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Szklarska Poręba musi wypłacić 720 tys
złotych byłej najemczyni pensjonatu po
FWP tytułem zwrotu nakładów
poniesionych na remonty wraz z
odsetkami liczonymi od 2013r.

ISSN 2449-8688

720 tysięcy za Belweder
po cenach znacznie niższych od wyceny.

Taka kwota to spore obciążenie dla
zadłużonego miasta. Od prawomocnego
wyroku Sądu Apelacyjnego nie ma już
jednak specjalnego odwrotu. Ta sytuacja to
efekt polityki prowadzonej wobec
dzierżawców pensjonatów, przez ostatnie 8
lat przez poprzednich burmistrzów
Arkadiusz Wichniaka i Grzegorza
Sokolińskiego.
Historia dzierżaw tzw. pensjonatów po
FWP sięga początku lat 90-tych ubiegłego
stulecia, kiedy budynkami zarządzał
Fundusz Wczasów Pracowniczych. W
1993 r. FWP wystąpił do Gminy Szklarska
Poręba o przejęcie przez miasto obiektów
wydzierżawionych na cele usługowe oraz
przeznaczonych na cele mieszkalne.
Wniosek dotyczył nieruchomości, które
wnioskodawca określił jako zbędne dla
prowadzonej przez niego działalności. Były
to najbardziej wyeksploatowane, około
stuletnie niewielkie obiekty wczasowe
także o funkcji mieszkaniowej.
W czerwcu 1994 r. z dzierżawcami
przejętych
obiektów miasto zawarlo
umowy najmu na czas nieokreślony z
zastrzeżeniem możliwości ich rozwiązania,
z zachowaniem trzyletniego okresu
wypowiedzenia. Zawarte umowy najmu
obciążały najemców, poza czynszem wg
stawek płaconych uprzednio na dobro
FWP, również kosztami wszelkich
remontów, napraw i modernizacji
wykonanych za zgodą wynajmującego. Po
wyborach w 2006 roku kiedy burmistrzem
został Arkadiusz Wichniak, miasto
wypowiedziało wszystkie umowy najmu z
dzierżawcami pensjonatów po FWP - min. z
renomowaną kliniką Mikrochirurgii Oka
"Wzrok". Podstawowym powodem były
relatywnie niskie w ocenie ówczesnych
włodarzy miasta, stawki czynszu.
Z przyjętego naprędce założenia, miasto
korzystając z hossy na rynku
nieruchomości zamierzało dobrze zarobić
na sprzedaży obiektów. Rzeczywistość
szybko zweryfikowała te nomen omen
krótkowzroczne plany. Pozbawieni pracy
zarządcy budynków, zarządali zwrotu
nakładów. Miasto kwestionowało ich
wysokość. Sprawy grzęzły w sądach. W
trakcie trzyletniego okresu wypowiedzenia
zmieniły się warunki na rynku
nieruchomości. Kilka opuszczonych
pensjonatów udało się sprzedać ale zwykle
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Pozostałe od lat stoją i niszczeją strasząc
otworami okien zabitych dechami.
Jednym z takich pensjonatów jest
Belweder 6, którego była najemczymi, Pani
Barbara Zając wygrała właśnie przed
Sądem Apelacyjnym sprawę o zwrot
nakładów. Sąd Apelacyjny stwierdził
ponadto, że już w 2013 nakłady powinny
być wypłacone bezpornie. Poprzednie
władze miasta trwały jednak w uporze do
końca swej kadencji. Trzykrotnie
podważana była wycena nakładów
sporządzona przez biegłych. Dziś jednak
efekty takiej polityki wobec byłych
dzierżawców prezentują się raczej marnie i
właśnie Belweder 6 jest tego jaskrawym
przykładem.
We d ł u g w y c e n y r z e c z o z n a w c y z
22.09.2009 nieruchomość była warta blisko
1,3 mln złotych. I można było taką cenę
uzyskać, gdyby władze miasta skorzystały
z ustawy umożliwiającej
sprzedaż
nieruchomości na rzecz ich najemców z
zachowaniem zasady pierwszeństwa.
Wcześniej dzierżawcy występowali do
władz miasta o zorganizowanie przetargów
nieograniczonych. Zobowiązując się
jednocześnie, że opuszczą obiekty w
przypadku niewygrania przetargów. Takie
rozwiązanie miało tę zaletę, że do czasu
znalezienia nabywcy budynki byłyby
zagospodarowane i nie uległyby takim
zniszczeniom. Wszystkie te propozycje
pozostały bez echa. Co doprowadziło w
rezultacie do wymiernych strat. Dziś
Belweder 6 jest wyceniony razem z działką
na której stoi na ok. 470 tys. i bardziej

