Pierwszy, profesjonalny ośrodek narciarstwa biegowego i biathlonu, ma coraz
większą szansę na powstanie w Szklarskiej Porębie. W Warszawie podpisany został list intencyjny w tej sprawie. Sygnatariuszami są w Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec oraz Burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński.

Koncepcja zakłada budowę na Polanie
Jakuszyckiej całorocznego ośrodka treningowego, który w razie potrzeby bardzo
szybko może zostać dostosowany do organizacji zawodów w narciarstwie biegowym i biathlonie. Przygotowana
koncepcja przewiduje wybudowanie w miejscu dotychczasowych budynków Stowarzyszenia
Bieg Piastów, obiektu w którym
znajdą się szatnie, sanitariaty, natryski, gastronomia, wypożyczalnie sprzętu sportowego, pomieszczenia techniczne. Ośrodek
treningowy dysponować ma też
częścią noclegową. Oczywiście
podstawowym elementem całości
jest Polana Jakuszycka, która ma
zostać przebudowana w sposób
umożliwiających organizację zawodów narciarskich i biathlonowych bez potrzeby budowania drogiej,
tymczasowej infrastruktury. Powstanie nowoczesna strzelnica biathlonowa i tzw. stadion zimowy czyli miejsce startu i mety.
Do tego zwiększy się liczba miejsc parkingowych wzdłuż całej Polany Jakuszyckiej. Docelowo powstać ma też trasa
nartorolkowa umożliwiająca treningi i rozgrywanie zawodów w sezonie letnim.
Budowa ośrodka jest możliwa dzięki
podpisanej na początku roku umowie
dzierżawy ze Stowarzyszeniem Bieg Piastów, które jest właścicielem Polany Jakuszyckiej. Miasto zdecydowało się poprowadzić inwestycję, ponieważ samorząd
może liczyć na wyższe dotacje. Wsparcie
finansowe oprócz Ministerstwa Sportu
deklaruje także, w podpisanym liście intencyjnym, Marszałek Dolnośląski. Samorząd województwa aktywnie wspiera

narciarstwo biegowe od wielu lat.
Minister Joanna Mucha podczas niedawnej wizyty we Wrocławiu oświadczyła, że oczekuje teraz już tylko wniosku o dofinansowanie.
Wówczas

rych byłoby to przede wszystkim prestiżowe zadanie.
Wstępnie koszt budowy ośrodka szacowany jest na poziomie około 35 mln
złotych. Dużą pozycją wydatków będą

użyte technologie przyjazne środowisku
a jednocześnie obniżające koszty funkcjonowania ośrodka, przede wszystkim
ogrzewania. Ośrodek ma bowiem zarabiać
na swoje utrzymanie. Jest to warunek
przeprowadzenia całej inPolana Jakuszycka
westycji.
będzie odmieniona
Biznesplan jak i dotychczasowa działalność
ośrodka lekkoatletycznego
w Szklarskiej Porębie,
który wykazuje zyski, pokazują, że całość będzie
się finansować. Docelowo
ma powstać jeden podmiot
zarządzający.
Polana Jakuszycka nadal
będzie dostępna dla amatorów. Zmieszczą się na
niej zarówno sportowcy
trenujący wyczynowo na
wypowiedziane słowa dziś zostały po- swoich trasach z homologacją FIS, jak i
twierdzone w podpisanym liście inten- amatorzy, którzy w Górach Izerskich
cyjnym, w którym Minister Sportu i Tu- mają do dyspozycji dziesiątki kilometrów
rystyki chce współpracować na rzecz tras biegowych.
rozbudowy Ośrodka Narciarstwa BiegoPowstaje oczywiście pytanie po co to
wego i Biathlonu w Szklarskiej Porębie- wszystko? Narciarstwo biegowe bez
Jakuszycach. Dokument jest więc czymś względu na to jak długo będzie trwać kaw rodzaju promesy, że inwestycja będzie riera Justyny Kowalczyk będzie się wciąż
wspierana ze środków Funduszu Rozwoju rozwijać. Sport ten staje się coraz bardziej
Kultury Fizycznej. To otwiera samorzą- masowy. Letnie bieganie w ostatnich ladom drogę do rozpoczęcia prac projek- tach przeżywa renesans. Zimą te osoby na
towych, które są kosztowne.
nogi zakładają narty. Rosnąca grupa amaDotychczas przygotowane plany to torów będzie więc miała do dyspozycji
tylko koncepcja, która pokazała, że jest ośrodek z zapleczem sanitarno-socjalmożliwa budowa profesjonalnego nym na europejskim poziomie. Dziś taośrodka oraz jakie warunki trzeba spełnić. kich warunków na Polanie Jakuszyckiej
Teraz trzeba to przełożyć na kompletną nie ma. Liczba sportowców trenujących
dokumentację budowlaną. Spodziewam wyczynowo biegi narciarskie rośnie wraz
się ciekawych ofert. Zainteresowanie wy- z grupą amatorów. Oni będą mieli ośrodek
kazują znane biura projektowe, dla któ- treningowy w kraju.

