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MILION NA DUCHA GÓR
„Ogród Ducha Gór” – tak
nazwany został projekt, który
otrzymał dofinansowanie z
funduszy unijnych. W naszym mieście przybędzie kolejna atrakcja turystyczna.
Tym razem w Szklarskiej Porębie Średniej, którą gospodarczo ożywić warto.
Już niewielu mieszkańców Szklarskiej Poręby pamięta, że przy domu braci
Haupmannów (dziś Muzeum
Karkonoskie) był park, do
którego można było bezpłatnie wchodzić od wschodu do
zachodu słońca. Dziś tylko
już wprawne oko wypatrzy
ciekawostki dendrologiczne
przywożone przez literatów z
licznych podróży. Przez park
prowadziło kilka ścieżek,
były altanki, ławki, a nawet
niewielki staw. Cały teren liczył ponad 4 hektary.
Przez wiele lat nie było ani
pieniędzy, ani pomysłu na
jego zagospodarowanie. Teraz wiadomo, że powstanie na
tym obszarze „Ogród Ducha
Gór”. Pomysł nawiązuje do
historii miasta, regionu i postaci Karkonosza, który od kilku lat z powodzeniem jest wykorzystywany promocyjnie przez nasze miasto. Szklarska
Poręba nazywana jest Miastem Ducha
Gór, który teraz będzie miał też swój
ogród.
Pomysł jest bardzo prosty. W parku
obok Muzeum Karkonoskiego, w którym
jest stała ekspozycja poświęcona Duchowi
Gór, powstanie ścieżka dydaktyczna poświęcona tej legendarnej postaci a także
Walończykom. W ogrodzie mają stanąć
rzeźby Karkonosza, jaskinie ze skarbami
walońskimi, imitacje górniczych sztolni.
Planowane są też place zabaw z odsłoniętą
panoramą na Karkonosze.

Wartość inwestycji oszacowano na
prawie 1,7 mln złotych, z czego milion
złotych będzie pochodził z dotacji. Pieniądze te przeznaczone zostaną nie tylko
na budowę ścieżki dydaktycznej, ale również na odbudowę alejek i całego założenia parkowego.
W Szklarskiej Porębie przybędzie kolejna atrakcja turystyczna powiązania z historią miasta. To kolejna oferta skierowana
przede wszystkim do dzieci i młodzieży,
choć nie tylko. „Ogród Ducha Gór” będzie
z pewnością atrakcją dla rodzin i wycieczek szkolnych. Jest on kolejnym elementem „układanki” produktu turystycznego oferowanego przez miasto.

Szklarska Poręba od kilku lat
rozwija się jako miasto rodzinnego i aktywnego wypoczynku.
Mamy ku temu doskonałe warunki zarówno w sezonie letnim
jak i zimowym. Szlaki turystyczne w naszej części Karkonoszy i Gór Izerskich w większości są łagodne i nadają się do
wspaniałych rodzinnych wędrówek. To samo można powiedzieć
o trasach rowerowych, na których
spotkać można zarówno dorosłych jak i dzieci. Nasze tereny
narciarskie również są świetne dla
całych rodzin.
Przeprowadzone 3 lata temu
badania marketingowe, pierwsze
w historii miasta, jednoznacznie
wskazały, że rodzinny wypoczynek jest kierunkiem, w którym
powinna podążać Szklarska Poręba. Jest to nasz wyróżnik na tle
innych miejscowości.
Oferta miasta jest coraz bardziej rozwijana. Muzeum Mineralogiczne, Stara Chata Walońska,
Muzeum Karkonoskie ze stałą
ekspozycją o Duchu Gór to niepowtarzalne w innych miejscowościach elementy, którymi możemy się pochwalić. Wzbogacone
o „Ogród Ducha Gór” i takie atrakcje jak:
Dinopark i zjeżdżalnia w Esplanadzie,
sprawiają, że Szklarska Poręba z roku na
rok staje się coraz bardziej przyjazna rodzinnemu wypoczynkowi. A rodziny są
dobrym klientem.
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KSWIK NA FINISZU
Na ukończeniu jest już budowa Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Inwestycja ta z pewnością budziła mieszane
uczucia i wywoływała kontrowersje. Nie mniej
jednak z pewnością nowa sieć wodociągowokanalizacyjna była nam potrzebna, aby miasto
mogło się dalej rozwijać, przeznaczać pod inwestycję kolejne obszary oraz w przyszłości
nie płacić kar za zanieczyszczanie środowiska.
Szkoda tylko, że przed laty nie zrobiono tego
jak np. w Karpaczu.
Sieć kanalizacyjna i wodociągowa została
już wybudowana. Do końca roku wykonawcy
muszą zrobić po sobie porządek. Na ukończeniu jest już stacja uzdatniania wody „Leśny
Domek”. Jak informuje KSWiK trwają ostatnie przyłączenia i w ciągu kilku, może kilkunastu dni, już w całym mieście z kranów będzie płynąć wysokiej jakości woda, bez
zabarwienia borowiną.
Zarząd KSWiK poinformował też o planach
taryfowych. Co prawda nie zostały przedsta-

