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WYPASIONA
MEDIALNIE ZIMA
Medialny atak spod
Szrenicy trwał od piątku 18
lutego do niedzieli 20 lutego. O Szklarskiej Porębie
głośno było w ogólnopolskich i regionalnych mediach. Nasze miasto przedstawiane było w czterech
obszernych wejściach w
piątkowy poranek podczas
programu „Kawa czy herbata?”. Telewizyjna „Jedynka” gościła pod Szrenicą do niedzieli. W ramach
telewizyjnej akcji „Wypasiona Zima” pokazano jak
bawi się Szklarska Poręba.
W sobotę 19 lutego odbyło się wiele
świetnych imprez m.in: Turniej Przyjaciół
Radiowej Trójki czy Slalom Retro. Szklarska była pokryta świeżym puchem i wypełniona po brzegi gośćmi. Mówiono o
tym również w Polskim Radiu Wrocław,
które w piątek i w sobotę w wielu serwisach podawało informację o naszym mieście. Również dla słuchaczy Radiowej
Trójki weekend był pod znakiem Szklarskiej Poręby.
W piątkowe przedpołudnie w audycji
LP III Marek Niedźwiecki przywitał słuchaczy słowami: „Jesteśmy tam gdzie
dzieje się coś ważnego i ciekawego”.
„Niedźwiedź” poinformował również całą
Polskę, że w Szklarskiej leży świeży
śnieg, a zima trzyma.
Do studia radiowego, zaimprowizowanego przy dolnych stacjach wyciągów
pod Szrenicą, zaproszono wielu gości.
Wśród nich był Artur Żmijewski, gwiazda
dużego i małego ekranu, który publicznie
przyznał się do miłości jaką od kilkunastu lat darzy nasze miasto, przyjeżdżając

tu przynajmniej kilka razy w roku. „Niezwykły klimat, przestrzeń i przepiękne widoki, a także kawał historii, o którą można
się potykać na każdym kroku.” tak opisał
aktor Szklarską Porębę.
Prawdziwe oblężenie przeżył jednak
Marek Niedźwiecki podczas Listy Przebojów Programu Trzeciego nadawanej
spod wyciągu na Szrenicę. Fani i miłośnicy tej kultowej audycji liczne zgromadzili się aby uczestniczyć w prowadzeniu
programu.
Motywem przewodnim, a zarazem
przepustką na antenę, był wierszyk zaczynający się od słów „Do Szklarskiej
zima wróciła...”. Krótkie formy literackie
przysyłane były z całej Polski i układane
przez słuchaczy w zaimprowizowanym
studiu. Usłyszeć można było min. „Do
Szklarskiej zima wróciła, w głowach nam
przewróciła, bardzo to miejsce lubimy i za
rok tu wrócimy”.
Na tym jednak nie koniec trójkowych
audycji. Spod Szrenicy emitowana była w
sobotę "Markomania", a dzień później

„Zagadkowa niedziela” z
udziałem dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2.
Tydzień później Szklarska Poręba znów wiodła
prym w ogólnopolskich i regionalnych mediach, a to za
sprawą „Slalomu Gwiazd” z
udziałem aktorów, piosenkarzy i dziennikarzy, którzy jak
co roku na Szrenicy ścigali
się na nartach. Wcześniej po
nartostradach ścigali się narciarze biegowi udowadniając, że na Szrenicy można
przeprowadzić zawody rangi
Pucharu Świata (o imprezach
tych szerzej na dalszych stronach biuletynu).
Podczas ferii o naszym mieście było
głośno w wielu mediach i było czym się
pochwalić. Zadowoleni byli również wypoczywający pod Szrenicą goście, którzy
wywiozą stąd wrażenie, że Szklarska Poręba to miasto tętniące życiem.
Działania marketingowe, nowe inwestycje, imprezy to wszystko sprawiło, że
Szklarska dosłownie „pękała w szwach”.
Podczas tych ferii trudno było o wolne
miejsca noclegowe, czego mogą nam pozazdrościć w niejednej turystycznej miejscowości. (AK)
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PRZEWODNICZYMY ZWIąZKOWI
Mirosław Kupis, wiceprzewodniczący Rady Miasta Szklarskiej Poręby, został wybrany na
przewodniczącego Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich. Jest to najwyższa funkcja
w tej strukturze. Mirosław Kupis
jest delegatem Szklarskiej Poręby w ZGK od trzech kadencji.
Związek Gmin Karkonoskich
dotychczas zrzeszał 6 gmin Kotliny Jeleniogórskiej, ale kolejnym członkiem zostaje Jelenia
Góra. Tym samym będzie to reprezentatywne forum komunalne
całego powiatu.
Związek zajmuje się przede
wszystkim działalnością związaną
z ochroną środowiska. Jest właścicielem
nowoczesnego Karkonoskiego Centrum
Gospodarki Odpadami w Ścięgnach. W
ostatnich latach ZGK, z różnym skut-

