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NAGRODA MIASTA
Tradycją stały się już coroczne spotkania osób, których praca szczególnie związana jest z okalającymi Szklarska Porębę
Karkonoszami i Górami Izerskimi. Jak
zwykle gościli ich w swym szałasie Państwo Janina i Jerzy Sieleccy. Jednak tegoroczne, piąte już spotkanie było wyjątkowe.
Po raz pierwszy wręczono bowiem prestiżową nagrodę Miasta Szklarska Poręba.
Statuetka Ducha Gór została wręczona
Julianowi Gozdowskiemu - Komandorowi Biegu Piastów. Jak podkreślono w
laudacji „...Przyznanie nagrody „Ducha
Gór” jest wyrazem uznania za determinację, poświęcenie i pracę dzięki której narciarstwo biegowe stało się nie mniej popularne niż narciarstwo zjazdowe, a Polana
Jakuszycka i jej trasy stały się sławnym
ośrodkiem narciarskim nie tylko w Polsce,
ale i zagranicą. Również dzięki Jego długoletnim staraniom Bieg Piastów należy do
grona Worldlopet - Światowej Ligi Biegów
Długodystansowych, co spowodowało, że
nasze miasto i Polana Jakuszycka stały się
znane na całym świecie. ...”. Pięcioosobowa kapituła, której przewodniczył burmistrz Szklarskiej Poręby Grzegorz Sokoliński, jednogłośnie wybrała Juliana
Gozdowskiego na pierwszego laureata,
który otrzymał statuetkę „Ducha Gór”. Nagroda Miasta Szklarska Poręba będzie

przyznawana co roku i ma
wyróżniać osoby, stowarzyszenia bądź instytucje,
które szczególnie przyczyniły się do promocji naszego miasta w kraju i na
świecie.
Statuetka autorstwa
Grzegorza Pawłowskiego
wykonana jest z metalu na
wzór najstarszego wizerunku Ducha Gór pochodzącego 1561 roku. Liczyrzepa stoi na nieociosanym
granicie wydobywanym z
naszych gór. Statuetka ma
niezwykle prestiżowy charakter, jest przy tym oryginalna i świetnie
się prezentuje.
Podczas spotkania Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Pogórza i Gór Izerskich
„Zakwisie” wręczyło również „Izerski
Kryształ” - nagrodę, którą co roku uhonorowani są ludzie przyczyniający się do
rozsławienia Gór Izerskich. W tym roku
powędrowała do Karkonoskiej Grupy
GOPR, Dominika Dębińskiego – organizatora Festiwalu Muzyki Dawnej w Świeradowie Zdroju i do Milosza Kirchnera –
czeskiego fotografa, laureata nagrody UE
za cykl 12 zdjęć z Gór Izerskich.

Tegoroczne Spotkanie Ludzi Gór, podobnie jak w poprzednich latach, miało
oficjalny, ale jednocześnie przyjacielski
charakter. Osoby, które ukochały góry i
nasze miasto na tyle aby związać się z nim
zawodowo, znają się na co dzień bardzo
dobrze.
Uroczystego charakteru spotkaniu
nadała obecność biskupa Stefana Cichego,
który wszystkim obecnym w tym m.in.:
przewodnikom górskim, goprowcom, właścicielom schronisk życzył „błogosławieństwa bożego w nadchodzącym roku”.
Wszyscy zebrani przełamali się również
opłatkiem, życząc sobie wszystkiego najlepszego. Następne spotkanie za rok.
Szersza fotorelacja ze spotkania opublikowana jest na stronie internetowej
miasta: www.szklarskaporeba.pl (AK)
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INFORMACJA W SPRAWIE PŚ
Przed kilkoma dniami na portalu Onet.pl
pojawiała się publikacja, że dyrektor FIS
skreślił polską kandydaturę jako organizatora Pucharu Świata w biegach narciarskich. Ten tytuł być może miał wywołać
sensację, której faktycznie nie ma.
Prawdą jest, że w Szklarskiej Porębie
nie będzie rozgrywanego Tour de Ski. Ale
ta informacja nie jest żadną nowością i
znana jest już od wielu miesięcy. FIS, po
wysłuchaniu opinii zawodników (po ubiegłorocznych zmaganiach), którzy narzekali na znaczne odległości jakie musieli
pokonywać samochodami, postanowił organizować Tour de Ski w miejscowościach położonych w miarę blisko siebie.

