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PUCHAR ZNÓW BĘDZIE
Międzynarodowa Federacja Narciarska podjęła decyzję: 18 i 19 stycznia 2014
w Szklarskiej Porębie mogą się odbyć kolejne zawody Pucharu Świata w Narciarstwie Biegowym. Podjęta też została druga
ważna decyzja – Bieg Piastów od roku
2014 będzie zaliczany do zawodów, podczas których zawodnicy w maratonach
będą zdobywać punkty FIS. Można się
więc spodziewać przyjazdu najlepszych
długodystansowców, a to kolejna okazja
do promocji miasta.
Szklarska Poręba z kongresu FIS wraca
z tarczą. Załatwione zostały dwie ważne
sprawy. Nie tylko ze względu na promocję, ale też rozwój narciarstwa biegowego w naszym mieście.
Umowa na lata
Polski Związek Narciarski, Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Szklarska Poręba
podpisały wieloletnią umowę współpracy
dotyczącą organizowania zawodów pucharu świata w narciarstwie biegowym.
PZN deklaruje w niej, że do roku 2020 zawody tej rangi będą organizowane
w Szklarskiej Porębie (to PZN zgłasza
kandydata do FIS). Pod warunkiem, że będziemy tego chcieć.
Zawarta trójstronna umowa to w pewnym sensie gwarancja dla Ministerstwa
Sportu i władz Województwa Dolnośląskiego, że zainwestowane przez nich
w Szklarskiej Porębie pieniądze będą
sensownie wykorzystywane w kolejnych
latach.
Pieniądze na Polanę
Prowadzone dotychczas rozmowy
zmierzają w tym kierunku, aby Ministerstwo Sportu wraz z Urzędem Marszałkowskim wsparło finansowo rozbudowę
infrastruktury na Polanie Jakuszyckiej.
Właściwie nie jest to nic nowego. Takie
pieniądze na rozbudowę infrastruktury
(budowę nowego stadionu biathlonowo-

narciarskiego z zapleczem sportowo-sanitarnym) deklarowano kilka lat temu.
Z inwestycji wówczas nic nie wyszło, bo
Ministerstwo Sportu oraz Urząd Marszałkowski wskazywali na brak prawnych
możliwości finansowania na prywatnym
gruncie – a za taki zgodnie z prawem uważany jest teren Polany Jakuszyckiej należący do Stowarzyszenia Bieg Piastów. Nie
ma tu znaczenia, że Stowarzyszenie nastawione jest na działalność non-profit.
Nie ma też żadnego znaczenia wielka
i chlubna historia Biegu Piastów.
Marszałek dał słowo
Szklarska Poręba jest zimową stolicą
Dolnego Śląska i stolicą polskiego narciarstwa biegowego. Wielki potencjał jakimi dysponujemy potrzebuje jednak inwestycji i to wielomilionowych. Biegu
Piastów nie stać na takie inwestycje i wydatki i nic nie wskazuje, że będzie stać.
Po tegorocznym Pucharze Świata wiadomo jaka infrastruktura faktycznie jest
potrzebna na Polanie Jakuszyckiej i w ja-

kim kierunku powinny iść te inwestycje.
Nie chodzi bowiem o stworzenie tylko
ośrodka sportowego dla wyczynowców,
ale przede wszytki miejsca przyjaznego
dla tysięcy amatorów, z toaletami, szatniami i parkingami.
Władze miasta podczas rozmów
z przedstawicielami Ministerstwa Sportu
otrzymały deklaracje w sprawie pomocy
finansowej z przeznaczeniem na przebudowę infrastruktury narciarskiej na Polanie Jakuszyckiej. Podobne deklaracje
płyną też z Urzędu Marszałkowskiego.
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C.D. PUCHAR ZNÓW BĘDZIE
Mistrzostwa z Czechami
Prowadzone są rozmowy, by miasto
przejęło przynajmniej tę część Polany, na
której miałyby być przeprowadzone inwestycje za pieniądze publiczne. Samorząd może otrzymać takie dofinansowanie, natomiast Stowarzyszenie takich
pieniędzy nie dostanie. Pytanie więc
brzmi: czy rezygnować z tych pieniędzy
i pozostawić Polanę taką jaką jest - ze starzejącą się słabą infrastrukturą czy też szukać możliwości sięgnięcia po pieniądze,
za które przeprowadzone zostaną niezbędne inwestycje, które będą miały
wpływ na rozwój sportu i turystyki w naszym mieście? Tym bardziej, że Czesi są

zainteresowani wspólnymi międzynarodowymi zawodami. Mówią wręcz, że
Harrachov ze Szklarską Porębą mógłby
się ubiegać o organizację nawet Mistrzostw Świata w narciarstwie klasycznym.
Za dwa lata w Harrachovie odbędą się
Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. Podczas kongresu FIS można było
usłyszeć sugestię, aby Zakopane już nie
wystawiało po raz 5 swojej kandydatury
(podczas kongresu FIS
nie dostało ani jednego
głosu). Członkowie
Rady FIS przyznają, że
większe szanse na Mistrzostwa Świata ma
Szklarska Poręba, która
razem z Harrachovem
jest w stanie przeprowadzić takie zawody.
Skoki odbywałyby się
w Czechach, a biegi
u nas. Ale do tego potrzeba rozbudować infrastrukturę socjalną
i techniczną, a także poprawić trasy.
Celująca ocena
Zorganizowane przez nas zawody Pucharu Świata otrzymały bardzo wysokie
noty. Szklarska Poręba w ocenie FIS zajęła 8 miejsce wśród wszystkich miej2

