za jaką odpowiadał.
Dzisiaj prace trwają od rana do późna
wieczór. Ruszyła sprzedaż biletów, przygotowywana jest trasa po której będą ścigać się sportowcy. A zapowiadają się wyjątkowe zawody. Justyna Kowalczyk 19
stycznia obchodzić będzie swoje urodziny.
Tego też dnia rozegrany zostanie wyścig
ze startu wspólnego na jej koronnym dypodpisana umowa przez PZN, z której wy- stansie 10 km techniką klasyczną. Dzień
nika, że zapewniony jest sygnał TV. Pro- wcześniej, podobnie jak 2 lata temu, rodukcją telewizyjną zajmą się Włosi. Ile zegrany zostanie sprint techniką dowolną.
W styczniu na Polanie Jakuszyckiej nie zobaczymy
reprezentacji Norwegii. Tak
się złożyło, że w tym samym
czasie odbywać się będą tam
krajowe mistrzostwa. A dla
tych zawodników, walka na
arenie krajowej to świętość.
Do Szklarskiej Poręby ze
względu na to co dzieje się
w Kijowie i Lwowie, nie
przyjedzie reprezentacja
Ukrainy. Zabraknie też Japończyków, Hiszpanów i
Duńczyków. Przyjadą jednak wszystkie pozostałe reprezentacje (19 zgłoszonych).
foto: Marcin Oliva Soto
Tym razem na Polanie JaPZN za to zapłaci? Nie wiadomo, ale wię- kuszyckiej jednorazowo będzie można
cej niż chciała TVP.
zmieścić 5 tys. osób. Podobnie jak w roku
W efekcie duża część przygotowań ru- 2012, zorganizowana komunikacja autoszyła bardzo późno. Dotyczy to głównie busowa dowozić będzie kibiców z centrum
przetargów i postępowań konkursowych Szklarskiej Poręby. Ze względu na prona podwykonawców. Dlaczego tak późno? blemy z wiaduktem w Piechowicach (o
Ponieważ przepisy są jednoznaczne: jeśli tym szerzej w dalszej części biuletynu),
podmiot publiczny ogłasza przetarg i je- dziś nie wiadomo w jakim zakresie będzie
śli przetarg był skuteczny, musi wyłonić wykorzystana komunikacja kolejowa.
zwycięzcę i podpisać umowę. Nie robiąc
Spodziewać się należy, że wzorem potego, zwycięzca przetargu ma prawo do- przednich zawodów, większość kibiców
magać się odszkodowania. To był główny będzie spać w Szklarskiej Porębie. To, w
powód wstrzymania wszelkich działań jaki sposób spędzą oni czas po wyścigach,
organizacyjnych (wyłaniania dostawców) zależy już w dużej mierze od lokalnego
do czasu aż PZN podpisze umowę w biznesu gastronomicznego i tego, czy zorsprawie produkcji sygnału telewizyjnego. ganizuje on jakieś wydarzenia (dyskoJeśli więc będą jakieś problemy z organi- teki, koncerty itp.).
zacją to wyłącznie dlatego, że Polski
Szczegóły programu zawodów na bieZwiązek Narciarski zbyt późno podpisał żąco podawane są na stronie ww.pucharumowę, a sygnał TV to była jedyna rzecz swiata.szklarskaporeba.pl

Najwięksi sportowcy narciarstwa biegowego ponownie zawitają do
Szklarskiej Poręby. 18 i 19 stycznia na Polanie Jakuszyckiej rozegrane
zostaną zawody Pucharu Świata, które będą ostatnim ważnym sprawdzianem przed igrzyskami w Soczi. Smaczku dodaje fakt, że w drugim
dniu zmagań Justyna Kowalczyk będzie obchodzić swoje urodziny.

Czas leci nieubłaganie. Dwa lata minęły
szybko i znów Szklarska Poręba jest gospodarzem tych prestiżowych zawodów.
Choć jeszcze kilka tygodni
temu nie było wiadomo,
czy w ogóle się one odbędą. Wszystko za sprawą
braku porozumienia w sprawie transmisji telewizyjnej.
Organizatorem cyklu Pucharu Świata jest Międzynarodowa Federacja Narciarska
(FIS),
która
poszczególne zawody zleca
narodowym związkom, w
naszym wypadku jest to
PZN. Później jest podpisywana trójstronna umowa
pomiędzy FIS, związkiem
narodowym oraz organizatorem lokalnym. Do obowiązków PZN należy zapewnienie sygnału telewizyjnego.
Trwające kilka miesięcy negocjacje z TVP
nie przyniosły żadnych rezultatów. Telewizja Polska postawiła warunek finansowy, tymczasem PZN chciał, aby TVP sygnał wyprodukowała za prawa do emisji
zawodów na swojej antenie. Jednak TVP
nie chciała się na to zgodzić, bowiem
koszty produkcji są znacznie wyższe (TVP
musiałby wynająć z innej telewizji wóz
transmisyjny). W efekcie przed miesiącem
nie było wciąż wiadomo, czy zawody w
ogóle się odbędą bo nie było producenta telewizyjnego.
W tej sytuacji podjęto decyzję, że do
czasu wyjaśnienia sprawy nie będą ponoszone żadne koszty związane z organizacją zawodów. Dosłownie na włosku wisiała decyzja o odwołaniu imprezy.
Wówczas z Krakowa nadesłana została

