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NIEUCZCIWA KONKURENCJA
Prawie pół tysiąca apartamentów
czeka na nabywców w Karpaczu. W
Szklarskiej Porębie na sprzedaż wystawionych jest kilkadziesiąt tego typu
„mieszkań”. Mimo niemal całkowitego
zastoju na rynku nieruchomości nie
brakuje chętnych developerów, którzy
chcą budować w Szklarskiej Porębie takie osiedla. Uważają, że bessa kiedyś minie. Oby do tego czasu parlament i rząd
zdążyli zmienić przepisy w taki sposób, by
apartamentowce przestały być nieuczciwą
konkurencją dla legalnie działających
pensjonatów, hoteli czy pokoi gościnnych.
Nie ma łatwego sposobu na ograniczenie tego typu budownictwa. Najlepszym
jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym
takie budynki będzie można stawiać tylko
w takim zakresie, jakim w naszym mieście
będą potrzebne. Niestety, ale procedura
opracowania planu jest długa i bardzo
kosztowna. Kiedyś Szklarska Poręba miała
miejscowy plan, jednak rząd jednym przepisem unieważnił wszystkie tego typu dokumenty w całym kraju. Przez kolejne lata
w Szklarskiej Porębie, poza jednostkowymi przypadkami planów dla małych
fragmentów miasta, nie podjęto starań, aby
stworzyć nowy, aktualny dokument planistyczny. Dopiero w poprzedniej kadencji rozpoczęto procedury. Uchwalone lub
też przygotowywane plany miejscowe
obejmują prawie 30% powierzchni miasta.
Kolejne obszary będą przygotowywane w
następnych latach. Stworzenie miejscowego planu dla całego miasta jest zbyt
kosztowne. Korzystają z tego właściciele
nieruchomości, którzy występują o wydanie warunków zabudowy na tzw. budynki wielorodzinne. Jeśli nie ma formalnego zapisu zabraniającego budowy tego
typu obiektów na danym terenie, przy spełnieniu wszystkich wymagań, nie można
odmówić wydania warunków zabudowy
dla apartamentowców. W efekcie kończy

Apartamentowce przy ul. Uroczej
się budowa apartamentowca na ulicy Kilińskiego, do budowy przygotowują się
inwestorzy, którzy chcą postawić 11
apartamentowców na ulicy Demokratów (teren po TBS), a niemal drugie tyle
apartamentów miałoby stanąć w rejonie ulicy Kolejowej. To ponad 500
mieszkań, a właściwie pokoi do wynajęcia.
Gdyby planowane apartamentowce
miały zostać wybudowane w systemie hotelowym, nie byłoby żadnego problemu.
Przykładem jest Lolobrygida, która zarządzana jest przez jedną recepcję. Od wszystkich apartamentów odprowadzany jest podatek od nieruchomości od prowadzonej
działalności gospodarczej i pobierana jest
opłata miejscowa. Ale jest to jednostkowy
przykład. Niestety, dotychczasowe doświadczenia wskazują, że w innych budynkach większość apartamentów to prywatne mieszkania, w których prowadzona
jest nielegalna działalność gospodarcza,
którą fiskus dotychczas się nie interesuje.
Tylko nieliczni właściciele mają zarejestrowaną działalność.
Problem nie dotyczy tylko opłaty miejscowej pobieranej od gości odwiedzają-

cych Szklarską Porębę. To także podek od
nieruchomości, który w przypadku apartamentów-mieszkań jest 70 razy niższy od
podatku płaconego przez przedsiębiorców.
To również podatek PIT, który zasila budżety obcych miast zamiast Szklarskiej
Poręby. Właściciel apartamentów płaci
bowiem podatek w miejscu zameldowania, gdy tymczasem korzysta z infrastruktury komunalnej i marki naszego
miasta, dzięki czemu osiąga dochody. Do
tego doliczyć można też problem ze śmieciami, jaki pojawi się po 1 stycznia 2012,
kiedy na barki samorządów spadnie problem wywożenia nieczystości, czy wreszcie korzystanie z dopłat do wody i ścieków. c.d. str 2
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C.D. NIEUCZCIWA KONKURENCJA
Ten ostatni problem prawdopodobnie
jednak zostanie rozwiązany. Już trwają
prace nad ukształtowaniem takiego taryfikatora, aby z wysokich dopłat do
wody i ścieków korzystali wyłącznie zameldowani w Szklarskiej Porębie. Właściciele apartamentów będą musieli zapłacić 100% ceny.
To pierwszy krok, aby legalnie utrudnić życie nieuczciwej konkurencji, która
stanowi poważne zagrożenie dla miejscowych przedsiębiorców. Nie ma nic
złego w tym, że powstają nowe miejsca
noclegowe, ale problem się pojawia, gdy
miejsca te sprzedawane są taniej tylko z
tego powodu, że ich właściciele nie są obciążeni takimi samymi podatkami czy
też składkami ZUS, co legalnie prowadzący turystyczny biznes. W internecie nie
brakuje ofert np. po 180 zł za apartament
6 osobowy 2 pokoje z kuchnią i łazienką.
Nie trudno sobie wyobrazić co się stanie
w mieście, jak wybudowanych zostanie

