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KROK DO ROZBUDOWY

Polana Jakuszycka ma szansę na nową infrastrukturę dla biegaczy
Szklarska Poręba i Stowarzyszenie
Bieg Piastów chcą inwestycji narciarskich na Polanie Jakuszyckiej. 7
stycznia 2013 podpisana została
umowa, która ma umożliwić wybudowanie nowoczesnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej.
Polana Jakuszycka w Szklarskiej
Porębie to obecnie najbardziej znany
ośrodek narciarstwa biegowego w
Polsce. Jeśli dojdzie do inwestycji, będzie jednym z najnowocześniejszych
ośrodków w Europie. Dostępna będzie
zarówno dla narciarzy amatorów jak
i zawodowców. Założenia są bowiem
takie, aby to miejsce nadal tętniło
przede wszystkim sportem amatorskim. Jednak nowoczesna infrastruktura pozwoli przyciągnąć więcej zawodników (różnych dyscyplin), dzięki
którym będzie można zarabiać pieniądze na utrzymanie ośrodka. Przy
okazji będzie też można bez dużych
nakładów finansowych rozgrywać
międzynarodowe zawody.
Niewątpliwym atutem Szklarskiej
Poręby jest śnieg, który w rejonie Polany Jakuszyckiej utrzymuje się zazwyczaj od listopada do maja. Kiedy
w okresie Bożego Narodzenia Justyna Kowalczyk nie miała warunków
do trenowania w Zakopanem, w tym
samym czasie w Szklarskiej Porębie
dla biegających na nartach przygotowanych było ok. 20 km tras ze śniegu
naturalnego. Dlatego też w ostatniej
chwili do Szklarskiej Poręby przeniesiono Biathlonowe Mistrzostwa Polski. Drugim atutem miasta jest klimat,
zbliżony do wysokoalpejskiego. Dlatego właśnie do Szklarskiej Poręby na
obozy kondycyjne od lat przyjeżdżają
tysiące sportowców.

Naszym zamiarem, Miasta jak i
Stowarzyszenia Bieg Piastów, jest
rozbudowa infrastruktury, aby stworzyć nowoczesny ośrodek – mówi
burmistrz Grzegorz Sokoliński. - Kolejny raz chciałbym podkreślić, że
amatorzy nic nie stracą. Wręcz przeciwnie. Trasy biegowe nadal będą
utrzymywane i dostępne dla amatorów. Powstaną szatnie, będą toalety
oraz gastronomia. A dodatkowo będzie to miejsce, gdzie będą mogli trenować zawodowcy na swoich, wydzielonych trasach z homologacją
FIS, które dzisiaj też na co dzień nie
są dostępne dla amatorów.
Umowa dzierżawy Polany Jakuszyckiej pomiędzy Gminą Szklarska
Poręba a Stowarzyszeniem Bieg Piastów otwiera drogę władzom miasta do
pozyskiwania pieniędzy na realizację
inwestycji. Celem jest budowa nowego zaplecza socjalno-technicznego
z gastronomią i częścią hotelową oraz
rolkostrady i strzelnicy biathlonowej.
Wszystko ma spełniać wymagania FIS
i IBU aby przy okazji można było organizować międzynarodowe zawody.