scowości, w których były organizowane
zawody. Jest to bardzo wysokie miejsce
w rankingu FIS, w którym oprócz aspektu
organizacyjnego ( tu otrzymaliśmy najwyższe noty), oceniany jest też potencjał
reklamowy całego kraju, potencjał sportowy i infrastruktura, a także doświadczenie w organizowaniu imprez międzynarodowych. FIS podzielił kraje i miasta
na trzy grupy: w pierwszej znalazły się takie potęgi narciarskie jak Norwegia,
Szwecja, Finlandia, Niemcy, Szwecja,
Rosja i Włochy, w których zawody mają
być organizowane co roku. Drugą grupę
otwiera Szklarska Poręba. Jest to grupa
w której zawody mają być organizowane
co najmniej co 2 lata.
Trzecia grupa to kraje
i miasta, w których zawody będą organizowane okazjonalnie.
Szklarska Poręba znalazła się na 1 miejscu
drugiej grupy. To bardzo
wysoka i bezpieczna pozycja dla beniaminka.
List intencyjny
Kolejne zawody Pucharu Świata, zgodnie z decyzjami FIS,
mają być zorganizowane w 2014 i prawdopodobnie w 2015 roku. Taką imprezę na
bazie tymczasowej infrastruktury jak
w tym roku można zorganizować 1-2
razy, ale nie da się tego ciągnąć w nieskończoność. Koszty tymczasowej infrastruktury (trybuny, szatnie, toalety,
mostki) sięgają około 400 tys. Euro.
W sprawie dzierżawy Polany Jakuszyckiej podpisano list intencyjny. Miasto

chce wydzierżawić teren na 25 lat. Stowarzyszenie Bieg Piastów zachowa sobie
jeden budynek i garaże. Nadal będzie też
organizować Bieg Piastów oraz realizować swoje statutowe zadania czyli utrzymywać trasy biegowe dla amatorów.
Miasto na wydzierżawionym terenie, korzystając z pieniędzy Ministerstwa Sportu

i Urzędu Marszałkowskiego, wybudowałoby całą niezbędną infrastrukturę. Oczywiście nie da się tego zrobić w ciągu roku.
Wykorzystać szansę
Dzięki zorganizowanym zawodom
i kolejnym zaplanowanym za 2 lata, jako
miasto mamy jedyną szansę na dotacje na
inwestycje na Polanie Jakuszyckiej. A to
oznacza dalszy rozwój narciarstwa biegowego w naszym mieście, a co za tym
idzie – zwiększenie naszej turystycznej
konkurencyjności nie tylko w Polce, ale
w całej Europie. O tym, że narciarze biegowi są dobrymi klientami, przekonuje się
coraz większa grupa przedsiębiorców,
którzy z roku na rok sprzedają im coraz
więcej nie tylko noclegów, ale też usług
dodatkowych SPA. Ten sport w najbliższych latach będzie się nadal bardzo
szybko w Polsce rozwijać i w związku
z tym warto to wykorzystać.
Puchar Świata FIS w narciarstwie
biegowym był kluczem do zdobycia
Dolnośląskiego Klucza Sukcesu. Miasto zostało nagrodzone w kategorii „najlepszy klub sportowy, ośrodek sportu
i rekreacji, przedsięwzięcie turystyczne
oraz organizator masowych imprez rekreacyjnych”
Dolnośląski Klucz Sukcesu to najwyższe, regionalne wyróżnienie, przyznawane corocznie przez Kapitułę Wyróżnienia, cieszące się dużym
zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska.
Jeden z ważniejszych elementów promujących oraz integrujących Dolny
Śląsk. Dla nagrodzonych staje się coraz
bardziej cenionym godłem promocyjnym, a laureaci szczycą się zdobyciem
„Dolnośląskiego Klucza Sukcesu”. Wyróżnienie przyznawane jest corocznie
od 1997 r.
Rozegrane po raz pierwszy w Polsce
zawody zostały przygotowane perfekcyjnie, czego dowodem są bardzo wysokie oceny nie tylko przedstawicieli
FIS, ale przede wszystkim zawodników
i kibiców.
Ten wielki organizacyjny, ale także
medialny i promocyjny sukces Szklarskiej Poręby, to także sukces Dolnego
Śląska. Poprzez organizację zawodów
przełamany został stereotyp kojarzący
sporty zimowe w Polsce wyłącznie z Tatrami i Beskidami. Udowodnione zostało, że Dolny Śląsk także w swojej
ofercie ma miejsca, gdzie warto przyjechać, by wypoczywać we wspaniałej
górskiej zimowej scenerii.
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SZAMBA DO KONTROLI
W 2015 roku jako miasto musimy
osiągnąć efekt ekologiczny inwestycji
wodociągowo-kanalizacyjnej. Innymi
słowy musimy wykazać, że unijne pieniądze przeznaczone na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków miały
sens i mieszkańcy nie zanieczyszczają środowiska. W przeciwnym razie, przy najbardziej czarnym scenariuszu, może grozić zwrot dotacji. A na
pewno będziemy płacić kary za zanieczyszczenia. Gminy, których
mieszkańcy będą zanieczyszczać środowisko naturalne, od roku 2015 zapłacą bardzo wysokie kary. Dlatego
tak ważnym dla Szklarskiej Poręby
było wybudowanie zarówno oczyszczalni ścieków jak i kanalizacji.
Kartoteka szamb
Kary mają być naliczane na podstawie różnicy wody sprzedanej i odebranych ścieków. Jeśli KSWiK w Szklarskiej Porębie w ciągu miesiąca sprzeda
np. 100 tys. m3 wody, to musi też wykazać, że oczyszczalnia ścieków przerobiła taką samą ilość ścieków. Dzisiaj
tak nie jest. Różnica sięga nawet 1/3.
W uproszczeniu, zgodnie z prawem
unijnym karani są ci, którzy mają nieszczelne szamba. Przy czym oczywiście Bruksela nie będzie sama karać
Kowalskiego. Ukarany zostanie kraj, a
w efekcie gminy. Oznacza to, że za
każde nieszczelne szambo zapłacą
wszyscy mieszkańcy Szklarskiej Poręby. Nie trzeba przeprowadzać konsultacji społecznych, aby uznać, że
zdecydowana większość mieszkańców
naszego miasta nie chce płacić za nieszczelne szamba swoich sąsiadów, którzy od lat nie wywożą nieczystości, bo
mają nieszczelne szamba (czasami
jeszcze poniemieckie – bo tak kiedyś
budowano).
Dlatego prowadzona jest inwentaryzacja szamb. Każdy tego typu zbiornik w Szklarskiej Porębie otrzyma
swój numer i założona zostanie „karta
zbiornika bezodpływowego”. Muszą
też być prowadzone kontrole, czy właściciele wywożą nieczystości. Ilość
wywiezionych szambowozem nieczy-