Od kwietnia pracownicy Urzędu wraz
ze Strażą Miejska rozpoczęli kontrole gospodarki nieczystościami ciekłymi w naszym mieście. Według przepisów prawa
obowiązkiem właściciela jest przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Tylko w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub
ekonomicznie nieuzasadniona, właściciel
ma obowiązek wyposażyć nieruchomość
w bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.
Właściciele tych nieruchomości, które
nie są jeszcze podłączone do miejskiej
sieci kanalizacyjnej powinni udać się do
Karkonoskiego Systemu Wodociągów
i Kanalizacji w Szklarskiej Porębie przy
ul. Krasińskiego 1a i złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do podłączenia swojej nieruchomości do sieci.
Do momentu wpięcia nieruchomości do
miejskiej kanalizacji, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
terenie miasta Szklarska Poręba, przyję-

tym Uchwałą nr XXXII/402/2013 Rady
Miejskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. każdy
z właścicieli ma obowiązek opróżniać
zbiorniki na nieczystości ciekłe (tzw.
szamba) z częstotliwością nie rzadziej niż
raz na dwa miesiące.
Podczas kontroli pracownicy urzędu
mają prawo sprawdzić dokumenty potwierdzające opróżnianie zbiorników na
nieczystości ciekłe i porównać je z rachunkami za zarzucie wody. Ilość wywiezionych ścieków musi być równa ilości zużytej wody. W przeciwnym
wypadku istnieje podejrzenie, że nieczystości są opróżniane w sposób zabroniony prawem. W związku z tym, właściciele nieruchomości nie podłączonych
do miejskiej sieci kanalizacyjnej mają
obowiązek przechowywać faktury lub
umowy za wywóz ścieków i okazać się
nimi podczas kontroli.
Przypominamy również o obowiązku
zgłaszania eksploatacji przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Wiosenne porządki
Wiosna w pełni więc mieszkańcy przystąpili do porządkowania terenów wokół swoich posesji co bardzo nas cieszy. Jednak
zdarzają się osoby które próbują "iść na
skróty". Oto dwa autentyczne przykłady
czego nie wolno robić podczas porządkowania swoich terenów.Starszy pan zgrabiwszy wszystko wokół swojego budynku
wrzucił to na taczkę i ruszył z nią rześko w
stronę niezabudowanej działki. Na działce
(prywatnej) opróżnił taczkę i wracał
w stronę swojego domu. Kiedy został zatrzymany i zapytany dlaczego wysypuje
śmieci w tym miejscu odpowiedział,że
przecież "robi porządki". Oczywiście
wszystko co zostało wysypane musiało
wrócić na jego posesję i zutylizowane
przez odpowiednią firmę.W drugim przypadku sąsiad chciał pomóc starszej pani
więc zabrał od niej wersalkę i rozpalił sobie ognisko przy budynku. Zanim ognisko
na dobre się rozpaliło już musiał je gasić
ponieważ takie postępowanie jest zabronione. Wersalka musiała trafić na wysypisko śmieci a sam stracił 100 zł, gdyż otrzymał mandat tej wysokości.
Warto wiedzieć, że kara za spalanie śmieci
może sięgnąć 500 zł.
Żywołapka
Od kilku miesięcy Straż Miejska dysponuje
urządzeniem pod nazwą „żywołapka”.
Służy ono to łapania i przewożenia dzikich

zwierząt, które podchodzą zbyt blisko zabudowań, a także bezpańskich psów.
Klatka do soboty znajdowała się na ul.
Brzozowej gdzie odławiane były biegające
psy. W sumie złapano trzy zwierzaki, które
zostały odwiezione do schroniska w Jeleniej Górze. Od początku roku do schroniska zostało wywiezionych z terenu miasta
9 psów oraz 1 kot.Około 20 interwencji dotyczyło zwierząt dziko żyjących głównie
saren (padłe lub ranne gdzie niezbędna była
pomoc lekarza weterynarii).
Zmiana siedziby
Informujemy, że Straż Miejska zmieniła
siedzibę i zajmuje lokal przy ul. Jedności
Narodowej 32 (nad Strażą Pożarną). Telefony pozostały bez zmian:biuro-75-717-3941patrol- 603-376-607komendant-605499-077