kiem, podejmuje próby promocji regionu.
Zajmuje się inicjowaniem dyskusji, inicjatyw społecznych i działań gospodarczych związanych z rozwojem turystyki.

Jest też jednym z założycieli
KSWiK, spółki wodociągowokanalizacyjnej, której akt założycielski wymaga poważnej
modernizacji, bowiem spółka
nie spełnia pierwotnych oczekiwań (najdelikatniej to ujmując). Po przystąpieniu Jeleniej
Góry Związek stanie przed nowymi wyzwaniami. Jednym z
najważniejszych, jak się wydaje, jest działalność związana
z rozwojem turystyki, jako
głównego motoru napędowego
gospodarki całej Kotliny Jeleniogórskiej. Nie chodzi tylko o
profesjonalną wspólną promocję, lecz o kompleksowe marketingowe podejście do sprawy. Dopiero
wówczas, jako region, będziemy mogli
sprostać konkurencji, nie tylko w Polsce,
ale i w Europie.(red)

IDZIEMY NA WOJNĘ?
Tkacze. Do 1958 roku dzielnica
Szklarskiej Poręby. „Jednak w wyniku
podpisanej 10 października 1958 umowy
międzypaństwowej wieś Tkacze, wraz z
całkowicie niezamieszkanym już wówczas przysiółkiem Zieliniec (na mapach
także jako Zieleniec) oddana została
przez Polskę Czechosłowacji. W zamian
za to Czechosłowacja przekazała Polsce
położony w pobliżu południowy stok
góry Kocierz i fragment północnego
stoku góry Mrtvý vrch o tej samej powierzchni.” Tyle historii nowej, opisanej

w Wikipedii, lecz nie najnowszej.
Najnowsza jest datowana na 7 dzień lutego 2011 roku. Tego dnia z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji do
burmistrza Szklarskiej Poręby wysłano
pismo, z którego wynika, że w dokumentacji GUS, ale także MSWiA, Tkacze i Zieliniec nadal są w Szklarskiej Porębie.
Przynajmniej jako wykazywane dzielnice.
MSWiA prosi o przekazanie „zamierzeń gminy dotyczących rozbieżności w
nazwach”. W tej sytuacji nie pozostaje nic
innego, jak powszechna mobilizacja, za-

kup wozów bojowych i szybka akcja mająca na celu odbicie Tkaczy (obecnie
Mytiny). Co prawda Szklarska Poręba
straci połączenie kolejowe z Harachovem
(dworzec jest w dzielnicy Mytiny), ale zyska wybudowane tam pole golfowe.
A już całkiem poważnie, to w dokumentacji w Warszawie panuje niezły bałagan, jeśli od 1958 roku nikt nie wykreślił nazw Tkacze i Zieliniec ze spisu
„dzielnic” Szklarskiej Poręby. (red)

WARSZAWSKIE DODZIELENIE
Mieszkańcy Warszawy, którzy stali się
posiadaczami nieruchomości w Szklarskiej Porębie postanowili powiększyć
swoją nieruchomość. W tym celu wynajęli kancelarię prawniczą, także ze stolicy.
Do burmistrza wpłynęło pismo, w którym
prawnik starał się udowodnić, że w interesie Szklarskiej Poręby (czyli mieszkańców) jest wyrażenie zgody na bezprzetargową sprzedaż (czyli dodzielenie)
działki położonej w sąsiedztwie nieruchomości, którą kupili Warszawiacy. Takich spraw jest kilka rocznie. Właściciele
nieruchomości widząc leżące odłogiem
małe fragmenty nieruchomości w są2