Nie mniej Szklarska Poręba jest nadal
wpisana do kalendarza FIS. Pod datami 18
i 19 lutego 2012 jesteśmy organizatorem
zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich
(http://www.fis-ski.com/data/document/cal-cc_2010-20133.pdf). Co więcej, Polska pojawiła się też w roku 2013
( 11 i 12 stycznia). Naszymi konkurentami
w roku 2013 są Czechy i Włochy. To czy,
dostaniemy zawody w roku 2013 zależy
od tego, jak zorganizujemy imprezę w
roku 2012.
Wkrótce zapadną też decyzje jaki charakter będą miały zawody w przyszłym
roku. Jednym z pomysłów FIS jest orga-

WIEŚCI Z BIBLIOTEKI
5 stycznia w bibliotece miejskiej gościliśmy ponownie
Grzegorza Kasdepke, znanego
i lubianego autora książek dla
dzieci. Przebywający na wypoczynku w Szklarskiej Porębie
pisarz, zaoferował się z sympatii dla biblioteki, poprowadzić
dwa spotkania autorskie, nie
pobierając za to wynagrodzenia.
Do biblioteki przyszły dzieci ze
szkoły podstawowej nr1 - klasa
pani Anny Hochół, oraz dzieci
z przedszkola nr 2 z panią dy-

PODZIĘKOWANIA Z DOMU DZIECKA
Dom Dziecka im. M. Konopnickiej w Szklarskiej Porębie składa
serdeczne podziękowania Panu Julianu Lachowiczowi oraz Pani Agacie Stobińskiej- Artymiak za wsparcie finansowe na rzecz projektu
„Pomysłowe dzieci z Domu
Dziecka”., rozpoczętego w kwietniu
2010r.
Środki finansowe, otrzymane od
naszych sponsorów zostały wykorzystane na zakup ekranu multimedialnego, który będzie służył do organizowania szkoleń i seminarium
informacyjne dla dzieci z Domu
Dziecka. Musimy podkreślić, że takie wsparcie umożliwia nam zaproszenie nowych interesujących osób,
i rozszerzać horyzonty świadomego
podejścia do życia społecznego.
2

W dniu dzisiejszym ponownie zachęcamy wszystkich potencjalnych
sponsorów o dołączenie się do grona
osób nieobojętnych przyszłością i
losem dzieci z Domu Dziecka w
Szklarskiej Porębie, gdyż edukacja
dzieci jest promieniem ku lepszemu.
Pieniądze na sprzęt multimedialny
(projektor oraz laptop) można wpłacać na nr konta: Bank Millenium SA
16 1160 2202 0000 0001 6437 6813
Gdyby zdecydowali się Państwo
wspomóc Dom Dziecka, prosimy o
przesłanie danych kontaktowych mailem: namina.godyn@yahoo.fr
Wychowankowie Domu Dziecka
w Szklarskiej Porębie serdecznie
dziękują za wszelkie przejawy dobrego serca.
Wychowankowie Domu Dziecka.

nizacja biegu narciarskiego na Szrenicę.
Wstępnie oceniono, że trasa miałby prowadzić Puchatkiem, Śniezynką, ze zjazdem Lolobrygidą. O tym czy jest to możliwe przekonamy się stosunkowo szybko,
ponieważ 26 lutego tego roku przeprowadzone zostaną próbne zawody. Jeśli okaże
się to niewykonalne, wówczas zawody
przeniesione zostaną na Polanę Jakuszycką. Ale jeśli zawody zakończą się dobrze, wówczas Szklarska Poręba ma
szansę zostać gospodarzem jednych z najciekawszych zawodów Pucharu Świata.
W kolejnych numerach będziemy prezentować szerszą informację z przygotowań do tej ważnej dla miasta imprezy.(red)
rektor Marią Misztal.
Grzegorz Kasdepke jest autorem ponad
dwudziestu książek skierowanych do najmłodszych czytelników. Jest jednym z
najbardziej znanych i chętnie czytanych autorów dziecięcych. Wielokrotnie nominowany i nagradzany za swą twórczość . Dlatego jego spotkania z dziećmi ze
Szklarskiej Poręby są cenne i ciekawe.
W imieniu pracowników i dzieci serdecznie dziękujemy. Więcej o autorze
goszczącym pod Szrenicą dowiedzieć się
można choćby z internetu, do którego bezpłatny dostęp jest w Bibliotece Miejskiej.
W 2010 roku otrzymała ona dotację od
Fundacji Orange w ramach programu
"Akademia Orange dla bibliotek".