apartamenty są budowane. Jeśli ich właścicieli stać na drugie mieszkanie w turystycznej miejscowości, należy się tylko
cieszyć, ponieważ to oznacza, że Polacy
są coraz bardziej zamożni. Nie ma też nic
złego w tym, że okazjonalnie ten apartament będzie użyczany znajomym czy rodzinie. Ale problemem jest nielegalna
lub na wpół legalna działalność gospodarcza, która ogranicza rozwój całego
miasta. (red)

około 500 apartamentów i wszystkie zostaną sprzedane. Nie stanie się to oczywiście w ciągu jednego czy dwóch lat, ale
kiedyś inwestycje zostaną zrealizowane.
Dlatego burmistrz Grzegorz Sokoliński
w tej sprawie wystąpił na Forum Miast
Narciarskich. Nie jest to bowiem tylko
problem Szklarskiej Poręby, ale wszystkich turystycznych miejscowości. To stowarzyszenie swoimi drogami będzie lobbować za
zmianą przepisów. Niezależnie Szklarska Poręba
przygotowuje też oficjalne
wystąpienie w tej sprawie
do Ministra Finansów. Do
wystąpienia tego chcą się
przyłączyć również okoliczne samorządy, w których ten problem już występuje, albo zaraz zacznie
się pojawiać. Nie ma bowiem nic złego w tym, że Zamiast TBS ma powstać osiedle apartamentowców

SZKLARSKA PORĘBA BIEGACZY
Biegać można wszędzie, ale są miejsca
szczególne dla pasjonatów tego sportu.
Jednym z nich jest właśnie Szklarska Poręba - jedno z najlepszych miejsc w Polsce to trenowania biegów. Przez cały rok
przyjeżdżają tu na obozy kondycyjne zawodnicy aby poprawić kondycję i wzmocnić wydajność organizmu. Sprzyjają temu:
specyficzny alpejski klimat i świetne trasy.
Szklarska Poręba to jedno z ulubionych
miejsc do trenowania również dla biegaczy amatorów. Spotkać ich można niezależnie od pory roku i pogody „ładujących
swe akumulatory” na górskich szlakach w
Karkonoszach i Górach Izerskich. Wielu
z nich ma swe ulubione trasy, dla których
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pod Szrenicę przyjeżdżają nawet kilka
razy do roku. Do najbardziej znanych należy m.in. Droga pod Reglami – ze Szklarskiej Poręby do Michałowic i z powrotem,
razem około 15 km. Bywalcy wiedzą,
które drzewo oznacza kolejny zaliczony
kilometr. Oprócz setek kilometrów tras, w
i wokół Szklarskiej Poręby, jest stadion
atletyczny z powierzchnią tartanową w samym centrum miasta.
Wielu biegaczy po treningach korzysta
z masażu, hydromasażu, pływalni i sauny.
Na szczytach Karkonoszy odbywa się jeden z najbardziej spektakularnych maratonów w kraju - Maraton Karkonoski. Zawodnicy biegną szczytami Karkonoszy na
odcinku Szrenica - Śnieżka - Szrenica na
dystansie 42,195 km z różnicą wzniesień
+1575 m i -1575 m, do tego 16,5 km pod
górę, 19,2 km z góry i tylko 6,5 km po płaskim. Ten niezwykle trudny, ale i malowniczy bieg co roku przyciąga setki zawodników. Dodatkową „atrakcję” stanowi
nieprzewidywalna, jak to w górach, pogoda. Jednego roku jest to nieznośny
upał, innym razem burza z piorunami.
Nieco niżej, po miejskich trasach, zorganizowano w 2011 roku po raz pierwszy
"Górski Bieg Tropem Dinozaurów” .
O bieganiu powstało wielu serwisów,
biegacze chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami na różnego rodzaju forach.
Można tam przeczytać m.in. “Szklarska

