dopiero po tym jak stopniał śnieg. Ponadto, inwestor postanowił
wzbogacić ofertę parku i wystąpić o dotację
unijną. Skutecznie, bo dofinansowanie wyniesie ponad 400 tysięcy złotych. Za te pieniądze wybudowana zostanie sala kinowa, w
której prezentowane będą filmy 3D (efekty
trójwymiarowe). To jednak oznacza, że trzeba było się wstrzymać z budową tego obiektu do czasu zakończenia postępowania konkursowego.
Prace budowlane w parku dinozaurów
trwają, a obiekt ma zostać otwarty przed wakacjami. Najbardziej zależy na tym inwestorowi, który z każdym dniem traci dochody. Z
drugiej strony trzeba przyznać, że gdyby nawet inwestor oddał park do użytku już teraz,
to dojazd w to miejsce jest utrudniony. Ulica
11 Listopada jest zamknięta dla ruchu, bo trwają tam prace KSWiK. Z tego samego powodu są utrudnienia na ulicy Hofmanna. Ale
wkrótce to się zmieni. (sk)

DInOZAURY 3D

BUDUJĄ eSPLAnADĘ
Na terenie Parku Esplanada trwają prace
projektowe związane z budową zjeżdżalni grawitacyjnej, popularnie nazywanej całorocznym
torem saneczkowym. Zakończono wydawanie warunków zabudowy dla tego obiektu. Postępowanie administracyjne zostało wydłużone z powodu wnoszonych uwag. Są mieszkańcy, którym nie podoba się ta inwestycja. Ich zdaniem lepiej, aby obecny park nadal
szpecił centrum miasta. Uważają, że park zabaw nie jest potrzebny w tym miejscu. Lepiej,
aby zjeżdżalnia stanęła gdzieś na obrzeżach
Szklarskiej Poręby. Przed laty uznano, że
zjeżdżalnia ma zostać wybudowana na stoku narciarskim przy ulicy Armii Krajowej.
Jednak inwestorzy nie byli tym miejscem
w ogóle zainteresowani. Przez kilka lat nie
znaleziono nikogo, kto chciałby w tym

miejscu zainwestować pieniądze. Inwestorzy uważają, że stok przy ul. Armii Krajowej jest za daleko od centrum. Turystom nie
chce się tak daleko chodzić i miejsce to nie
gwarantuje zwrotu nakładów, nie wspominając o zyskach. Przecież nikt nie zainwestuje
prywatnych pieniędzy w biznes, który nie będzie przynosić zysków.
Gdy w ubiegłym roku Rada Miasta podejmowała decyzje o ogłoszeniu przetargu na
park Esplanada, założono, że ma to być miejsce rozrywki i rekreacji rodzinnej. I takie też
oferty wpłynęły na przetarg. Obie zakładały
też budowę całorocznego toru saneczkowego. Obie też w różny sposób pokazywały możliwości zagospodarowania tego terenu.
Można było oczywiście odrzucić obie
oferty, wskazując, że tor saneczkowy ma sta-

nąć przy ul. Armii Krajowej i czekać, aż może
ktoś, kiedyś go tam wybuduje. Park Esplanada nadal stałby odłogiem, szpecąc, bo miasta nie stać na jego remont. Są ważniejsze
zadania: budowa sali gimnastycznej, dróg,
mieszkań. Tymczasem zgodnie z ofertą,
inwestor w ciągu najbliższych lat w Park
Esplanada ma zainwestować 7 mln złotych nie tylko w urządzenia, ale również
w przestrzeń parku i małą architekturę.
Odrestaurowany i przebudowany zostanie
budynek Esplanady, do którego powróci gastronomia. Park Esplanada ma być
miejscem, gdzie dzieci i dorośli znajdą
miejsce do zabawy. Ale będą też obszary
parku, gdzie w ciszy będzie można podziwiać
panoramę Karkonoszy, albo po prostu usiąść
na ławce i poczytać książkę. Plany inwestora zaprezentowane w ofercie przetargowej są
ambitne i należy trzymać kciuki, aby wszystkie szybko zostały zrealizowane. (bz)

