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PUCHAR ŚWIATA 2012
20 grudnia ruszyła sprzedaż biletów na zawody Pucharu Świata w
Narciarstwie Biegowym w Szklarskiej Porębie. Najpierw w internecie, a po świętach w puntach sprzedaży w całym kraju, w tym także w
Szklarskiej Porębie (Biuro Podróży
Trendy Travel oraz Informacja Turystyczna). Na dwa dni zawodów 17
i 18 lutego do sprzedaży trafiło ponad 8000 biletów. Są zdania, że to
bardzo mało, ale ilość przeznaczona
do sprzedaży wynika z miejsca
gdzie są organizowane zawody. Wokół Polany Jakuszyckiej brakuje
parkingów. Istniejące przeznaczone
zostały na miasteczko dla sportowców, a pozostałe dla TV i służb technicznych. To oznacza, że kibiców
trzeba będzie przywozić autobusami ze Szklarskiej Poręby. Im więcej biletów tym więcej potrzebnych
jest autobusów. Ilość miejsc jest
więc ograniczona.
Słaby odzew lokalny
Puchar Świata w Narciarstwie Biegowym w Szklarskiej Porębie to najważniejsza impreza roku 2012 w naszym
mieście. To promocja Szklarskiej Poręby
na poziomie światowym. Zresztą ta promocja dzięki tym zawodom już trwa od
wielu miesięcy. Każda publikacja w mediach na ten temat to reklama Szklarskiej
Poręby. Korzyści jest wiele. I nie ma wątpliwości, że do imprezy należy się przygotować bardzo dobrze. Ale z informacji
jakie już od wielu tygodni spływają do
Komitetu Organizacyjnego wynika, że
miejscowi przedsiębiorcy nie są tym zainteresowani. Oczywiście nie wszyscy. Na
palcach można policzyć tych, którzy chcą
wspomagać imprezę. Niewielu jest też takich, którzy z własnej inicjatywy zgłosili
się do organizatorów z pytaniem o możliwość współpracy. Większym zaintere-

sowaniem wykazują się firmy spoza
Szklarskiej Poręby. Skończyć się może na
tym, że podczas zawodów Pucharu Świata
w namiocie VIP i dziennikarzy, czyli najbardziej opiniotwórczych grup, catering
zapewniać będzie firma hotelarska z Karpacza, która w zamian zorganizuje tam
dużą akcję reklamową.
Komitet Organizacyjny oczywiście
może nie wpuszczać obcych firm, ale
wówczas będzie trzeba za catering zapłacić, a dokłada się starań, aby obniżyć
koszty organizacji imprezy. Podczas zawodów Pucharu Świata w skokach w Zakopanem albo w Harrachovie, zawsze
catering organizują lokalne podmioty i to
nie tylko dla VIP czy dziennikarzy, ale
również dla zawodników i organizatorów.
Skorzystać na promocji
Komitet Organizacyjny zwrócił się z
pytaniem do przedsiębiorców działających
w obrębie Polany Jakuszyckiej, czy mogą

przygotować ciepłe posiłki i napoje dla
wolontariuszy i ekip technicznych. W sumie jest to ponad 200 osób, z czego połowa będzie pracowała przez tydzień. Na
razie pytanie pozostało bez odpowiedzi,
ale trzeba wyraźnie podkreślić, że przedsiębiorcy z Polany Jakuszyckiej będą największymi beneficjentami promocji miasta poprzez Puchar Świata. Sami nigdy nie
byliby wstanie zapewnić sobie takiej reklamy za koszt wyżywienia ekip technicznych. c.d.str.2
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C.D. PUCHAR ŚWIATA 2012
Jeśli zawody w lutym przeprowadzone
zostaną poprawnie, Szklarska Poręba ma
szansę za dwa lata znów gościć Puchar
Świata. I nie jest wykluczone, że wówczas
będą to już trzy dni zawodów. Co więcej,
Szklarska Poręba wraz z Harrachovem ma
większe szanse na Mistrzostwa Świata niż
Zakopane. Pytanie tylko, czy Szklarska
Poręba – jako zbiorowość mieszkańców
– jest tym zainteresowana? Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że jest z
tym słabo.
Dyskusja na ten temat na pewno będzie
prowadzona w kolejnych miesiącach.
Najważniejsze to teraz przygotować imprezę w lutym 2012. To nie są zawody do
jakich się już przyzwyczailiśmy podczas
Biegu Piastów. To przedsięwzięcie o wiele
bardziej skomplikowane, obwarowane
wieloma warunkami, które po prostu
trzeba spełnić. Nie wystarczy zamówić
kilkanaście kontenerów i namiotów na
szatnie dla zawodników. Trzeba do nich
też doprowadzić energię elektryczną w
ilości, która pozwoli jednocześnie włączyć
kilkaset grzałek niezbędnych do smarowania nart, nagłośnienie, komputery etc.
Takich mocy nie ma na Polanie Jakuszyckiej. Trzeba było wybudować na
nowo sieć internetową, która pozwoli
dziennikarzom relacjonować zawody.
Wykonane zostały liczne prace ziemne,
aby można było wreszcie zbudować stadion narciarski, na którym będą się odbywać zawody. Polska ustawa o imprezach masowych jest do tego stopnia
absurdalna, że cała trasa zawodów staje
się obszarem, który trzeba ogrodzić i zabezpieczyć! Na świecie nie ma takich obostrzeń co w Polsce. To też rodzi poważne
koszty.