Żywołapka

Już wkrótce w całej Polsce sygnał telewizyjny nadawany będzie jedynie nowoczesną metodą cyfrową. Dzięki temu wszyscy
uzyskamy dostęp do większej liczby programów w znacznie lepszej jakości bez dodatkowych opłat. Nadajniki analogowe
będą wyłączane na Dolnym Śląsku
w dwóch etapach: 22 kwietnia i 23 lipca
br. W najbliższym czasie wszyscy musimy
sprawdzić, czy jesteśmy przygotowani na
odbiór telewizji cyfrowej. Informacje zawarte w tej ulotce powinny w tym pomóc.
Zachęcam również do korzystania z infolinii oraz pomocy osób i instytucji wskazanych w niniejszej broszurze.
Aleksander Marek Skorupa
Wojewoda Dolnośląski

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Bezpłatna infolinia: 800 007 788

11 kwietnia w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 zorganizowano już po raz kolejny konkurs wiedzy pod hasłem „Kar-

tania związane z naszym regionem, utrwalając w ten sposób wiedzę na temat otaczających nasz region gór, najwyższych

MOKS i AL - Pani Katarzyna Maczel. Poziom wiedzy naszych milusińskich zaskoczył wszystkich, dlatego jury postanowiło nagrodzić wszystkie drużyny I
miejscem. Dzieci otrzymały dyplomy i
upominki ufundowane przez Biuro Promocji Miasta, Centrum Edukacji Ekologicznej przy KPN oraz panią Kamilę Naumowicz. Każda placówka otrzymała
również karmniki ufundowane przez pracowników KCEE.
Podczas słodkiego poczęstunku dzieci
nawiązały nowe znajomości. i przyjaźnie.
Miały również okazję wspólnie pobawić
się przy utworach muzycznych opracowanych metodą Batii Strauss.
Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom, opiekunom, jury, rodzicom za poświęcony czas i zaangażowanie w edukację dzieci.
Dyrektor i pracownicy
Przedszkola Samorządowego nr 1
w Szklarskiej Porębie

konosze znane dzieciom”. Do konkursu
przystąpiło pięć drużyn dzieci 6 letnich
z: Przedszkola Publicznego z Karpacza,
Starej Kamienicy, Podgórzyna, Przedszkola Samorządowego nr 1 i nr 2 ze
Szklarskiej Poręby.
Każda z drużyn zaprezentowała pozostały uczestnikom legendę związaną ze
swoją miejscowością.
Następnie drużyny odpowiadały na py-

szczytów, znajomości herbów okolicznych miejscowości, wodospadów, minerałów, roślinności i zwierząt występujących w Karkonoszach. Odpowiedzi
drużyn oceniało jury w składzie: wiceprzewodniczący Rady Miasta – Pan Mirosław Kupis, pracownicy KCEE przy
KPN - Pan Leszek Skrętkowicz i Pani Elżbieta Gerega, kierownik Biblioteki Miejskiej - Pani Halina Szyl oraz dyrektor

W Szklarskiej Porębie od lat prowadzona jest sprzedaż mieszkań na preferencyjnych warunkach. Wielu mieszkańców skorzystało z udzielanej bonifikaty i
wykupiło mieszkania komunalne na własność. Wciąż jednak jest wiele budynków,
w których gmina ma swoje lokale. Samorząd od kilku lat dąży do tego, aby
ujednolicić strukturę własnościową i aby
gmina miała mieszkania komunalne wyłącznie w budynkach, w których jest
100% właścicielem. Jest to związane z łatwiejszym zarządzeniem majątkiem. Zupełnie inaczej zarządza się budynkiem,
który jest w 100 procentach własnością
jednego właściciela.
Według aktualnych szacunków około
70 lokali komunalnych jest obecnie w budynkach w których prywatne mieszkania
stanowią około 80% powierzchni całego
domu. Do najemców tych lokali wkrótce
wysłane zostaną propozycje nabycia,
z możliwością rozłożenia zapłaty ceny za-

kupu lokalu na raty. Warto przypomnieć,
że Rada Miejska w Szklarskiej Porębie w
dniu 29 listopada 2012 r. zmieniła uchwałą
nr XXIX/362/2012 wysokość maksymalnej bonifikaty od sprzedaży ratalnej dla
wniosków złożonych w latach 2010-2013.
Ponadto utrzymała maksymalną bonifikatę przy jednorazowej zapłacie ceny,
dla wniosków złożonych w 2013 r. na poziomie 85,0%.
Dlatego też, osoby najmujące lokale
w budynkach wielorodzinnych, w których
większość lokali stanowi własność prywatną, powinny zgłaszać się do urzędu celem uzgodnienia warunków nabycia lokalu.
Powyższe działania nie będą wstrzymywały sprzedaży pozostałych lokali
gminnych. Często ich nabycie bywa
utrudnione ze względu na zaszłości sprzed
wielu lat i konieczność przeprowadzania
żmudnej i często długiej procedury administracyjnej.