stości do oczyszczalni ścieków musi się
równać zużyciu wody. Jeśli więc ktoś
w ciągu miesiąca zużył 20 m3 wody, to
musi też okazać rachunki na to, że wywiózł do oczyszczalni 20 m3 ścieków.
W przeciwnym wypadku Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska może
nałożyć dotkliwy mandat.
Drożej ale taniej
Problem nie jest nowy i z pewnością
może mocno finansowo zaboleć wielu
właścicieli domów z nieszczelnymi
szambami. Biorąc pod uwagę fakt, że
przez lata nie ponosili oni kosztu wywozu ścieków, które zamiast do
oczyszczalni trafiały na łąki, skarpy i
do strumieni, będą oni teraz bardzo
niezadowoleni z nowych rozwiązań
administracyjnych. Dlatego warto już
dzisiaj pomyśleć o tym, aby jak najszybciej podpiąć się do kanalizacji.
Kary za zanieczyszczanie środowiska
mogą być bowiem bardzo dotkliwe.
Prawo jest proste: jeśli ktoś zakupił do
celów bytowych określoną ilość wody
to tyle samo ścieków musiał wyprodukować. Przyjdzie więc płacić nie
tylko za wyprodukowane ścieki, ich
wywóz szambowozem, ale też wysokie kary za nieszczelne szamba. Warto
tu dodać, że nie ma znaczenia, czy ktoś
ma swoje ujęcie wody.
Dlatego bardziej opłaca się podłączenie do kanalizacji, która w eksploatacji jest tańsza od wywożenia
ścieków szambowozami. Ponadto
ścieki wywożone szambowozami nie
są objęte dopłatami z budżetu miasta.
Mniej za ścieki
Jest też inny bardzo ważny ekonomiczny aspekt. Im więcej domów podłączonych będzie do kanalizacji, tym
mniejsze będą koszty stałe w przeliczeniu na jednego odbiorcę. Oznacza to,
że ceny mogą zacząć spadać. Tak się
stało w Mysłakowicach, gdzie po podłączeniu do sieci nowych budynków,
ceny spadły o 30 procent.
Około 75 procent kosztów, które
wpływają na cenę wody i ścieków, to
amortyzacja, podatek od nierucho-