Koleją na zawody
Zdecydowana większość opisywanych
wyżej problemów została już załatwiona.
Stan przygotowań do zawodów jest zadowalający. Do rozwiązania pozostało
największe logistyczne przedsięwzięcie,
jakiego nikt wcześniej nie testował. Ponieważ w zdłuż Polany Jakuszyckiej nie
ma już wolnych parkingów, a ze względów bezpieczeństwa nie można pozwolić
na parkowanie wzdłuż drogi krajowej,
podjęto decyzję o organizacji transportu
autobusowego i kolejowego. W ciągu 2
godzin na Polanę Jakuszycką trzeba będzie wywieźć około 3,5 tysiąca kibiców
ze Szklarskiej Poręby i niewielkiej grupy
z Harrachova ( pozostali dojadą autokarami, dla których jest kilkadziesiąt
miejsc). W mieście już wyznaczono
strefy parkowania i tymczasowe parkingi.
Autobusy będą jeździły wahadłowo. Ponieważ należy przypuszczać, że wśród kibiców będzie sporta grupa mieszkańców
Jeleniej Góry, z władzami tego miasta
wstępnie ustalono, że zorganizują one 3
kursy autobusowe, które zabiorą jeleniogórzan. Nowy rozkład jazdy PKP sprzyja
też dojazdowi kolejowemu. Ci, którzy wybraliby pociąg, dojechaliby na Polanę Jakuszycką tuż przed zawodami i wyjechali
zaraz po zawodach. Trwają rozmowy,
aby w dniu zawodów zamiast niewielkich
szynobusów, na trasę wyjechał duży skład,
który zabierze kibiców aż z Wrocławia.
Zabawa po zawodach
To co podczas zawodów będzie działo
się w mieście zależy już wyłącznie od
przedsiębiorców. Na całym świecie to
właśnie lokalne firmy organizują program rozrywkowy dla kibiców czerpiąc z
tego korzyści. Nie chodzi o to, aby robić
coś za darmo. Kibice chętnie zapłacą, pod

warunkiem, że będzie to rzecz z pomysłem. Miasto organizuje zawody Pucharu
Świata ściągając kibiców i zapewniając
reklamę. Czy przedsiębiorcy będą z tego
potrafili skorzystać to już zależy od nich
samych. Do 6 stycznia do Informacji Turystycznej można zgłaszać swoje pomysły na zapewnienie rozrywki kibicom.
Najlepsze zostaną wpisane do wydawanego podczas zawodów „poradnika kibica”. Ale być może nic się nie będzie
działo. Wówczas kibice zamiast piwa i
przekąsek w barach w mieście, kupią alkohol w sklepie i wypiją go w zaciszu pokoju.
Program
Puchar Świata FIS w Narciarstwie Biegowym Szklarska Poręba 2012
16.02.2012 Czwartek
12:30-14:30 Trening oficjalny (tylko dla
VIP)
17.02.2012 Piątek
12:30 Kwalifikacje:
Kobiety sprint techniką dowolną
Mężczyźni sprint techniką dowolną
14:30 Finały:
Kobiety sprint techniką dowolną
Mężczyźni sprint techniką dowolną
18.02.2012 Sobota
12:30 Mężczyźni start indywidualny na
dystansie 15 km techniką klasyczną
14:30 Kobiety start indywidualny na dystansie 10 km techniką klasyczną
19 lutego 2012 (niedziela) Szrenica
FIS World Uphill Trophy – zawody towarzyszące SkiArena Szrenica 9.00 –
start (wyjazd z nartostrady Puchatek)
10.0 dekoracja
Organizator zastrzega sobie prawo dokonania istotnej zmiany programu.