My również chcieliśmy rozbudowywać ośrodek, ale nas nie stać –
wyznał szczerze podczas podpisywania umowy Julian Gozdowski prezes Stowarzyszenie Bieg Piastów i
twórca sukcesu Polany Jakuszyckiej. - I wówczas z pomocą przyszedł
burmistrz. My jako Stowarzyszenie
nie możemy dostać pieniędzy publicznych na jakie może liczyć
Szklarska Poręba.
Samorząd liczy na dotację centralną
i wojewódzką, której w takiej wysokości nie może otrzymać Stowarzyszenie Bieg Piastów. Umowa dzierżawy Polany Jakuszyckiej podpisana
została na 25 lat. Nie oznacza ona jednak, że Stowarzyszenie przestanie działać. Wręcz przeciwnie. Nadal będzie organizowany Bieg Piastów oraz będą
przygotowywane trasy biegowe dla
amatorów. Miasto zajmie się budową
a następnie zarządzaniem ośrodka.
Miasto obecnie nie będzie też ponosić kosztów związanych z dzierżawą. Formalnie umowa zacznie obowiązywać w momencie gdy rozpoczną
się inwestycje.
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ŚMIECI PO NOWEMU
Rada Miejska przesunęła w czasie
podjęcie decyzji w sprawie wywozu odpadków komunalnych. Powodem jest
przygotowywana przez parlament nowelizacja tzw. ustawy śmieciowej.
Uchwały podjęte zostaną w ciągu najbliższych tygodni. Dotyczyć będą zasad i
cen za wywóz odpadów komunalnych
czyli śmieci. Zanim do tego dojdzie Burmistrz i Rada Miejska zapraszają mieszkańców na spotkanie poświęcone nowemu
systemowi gospodarki odpadami, który zacznie funkcjonować od dnia 1 lipca 2013r.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 stycznia 2013 r. o godz. 17:00 w auli
Szkoły Podstawowej Nr
1, przy ul 1go Maja 32.
Na stronie internetowej
miasta w części „mieszkańcy” zamieszczone zostały projekty uchwał, a
poniżej omawiamy zasady
wywożenia śmieci.
Cały czas trwa dyskusja
dotycząca sposobu naliczania opłat. Obecnie ustawa nie
daje wielu możliwości. Przede
wszystkim znika opłata od tzw.
kubła. Rząd przygotowując
ustawę dał samorządom możliwość naliczania opłat w zależności
od ilości osób w gospodarstwie domowym
lub aby opłatę liczyć na podstawie zużytej
wody. Można też opłatę zryczałtować, ale
wydaje się, że rozwiązanie, aby jedną identyczną stawkę płaciło „gospodarstwo domowe” bez względu na ilość domowników,
jest najmniej sprawiedliwa. Nowelizacja
ustawy idzie też w kierunku możliwości stosowania systemów mieszanych.
W Szklarskiej Porębie oprócz oficjalnie
zarejestrowanych pensjonatów i hoteli są
też kwatery prywatne oraz apartamentowce. Ustawa nie pozwala na wprowadzanie różnych sposobów naliczania
opłaty w zależności od rodzaju mieszkania. Bo jak odróżnić mieszkanie od tzw.
apartamentu jeśli oba są w tym samym

bloku? Znane są przykłady ze Szklarskiej
Poręby, gdzie właściciele tzw. apartamentów nie płacą za śmieci, a podrzucają
je do publicznych kubłów.
Najlepiej można to zobrazować przykładem: jak naliczyć opłatę za wywóz
śmieci od tzw. apartamentu? Na opłaty „od
kubła” nie pozwala ustawa. Właściciel
„apartamentu” (czy też „mieszkania wakacyjnego”), może oświadczyć, że tylko on
z niego korzysta. Wówczas urząd będzie
musiał mu udowodnić, że jest inaczej i że
osób tam mieszkających jest więcej więc
produkują więcej śmieci. Do tego są potrzebni kolejni pracownicy, którzy zajmą się kontrolami, udowadnianiem,
przeprowadzaniem
procedury administracyjnej itp.
Natomiast
jeśli
przyjmie się zasadę, że
opłata od śmieci będzie
naliczana do każdego
zużytego m3 wody wówczas znika problem
oświadczania i sprawdzania ile osób faktycznie żyje w dan
y
m
mieszkaniu/domu.
Wiadomo, że im więcej osób tym większe zużycie wody. To
samo dotyczy „szarej strefy”. Nawet jeśli
ktoś nie ma zarejestrowanej działalności
gospodarczej, a wynajmuje turystom „kwatery”, wówczas wiadomo, że będzie miał
większe zużycie wody i tym samym zapłaci
za śmieci wyprodukowane przez turystów.
System naliczania opłaty za śmieci
może się okazać bardzo dobry dla przedsiębiorców, którzy w domach prowadzą
działalność gospodarczą. Dotychczas za
wywóz nieczystości płacili tyle samo bez
względu na obłożenie w swoim obiekcie.
Według nowego systemu, jeśli nie ma turystów, wówczas jest mniejsze zużycie
wody, a tym samym mniejsza opłata za