wione kwoty, ale jak wynika z zapowiedzi,
nowe taryfy będą uwzględniać tylko koszty inflacji.
Ceny wody i ścieków w Szklarskiej Porębie są obniżane dzięki dopłatom stosowanym
z budżetu miasta. Dla porównania, za m3 wody
i ścieków mieszkańcy Karpacza płacą ponad
10 złotych, natomiast w Szklarskiej Porębie
ponad 11 złotych. Różnica w cenie nie jest
więc duża. Na dopłaty do wody i ścieków przeznaczany jest cały podatek od nieruchomości,
jaki KSWiK płaci gminie za wykorzystywanie
terenów pod instalację wodno-kanalizacyjną.
Gdyby na dopłaty chcieć przeznaczyć więcej, wówczas zabrakłoby pieniędzy na inwestycje.
Czasami można usłyszeć opinię, że przecież
mamy w górach wodę i dlaczego ona jest
droga. Otóż ceny wody nie kształtuje jej pozyskiwanie, lecz dostarczanie. Nie wystarczy
wybudować nowego ujęcia wody. Tę wodę
trzeba do mieszkań dostarczyć i koszt jej wy-

BABINIEC DO WZIĘCIA
Dzierżawca stoku Babiniec zerwał umowę
z gminą. Stok narciarski będzie przeznaczony
na przetarg.
Nieznane są oficjalne powody, dla których
dzierżawca nie chciał dalej prowadzić biznesu.
Znane są jednak plotki, które mówią o tym, że
gmina żądała od niego czynsz w wysokości 80
tysięcy złotych rocznie. Jest to nie prawda. Na
mocy umowy dzierżawy, podpisanej w poprzedniej kadencji, roczna dzierżawa wynosiła
zaledwie nieco ponad 20 tysięcy złotych.
Wiadomo, że dzierżawca od wielu lat starał się wykupić na własność fragment nieruchomości, na której postawił budynek. Nikt
jednak nie chciał wyrazić na to zgody, bo
sprzedaż fragmentu działki spowodowałaby, że
cała nieruchomość, włącznie ze stokiem narciarskim, straciłaby na wartości. Łatwo sobie
wyobrazić sytuację, że dzierżawca rezygnuje
z prowadzenia wyciągu i ogranicza się wyłącznie do prowadzenia gastronomii w postawionym przez siebie budynku przy drodze krajowej. W tej sytuacji znalezienie nowego
dzierżawcy na prowadzenie wyłącznie stoku

narciarskiego, byłoby niezmiernie trudne.
Plany dzierżawcy, które miały polegać na
wydłużeniu stoku nad drogą krajową w kierunku Czerwonego Potoku okazały się planami
bez pokrycia.
Dzierżawca ten już od kilku lat narzekał na
małą frekwencję narciarzy. W ubiegłym roku
zwrócił się do Lokalnej Organizacji Turystycznej z bliżej nieokreśloną ofertą dowożenia gości hotelowych pod stok Babiniec. Nie
wiadomo było jednak, kto ma ponosić koszty
transportu. Przedsiębiorcy nie chcieli partycypować w kosztach dowozu, uznając, że
leży to w interesie właściciela stoku, który chce
sprzedać swoje usługi.
Stok Babiniec będzie przeznaczony pod
dzierżawę. Ogłoszony zostanie przetarg. Warto
dodać, że w ramach przedwczesnego zerwania umowy, gmina przejęła wybudowany pod
stokiem budynek, górną stację oraz ujęcie
wody. Miasto zyskało, więc dodatkowy majątek wyceniony na ponad 1 mln złotych. Teraz należy jak najszybciej ogłosić przetarg, aby
w przyszłym roku stok Babiniec znów ruszył.

W POGOTOWIU ZIMOWYM
Śnieg na razie nie zaskoczył naszych drogowców. W Miejskim Zakładzie Gospodarki
Lokalowej, który jest odpowiedzialny za zimowe utrzymanie miejskich ulic, rozpoczęły
się już także nocne dyżury. W pomieszczeniach
bazy MZGL przez całą noc jest dyspozytor,
którego zadanie polega na obserwowaniu sytuacji meteorologicznej i odpowiednim reagowaniu. Tu warto dodać, że ulice w naszym
mieście mają różny standard odśnieżania. Są
więc drogi pierwszej, drugiej, trzeciej i czwar-
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tej kolejności odśnieżania. Nie jest możliwe
odśnieżenie wszystkiego na raz, zwłaszcza,
gdy śnieg pada intensywnie cały czas, lub gdy
opad był nagły i intensywny.
MZGL w ostatnich latach został wyposażony
w niezbędny sprzęt do odśnieżania miasta, ale
żeby wszystko odśnieżyć od razu potrzeba całej armii pługów i piaskarek. Tego nie mają nawet najbogatsze gminy.
Zakład odpowiedzialny jest za utrzymanie
ulic miejskich. Pozostałe ulice: powiatowe,