UWAGA: 19 lutego (niedziela)
wyciągi na SkiArena Szrenica
ruszą o godzinie 10.00

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy
mieszkańcom Szklarskiej Poręby
oraz naszym gościom życzenia zdrowia
oraz osobistej i zawodowej pomyślności.
Zbliżający się Nowy 2012 Rok
niech spełni wszystkie Państwa pragnienia,
zamysły i oczekiwania. Niech przyniesie siłę woli
i satysfakcję z dokonań. Niech to będzie dobry rok dla nas,
dla naszych gości i dla Szklarskiej Poręby.
Burmistrz i Radni Miasta Szklarska Poręba
2
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DROGI NA BIAłO ALE Z PIASKIEM
tach powinien wystarczyć do tego, aby
ulice były przejezdne. Oczywiście,
trzeba mieć również na uwadze , że w
wypadku dużych opadów śniegu, nie da
się odśnieżyć wszystkiego jednocześnie.
(red)

Biała Dolina w tym sezonie będzie
biała. MZGL ustalając plan „akcji
zima”, uwzględnił wniosek części
przedsiębiorców z Białej Doliny, aby
niektóre ulice były odśnieżane w tzw.
białym standardzie. Oznacza to, że na
tych ulicach nie jest sypany ani piasek,
a tym bardziej sól, dzięki czemu możliwa będzie organizacja kuligów.
To rozwiązanie nie satysfakcjonuje
wszystkich użytkowników dróg. Jednak
co trzeba podkreślić, system „na biało”
obowiązuje tylko na płaskich odcinkach.
Na wzniesieniach ulice są posypywane
piaskiem. Dotyczy to głównie stromych
odcinków dróg Armii Czerwonej, Batalionów Chłopskich, Żeromskiego, Partyzantów.
Szklarska Poręba jest miejscowością górską i turystyczną. Turyści oczekują od nas zimowych atrakcji, ale
także bezpiecznego dojazdu. Wypracowany w trakcie spotkań na Białej Dolinie kompromis jest normą w krajach alpejskich. W podobnych wielkością
górskich miejscowościach w Alpach
zużywa się znacznie mniej soli i piasku
(lub dolomitu) niż w dotychczas w
Szklarskiej Porębie.
Turyści wybierający się na wypoczynek do Szklarskiej Poręby powinni
mieć świadomość, że jadą do górskiej
miejscowości, w której opady śniegu są
bardziej intensywne niż na nizinach i
samochód musi być wyposażony w
opony zimowe o odpowiedniej głębo-

kości bieżnika.
"Odśnieżanie na biało" ma też pozytywny efekt środowiskowy. Sól na
drogach bardzo zanieczyszcza środowisko naturalne, a przecież wszystkim
nam zależy na tym, by żyć w czystym
i zdrowym środowisku.
Dlatego w tym sezonie zimowym
MZGL będzie używać soli tylko tam
gdzie jest to absolutnie konieczne. Są to
najbardziej strome odcinki ulic w naszym mieście, jak na przykład: podjazd
na Mickiewicza, Franciszkańskiej czy
zjazd ze Wzgórza Paderewskiego albo
Turystyczną. Nie ma jednak żadnego
uzasadnienia aby sypać tony soli na
ulicę 1 Maja czy płaski odcinek Kilińskiego i Uroczej. W zamian za to MZGL
będzie częściej wywoził śnieg, co było
widać jeszcze przed świętami.
Kierowcy przyjeżdżający zimą w góry
aby jeździć na nartach muszą wcześniej
zadbać o odpowiednie ogumienie. Nie
wystarczy założyć stare „opony zimowe”. One muszą mieć odpowiednią
głębokość bieżnika. Oczywiście, jeśli
komuś to się nie podoba, zawsze na łysych oponach może jechać do Czech,
gdzie na takich kierowców czeka policja,
z którą się nie dyskutuje. Tam jest obowiązek jazdy na zimowych oponach z
odpowiednim bieżnikiem.
Tej zimy za odśnieżanie dróg w mieście odpowiada wyłącznie Miejski Zakład Gospodarki Lokalowej. Sprzęt,
który został zakupiony w ostatnich la-

Biuro Działu Komunalnego czynne
jest w godz. 7.00-15.00 od poniedziałku
do piątku tel. 75 717 25 59.
W przypadku intensywnych opadów
śniegu oraz niekorzystnych warunków
atmosferycznych czas pracy działu komunalnego wydłuża się tj. od godz.
6:00 - 22:00 z możliwością pełnienia dyżurów w soboty, niedzielę i święta.
Biuro MZGL w godz. 7:00-15:00 od
poniedziałku do piątku 75 717 2356
Numery telefonów komórkowych:
Katarzyna Sobiesińska- Dyspozytor
509 304 518
Ewelina Kaniecka - Dyspozytor
516 137 372
Dominik Piś - Dyspozytor 501 190 811
Dyżurny Dyspozytor CB Radio - kanał 19
Uwaga: W związku z tym, iż za Akcję Zima odpowiedzialnych jest kilka
osób, a godziny dyżurów są różne, to w
przypadku braku możliwości skontaktowania się z jednym z Naszych dyspozytorów prosimy dzwonić pod inny numer wskazany powyżej.
Zgodnie z poleceniem kierownika
MZGL pracownicy zaangażowani w
Akcję Zima mają prawo nie odbierać telefonów z numerów zastrzeżonych i
bez prezentacji numeru.