wywóz nieczystości.
Oczywiście, że żaden system nie jest doskonały. Wiadomo, że są obiekty, które
kradną wodę stosując różne obejścia liczników. Spółka wodociągowa prowadzi
kontrole i eliminuje takie dzikie podłączenia. Są też domy, które mają własne ujęcia
wody. Dlatego tak ważna jest nowelizacja
ustawy, aby można było wprowadzić systemy mieszane i tam, gdzie nie można uzależnić naliczenia opłaty śmieciowej od
zużycia wody, wprowadzić inny sposób.
Na pewno inny sposób naliczania będzie obowiązywać firmy (nie dotyczy
osób, które działalność gospodarczą prowadzą we własnym domu). W ich wypadku opłata za śmieci będzie uzależniona
od ilości m2 wykorzystywanych pod działalność – bo tylko taką możliwość daje
obecnie ustawa.
Choć Rada Miasta nie podjęła jeszcze
ostatecznej decyzji co do sposobu rozliczania i stawek, które są wciąż obliczane,
to wiadomo, że na pewno opłacać się będzie segregować śmieci. Wówczas cena
będzie najniższa. Znacznie więcej zapłacą ci, którzy nie segregują. Przy czym
system przewiduje kontrole tego co wrzucamy do kubłów. Jeśli ktoś zadeklaruje segregację, a do pojemnika wrzuci śmieci
nie posegregowane, wówczas będzie naliczana najwyższa opłata.

Przypominamy aby rozwiązać umowę z firmami wywożącymi śmieci, by od 1
lipca nie płacić podwójnie

OGŁOSZENIE
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, że od
dnia 1 stycznia 2013 r ulegają zmianie godziny dyżurów specjalistów w Punkcie
Konsultacyjnym w MOPS-ie
- porady prawne (Konrad Sokołowski)
poniedziałek 15.00-17.00 wtorek 12.0015.00
- terapia uzależnień (Daniel Smogulecki) wtorek 8.00-12.00
- interwencja kryzysowa (Alicja Łukaszkiewicz) czwartek 14.00-18.00

OTWARTE KONKURSY DLA ORGANIZACJI POZARZąDOWYCH
W dniu 4 stycznia 2013 r. Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił
otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych w roku 2013 oraz
otwarty konkurs na realizację zadań
z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz przemocy w rodzinie w
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związku z celami Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, Narkomanii oraz
Przemocy w Rodzinie w Szklarskiej
Porębie, zaplanowanego do realizacji w roku 2013. Szczegółowy zakres
zadań objętych konkursami oraz
wzór oferty realizacji zadań pu-

blicznych zamieszczone są: na stronie internetowej miasta Szklarska
Poręba w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.szklarskaporeba.bip.net.pl w
zakładce: Pożytek publiczny: 2013
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
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DOPłATY DO WODY I ŚCIEKÓW
W związku ze wzrostem taryf za
dostawę wody oraz odbiór ścieków dla
gospodarstw domowych znajdujących
się na terenie Miasta Szklarska Poręba
od 1 stycznia 2013r.
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie ustaliła dopłaty do taryf w następujący sposób:
1. za dostarczoną wodę:
- dla gospodarstw domowych:
1,20 zł brutto do 1 m3 dostarczanej
wody, nie więcej niż do 3 m3 wody na
mieszkańca na miesiąc,
- dla przedsiębiorców, państwowych i
samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, państwowych i samorządowych osób prawnych, stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych: 1,20 zł
brutto do 1 m3 dostarczanej wody,

DEWASTACJA
Do 1 stycznia wytrzymał „Mikołaj
z reniferami”, który stacjonował na
skwerze Radiowej Trójki. Ta świąteczna iluminacja wytrzymała zaledwie 2 tygodnie.
Nieco więcej wytrzymała toaleta na
targowisku. Toalety są płatne, a wejść
można jedynie po wrzuceniu monety
jednozłotowej. Nieznany sprawca
zniszczył wejście do toalety.
O ile te dwie dewastacje teoretycznie można przypisać „ruchowi tury-