siedztwie ich działek składają wnioski o
dodzielenie, dzięki czemu mogą lepiej zagospodarować swoją nieruchomość. Dodzielane są niewielkie działki liczące po
kilkadziesiąt metrów kwadratowych, na
których nie ma możliwości odrębnego zagospodarowania.
Jednak ta sprawa była wyjątkowa.
Otóż „warszawska” propozycja sprowadzała się do tego, aby gmina do działki
wielkości 0,1 ha bez przetargu sprzedała
i dodzieliła działkę 0,3 ha ( wielkości zostały zaokrąglone). Na tak postawiony
wniosek odpowiedź była oczywiście negatywna, albowiem nie tylko nie zostały

spełnione ustawowe przesłanki umożliwiające „dodzielenie”, ale również taka
sprzedaż byłaby absolutnym marnotrawstwem majątku publicznego. Wynajęty
prawnik czytając odpowiedź chyba poczuł
się urażony tym, że jego warszawskie pisarstwo nie znalazło uznania, w związku
z tym w kolejnym piśmie złożył skargę,
w której stara się udowodnić, że „czarne
jest białe”. Być może daltonizm jest
wszechobecny w stolicy. Na prowincji
jednak uważamy, że czarne jest czarne, a
białe jest białe i nikt nas nie przekona, że
jest inaczej. (red)
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700 TYSIĘCY NA REMONTY ULIC
Do jesieni mają być wykonane remonty kolejnych kilku ulic w mieście.
Będą to prace kompleksowe, obejmujące
nie tylko wymianę nawierzchni, ale wykonanie odwodnień. Pieniądze na ten cel
pochodzą z rezerwy celowej MSWiA na
usuwanie skutków powodzi. Szklarska
Poręba z tegorocznej puli otrzymała aż
700 tysięcy złotych. Minister wręczając
promesę i uzasadniając sposób podziału
pieniędzy zwrócił uwagę, że jednym z
kryteriów przyznawania dotacji były do-

tychczasowe rozliczenia. Szklarska Poręba wypadła bardzo dobrze, remontując
niemal wszystkie mosty i kładki nad rzekami i potokami.
Przyznane 700 tysięcy przeznaczone
zostanie na remonty części ulic: Armii
Czerwonej, Wolności, Mickiewicza,
Obrońców Pokoju, Kopernika, Hofmanna.
Dokumentacja wykonana została już w
ubiegłym roku, a teraz szykowany jest
przetarg. Być może wykonawcy uda się
zakończyć prace jeszcze przed wakacjami.

W tym roku planowany jest też remont
ul. Demokratów. Droga ta należy do Powiatu Jeleniogórskiego, który również
otrzymał środki z MSWiA. Szklarska Poręba zadeklarowała pokrycie części wydatków na ten remont. Kolejny ruch należy do władz powiatu, które muszą
zdecydować, czy pieniądze z MSWiA
znów trafią tylko na drogę do Karpacza,
czy też przeznaczone zostaną na inwestycje w innych częściach powiatu. (red)

OŻYWIĆ BIAŁą DOLINĘ
Biała Dolina. Jak ożywić ją gospodarczo? A może powinna być ostoją ciszy,
bez turystycznego gwaru i hałasu jaki jest
w centrum i na Marysinie? O tym dyskutowano podczas spotkania w Miejskim
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji, który
zresztą utworzony został właśnie na Białej Dolinie.
MOPS rozpoczął w ten sposób kolejny
program, który ma wspomóc aktywizację
tej części miasta. Przypomnijmy, że wcześniej była to Szklarska Poręba Dolna,
gdzie zainicjowano i rozpoczęto program
„Zdolna Dolna”. Powodzenie każdego takiego projektu nie zależy jednak od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, lecz
od mieszkańców. Zadaniem MOPS jest pomoc organizacyjna, inicjacja pewnych
działań. Jednak o ostatecznym sukcesie lub
porażce decydują mieszkańcy.

Na początku lutego w Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie odbyło się
spotkanie liderów społeczności lokalnej
dzielnicy Biała Dolina w ramach realizacji „Mapy Zasobów i Potrzeb Dzielnicy
Biała Dolina”. Podczas spotkania poruszono kwestie dotyczące m.in.:
- estetyki dzielnicy (zanieczyszczenie
chodników, ulic, posesji) ,
- braku działań skierowanych do młodych
ludzi,
- konieczności skierowania działań względem starszych i samotnych mieszkańców,
- braku skutecznej metody do przepływu
informacji,
- zaszczepienia u mieszkańców form aktywnego spędzania wolnego czasu (spacery z kijami, „niedzieli biesiadnych”,
„sobót z przewodnikiem”, pieszych wę-