KOMUNIKAT

MIEJSKIEGO CENTRUM
ZARZąDZANIA KRYZYSOWEGO
Przypominamy wszystkim właścicielom i zarządcom nieruchomości o konieczności usuwania śniegu z dachów
budynków i innych obiektów budowlanych. Zgodnie z Rozporządzeniem nr
1/2006 Wojewody Dolnośląskiego z dnia
26.01.2006r. - obowiązek usuwania zalegającego na dachach śniegu lub lodu należy do właścicieli i zarządców nieruchomości. Osoby nie stosujące się do
nakazu podlegają karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach opisanych w
przepisach prawa o wykroczeniach
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ORKIESTRA GRA 20 RAZ

W ramach 20 Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 8 stycznia 2012 r. wo-

lontariusze w Polsce i daleko poza granicami
naszego kraju będą zbierać pieniądze dla
chorych dzieci. Hasłem tegorocznej WOŚP
jest: zdrowa mama, zdrowy wcześniak,
zdrowe dziecko, czyli zbiórka na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania
życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą.Orkiestra zagra również pod Szrenicą. Wszyscy, którzy chcieliby pomóc i zostać

wolontariuszem mogą już dziś zgłaszać się
do miejscowego sztabu WOŚP kitka.c.p@wp.plPodczas zeszłorocznego Finału w Szklarskiej Porębie zebrano 16.
155,32 zł, 10 dolarów i 1574 koron czeskich.Również w tym roku na Skwerku Radiowej Trójki odbędzie się o finał Orkiestry.
W programie oczywiście licytacje i inne niespodzianki. Szczegóły wkrótce na plakatach.

SZKLARSKA PORęBA
SZLACHETNYM DARCZYŃCą
„Szlachetna paczka” to ogólnopolska akcja
świątecznej pomocy – realizowana od 2001
roku przez Stowarzyszenie WIOSNA. Ideą
akcji jest niesienie bezpośredniej pomocy – by
była ona skuteczna, konkretna i sensowna.
W „Szlachetnej paczce” prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej potrzebujących ze swojego miasta lub
okolicy. Informacje o potrzebach zbierają wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych trudną sytuacją, odwiedzają je i pytają o to, czego im
najbardziej brakuje.
W 2011 roku dzięki dwóm wolontariuszkom
– pracownicom Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Szklarskiej Porębie w bazie Szlachetnej Paczki umieszczonych zostało 6 rodzin:
wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych. Aby rodziny
uzyskały pomoc ktoś inny musiał stać się darczyńcą. Z radością informujemy, że wszystkie

rodziny znalazły swoich szlachetnych darczyńców. Szklarska Poręba nie zawiodła i tym
razem. Jedną z paczek przygotowali wspólnie
pracownicy Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie i Radni Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem. Drugą paczkę przygotowali pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej razem
z Referatem Promocji Miasta oraz Miejskim
Ośrodkiem Kultury, Sportu i Aktywizacji Lokalnej przy ogromnym wsparciu prywatnych
darczyńców. W paczkach dla rodzin znalazły
się: żywność, środki czystościowe, zabawki,
odzież, buty oraz drobne upominki. Udało się
również kupić dla jednej z rodzin nową pralkę
automatyczną. W dniach 9-11 grudnia wszystkie paczki zostały rozwiezione do rodzin. Łzom
wzruszenia, uściskom i serdecznym podziękowaniom nie było końca. Wspólnie cieszyli się
obdarowani, wolontariusze i darczyńcy, którzy
byli obecni przy wręczaniu paczek. Wszyscy,
obdarowani i darczyńcy dostali w wyniku akcji coś bezcennego. Jak napisała jedna z rodzin

obdarowanych: ”(…) dostaliśmy dzisiaj coś
więcej niż dobra materialne, bo dostaliśmy nadzieję i wiarę w drugiego człowieka”. Stowarzyszenie WIOSNA wystosowało podziękowania dla wszystkich darczyńców biorących
udział w 11 edycji Szlachetnej Paczki, dziękując za szlachetność, dobro i otwartość na drugiego człowieka. Dzięki udziale w akcjach
charytatywnych uczymy się zauważać potrzebujących, swym pozytywnym przykładem zarażamy innych, by też stali się szlachetni. Przykład Szlachetnej Paczki to potwierdza, ludzie z
różnych środowisk i miejsc pracy postanowili
zjednoczyć się po to by nieść nadzieję drugiej
osobie. Jako wolontariusz Szlachetnej Paczki
dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym za
pomoc i jednocześnie zapraszam do włączenia
się w działania Klubu Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szklarskiej
Porębie. (Anna Suliga - Dołężka)