2. za odprowadzane ścieki:
- dla gospodarstw domowych:
8,75 zł brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków, nie więcej niż do 3 m3
ścieków na mieszkańca na miesiąc,
- dla przedsiębiorców, państwowych i
samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, państwowych i samorządowych osób prawnych, stowarzyszeń
i organizacji pozarządowych: 5,00 zł
brutto do 1 m3 odprowadzanych ścieków.
Oznacza to, że mieszkańcy za m3
wody zapłacą 7,71 zł, a za ścieki 8,05
zł. Identyczną stawkę za wodę zapłacą
przedsiębiorcy, którzy za ścieki płacić
bedą 11,80 zł za każdy m3.
Tak jak w ubiegłym roku dopłaty do
wody dla mieszkańców dotyczą 3 m3

miesięcznie na każdą osobę zamieszkującą dany lokal. Za każdy kolejny
m3 wody obowiązywać będzie już
stawka bez dopłat.
Tak samo jak w roku ubiegłym, z
dopłat do wody i ścieków nie będą korzystać osoby, które mają mieszkania
w Szklarskiej Porębie, lecz nie są w
naszym mieście zameldowane lub nie
wskazały Szklarskiej Poręby jako
miejsca zamieszkania w deklaracji
podatkowej. Chodzi o to, aby z dopłat
korzystały tylko osoby, których podatki składają się na budżet miasta.
Nie zmienia się też sposób rozliczania przedsiębiorców. A jeśli ktoś na
czarno wynajmuje pokoje, wówczas
musi się liczyć z tym, że za wodę i
ścieki zapłaci stawkę bez dopłat.

stycznemu”, bo wydarzyły się w okresie
świąteczno-noworocznym, tak dewastacje
oświetlenia na kładkach dla pieszych na
Osiedlu Huta oraz przy
ul.
Jeleniogórskiej
miały miejsce w tzw.
„martwym okresie” turystycznym. Widać jakimś mieszkańcom
bardzo przeszkadzało
to, że jest ładniej.

AUTOBUSEM PO MIEŚCIE UZUPEłNIENIE
W uzupełnieniu informacji pt. „Autobusem po mieście” z poprzedniego
numeru Biuletynu warto wyjaśnić, że
rozkład jazdy autobusów był układany
aby przede wszystkim zapewnić dojazd i powrót dzieci do szkół i domów.
Samorząd, zgodnie z przepisami,
nie może refundować przejazdów
wszystkich dzieci, lecz wyłącznie
tych, które mieszkają w promieniu powyżej 3 km i 4 km od najbliższej
szkoły. Przy czym odległości nie mierzy się „trasą dojazdu samochodem”,
lecz promieniem. Taka jest obecnie
interpretacja przepisów przez Sądy
Administracyjne oraz Regionalną Izbę

Obrachunkową. Oznacza to, że z pieniędzy publicznych nie można finansować dojazdu wszystkich dzieci. Nie
jest to więc chęć oszczędzania na
dzieciach, bowiem w Szklarskiej Porębie na ten cel wydawano dotychczas
tylko ok. 60 tys. zł rocznie. Jednak interpretacja przepisów jest jednoznaczna. Zainteresowanych rodziców
zapraszamy do zapoznania się z wyrokami w tej sprawie (publikujemy na
stronie internetowej miasta w menu
Miasto -> Dokumenty urzędowe ->
Wyroki dojazd do szkół).
Wyjaśniając sprawę biletów ulgowych należy tutaj dodać, że przewoź-