mości oraz koszty kredytów i pożyczek. Zaledwie 25% to koszty operacyjne spółki, energii elektrycznej czy
opłat środowiskowych.
Przykładowo: 10 domów produkuje
100 m3 ścieków. Koszty stałe wynoszą 1000 złotych. Oznacza, to że w
każdym m3 ścieków koszty stałe wynoszą 10 złotych. Jeśli przyłączonych
zostanie 5 domów i wzrośnie ilość
ścieków do poziomu 150 m3 to koszty
stałe w przeliczeniu na jeden metr sześcienny spadną do poziomu 6,66 zł.
Innymi słowy im więcej budynków
jest podłączonych do kanalizacji tym
tańszy odbiór ścieków.
Łatwiej z przyłączami
Aby podłączyć budynek do kanalizacji trzeba przede wszystkim wystąpić
o „warunki przyłączenia” do KSWiK.
W ubiegłym roku przez KSWiK prowadzona była akcja promocyjna, podczas której całą urzędową procedurę
prowadziła spółka. Informacja o tym
była publikowana w biuletynie. Do
domów były dostarczane ulotki. Ale zainteresowanie mieszkańców było niewielkie. W tym roku na wniosek władz
miasta, KSWiK wprowadza jeszcze
dalej idące udogodnienia.
Zgodnie z przepisami koszt podłączenia budynku do kanalizacji spada
zarówno na operatora kanalizacji jak
i właściciela budynku. W uproszczeniu KSWiK płaci za rurę poza posesją, a właściciel budynku za wykonane
prace na terenie swojej działki. Jednak
spółka gotowa jest porozumieć się i
zastosować inne rozwiązania. Właściciel budynku może więc wykonać
całe podłączenie i wówczas spółka
zwróci pieniądze za „swoją” część, lub
też odwrotnie, to KSWiK wykona
całe podłączenie i obciąży kosztami
właściciela budynku. Kierownictwo
firmy zapowiada, że jest gotowe rozmawiać i rozpatrywać różne warianty.
Ważniejsze jest to, że spółka bierze na
siebie całą procedurę administracyjną,
która wielu mogła przerażać i być nie
zrozumiała. Wystarczy zgłosić się do
KSWiK.
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BIEŻNIA NARTOROLKOWA

Ukończono budowę treningowej trasy
nartorolkowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Inwestycja ta
jest bardzo ważna dla szkoły, ponieważ
dzięki niej młodzi zawodnicy będą mogli też
bezpiecznie trenować w sezonie letnim. Dotychczas na treningi wyjeżdżali do Czech.
Oficjalne otwarcie planowane jest na koniec czerwca lub początek września i połączone będzie z zawodami. Jednak trenujących już można spotkać. Były też pierwsze
wywrotki, bo trasa nie jest łatwa. Pętla liczy
ponad 800 metrów i jest wymagająca zarówno na podbiegach jak i na zjazdach.
Nie jest polecana dla początkujących,
a dobrze jeżdżący też muszą mieć się cały
czas na baczności. Trasa nie została zaprojektowana dla amatorów, lecz dla zawod-

ników trenujących sport wyczynowy – a tak
można mówić o uczniach LO ze Szklarskiej
Poręby. Dla zawodowców trasa jest bezpieczna, choć mimo to na drzewach zamontowano materace. Na bieżni nie ma
wystających krawężników. Z trasy mogą korzystać też wyłącznie osoby na rolkach i nartorolkach. Regulamin zabrania korzystania
pieszym czy rowerzystom.
Inwestycja od lat była planowana przez
władze Powiatu Jeleniogórskiego, którym
jednak ciągle brakowało pieniędzy na realizację. Doszło do porozumienia i władze
Szklarskiej Poręby przejęły dokumentację od
Starosty, a następnie skutecznie wystąpiły
o dotację do Ministerstwa Sportu.
Wybudowana przy szkole bieżnia nartorolkowa ma zachęcić uczniów z różnych części kraju do wyboru naszego LO. Chodzi
o to, aby przyciągnąć do Szklarskiej Poręby
najlepszych zawodników. Im lepsze wyniki
sportowe ma szkoła, tym większa dotacja,
która pozwoli na utrzymanie placówki.
Liceum Ogólnokształcące w Szklarskiej
Porębie ma świetne wyniki w nauczaniu. Co
prawda nie pojawiło się w rankingu Nowin
Jeleniogórskich, ale tylko dlatego, że ranking
ten obejmował wyłącznie szkoły wielood-

działowe. Gdyby umieścić w nim LO
w Szklarskiej Porębie, to wynikami wyprzedziłoby ono jeleniogórskiego „Żeroma”,
który zajął pierwsze miejsce.
Jednak świetne wyniki w nauczaniu mogą
się okazać zbyt słabym argumentem jeśli
w szkole będzie brakowało uczniów. Wówczas placówce może grozić likwidacja,
a dzieciom ze Szklarskiej Poręby dojazdy do
Jeleniej Góry. A ponieważ mamy coraz
mniej dzieci, jest to scenariusz bardzo realny.
Przypomnieć należy, że organem prowadzącym LO jest Starosta.
Na razie nie ma zagrożenia likwidacji
m.in. dzięki temu, że liceum jest szkołą mistrzostwa sportowego. Tak długo jak uczą się
u nas sportowcy, którzy w dodatku osiągają
dobre wyniki podczas zawodów, tak długo
LO ma szansę na działalność.
W tej chwili w LO uczą się i trenują biathloniści oraz biegacze narciarscy. Ale są
plany na rozszerzenie oferty szkoły o inne
dyscypliny, nie tylko zimowe, ale również
letnie. Szklarska Poręba dysponuje bowiem
doskonałymi warunkami klimatycznymi do
treningów, jakimi nie dysponują inne miejscowości.