NIEKONWENCJONALE PODEJŚCIE
DO MUZYKI POWAżNEJ
15 grudnia mieliśmy ostatnie w tym roku
wydarzenie kulturalne z cyklu imprez
„Strefa Kultury Jesień 2011” organizowane przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej. Z ogromną przyjemnością gościliśmy tego wieczoru Okazjonalną Orkiestrę Prowincjonalną, która zaskoczyła
nas
niekonwencjonalnym
podejściem do muzyki klasycznej. Repertuar
był niezwykle ciekawy i różnorodny. Muzycy pokazali swoje wszechstronne umiejętności w grze na oryginalnych instrumen4

tach. Było mini pianino, mini gitara, butelki
z wodą, tuba i wiele innych. Za instrument
służyło muzykom nawet własne ciało. Nie
zabrakło dźwięków popularnej muzyki klasycznej w ciekawej aranżacji, a wszystko
to w atmosferze humoru i muzycznego
dowcipu. Koncert odbył się w Hotelu Bornit.Już dziś wszystkich spragnionych wrażeń
i doznań artystycznych organizator koncertu Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej serdecznie zaprasza wiosną, na nowy cykl „Strefy Kultura”.
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REKLAMA W CENTRUM STOLICY

Wzorem ubiegłego roku w Warszawie ruszyła filmowa kampania reklamowa Szklarskiej Poręby na ekranach LCD. Warsza-

wiacy, przechodząc przez centrum miasta, od początku grudnia codziennie przez 5 miesięcy są zachęcani do przyjazdu
na zimowy wypoczynek do
Szklarskiej Poręby.
Reklama na 24 ekranach
wyświetlana jest w najbardziej
ruchliwym miejscu stolicy pomiędzy Dworcem Centralnym, Złotymi Tarasami a Hotelem Marriott. Ilość przechodzących tu
Warszawiaków i turystów oscyluje w granicach 180 000 osób dziennie. O Szklarskiej

MłODZI PIłKARZE
Szklarska Poręba podpisała umowę o
współpracy z Wrocławskim Klubem Sportowym Śląsk Wrocław S.A. Na jej podstawie
w mieście zostanie powołana filia WKS
Śląsk . W ramach umowy dzieci w dwóch
grupach wiekowych (klasy 1-3 oraz klasy 4-

6 szkoły podstawowej) będą się uczyły grać
w piłkę nożną pod okiem trenera, przeszkolonego przez Klub.W Szklarskiej Porębie powstała tym samym ósma (poza Wrocławiem) filia WKS Śląsk na Dolnym Śląsku.
Dzieci będą miały organizowane rozgrywki

Porębie nakręcony został 30 sekundowy
film zapraszający narciarzy do przyjazdu
pod Szrenicę.
Kampania jest bardzo profesjonalnie przygotowana i jest zaprezentowana w ciekawy i
innowacyjny sposób. Olbrzymią część jej
kosztów ponosi firma Rossignol. Zwróciła się
ona do Polskich Kolei Linowych i właśnie do
Szklarskiej Poręby z propozycja współpracy.
Stało się tak dzięki wieloletniej współpracy
Referatu Promocji Miasta z firmą Rossignol. Film wyświetlany w Warszawie można
już obejrzeć na głównej stronie miejskiego
serwisu internetowego.

między filiami, a także będą miały okazje
uczestniczyć jako widzowie w meczach ,
które odbywać się będą na stadionie WKS
Śląsk. Podpisanie umowy było możliwie
m.in dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej: trzech boisk a także hali sportowej
przy SP nr 1.Wszystkich młodych piłkarzy
zapraszamy do zapisów do sekcji piłki nożnej. Trener Paweł Janczura tel. 669 948 096

MłODA POZYTYWNA ENERGIA
Uczniowie klas I-III SP 1 wzięli udział w
Ogólnopolskim Programie Edukacji Ekologicznej "Źródła Pozytywnej Energii Wokół
Nas". Drużyna „Energowładnych” w całym
kraju uczyła ponad 200 000 dzieci o tym,
skąd bierze się energia, jakie są jej źródła,
zarówno alternatywne jak i tradycyjne, oraz
jak z nią odpowiedzialnie postępować.
Energia niewątpliwie ma ogromne znaczenie w obecnych czasach. Z roku na rok zużywamy jej coraz więcej. Warto wiedzieć, że
prócz tradycyjnych źródeł energii rozpowszechniają się obecnie także źródła alter-

natywne, które niewątpliwie są bardziej ekologiczne, jednak nie zawsze są w stanie zastąpić źródła tradycyjne. Dodatkowo, nie
każde źródło energii jest bezpieczne dla
dzieci, a przecież one także już od wczesnych
lat mają z nią do czynienia. Tę właśnie wiedzę przekazano najmłodszym. Wykształcanie w nich nawyku dbania o środowisko i odpowiedzialnego postępowania ze źródłami
energii powinno stać się priorytetem w dobie mechanizacji. Celem Programu było
ukazanie, jakie są możliwości pozyskiwania
energii i jak z nimi postępować.