InFORmACJe mOPS

PRZYPOmnIenIe
O OPłACIe ZA ALKOhOL

27 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbyło się
spotkanie informacyjno-rekrutacyjne, poprzedzające realizację działań w ramach projektu systemowego „Ja wam jeszcze pokażę
– krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej poręby w 2009 roku. W
spotkaniu wzięło udział 33 mieszkańców naszego miasta. Spośród nich 20 osób zadeklarowało wstępnie swój udział w projekcie.
Ośrodek ostatecznie zakwalifikował 12
osób, które zostaną objęte wsparciem, w zakresie aktywnej integracji. Pozostałe osoby de-

Termin wniesienia II raty opłaty za korzystanie z Twojego zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych mija:
31 maja 2009. Jeżeli chcesz zachować
ciągłość sprzedaży – zapłać już dzisiaj!
Pamiętaj, przekroczenie terminu wiąże
się z automatycznym wygaśnięciem
zezwolenia i 6 miesięcznym okresem
karencji!
Więcej informacji: 075 75 47 704
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klarujące udział w projekcie zostały wpisane
na listę rezerwową.
W ramach projektu „Kapitał ludzki – inwestycje w człowieka”, realizowanego przez
Powiaty Urząd Pracy w Jeleniej Górze, a
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 24 kwietnia
Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał umowę o zorganizowanie stażu dla osoby znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji na
rynku pracy. (jm)

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklars

TO BYłA mAJÓWKA
Majowy Zawrót Głowy - pod takim hasłem
odbyło się w miniony weekend w Szklarskiej
Porębie szereg imprez dla gości i mieszkańców miasta. Od wielu już lat majówka w pierwszych dniach miesiąca jest dla nas nie tylko
trzydniowym wytchnieniem od pracy, ale również czasem bliższych i dalszych podróży a
także małym przedsmakiem wakacji. Wszyscy ci, którzy wybrali się w te
dni do Szklarskiej Poręby
mogli cieszyć się naprawdę
piękną pogodą na szlakach
turystycznych jak również
aktywnie uczestniczyć w ciekawych imprezach, specjalnie przygotowanych atrakcjach i koncertach na świeżym powietrzu. Jak co roku
Referat Promocji Miasta koordynował wydarzenia i
atrakcje, które czekały na
naszych gości. Wachlarz propozycji był rozpięty i bardzo
atrakcyjny.
Tanecznie i koncertowo
W sobotę i w niedzielę Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej przy
współpracy z Referatem Promocji Miasta
przygotował szereg atrakcyjnych występów
i koncertów odbywających się na terenie Parku Miejskiego Esplanada. W programie były
występy artystyczne szkół podstawowych i
przedszkoli, pokazy taneczne oraz szereg
trwających do późnego wieczora koncertów
zespołów: W Tym Sęk, Kosmos Mega Sound
System, East West Rockers, Druids oraz Balkan Sevdah.
Podczas majówki ogłoszone zostały również wyniki konkursu plastycznego "Jak wygląda MOKSiAL'ek".
Szczególnym wydarzeniem podczas majowego Zawrotu Głowy była 15 rocznica
działalności Kosmos Mega Sound System.
DJ Jasiu to niestrudzony animator kultury w
Szklarskiej Porębie a także poza jej granicami. W piątkowy Wieczór w Klubie Jazgot
odbyła się impreza przebierana – kosmos.
Mieszkańcy i turyści licznie zgromadzeni w
klubie bawili się do rana. W sobotę w Parku
Miejskim Esplanada miał miejsce ciąg dalszy
obchodów 15 -lecia działalności Kosmos
Mega Sound System. Rozbrzmiewały dźwięki reggae i dancehall. Dla kilkutysięcznej publiczności zagrali zaproszeni przez DJ Jasia
goście a solenizant otrzymał od Burmistrza
Arkadiusza Wichniaka złotą płytę.
Biegiem po resztkach śniegu
Jak co roku tak i w tym nie zabrakło chętnych chcących pożegnać resztki śniegu.
Około 40 uczestników stanęło na „starcie”
ostatniego biegu. Na 300 m trasie zawodnicy już po raz ostatni mięli okazję ubrać bie-
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gówki i tym razem bez rywalizacji, a dla zabawy przybiec do mety. Na zwycięzców, a w
tym przypadku wszyscy nimi byli, czekały kiełbaski i miła atmosfera. Natomiast nad całością imprezy czuwał Pan Julian Gozdowski,
którego nie mogło zabraknąć. Dodatkowym
elementem, który wniósł w Śnieżną Majówkę wiele radości, była wizyta przedszkolaków.