drówek szlakiem Sztaudyngera).
W trakcie dyskusji pojawiła się propozycja, aby z Białej Doliny utworzyć
centrum narciarstwa biegowego wyznaczając kolejne trasy biegowe, które łączyłyby się z trasami wokół Polany Jakuszyckiej. Pomysł nie jest nowy. Idea ta
głoszona jest od kilku lat. Jednak przez ten
czas nie udało się wyznaczyć tras. Jednym
z problemów jest fakt, że część terenów
(łąk i pól), należy do osób prywatnych.
Tylko ich dobra wola i zgoda mogą spowodować, że trasy będzie można poprowadzić w sposób bezpieczny i atrakcyjny.
Kolejne spotkanie w sprawie aktywizacji Białej Doliny odbędzie się
16.03.2011 r. o godzinie 17:30 oczywiście
w MOKSiAL-u. (red/mops)

KSWIK JAKA PRZYSZŁOŚĆ ?
Głosami członków Rady Nadzorczej z
Mysłakowic, Piechowic i Podgórzyna
wybrany został nowy prezes KSWiK.
Został nim Jerzy Grygorcewicz, były
wójt gminy Mysłakowice. Szklarska Poręba nie uczestniczyła w wyborze, stojąc
na stanowisku, że odwołanie poprzedniego prezesa odbyło się z naruszeniem
prawa. W tej sprawie złożony został do
sądu wniosek o unieważnienie uchwały
Rady Nadzorczej z ubiegłego roku, gdy ze
stanowiska, tym razem głosami Piechowic, Podgórzyna i Kowar odwołano Stanisława Dziedzica. Rezygnacja z udziału
w wyborach nowego prezesa była więc
konsekwencją wcześniejszych decyzji.

Udział w wyborach i ewentualny sprzeciw
niczego by też do sprawy nie wniósł. Wynik głosowania jednoznacznie wskazywał,
jakie są preferencje pozostałych gmin.
Tymczasem na początku lutego Rada
Miasta na drugiej części posiedzenia przy
jednym głosie przeciw, przyjęła uchwałę
na podstawie której udziały miasta w
KSWiK miałby zostać zwiększone o prawie 1,3 mln zł. Nieco mniej udziałów „zakupi” gmina Mysłakowice, bo 1,09 mln.
A Podgórzyn i Kowary odpowiednio za
490 i 360 tys. Pieniądze te mają podreperować nadwątlone finanse spółki.
Problemy z gotówką KSWiK ma poprzez niedoszacowanie taryf za wodę i

ścieki, głównie w gminie Podgórzyn.
Dlatego Szklarska Poręba od kilku lat
postuluje o zmianę zapisów umowy spółki,
w taki sposób, aby każda z gmin z własnych środków pokrywała straty na swoich oddziałach. Tym razem samorząd wyraził zgodę na uratowanie finansów spółki
tylko dlatego, że gdyby spółka nie rozliczyła się z prowadzonych inwestycji, mogłaby przepaść unijna dotacja. A to spowodowałoby jeszcze większe finansowe
konsekwencje. Jednak po rozliczeniu unijnej dotacji takiego zagrożenia już nie będzie. I kto wie? Być może doprowadzenie
do upadłości spółki i podziału majątku będzie najlepszym z rozwiązań? (red)
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gWIAZDY NA SZRENICY
O „gwiazdorskich zmaganiach”, jak i o
Pre World Uphill Trophy , odbywających się
tego samego dnia usłyszeć można było w
ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Mówiono o Szklarskiej Porębie podczas piątkowego wydania „Pytania na śniadanie” w
programie drugim TVP prowadzonego przez
Michała Olszańskiego. Przez dwa dni relacje ze Szklarskiej Poręby nadawał również
TVP Info. Informacji nie zabrakło także w
Dzień Dobry TVN.
Slalom Gwiazd to jedna z wielu imprez
zimowych, które co roku zimą odbywają się
pod Szrenicą. Na zawody przyjeżdżają popularne gwiazdy znane z gazet, telewizji i radia. Dzięki ich obecności w Szklarskiej Porębie przeczytać można później o naszym
mieście na łamach różnego rodzaju popularnych tygodników.Imprezę zorganizował Referat Promocji Miasta i Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.