Poręba to trafiony wybór. Miejsc do trenowania, całe mnóstwo, szczytów do zdobywania również, widoki urocze, czegóż
więcej trzeba do szczęścia na urlopie. Po
raz kolejny zachłysnęliśmy się naszymi
polskimi górami. Są przepiękne, urocze,
nieprzewidywalne. Już tęsknię... czekam
na następne z nimi spotkanie... Wróciłem
z Mekki:-) Z Mekki polskiego maratonu.
Teraz to jest nią Szklarska Poręba. Od
kilku lat jeżdżę tam popracować nad
moją formą i muszę przyznać, że efekty
pracy w tym miejscu są. Szczególnie bliskie są mi Góry Izerskie bo udało mi się
tam znaleźć niesamowitą „moją ścieżkę”
biegnącą niemal płasko na wysokości od
948 do 989 m.n.p.m. Każdy z biegaczy ma
tam gdzieś w okolicy miejsca, które lubi.
Poszukajcie takich „swoich miejsc” jeśli
jeszcze ich nie macie. Wy też możecie trafić do naszej biegowej Mekki:-).
Program III Polskiego Radia, dla której Szklarska Poręba jest Zimową Stolicą
Polski, prowadzi akcję "Biegam bo lubię”.
Biegane bowiem staje się coraz bardziej
modne wśród Polaków niemal w każdym
wieku. Na początku jest nowym hobby, a
później staje się jedną z pasji życiowych.
Daje mnóstwo energii, zdrowia, dobrego
humoru, czasu do przemyśleń, kontaktu z
wiatrem słońcem i deszczem w pierwotnej formie. Jak mawia wielu biegaczy daje poczucie wolności. (AK)
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KOLEJNE ULICE DO REMONTU
Na ukończeniu jest remont ulicy Demokratów. Do zrobienia zostały tylko
drobne prace kosmetyczne. Wykonawca
wchodzi już też na ulice, które będą remontowane dzięki pieniądzom, jakie miasto otrzymało ze środków powodziowych
w ubiegłym roku. Był to milion złotych,
za który wyremontowane zostaną odcinki na ulicach: Obrońców Pokoju, Hofmana, Kopernika, Wolności i Armii Czerwonej. Ale to nie koniec. W lipcu
Szklarska Poręba otrzymała od ministra
MSWiA kolejną promesę tym razem na
ponad 500 tysięcy złotych na naprawę
ulic, które ucierpiały podczas nawałnic w
ubiegłym roku. Za te pieniądze nową nawierzchnię, wraz z odwodnieniami otrzymają ulice: Matejki, Konopnickiej i Caritas. Dokumentacja jest już gotowa,
pozostało tylko przeprowadzić postępowanie przetargowe. Jeśli nie będzie komplikacji, to remonty powinny się zakończyć późną jesienią.
Po wakacjach na ulicach pojawią się

też ekipy remontowe, które naprawiać
będą nawierzchnię ulic, które były odbudowywane podczas inwestycji KSWiK.
Ich jakość pozostawia wiele do życzenia.

ul. Demokratów

CHCą BUDOWAĆ
Każdego miesiąca do Urzędu Miasta
wpływa około 20 wniosków o wydanie
warunków zabudowy. Wciągu kilku miesięcy złożono więcej wniosków niż przez
ostatnie 2 lata. Wnioski dotyczą bardzo
różnych inwestycji: rozbudowy istniejących obiektów, budowy nowych domów
jednorodzinnych, ale również także niewielkich obiektów hotelarskich. Ilość

wniosków na razie nie przekłada się na
same inwestycje. Wydawanie warunków
zabudowy w Szklarskiej Porębie jest niestety obarczone dodatkowymi warunkami. Miasto objęte jest nadzorem konserwatora zabytków, a to oznacza, że
każde warunki muszą być uzgodnione z
tą instytucją. Czasami konserwator nie
wyraża zgody na inwestycje. Tak się stało

SZRENICA BEZ ZMIAN
Wojewódzki Sąd Administracyjny
uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które odmówiło
unieważnienia decyzji środowiskowej
umożliwiającej inwestycje narciarskie na
Szrenicy. Decyzja sądu niczego jeszcze
nie przesądza, a radość niektórych „zielonych” organizacji, wydaje się być co
najmniej przedwczesna.
Sprawa rozpoczęła się przed rokiem,
kiedy już trwała budowa nowego wyciągu
na Szrenicy. Wówczas Generalny Inspektor Środowiska uznał, że decyzja
środowiskowa umożliwiająca wydanie
pozwolenia na budowę zawiera uchybienia. Dokument ten został wydany przeszło

Urzędnicy miejscy przeprowadzili dokładną inwentaryzację i teraz będą usuwane wszystkie niedoróbki. (red)

5 lat temu i przez ten czas nikt nie kwestionował jego ważności. Zrobiono to
dopiero po tym, jak inwestor rozpoczął
prace budowlane, które były w połowie
zaawansowane!
Generalny Inspektor Środowiska zaskarżył decyzję środowiskową do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
które po kilku miesiącach badania sprawy
(po zakończeniu inwestycji i uruchomieniu kolei), odmówiło wszczęcia postępowania. Innymi słowy SKO nie zajmowało
się argumentami merytorycznymi dotyczącymi zasad ochrony środowiska, lecz
procedurą administracyjną. Wyrok WSA
nie dotyczy więc kwestii merytorycz-

z warunkami zabudowy dla obiektu, który
inwestor chce postawić przy ulicy Objazdowej. Jego pomysł polega na tym, aby
wybudować dom „do góry nogami”. Konserwator uznał, że obiekt nie będzie pasować do tradycyjnej zabudowy. Od jego
decyzji szykowane jest odwołanie, ponieważ argument wydaje się być zaskakujący, jeśli w sąsiedztwie stoją: blok z
okresu radosnej twórczości PRL czy też
budynek z ciągiem sklepów. (red)