ŚMIECI W PIECACH
Co tak śmierdzi? To śmieci spalane w
Szklarskiej Porębie. Rosnące koszty wywozu śmieci powodują, że niektórzy mieszkańcy naszego miasta starając się oszczędzać,
spalają śmieci w piecach. Oszczędności te są
tylko iluzoryczne, bo faktyczne koszty są
wyższe od rachunku za śmieci.
Po pierwsze i najważniejsze – spalane
śmieci to utrata zdrowia. Większość toksyn,
które ulatują z czarnym dymem z komina,
spada obok domu z którego uleciały. Kiedy
śnieg stopnieje, wiosną, latem, przez otwarte
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okna, toksyny z powrotem dostają się do domów, gdzie są wdychane. Dzieci bawiące się
na podwórku wdychają unoszące się w powietrzu resztki po spalonych śmieciach. To
prowadzi do bardzo poważnych chorób.
Po drugie – niebezpieczeństwo. Spalane
śmieci osadzają smołę na przewodzie kominowym, który może się zapalić. Często
mieszkańcy domu nawet nie wiedzą, że
przez chwilę mieli pożar w kominie. Taki zapłon może doprowadzić do dużego pożaru
albo rozszczelnienia przewodu, a w efekcie

Uczniowie zrobili plakat o „Energowładnych w krainie pozytywnej energii”.
Do konkursu mogli przystąpić indywidualnie lub całe klasy. W obu kategoriach
jury wybierało laureatów spośród autorów
50 prac, które otrzymały największa liczbę
głosów od Internautów. Miło jest nam poinformować, że wśród uczniów klas pierwszych najwięcej głosów, bo aż 852, zdobyła
Emilia Wajdowicz ze SP nr 1 w Szklarskiej
Porębie. GRATULUJEMY!

dwutlenek węgla, nazywany popularnie
„czadem” doprowadzić może do śmierci.
Po trzecie – mała kaloryczność. Jeśli
ktoś uważa, że paląc śmieciami będzie miał
ciepło w domu, to jest w głębokim błędzie.
Śmieci są niskokaloryczne i nie dają odpowiedniej temperatury.
Do tego należy dołożyć smród jaki czuć
w niektórych częściach miasta. A to oznacza,
że możemy stracić turystów, którzy smród
spalin mają w swoich miastach, w górach
chcieliby oddychać czystym powietrzem.
W ostatecznym rachunku wszystkie fakty
wskazują, że spalanie śmieci to najgorsze z
możliwych rozwiązań.
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UCHWAłY
Uchwała Nr XVI/161/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie podatku
od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1- 4 oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze
zmianami), Rada Miejska w Szklarskiej
Porębie uchwala, co następuje:
§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:
- 0,84 zł od 1 m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki
wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych:
- 4,33 zł od 1 ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego:
- 0,43 zł od 1 m2 powierzchni;
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne:
- 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2) mieszkalnych oraz zajętych wy-

łącznie na potrzeby mieszkalne, w których
zastosowano do ich ogrzewania wyłącznie proekologiczne źródła ciepła:
- 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej:
- 21,94 od 1 m2 powierzchni użytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym:
- 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
5) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń:
- 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6) od pozostałych budynków, w tym
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego:
- 7,36 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 ga-

Uchwała Nr XVI/162/11 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 i art.
40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
w związku z art. 19 pkt 1 lit.”b” oraz pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 95, poz. 613 ze
zm.), Rada Miejska w Szklarskiej Porębie
uchwala, co następuje:
§1
Opłatę miejscową pobiera się od osób
fizycznych przebywających dłużej niż
dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, na terenie