MEMORIAŁ DARKA HUDOBY
Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej nr 1
był tradycyjnie Dniem Sportu, który przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego i rodzice. Zebraliśmy się wszyscy
w nowym bloku sportowym, ponieważ aura
nie sprzyjała zabawom na powietrzu.
W poprzednich latach w Dzień Sportu
w pełni był zaangażowany Pan Dariusz Hudoba, którego nie ma już wśród nas.
Uchwałą Rady Pedagogicznej zgodnie
z wolą rodziców uczniów SP nr 1 Dzień
Sportu od dzisiaj będzie obchodzony w na-

szej szkole jako Memoriał im. Darka Hudoby. Pan Dariusz Hudoba był nauczycielem wychowania fizycznego w SP nr 1,
trenerem biathlonu, instruktorem narciarstwa biegowego i zjazdowego, pasjonatem sportu, przewodnikiem sudeckim. Kochał pracować z dziećmi.
Uczniowie SP nr 1 pod opieką Pana Darka
Hudoby sięgali po wysokie trofea sportowe przywożone z licznych zawodów.
Szersza relacja na stronie www.szklarskaporeba.pl „z życia miasta”.

UNIWERSYTECKIE DYPLOMY
Uroczyście zakończono trzeci rok akademicki UTW w Szklarskiej Porębie. Słuchacze
Uniwersytetu odebrali dyplomy ukończenia
roku akademickiego 2011/2012. Uniwersytet
Trzeciego Wieku „Wiecznie Młodzi” w naszym mieście to fenomen na skalę krajową.
Nie ma bowiem w Polsce drugiej tak małej
miejscowości, która mogłaby się poszczycić
posiadaniem Uniwersytetu. Z roku na rok
przybywa słuchaczy pragnących poszerzać
swoje horyzonty, biorąc udział w ciekawych
zajęciach. W tym roku było ich nieomal 70 –
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ciu. Nie wszyscy otrzymali dyplom ukończenia roku akademickiego. Jak w każdej
wyższej szkole studentami pozostają jedynie
ci, którzy regularnie uczestniczą w zajęciach.
A tych w minionym roku nie brakowało. Słuchacze uczęszczali na zajęcia: komputerowe,
lektorat z j. niemieckiego i angielskiego,
warsztaty aktywności twórczej, gimnastykę
ogólnousprawniającą, basen i nordic walking. Odbyło się aż 16 cyklicznych wkładów.
Władze UTW organizowały wyjazdy do filharmonii, kabaretu na wystawy do muzeów.
Słuchaczom UTW serdecznie gratulujemy
i życzmy zapału na kolejne lata nauki!
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APART HOTEL Z WYCIąGIEM
Aparthotel z salą konferencyjną na ponad tysiąc
osób i zapleczem rozrywkowym wraz z zapleczem SPA
– taki obiekt planowany jest
przy ulicy Armii Krajowej.
Rozstrzygnięty został przetarg na sprzedaż działki liczącej 77 tysiące metrów
kwadratowych.
Do przetargu stanęła tylko
jedna firma znana z budowy
aparthoteli nad morzem.
Spółka Zdrojowa Invest Realizacja Zdrojowa Invest w Szklarskiej Porębie
w Szklarskiej Porębie chce
wybudować obiekt na prawie 1000 miejsc. jego apartament będzie wynajmowany w tyZachowany zostanie istniejący stok narciar- powy dla hoteli sposób z pełnymi podatkoski dla początkujących. Na obiekt składać się wymi konsekwencjami. Tym będzie się zajbędą apartamenty różnej wielkości. Oprócz mowała spółka obsługująca aparthotel,
tego wybudowane zostaną baseny z całym gwarantując właścicielowi lokalu stały okrezapleczem fitness i SPA oraz gastronomia. ślony dochód. Po to właśnie przy aparthoWładze miasta dotychczas niechętnie pa- telu budowana jest sala konferencyjna, gatrzyły na budowane tzw. apartamentowce. stronomia i zaplecze wypoczynkowe.
I nic w tej sprawie się nie zmieniło. Jest jed- W praktyce można całość porównać do honak różnica między tym, co budowano do- telu, w którym zamiast pokoi są różnej
tychczas, a tym, co planuje inwestor. „Apar- wielkości apartamenty.
Dla finansów miasta oraz konkurencyjtamentowce”, które powstawały do tej pory
to zwykłe budynki z różnej wielkości miesz- ności branży hotelarskiej ma to zasadnicze
kaniami, których właściciele w mniej lub znaczenie. Chodzi o wysokość podatku od
bardziej zorganizowany sposób, najczęściej nieruchomości, która w tym wypadku nibez zarejestrowanej działalności gospodar- czym się nie różni od tego, jaki płacą przedczej, wynajmują turystom. Aparthotele róż- siębiorcy. Do tego dochodzi opłata miejnią się wieloma elementami. Główna różnica scowa i inne składowe – jak podatek CIT
polega na tym, że sprzedający apartamenty (w przypadku spółki kapitałowej).Teorezajmuje się ich jednoczesnym zarządza- tycznie więc oferta zagospodarowania terenu
niem. Do niego też należy całe zaplecze jest interesująca. Miasto na sprzedaży działki
usług dodatkowych (baseny, spa, sale kon- zarobi 4,2 mln złotych, a do tego w miejscu
ferencyjne). Właściciel apartamentu może tym powstaną obiekty, które będą generotraktować ten lokal jako „drugie mieszkanie” wać dalsze przychody do budżetu.
Wystawiając nieruchomość na sprzedaż
w ekskluzywnym budynku z recepcją, restauracją, basenem, codziennym sprząta- starano się nie popełniać błędów sprzed lat,
niem i typowym dla hoteli pokojowym ser- kiedy bez żadnych warunków sprzedawano
wisem, lub podpisać umowę, dzięki której budynki lub tak duże działki dzielono na