NIEDZIELA
NA BIEGÓWKACH

Wcześniejsze opady deszczu nie zniechęciły biegaczy do uczestnictwa w pierwszej edycji spotkań integracyjnych p.t. „. Niedziela na biegówkach”, które odbyło się w niedzielę 16.01.2011.
Na przygotowane przez Stowarzyszenie „Bieg Piastów” narciarskie trasy biegowe, uczestnicy dojechali ze
Szklarskiej Poręby Koleją Izerską.
Grupa pierwsza wysiadła w Jakuszycach i trasą spacerową , przy pięknej pogodzie, udała się w kierunku
„Chatki Robaczka” na Białej Dolinie.
Grupa druga, bardziej zaawansowana, wysiadła z pociągu w Harrachovie i trasą ze znacznym przewyższeniem,
udała się w kierunku Polany Jakuszyckiej i dalej do „Chatki
Robaczka”, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne.
Na spotkanie przybyła również 12-osobowa piesza
grupa z „Klubu Seniora”.
W gościnnej „Chatce Robaczka” poza uczestnikami
spotkania integracyjnego znajdowało się dużo indywidualnych biegaczy, znaczna część z Czech.
Wszyscy dziękują Panu Julianowi Gozdowskiemu,
za profesjonalne przygotowanie tras narciarskich prowadzących do Białej Doliny.
W imieniu organizatorów Roman Klimek
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AKCJA ZIMA
Zima dała nam popalić. I to od razu, bez
żadnej taryfy ulgowej. Pierwszy śnieg spadł w
połowie listopada i od tego momentu zima nie
odpuszczała. Aż do odwilży na święto Trzech
Króli. Odwilży za długiej i niestety negatywnej dla branży turystycznej.
Jak było wcześniej? W górach przyzwoicie,
a na drogach różnie. Opinie o odśnieżaniu są
skrajne.
Poniżej prezentujemy informację przygotowaną przez Roberta Szawłowskiego kierownika MZGL, który wyjaśnia w jaki sposób
jest miasto odśnieżane, jakim sprzętem dysponujemy i ile urządzeń nie wytrzymało pierwszego starcia z zimą. Maszyny po prostu się
psują, szczególnie wtedy, gdy są cały czas używane i nie ma czasu na ich odpoczynek.
A tak było właśnie od listopada do początku stycznia. Kierowcy po 8 godzinach szli do domu, a za kierownicą siadali ich zmiennicy. Samochody nie
miały czasu na odpoczynek. (Red)
Jak odśnieżane jest miasto?
Zimowe utrzymanie dróg, ciągów
pieszych, schodów, mostów i kładek położonych w granicach Szklarskiej Poręby odbywa się na zasadach ustalonych
w ramach tzw. Planu Akcji Zima opracowanego każdorazowo dla nowego
sezonu zimowego. Pierwszy taki kompleksowy dokument powstał w sezonie
2007/2008 i stanowił bazę dla kolejnych
planów w których uwzględniano modyfikacje wynikające ze zdobywanych
sukcesywnie doświadczeń. Plan Akcji Zima na
bieżący sezon jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej – www.mzgl.szklarskaporeba.pl –
gdzie można znaleźć wszelkie szczegółowe informację dotyczące zasad pracy służb miejskich w sezonie zimowym. Jest to oczywiście
bardzo obszerny dokument dlatego w niniejszym tekście poruszone zostaną tylko niektóre
wątki.
Szklarska Poręba jest bardzo rozległym
miastem o powierzchni ok. 75 km2. Dla porównania Jelenia Góra położona jest na powierzchni ok. 109 km2. Dodatkowym utrudnieniem w Szklarskiej Porębie jest to, że na
terenie miasta znajdują się drogi będące w zarządzie sześciu różnych zarządców (wliczając w to również Nadleśnictwo i PKP).
Na terenie Szklarskiej Poręby są 92 ulice o
łącznej długości nieco ponad 63 km, w tym ponad 13 km dróg w zarządzie obcym oraz ok.
9 km chodników i ciągów pieszych. Do niedawna służby miejskie odśnieżały jedynie
drogi gminne i powiatowe ( na zasadzie porozumienia). Od dwóch lat zakres ten obejmuje
również drogę wojewódzką (Armii Krajowej)
co znacznie ułatwia pracę z uwagi na zależność
komunikacyjną między poszczególnymi ulicami. Tym samym, biorąc pod uwagę zarządców dróg jedynie Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad utrzymuje samodzielnie drogę krajową nr 3 w przebiegu ulic Jeleniogórskiej, Jedności Narodowej, Sikorskiego
i Szosy Czeskiej co wynosi łącznie ok. 2,5 km
drogi.
Ogólna zasada planu zimowego utrzymania dróg w mieście zakłada podział terytorialny
miasta i przypisanie poszczególnych jednostek
odśnieżających drogom i chodnikom położonym w tych częściach miasta. Taki układ powoduje jasny podział kompetencji i odpowiedzialności za poszczególne odcinki.
Oczywiście jest to założenie sytuacji, w której warunki atmosferyczne wymuszają pracę
ciągłą wszystkich posiadanych zasobów na ternie miasta.