miasta Szklarska Poręba.
§2
Wprowadza się opłatę miejscową za
każdy dzień pobytu w wysokości: 2,05 zł.
§3
Za inkaso opłaty miejscowej czyni się
odpowiedzialnymi właścicieli i innych posiadaczy obiektów dokonujących czynności meldunkowych.
§4
Zainkasowana opłata miejscowa płatna
jest w okresach miesięcznych na rachunek
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w ciągu 10 dni po upływie danego
miesiąca.
§5
Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi ustala się prowizję w wysokości
10% zainkasowanych kwot.
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zowe, olej opałowy, energię elektryczną,
wiatrową i słoneczną, a także nagrzewnice
powietrza opalane drewnem lub energią
słoneczną, ekologiczne kotły opalane
drewnem oraz kotły retorowe na węgiel
kamienny sortymentu groszek energetyczny.
2. O zastosowanie stawki podatku
określonej w § 1 ust. 2 pkt 2 ubiegać się
mogą właściciele budynków mieszkalnych i/lub lokali mieszkalnych, którzy w
sposób trwały zrezygnowali z tradycyjnego ogrzewania węglowego (koksowego).
3. Zastosowanie stawki podatku, o
której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 następuje
na wniosek podatnika i obowiązuje od 1
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym zainteresowany udokumentował zainstalowanie proekologicznego systemu grzewczego.
4. Wnioskodawca obowiązany jest
przedłożyć wraz z wnioskiem oświadczenie o stosowaniu do ogrzewania budynku (lokalu) wyłącznie proekologicznego źródła ciepła, sporządzone na
formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§4
Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc
Uchwała Nr LVI/642/10 Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie podatku od
nieruchomości.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2012
roku.
§6
Wypłata prowizji następuje na wniosek.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§8
Z dniem 1 stycznia 2012 r. traci moc
Uchwała nr LVI/641/10 Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porębie z dnia 29 października
2010 roku w sprawie opłaty miejscowej.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego jednak nie wcześniej niż z dniem
od 1 stycznia 2012 r.
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PRZETARG
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ
PORĘBY ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat lokalu użytkowego położonego na parterze budynku nr 1
przy ul. Sikorskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr
297 obr. 5 o powierzchni 392 m2. Powierzchnia użytkowa lokalu : 34,04
m2
Dane dotyczące nieruchomości
oraz warunki przetargu:
I. Przeznaczenie nieruchomości:
na podstawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Szklarska Poręba (uchwała Nr
XII/90/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10 września 2007
r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem M, U
tj. M - tereny zabudowy mieszanej –
jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności oraz U - tereny
usług. Sposób zagospodarowania nieruchomości: działalność handlowa,
usługowa lub gastronomiczna, z wyłączeniem sprzedaży odzieży używanej. Termin zagospodarowania: brak
określenia.
II. Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego: 1500,złotych brutto (w tym podatek VAT w
wysokości 23%), a minimalne postąpienie 50,- złotych. Czynsz dzierżawny płatny w terminie do 10 każdego miesiąca bez wezwania. Stawka
czynszu będzie waloryzowana co rok,
począwszy od 2012 roku, zgodnie ze
wskaźnikiem wzrostu towarów i usług
opublikowanym w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS i nie wymaga
zmiany umowy w formie aneksu. Za
każdy dzień zwłoki Wydzierżawiający
będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki
w wysokości ustawowej.
III. Dzierżawca nie może potrącać
z czynszu żadnych należności z tytułu
roszczeń przysługujących mu względem Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca wyraża zgodę na zaliczenie
dokonywanych wpłat z tytułu czynszu

przede wszystkim na zaległe należności uboczne wynikające z umowy.
Czynsz dzierżawny nie obejmuje opłat
z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, gazu, wody, korzystania z kanalizacji miejskiej oraz utrzymania
czystości na nieruchomości i wokół
niej. Wszelkie nakłady na przedmiot
umowy mogą być dokonywane za
zgodą Wydzierżawiającego, na koszt
Dzierżawcy. Wyłącza się uprawnienie
Dzierżawcy do zwrotu poniesionych
na przedmiot umowy nakładów.
IV. Oprócz czynszu dzierżawnego
i opłat, o których mowa w pkt. III
Dzierżawca zobowiązany będzie
opłacać podatek od nieruchomości
według aktualnie obowiązujących stawek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku podatkowego w Referacie Budżetu i Finansów Miasta Urzędu
Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
V. Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na piśmie z podaniem
przyczyn wypowiedzenia.
VI. Warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wniesienie gotówką (w
złotych) wadium w wysokości 1500,złotych na konto Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie w BANKU
ZACHODNIM WBK S.A. 1 Oddział
w Szklarskiej Porębie nr konta:
03109019840000000100810039 w
terminie do dnia 13.01.2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika,
który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet wpłaty kaucji (w wysokości dwukrotności ustalonego w
przetargu miesięcznego czynszu dzierżawnego), która stanowić będzie zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności
terminowego uiszczania czynszu,
utrzymania przedmiotu dzierżawy w
należytym stanie.
VII. Przed rozpoczęciem przetargu
przewodniczącemu komisji przetargowej należy złożyć:
Oświadczenie o zapoznaniu się z
warunkami przetargu zawartymi w
niniejszym ogłoszeniu i projektem

umowy dzierżawy oraz że przyjmuje
w/wym. bez zastrzeżeń. Szczegółowe
warunki umowy dzierżawy zawiera
projekt umowy dzierżawy dostępny w
pok. 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2;
Oświadczenie w sprawie szczegółowego rodzaju zamierzonej działalności (w granicach branży wskazanej
w pkt I niniejszego ogłoszenia);
Oświadczenie o zapoznaniu się ze
stanem technicznym lokalu i przyjęciu go bez zastrzeżeń ;
Aktualne dane z właściwego rejestru oraz struktury kapitałowej spółki,
umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych;
Dowód wpłaty wadium.
VIII. Uczestnicy przystępujący do
przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających
tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwo do występowania w ich imieniu.
IX. Przetarg jest ważny bez
względu na liczbę uczestników, jeżeli
chociaż jeden uczestnik zaoferował co
najmniej jedno postąpienie powyżej
wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego.
X. Zawarcie umowy w ciągu 7 dni
od daty zamknięcia przetargu. O miejscu i terminie zawarcia umowy wygrywający przetarg zostanie zawiadomiony
pisemnie.
Przed
podpisaniem umowy wygrywający
przetarg przedstawi aktualny odpis z
właściwego rejestru.