nadaje sie do rozbiórki niż
zagospodarowania. Jest już wart mniej niż
nakłady do których zwrotu, wyrokiem Sądu
zobowiązana jest gmina. Nie można jednak
oczekiwać aby przez lata nie
zagospodarowany budynek zyskiwał na
wartości.
Innym przykładem jest "Belweder Górski",
któremu najemcy gmina całkowicie
odmawiała zwrotu nakładów, twierdząc, że
nic w pensjonacie nie zrobił. Sąd w 2012
nakazał jednak zwrócić 170 tys złotych
wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.
Gmina nadal uchylała się od zapłaty, więc w
wyniku egzekucji komorniczej koszty
wskoczyły na pułap 240 tysięcy. Dziś w
kolejce czeka jeszcze były dzierżawca
kolejnego Belwederu (2), którego sprawa o
zwrot nakładów trafi wkrótce na wokandę II
instancji. Budynku nie udało się sprzedać w
trzech kolejnych przetargach, mimo że
cena z 1,3 mln spadła na 699 tys. Jeśli
doliczyć roszczenia spółki zarządzającej
niegdyś kliniką WZROK, może się okazać,
że Szklarska Poręba na splatę wszystkich
roszczeń byłych dzierżawców będzie
musiała przeznaczyć ponad 2 miliony
złotych. Obecny burmistrz Mirosław Graf
ocenia :
"Płacimy za błędy poprzedników.
Prowadzona przez lata polityka rozwiązań
siłowych, przynosi dziś opłakane skutki.
Miasto utraciło wpływy z tych obiektów i
doszło do ich dewastacji. Dziś zamiast
inwestować musimy spłacać zobowiązania
poprzedników. Te kwoty idą już w miliony".

Robert Kotecki - 24jgora.pl

Art Skwer – Letni Festiwal Sztuk
Już w lipcu Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza
na bezpłatną, wakacyjną przygodę ze
sztuką. Art Skwer – Letni Festiwal Sztuk
to już VI edycja warsztatów twórczych
prowadzonych na Skwerze Radiowej
Trójki w okresie letnim..
ArtSkwer to przede wszystkim miejsce
gdzie można spotkać się z ludźmi, rozwinąć
swoje umiejętności i zapoznać się z
różnymi technikami zajęć twórczych. Do
wzięcia udziału w warsztatach zapraszamy
dzieci, dorosłych i tak naprawdę całe
rodziny. W ramach przygotowanej oferty na
warsztatach
poznamy techniki szkła:
witrażu i tiffaniego, będziemy tworzyć
mozaikę z granitu, odlewać talizmany z
brązu.

wspólnie zagramy w zespole
recyklingowym. Zostając przy muzyce
odkryjemy afrykańskie dźwięki grając na
bębnach Djembe, oraz uwolnimy energię
podczas tradycyjnego tańca. Z Afryki
przeniesiemy się do Ameryki Północnej
robiąc tradycyjne indiańskie
amulety „Łapacze Snów”. Na ArtSkwerze
pomożemy również pszczołom dziko
żyjącym i z odpowiednich materiałów
zbudujemy dla nich insektohotele. W
przyrodzie wszystko ma swoje miejsce,
dlatego dzięki warsztatom „Seed Bombs”

będziemy wspierać bioróżnorodność i
zazielenimy przestrzeń miejską.
Warsztatom towarzyszyć będą m.in.
pokazy obróbki szkła i pracy na palnikach,
pokazy grawerowania, wypał ceramiki
RAKU i odlewy w żeliwie oraz brązie,
pokazy wytopu szkła w mobilnym piecu
hutniczym , pokazy taneczne, kiermasze
lokalnego rękodzieła.Szczegóły na
www.szklarskaporeba.pl (MOKSiAL)
ZAPRASZAMY NA PRZYGODĘ ZE
SZTUKĄ !

Uczestnicy Artskwer-u będą mieli okazję
zaprojektować biżuterię szklaną i filcową
inspirowaną wzorami ludowymi , oraz
rozsmakować się w regionalnych
przysmakach kuchni izerskiej podczas
warsztatów kulinarnych. Wykorzystując
naturalne olejki, polne kwiaty i zioła
będziemy komponować tradycyjne bukiety
„równianki” , oraz aromatyczne mydła i
kremy.
Rytm rzeczom nikomu niepotrzebnym
nadamy tworząc instrumenty na których