Za miesiąc będziemy ponownie gospodarzem zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich. Kolejny raz na Polanie Jakuszyckiej będą się ścigać na
nartach najwięksi sportowcy. I oczywiście
mamy nadzieję, na wspaniałe, kolejne
zwycięstwo Justyny Kowalczyk oraz
świetne wyniki pozostałej części naszej reprezentacji.
Narciarstwo biegowe w Polsce jest coraz większym biznesem. Szklarska Poręba
i Polana Jakuszycka stworzona przez Stowarzyszenie Bieg Piastów, jest niewątpliwym krajowym liderem w tej dyscyplinie.
A organizacja zawodów Pucharu Świata
wzmacnia markę naszego miasta.
Nie wszyscy są z tego zadowoleni. Oto
bowiem okazało się, że góry to nie tylko Tatry, a warunki narciarskie do uprawiania tej
dyscypliny są znacznie lepsze w zupełnie w
innej części kraju niż Podhale czy Beskidy.
Dzięki ubiegłorocznym zawodom zostało zawarte porozumienie dotyczące
utworzenia na Polanie Jakuszyckiej całorocznego ośrodka treningowego dla
amatorów i zawodników. Będzie to zadanie finansowane w większości ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
przy wsparciu Samorządu Województwa
Dolnośląskiego – odnośne porozumienie
pomiędzy Ministrem Sportu, Marszałkiem
Województwa Dolnośląskiego i Burmistrzem Szklarskiej Poręby zostało zawarte
w maju tego roku. To też budzi zazdrość w
miejscach, gdzie od lat nie mogą stworzyć

Na skałach Mariankach pod wyciągiem w Szklarskiej Porębie stanęła
rzeźba Kozła, do którego już w niedalekiej przyszłości dołączy jego wybranka serca. Będzie to pierwsza instalacja z cyklu "Sztuka w plenerze".
Rzeźba jest autorstwa Marka Parceja. Wykonana została z mas klinkierowych, pokrytych szkliwem w kolorze
ciemno brązowym.
Tak autor mówi o swojej pracy: "Pasja i namiętność tworzenia obleczona
wizją i przesłaniem to recepta na
rzeźbę. Materiał z którego powstają,
glina jest bardzo kapryśna i trzeba się
z nią umiejętnie obchodzić. Zrozumienie jej natury pozwala na dość dużą
swobodę twórczą, choć nie pozbawioną
pewnych ograniczeń.
Nigdy nie robię drugiej takiej samej

ośrodka nadającego się do treningów i organizacji zawodów. Taki ośrodek nie tylko
umocni naszą markę, pozwoli także zapewnić lepsze warunki dla tysięcy przyjeżdżających do nas rekreacyjnie narciarzy biegowych, ale również pozwoli w
przyszłości znacznie taniej organizować
kolejne duże imprezy.
Szklarska Poręba i Harrachov mają
wspólnie duży potencjał który dostrzega
także Międzynarodowa Federacja Narciarska i być może razem będziemy mieli
możliwość starać się o organizację Mistrzostw Świata w roku 2021 i wiemy, że
mamy duże szanse.
To wszystko służy jednemu: rozwojowi
Szklarskiej Poręby. Wiem, że dla wielu
osób rok 2021 może być bardzo odległy,
ale czas leci bardzo szybko. Warto korzystać z szansy. Druga taka okazja może się
szybko nie pojawić.
Przyszłoroczne zawody, bo przecież to
będzie już 2014 rok, będą nas kosztować
około 400 tys. złotych. Tyle pieniędzy
przeznaczyliśmy na ten cel w budżecie
miasta. To środki przeznaczone na promocję Szklarskiej Poręby. Nie są to pieniądze „zabrane” odśnieżaniu, sprzątaniu, czy łataniu dziur w drogach. Jest to
po prostu niemożliwe. W budżecie są dwa
rodzaje pieniędzy: na wydatki bieżące i inwestycyjne. Odśnieżane, sprzątanie, remonty dróg czy domów, to wydatki, które
można sfinansować tylko z dochodów
bieżących. Nie można na odśnieżanie