FESTYN RODZINNY
Tradycyjnie z początkiem czerwca odbył
się integracyjny Festyn Rodzinny w ramach
projektu systemowego „Ja wam pokażękrok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby”. Zabawa odbyła
się na terenie Parafii Maksymiliana Kolbego.
Mimo kapryśnej pogody humory dopisały,
a każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla
siebie. Zapewniono mnóstwo atrakcji dla najmłodszychi: dmuchańców, malowania twarzy, zabaw z balonami oraz animatorami, którzy pilnowali aby nikt się nie nudził. Nie
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zabrakło również konkursów z nagrodami dla
całych rodzin, okraszonych słodkościami,
którymi częstowani byli wszyscy.
W międzyczasie na scenie odbywały się
liczne występy muzyczne przygotowane
m.in. przez Przedszkola Samorządowe nr 1
i 2, Dom Pomocy Społecznej „Caritas”, cygański zespół muzyczny oraz młodzież z Piechowickiego Ośrodka Kultury, która wokalnie umiliła czas wszystkim uczestnikom
festynu pomiędzy kolejnymi atrakcjami.
Festyn zorganizowany został w Partner-

małe. Tłumaczono wówczas, że
małe działki szybciej można sprzedać. Nie zastanawiano się nad tym,
że na małych działkach mogą powstać tylko niewielkie domki (albo
małe apartamentowce), z których
nie będzie dalszych znaczących
wpływów budżetowych. Sprzedaż
dużej działki oczywiście bywa
trudniejsza, ale za to powstanie
duży obiekt generujący dochody
z podatku od nieruchomości od
prowadzonej działalności gospodarczej.
Oczywiście powiedzenie „papier przyjmie wszystko” jest nadal aktualne,
dlatego aby nie doszło do sytuacji, że inwestor deklaruje jedno, a robi coś innego,
w tym wypadku gmina postanowiła zabezpieczyć się wpisami na hipotece sprzedawanej działki. Inwestor będzie płacić bardzo
wysokie kary za nieterminowe rozpoczęcie
i zakończenie inwestycji. Każdy dzień poślizgu kosztować go będzie 5 tys. złotych.
Na nieruchomości ustanowiona zostanie hipoteka na rzecz miasta w wysokości ponad
5 mln złotych. Jeśli suma kar osiągnie wysokość wpisu na hipotece wówczas działka
wróci z powrotem do zasobów gminy.
Obiekt hotelarski na prawie 1000 miejsc
noclegowych, po wybudowaniu, będzie na
razie największym w mieście. Nie jest to jedyna projektowana inwestycja hotelarska
w naszym mieście. W Dolinie Krasnoludków inny inwestor finalizuje zakup nieruchomości na rynku prywatnym i chce tam
wybudować obiekt na 500 miejsc także
z systemem basenów. Obiekt przy ul. Kilińskiego przebudowywany jest na hotel 5
gwiazdkowy. Rozbudowywany jest hotel
Szklarka. Te inwestycje nie tylko dadzą
gminie dochody podatkowe, ale także tworzą miejsca pracy.
stwie Parafii pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Szklarskiej Porębie,
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Caritas w Szklarskiej Porębie, Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie oraz
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie.
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ODZNAKA MAŁEGO TURYSTY

Wycieczką do Wodospadu Kamieńczyka rozpoczęliśmy zdobywanie punktów do odznaki „Małego Turysty”. Razem

z rodzicami pod opieką przewodnika sudeckiego wybraliśmy się do jednego z najpiękniejszych zakątków Szklarskiej
Poręby – najwyższego w polskich Sudetach wodospadu,
z którego woda spada potrójną
kaskadą o łącznej wysokości
27m. Spływająca w dół wąwozu woda zrobiła na nas
wszystkich ogromne wrażenie.
Ogromną niespodzianką dla nas
wszystkich była wizyta w terenowej stacji GOPR, gdzie z wielkim zaangażowaniem i radością ratownicy opowiadali

nam o pracy w górach. Poznaliśmy sprzęt
wykorzystywany do akcji ratunkowych,
min. akię, czekany, raki, apteczkę. Dowiedzieliśmy się jak ważna i niebezpieczna jest praca GOPR-u w górach.
Obiecaliśmy, że postaramy się zachować
bezpiecznie, przestrzegając ”Zasad prawdziwych turystów”. Za wspaniałe przyjęcie przez ratowników serdecznie podziękowaliśmy wręczając piękną laurkę.
Wycieczkę zakończyliśmy piknikiem przy
Schronisku Kamieńczyk, gdzie z niecierpliwością czekał na nas dziadek Mai.
Dziękujemy za pyszny poczęstunek.
Przedszkole Samorządowe nr 2.