nika właśnie z utrzymania sieci, amortyzacji,
podatków. W dużych miastach cena wody i
ścieków będzie zawsze niższa, ponieważ na 1
km2 żyje więcej osób, a tym samy koszty stałe
rozkładane są na większą liczbę odbiorców.
Tym samym również jednostkowy koszt przesyłu wody i przesyłu ścieków jest niższy, od
kosztu, jaki jest na terenach mniej zurbanizowanych, takich jak Szklarska Poręba.
Woda w tej chwili jest tańsza we wszystkich
miejscowościach, w których nie podjęto decyzji o przekształcaniu wodociągów w spółkę.
W Szklarskiej Porębie niestety zrobiono to
wiele lat temu, w kadencji 1998-2002.
Nie można na razie też wyjść ze spółki
KSWiK, do której miasto przystąpiło w 2005
roku wnosząc do niej cały majątek wodociągowo kanalizacyjny. Jednym z warunków
otrzymanej unijnej dotacji jest trwałość projektu przez najbliższe 5 lat od momentu zakończenia inwestycji. Gminy-udziałowcy muszą trwać w spółce do końca 2016 roku.
Dopiero po tej dacie można rozmawiać o
tym, aby spółkę zlikwidować, a gminy będą
mogły przejąć wodociągowo-kanalizacyjny
majątek powstały podczas inwestycji.
Nowy dzierżawca powinien jednak zadbać
przede wszystkim o system dośnieżania, bez
którego Babiniec stoi przez większą część sezonu.
Fikcją literacką można też nazwać opowieści o możliwościach rozbudowy Babińca
w kierunku Góry Przedział, na której planowany do budowy jest drugi ośrodek narciarski.
Otóż pomiędzy tymi wzniesieniami, jak utrzymują ekolodzy, są bardzo cenne stanowiska
przyrodnicze i obszar jest w sieci Natura
2000. Tak więc zamiast skupiać się nad utopią,
lepiej zajmować się na tym, co jest realne do
zrobienia. A góra Przedział jest realna do zagospodarowania, o czym mówią sami przyrodnicy. Dlatego na tym obszarze należy się
skoncentrować, aby doprowadzić do jak najszybszego powstania tam nartostrad i wyciągów. W tym wszystkim jest jednak mały problem. Góra Przedział w całości należy do
Lasów Państwowych i to od nich zależy, czy
będzie tam możliwe wybudowanie ośrodka
narciarskiego oraz kto ten ośrodek wybuduje.
Samorząd może wyłącznie przygotować plany
zagospodarowani przestrzennego, na wniosek
właściciela terenu.

wojewódzkie i krajowe, mają odśnieżać ich zarządcy.
Przy okazji warto przypomnieć, że odśnieżanie chodników należy do obowiązku zarządców domów i posesji do nich przyległych. MZGL informuje o możliwości
podpisania umowy na zimowe utrzymanie
chodników przylegających do posesji w okresie zimowym. Cena za usługę wynosi 2,20 zł
netto za metr kwadratowy miesięcznie. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem
Komunalnym, ul. Turystyczna 2. tel. 75 717 12
559 lub 509 30 45 18.
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SZKLARSKA PORĘBA ZNÓW NAJLEPSZA
W ogólnopolskim rankingu „Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2010”
przeprowadzonym przez Gazetę Prawną,
Szklarska Poręba zajęła bardzo wysokie
- 3 miejsce.
Ranking ten wskazuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu
środków unijnych w latach 2007-2010.
Podstawą do oceny jest wartość przyznanej pomocy z UE, liczba realizowanych
projektów oraz liczba mieszkańców według GUS.
Dane do oceny miast i gmin pochodzą
z dokumentacji Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości oraz Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa.
Od trzech lat Szklarska Poręba zajmuje
najwyższe pozycje w tym rankingu. A oceniane są wszystkie miasta i gminy z całej
Polski. Przypomnijmy, że przez ostatnie

lata w naszym mieście realizowanych
było kilka bardzo dużych projektów
z udziałem funduszy unijnych.
Kupiono wóz strażacki, wyremontowano i przebudowano ulice,
wydawane są materiały promocyjne
o mieście. Na ukończeniu jest jeden
z największych projektów w Polsce budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i w ten sposób Szklarska Poręba dołącza do grona miast, które są
przyjazne środowisku. Po 65 latach
uruchomiono połączenie kolejowe z
Harrachovem. Ale w rankingu nie
były brane pod uwagę wyłącznie projekty realizowane przez samorządy,
ale również przez stowarzyszenia
oraz przedsiębiorców, którzy w ramach dotacji unijnych modernizują
bazę noclegową. Jest to więc nagroda dla całego miasta.