Popularni aktorzy, dziennikarze, muzycy
i piosenkarze ścigali się 26 lutego podczas
kolejnego Slalomu Gwiazd.
Zawody tradycyjnie odbyły się Hali Szrenickiej, choć wcześniejsze plany dotyczyły
trasy zjazdowej. Część gwiazd jednak dzień
wcześniej zbadała FIS-a i stwierdziła, że
jest zbyt twardy jak na ich zmagania.
Jak zwykle nie było problemu ze zdobyciem autografu. Jednego z braci Mroczków
na Hali Szrenickiej „zaatakowały” dzieci z
Bolesławca, które przebywały w Szklarskiej
Porębie na zimowisku. Poprosiły o wypisanie autografów na papierowych tackach. Aktor złożył podpis na każdej z tacek, mile gawędząc z zachwyconymi dziećmi. Również
po dekoracji zwycięzców, przy dolnej stacji
wyciągu na Szrenicę, fani mogli bez problemu zrobić sobie zdjęcie i porozmawiać z
ulubioną gwiazdą.

BIEg PIASTÓW 2011
Blisko 5 tysięcy zawodników weźmie
udział w tegorocznym XXXV już Biegu Piastów. Wśród nich na starcie zawodów stanie
1200 biegaczy z 28 krajów, w tym z tak odległych jak : Australia, Andora, Japonia, Kanada czy Stany Zjednoczone.
W rankingu miast , z których zgłosiło się
najwięcej zawodników do Biegu Piastów
wygrała Warszawa, z której przyjedzie do
nas 263 biegaczy.
Obok dorosłych podczas zawodów ścigać
się będą również maluchy. Do Biegu Przedszkolaka zgłosiło się ponad 200 dzieci.
Również młodzież szkolna będzie miała
okazję ścigać się na dystansie 500 metro4

wym podczas Wyprawy Polarnej Zuchów.
Tu również obowiązuje styl raczej dowolny.
Zachęcamy mieszkańców Szklarskiej Poręby do aktywnego udziału i kibicowania na
trasie biegu oraz na mecie.
Jak co roku, Stowarzyszenie Bieg Piastów
zapewnia zawodnikom i kibicom XXXV
Biegu Piastów bezpłatny transport na Polanę
Jakuszycką.
Wahadłowy autobus będzie kursował od
Szklarskiej Poręby do Jakuszyc według przystanków: Szklarska Poręba PKS -> Szklarska
Poręba Hotel Karkonosze -> Szklarska Poręba Osiedle Huty -> Jakuszyce, co 20 minut
do startu i co 30 minut po starcie.

PROGRAM XXXV Bieg Piastów 2011
PIĄTEK 04.03.2011 r.
11:00 Start biegu na dystansie 10km CT
12:30 Dekoracja zwycięzców
SOBOTA 05.03.2011 r.
9:30 START biegu na dystansie na 50km CT
11:00 Bieg Przedszkolaka na dystansie 150m
13:00 START biegu na dystansie 26km CT
13:30 Dekoracja zwycięzców biegu głównego
NIEDZIELA 06.03.2011 r.
9:30 START biegu na dystansie 50km FT
11:00 Wyprawa Polarna Zuchów na dystansie 500m
13:00 START biegu na dystansie 30km FT
13:30 Dekoracja zwycięzców biegu głównego.
Godziny jazdy autobusów:
piątek (04.03.2011) 9:00-14:00
sobota (05.03.2011) 7:00-18:30
niedziela (06.03.2011) 7:00-17:30
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NA STARYCH NARTACH

Po raz szósty w Szklarskiej Porębie rozegrano Slalom Retro.
W tym roku trasa, wyznaczona na najbardziej pochyłej części nartostrady Puchatek,
okazała się wyjątkowo trudna. A dodać należy,
że zgodnie z nieformalnym hasłem Slalomu
Retro „precz z plastikiem” niemal wszyscy zawodnicy jechali na sprzęcie pamiętającym
pierwszą połowę ubiegłego wieku.
Tej imprezy zazdrości nam wiele górskich
miejscowości. Były też próby jej kopiowania, ale na szczęście całkiem nieudane. Takiego klimatu, oprawy i zabawy nie ma nigdzie, tylko w Szklarskiej Porębie.
W tym roku na trasie slalomu ścigało się
25 zawodniczek i zawodników, którzy zjeżdżali nie tylko na nartach, ale również zabytkowych saneczkach.
W ogólnej klasyfikacji liczył się nie tylko