nych raportu, lecz sprawy odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego
przez SKO. Sąd nie badał, czy raport oddziaływania na środowisko został przygotowany rzetelnie, lecz stwierdził, że
SKO nie powinno odmawiać wszczęcia
postępowania. Sprawa będzie więc toczyła w dalszych instancjach.
Zdaniem przeciwników inwestycji,
burmistrz nie powinien wydawać decyzji
środowiskowej, bo według nich przepisy
na to nie pozwalały. Tymczasem decyzja
została wydana na podstawie opinii Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska a także Karkonoskiego Parku Narodowego. Te dwie instytucje uznały, że
przygotowany raport spełnia wymogi, a
inwestycja jest możliwa do przeprowadzenia na terenie Parku Narodowego i obszarze Natura 2000. (red)
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EKOGLASS PO RAZ CZWARTY

Kolejny raz do Szklarskiej Poręby zjechali artyści, których głównym materiałem
wykorzystywanym do prac jest szkło. Ideą
„Ekoglass Festiwal” jest dbałość o ochronę
środowiska naturalnego człowieka i walka
z jego zanieczyszczeniem. Dlatego artyści do
prac wykorzystują szkło pochodzące z recyklingu. Impreza powstała i odbywa się w
Szklarskiej Porębie - miejscowości, w której szczególną wagę przywiązuje się do
ekologii, a także kultywowania hutniczych
tradycji. Kierując się tymi założeniami cyklicznie od 2008 r. zawsze w pierwszych
dwóch tygodniach lipca do Szklarskiej Poręby przyjeżdżają wybitni twórcy szkła artystycznego.

Tegoroczny plener zakończył się 16 lipca. Tym
razem w stacji turystycznej
„Orle” do wieczora można
było obserwować pracę
hutników przy dwóch plenerowych piecach przeznaczonych do wytopu szkła, z
których jeden obsługiwał
Tomasz Gondek ze Szklarskiej Poręby, a drugi studenci wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.Na
kiermaszu można było nabyć barwną szklaną biżuterię autorstwa studentek
wrocławskiej Akademii
Sztuk Pięknych oferowaną
po wyjątkowo przystępnych
cenach. Podczas tegorocznego pleneru turyści i mieszkańcy miasta mogli podglądać też artystów szkła przy
pracy na Skwerku Radiowej Trójki, gdzie powstawały prace w technice witrażu i wykonywane na
palnikach gazowych. Równolegle z tym wydarzeniem
w Domu Carla i Gerharta
Hauptmannów w Szklarskiej Porębie prezentowana

była wystawa prac powstałych podczas
ubiegłorocznego pleneru „Ekoglass Festiwal
2010” Patronat honorowy nad tegoroczną
edycją festiwalu objęli: Bogdan Zdrojewski
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego R.P., prof. Václav Riedlbauch - Minister Kultury Republiki Czeskiej, Jerzy Łużniak - Wicemarszałek Województwa
Dolnośląskiego, Grzegorz Sokoliński - Burmistrz Szklarskiej Poręby.Głównymi organizatorami festiwalu był wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki oraz Miasto Szklarska
Poręba. Projekt zrealizowany został dzięki
pomocy licznych sponsorów, a znaczące dofinansowanie uzyskał z Funduszu Wyszehradzkiego. (Przemysław Wiater )

OBCHODY OTWARCIA
MOSTKA NA IZERZE
W słoneczną, wręcz upalną sobotę 16
lipca doszło do spotkania samorządowców ze Szklarskiej Poręby, Harrachova i
Korenova na mostk u nad Izerą.Obecni byli
ludzie, dzięki którym ta idea po wielu latach starań i zabiegów została 15 lipca
2005r. urzeczywistniona; przybył Jaroslav
Husak, który odtworzenie mostka przed
laty zainicjował, był starosta Korenova
Marek Lubos czy Stanisław Kornafel, prezes Towarzystwa Izerskiego - ludzie, którzy tę ideę czynnie wprowadzili w życie.
Należy tylko przypomnieć, że do uzyskania zgody na odtworzenie granicznego
mostka na Izerze należało przed laty uzyskać 17 (!) decyzji z urzędów centralnych
Pragi i Warszawy, nie wspominając o biurokracji lokalnej szczebla regionalnego.
4
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TRÓJKOWY TURNIEJ MIAST

Szklarska Poręba zajęła drugie miejsce
w Augustowie podczas Trójkowego Turnieju
Miast jaki odbył się w połowie lipca.Najlepszymi zawodnikami okazali się przedstawiciele Augustowa. Nie było tu większej
niespodzianki, w zależności bowiem czy
Trójkowy Turniej Miast odbywa się w
Szklarskiej Porębie czy w Augustowie wygrywa reprezentacja gospodarzy. Dziennikarze Trójki robią wszystko aby nie utracić
„Trójkowego” trzeciego miejsca. W tym
roku miasta walczyły o zdobycie jak największej ilości punktów w kategoriach:
narty wodne, zorbing, piłka siatkowa w
wodzie, skutery. Walka w tych wodnych
konkurencjach nie była łatwa dla ludzi gór,
ale dzięki niezłomnej postawie takich zawodników jak Iza Broś, Paweł Gasidło,