MIĘDZY LATEM A ZIMą
Blisko 1400 zł na organizację Mikołajek dla dzieci ze Szklarskiej Poręby zebrano podczas Festynu pn. „Między latem
a zimą”, która odbyła się 6 listopada na
Skwerku Radiowej Trójki.
Mimo że pogoda była iście listopadowa, wiało i padał deszcz, na jesienną zabawę przyszło wielu mieszkańców Szklarskiej Poręby. Atmosferę podgrzewała
energetycznym graniem grupa
Joker, przy greckich dźwiękach
zespołu Orfeusz wiele osób
tańczyło, a podczas występów
Kabaretu Otto trudno było znaleźć miejsce pod sceną. Ci
ostatni zresztą długo po występie rozdawali autografy swoim
fanom.
Podczas Festynu zbierano
pieniądze na Mikołajki dla
Dzieci ze Szklarskiej Poręby.
Panie z Parafii pw. Bożego
Ciała przygotowały pyszne domowe ciasta i „pajdy chleba” ze
smalcem. Wypieki rozchodziły
się w błyskawicznym tempie.
Każdy, ko kupił choćby kawałek ciasta otrzymywał zaproszenie na przejazd na zjeżdżalni
grawitacyjnej.
Również Mikołajkowa Loteria cieszyła się wielką popularnością. Wszyscy, którym poszczęściło się w loterii i ich
numerki zostały wylosowane ze

sceny, otrzymali swe nagrody. Za 100 zł
wylicytowano również wielkoformatową
grupową fotografię mieszkańców Szklarskiej Poręby. W trakcie zabawy uczestnicy
Festynu mogli również dowiedzieć się
więcej o nowym wyciągu ”Karkonosze
Ekspres”, powstającym na Szrenicy; o Pucharze Świata w narciarstwie klasycznym,
który odbędzie się w Szklarskiej Porębie

w 2012 roku i o „Kolei Izerskiej”. Na 60
- calowym telewizorze, można było obejrzeć filmy reklamowe Szklarskiej Poręby, jakie zostały nakręcone w tym roku
z myślą o ich prezentacji na targach turystycznych czy w internecie.
Organizatorami zabawy „Między Latem a zimą” byli: Firma PHU Inter Ireneusz Nawrocki i Lokalna Organizacja
Turystyczna.
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NAJLEPSI NA DOLNYM ŚLąSKU

Trzy obiekty noclegowe ze Szklarskiej Poręby zostały docenione i wyróżnione przez

Dolnośląską Organizację Turystyczną. Hotel
Bornit, Sasanka i Szrenicowy Dwór został za-

kwalifikowany do Systemu Rekomendacji
Podmiotów Turystycznych Dolnego Śląska.
DOT spośród kilkuset zgłoszonych z całego województwa wybrała 25 obiektów,
które można zarekomendować każdemu,
nawet najbardziej wymagającemu turyście.
Weryfikacja odbywała się na zasadzie „tajemniczego gościa”. Osoba oceniająca
obiekt meldowała się w hotelu incognito,
tym samym obiekty nie miały możliwości
specjalnie się przygotować do weryfikacji.
Kapituła Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej zdecydowała również o wyborze
25 podmiotów ,które otrzymały Certyfikaty Produktów Turystycznych Dolnego
Śląska. Wśród nich znalazły się Karkonoskie
Centrum Edukacji Ekologicznej ze Szklarskiej Poręby oraz Stowarzyszenie Bieg Piastów. Następna ocena obiektów i podmiotów
turystycznych zostanie przeprowadzona
przez Dolnośląską Organizację Turystyczną
za trzy lata.
Wyróżnionym gratulujemy.

KARKONOSZ LISTY PRZEBOJÓW
Lista Przebojów Programu Trzeciego to
dla wielu program kultowy. W ostatnią sobotę października uroczyście obchodzono jej
1500 wydanie. Na Myśliwiecką zostały zaproszone osoby, które są ważne dla Trójki, a
przede wszystkim dla Marka Niedźwiedzkiego i jego Listy Przebojów.
Wśród nich nie mogło zabraknąć
mieszkańców Szklarskiej Poręby - „Zimowej Stolicy Trójki”, miasta gdzie w
wielu domach odbiorniki są na stałe nastawione na odbiór Programu Trzeciego
Polskiego Radia. Do Warszawy pojechali: Grażyna Biederman, Barbara Głębocka i Eugeniusz Zielenkiewicz . Spod
Szrenicy przywieźli jako podarunki:
rzeźbę Ducha Gór , piękny kryształ i
miód z tutejszej pasieki. Dary wręczono
„na żywo” podczas 1500 wydania Listy
Przebojów.
Pyszny i zdrowy miód wzmacniać będzie trójkową ekipę i „Niedźwiedzia”,
a Duch Gór będzie ich strzegł przez następne 1500 wydań L.P. Liczyrzepa
zresztą towarzyszył Markowi Niedźwiedzkiemu nazajutrz przez całą „Markomanię” o czym ”Niedźwiedź” informował wszystkich słuchaczy, mówiąc iż
" jest to Duch Gór z naszych Karkonoszy"
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Wizyta w Trójce była świetną okazją do
zaproszenia wszystkich narciarzy do Szklarskiej Poręby na ślizgi po poszerzonych nartostradach i do korzystania z najdłuższej i
najszybszej w Polsce, nowoczesnej sześcioosobowej kanapy , która już w grudniu