czas przejazdu, ale przede wszystkim strój,
sprzęt , styl i ogólne wrażenie jakie zawodnik pozostawił po swoim zjeździe. Szacowne
jury miało więc ciężki orzech do zgryzienia.
Wszyscy zawodnicy bardzo się postarali.
Na stoku zobaczyć można było zarówno narciarzy w cylindrze i w eleganckich pumpach
jak i panie w długich spódnicach i gustownych kożuszkach. Królowały drewniane
narty ze skórzanymi zapięciami.
Ostatecznie jury zdecydowało, że w
kategorii kobiecej wygrały:
1.Barbara Cygoń
2.Iwona Abramowicz
3.Hanna Czerniawska
w kategorii mężczyzn
1.Peter Rykr z Czech
2.Robert Jarosławski
3.Maciej Abramowicz

BLIŻEJ PACJENTA?
W związku z nowymi zasadami wprowadzonymi przez NFZ (w całym kraju –
dop. red.) od dnia 1 marca 2011 "nocną i
świąteczną pomoc medyczną" świadczyć będzie Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze
przy ul. Ogińskiego 6. W godzinach 18-8 od
poniedziałku do piątku oraz całą dobę w dni
świąteczne i wolne od pracy w przypadku
zachorowania należy kontaktować się ze
szpitalem. Tam też można zgłaszać potrzebę konsultacji lekarskich w formie wizyt domowych, czy usług pielęgniarskich takich jak np: zmiana opatrunku, podanie
zastrzyku (również w domu pacjenta). Przy-
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pominamy , że jeżeli zachodzi taka potrzeba, po badaniu lekarskim, zwolnienie
wystawia lekarz badający chorego.
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej 11 wraz poradniami specjalistycznymi przy ul. Szpitalnej 1 czynne
będą w godzinach 8-18 w dni robocze. Tym
samym rejestracja pacjentów oraz pobieranie badań laboratoryjnych również odbywać
się będzie od godziny 8.00 od poniedziałku
do piątku.
Krzysztof Pietruszka
dyrektor SP ZOZ

O Slalomie Retro mówiły tego dnia regionalne i ogólnopolskie media m.in: Program Pierwszy TVP, Program Trzeci Polskiego Radia i Radio Wrocław.
Imprezę organizował MOKSiAL przy
udziale Referatu Promocji Miasta. Partnerami byli: Muzeum Karkonoskie "Dom
Carla i Gerharda Hauptmannów (Imprezie
towarzyszyła wystawa sprzętu zimowego z
początków zeszłego wieku p.n. "Bądź retro!". Muzeum ufundowało rownież nagrody w postaci książek.) ,Sudety LIFT,
Firma Henny Penny- Anny Adamczuk, KPN
(publikacje o parku), GOPR.
Już dzisiaj zapraszamy do udziału w 7 slalomie 2012. Warto przeszukać strychy i garaże, wyciągnąć stare narty, kije. Dobra zabawa gwarantowana.
Projekt „Karkonoski slalom retro-sport łączy ponad granicami” był współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

PODATKI

OD NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Szklarskiej Poręby, działając na
podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005
r. nr 8, poz. 60 ze zm.) informuje, że decyzje
wymiarowe w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego za 2011 r. doręczane
są każdemu ze współwłaścicieli nieruchomości, którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.
Odpowiedzialnymi solidarnie są podatnicy, którym doręczono decyzję ustalającą
wysokość zobowiązania podatkowego.
Doręczona decyzja, jest jedną decyzją
wymiarową o łącznym zobowiązaniu pieniężnymdla wszystkich współwłaścicieli
nieruchomości.
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NOWINKI
Z PRZEDSZKOLA NR1

PRZETARgI
1. Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w
Szklarskiej Poręby przy ul. Piastowskiej, stanowiącej działkę gruntu nr
307/2 obr. 3 o powierzchni 317 m . Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi
wieczystej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania:
W zmianie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba
(Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z
dnia 10.09.2007 r.) nieruchomość położona
2

6

jest w obszarze oznaczonym
symbolem M tj. tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej jednorodzinnej i wielorodzinnej
niskiej intensywności oraz w obszarze oznaczonym symbolem
MN tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponieważ działka nr 307/2
znajduje się w strefie ochronnej
cmentarza, w związku z czym
przy ustalaniu zagospodarowania działki należy uwzględnić
przepisy szczególne.