W maju już po raz trzeci na terenie
Przedszkola nr 2 zorganizowany zostanie
Festyn Hutniczy. W tym roku dodatkowo
będzie połączony z obchodami 65-lecia
istnienia przedszkola na Hucie, którego
powstanie oraz funkcjonowanie przez
lata wiązało się z funkcjonowaniem Hutą
Szkła Kryształowego Julia.
18 maja w godz. 14.00-18.00 prowadzony będzie na żywo pokaz wyrobu
produktów szklanych w mobilnym piecu
hutniczym oraz pokaz grawerowania szkła
na mobilnym warsztacie grawerskim.
Przeprowadzony zostanie „III Międzynarodowy konkurs dmuchania szkła”. Zorganizowana będzie również wystawa
zdjęć z całej historii działania przedszkola. Będzie też prelekcja na tematy
związane z tradycjami hutniczymi w regionie. Nie zabraknie licznych konkursów
o historii Huty Szkła Kryształowego „Julia”. Atrakcją dla najmłodszych uczestników festynu będzie program sportowo-rekreacyjny oraz szklarskie warsztaty
artystyczne. W czasie festynu wystawione
zostaną dwa krótkie spektakle, w których
w jednym jako aktorzy wystąpią rodzice
a w drugim dzieci z Przedszkola nr 2. Odbędzie się także koncert lokalnego zespołu
wokalnego. W imieniu organizatorów
serdecznie zapraszamy na festyn wszystkich mieszkańców!(MOPS-MSL)

Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał
moje śmieci? Firma, z którą gmina zawrze
umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania
firmy odbierającej odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości wyłącznie w
drodze przetargu.
Co to jest deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Jest to dokument, w którym należy
zadeklarować, czy w nieruchomości odpady zbierane będą w sposób selektywny
czy zmieszany oraz wysokość miesięcznej
opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Opłata za wywóz odpadów sortowanych jest niższa.
W deklaracji trzeba również podać informacje, które pozwolą gminie ustalić wysokość opłaty. W Szklarskiej Porębie opłata za
odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych (domy bez wynajmu pokoi, mieszkania) oraz z nieruchomości w części zamiesz-

kałych i w części niezamieszkałych (np. pokoje gościnne, pensjonat z mieszkaniem właścicieli) obliczana jest wg średniomiesięcznego zużycia wody za rok poprzedni. Dane
dotyczące zużycia wody można uzyskać w
Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Krasińskiego 1a.
Opłata za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz na
których nie jest prowadzona działalność gospodarcza np. hotel, restauracja, sklep, biuro)
uzależniona jest od pojemności pojemnika.
Nie dopełnienie obowiązku złożenia deklaracji w terminie, czyli do 30 kwietnia
2013 r. spowoduje, że wójt, burmistrz lub
prezydent określi za właściciela nieruchomości wysokość opłaty za wywóz śmieci,
biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki,
w tym średnią ilość odpadów komunalnych
powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Czy po złożeniu deklaracji mieszkaniec
otrzyma nakaz płatniczy, fakturę? Nie. Tytuł wykonawczy wystawiany jest w przypadku nie złożenia deklaracji lub braku płatności za odpady. Nie jest również wystawiana
faktura VAT ponieważ od 1 lipca 2013 r.
zgodnie z ustawą opłata za śmieci traktowana
będzie jak inne opłaty lub podatek, które nie
podlegają podatkowi VAT.
Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jeżeli nieruchomość należy do
gminy? Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości – rozumie się
przez to współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomość w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki
właściciela nieruchomości obciążają osoby
sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w
rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 24
czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U.
z 2000r. nr 80, poz.903 ze zm.), lub właścicieli
lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
Czy Gmina zapewni kosze na odpady?
Nie. Obowiązkiem mieszkańca jest zakupienie
pojemników na odpady we własnym zakresie.
Decydując się na zbiórkę odpadów w sposób
zmieszany, wystarczy zaopatrzyć się w jeden
pojemnik na śmieci.
Przy segregacji, na nieruchomości powinny
być trzy pojemniki: na szkło, na odpady biodegradowalne, na odpady zmieszane (pozostałości z segregacji).
W przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, nie ma obowiązku posiadania pojemnika na odpady biodegradowalne. Należy jednak pamiętać, że firma która
będzie odbierać odpady nie odbierze z nieruchomości odpadów biodegradowalnych jeśli w
deklaracji zaznaczono, że na nieruchomości
znajduje się kompostownik.
Jeżeli mieszkaniec zadecyduje, że odpady
szklane będzie wyrzucać do tzw. gniazda na selektywną zbiórkę (ogólnie dostępne w mieście), może zrezygnować z pojemnika na
szkło pod nieruchomością. Należy tylko pamiętać, że wybierając selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ani szkło ani odpady biodegradowalne nie mogą trafić do pojemnika na
odpady zmieszane.
Jak często będą odbierane odpady?
Szczegółowy harmonogram odbierania odpa-