Na Polanie Jakuszyckiej zostały im wręczone dyplomy, medale i drobne upominki za
przepięknie namalowane prace, których tematem były: „Moje wspomnienia z Biegu Piastów”.
Należy też wspomnieć,
że Śnieżną Majówkę odwiedziła grupa niepełnosprawnych dzieci ze Stowarzyszenia ICH LEPSZE JUTRO, które przyjechały tu aż
z Tarnowa. W czasie imprezy można było zakupić ich
prace wykonane podczas
terapii zajęciowej. Dzięki hojności Pana Eugeniusza Zielenkiewicza właściciela Hotelu Las dzieci miały okazję
spędzić kilka dni w górach,
odwiedzić najpiękniejsze
miejsca w Karkonoszach i
Górach Izerskich.
Beltain w Chacie Walońskiej
Beltain - zwane czasem Beltane, Nocą
Walpurgii czy Ogniami Boga Bela, jest jednym z najważniejszych świąt celtyckich. To
święto ognia, które kończy wiosnę i obchodzone jest w nocy z 30 kwietnia na 1 maja.
Jest jednym ze świąt dzielących rok celtycki na dwie części – od Beltain zaczyna się jasna i ciepła połowa roku, w której króluje
światło, słońce i jego ciepło. Ta połowa roku
trwa do Samhain, od którego zaczynają
przeważać energie księżycowe, zimno i
mrok. Celtyckie obrządki przybliżyła gościom Chaty Walońskiej - Biała Wiodąca
Wiedźma Walońska Rita.

Dla każdego coś
Wśród imprez trwających w czasie weekendu majowego każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Pod dolną stacją wyciągu na Szrenicę Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej zorganizowało mini plenery malarskie
"Karkonoskie Inspiracje". Prace wykonane w
trakcie tych plenerów zostaną zaprezentowane na wystawie w galerii KCEE.
W Hotelu "LAS" rozegrano natomiast
Otwarty Majowy Nocny Turniej Tenisa Ziemnego, trwający naprawdę do późna, bo do godziny 1 w nocy. Najlepszymi nocnymi tenisistami okazali się mieszkańcy Szklarskiej
Poręby : Adrian Graf (I miejsce), Andrzej Policht (II) i Dariusz Hudoba (III).
Również podczas tegorocznej majówki odbyło się oficjalne otwarcie Dużej Sztaudyngerowskiej Trasy Turystycznej, biegnącej
od domu Jana Izydora Sztaudyngera przy ulicy 1 Maja 55 dookoła Szklarskiej Poręby. Trasa powstała z inicjatywy Stowarzyszenia
„Puch Ostu” w ramach projektu „Wędrówki z
fraszką”. Jej celem jest zachęcenie do zapoznania się z twórczością Jana Sztaudyngera ...również podczas wędrówek krajoznawczych. Więcej na ten temat napiszemy
w kolejnym numerze biuletynu.
Podczas trzech dni majówki można było
także uczestniczyć w Ekstremalnej Majówce szkoły górskiej Quazar, Szklanej Majów-

ce w Leśnej Hucie a także poznać kolekcję
minerałów i kamieni półszlachetnych w czasie dni otwartych Chaty Walońskiej.
Rowerzyści wzięli udział w Memoriale
Jurka Zawadzkiego – jednego z cyklu zawodów Karkonosze Tour MTB ’09.
Przez cały majowy weekend gościliśmy
ekipę dziennikarzy z Programu Pierwszego
Polskiego Radia. Liczne łączenia ze studiem
w Warszawie i wejścia „na żywo” sprawiły, że
o Majowym Zawrocie Głowy można było usłyszeć w całej Polsce.
(eg/Referat Promocji Miasta)
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memORIAł JURKA
42 minuty i 53 sekundy potrzebował
Adam Dragan z KS Lechia Piechowice,
aby pokonać 20 km trasę III Memoriału Jerzego Zawadzkiego rozegranego 3 maja
w Szklarskiej Porębie. Na starcie tego krótkiego, choć wymagającego wyścigu stanęło prawie 70 zawodników i zawodniczek
ścigających się w sześciu kategoriach
wiekowych.
Trasa wyścigu poprowadzona była dobrze znanymi szlakami rowerowymi w rejonie Drogi pod Reglami. To właśnie tutaj
narodziły się polskie maratony MTB. Jerzy
Zawadzki, którego pamięci organizowane
są zawody, był jednym z pierwszych organizatorów maratonów w kraju. To on wyznaczał m.in. kultowy podjazd na Petrowkę i większość trasy maratonu rozgrywanego podczas Festiwalu Rowerowego or-