Harmonogram:
23.07 – 25.07.15 Niebanalne Surowce Naturalne
warsztaty odlewnicze w żeliwie
pokaz wytopu żeliwa w mobilnym piecu „żeliwniaku”
warsztaty „tworzenie małych form” – odlewy w brązie
prowadzenie Richard Sitkiewicz - Batten, studenci ASP Gdańsk
warsztaty ceramiczne – Fabryka Naczyń Kamionkowych
„MANUFAKTURA”
warsztaty mozaikowe z granitu – Fundacja Bazalt
warsztaty malowania na łupkach – Monika Krakowska
giełda minerałów połączona z pokazem szlifowania kamieni, płukanie
minerałów, warsztaty tworzenia biżuterii z kamienia
prowadzenie Sudeckie Bractwo Walońskie
Świat Dziecka- tworzenie baniek mydlanych, malowanie twarzy, zabawa
z chustą klanza, tworzenie kształtów z balonów
Pokazy tańca nowoczesnego w wykonaniu Grupy FOX
mini disco – pokaz tańca, animacje taneczne dla dzieci
Happening rzeźbiarski – pokaz rzeźbienia w drewnie
artysta, rzeźbiarz Grzegorz Pawłowski
Występ artystyczny
05.08 -07.08.15 Smaki i Zapachy Izerskiej Łąki
plenerowe warsztaty kulinarne :
„Izerskie Smaki” gotujemy polewkę nagórzańską
pieczenie obwarzanków
zagniatanie ciasta, nauka wyplatania chałki, pieczenie placków tureckich
pokaz pieczenia chleba w plenerowym piecu chlebowym warsztaty
owocowe „Zaowocuj się”
Prowadzenie: Fundacja „Izerskie Skarby”
warsztaty florystyczne „Czerpane z natury” – Agnieszka Mitko - Kominek
warsztaty SEED BOMBS
warsztatomania - Gipsowe Wady czy Owady „Mikrokosmos”
prowadzenie: Waldemar Wnęk - Siewierski
warsztaty mydlarskie i kremiarskie na bazie ziół – Zielone Laboratorium
warsztaty artystyczno-plastyczne
Świat Dziecka- tworzenie baniek mydlanych, malowanie twarzy, zabawa
z chustą klanza, tworzenie kształtów z balonów
13.08 – 15.08.15 Etno – Eko Folk Dizajn
Warsztaty robienia biżuterii z filcu z motywami folk – prowadzenie Ewa
Ratyńska

Ekokreatywnie z MadebyMada „OTOCZAKI”
Słowiańskie MOTANKI tworzymy lalki amulety – prowadzenie Monika
Krakowska
Eko szklarnia, czyli drugie życie rzeczy nikomu niepotrzebnych
warsztaty zielarskie RÓWNIANKI
Warsztaty robienia „Łapaczy Snów” - prowadzenie Ewa Ratyńska
INSEKTOHOTELE –ratujemy pszczoły, budujemy domki dla pszczół
dziko żyjących
Dzień Etno
AFRO DANCE – nauka tańca afrykańskiego, warsztaty robienia biżuterii,
malowanie twarzy z wykorzystaniem wzorów etno, TANIEC ORIENTALNY
KORZENIE MUZYKI – nauka gry na bębnach, EKO instrumenty- robimy
instrumenty ze śmieci i gramy w Zespole Recyklingowym.
Występ zespołu Tiriba
EKO – plener malarski – prowadzenie Centrum Edukacji Ekologicznej
zajęcia edukacyjne – prowadzenie Dolnośląski Zespół Parków
Krajobrazowych
stoisko promocyjne połączone z warsztatami ekologicznymi
prowadzonymi przez Leśny Kompleks Promocyjny Nadleśnictw Szklarska
Poręba –Świeradów Zdrój
stoisko promocyjne połączone z edukacją segregacji śmieci prowadzone
przez Związek Gmin Karkonoskich
Świat Dziecka- tworzenie baniek mydlanych, malowanie twarzy, zabawa
z chustą klanza, tworzenie kształtów z balonów
20.08 – 22.08.15 Szklarska Odnowa
warsztaty z mozaiki szklanej - pracownia EQLA
warsztaty tworzenia biżuterii szklanej
pokaz wytopu szkła w mobilnym piecu hutniczym – Gondek Glass
warsztaty robienia koralików szklanych w technice Lampworku na
palnikach gazowych- Katarzyna Harasym
warsztaty artystyczno – plastyczne – Monika Krakowska
pokaz grawerski połączony z warsztatami
pokaz szkliwienia ceramiki raku w piecu plenerowym – Mirosław Kulla
Świat Dziecka- tworzenie baniek mydlanych, malowanie twarzy, zabawa
z chustą klanza, tworzenie kształtów z balonów
kiermasz lokalnego rękodzieła
Występ artystyczny
* organizator informuje o możliwości zmian w programie wynikających z
przyczyn niezależnych i nieprzewidywalnych (np. pogoda)
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Performance artystyczny