Przetarg odbędzie się w dniu
16 stycznia 2012 r. o godz.
14.00 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 47 736.
Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
dostępne są również w internecie pod
adresem: www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poręba, 13 grudzień
2011r.
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SKI RETRO FESTIWAL
Cykl imprez dla miłośników sportów zimowych w stylu retro w Szklarskiej
Porębie trwać będzie przez całą
zimę. Udział w nich może wziąć każdy od
przedszkolaka do weteranów narciarstwa.
Wszystkich będzie łączyło jedno: dobry
humor. Fantastyczna zabawa jest bowiem
podczas zawodów retro ważniejsza od
wyników sportowych i rywalizacji. Obowiązują stroje i sprzęt narciarski z minionych epok. Im bardziej odległych od
dnia dzisiejszego tym lepiej. Wszystkie
nowoczesne sportowe technologie będą
ignorowane!
Program
RetroBałwanki - 11 stycznia 2012
dolna stacja wyciągu krzesełkowego na
Szrenicę.
od godz. 12.00 – 14.00 - przedszkolaki z Polski i z Czech razem z bałwankami, postaciami z dawnych kreskówek,
Duchem Gór i Rusałką Izeriną wrócą do
zabaw z początków wieku. Wszystko
przy dziecięcych polskich i czeskich muzycznych hitach.
„Początki sportów zimowych w Karkonoszach i w Górach Izerskich” Skwer Radiowej Trójki - styczeń, luty
i marzec 2012 r. Wystawa plenerowa.
Unikatowe pocztówki i zdjęcia z końca
XIX i początków XX wieku
- wernisaż wystawy 13 stycznia
godz. 17.00 – ognisko, walońskie pochodnie, ciepły poczęstunek i stylowa
muzyka.
„DWUBÓJ RETRO” SLALOM i
SKOKI RETRO - czyli precz z plastikiem! -14 stycznia, nartostrada Puchatek. Zawodnicy oprócz pokonania slalomu będą musieli oddać skok na nartach
starszych od siebie. Trudna sztuka, olbrzymie wyzwanie, a wszystko z przymrużeniem oka! Ocenie jury podany zostanie prędkość z jaką pokonany zostanie
slalom, styl jazdy, styl skoku ale również
ubiór i sprzęt retro.
Program Dwuboju Retro
- Od godz. 14.00 do 15.00 zapisy zawodników (lub wcześniej pod nr. tel. 75
717 36 14) od godz. 15.00 18.00 zabawę
na stoku:
- prezentacja uczestników zawodów i

pokaz Mody Retro
- dwubój Retro: Slalom i Skoki Retrokoncert zespołu Los Bandidos
- ciepły poczęstunek
- dekoracja zwycięzców
- puszczanie lampionów
10 marca Stacja Turystyczna Orle:
- BIEG RETRO czyli zawody z duszą!
Wygrywa każdy, kto dobiegnie do mety w
retro przebraniu i na retro sprzęcie.
- BIEG IZERSKI czyli bez przesady
z tym wyczynem ! Towarzyskie spotkanie
miłośników gór Izerskich i narciarstwa
biegowego. Trzy pierwsze miejsca niekoniecznie są miejscami najlepszymi.
Krok łyżwowy jest postrzegany jako szpanowanie przed pozostałymi uczestnikami
zawodów!
Program Biegu Izerskiego i Biegu Retro
od godz. 9.00 (lub wcześniej pod nr. tel.
75 717 36 14)
od godz. 11.00 do 15.00 zabawa na Izerskich trasach
- godz. 11.30 - start Biegu Retro 3,5 km
- godz. 12.30 - start Biegu Izerskiego 12 km
- wyśmienita zabawa przy ognisku z czeską muzyką w tle
- poczęstunek dla zawodników
- dekoracja zawodników
REGULAMIN Ski Retro Festiwalu na
stronie www.moksial.szklarskarporeba.pl
Imprezy towarzyszące:
- Wystawy w Muzeum Karkonoskim ul.

11 Listopada 23,
Zaruski – człowiek dwóch żywiołów. 18
stycznia – 19 lutego 2012 r.
Bieg Piastów – historia zawodów. 24 lutego - 15 kwietnia 2012 r.
- Bal przebierańców „Mistrzowie sportu
retro”, Ośrodek Wczasowy Olimp,organizator: Partnerstwo Lokalne
Organizatorem jest Miejski Ośrodek
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
w Szklarskiej Porębie.
Partnerzy: Miasto Harrachov, Towarzystwo Izerskie, Dom Carla i Gerharta
Hauptmannów w Szklarskiej Porębie - oddział Muzeum Karkonoskiego
Sponsorzy: Huta Julia

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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