ganizowanego od 13 lat w Szklarskiej Porębie. On też współtworzył system tras „Rowerowej Krainy”, która dzisiaj liczy już 500
km oznakowanych szlaków w Karkonoszach i Górach Izerskich (www.rowerowakraina.com)
Przyjaciele i rodzina Jurka Zawadzkiego ufundowali nagrodę specjalną. Rower
górski wartości ponad 2000 złotych wygrał
w konkursie pan Ryszard Rokosz z Wrocławia, który ścigał się w kategorii Masters
III. Życzymy sukcesów w kolejnych startach
i mamy nadzieję, że będą to tylko zwycięstwa na szczęśliwym nowym rowerze!
Organizatorzy: Stowarzyszenie Cyklistów, LOT i MOKSiAL dziękują wszystkim
zaangażowanym w przygotowania i przebieg imprezy.

Nasi na podium
miejsce 2
Bartosz Jordan Talvi Sport
Szklarska Poręba Młodzik 1:06:45,83
miejsce 3
Łukasz Kaczmarczyk
Talvi Sport
Szklarska Poręba Młodzik 1:06:57,02
miejsce 1
Patryk Kaczmarczyk
Talvi Sport
Szklarska Poręba Junior 0:48:54,42
miejsce 3
Daniel Oliwa Talvi Sport
Szklarska Poręba Junior 0:51:30,98
Szczegóły na stronie
www.mtb.szklarskaporeba.pl oraz
www.mtb.karkonosz.pl
(Referat Promocji Miasta)

GLOBTROTeR W SZKLARSKIeJ
Pod koniec kwietnia w Szklarskiej Porębie gościliśmy Stowarzyszenie Dziennikarzy Podróżników Globtroter. Stowarzyszenie liczy 384 członków z prasy, radia i
telewizji. Jest wśród nich czołówka kochających podróże reporterów: Ryszard
Badowski, Beata Pawlikowska, czy Zosia
Suska. Natomiast tzw. członkami wpierającymi są najczęściej znani podróżnicy jak
Andrzej Urbańczyk czy osoby z szeroko
pojętej branży turystycznej, np. Bożena
Jarnot- Konsul Honorowy naszego kraju na
Hawajach.
Do Szklarskiej Poręby zawitało 36

dziennikarzy, był wśród nich min. Michał
Fajbusiewicz, którego wszyscy głównie
znają z programu 997, a tym czasem Pan
Michał regularnie pisze do miesięcznika
„Moda i Styl”. Naszym gościem był również
Tomasz Ławecki z czasopisma „Świat i Podróże” oraz wielu innych z branży turystycznej . Dziennikarze spędzili u nas 3 dni
podczas, których odkrywali magiczny urok
Szklarskiej Poręby i podziwiali walory turystyczne naszego miasta i okolic.
Miejmy nadzieję, że już niebawem zobaczymy pierwsze efekty tej podróży po
szlakach Ducha Gór w postaci artykułów

i ciekawych relacji.
Inicjatorem i współorganizatorem objazdu studyjnego dziennikarzy był Referat
Promocji Miasta i Hotel Las, który równocześnie zapewnił gościom zakwaterowanie.
Podczas wizyty także duże zaangażowanie i wkład wnieśli mieszkańcy i przedsiębiorcy naszego miasta , wśród nich Państwo Kłopotowscy właściciele Schroniska
na Szrenicy, Państwo Sieleccy- Schronisko Kamieńczyk, Bractwo Walońskie, właściciele Leśnej Huta. Wszystkim wymienionym serdecznie dziękujemy.
(Referat Promocji Miasta)