W obecnym sezonie przeciwko aurze wystawiliśmy następujący skład:
Pojazdy własne:
1. Samochód ciężarowy Mercedes Unimog wirnik, pług + piaskarko-solarka
2. Samochód ciężarowy Mercedes 1820 pług + piaskarko-solarka
3. Samochód ciężarowy Mercedes 1729 pług + piaskarko-sol-12-2010 r.)
4. Koparko-ładowarka JCB 4 cx – Pług dziobowy ciężki ( od 31duża
5. Koparko-ładowarka JCB 3 cx
5. Ciągnik komunalny Solaris - pług „dziobowy”, rozrzutnik piasku
7. Mini ciągnik komunalny Rider Husqvarna
– pług prosty, wirnik
8. Odśnieżarka chodnikowa Partner
9. Odśnieżarka chodnikowa Husqvarna
Ponadto służby miejskie dysponują czterema samochodami dostawczymi, a prace
ręczne na chodnikach, kładkach i schodach
wykonywane są przez ok. 20 pracowników fizycznych. Oprócz ok. 7 km chodników będących w zarządzie gminnym, bądź objętych porozumieniem samorządowym, pracownicy
służb miejskich odśnieżają również chodniki
przyległe do prywatnych posesji pod warunkiem zawarcia przez właściciela stosownej
umowy. Obecnie realizowane są zaledwie 24
umowy w tym zakresie.