dów będzie dostępny zarówno na stronie
internetowej miasta jak i w miejscach publicznie dostępnych. Odpady zmieszane
odbierane będą z nieruchomości nie rzadziej niż raz na tydzień, odpady szklane –
jeden raz w miesiącu, odpady biodegradowalne w okresie letnim nie rzadziej niż
raz w tygodniu, a w okresie zimowym – nie
rzadziej raz na dwa tygodnie.
Jak zakwalifikować takie śmieci jak
pampersy i popiół? Jeśli mieszkaniec zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów,
popiół oraz pampersy należy wyrzucić do
pojemnika przeznaczonego na pozostałości z segregacji (odpady zmieszane).
Jakie będą obowiązki mieszkańca?
Ustawa zobowiązuje każdego wytwarzającego odpady do:
● wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty, którą właściciel nieruchomości będzie wpłacał do gminy;
● stosowania regulaminu utrzymania czystości i porządku;
● wyposażenia posesji w pojemniki na odpady
Ponadto w nowym systemie każdy właściciel nieruchomości zobowiązany będzie bez wezwania z urzędu, lecz na podstawie własnej deklaracji do uiszczania
opłaty za odpady komunalne w ustalonym
przez Radę Gminy trybie, sposobie i częstotliwości. Czyli tak samo jak z podatkami
od nieruchomości trzeba będzie pamiętać
o comiesięcznym wnoszeniu podatku za
wywóz nieczystości.
Co należy zrobić w przypadku już
podpisanej umowy z firmą odbierającą
odpady? Od 1 lipca 2013 r. usługę odbioru
od właścicieli nieruchomości w zamian za
opłatę zapewnia gmina. Właściciele nieruchomości do tego czasu powinni wypowiedzieć umowę na odbieranie odpadów
komunalnych zawartą indywidualnie.
Opłata przekazywana gminie w zamian za
świadczenie usługi odebrania i zagospodarowania odpadów będzie obowiązkowa.
Gdzie mam wyrzucić stary telewizor
czy lodówkę? Gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego
sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych elektrośmieci, czy innych
problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów,
z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.). Nie oznacza to, że w Szklarskiej
Porębie powstanie wysypisko odpadów
niebezpiecznych. W mieście powstanie
punkt, którym takie odpady będą tylko
zbierane i przekazywane dalej do wyspe-

cjalizowanych zakładów.
Na czym polega selektywna zbiórka odpadów w Szklarskiej Porębie? Przez selektywne zbieranie odpadów komunalnych
na nieruchomości należy rozumieć umieszczanie odpadów w pojemnikach/workach
z podziałem na następujące frakcje:
● szkło (razem kolorowe i białe) – w pojemniku lub niebieskim worku np.: butelki,
słoiki szklane po napojach i żywności,
szklane opakowania po kosmetykach;
● odpady ulegające biodegradacji (odpady
kuchenne pochodzenia roślinnego i odpady
zielone) – w pojemniku koloru brązowego
lub czarnym worku; np.: obierki i resztki warzyw i owoców, fusy po kawie i herbacie,
skorupki jajek i łupiny orzechów, części roślinne (kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte,
skoszona trawa, połamane gałęzie drzew i
krzewów);
● pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – w pojemniku np.: odpady higieniczne (pampersy, podpaski, waciki), popiół,
ceramika, porcelana, opakowania po olejach
spożywczych, tłusty zabrudzony papier;
Bioodpady mogą być poddawane proce-

sowi kompostowania w przydomowych
kompostownikach.
Pozostałe surowce wtórne: papier, metal
i plastik nadal trzeba będzie wrzucać do
ogólnie dostępnych pojemników, których
liczba zostanie zwiększona.
Co jeśli inni mieszkańcy bloku nie
będą segregować? Mieszkańcy bloków korzystają ze wspólnych pojemników do zbierania odpadów. Jeżeli część mieszkańców
nie segreguje odpadów, wówczas naliczana
jest opłata według wyższej stawki, ustalonej
przez radę gminy (tzn. stawki za odpady
zmieszane).
Jakie będą konsekwencje, jeżeli mieszkaniec zadeklaruje selektywną zbiórkę, a
w rzeczywistości będzie zbierał odpady
zmieszane? Kontrolującym, będzie firma,
która wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Kontroli będzie podlegał pojemnik na odpady, w przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie wydana
decyzja zmieniająca stawkę opłaty przyjęta
dla odpadów niesegregowanych.