FOTOGRAFICY DLA mIASTA
Trwają prace nad udoskonaleniem oficjalnej strony miasta
Szklarska Poręba, a jednym z
głównych zadań jest wzbogacenie strony ciekawym, profesjonalnym materiałem zdjęciowym. Istnieje również potrzeba
wzbogacenia banku zdjęć Referatu Promocji Miasta, który
wykorzystuje zdjęcia w celach
promocyjnych i marketingowych.
W związku z tym zapraszamy
do współpracy wszystkich fotografów - amatorów i zawodowców, którzy posiadają w swoim
zbiorach zdjęcia z naszego miasta i regionu.
Zdjęcia można przekazać:
1) nieodpłatnie i będą to prace
traktowane jako swoista reklama
twórczości autora na portalu
miasta i w materiałach promocyjnych (zdjęcia będą w każdym
wypadku podpisane imieniem i
nazwiskiem autora)
2) w formie oferty z wyceną za
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każde zdjęcie w zależności od
sposobu jego wykorzystania (internet, druk).
Oferty w postaci plików zdjęć
- wglądówek nagranych na płycie CD prosimy przesyłać na adres Informacji Turystycznej: ul.
Jedności Narodowej 1a 58-580
Szklarska Poręba, koniecznie z
dopiskiem na kopercie "magiczna strona miasta - zdjęcia".
Na płycie CD (na krążku)
musi się znaleźć opis:
-"magiczna strona miasta - zdjęcia"
- imię i nazwisko autora, adres
zamieszkania, e-mail i telefon
kontaktowy
- forma przekazania zdjęć - nieodpłatna lub odpłatna.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.szklarskaporeba.pl w aktualnościach.
(it)
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la, który wywiadu udzielał pół roku później.
Chodziło wyłącznie o sprawdzenie zgodności podjętej kiedyś uchwały z prawem,
po to, aby nie popełniać w przyszłości tych
samych błędów.
Miasto za wyjaśnienie sprawy musiało
zapłacić 240 złotych postępowania sądowego. Uznano więc, że jeśli rażący błąd został popełniony przez byłego przewodniczącego, to on powinien zwrócić pieniądze
do budżetu miasta. Ważne jest tu stwierdzenie „rażący”, bowiem sąd stwierdził że,
było to „kwalifikowane naruszenie prawa”,
a pan Andrzej Kusztal biorąc pod uwagę
posiadane wykształcenie, wieloletnią praktykę samorządową oraz poziom wiedzy,
powinien zdawać sobie z tego faktu sprawę. Takiej też treści pismo zostało wysłane
do byłego przewodniczącego. Kilka dni
później zastępca burmistrza otrzymał cytowany wcześniej SMS.
Więcej o błędnej uchwale z 2005 roku
pisaliśmy w biuletynie nr 2/09 z 12 lutego
http://www.szklarskaporeba.pl/files/biuletyn/gazeta%2024_internet.pdf (bz)

SPROSTOWAnIe
W Nowinach Jeleniogórskich 7 kwietnia
ukazał się artykuł pt.” Kto jest gnidą pod
Szrenicą”, w którym zamieszczono nieprawdziwe informacje. Autor publikacji
zaprezentował treść SMS, jaki do zastępcy burmistrza wysłał Andrzej Kusztal były
przewodniczący Rady Miasta poprzedniej kadencji samorządu. Andrzej Kusztal
napisał w nim: "Wygląda na to, że gnida zasługuje na potraktowanie adekwatne do jej
psychopatycznych wyczynów". Autor tekstu w Nowinach Jeleniogórskich tak wyjaśniał przyczyny:
"Aby wyjaśnić tło stosunków byłego szefa rady i zastępcy burmistrza, trzeba cofnąć się do okresu przed styczniowym referendum w sprawie odwołania Rady Miasta w Szklarskiej Porębie. Andrzej Kusztal pozwolił sobie na krytykę obecnych
władz.(...)
Krytyka zabolała szefów miasta. Postanowili udowodnić, że rada pod przewodnictwem pana Kusztala naruszyła prawo.