rzeźby, uważam to za mało twórcze i stratę
czasu. Zresztą powielanie tego co już mi
się nie podoba, albo w
czym widzę wady raczej
zmusza mnie do stworzenia czegoś pozbawionego
tych mankamentów. "
Autor składa wielkie podziękowania "za zapalenie
zielonego świata dla projektu Panu Burmistrzowi
Szklarskiej Poręby i wszystkim osobom, bez których
realizacja przedsięwzięcia
byłaby niemożliwa".
Kto chciałby zapoznać
się z innymi pracami
Marka Parceja może wybrać się do jego pracowni.
Idąc niebieskim szlakiem

przeznaczyć pieniędzy inwestycyjnych pochodzących z dochodów majątkowych
(tak było kiedyś, ale teraz przepisy to wykluczają). Tymczasem promocja traktowana jest jak inwestycja. Tak więc to, ile
jest pieniędzy na odśnieżanie, sprzątanie
czy łatanie dziur, zależy od nas samych,
mieszkańców Szklarskiej Poręby, wśród
których są też i tacy (mówmy o tym głośno, bo takie są fakty), którzy nie są
uczciwi wobec społeczności, w której
żyją. Jeśli ktoś prowadzi pensjonat, regularnie wynajmując pokoje, powinien zapłacić podatek od nieruchomości jak od
prowadzonej działalności gospodarczej. A
nie zawsze się tak dzieje. Pieniądze z tego
podatku to dochody bieżące, z których
później można sfinansować odśnieżanie
czy sprzątanie.
Dzisiaj z pewnością jesteśmy w światowej czołówce miast o najlepszych warunkach do uprawiania narciarstwa biegowego. Zawody Pucharu Świata
wzmacniają naszą pozycję i promują
Szklarską Porębę. Nie ma lepszej formy
reklamy jak wielogodzinna transmisja telewizyjna a następnie dziesiątki relacji w
pozostałych mediach. Wartość medialna
promocji Szklarskiej Poręby po ubiegłorocznych zawodach według różnych szacunków waha się do 25 do 30 mln złotych.
Z danych FIS wynika, że nasze zawody
miały jeden z największych wskaźników
oglądalności w całej Europie. Warto więc
inwestować w tę formę promocji.
Burmistrz Grzegorz Sokoliński

na Złoty Widok przechodzimy ulicą Jana
Matejki, gdzie pod numerem 9 znajduje
się pracownia z galerią rzeźb artysty.
Kontakt: tel. +48 792244962
parcej.blogspot.com

Niedługo wytrzymał nowo wybudowany most na ulicy Mickiewicza. I nie
chodzi tu o jego stan techniczny, lecz wizualny. Już po kilku dniach od oficjalnego
odbioru nieznany sprawca ukradł jedną
lampę przy okazji uszkadzając całe oświetlenie mostu. Niemal w tym samym cza-

Mandat w wysokości 500 złotych
otrzymał właściciel jednej z posesji,
który opróżniał szambo na... łąkę. Wszczęto też postępowanie administracyjne
z urzędu w sprawie przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Straż miejska coraz skuteczniej
wykrywa nieszczelne szamba oraz trucicieli środowiska. To nie jedyna taka kon-

trola. Dokładnie sprawdzani są właściciele
wielu nieruchomości. Niedawno, w okolicach ulic Jedności Narodowej i Jeleniogórskiej wykryto budynki, które zamiast
do kanalizacji ściekowej były podłączone
do kanalizacji burzowej.
Zgodnie z obowiązującym prawem
właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez przyłączenie budynku do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy (szambo)
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych.
Przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach.
W przypadku stwierdzenia
niewykonania powyższych
obowiązków, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
wydaje decyzję nakazującą
wykonanie przyłączenia nieruchomości do miejskiej
sieci kanalizacyjnej, której
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Jeżeli mimo wydania decyzji, właściciel nieruchomości wciąż nie realizuje
swojego obowiązku, to w celu wyegzekwowania przyłączenia nieruchomości
do sieci wójt burmistrz lub prezydent
miasta wszczyna i prowadzi postępowanie egzekucyjne. Właścicielowi nieruchomości grozi grzywna nawet do 10000
zł lub wykonanie zastępcze, które można
zlecić innemu podmiotowi do wykonania
za zobowiązanego i na jego koszt.

sie inny wandal, postanowił na moście zaznaczyć swoją obecność wyrzynając
nożem w drewnie swoje imię.
Nie wszystkim też podoba się przeniesienie chodnika dla pieszych na drugą
stronę mostu. Silna jest siła przyzwyczajenia. Jednak obecne rozwiązanie jest
znacznie bezpieczniejsze. Praktycznie
przestały się tworzyć zatory na skrzyżowaniu Mickiewicza i Jedności Narodowej.