WYRÓŻNIONE PRZEDSZKOLAKI
W roku szkolnym 2011/2012 dzieci
z Przedszkola Samorządowego nr 2
w Szklarskiej Porębie przygotowały 37 prac
plastycznych na ogólnopolski konkurs „Moja
Mała Ojczyzna – mieszkam w .…”.
Dzieci za pomocą różnych technik plastycznych starały się przedstawić urocze
zakątki naszej miejscowości i jej malownicze krajobrazy.Podczas eliminacji wewnątrz przedszkolnych wyłoniono 5 prac
plastycznych. Zdaniem jury najlepsze
prace wykonały:Tosia Krawietz, Oliwia
Gleń, Zuzia Zinkiewicz, Nadja Pasler, Jagoda Sosnowska. Prace tych dzieci zostały
wysłane do Centrum Edukacji BLIŻEJ
PRZEDSZKOLA na finał ogólnopolski.
Organizatorzy konkursu w Krakowie wyłonili na szczeblu każdego z województw

1, 2, 3 miejsce i kilka wyróżnień. Jagoda Sosnowska, Zuzia Zinkiewicz
i Oliwia Gleń znalazły
się wśród finalistów
z województwa dolnośląskiego, bo ich prace
zostały wyróżnione. Gratulujemy dziewczynkom! Wszystkim dzieciom życzymy sukcesów
w rozwijaniu talentów
plastycznych oraz promowaniu swojego regionu. Tu mieszkamy,
bawimy się, uczymy,
przyjaźnimy …. Obecnie tu jest nasz DOM. Wiemy, że Szklar-

ska Poręba to Nasza Mała Ojczyzna.

PO ANGIELSKU OD PRZEDSZKOLA

Przedszkole Samorządowe Nr 1 już po
raz trzeci zorganizowało Międzyprzedszkolną Olimpiadę Języka Angielskiego.
6

W rywalizacji uczestniczyły dzieci z przedszkoli w Karpaczu, Jeleniej Góry, Mirska,
Piechowic i oczywiście
ze Szklarskiej Poręby.
Celem tego spotkania
naszych milusińskich
była popularyzacja języka angielskiego, motywowanie do dalszej
nauki języka. Dzieci
wraz z opiekunami
oraz rodzicami zostały
powitane występem artystycznym gospodarzy, nie zabrakło też
wspólnych zabaw oraz poczęstunku.
Pierwsze miejsca zdobyły wszystkie dzie-

ciaki, wykazały się dużą wiedzą oraz znajomością języka na swoim poziomie wiekowym. Olimpiada z roku na rok cieszy się
coraz większym zainteresowaniem,
o czym świadczy rosnąca liczba biorących
w niej udział przedszkoli.
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FESTYN SZKLARSKI

Dziesiątki mieszkańców wzięły udział
w Festynie Szklarskim. Organizowany po

raz drugi na „Hucie”, przypominał
z czego Szklarska Poręba niegdyś
słynęła.
A słynęliśmy ze szklarstwa, które
miastu towarzyszy od początku jego
założenia. Najpierw były to huty
wędrujące, by wreszcie miasto zasłynęło na świecie z kryształowych
wyrobów produkowanych w Hucie
Józefina (później Julia).
Złote wieki hutnictwa szkła
w Szklarskiej Porębie minęły chyba bezpowrotnie. Lecz historia jest wciąż żywa.

OjCZE NASZ...
MALARSKA MODLITWA WLASTIMILA HOFMANA

Dobiegły końca prace inwentaryzacyjne
dzieł Wlastimila Hofmana podjęte przez
członków Stowarzyszenia "Nowy Młyn" –
Kolonia Artystyczna w ramach działań programu pożytku publicznego Urzędu Miasta w
Szklarskiej Porębie. Celem tych działań było
stworzenie dokumentacji i zgromadzenie danych o pracach Mistrza powstałych pod Szrenicą. Przeprowadzone zostało skatalogowanie
prac Wlastimila Hofmana w Szkole Podstawowej nr 1 i w parafii rzymsko-katolickiej
p.w. Bożego Ciała oraz w wielu kolekcjach
prywatnych. Udało się sfotografować i opisać
ponad 120 prac Wlastimila Hofmana, w tym
wiele dzieł do tej pory nie znanych. Prace
miały na celu inwentaryzację i zabezpiecze-

nie w formie opisowej oraz elektronicznej
dzieł, które coraz częściej opuszczają Szklarską Porębę, giną, czy znajdują nowych właścicieli. Dość powiedzieć, że jeden z obrazów
Wlastimila Hofmana znajduje się obecnie
w Anchorage na Alasce. Podczas prac inwentaryzatorskich udało się odkryć zapomniany cykl dziesięciu tryptyków Wlastimila
Hofmanna zatytułowany "Ojcze nasz", który
zarazem jest ilustracją każdego z wersów modlitwy. Cykl ten jest prezentowany po raz
pierwszy publicznie po latach w Domu Carla
i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie-oddziale Muzeum Karkonoskiego na
wystawie trwającej do 20 czerwca.