Za nami pracowite pierwsze półrocze
roku szkolnego. W ostatnim czasie dzieci
miały bardzo dużo wrażeń:,, Mikołajki’’,
Jasełka, wycieczka do Dinoparku,
wspólna Wigilia z rodzicami w przedszkolu, Dzień Babci oraz Dziadka, Bal
Karnawałowy. Dzieci nie zapomniały o
starszych samotnych osobach, dzieci z
grupy IV zaprezentowały przygotowane
przez siebie Jasełka ,a dzieci z grupy III
wraz ze swoimi paniami udały się na spotkanie z okazji Dnia Babci i
Dziadka do Zakładu Opieki
Zdrowotnej, gdzie przed podopiecznymi ośrodka prezentowały swoje zdolności wokalne, taneczne i recytatorskie.
Złożyły również życzenia i
wręczyły własnoręcznie wykonane upominki – „słodkie
słoneczka”. Za swój występ
dzieci zostały nagrodzone
gromkimi brawami oraz cukierkami. Na twarzach niektórych babć i dziadków pokazały
się łzy wzruszenia. Była to
znakomita okazja do oswojenia dzieci ze starością i niepełnosprawnością innych, a
także kształtowania u dzieci
poszanowania dla osób starszych. Dzieci i personel Przedszkola Samorządowego Nr 1
składają serdeczne podziękowania dla Pani A. Stochaj za
przekazane dla pensjonariuszy ZOL słodkie rogaliki. (JS)
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości –
15.000,- złotych, a minimalne postąpienie
– 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
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C.D. PRZETARgI
2. Pierwszy przetarg na sprzedaż
nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Poręby przy ul. Armii Czerwonej, stanowiącej działkę
gruntu nr 359/1 obr. 1 o powierzchni
2473 m .
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania:
w zmianie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba
(Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z
dnia 10.09.2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami MP, Z tj. tereny zabudowy mieszkalno – pensjonatowej. Symbol „Z”
oznacza przeznaczenie terenu pod zabudowę ekstensywną rozproszoną lub tworzącą gniazda starannie wkomponowane
w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej
przewagi terenów otwartych.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości –
257.200,- złotych, a minimalne postąpienie – 2.580,- zł.
2

3. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Szklarskiej Poręby przy ul. Armii
Czerwonej, stanowiącej działkę gruntu
nr 359/2 obr. 1 o powierzchni 3402 m .
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania:
w zmianie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba
(Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z
dnia 10.09.2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami MP, Z tj. tereny zabudowy mieszkalno – pensjonatowej. Symbol „Z”
oznacza przeznaczenie terenu pod zabudowę ekstensywną rozproszoną lub tworzącą gniazda starannie wkomponowane
w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej
przewagi terenów otwartych.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości –
2

165.000,- złotych, a minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości
4. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Szklarskiej Poręby przy ul. Armii
Ludowej, stanowiącej działkę gruntu
nr 359/3 obr. 1 o powierzchni 2020 m .
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania:
w zmianie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba
(Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z
dnia 10.09.2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami MP, Z tj. tereny zabudowy mieszkalno – pensjonatowej. Symbol „Z”
oznacza przeznaczenie terenu pod zabudowę ekstensywną rozproszoną lub tworzącą gniazda starannie wkomponowane
w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej
przewagi terenów otwartych.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości –
226.600,- złotych, a minimalne postąpienie – 2.270,- zł
2

5. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Szklarskiej Poręby przy ul. Piastowskiej, stanowiącej działkę gruntu nr
178/1 obr. 3 o powierzchni 1618 m .
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania:
w zmianie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba
(Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z
dnia 10.09.2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami MP, U tj. tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, a w części na ternie
rolnym i zieleni o funkcji przyrodniczej,
krajobrazowej oraz ochronnej, wskazanym do objęcia w formie użytków ekologicznych. Ponadto w studium wyznaczono przebieg linii elektroenergetycznej
wysokiego napięcia z orientacyjną granicą
2