Półtorej tygodnia jeździły pociągi do
Szklarskiej Poręby. Wyremontowana linia
311 z Piechowic znów jest zamknięta. A
wszystko za sprawą bezpańskiego wiaduktu, który grozi zawaleniem.
Zaledwie po 10 dniach wznowienia
kursów na linii do Szklarskiej Poręby, inspektor budowlany zamknął stary wiadukt
drogowy w Piechowicach. Przeprawa nad
torowiskiem od lat jest w fatalnym stanie
technicznym. Jednak podczas remontowania linii kolejowej nikt nie wziął pod
uwagę, że trzeba zająć się też wiaduktem.
Kolejarze twierdzą, że nie ujęli tego w planach inwestycyjnych, ponieważ nie jest to
ich majątek. Na etapie projektowania inwestycji, wiadukt miał być własnością Piechowic. Jednak dzisiaj samorząd mówi, że
to wina niepracującego już urzędnika,
który bez żadnych dokumentów własnościowych, wpisał wiadukt do zasobów
gminy. Tymczasem, zdaniem Piechowic,
wiadukt jest własnością skarbu państwa.

Bez względu na to, kto w tym sporze
ma rację, efektem jest, że linia kolejowa
wyremontowana kosztem prawie 36 mln
złotych nie jest wykorzystywana, bowiem
bezpieczeństwu zagraża wiadukt, który
trzeba rozebrać lub wyremontować. We
Wrocławiu odbywają się kolejne spotkania w tej sprawie. Władze województwa
deklarują, że zrobią wszystko, aby linia
była czynna. Jednak nikt nie podaje żadnego konkretnego terminu.

Uroczystość 60-lecia istnienia Przedszkola Samorządowego Nr1 w Szklarskiej
Porębie na długo pozostanie w pamięci

Słomka, wspominając historie placówki oraz
jej poprzednich pracowników. Burmistrz
miasta Pan Grzegorz Sokoliński pogratulo-

wszystkich jej uczestników. Ten ważny dla
nas jubileusz był obchodzony 23.XI.2013r.
wraz z Dniem Otwartym Przedszkola pod
hasłem ,,Mali i duzi artyści naszego miasta’’.
Był to dzień szczególny dla pracowników ,
dzieci oraz wszystkich przyjaciół przedszkola. Rocznica powstania przedszkola
była okazją, by dostrzec wielki wkład pracy
wychowawczej wielu osób na rzecz wychowania młodego pokolenia, jak wiele talentów kształtowało i wzrastało w naszym
przedszkolu. Zaproszenie do wspólnego
świętowania przyjęło
wielu artystów z naszego miasta, Burmistrz Szklarskiej
Poręby Pan Grzegorz
Sokoliński, przedstawiciel Rady Miejskiej Pani Iwona
Abramowicz, prezes
ZNP Pani Irena Kubera, były długoletni
dyrektor naszej placówki Pani Danuta
Misiuk, zaprzyjaźnieni
dyrektorzy
przedszkoli i szkół,
oraz wielu innych
znakomitych gości.
Uroczystość rozpoczęła
Dyrektor
Przedszkola Halina

wał tak dostojnego jubileuszu i wręczył na
ręce Pani dyrektor prezent dla dzieci oraz oficjalnie rozpoczął degustację jubileuszowego
tortu. Przedszkole Samorządowe Nr 1 to
jedna z tych placówek, która może poszczycić się doświadczoną kadrą, bogatym
programem zajęć, świetną współpracą z rodzicami oraz wieloma służbami, instytucjami i zakładami pracy, działającymi w mieście. Jest to jedna z tych placówek do której
uczęszczają dzieci z pokolenia na pokolenie.