Andrzej Miroń, Adam Duk
czy młodzieżowej reprezentacji naszego miasta: Piotrowi Kupisowi, Łukaszowi
Brosiowi, Szymonowi Hochołowi uzyskaliśmy całkiem dobre wyniki. Nie bez
znaczenia był tu również
energetyzujący
doping
reszty drużyny. Przez cały
czas trwania Turnieju Miast
odbywały się relacje na
żywo na antenie Programu
III Polskiego Radia. Lista
Przebojów prowadzona była
z łodzi przycumowanej do
kei. Podczas Markomani
gościem
specjalnym
Marka Niedźwieckiego
był Stanisław Tym. Nie
obawiając się celnego
pióra tego znanego satyryka zaprosiliśmy go do
Szklarskiej
Poręby.
Mamy nadzieję, że pod
Szrenicę zawita również
Bartosz Marszałek. Nie
będzie miał on wprawdzie szansy rozpędzić
swego wodnego bolidu
do 200 km, jak zrobił tow
Augustowie, lecz biorąc
udział w Slalomie
Gwiazd może rozwinąć

na nartach również niespotykane prędkości.Oprócz sportowej rywalizacji, do której
podeszli wszyscy bardzo poważnie, świetnie się przy tym bawiąc, odbyły się cenne
spotkania samorządowców ze Szklarskiej
Poręby i Augustowa dotyczące podsumowania Magistrali i rozwoju współpracy na
przyszłość. Mieszkańcy i goście wypoczywający w Augustowie chętnie podchodzili
do naszego stanowiska i pytali o Szklarską
Porębę i nasz region. Była więc też znakomita okazja, aby reklamować uroki odpoczynku pod Szrenicą, co słychać było też na
antenie radiowej.
Kolejna edycja Trójkowego Turnieju
Miast już zimą w Szklarskiej Porębie. (AK)

ZAWODY DLA NAJMłODSZYCH CYKLISTÓW

Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska Poręba na Dwóch Kółkach pragnie serdecznie
podziękować Panu Pawłowi Iwanickiemu Raad na Uroczysku za sponsorowanie imprezy rowerowej z cyklu Sudeckiej Mło-
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dzieżowa Ligi Sportowej.
W trakcie VII edycji SMLS
najmłodsi rowerzyści rywalizowali już ze sobą dwa
razy. Podczas Rowerowej
Majówki oraz podczas zmagań CROSS – Na Uroczysku, które odbyły się 18
czerwca właśnie na terenie
pensjonatu Raad na Uroczysku
W zawodach mogą wziąć
udział dzieci w przedziale
wiekowym od przedszkolaków do gimnazjalistów. Nagrodą są medale i dyplomy,
a przede wszystkim świetna zabawa. Emocje najmłodszych cyklistów udzielają się ich
rodzicom, którzy dzielnie dopingują rowerzystów na całej trasie. Na koniec dla
wszystkich organizowane jest ognisko z

kiełbaskami.
Podczas tego sezonu odbędą się jeszcze
dwa spotkania najmłodszych cyklistów:
CROSS – WRZOS – 10 września 2011
(Biuro zawodów – łąka na ul. Turystycznej)
i CROSS – END – 24 września (Biuro zawodów – Rodzinny Park Rozrywki Esplanada, ul. Pstrowskiego 5a)
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DOBRE WYNIKI MATUR
Po pełnym nerwów oczekiwaniu 30
czerwca do szkół dotarły wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego. Mimo
wszelkich obaw i stresów wyniki wypadły bardziej niż zadowalająco. Ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych wypadliśmy lepiej od średniej wojewódzkiej
w zakresie LO.
Maturzyści muszą przystąpić do trzech
egzaminów pisemnych - z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego; wybrać można między: angielskim, francuskim, hiszpańskim,
niemieckim, rosyjskim lub włoskim. Egzaminy z tych przedmiotów są obowiązkowe na poziomie podstawowym. Chętni
mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym, ale już jako przedmioty dodatkowe. Każdy może zdawać do 6 przedmiotów dodatkowych. W tym zakresie
można jeszcze wybrać biologię, chemię,
fizykę i astronomię, geografię, historię, historię muzyki, historię sztuki, wiedzę o
społeczeństwie, wiedzę o tańcu, filozofię,
informatykę oraz język łaciński i kulturę
antyczną. Te przedmioty można zdawać
na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, maturzyści muszą jeszcze przystąpić do dwóch obowiązkowych
egzaminów ustnych - z języka polskiego
(prezentacja) i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka
narodowego. Abiturient zdaje egzamin
maturalny, jeżeli w części ustnej i części
pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma co najmniej 30
proc. punktów możliwych do uzyskania z
egzaminu z danego przedmiotu.Wyniki z