OBJAWIENIE
Od 15 lipca przez całe wakacje na terenie Karkonoszy będzie można
podziwiać niezwykłe obrazy lokalnego artysty Macieja Wokana.
Projekt OBJAWIENIE to ręcznie malowane obrazy ulokowane pośród
przyrody Karkonoszy i Gór Izerskich. Obrazy przedstawiają ludzką twarz
Ducha Gór przedstawioną w postaci wielkoformatowego malowidła .
Artysta ma na celu zwrócenie uwagi na obecność postaci Ducha Gór w
Karkonoszach. „Umieszczony w plenerze wizerunek tej postaci ma
spowodować, że najpierw człowiek ujrzy go na łonie natury a potem być
może odnajdzie w sobie”. Głównym celem projektu jest uwrażliwienie
człowieka na piękno otaczającej nas przyrody.
Obrazy można zobaczyć w następujących miejscach:
1 Szklarska Poręba – Wodospad Szklarki
2.Szklarska Poręba – Wodospad Kamieńczyka
3.Karpacz – Składka Karpatka
4. Świeradów Zdrój – Stóg Izerski
Referat Promocji Miasta

Bezpieczny powrót z wakacji
Symulator wypadków, alkogogle, miasteczko
rowerowe i wiele innych atrakcji czeka na
uczestników imprezy pn. „Bezpieczny powrót z
wakacji”, która odbędzie się 1 sierpnia w
Szklarskiej Porębie.
Tego dnia od 8.00 do 17.00 w symulatorze wypadków
będzie można sprawdzić co dzieje się z nami podczas
dachowania samochodu. Alkogogle użyte podczas
jazdy samochodem uzmysłowią nam naocznie
dlaczego nie możemy prowadzić auta pod wpływem
alkoholu. W miasteczku rowerowym pokażemy jak
bezpiecznie poruszać się na dwóch kółkach. Wszystko
to odbywać się będzie pod czujnym okiem
egzaminatorów z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego z Legnicy.
Duzi i mali będą mogli również obejrzeć z bliska wozy
straży pożarnej i radiowóz policyjny. Najmłodsi wezmą
udział w warsztatach plastycznych, podczas których
będzie można zdobyć nagrodę za namalowanie
wymarzonego pojazdu.
Tego dnia w kontrolowany sposób przeżyć będzie
można emocje, których mogą wpłynąć na zdjęcie nogi
z gazu i bezpieczny powrót po udanych wakacjach w
Karkonoszach.
Akcję „Bezpieczny powrót z wakacji” organizuje La
Kaloria oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

Serdecznie Zapraszamy !
MOKSiAL
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48 Ogólnopolska Turystycznej
Giełda Piosenki Studenckiej
Na przełomie lipca i sierpnia kolejny już raz rozbrzmiewać
będzie piosenka turystyczna podczas znanej i lubianej OTGPS
zwanej potocznie Giełdą.
Giełda w tym roku zapowiada się wyjątkowo okazale. Świętować
będziemy wiele jubileuszy, podczas których na scenie zabrzmią
utwory śpiewane niemal na wszystkich szlakach turystycznych w
całej Polsce. Lista w tym roku prezentuje się wyjątkowo okazale.
Przyjadą do nas m.in.:
Leszek Kopeć, MIKROKLIMAT, WOLNA GRUPA BUKOWINA,
Jerzy Filar (NASZA BASIA KOCHANA), Jan Błyszczak MUFKA,
BIEGUNI, BEZ IDOLA, Krzysztof Jurkiewicz (SŁODKI CAŁUS OD
BUBY), BĄDŹ CISZĄ, Piotr Bakal, KAPCI MIĘKKICH SZUM i wielu ,
wielu innych wykonawców.
Oprócz stałych punktów festiwalowych w bazie „Pod Ponurą Małpą”
zapraszamy na koncerty w mieście w tym: „Od Giełdola do Opola”
czy „Giełda Miastu”. W tym roku powrócimy do tradycji sprzed lat
związanej z występami giełdowiczów na deptakach Szklarskiej
Poręby. W piątek i sobotę w centrum miasta usłyszeć będzie można
jak brzmi współczesna studencka piosenka turystyczna.
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Puchar Szklarsiej Poręby
w półmaratonach górskich
18 lipca 2015 – Wielka Pętla Izerska
Start o godzinie 11:00 - plac przed dworcem PKP ul.
Dworcowa w Szklarskiej Porębie
Meta: Stadion Miejski przy ul. Plac Sportowy w Szklarskiej
Porębie.
Długość trasy: 21,097 km
Regulamin

2 sierpnia 2015r. – Półmaraton Karkonoski (VII Maraton
Karkonoski)
Start (godz. 9:30 ) i meta - dolna stacja wyciągu na Szrenicę w
S z k l a r s k i e j
P o r ę b i e
Długość trasy – 21 km
Regulamin
29 sierpnia - Letni Bieg Piastów – półmaraton
górski
Start (godz. 11:00) i meta – Polana Jakuszycka w Szklarskiej
Porębie
Długość trasy – 22 km
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