zostanie uruchomiona. Mówiono o tym nie
tylko podczas Listy Przebojów, ale również
w innych audycjach trójkowych. Poza anteną
rozmawiano także o współpracy Szklarskiej Poręby i Trójki w nadchodzącym sezonie zimowym.
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NA FINISZU MONTAŻU
Nowy wyciąg na Szrenicy już niemal całkiem gotowy. Przed długim weekendem
założono i spleciono linę, na której zawisło
pierwsze krzesełko. Na razie służy ono do
prób na linie. Kolejne krzesełka montowane będą w najbliższych dniach, gdy tylko
zakończy się budowa instalacji garażowi.
Większość krzesełek na noc będzie chowana.
Ze względu na to, że terenu jest za mało,
wiec trzeba było ograniczyć wielkość garażu
i część krzesełek na noc będzie pozostawać
na peronie.
Trwają też prace związane ze zmianą
ukształtowania terenu, który został nieco
przebudowany. Montowany jest również
nowy system biletowy. Od tego sezonu na
Szrenicy obowiązywać będą karty magnetyczne i tzw. system „wolnych rąk”. Inaczej
mówiąc, elektroniczną kartę będzie można
schować do kieszeni kurtki narciarskiej i w
ten sposób przechodzić przez bramki.

święto
11 listopada
11 listopada obchodziliśmy Dzień Niepodległości. W tym
roku na uroczystości
przybyło bardzo dużo
mieszkańców. Szczególnie cieszy liczny
udział dzieci z obu
przedszkoli.