Miejsce pełne ciepła, rodzinnej atmosfery,
nauczycieli kochających swoją pracę, uśmiechniętych przedszkolaków. Odzwierciedleniem
wspaniałej współpracy, zaangażowaniem pracowników , rodziców dzieci był właśnie ten
dzień. Artyści prezentowali swoje pasje, dzielili się z innymi swoimi talentami i umiejętnościami. W tym właśnie dniu spotkały się
rożne pokolenia, by podzielić się tym co potrafią najlepiej. Można było podziwiać unikalne dzieła: Ludmiły Riabkowej, Ireny Gołąb,
Henryka Chyrzyńskiego, Grzegorza Pawłowskiego, Anieli Popłońskiej, Grażyny Rutkowskiej, Doroty Waliszewskiej, Macieja Wokana, Anny Potrzeszcz oraz szkło artystyczne
Leśnej Huty Państwa Małgorzaty i Henryka
Łubkowskich. Swoje zdolności zaprezentowali:, uczniowie Zespołu Szkół pod kierunkiem Macieja Dymarskiego, chór ,, Porębianie’’ ,a także dzieci z przedszkoli i szkoł
działających w naszym mieście . Tego dnia goście mogli zwiedzić przygotowane wystawy
oraz galerie zdjęć dawnego i obecnego przedszkola oraz jego absolwentów. Była to wspaniała okazja do rozmów, wspomnień i uśmiechów. Można było wziąć udział w warsztatach
i konkursach zorganizowanych przez Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej ,Nadleśnictwo Szklarska Poręba, warsztaty malowania pisanek pod kierunkiem Anieli
Popłońskiej, malowanie twarzy – Marleny
Stach – Lewandowskiej, studio fotograficzne
– Jarosława Krupeja, warsztaty z gliną i gipsem oraz ekozabawki (MOKSiAL). Dzieci i
dorośli mogli wziąć udział w konkursie pod hasłem ,, Kocham Cię Szklarska Porębo’’ prowadzonej przez dyrektor MOPS Panią Elżbietę
Pawłowską.
Naszą uroczystość
uświetnił również pokaz taneczny Zumby,
która przygotowała
grupa młodzieży z
MOKSiAL pod kierunkiem Michała Sikorskiego. Wszyscy
uczestnicy mogli posilić się ,,Jadełkiem’’
przygotowanym przez
przedszkole
oraz
sponsorów (lista sponsorów na stronie internetowej przedszkola). Sponsorom,
rodzicom, uczestnikom oraz wszystkim
tym ,którzy przyczynili się do organizacji
uroczystości - serdecznie dziękujemy.

Szklarska Poręba będzie reprezentowała Polskę na Festiwalu Śniegu w Sapporo w Japonii.
Każdego roku, mniej więcej w drugim tygodniu lutego, w największym mieście na
wyspie Hokkaidou, odbywa się jedno z ważniejszych wydarzeń w Japonii - Sapporo
Snow Festival. Jest to jeden z największych
i najbardziej prestiżowych Festiwali w rzeźbie w śniegu i w lodzie na świecie. Co roku
na to wydarzenie przyjeżdża około 2 milionów turystów.
Festiwal podzielony jest na dwie zasadnicze części: Ice Sculpture Contest i International Snow Sculpture Contest. W tym pierwszym udział biorą tylko Japończycy. Do
International Snow Sculpture Contest co
roku zapraszane są drużyny z całego świata.
W zeszłym roku wzięło w nim udział 11 krajów. W tym roku organizatorzy postanowili
rozszerzyć konkurs. O udział w Sapporo
Snow Festival starało się wiele ekip z różnych
krajów, w tym również z Polski. Ostatecznie
organizatorzy skierowali zaproszenie do polskiej drużyny ze Szklarskiej Poręby. Decyzje swą umotywowali dużym doświadczeniem Szklarskiej Poręby w organizowaniu
Mistrzostw Polski w Rzeźbie ze Śniegu, które
od wielu lat odbywa się pod Szrenicą.
Nikt nie miał wątpliwości, że Polskę w
Sapporo powinna reprezentować Maria Misz-

Kino "Orange" w Szklarskiej Porębie bije
rekordy z frekwencji mieszkańców. "Wałęsa
człowiek z nadziei" - jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów ostatnich lat oraz polski kandydat do Oscara w 2014
roku wyświetlony został aż 4 razy
i zapełniał całą widownię."Mój
biegun" - biograficzny dramat o
Jasiu Meli okazał się wyciskaczem łez, ale także przykładem na
to, że w życiu nie warto się poddawać.Totalną nowością i hitem
okazała się bajka dla dzieci w systemie 3D "Klopsiki atakują".
Dzieci po raz pierwszy oglądały
film w okularach przystosowanych do trójwymiaru i zachwytu
było co niemiara. MOKSiAL serdecznie dziękuje dyrekcji hotelu
"Kryształ" za udostępnienie sali i
ciepłe przyjęcie mieszkańców.
Bardzo duża frekwencja na takich seansach niestety nie daje
szans na komercyjne kino w
Szklarskiej Porębie. Mimo wielu prób oddania w dzierżawę dawnego kina Nefryt za

tal mieszkanka Szklarskiej Poręby, która
wraz ze swoją drużyną JAROMIRY wielokrotnie zdobywała najwyższe miejsca podczas Mistrzostw Polski w Rzeźbie ze Śniegu.
Jej wieloletnie starty, ale także pomysłowość,
chęć do pracy i umiejętności w rzeźbieniu w
śniegu to wystarczająca rekomendacja. W
Szklarskiej Porębie nie ma nikogo, kto ma
takie doświadczenie. W momencie składania tego numeru biuletynu pani kapitan

przysłowiową złotówkę, nie znalazł się nikt
chętny, kto chciałby zająć się takim biznesem połączonym z innymi rozrywkami.
Budynek dawnego kina Nefryt należał do
samorządu wojewódzkiego. W wyniku porozumienia, kilka lat temu, został od daro-