egzaminów z przedmiotów dodatkowych
nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa dojrzałości ale ważne są przy rekrutacji na studia. Trzeci już rok na maturze
znowu obowiązuje matematyka. I to ona
najbardziej spędza sen z powiek licealistów przed zbliżającą się maturą. Po egzaminach majowych z niecierpliwością
wszyscy oczekują na wyniki. Dlaczego
trwa to tak długo? Matura pisemna jest egzaminem zewnętrznym więc jest sprawdzana poza macierzystymi szkołami przez
specjalnie wyszkolone zespoły egzaminatorów, dzięki
temu wyniki matury są porównywalne. Opinie
maturzystów były
zgodne, że tegoroczna matura
była trudniejsza
niż zeszłoroczna.
Potwierdzają to
ogłoszone średnie
wyniki, w zeszłym roku maturę zdało 91% a
w tym roku 86%
abiturientów liceów ogólnokształcących.
Biorąc pod uwagę jeszcze technika, licea
profilowane i uzupełniające to tylko
75,5% podchodzących do tego egzaminu może odetchnąć z ulgą. Biorąc to
wszystko pod uwagę możemy śmiało pogratulować maturzystom Liceum Ogólnokształcącego w Szklarskiej Porębie.
Ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych wypadliśmy lepiej od średniej wojewódzkiej w zakresie LO.A co jeszcze
bardziej wprawia nas w zadowolenie to
poprawa średniego wyniku egzaminu z

matematyki w stosunku do roku ubiegłego. Średnia wojewódzka z 65,6% w
2010 roku spadła do 56,9% w tym rok,u
a średnia naszego liceum z 63,2% wzrosła do 66,2%. Jeszcze większy przyrost
średniego wyniku uzyskaliśmy z matematyki na poziomie rozszerzonym –
wzrost z 41,7% na 56,5%. Spore znaczenie dla tego wyniku mają warsztaty prowadzone w ramach projektu „Rozwiń
skrzydła” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patrząc tylko na to wyrywkowe zestawienie liczb nie dziwi już wysoka pozycja naszego liceum w rankingu liceów dolnośląskich – jesteśmy w pierwszej
dwudziestce. Szkoda tylko, że nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta doceniają ten rozwój i wysyłają swoje dzieci
w świat do „Żeromów” i „Norwidów” zamiast skorzystać z oferty miejscowego
„Sztaudyngera”. Ale jak to mówią „cudze
chwalicie, swego nie znacie”.
(Maciej Dymarski)

NA KOLONIE WYRUSZAMY,
UśMIECH Z SOBą ZABIERAMY!

Jak co roku, wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Plus” oraz Świetlicy
Środowiskowo-Terapeutycznej „Cegiełka”, działających przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, wyjeżdżają w sierpniu na
kolonie nad Morze Bałtyckie do Jarosławca.
Wyjazd jest dla uczestników kontynuacją realizowanego w świetlicach przez
cały rok programu wychowawczo-profi6

laktycznego, a finansowany jest ze środków budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uzyskanych z wydawanych miejscowym
podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych.W trakcie trwania 14dniowego turnusu, na 34 dzieci z naszego
miasta, czeka wiele atrakcji tj. wycieczka
do Słowińskiego Parku Narodowego, wycieczka rowerowa, wycieczka statkiem po
morzu, występy teatru i cyrku, ogniska,

gry i zabawy.Wychowankowie uczestniczyć będą także w prowadzonym przez
socjoterapeutów programie profilaktycznym, którego tematami będą m.in. propagowanie zdrowego trybu życia bez nałogów, zasady zachowania przy udzielaniu
pierwszej pomocy, bezpieczeństwo na
drodze oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie z wyrażaniem uczuć pozytywnych i negatywnych.
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( Marlena Stach-Lewandowska )

MEDALE DLA MłODYCH BIATHLONISTÓW

Pasjonujemy się startami na światowych
arenach biathlonowych Agnieszki Cyl, naszej
absolwentki i najlepszej obecnie polskiej biathlonistki (22 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w tym sezonie) ale już wyrastają nam jej następczynie.
W Zakopanem w dniach 27-30 czerwca odbyły się Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim oraz Centralne Zawody Młodzików. Na
strzelnicy w Kościelisku pojawili się seniorzy,
juniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy - ponad
200 zawodników z 16 klubów. Cieszy powrót
na podium Krzyśka Pływaczyka - naszego absolwenta, obecnie zawodnika BKS WP Kościelisko, który długo zmagał się z chorobą i
powoli wraca do formy. Trzymam kciuki, aby
jeszcze raz mógł reprezentować polskie barwy
na olimpiadzie. Teraz w Zakopanem wywalczył 2 miejsce w sprincie i 2 miejsce w biegu
masowym a zimą na Mistrzostwach Polski wywalczył 3 złote medale: w biegu pościgowym,
w biegu masowym i w sztafecie oraz brąz w
sprincie. Oby tak dalej.Zawody rozpoczął we
wtorek bieg indywidualny z czterokrotnym
strzelaniem (2 razy leżąc i 2 razy stojąc) .
Wśród seniorek Agnieszka Cyl była druga. Jedynym medalem w tym dniu dla naszych
uczniów - zawodników było srebro Ewy Buchli, ale były również wysokie pozycje w
pierwszej dziesiątce.
- juniorki : 10. Kamila Buchla,
- juniorzy : 6. Dariusz Krajewski, 8. Mateusz
Zawół