W jaki sposób wyliczane są opłaty za odbiór odpadów w Szklarskiej Porębie?

10 kwietnia 2013 rok, godzina 17.00,
stok w Dolinie Szczęścia, ostatnie podrygi wiosennego śniegu, a tymczasem
do boju stają 34 osoby w bezpośredniej
walce na slalomie równoległym. Zawody na zakończenie sezonu miały być
przyjemnym i sympatycznym zamknięciem i zakończeniem narciarstwa alpejskiego w naszym mieście. To była ostatnia
szansa na rywalizację
narciarską.Ale jaką
rywalizację! Slalom
równoległy – bezpośrednia walka! Dwukrotnie trzeba pokonać przeciwnika, żeby
awansować do następnej rundy, a w
każdej następnej przeciwnicy są bardziej
wymagający. Ciężki,
wiosenny śnieg, a na
dole przy mecie – kibice, rodzice, dziadkowie, trenerzy!
Emocji nie brakowało. Większość kategorii wiekowych bardzo silnie obsadzona. Rywalizacja na najwyższym poziomie!Zaczniemy od najmłodszych.
Wśród chłopców z rocznika 2003
i młodszych los zetknął ze sobą chyba
dwóch najlepszych narciarzy w tej kategorii już na poziomie ćwierćfinału –
Dominik Żak i Wiktor Żmudziński stoczyli ze sobą pasjonujący pojedynek, gdzie w każdym z pojedynków decydowały centymetry.
Ostatecznie ćwierćfinał, jak również całe zawody, wygrał ten
pierwszy. W finale pokonał Nikodema Palewskiego. Natomiast
w walce o trzecie miejsce Szymon Rytau okazał się lepszy od
Tymona Świtalskiego. W tej
grupce startowało też aż trzech
reprezentantów rocznika 2007,
spośród których Tomek Jabłoński, mimo że odpadł już w
ćwierćfinale, otrzymał nagrodę
dla najmłodszego uczestnika zawodów. Wśród dziewcząt z tych roczników triumfowała Maja Michalik przed
Niną Kaczmarską. Nina miała najdłuższą drogę do finału, ponieważ uczestniczyła w biegach eliminacyjnych –
łącznie startował aż 8 razy, po drodze
zaś w pięknej walce, okrzykniętej przedwczesnym finałem pokonała w półfinale
Malwinę Świtalską. Ta zawodniczka

zajęła 3 miejsce, w pojedynku o brąz pokonując Tosię Krawietz.Wśród roczników 2002 -2000 nie było za dużo chętnych do startu, dlatego organizatorzy
zdecydowali dołączyć jeszcze rocznik
1999. W efekcie wśród chłopców pewnie wygrał Kuba Krystofiak przed Michałem Chwiejem i Kubą Kukulskim,

natomiast wśród dziewcząt triumfowała
Paulina Gola przed Anią Palińską. W
pojedynku o brąz Marysia Sokolińska
wygrała zaś z Joanną Krudys. Na koniec
została rywalizacja w koronnej konkurencji OPEN gdzie różnice pomiędzy
zawodnikami sięgały niejednokrotnie
kilkunastu lat. Tym razem los był bardziej łaskawy dla kibiców i rozstawił
dwóch faworytów Maćka i Bartka Bień-

kowskich na przeciwległych stronach
drabinki, dając nadzieję na piękny, bratobójczy finał. Ci dwaj zawodnicy
z czołówki Pucharu Polski i zawodów
FIS z tego sezonu nie zawiedli. Maciek
gładko pokonał Hanię Wołoszyn i Anetę
Palińską. Dodajmy, że Hania to także
czołówka Pucharu Polski, jednak dla
niej zabrakło już przychylności i trafiła