wany Szklarskiej Porębie, pod warunkiem,
że będzie zachowana funkcja kinowa. W

jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji w
sprawie składu drużyny. Wiadomo, że w ramach zawiązanej współpracy ze Szklarską
Porębą, za bilety lotnicze zapłaci Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wyjazd wspomoże
też Urząd Marszałkowski. Pomoc deklaruje
także ambasada RP w Japonii i Polska Organizacja Turystyczna w Tokio. Pobyt na
miejscu opłacą organizatorzy. Podczas imprezy żołnierze, przedstawiciele firm i stowarzyszeń oraz grupy ochotników-wielbicieli zimy i dobrej zabawy rzeźbią posągi,
które mogą osiągnąć nawet do 20 metrów
wysokości i kilkadziesiat metrów szerokości. Część dzieł nawiązuje do bieżących (lub
nadchodzących) wydarzeń kulturalnych,
sportowych, gospodarczych i politycznych.
Np. w 2005 roku wyrzeźbiono replikę norweskiego parlamentu (aby uczcić stulecie
nawiązania stosunków między Japonią i
Norwegią), kopię zamku w Nagoi (która
przypominała wystawę Expo 2005 w Aichi)
oraz bramy Janganmun, fortecy Hwaseong
(ze względu na czterdziestolecie normalizacji stosunków pomiędzy Japonią a Koreą).
Polski team, podobnie jak reprezentanci innych krajów, do dyspozycji będzie miał blok
śniegu o rozmiarach 3mx3m, dłuta, kilofy i
łopaty. Konkurs rozpocznie się 3 lutego.
Trzymamy kciuki ! Organizacją wyjazdu
na Festiwal drużyny ze Szklarskiej Poręby zajmuje się Miejski Ośrodek Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej.
związku z tym, że nie było chętnych, samorząd podjął decyzję o zwrocie darowanego majątku Urzędowi Marszałkowskiemu.
Kilka lat temu rozważana była też opcja
przeniesienia tam ośrodka kultury. Jednak
budynek dawnego kina wymaga bardzo dużych nakładów finansowych na
remonty. Znacznie większych,
niż obiekt na Białej Dolinie
(gdzie obecnie siedzibę ma
MOKSiAL). Podobnie jak budynek galerii Esplanada, dawne
kino nadaje się wyłącznie do kapitalnego remontu.
Owszem, sprawą kina interesowało się kilku inwestorów, jednak po obejrzeniu obiektu, wszyscy powtarzali, że uruchomienie
w tym miejscu kina nie daje
szans na zwrot poniesionych nakładów. Samo kino nie jest w stanie zarobić na swoje utrzymanie.
Musiały by tam być też inne rozrywki, a tymczasem brakuje parkingów. Ponadto położone jest na
uboczu.
Co z obiektem zrobi Urząd Marszałkowski? Zapewne zostanie sprzedany.

rystycznych z terenu
Dolnego Śląska.Szklarska Poręba promowała
m.in. narciarstwo biegowe, byli z nami instruktorzy Start Ski
oraz Akademia Biega-

W dniu 23 listopada Szklarska Poręba
promowała się we Wrocławiu na Targach Turystycznych „Zimowy Dolny
Śląsk” organizowanych przez Dolnośląską
Organizację Turystyczną oraz Dolnośląską Izbę Turystyki.W otwarciu sezonu zimowego w Pasażu Grunwaldzkim wzięło
udział ok. 30 wystawców – ośrodków tu-

Od tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej
Porębie prowadzi akcję nieodpłatnego
wydawania artykułów spożywczych dla
trzystu najuboższych mieszkańców naszego miasta. W programie biorą udział nie
tylko osoby korzystając na co dzień z pomocy Ośrodka, ale także osoby starsze
i/lub chore, utrzymujące się z bardzo niskich rent i emerytur. Żywność pozyskiwana jest raz w miesiącu z magazynu
Banku Żywności w Jaworze. Jednorazowa partia artykułów to ok. 1.5t. Wydawanie przygotowanych przez członków
Miejskiego Koła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej paczek odbywa się raz w
miesiącu w budynku na ul. Turystycznej
8b. W każdej paczce ważącej ok. 7kg są
kasza, mąka, mleko, konserwa mięsna,
makaron, przecier pomidorowy, ciastka,
marchewka z groszkiem i inne produkty
gotowe. Akcja cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że będzie kontynuowane
także w przyszłym roku. Organizatorzy
chcą jednak aby rozpoczęła się ona już w
miesiącach wiosennych. Wydawanie żywności odbywa się w ramach programu
„Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”
(MOPS-MSL)

wostką przykuwającą uwagę był sposób
dystrybucji ulotek. Instruktorzy narciarscy rozdawali je jeżdżąc na nartorolkach.
Na scenie były rozdawane nagrody
ufundowane przez: Karczma Hutnika i
Leśna Huta (4 wazony i 4 vouchery na
obiad w Karczmie) Cristal Resort – pobyt
weekendowy, Pensjonat Renifer – pobyt
weekendowy, Ośrodek Biathlon – 2 pobyty weekendowe

nia SNS. Na scenie prezentowali
sprzęt do narciarstwa biegowego,
udzielali porad,
zachęcali do uprawiania tej dyscypliny.
Cieka-