nik stosuje stawki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1992
r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Jednorazowy bilet
ulgowy w cenie 2 zł przysługuje wyłącznie emerytom i rencistom, posiadającym ważną legitymację. Jest to
tzw. ulga handlowa ustalana przez
samego przewoźnika. Pozostałe osoby
zobowiązane są do zapłaty kwoty 3 zł.
Jednocześnie zachęcamy wszystkich
rodziców do zakupu ulgowych biletów miesięcznych, co jest bardziej
opłacalne, niż wykupywanie biletów
jednorazowych.
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NASZE FINANSE
Trzydzieści jeden procent. Tyle wnosi
wskaźnik zaciągniętych kredytów w stosunku do wielkości budżetu miasta. Nie jesteśmy zadłużeni „po same uszy”. Wskaźnik naszego zadłużenia jest na stabilnym
poziomie średniej krajowej zadłużenia samorządów i jest ono na bezpiecznym dla
budżetu poziomie (maksymalnie może wynieść 60%). Potwierdzają to nie tylko kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej, ale
też ogólnopolskie dane. Nie ma też żadnych
ukrytych długów. Sytuacja finansowa
gminy może nie jest idealna (o czym za
chwilę), ale na pewno nie jest katastrofalna,
jak rozgłaszają niektórzy mieszkańcy naszego miasta.
Oczywiście możemy nie zaciągać kredytów. Ale wówczas otwarte pozostaje pytanie: w jaki sposób finansować inwestycje
miejskie, bo z dochodów własnych nie jesteśmy w stanie tego robić. Bez kredytów
nie będzie więc inwestycji.
Prawdę mówiąc dochody własne Szklarskiej Poręby nie pokrywają codziennych
kosztów miasta. I nie jest to nic nowego.
Tak dzieje się od wielu, wielu lat. Przy czym
kiedyś, aby załatać dziurę, sprzedawano jakąś nieruchomość – uciekano w ten sposób
od problemu egzekucji należności. Dzisiaj
się tak już nie dzieje. Zgodnie z przepisami
dochody ze sprzedaży majątku gminy mogą
być przeznaczane wyłącznie na inwestycje.
Dochody własne (z podatków i opłat) nie
wystarczają na to, aby zaspokoić wszystkie
potrzeby w sposób, jaki byśmy sobie wszyscy życzyli. Jeśli przeznaczymy więcej pieniędzy na sprzątanie i odśnieżenie to wówczas zabraknie na oświatę. Jeśli damy
większe pieniądze na remonty mieszkań komunalnych, to trzeba będzie zrezygnować
np. z pieniędzy na straż pożarną. Ten worek
nie jest bez dna. W listopadowym numerze
Biuletynu dość dokładnie opisane zostały te
zależności. Z drugiej strony ze względu na
kryzys gospodarczy sprzedaż nieruchomości nie idzie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli
i w związku z tym, aby prowadzić inwestycje, musimy zaciągać kredyty. Ich zabezpieczenie jest w nieruchomościach, które
przeznaczamy na sprzedaż. W gruncie rzeczy wystarczą 2-3 dobre transakcje, aby
spłacić większość kredytów i pożyczek.
Ubiegłoroczne zawody Pucharu Świata
nie były opłacane z dochodów własnych. To
zadanie potraktowane zostało jako inwestycja i zostało skredytowane. Więc mówienie, że brakuje pieniędzy na odśnieża-
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nie albo sprzątanie przez Puchar Świata jest
całkowicie nieprawdziwe, bo pieniędzy
„inwestycyjnych” nie można przeznaczać
na sprzątanie i odśnieżanie.
W urzędzie i jednostkach samorządowych nie ma przerostu zatrudnienia. W niektórych przypadkach brakuje ludzi do
pracy, ale nie ma pieniędzy na ich zatrudnienie. Rząd, sejm i senat obarczają gminy
coraz większymi obowiązkami, zwiększają
koszty oświaty, ale nie dają na to pieniędzy.
Pieniędzy na bieżące utrzymanie miasta
brakuje dlatego, że wpływy z podatków i
opłat miejscowych są niższe od naszych potrzeb. Przy czym liczba turystów odwiedzających Szklarską Porębę, jak wynika z
rocznych danych sprzedaży wody,
stale rośnie. Tak samo jak przybywa oficjalnie zarejestrowanych miejsc noclegowych.
Mieszkańcy, którzy uczciwie odprowadzają podatki
przyznają mi rację i
nie obrażą się na
słowa o tym, że należy sobie prosto w
oczy uczciwie powiedzieć, że w naszej
społeczności są też i
tacy, którzy uczciwymi nie
są. Za nich płacą wszyscy,
którzy są uczciwi. Dlatego stojąc w
obronie tych uczciwych, jako samorząd,
musimy zająć się osobami, które uczciwe
nie są.
Nowy rok rozpoczynamy od porządkowania spraw w Urzędzie Miasta. Zleciłem
audyt struktury organizacyjnej. Liczę na to,
że wyniki audytu dadzą odpowiedź jak
usprawnić działalność referatów, gdzie popełniane są lub były błędy oraz kto nie powinien pracować w Urzędzie Miasta. Z
końcem roku rozstałem się z moim zastępcą. Powodem było publiczne podważanie autorytetu pracodawcy.
Od kilku tygodni w Biuletynie informujemy, że od 1 lipca zmienia się system odbioru odpadków komunalnych. Parlament i
rząd wszystko scedowali na samorządy,
które teraz mają przejąć rolę inkasentów i
kontrolerów. To kolejny przykład na to, jak
rząd i sejm zwiększają zadania gmin zmuszając je do coraz większych wydatków na
administracje. Tzw. „ustawa śmieciowa”
spowoduje więc przyrost zatrudnienia w