Dodatkowo w zależności od intensywności
opadów MZGL wspomaga się pojazdami obcymi.
1. Samochód ciężarowy o masie własnej do 8
Ton + pług o szer. max . 3m + +piaskarko-solarka
2. Samochód ciężarowy samowyładowczy – 3 szt.
3. Koparko ładowarka – 1szt
Oczywiście przy eksploatacji tak dużej
floty oraz przy znacznej intensyfikacji prac
(praktycznie od połowy listopada praca niemal
non stop) nie może obyć się bez awarii.
Tegoroczna zima dotychczas była bardzo
ciężka przede wszystkim dla sprzętu. W ostatnich tygodniach unieruchomione zostały dwa
z trzech posiadanych samochodów ciężarowych, a także ciągnik komunalny, co znacznie
utrudniło prace na mieście. Jeśli brakuje jakiegoś urządzenia, to inne urządzenie musi odśnieżyć więcej ulic. Nie da się tego zrobić od
razu, stąd niektóre ulice w tym sezonie były
rzadziej odśnieżane niż w poprzednich latach.
Na szczęście chwilowa odwilż pozwoli przywrócić pełną sprawność
naszego sprzętu.
W tym sezonie zimowym do 10
stycznia przepracowanych zostało
2855 godziny. Tyle czasu na drogach
i ulicach spędziły: cztery pługopiaskarki, solaris, dwie koparki JCB,
Rider Husqvqrna.
Na wywóz śniegu z miasta przeznaczono dodatkowo 1098 godzin
wywożąc szacunkowo ok. 24 000 ton
śniegu (cztery wywrotki, dwie koparki). Zakupiono ok. 350 ton soli z
czego zużyto 330 ton oraz zakupiono ok. 200 ton piasku z czego zużyto 120 ton.
Wszystkie samochody mają zamontowane GPS. Dzięki temu dyspozytor
może szybko sprawdzić, gdzie dany pojazd jest
w danej chwili oraz gdzie był. Dlatego bardzo
łatwo można zweryfikować telefony „od wczoraj nie było żadnego pługu”. Później się okazuje, że pług przejechał ulicą półgodziny
wcześniej, ale opad śniegu był tak duży, że po
prostu nie widać jego pracy. Innym problemem
są telefony do dyspozytorów z komórkowych
numerów zastrzeżonych. Ponieważ nie ma
możliwości zweryfikowania takiego numeru,
wprowadzono zasadę, że interwencja podejmowana będzie tylko w sytuacji, gdy zgłoszenie wykonano z telefonu, którego autor nie
ukrywa swojego numeru.
Tegoroczna zima jest inna od poprzednich,
kiedy śnieg po kilku dniach, przestawał padać
i był czas na lepsze odśnieżenie, naprawy i
konserwację sprzętu. W tym roku sypało niemal przez cały grudzień. W takich warunkach
sprzęt ma prawo odmówić posłuszeństwa. To
trudny okres dla wszystkich służb komunalnych, co było widać też w ościennych gminach. Dlatego prosimy o pomoc i nieco więcej tolerancji. W czasie intensywnych opadów
śniegu, aby od razu odśnieżyć wszystkie
drogi, trzeba byłoby posiadać armię pługów i
piaskarek. Na to nie stać nawet najbogatszych samorządów.
(Robert Szawłowski)
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ORKIESTRA ZAGRAŁA POD SZRENICĄ
16. 155,32 zł, 10 dolarów i 1574 koron czeskich zebrano podczas XIX Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, jaki odbył
się 9 stycznia w Szklarskiej Porębie. Po raz
pierwszy w historii tej narodowej kwesty, w
mieście zorganizowano sztab oraz imprezę
rozrywkową.
Wolontariusze z tekturowymi puszkami
zbierali pieniądze już od rana. Spotkać ich
można było w całym mieście, kwestowali również w Jakuszycach podczas międzynarodowego wyścigu psich zaprzęgów Border Rush Husvarna Tour 2011. Jak sami mówili ,wszyscy
chętnie wrzucali pieniądze do puszek. Czasami
były to wszystkie drobniaki jakie darczyńca
miał w kieszeni, czasem grubsze banknoty.
W puszkach znalazły się również dolary i korony czeskie. Fundację Jurka Owsiaka wspomagali także Rosjanie wypoczywający pod
Szrenicą, oraz kibice z całej Polski, którzy przyjechali dla Adama Małysza skaczącego w tym
dniu na mamuciej skoczni w Harrachovie.
Oficjalnie XIX Finał WOŚP rozpoczęto o
godz. 16.00 na Skwerku Radiowym Trójki.
Tam pod przychylnym okiem Ducha Gór Orkiestra grała do późnego wieczora. Przy ciepłym
jadle i napojach, przy świetnej muzyce serwowanej przez muzyków z rodzimej sceny w tym:
Kokopelli Sund System, DJ Pati, DJ Sabi, DJ
Daffi, DJ aR-Kay, DJ Andee D. oraz zespołu
Imish, w fantastycznych nastrojach przez wiele
godzin zbierano pieniądze dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologiczymi.
Wesprzeć Orkiestrę można było na różne
sposoby. Można było np. wziąć udział w loterii, w której do wygrania były naprawdę wartościowe niespodzianki. Za kupony 10-złotowe losowano m.in.: wejścia do Dinoparku, na
zjeżdżalnie Alpine Coaster, bony na zabiegi kosmetyczne, do sauny i jacuzzi, a także piękne
minerały m.in.: agaty i ametysty ufundowane
przez Mistrza Walońskiego Juliusza Naumo-
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wicza.Za 30 zł można było wygrać: ski pasy, lekcje nauki jazdy z instruktorem narciarstwa, bony
towarowe do sklepu towarowego i apteki, a
także wejście do sauny fińskiej.Za 50 zł siedmiu
szczęśliwców wylosowało weekendowe pobyty
w hotelach i pensjonatach w Szklarskiej Porębie
w tym w: Pensjonacie Orchidea, Willi Zielony
Domek, Willi Gaj, Hotelu „Pod Szrenicą”,Pensjonacie Magnolia, Schronisku Pod Łabskim
Szczytem i Pensjonacie Jowisz oraz zaproszenia i kolacje w restauracjach.
Jednak prawdziwe emocje towarzyszyły licytacjom, jakie ze sceny prowadzono przez
całe popołudnie. Najwięcej, bo 1000 zł uzyskano
za Gorące Granitowe Serce autorstwa Macieja
Wokana, wykonane z miejscowego granitu,
ufundowanego przez Firmę Izer-Granit. Licytację rozpoczął burmistrz Grzegorz Sokoliński od
600 zł. Gorące Serce przeszło jednak na własność
Państwa Reginy i Franciszka Pyczak, którzy rodzinnie ogromnie zaangażowali się w organizację tegorocznego Finału w Szklarskiej Porębie.
Sylwia Pyczak – Cybulska była szefową sztabu
WOŚP w Szklarskiej Porębie, a jej mąż Patryk
Pyczak zabawiał publiczność energetyczną muzyką ze sceny. Gorące Granitowe Serce, na
prośbę jego nowych właścicieli, pozostanie na
Skwerku Radiowej Trójki.Za 500 zł Rafał Szafarz z Piechowic wylicytował pokaźny ametyst
ufundowany przez Bractwo Walońskie. Również
pozostałe fanty w loteriach cieszyły się dużym
zainteresowaniem, a licytacje często miały burzliwy charakter. I tak 3 egzemplarze monografii
Szklarskiej Poręby autorstwa Stowarzyszenia
„Puch Ostu”, prawdziwy „biały kruk” na rynku
księgarskim, wylicytowane zostały za łączna
kwotę 350 zł.
Absolutny hit - Mini Max – dwupłytowy album z 2006 roku Piotra Kaczkowskiego osiągnął
cenę 100 zł, a kalendarze na 2011 rok z autografami trójkowych dziennikarzy w tym: Michała
Olszańskiego, Piotra Barona, Wojciecha Manna,