Od nowego roku parkowanie wzdłuż
ulicy uroczej będzie płatne. Rada Miasta
podjęła uchwałę w tej sprawie prowadzając
strefę płatnego parkowania. Dzięki temu do
kasy budżetu miasta wpłynie dodatkowo kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie.
Sejm i rząd ciągle obarczają samorządy nowymi zadaniami nie przekazując
na ten cel dodatkowych pieniędzy. Miasta
i gminy są więc zmuszone szukać z jednej
strony oszczędności, a z drugiej dodatkowych środków na realizację zadań, którymi zostały obciążone. Nie ma więc nic
dziwnego w tym, że za parkowanie w
miejscach o dużym ruchu trzeba zapłacić.
U naszego najbliższego sąsiada, w Harra-

Dwie Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 5
biorą w tym roku udział w konkursie Tesco dla szkół. Celem jest pracownia multimedialna dla naszych szkół.
Uczniowie przygotowali świetne filmy na
temat niemarnowania żywności. Aby zdobyć pracownię multimedialną muszą zdobyć
jak największą ilość głosów. Tu pomoże pomoc mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Jeżeli chcecie Państwo wesprzeć działania uczniów wystarczy zarejestrować
się na stronie www.tescodlaszkół.pl a po-

chovie, strefą płatnego parkowania objęte
są wszystkie miejsca parkingowe i postojowe w mieście. Prawie tak samo jest w
Karpaczu i wielu innych turystycznych
miejscowościach.
Podobnie jak parkingami przy wyciągu,
obsługą strefą płatnego parkowania na
ulicy Uroczej zajmie się MZGL. Pieniądze
te pozwolą zasilić kasę tego podmiotu. A
warto przypomnieć, że m.in. dzięki pieniądzom zarobionym przez MZGL na obsłudze parkingów na ulicy Turystycznej,
zakupiony został sprzęt do odśnieżania,
sprzątania czy wreszcie łatania dziur.
MZGL kilka lat temu nie posiadał nawet
wiertarki. Dzisiaj jest wyposażony w
sprzęt, który pozwala mu także na prowadzenie usług komercyjnych i zarabianie
w ten sposób na utrzymanie.

tem codziennie oddawać głos na film
naszych szkół.
Link do filmu SP 1:
http://www.tescodlaszkol.pl/66823
Link do filmu SP 5:
http://www.tescodlaszkol.pl/85016
Dwa lata temu w tym samym konkursie Szkoła Podstawowa nr 5 wygrała tablice multimedialną. Bardzo wzbogaca
ona zajęcia szkolne, przydałaby się kolejna
dla uczniów z innych klas.

W poprzednim numerze biuletynu w
tekście o tym samym tytule omyłkowo
opublikowane zostało zdjęcie dawnej poczekalni dworcowej zamiast tytułowej, odremontowanej leżakowni w
Izerskim Centrum Pulmonologii i Chemioterapii
„Izer-Med”. Za pomyłkę
przepraszamy i publikujemy
właściwe zdjęcie.
Tymczasem jeśli chodzi o
pomieszczenia dawnej poczekalni na dworcu PKP
Szklarska Poręba Górna, to
są one do wydzierżawienia.

Może ktoś będzie miał pomysł na to jak
je biznesowo zagospodarować?

Miłym gwiazdkowym prezentem jest lodowisko, które powstaje pod muszlą koncertową na terenie Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada. Urządzenie
już zostało rozstawione, a według planów uruchomione ma
zostać w weekend poprzedzający święta Bożego Narodzenia.
Lodowisko ma wymiary
16x25 metrów. Wymiary dostosowano do obszaru, na którym zostało ustawione. Działać
będzie co najmniej do połowy
marca, choć wszystko zależy od
pogody. Lodowisko co prawda
ma swój system mrożenia i teoretycznie taflę lodu można
utrzymywać przy temperaturze 10 stopni
Celsjusza, jednak jest to wówczas bardzo
kosztowne.
Przy lodowisku uruchomiona będzie
wypożyczalnia z ponad setką par łyżew
zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Ponieważ prawo nie pozwala na wprowadzenie tańszych biletów dla mieszkańców
(nie wolno różnicować cen ze względu na
miejsce zamieszkania czy pochodzenia),
dlatego spółka Esplanada wprowadziła
imienne bilety sezonowe, a także grupowe
szkolne. Wiadomo, że tej oferty korzystać
będą wyłącznie mieszkańcy.
Przy lodowisku w styczniu uruchomiona zostanie kawiarnia. W sezonie zimowym czynna będzie też Wieża Emocji,
tor samochodów elektrycznych, laserowe
pontony symulator rodeo i grawitacyjna
kolejka górska. Park otwarty będzie w godzinach od 11.00 do 22.00, przy czym
podczas dużych opadów śniegu i silnych
mrozów, niektóre urządzenia czasowo
mogą być wyłączone.
Do parku warto będzie wejść po