już w pierwszej rundzie na Maćka. Z
drugiej strony tabeli Bartek najpierw
gładko wyeliminował Maćka Sulimę,
jednak w półfinale Wojtek Kubiela postawił poprzeczkę znacznie wyżej. Potrzeba było aż 3 wyścigów, żeby wyłonić zwycięzcę – każdorazowo
minimalnie. W trzecim biegu Bartek pokazał jednak fantastyczną walkę, doganiając, a później wyprzedzając rywala.
Finał między braćmi wszyscy zebrani na
dole oglądali z zapartym tchem
– to był pokaz narciarstwa najwyższych lotów. Wygrał tą rywalizację Maciek – dwa lata
starszy i bardziej doświadczony, ale Bartek pokazał, że za
rok czy dwa będzie groźny.
Ostatecznie pięknie się skończyło, były nagrody i dyplomy
i słodkie co nieco przygotowane przez rodziców. Mamy
nadzieję, że te zawody to początek nowej, ale ciekawej tradycji w naszym mieście! Z tego
miejsca należą się też podziękowania dla osób zaangażowanych w organizację tej imprezy:Krzysztofowi
Hunkiewiczowi
–
za
udostępnienie stoku narciarskiego i wyciągu w Dolinie Szczęścia;Pawłowi Popłońskiemu z MOKSIALu za pośrednią
i bezpośrednią pomoc;Burmistrzowi
miasta Szklarskiej Poręby – Grzegorzowi Sokolińskiemu; Darkowi Tobiaszowi, właścicielowi sklepu ABC Turysty, za wsparcie z nagrodami;Całej
rzeszy zaangażowanych i pomocnych
rodziców i działaczy
klubu KS Szrenica,
głównego organizatora imprezy, których pozwolę sobie
wymienić:Zbigniew
Bieńkowski, Zbigniew Kubiela, Mariusz Wołoszyn, Marek Dzieniszewski,
Jakub
Koziński,
Przemek Stobiński,
Iza i Jarek Michalik, Iza Broś, Adam
Sulima, Asia Krawietz oraz grupie sportowej i około-sportowej z tegoż klubu:
Hani, Bartkowi, Maćkowi, Dominikowi, Wojtkowi, drugiemu Maćkowi
oraz Kasi.
Maciej Koziński

P.S. Kompletne wyniki oraz zdjęcia na:
http://www.facebook.com/pages/ Klub-Sportowy-Szrenica/ 415512008505444

27.04 – IV Wycieczka Szlakiem Wlastimila Hofmana –
bezpłatna wycieczka śladami wybitnego malarza. Start o godz.
9:00 przy Galerii Fotografii Jana Korpala (ul. Kilińskiego). Kolejne punkty wycieczki: Muzeum Ziemi JUNA, Wlastimilówka, Złoty Widok, Kościół Niepokalanego Serca NMP, Dom
Braci Hauptmannów, Kościół p.w. Bożego Ciała. Zakończenie
wycieczki przy grobie Państwa Hofmanów.
27.04-05.05 - Walońska Majówka – Sudeckie Bractwo Walońskie zaprasza na dni otwarte Chaty Walońskiej – siedziby Poszukiwaczy Skarbów Gór. Wszyscy chętni będą mogli zwiedzić
wystawę mineralogiczną z wielkogabarytowymi minerałami oraz
tajemnicze kamienne podziemia Chaty z paleniskiem. Organizator: Stara Chata Walońska JUNA, ul. Kołłątaja 12.
27.04-05.05 – Szklana Majówka – Spotkanie z wielowiekową tradycją hutnictwa w Szklarskiej Porębie. W tych dniach
dla dzieci promocyjne ceny biletów. Organizator: Leśna Huta,
ul. Kołłątaja 2.
27.04-05.05 – Huta Julia w Piechowicach – zwiedzanie huty,
warsztaty dla dzieci od 9:30 do 17:00. Wielka wiosenna wyprzedaż kryształów (sklep firmowy czynny od 9:00 do 18:00,
weekendy do 17:00). Huta Julia ul. Żymierskiego 73, Piechowice.
27.04-05.05 - Ekstremalna Majówka – ekstremalna zabawa
w Szkole Górskiej QUASAR – mostki linowe, wahadło, tyrolka.
Krucze Skały. Organizator: Szkoła Górska QUASAR.
01.05 – V Jubileuszowy Rajd Sztaudyngerowski
„Dotykanie Sztuki – Idąc i Stojąc” – Bezpłatna wycieczka. Zbiórka o godz. 9:00 przy ruinach domu J.I. Sztaudyngera przy ul. 1 Maja 55. Organizator: Stowarzyszenie
„Puch Ostu”. Organizator: Stowarzyszenie „Puch Ostu”.
01.05 - Muzealna Majówka - bezpłatny wstęp do
Domu Carla i Gerharta Hauptannów. Możliwość zwiedzania muzeum o pełnych godzinach przy grupie min. 10
osób. Czynne od 9:00 do 16:00. Dom Carla i Gerhatra
Hauptmannów, ul. 11 Listopada 23. Organizator: Muzeum
Karkonoskie w Jeleniej Górze.
02.05 - Ekologiczna Majówka - Karkonoskie Centrum
Edukacji Ekologicznej. Plener malarski "Karkonoskie
Inspiracje" to doskonała zabawa dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będzie można również bezpłatnie zwiedzić ekspozycję "Wirtualne Karkonosze" i wziąć udział w konkursie z nagrodami o Karkonoszach. Plener odbędzie się
w godzinach od 9:00 do 15:30 w Karkonoskim Centrum
Edukacji Ekologicznej przy ul. Okrzei 28.
03.05 - 222 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3
Maja - uroczyste obchody Święta Narodowego. godz.
10:00, Kościół p.w. Bożego Ciała, ul. 11 Listopada - Msza
Święta za Ojczyznę. Godzina 12:00 Skwer Jana Pawła II,
ul. Buczka - złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem
Bohaterów.
03.05 – Walońska Majówka – Inauguracja AURUNA VI – legendarnej monety Walonów. Możliwość zakupienia pamiątkowej monety. Uwaga! Ograniczona
liczba 120 sztuk! Godz. 17:30, Stara Chata Walońska ul.
Kołłątaja 12.
03.05 - Izerska Majówka – sprzątanie Izerskich Szlaków. Zapraszają: Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Chatka
Górzystów, Gospoda Graniczna Bombaj, Ośrodek Szkolenia i Przygotowań Olimpijskich w Biathlonie, Osada