sala
do końca
roku
Budowa sali gimnastycznej znów
przebiega zgodnie z
planem. Było drobne
opóźnienie, które
powstało na skutek
niesprzyjającej pogody, ale wykonawca nadrobił czas.
Sala gimnastyczna
przy SP1 ma być gotowa do końca tego
roku.
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PODSUMOWANIE KADENCJI CZ. V
Podczas spotkań z mieszkańcami od jedOstatnio miasto otrzymało dotacje na re- będą odpowiedzialne za organizację najnej osoby usłyszałem zarzut, że te wszystkie alizację „Ogrodu Ducha Gór” i ta nowa większego wydarzenia sportowego i prozrealizowane inwestycje w ciągu ostatnich atrakcja turystyczna powinna być realizo- mocyjnego w historii Szklarskiej Poręby. To
czterech lat, były możliwe, ponieważ po- wana już od wiosny.
wielka odpowiedzialność. Dlatego trzeba
przednicy zostawili projekty. Nie chcę się liByć może ktoś powie, że to wszystko zrobić wszystko, aby zajmowali się tym procytować, ale kończąc kadencję i pracę na sta- mało. Ja jednak uważam, że jak na jedną ka- fesjonaliści, a nie ludzie z politycznego ponowisku burmistrza, tych projektów dencję to całkiem sporo. Proszę nie zapo- lecenia.
zostawiam znacznie więcej.
minać, że nie zajmowaliśmy się tylko proKtoś słusznie zapyta, czy do tego poW ostatnich dniach kadencji Rada jektami, ale też inwestycjami. Oczywiście trzebna jest spółka. Otóż jest potrzebna, poMiasta przyjęła uchwałę, na podstawie zawsze może być więcej projektów, ale za nieważ gmina nie może prowadzić działalktórej wejdzie w życie Plan Zagospoda- wszystko trzeba zapłacić. Nie ma sensu pła- ności gospodarczej. Tymczasem Puchar
rowania Przestrzennego tzw. „Nowego cenia za projekty, na które z góry wiadomo, Świata to impreza komercyjna. Potrzebni są
Centrum”. Dokument swym zasięgiem że w najbliższych latach nie będzie pienię- sponsorzy, reklamodawcy i oczywiście jest
obejmuje obszar całego centrum miasta i jest dzy. Podejmując decyzję, które projekty zle- to impreza, na której można zarobić. Tak robardzo ważny w dalszym rozwoju miasta. cić do opracowania, kierowaliśmy się też bią w Zakopanem od lat i to skutecznie.
Najważniejszym założeniem tego planu jest tym, z jakich pieniędzy unijnych w najDzięki profesjonalnemu podejściu do
przeznaczenie pod inwestycje całkiem no- bliższych latach będzie można jeszcze ko- sprawy wywalczyliśmy w minionej kadenwych, niewykorzystywanych dotychczas
cji prawo do organizacji tych prestiżoterenów. Po przeprowadzce bazy MZGL plany inwestycyjne
wych zawodów. Nie wolno pozwolić, aby
możliwa tam będzie budowa deptaka.
partyjni karierowicze to zepsuli. Bo jeśli
na rok 2011
Na łąkach wzdłuż ulicy Turystycznej zatak się stanie, to Szklarska Poręba długo
projektowany został obszar narciarski. Przebudowa ul. Okrzei
nie otrzyma drugiej szansy. Jeśli impreza
Według założeń może tam stanąć wyciąg Budowa parkingów przy ul. Buczka
wypali, to Puchar Świata na stałe zagokrzesełkowy i dwa krótkie orczyki. Latem Budowa kładki przy ul. Wysokiej
ści w naszym mieście.
Szklarska Poręba po 4 latach zmieteren ten może być wykorzystywany pod Przebudowa mostu przy ul. Mickiewicza
niła się w dobrym tego słowa znaczeniu.
uprawianie widowiskowego rowerowego Poszerzenia ul. 11 Listopada
downhilu.
Przebudowa oświetlenia ulicznego (Mickiewi- Każdy ma prawo do swej oceny, ale opiPodczas ostatniej sesji Rada Miasta cza, Słoneczna, 1 Maja)
nie, że się nic nie zmieniło, są krzywdzące
przyjęła też nową strategię promocji Doświetlenie:
nie tylko dla odchodzącego samorządu,
Szklarskiej Poręby. Została opracowana ul. Dolnej od ul. 11 Listopada,
ale również dla tych wszystkich ludzi,
ona na podstawie badań ruchu turystycz- łuku ul. Piastowskiej ul. Turystycznej
którzy przez ostatnie 4 lata pracowali na
nego, które w trakcie mijającej kadencji ul. Hofmanna i ul. Brzozowej
rzecz rozwoju miasta. Efekty widać na
każdym kroku. Trzy boiska, osiem mozostały przeprowadzone po raz pierwszy ul. Ludowej i ul. Wiejskiej
stów, dziesiątki kilometrów dróg, sala
w historii miasta.
ul. Osiedle Podgórze
Kadencję zamykamy otrzymanym
gimnastyczna, atrakcje turystyczne i
ul. Szpitalnej i ul. Wyszyńskiego
pozwoleniem na budowę nowego
wiele innych inwestycji. Moim zdaul. Muzealnej
„Skweru Trójki”. Oprócz małej zieleni,
niem były to cztery dobre lata. Tu przyul. Kołłątaja
powstanie tam budynek. Będzie tam
pominam sobie słowa, jakie padały podTermomodernizacja
budynku Urzędu Miejskiego czas referendum, że zapowiadane przez
miejsce na kawiarnię, sklepy czy galerię,
w której prezentowane będą prace na- Termomodernizac ja Szkoły Podstawowej nr 5 nas zmiany, są tylko obiecankami. Otóż
szych artystów. Jest też przygotowany Budowa boisk i oświetlenia przy ZSO i MS – nie były to tylko puste obietnice. Były to
projekt budowy nowego przedszkola II etap
konkrety, które zostały zrealizowane.
na „Słonecznej Polanie”. Są gotowe Rozbudowa cmentarza przy ul. Wyszyńskiego
Wybory samorządowe są jednym z
plany budowy boiska na Białej Dolinie Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Samo- najważniejszych wydarzeń obywateli drugiej płyty boiska w Szklarskiej Po- rządowym nr 2
skich. To właśnie podczas tych wyborów
rębie Dolnej wraz z terenem rekredecydujemy o tym, jak w najbliższych laacyjnym. Na realizację czeka projekt prze- rzystać. Sztuka polega na tym, że w mo- tach będzie wyglądać nasze miasto, nasza
budowy ulicy Turystycznej, z której będzie mencie, gdy ogłaszany jest nabór wniosków, dzielnica, nasza ulica. Tu nie ma miejsca na
można dojechać na ulicę Stromą. Opraco- trzeba mieć przygotowany projekt, a często partyjne głosowanie, bo partie polityczne
wana została koncepcja parkingów przy również pozwolenie na budowę. Szklarska nie załatają dziur, nie zajmą się projektami
Szosie Czeskiej i oczekuje na uzgodnienia Poręba jest przygotowana do tego, aby się- przedszkoli, nie będą budować oświetlenia.
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i gnąć po kolejne unijne dotacje.
W samorządzie potrzebni są ludzie, którzy
Autostrad.
Podczas ostatniej sesji Rada Miasta pod- potrafią działać skutecznie, ponad partyjW tej kadencji przygotowany został też jęła uchwałę umożliwiającą powołanie nymi podziałami.
projekt budowy domu z 36 mieszka- spółki, która w 100% będzie należała do
Zachęcam do głosowania na najlepniami socjalnymi. Jest też wydane po- miasta. Ma się ona zajmować przygotowa- szych. Nasze wewnętrzne przypuszczenia,
zwolenie na tę budowę. Niestety, pomoc niem, a później realizacją zawodów Pucharu że i tak wygrają dobrzy kandydaci, mogą się
rządowa w tym zakresie jest niedosta- Świata w roku 2012. Rada Miasta podjęła okazać błędne. Aby do tego nie dopuścić,
teczna. Gmina przejmuje jednak, co wcale wyłącznie uchwałę, która w przyszłości po prostu trzeba wziąć udział w głosowanie jest proste, budynek po Straży Gra- umożliwi powołanie takiej spółki. Kto nią niu. Nieobecni nie mają racji.
nicznej, tzw. „Batalion” i tam powstaną będzie kierować – tą decyzję podejmą już
Dziękuję za ostatnie cztery lata.
mieszkania socjalne i komunalne.
nowe władze Szklarskiej Poręby. I to one
Burmistrz Arkadiusz Wichniak
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WYGRALIŚMY Z JABLONCEM
mecz
pomiędzy
Szklarska Poręba a
Jabloncem.
Mecz rozegrano
na boisku przy ul.
Waryńskiego. Mimo
zaciętej rywalizacji
mecz nie został rozstrzygnięty w regulaminowym czasie,
doliczono 20 minutową dogrywkę.
Na spotkanie czeska reprezentacja
dotarła do Szklarskiej Poręby Koleją Izerską. Piłkarze
przed meczem mieli możliwość zwie-