O-TWORZENIE

Projekt „O-tworzenie” organizowany
przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej wspólnie z Akademią Orange dobiegł końca. Przez ostatnie wiosenne miesiące 20 młodych ludzi
z gimnazjum i liceum w Szklarskiej Porębie zagłębiało tajniki niezwykłej techniki fotograficznej jaką jest fotografia
otworkowa. Świetnie się bawiąc poznali
oni historię fotografii, stworzyli samodzielnie camera obscura i wyruszając
w plener szukali inspiracji w najbliższym
otoczeniu. Warsztaty dały uczestnikom
możliwość odkrycia w sobie artysty- poszukiwacza i stworzenia oryginalnych,
niepowtarzalnych zdjęć. Ich prace odzwierciedlają rzeczywistość z magicznej perspektywy, obrazując Szklarską
Porębę w niespotykany do

tej pory sposób.Dzięki połączeniu najstarszej techniki fotograficznej z najnowszymi metodami jej obróbki efekt
końcowy jest zaskakujący i intrygujący.
Fotografie zostały opublikowane w katalogu będącym jednocześnie dokumentem nowatorskich poszukiwań jak i swoistym baśniowym przewodnikiem po
Karkonoszach i Izerach. Młodzi artyści
mieli również okazję wziąć udział w wystawie na międzynarodowym portalu
Światowego Dnia Fotografii Otworkowej,
gdzie swoje pracy umieszczali artyści
i amatorzy z całego świata. Podczas warsztatów powstał nowatorski film otworkowy
wykorzystujący technikę otworkową HD.

Nie tylko za sprawą pielęgnowanych
wspomnień, ale również podtrzymywanych tradycji w Leśnej Hucie, czy też za
sprawą działalności Tomasza Gondka.
Na placu przy Przedszkolu na Hucie zebrało się wielu byłych pracowników Huty
Julia, by wspominać i odszyfrowywać
licznie zgromadzone i pokazane fotografie. Dzięki nim będzie teraz wiadomo,
kogo i w jakich sytuacjach utrwalono na
zdjęciach, aby móc później lepiej opisać
historię hutnictwa szkła XX wieku.Imprezę zorganizowali: MOPS, Towarzystwo Izerskie i Przedszkole Samorządowe
nr 2 przy współpracy MOKSiAL, Leśnej
Huty, Gondek Art Glass oraz KPN.

Serdecznie zapraszamy do Domu Carla
i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej
Porębie w niedzielę 17 czerwca 2012 r.
o godzinie 13.00 na prezentację niezwykłej książki "Droga do Domu" i spotkanie
z jej autorem Przemysławem Żuchowskim
oraz jej ilustratorką Pauliną Żuchowską .
Rzecz cała dzieje się w 1675 r. w Szklarskiej Porębie i jej okolicach, a opowiada
o dawnych mieszkańcach Karkonoszy
i Gór Izerskich, o Walonach, Duchu Gór,
skrywanych tajemnicach, a także prostych wartościach, które łączą ludzi gór
naszych ...
Wydarzeniu patronuje Juliusz Naumowicz, Wielki Mistrz Sudeckiego Bractwa
Walońskiego. Książka będzie do nabycia
w cenie promocyjnej i w dodatku uzyskać
będzie można odręczny autograf Autora...

Uczniowie nie tylko wspólnie tworzyli
i zdobywali umiejętności związane z obróbką zdjęć, ale również nawiązały się
nowe przyjaźnie i znajomości.
Efekt pracy młodych fotografów podziwiać można na wystawie czynnej od 5
czerwca przez najbliższe dwa tygodniaw
sali widowiskowej Restauracji Kaprys.Wernisaż wystawy odbył się 30 maja. W ramach
tygodnia Akademii Orange każdy tego
dnia miał możliwość wziąć udział w konkursie, którego nagrodą była koszulka z samodzielnie wymyślonym hasłem.
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej planuje kontynuować
warsztaty fotograficzne zarówno dla dzieci
jak i dorosłych. Latem bowiem zacznie się
remont w MOKSIAL-u, którego efektem
będzie m.in. wyremontowanie i doposażenie sali fotograficznej.
Nowe zajęcia ruszą więc
w 2013 roku.
Więcej informacji na stronie www.moksial.pl
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LIPA jAK LP3
Szklarska Poręba dołączyła
do grona rozśpiewanych miast!
W samym centrum przy górskim źródełku zasadzona została "Przebojowa” lipa czyli
jedno z 30 takich drzewek jakie
w całej Polsce sadzone są
z okazji 30-lecia Listy Przebojów Programu Trzeciego Polskiego Radia.
Uroczystości zasadzania lipy
towarzyszyły obrzędy walońskie, którym przewodziła
Wiedźma Walońska. Zadbała
ona o pomyślność dla: drzewka,
Trójki i naszej współpracy
z Programem Trzecim Polskiego Radia.
Lipie w Szklarskiej Porębie
patronuje zespół Republika i ich
utwór "Nieustanne Tango".
Lipa - symbol przyjaźni, zżycia się społeczności. Życie
wielu wiosek toczyło się dawniej najczęściej właśnie pod
lipą. Słowianie uważali, że
oszczędza ją piorun i chroni
przed złymi duchami. W tradycji szlacheckiej lipę sadzono
w dniu narodzin dziecka.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2 (parter) a także na
stronie internetowej miasta pod adresem www.szklarskaporeba.pl zostały wywieszone na okres od dnia 04.06.2012 r. do dnia 25.06.2012 r. wykazy nieruchomości położonych w Szklarskiej Porębie przeznaczonych do sprzedaży, do
oddania w użytkowanie wieczyste oraz w najem i dzierżawę.
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie 75 75
47 715, 75 75 47 736
8

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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