- juniorki młodsze : 2 . Ewa Buchla, 4.
Iga Kordasiewicz, 5. Jadwiga Wijas, 7.
Paulina Lechowska,
- juniorzy młodsi: 5. Paweł Lech, 7.
Dawid Makówka, 9. Michał Maresz,
młodziczki : 4. Karolina Kliber, 5.
Martyna Piech, 7. Karolina Piech, 8.
Magdalena Kotowicz,
- młodzicy : 5. Maciej Wojda , 10. Kamil Baryczka.
W środę na stadionie biathlonowym w Kirach odbyły się biegi masowe seniorek i seniorów oraz sztafetowe
młodszych roczników.Pogoda postanowiła
uprzykrzyć życie biathlonistom. Opady deszczu, którym towarzyszył wiatr i mgła sprawdzały wytrzymałość szczególnie młodszych
zawodników, nie przywykłych jeszcze do takich ekstremalnych warunków.
Temperatura nie przekraczała 12 stopni, śliskie i błotniste odcinki krętej trasy sprzyjały
upadkom i ewentualnym kontuzjom. Silna
mgła utrudniała strzelanie, a wiadomo jak to
ważny element konkurencji biathlonowych.
Mimo trudnych warunków to był w Zakopanem nasz dzień, nie było kategorii wiekowej,
w której nasi zawodnicy nie stanęli na podium.
Na najwyższym stopniu, ze złotymi medalami
stanęli juniorzy czyli sztafeta w składzie: Dariusz Krajewski, Mateusz Zawół i Andrzej Witek, srebro przypadło w udziale juniorkom
młodszym i młodziczkom natomiast brązowe
medale wywalczyły juniorki oraz juniorzy
młodsi i młodzicy.Składy srebrnych (juniorki
młodzsze i młodziczki) i brązowych sztafet:
- juniorki młodsze - Ewa Buchla, Jadwiga Wijas, Iga Kordasiewicz,
- młodziczki - Karolina Piech, Martyna Piech,
Karolina Kliber,
- juniorki - Kamila Buchla, Dominika Wojda,
Dorota Wojda,
- juniorzy młodsi - Paweł Lech, Dawid Makówka, Michał Maresz,
- młodzicy - Kamil Kolano, Mateusz Galik,

Jerzy Grab.
Czwarte miejsca zdobyły juniorki młodsze
- Paulina Lechowska, Aneta Południak i Marcelina Stadnik oraz młodzicy - Piotr Naumowicz, Kamil Baryczka i Maciej Wojda. Ostra
walka toczyła się w sztafecie młodziczek i
szczególne tutaj brawa dla Karoliny Kliber,
która heroicznym wysiłkiem na ostatniej zmianie wyprowadziła naszą sztafetę na drugie
miejsce.
W czwartek odbyły się biegi sprinterskie.
Pogoda nie rozpieszczała startujących - raz
słońce, raz ulewa, więc warunki były wręcz
ekstremalne.Nasi absolwenci znaleźli się na
podium - Agnieszka Cyl była trzecia a Krzysztof Pływaczyk drugi. Wysoką, stabilną formę
potwierdziła juniorka młodsza Ewa Buchla,
która zdobyła brązowy medal i Iga Kordasiewicz, która tak jak i w biegu indywidualnym
była czwarta. (9 m. Paulina Lechowska).
Wśród juniorów młodszych najlepiej wypadł
Paweł Więckowski – 9 miejsce, wśród juniorów: Andrzej Witek – 6 miejsce, Mateusz Zawół – 8 miejsce i Dariusz Krajewski – 10 miejsce, wśród młodziczek : Karolina Piech – 4
miejsce, Magda Kotowicz – 7 miejsce, Olga
Fischer – 9 miejsce, wśród młodzików: Kamil
Kolano - 7 miejsce i Kamil Baryczka - 8 miejsce.
Czekamy teraz na start naszych biegaczy
we wrześniowych zawodach Mistrzostw Polski na nartorolkach. (Maciej Dymarski)