Artura Andrusa, Grażyny Dobroń, Piotra Stelmacha, Tomasza Żądy i Magdy Jethon poszły kolejno za 50, 150 i 80 zł.1 AuRun - moneta Sudeckiego Bractwa Walońskiego wraz z
„Dożywotnim zaproszeniem do Chaty Walońskiej nie tylko w celach edukacyjnych” wylicytowano za 170 zł. 40 talarów karkonoskich na licytacji wartych było 100zł.
Orkiestra grała na Skwerku Radiowej Trójki do
22.00. Wtedy to puszczono „Światełko do nieba”,
które przybrało formę wielkich czerwonych lampionów w kształcie serca. Można je było zresztą
kupić za 5 zł podczas trwania całego Finału i indywidualnie wysyłać sygnał w kosmos. „Światełko
do nieba” spod Szrenicy zostało wzmocnione olbrzymim reflektorem, który na ten czas na Skwerku
ustawiła OSP ze Szklarskiej Poręby. Ale na tym nie
koniec Finału. Po 22.00 kwestowano również
podczas Orkiestrowego After Party w Klubie Jazgot, Paradox i w Młynie Świętego Łukasza.
W tym roku pod Szrenicą po raz pierwszy
zorganizowano Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tak dużą skalę i okazało się,
że w mieszkańcach Szklarskiej Poręby drzemią wielkie serca. W akcję zaangażowało się
wiele osób i firm, które przeznaczając swój
czas, a także wspomagając materialnie loterię i
licytację przyczyniło się do zebrania tak dużej
kwoty. Podziękowania należą się wszystkim i
każdemu z osobna. Organizatorzy Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
szczególnie pragną podziękować policji, której
funkcjonariusze przez cały czas ochraniali zabawę podczas XIX Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy.
W tym roku Orkiestra grała dla dzieci z chorobami urologicznymi i nefrologicznymi. Jak powiedział Jurek Owsiak „...Znów pokazaliśmy,że
jesteśmy razem..." Sie ma - do następnego roku
! Szersza fotorelacja ze spotkania opublikowana
jest na stronie internetowej miasta:
(AK)
www.szklarskaporeba.pl
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BUDŻET 2011
Według założeń, w tym roku dochody
miasta zamkną się w kwocie 29 mln 700
tys. złotych, a wydatki zaplanowane zostały na poziomie 27 mln 600 tys. złotych.
Nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę kredytów.
Po stronie dochodów najwięcej pieniędzy pochodzi z opłat i podatków lokalnych oraz podatku dochodowego.
Sprzedaż majątku zaplanowano na poziomie 6,5 mln złotych. Po stronie wydatków niemal połowa pieniędzy przeznaczona jest na wydatki jednostek
budżetowych (14 mln), z czego na wynagrodzenia i składki przeznaczone jest ponad 7 mln złotych, a pozostała kwota przeznaczona jest na działalność statutową. Na

inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano niemal 6,5 mln złotych, w tym
najwięcej przeznaczono na budowę przedszkola przy ulicy Słoneczna Polana (3
mln), zakończenie budowy bloku sportowego przy SP 1 (1,1 mln w tym 1 mln dotacji), odbudowę parku przy domu braci
Hauptamann (1,6 mln z czego 900 tys. dotacja UE). Wśród zadań inwestycyjnych
są też takie pozycje jak: przebudowa
oświetlenia ulicznego: ul. Mickiewicza, 1
Maja, Słonecznej, budowa zespołu kolumbariów na cmentarzu komunalnym
przy ul. Wyszyńskiego i kilka projektów
przebudowy ulic.
Jak zwykle w takich sytuacjach najwięcej kontrowersji budzą wydatki zwią-

zane z utrzymaniem jednostek budżetowych. Należy jednak podkreślić, że pod
tym pojęciem nie kryje się tylko Urząd
Miasta, ale również całe szkolnictwo (z
przedszkolami), opieka społeczna, straż
pożarna, straż miejska, biblioteka miejska,
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej. Wprowadzane są
oszczędności. Kierownicy jednostek budżetowych już zostali poinformowani o
20% procentowych cięciach. Są też prowadzone redukcje zatrudnienia. W grudniu wypowiedzenia otrzymało 3 pracowników Urzędu Miasta.
Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z budżetem na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej (http://www.szklarskaporeba.bip.net.pl/?a=1908). Przypominamy, że z bezpłatnego dostępu do internetu
można korzystać w siedzibie Biblioteki Publicznej przy ulicy 1 Maja. Oczywiście
uchwała budżetowe dostępna jest również
w biurze Rady Miejskiej. (red)

NOWE ZASADY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI
Rada Miasta zmieniła uchwałę w w
sprawie określenia warunków udzielania
bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości lokalowych.
Co prawda nadal będzie można kupić
mieszkanie, komórkę, garaż itp. z bonifikatą, ale ta będzie z każdym rokiem maleć o 5 procent. Innymi słowy im szybciej
wykupione zostanie mieszkanie, tym więcej można zaoszczędzić. W tym roku
Rada Miasta ustaliła bonifikatę w wysokości 90% ceny nabycia lokalu lub jego

części. W przyszłym roku będzie to już
85% i kolejnych latach o następne 5%
mniej.
Identyczne rozwiązanie wprowadzono
przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na własność.
W tym roku również jest to 90% procentowa bonifikata, która z każdym rokiem będzie maleć o 5%.
Nowe zasady mają zachęcić do jak najszybszego wykupu nieruchomości: zarówno mieszkań komunalnych, jak i gruntów pod nimi, a również gruntów

będących w dzierżawie wieczystej.
Sprawa dotyczy również podwórek
przy budynkach wielorodzinnych. Przez
całe lata mieszkania sprzedawane były
wraz z gruntami, ale tylko po obrysie
domu. Teraz chodzi o to, aby wspólnoty
mieszkaniowe wykupiły także podwórka,
na których często stoją komórki, śmietniki
czy po prostu parkowane są samochody.
W ogólnym kilkuletnim rozrachunku taniej będzie wykupić działkę, na której stoi
budynek niż płacić czynsz za korzystanie
z gminnego terenu. (red)

SZKLARSKA ALASKA
Jak co roku na Polanie Jakuszyckiej
można było spotkać psie zaprzęgi. Na
starcie Husqvarna Tour 2011 stanęli
najlepsi maszerzy (osoby prowadzące
zaprzęg) z całego świata, z ponad 400
psami zaprzęgowymi! Zawody trwały
cztery dni: od 6 do 9 stycznia. W tym
czasie ekipy miały do pokonania prawie 300 km trasy.
W Jakuszycach na starcie podczas tegorocznej edycji Husqvarna Tour 2011
stanęło prawie pięćdziesiąt ekip z całej
Europy m.in. z Czech, Niemiec, Słowacji, Litwy i Węgier. (czytaj więcej na
stronach www.borderrush.com.pl) (AK)
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UCHWAŁY PODATKOWE
Uchwała Nr LVI/642/10 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od
nieruchomości (wyciąg)
§1
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, 79 zł od 1 m2
powierzchni,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sportu i rekreacji, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków, zajętych na stoki narciarskie
i trasy zjazdowe, z zastrzeżeniem § 2 ust.
5: - 0, 41 zł od 1 m2 powierzchni,
3) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych: - 4,15 zł od 1 ha powierzchni,
4) pozostałych:
a) zabudowanych - związanych z budynkami mieszkalnymi - 0, 40 zł od 1 m2 powierzchni,

UWAGA HOTELARZE
W roku 2011 opłata miejscowa wynosi 1,95 zł za każdy dzień pobytu.