zmierzchu, bowiem drzewa zostaną
oświetlone kolorowymi lampami. Planowane też są pokazy laserowe.

Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie podatków od nieruchomości w roku
2014. Stawki podatku zwiększono, jak
co roku, wyłącznie o stopień inflacji.
Stawki podatku od nieruchomości od
osób fizycznych i prawnych wynoszą
rocznie:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
- 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych:
- 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- 0,46 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych:
- 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie
na potrzeby mieszkalne, w których zastosowano do ich ogrzewania wyłącznie
proekologiczne źródła ciepła oraz w sposób trwały zrezygnowano z tradycyjnego
ogrzewania węglowego (koksowego):
- 0,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
(Za proekologiczne źródła ciepła uważa się urządzenia wykorzystujące: paliwo gazowe, olej opałowy, energię elektryczną, wiatrową i słoneczną, a
także nagrzewnice powietrza opalane drewnem lub
energią słoneczną, ekologiczne kotły opalane drewnem oraz kotły retortowe na węgiel kamienny sortymentu groszek energetyczny.)

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
- 23,03 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
- 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o
działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń:
- 4,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- 7,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
- 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

W sobotę 7 grudnia 2013r. w godzinach
10:00 -13:00 w Przychodni przy ul. Szpitalnej pracownicy SP ZOZ-u zorganizowali dla mieszkańców Szklarskiej Poręby imprezę pod hasłem "Mikołajki dla
Najmłodszych". Była to doskonała sposobność na uroczyste otwarcie Przychodni
w nowej lokalizacji. W programie udało

się nam połączyć edukację zdrowotną z
doskonałą zabawą.
W cyklu “Dbamy o zdrowie" wielu
mieszkańców skorzystało z bezpłatnych
porad i badań. Można było sprawdzić
wzrok, zbadać poziom cukru, tętna i ciśnienia oraz sprawdzić stan uzębienia.
Były też porady z zakresu gimnastyki.
Przy okazji okazji
"Mikołajek" najmłodsi zapoznali się
z podstawami pierwszej pomocy. Dzieci
rywalizowały w konkursach plastycznych na najdłuższy
łańcuch i na najładniejszą bombkę. Nagrody osobiście wręczał Mikołaj.
Całość dopełniały
smakołyki z kuchni
Pani Grażynki ( czyli

Państwo Stanisława i Klemens Mikiccy
obchodzili 55 lecie małżeństwa

wiktuały sporządzone w kuchni SP ZOZ):
bigos, szarlotka oraz chleb ze smalcem i
ogórkiem kiszonym.
Impreza dzięki frekwencji mieszkańców i zaangażowaniu pracowników SP
ZOZ-u była bardzo udana.
Nowa lokalizacja Przychodni Zdrowia
to wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia, który nie zgodził się na dalsze wykorzystanie w tym celu budynku przy
ulicy Jedności Narodowej. Nakłady finansowe byłby zbyt duże. Przeprowadzka
przychodni na ulice Szpitalną poprawiło
standard obsługi. W jednym miejscu są
wszyscy lekarze specjaliści. Nie ma już
problemu z zaparkowaniem samochodu.
Niewątpliwie dla części mieszkańców z
obszaru Marysina i centrum, przychodnia
w nowej lokalizacji jest oddalona. Dlatego
uruchomiono dodatkowe kursy autobusowe i nowe lokalizacje przystanków,
aby ułatwić dotarcie do placówki.

W dniach 21 i 22 listopada w Urzędzie Miejskim odbyły się uroczystości z okazji długoletniego pożycia
małżeńskiego par ze Szklarskiej Poręby. 45-lecie czyli szafirowe gody
obchodziło 10 par, 40 lecie - rubinowe
gody – 10 par, 35 lecie - koralowe
gody – 21 par, 30 lecie - perłowe 18
par i 25 lecie - srebrne gody 9 par.
W niedzielę 22 listopada uczczono
60 lecie - diamentowe gody 4 par, a
także 55 lecie - szmaragdowe gody
3 par i 50 lecie - złote gody 5 par.

Diamentowe gody
obchodzili Państwo
Maria i Władysław Karwińscy
oraz Krystyna i Jan Leś