PRE STRATEGIA MIASTA
Miasto Szklarska Poręba realizuje projekt „Partnerstwa na rzecz rozwoju” Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej i
Agencji Rozwoju i Innowacji. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest wsparcie 16 gmin z
terenu Dolnego Śląska do końca roku 2011 w
zakresie skutecznego przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą poprzez zawiązanie partnerstw mających na celu aktualizację
i opracowania Gminnych Strategii Rozwoju z
uwzględnieniem rozwoju sportu, turystyki i
kultury. W ramach projektu na terenie miasta
powstanie partnerstwo, którego zadaniem będzie wspólne zaktualizowanie Strategii Rozwoju Miasta. Pozwoli to miastu przystosować

się do zmian gospodarczych, w szczególności
tych wynikających z organizacji EURO 2012.
Jednocześnie zwiększy to ogólną konkurencyjność gminy, zarówno na tle Województwa
jak i całej Polski.
Obecnie realizowany jest już etap, który zakłada aktualizację Strategii Rozwoju przez
utworzone wcześniej partnerstwo oraz zatrudnionych ekspertów. Elementem tego etapu
są debaty społeczne dotyczące problemów
miasta. Pierwsza odbyła się 5 czerwca 2011r.
w Hotelu Bornit , kolejna będzie miała miejsce we wrzesieniu. Wnioski z debat posłużą
również do aktualizacji Strategii Rozwoju.
Inna część, to etap spotkań roboczych i
warsztaty z zakresu tworzenia partnerstw i strategii. Do tej pory w spotkaniach roboczych

wzięli udział przedstawiciele miasta i organizacji pozarządowych. Trzecią grupę, która dołączy
do utworzenia partnerstwa w naszym mieście i
będzie pracowała nad stworzeniem strategii, stanowić będą lokalni przedsiębiorcy. Wszystkich
przedsiębiorców zapraszamy do udziału w projekcie, warunkiem jest udział w spotkaniach roboczych, które odbędą się w Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, przy ul.
Słowackiego 13. Terminy spotkań roboczych:
02.08, 09.08, 23.08, 06.09, 15.09* 27.09, 13.10*
18.10, 08.11, 22.11, 06.12, 13.12. Pierwsze
spotkanie rozpoczyna się o godz.13:30. (*możliwość ich zmiany).
Szczegółowych informacji udziela Marta
Lipnicka, Referat Promocji Miasta,
tel. 757547744, promocja2@szklarskaporeba.pl
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SZKLARSKA PORĘBA W BELGII
W belgijskim Tervuren od 29 kwietnia
do 19 czerwca 2011 roku miała miejsce
wystawa Europejskiej Federacji Kolonii
Artystycznych „EuroArt” zatytułowana
„Water in de kunst” - „Woda w sztuce”.
"EuroArt” jest to organizacja zrzeszająca
europejskie ośrodki – kolonie artystyczne. Powstała w Brukseli pod patronatem Parlamentu Europejskiego w
1994 r. Należą do niej miasta i organizacje artystyczne z 21 krajów europejskich: Francji, Holandii, Belgii, Niemiec,
Finlandii, Szwecji, Danii, Norwegii,
Szwajcarii, Włoch, Anglii, Austrii, Polski,
Litwy, Węgry, Rumunii Grecji, Hiszpanii,
Islandii, Irlandii i Rosji. Nawiązując do
bogatych tradycji artystycznych Szklarska Poręba w 2005 r. , jako drugie po Kazimierzu nad Wisłą polskie miasto, zo-

stała przyjęta do tej elitarnej organizacji.W belgijskiej wystawie wzięło udział
28 różnych instytucji artystycznych z
wielu krajów, a z Polski z muzeum Kazimierza nad Wisłą i ze Szklarskiej Poręby. Zaprezentowano dzieła dawnych
mistrzów, jak i prace współczesnych artystów. Dla Szklarskiej Poręby nie było
to zadanie łatwe, gdyż nasza miejscowość
leży w górach, które to są główną inspiracją dla twórców, a nie ujęta w temacie
belgijskiej wystawy programowa woda.
Muzeum Karkonoskie przedstawiło obraz
Kateriny Kosack (1872-1945) przestawiający stawy w Śnieżnych Kotłach oraz
Artura Wasnera (1887-1939) z wiosennym potokiem na tle panoramy Śnieżnych
Kotłów. Zaprezentowane zostały również prace współczesnych karkonoskich

artystów: Krzysztofa Figielskiego, Teresy
Kępowicz, Janusza Motylskiego i Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz, wszystkie oczywiście poświęcone wodzie. Wystawa „EuroArtu” opatrzona została
starannie wydanym, obszernym katalogiem, w którym zamieszczono reprodukcje prezentowanych prac z opisem historii karkonoskiej kolonii artystów. Jest
to doprawdy promocja naszego miasta w
dziedzinie kultury na najwyższym europejskim poziomie, którą słusznie powinniśmy się szczycić. Być może belgijska
wystawa w jeszcze większym niż dotychczas stopniu przyczyni się do propagowania hasła „Szklarska Poręba-kolonią
artystów”.
(Przemysław Wiater)

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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