STRAŻ MIEJSKA
PRZYPOMINA
W ostatnich tygodniach zdarzało się, że
chodniki były zaśnieżone. Piesi narzekali
często z tego powodu na służby miejskie,
gdy tymczasem, to nie zawsze one były temu
winne. Przypominamy o obowiązku wynikającym z ustawy o utrzymaniu porządku i
czystości w gminach ciążącym na właścicielach nieruchomości nakazującym uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń:
- z części nieruchomości udostępnionej do
użytku publicznego
- z wydzielonej części drogi publicznej
przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika, położonej bezpośrednio przy granicy
nieruchomości zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4
cytowanej ustawy (dz.U.Nr 132 z 13 września 1996r.) .
Jednocześnie przypominamy, że właściciele takich nieruchomości mogą podpisać
umowę z MZGL. Wówczas to ten zakład będzie ponosić odpowiedzialność. (SM)

b) dzierżawionych od gminy, zajętych na
ogródki przydomowe: - 0, 25 zł od 1 m2
powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: - 0, 41 zł od 1
m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie
na potrzeby mieszkalne: - 0, 67 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
2) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie
na potrzeby mieszkalne, w których zastosowano do ich ogrzewania wyłącznie
proekologiczne źródła ciepła: - 0,30 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz części budynków
mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej: - 20, 85 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: - 9, 82 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świad-

czeń zdrowotnych: - 4, 25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) pozostałych budynków, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: - 7, 06 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej;
3. od budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:
1) kolei linowych: - 0, 5 % ich wartości,
określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt
3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych,
2) pozostałych budowli: - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1
pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§2
1. Za proekologiczne źródła ciepła, o
których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 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.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Szklarskiej Poręby na
podstawie art. 13 i 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku
2011 w zakresie:
I POMOC SPOŁECZNA. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 3.000 zł
II
KULTURA,
SZTUKA,
OCHRONA DÓBR KULTURY I
TRADYCJI. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 20.000 zł
III KULTURA FIZYCZNA I
SPORT Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację
zadań 30.000 zł

V RATOWNICTWO I OCHRONA
LUDNOŚCI.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań 5.000 zł
Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę w zamkniętej kopercie z
oznaczeniem oferenta i napisem:
Konkurs na realizację zadań publicznych w roku 2011 oraz numerem
i nazwą zadania wybranego do realizacji należy złożyć w Biurze Obsługi
Interesanta. Pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, bądź
przesłać przesyłką pocztową na adres:
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba
w terminie do 02 lutego 2011 r. Szczegóły ogłoszenia opublikowane zostały na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej www.bip.szklarskaporeba.pl w zakładce „pożytek publiczny”.
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MISTRZOWIE Z PRZEDSZKOLI
9 stycznia Puchatek stał się areną trzymających w napięciu zmagań przedszkolaków w narciarstwie zjazdowym. Na
starcie stanęło ponad 30 maluchów w
wieku od trzech do sześciu lat. Trasa nie
była trudna, ale wymagała dobrej techniki.
Trzeba było się mocno odepchnąć i, jak
rodzice tłumaczyli swym pociechom,
„ciąć na jajo”. Wszystkie przedszkolaki
dotarły bez upadku do mety, gdzie czekali
na nich dumni rodzice i dziadkowie.
Ceremonia wręczenia medali odbyła
się tuż po zakończeniu zjazdów. Wszystkie maluchy otrzymały dyplomy za uczestnictwo, najlepsi zawodnicy dostali medale.
W przedziale wiekowym 2006 i 2007
wystartowali tylko dwaj zawodnicy.
Pierwszy na metę dotarł Adam Kałwa, tuż
za nim sklasyfikowała się Natalia Jagodzińska. Znacznie większa była grupa
starszaków. W tej kategorii wiekowej, podobnie jak w zeszłym roku, pierwsze
miejsce zdobył Wiktor Żmudziński.Następne Mistrzostwa Przedszkolaków w
Narciarstwie Zjazdowym już w marcu. Już
dziś zapraszamy wszystkich: rodziców,
dziadków, a przede wszystkim dzieci lubiące jazdę na dwóch deskach, do zabawy
! Organizatorami Mistrzostw dla Przedszkolaków byli: Klub Sportowy Szrenica
i Przedszkole Samorządowe nr 2.
(AK)

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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