(...)Aby być pewnym, że Rada Miasta
z przewodniczącym Kusztalem na czele,
naruszyła prawo, obecne władze miasta
skierowały sprawę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
Sąd wydał wyrok, w którym potwierdził, że
radni w 2005 złamali przepisy."
Z cytowanych obszernych fragmentów
wynika, że władze miasta sprawę uchwały stawek wody skierowały do sądu po prasowej krytyce (grudniowo-styczniowej),
jaką tuż przed referendum zaprezentował
były przewodniczący rady miasta pan Andrzej Kusztal. Jest to nieprawdziwa informacja, ponieważ sprawa do sądu trafiła w
czerwcu 2008 roku na kilka miesięcy
przed ogłoszeniem zamiaru przeprowadzenia referendum i na pół roku przed
wspomnianą prasową krytyką.
Jak wynika z dat, skierowanie sprawy
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie miało żadnego związku z prasowymi wypowiedziami Andrzeja Kuszta-

DZIAł ŚWIADCZeŃ
RODZInnYCh
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wydał 2 decyzje żądania zwrotu kwot
nienależnie pobranych świadczeń. W 38
postępowaniach wobec dłużników alimentacyjnych przekazano dane z wywiadu i oświadczeń majątkowych komornikom prowadzącym postępowanie egzekucyjne świadczeń alimentacyjnych oraz organom właściwym wierzyciela. 9 dłużników wezwano do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy
jako osoby bezrobotne albo poszukujące pracy, wysłano 9 informacji do
Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie
aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. (MOPS)
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KOmUnIKAT KSWIK
Uprzejmie informujemy, że inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne wchodzą na tereny bardzo uzbrojone i stąd
częste uszkodzenia naszej sieci wodociągowej przez wykonawców robót.
Tych zdarzeń nie możemy przewidzieć,
aby uprzedzić naszych odbiorców.
Przy pracach planowanych informujemy z wyprzedzeniem. Za niedogodności przepraszamy.
Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. o/ Szklarska Poręba
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SPłYnĘLI KAmIennĄ
Już po raz 26. w trakcie wiosennych,
kwietniowych roztopów koryto rzeki Kamiennej stało się areną widowiskowych
zawodów kajakowych. W rozegranych
Mistrzostwach w Kajakarstwie Górskim
AMP Kamienna 2009 wystartowało 77 zawodników, gotowych zmierzyć się z rwącym nurtem naszej rzeki.
Na usianej wielkimi głazami Kamiennej ustanowiono dla kajakarzy ok. 800
metrowy odcinek – jeden z najtrudniejszych w Polsce. Wzdłuż rzeki czuwały
ekipy asekuracyjne, pomagające wszystkim tym, którym nie udawało się pokonać
całej trasy. Jak powiedział Robert Szymacha, komandor Mistrzostw - kajakarz
musi dobrze czytać wodę i musi widzieć,

jak układa się nurt. Trudność sprawiały
głównie odwoje - jeden zaraz za kataraktą i drugi przy mecie. Taki odwój, tworzą-

cy się za progiem skalnym, może zatrzymać kajakarza lub go wywrócić, natomiast praktycznie zaraz po wywrotce, kajakarz zostaje z odwoju "wyciągnięty"
przez wypływającą wodę.
Najlepszą ekipą, która dała sobie
świetnie radę w spływie była drużyna
KKK Jelenia Góra w składzie: Tomasz
Czaplicki, Michał Wrzal, Marcin Matecki, Marcin Marchowski. W kategorii amatorskiej mężczyzn w eliminacjach wygrał
Tomasz Kukuła z drużyny "Miłość i Porąbanie" , natomiast w finałach zwyciężył Jacek Daszkowski z drużyny Retendo Team It's My Dream. Wśród kobiet
pierwsze miejsce zdobyła Małgorzata Liber z klubu "Bystrze". Najlepszy wynik w
kategorii zawodniczej mężczyzn osiągnął
Tomasz Czaplicki z drużyny KKK Jelenia
Góra. (eg)