obszaru ograniczonego użytkowania w
związku z tą linią.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości –
105.000,- złotych, a minimalne postąpienie– 1% ceny wywoławczej nieruchomości
6. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szklarskiej
Porębie przy ul. Piastowskiej 7 w granicach działki gruntu nr 178/2 obr. 3 o
powierzchni 1781 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym ( pustostanem,
w katastrofalnym stanie z uwagi na zużycie techniczne powyżej 70%, nadającym się do rozbiórki) o kubaturze
693 m .
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania:
w zmianie Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba
(Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z
dnia 10.09.2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolami MP, U tj. tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, a w części na ternie
rolnym i zieleni o funkcji przyrodniczej,
krajobrazowej oraz ochronnej, wskazanym do objęcia w formie użytków ekologicznych. Ponadto w studium wyznaczono przebieg linii elektroenergetycznej
wysokiego napięcia z orientacyjną granicą
obszaru ograniczonego użytkowania w
związku z tą linią.
Termin zagospodarowania nieruchomości: 3 lata od daty nabycia nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości –
135.000,- złotych, a minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a i
art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Przetargi odbędą się w dniu 18 marca
2011. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu
Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy
ul. Buczka 2
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój
nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 715 lub
75 75 47 726. Dodatkowe informacje o
nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również w internecie pod adresem:
www.szklarskaporeba.pl
2
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PRE WORLD UPHILL TROPHY
Czy przyszłoroczne zawody Pucharu Świata w narciarstwie biegowym odbędą się na Szrenicy czy
na Polanie Jakuszyckiej? A może w
obu tych miejscach? Decyzja w tej
sprawie zapadnie podczas wiosennego kongresu FIS i analizie tego,
co wydarzyło się 26 lutego na nartostradach Szrenicy.
Punktualnie o 8.30 wystartowało
43 pań i panów biegnących na nartach
nartostradami Puchatek i Śnieżynka
na Halę Szrenicką by następnie zjechać lolobrygidą i wbiec na metę
przy dolnej stacji kolei linowej.
Zawody Pre World Uphill Trophy
były próbą generalną przed przyszłorocznym Pucharem Świata FIS w
biegach narciarskich. Po raz pierwszy
w Polsce został zorganizowany bieg
pod górę na wzór słynnego Alpe de
Cermis połączony z ostrym zjazdem. - To
był niezwykle trudny bieg, na podbiegu
ostro walczyłem z Radkiem Stekrem (zwycięzcą – dop. red.), do najwyższego punktu
trasy dotarliśmy razem - mówił po biegu
Mariusz Michałek, który zajął 3 miejsce.
- Decydujący okazał się zjazd podczas którego na stromym odcinku wypadłem z
trasy. Nie sposób było odrobić stracony
dystans.
- Ciężki bieg, wymagał naprawdę dobrego
przygotowania, biegnąc cały czas miałam
nadzieję, że już za moment pojawi się
przecinka w lesie i zobaczę zjazd. A tu kolejny zakręt i kolejny…- oceniła na mecie
8- kilometrowego biegu Magdalena Nykiel, która zajęła 3 miejsce.
Zwycięzca trasę pokonał w niecałe 28
minut. Zdaniem Jorga Cappola dyrektora
generalnego FIS, najlepsi zawodnicy przebiegną trasę w około 20 minut. Będzie to
więc sprint z wyczerpującym podbiegiem i morderczym zjazdem. Podkreślić

trzeba, że tegoroczni zwycięzcy zjeżdżając Lolobrygidą jechali niemal na
„krechę”.
26 lutego udowodniono, że zawody w narciarstwie biegowym na
stokach Szrenicy można
przeprowadzić i są to bardzo interesujące zmagania. Ostateczna decyzja o
kształcie przyszłorocznych zmagań w Szklar- "śnieżynka" to ciężki podbieg
skiej Porębie zależy jednak od Międzynarodowej Federacji 4. Marcus Keplinger Ramsau (AUT) 29:44,7
Narciarskiej.
5. Tomasz Kałużny Jelenia Góra - 32:46,7
WYNIKI
6. Wojciech Smykowski Karkonosze JeleMężczyźni
nia
Góra - 33:19,2
1. Radek Sretr SKI Klub Jablonec (CZE)
Kobiety
- 27:52,3
2. Victor Novotny Fischer (CZE) - 29:04,3 1.Jitka Pesinova Biathlon Horni Branna
3. Mariusz Michałek AZS AWF Katowice (CZE) - 35:45,1
2. Helena Rejzkova Eintracht Braun- 29:44,2
schweig (CZE) - 37:54,3
3. Magdalena Nykiel Karkonosze Jelenia
Góra - 41:29,5
4. Jolana Benesova Redpoint TOKO Team
(CZE) - 50:03,3
5. Ewa Szmel Piechowice - 53:25,7
6. Natalia Frączek LKKS Atom Broxmet
Dzierżoniów - 54:36,9
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta

Na "lolce" było sporo upadków
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biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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