dzenia Centrum Edukacji Ekologicznej
oraz skorzystania ze zjeżdżalni grawitacyjnej w centrum miasta. Reprezentacja
Jablonca była pod dużym wrażeniem pozytywnych zmian w Szklarskiej Porębie.
Ciekawostką jest, że po tej wizycie w lokalnej czeskiej prasie ukazał się artykuł
opisujący naszą zjeżdżalnię, który jest
świetną reklamą dla Szklarskiej Poręby.
Serdecznie Dziękujemy Centrum Edukacji Ekologicznej KPN i Rodzinnemu
Parkowi Rozrywki ESPLANADA za udostępnienie swojej oferty, oraz Tomaszowi
Januszcze z Biura Turystycznego ALMAR za transport Drużyny SK CAMEL
JABLONEC do Harrachova.

LOT SPOTKANIE

KONKURS NA SZOPKĘ
BOŻONARODZENIOWą

Zgodnie z przyjętą zasadą popularyzacji naszego stowarzyszenia organizujemy raz na
kwartał otwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych sprawami rozwoju turystyki w
naszym mieście. Spotkania te zawierają również element szkoleniowy związany z podnoszeniem wiedzy i świadomości gestorów bazy
turystycznej i organizatorów imprez.
Tym razem zajmiemy się m.in. sprawami
bezpieczeństwa podczas pokazów fajerwerków, w tym nawet tych przydomowych. Andrzej Nowaczyk uświadomi nam, jakimi konsekwencjami
grozi
nieprofesjonalne
organizowanie pokazów pirotechnicznych.
Wiedza ta z pewnością przyda się podczas organizowanych zabaw sylwestrowych. Beata
Holek pokaże jak budować oferty w oparciu
o Nordic Walking.

Kolejnym bardzo ważnym tematem będzie
zbliżające się wielkie wydarzenie - Puchar
Świata w narciarstwie klasycznym w 2012 w
Szklarskiej Porębie. Jak na nim zarobić i nie
stracić dowiemy się od Jacka Jaśkowiaka. O
szansach i zagrożeniach dla naszego miasta
wynikających z rozbudowy "SkiAreny Szrenica" będziemy mieli okazje porozmawiać z
Janem Dębkowskim i Grzegorzem Sokolińskim. Ciekawą propozycję współpracy dotyczącą "Przedszkola narciarskiego" i telewizji
internetowej zaprezentuje nam Krzysztof Gąsiorek.
Miejsce: MOKSiAL ul Słowackiego 13,
Szklarska Poręba, data: 17.11.2010 (środa),
godz: 17.00
Serdecznie zapraszamy.

Już można zgłaszać prace na konkurs, w
którym wybrana zostanie Najładniejsza Szopka
Bożonarodzeniowa. Uczestnikami mogą być
zarówno: Przedszkola, Szkoły Podstawowe,
Gimnazjum i Liceum oraz indywidualnie
dzieci i dorośli. Szopkę należy wykonać i zgłosić na konkurs do 2 grudnia. Prace zostaną ocenione podczas „Festynu Mikołajkowego”,
który odbędzie się 6 grudnia na Skwerze Radiowej Trójki.
Jury będzie brać pod uwagę:
• oryginalność wykonanej pracy
• ogólne wrażenie artystyczne
• zgodność pracy z tematyką konkursu
Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału
w konkursie!!!

dom kultury +

konkursów, spotkań i koncertów. Jest pomysłodawca "Moksialek" – wakacyjnych spotkań
z kulturą na Skwerku Radiowej Trójki, patronuje Eksploracyjnemu Klubowi Górskiemu –
w skrócie EKG.
W jego siedzibie, w budynku byłej Szkoły
Podstawowej nr 2 przy ulicy Słowackiego 13,
codziennie popołudniami w dni powszednie odbywają się warsztaty dla dzieci i dorosłych w
tym m.in.: zajęcia bębniarskie, tańca orientalnego, kółka plastyczne i warsztaty dziennikarskie. Moksial jest również organizatorem wielu
imprez sportowych dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy Programu Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury +. mogą liczyć
m.in. na wsparcie przy opracowywaniu strategii instytucji w oparciu o diagnozę społeczno
- ekonomiczną gminy. Uzyskają również pomoc przy wykorzystaniu programów edukacji
artystycznej oferowanych przez państwowe instytucje kultury. Istnieje również możliwość
pomocy materialnej przy modernizacji pracowni edukacji artystycznej.(red)