Orle. Zaczynamy o godz. 10:00. Worki na śmieci i rękawiczki
zapewniają organizatorzy. O godz. 17:00 wspólne ognisko na Stacji Turystycznej Orle. 04.05 – wspólne sprzątanie Izerskich Szlaków (start godzina 10:00). O godz. 14:00 na Stacji Turystycznej Orle spotkanie z Januszem Skowrońskim - autorem książki
„Tajemnice Karkonoszy” oraz kiermasz książek. Godz. 20:00
koncert muzyki country. Organizator: Stacja Turystyczna Orle.
04.05 – Śnieżna Majówka – zakończenie sezonu biegowego
na Polanie Jakuszyckiej. Spotkanie połączone z biegiem na nartach. Szklarska Poręba Jakuszyce, Organizator: Karkonoskie Towarzystwo Biegów Narciarskich.
04.05 – Kulturalna Majówka - monodram-recital Janusza
Zbiegała pt. „BREL raz jeszcze”. 11 przebojów Brela zaśpiewanych po francusku. Recital powstał pod opieką artystyczną
Krystyny Jandy. Rezerwacja biletów: Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej tel. 75 717 36 14. Wstęp: 20 zł,
Hotel BORNIT ul. Mickiewicza 21. 05.05 - Walońska Majówka
- Wycieczka Niespodzianka - bezpłatna wycieczka Szlakiem Walońskim. Zbiórka o godzinie 12:00 przy Lipie Sądowej w
Szklarskiej Porębie Dolnej (ul. Piastowska). Organizator: Zdolna
Dolna.
Ze względu na wciąż leżący śnieg na trasach rowerowych, tradycyjnie rozgrywany w weekend majowy Memoriał Jurka Zawadzkiego a także zawody w ramach Sudeckiej Młodzieżowej
Ligii zostały przełożone na inny termin.

20 lat temu przy ulicy Franciszkańskiej ustawiona została instalacja
artystyczna Zbigniewa Frączkiewicza, znanego i cenionego w świecie
rzeźbiarza ze Szklarskiej Poręby.
„Rząd kolorowych głazów” cieszył
oko, dopóki kolory nie wypłowiały.
Później przez lata były tylko zwykłymi kamieniami, na które nikt nie
zwracał uwagi.
To się zmieniło 22 kwietnia, kiedy
rano koparka zaczęła ustawiać głazy

rozrzucone podczas inwestycji wodociągowej. Gdy już wszystkie stanęły, rozpoczęło się ich malowanie.
Pod czujnym okiem i aktywnym
uczestnictwie artysty, głazy znów zrobiły się kolorowe. A właściwie kolorowymi uczynili je uczestnicy projektu „Czas na nasze Karkonosze”,
który realizował MOKSiAL.
Nawiązana niemal 2 lata temu
współpraca ze Stowarzyszeniem
„Mini Czech” z Mimonia zaowoco-

wała wówczas projektem, który otrzymał dotację ze środków Unii Europejskiej. Młodzież miała okazję
uczestniczenia w warsztatach i spotkaniach ze sztuką prowadzonych
przez artystów z regionu Karkonoszy
i Gór Izerskich. Malowanie „Kolorowych Głazów” było ostatnim punktem
tego projektu, ale kto wie? Może dobrze rozpoczęta współpraca ma szansę
na kontynuację i kolejne działania.