mTB SZKLARSKA PORĘBA ‘09
7 wyścigów rowerowych zaplanowano w tym roku w Szklarskiej Porębie. Nic dziwnego,
przecież to stolica Rowerowej
Krainy. Zaczeliśmy 3 maja Memoriałem Jurka Zawadzkiego.
Rusza druga edycja Karkonosze
Tour MTB. Zawodnicy będą mieli w
tym roku do wyboru 16 startów, z
czego połowa rozegrana zostanie
w Szklarskiej Porębie.
Organizatorem większości wyścigów pod Szrenicą jest Lokalna
Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Cyklistów we współpracy z Urzędem Miasta, Biegiem Piastów i
Bike Action.
Zwracamy się z prośbą o współpracę i sponsoring (nagrody dla zawodników) przy organizacji tegorocznej klasyfikacji i zawodów MTB SZKLARSKA
PORĘBA. Z naszej strony oferujemy promocję Państwa przedsiębiorstwa i produktów podczas zawodów rowerowych organizowanych przez nasze stowarzyszenia w dniach: 3.05, 4.07, 18.07, 30.08 i
26.09 na terenie Szklarskiej Poręby oraz
na stronie internetowej www.mtb.karkonosz.pl, a także przy publikacjach medialnych poświęconym Karkonosze Tour
MTB ’09.
W ubiegłym roku cykl przez cały sezon
był opisywany przez wszystkie najważ-

niejsze serwisy i portale rowerowe. Publikacje pojawiały się też w prasie lokalnej
oraz branżowej związanej z marketingiem. W wyszukiwarce Google po wpisaniu Karkonosze Tour MTB wyświetlanych jest ponad 80 różnych wyników na ten
temat na kilkudziesięciu stronach internetowych. Strona internetowa cyklu pod
adresem www.mtb.karkonosz.pl w okresie
od 1 maja do 30 września odwiedzona została ponad 40 000 razy.
Dziennikarze prasowi zwracają uwagę na
profesjonalne podejście organizatorów do
promocji i bardzo szeroką oraz aktywna politykę promocyjną całego cyklu i regionu jako
miejsca do uprawiania kolarstwa górskiego.
Rowerowa Kraina, to system szlaków
rowerowych przygotowany przez Stowa-

nOWOŚCI nA STROnIe
Cały czas rozwijana jest internetowa
strona miasta. Niedawno zainstalowany został newsletter. Wystarczy zarejestrować się
podając swój adres e-mail, aby zacząć
otrzymywać komunikaty, ogłoszenia, informacje z życia miasta wprost na swoją
skrzynkę poczty elektronicznej. Z każdym
tygodniem rozsyłanych za jego pośred-
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nictwem informacji będzie coraz więcej.
Następnym narzędziem będzie RSS.
Jest to oprogramowanie, które pozwoli
sprawdzić nowości informacyjnej bez konieczności wchodzenia na stronę internetową miasta. Takie usługi oferują też coraz
częściej nowe telefony komórkowe i niektórzy operatorzy GSM. (sk)

rzyszenie Cyklistów ze Szklarskiej Poręby w Karkonoszach i
Górach Izerskich. Kilkaset kilometrów tras rowerowych to niewątpliwie jedno z najlepszych
miejsc do uprawiania kolarstwa
górskiego. Rosnąca konkurencja
innych regionów Polski, w których miejscowości wykorzystują
rowerowe doświadczenia Szklarskiej Poręby, powodują, że musimy cały czas być bardzo aktywni. Poprzez organizację imprez rowerowych gwarantujemy
sobie stałą obecność w mediach,
a tym samym promocję miasta.
W sprawie ufundowania nagród lub
przekazania darowizn na ich zakup, prosimy o kontakt z zarządem Lokalnej Organizacji Turystycznej (www.lot.szklarskaporeba.org) lub Referatem Promocji
Miasta.
Zawody rozgrywane w Szklarskiej Porębie 2009:
3.05 Memoriał Jurka Zawadzkiego –
wyścig na 20 km – LOT & Cykliści
27.06 Maraton Szklarski LOT/Cykliści
18.07 Wyścig Australijski LOT/Cykliści
15.08 Bike Action – FESTIWAL ROWEROWY – Maraton i inne
16 lub 30.08 Uphill Łabski Szczyt XCP
LOT/Cykliści
29.08 Maraton Grabek Promotion
26.09. Maraton Ducha Gór LOT/Cykliści Finał Karkonosze Tour MTB
LOT/Cykliści
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