Wynikiem 4:3 dla reprezentacji naszego miasta zakończył się towarzyski

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie został zakwalifikowany do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury - Dom Kultury +.
Do ministerialnego programu w pierwszej
jego edycji (w latach 2010-2013) wpłynęły 124
wnioski. Spośród nich zakwalifikowanych
zostało 50.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, zdrobniale zwany Moksial–
em, został powołany 1 marca 2009 roku z inicjatywy Burmistrza Szklarskiej Poręby i Rady
Miasta. W naszym mieście brakowało bowiem
ośrodka, który zająłby się organizacją zajęć
kulturalnych, oświatowych i sportowych dla
dzieci i dorosłych.
Swoją działalność ośrodek kultury oparł na
ankietach jakie przeprowadzono wśród mieszkańców, odpowiadających na pytanie czego w
mieście brakuje, w szeroko rozumianym zakresie działań kulturalnych,
Moksial jest organizatorem wielu wystaw,

PROTEST
ODDALONY
Mirosław Graf, kandydat na burmistrza
w wyborach samorządowych, wystąpił do
sądu z powództwem w trybie wyborczym, żądając sprostowania i zakazania
publikacji treści, jakie na temat TBS zaprezentowane zostały w numerze 16/2010
Biuletynu. Opisana została w nim historia sprzedaży TBS oparta na dokumentach
dostępnych w Urzędzie Miasta.
Sąd oddalił wniosek, uznając, że z powodów formalnych nie można go rozpatrywać w trybie wyborczym. Jednak sąd
zapoznał się z dowodami i w uzasadnieniu zwrócił uwagę, że publikacja w Biuletynie ma charakter oceny zdarzeń z
przed 10 lat.
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LUDZIE STąD

W środę 10 listopada bohaterami fotografii byli nasi mieszkańcy, którzy uczestniczyli we wrześniowej akcji: „Zbiorowa
fotografia mieszkańców”. Wówczas zgromadziło się ok. 300 Szklarskoporebian, którzy zostali uwiecznieni na grupowym zdjęciu. Otwarcie wystawy pt. „Ludzie Stąd”
zorganizowanej z okazji 50-lecia
nadania praw miejskich Szklarskiej
Porębie odbyło się w hotelu „Bornit”.
Część z nich miała, również okazję do sfotografowania się indywidualnie przez wrocławskich fotografów ze szkoły PHO-BOS.
Owocem tego wydarzenia była właśnie środowa ekspozycja, złożona
ze 130 portretów mieszkańców. Na
zdjęciach możemy rozpoznać np.
naszych sąsiadów, ale również
osoby, które w tym roku, tak jak nasze miasto, obchodzą 50-te urodziny i trzy pary mogące pochwalić się 50 –letnim stażem
małżeńskim.
Punktem głównym wystawy
było grupowe zdjęcie mieszkańców, którego duże rozmiary (1m x
1,70 m) pozwoliły dojrzeć każdego.
Wystawa stanowiła dobrą okazję do
spotkania, porozmawiania, co przy dzisiejszym „pędzie życia” jest niezwykle
cenne i wreszcie przyjrzenia się „samemu
sobie”. Podczas tego wydarzenia Burmistrz Miasta Arkadiusz Wichniak wraz
z Przewodniczącym Rady Grzegorzem
Sokolińskim wręczyli Dyplomy Uznania
dla osób zaangażowanych na rzecz na8

szego miasta.
Wyróżnienia były przyznawane w pięciu kategoriach: krzewienie kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalna,
kreowanie pozytywnego wizerunku miasta, praca oświatowa i wychowanie oraz
działalność społeczna. Z okazji jubileuszu

wyróżniono także osoby, które urodziły
się 50 lat temu i od urodzenia są mieszkańcami Szklarskiej Poręby. Każdy, kto
zechciał się podzielić wrażeniami i przemyśleniami po obejrzeniu fotografii mógł
to uczynić wpisując się do księgi.
MOKSiAL na tę specjalną okazję przewidział dla mieszkańców słodką niespo-

dziankę. Po części oficjalnej przy zgaszonym świetle i akompaniamencie
utworu „Sto Lat” wykonanym przez chór
Porębianie wjechał śmietanowy tort z nadrukiem zbiorowej fotografii
mieszkańców. Wystawa to nie koniec wieczoru, bowiem po słodkiej
uczcie część gości udała się na
występ kabaretu „The Best OFF”.
Występ w wykonaniu aktorów z
Teatru Naszego w Michałowicach
wprowadził wszystkich w świetny
nastrój.
Już 18 listopada zapraszamy
wszystkich na Skwer Radiowej
„Trójki” do uczestnictwa w historycznym wydarzeniu. Do kapsuły
czasu zostanie włożone m.in. grupowe zdjęcie mieszkańców i zamknięte na kolejne 50 lat ( MOKSiAL)
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej składa podziękowania za pomoc przy organizacji wystawy w szczególności:
Dyrektorowi hotelu „Bornit” Robertowi Szuberowi i przesympatycznej
obsłudze
Magdalenie Bromblik
Waldemarowi Wnęk-Siewierskiemu
chórowi „Porębianie”
Royal Punk
i małej Julii za kasztany…

Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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