Urzędzie Miasta o osoby, które będą zajmować się rozliczaniem opłaty za wywóz
nieczystości. Chciałbym, aby ten nowo tworzony referat zajmował się także kontrolą i
analizą innych spraw. Aby dokładnie weryfikował liczbę miejsc w obiektach, wykorzystywaną powierzchnię pod działalność
gospodarczą i porównywał ze zużyciem
wody i odprowadzaną opłatą miejscową.
Moi przeciwnicy mogą to nazywać jak chcą,
ja natomiast uważam, że kontrole to normalna procedura po to, aby z rynku eliminować nieuczciwą konkurencję. Ci, którzy
płacą podatki zgodnie z prawem i stanem
faktycznym, nie mają się czego obawiać. Co
więcej – oni mają prawo żądać (i robią to)
od władz miasta tego, aby walczyć z nieuczciwą konkurencją. Bo nie jest to normalna konkurencja, jeśli ktoś zużywa wodę
jak by miał obłożenie na poziomie 80%, a
tymczasem w księgach meldunkowych wykazuje obłożenie na poziomie
10%. Tu nie chodzi tylko o
opłatę miejscową, ale
również o koszty
związane z dopłatami do wody i
ścieków i wreszcie koszty związane z wywożeniem śmieci.
Nie ma zgody
na to, aby ci,
którzy
są
uczciwi, finansowali działalność
tych, którzy są nieuczciwi. Jeśli ktoś zaniża
liczbę miejsc noclegowych to
będzie płacił niższe opłaty za śmieci. A
wówczas uczciwi zapłacą więcej, bo śmieci
wcale nie ubędzie. To samo dotyczy tzw.
apartamentów, które są wynajmowane bez
zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Jeśli tylko zdobędziemy dowody na to, że
taka działalność jest w nich prowadzona,
sprawę natychmiast będziemy kierować do
Urzędu Kontroli Skarbowej i będziemy robić to tak długo, jak długo właściciel apartamentu nie zarejestruje działalności gospodarczej.
Finanse miasta, czyli nas wszystkich, to
temat szeroki i znacznie bardziej skomplikowany niż niektórym osobom się wydaje.
Zależności pomiędzy wpływami i wydatkami jest bardzo dużo. Tak długo jak nie
zrozumiemy, jako mieszkańcy, że tylko od
naszej uczciwości zależy standard jakości
życia w mieście, tak długo będziemy stać
w miejscu.
Burmistrz Grzegorz Sokoliński
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„KOBIETY SOBIE RADZą”
Od stycznia 2013 r. rozpoczęły się
pierwsze działania związane z realizacją
projektu pn. „Kobiety sobie radzą” przygotowanym przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w
Szklarskiej Porębie. Jest to inicjatywa
polsko-czeska angażująca płeć piękną po
obu stronach granicy. Dzięki temu
przedsięwzięciu MOKSiAL wraz ze
swoim czeskim partnerem Szkołą Tańca
„ILMA” w Turnovie będzie mógł zrealizować cykl spotkań przygotowanych
z myślą o kobietach.
W ramach zadania przeprowadzone
zostaną:
1. Sesje naukowe (tematy: kobieta aktywna – kobieta kreatywna; psychologia
kobiecości; kobieta a nałóg – jak skutecznie z nim walczyć),
2. Warsztaty (z zakresu: tańca, nauki
krawiectwa artystycznego i dekoracji,
wizażu i stylizacji, rękodzielnictwa, zdro-

wego żywienia, zarządzania gospodarstwem domowym, „metamorfozy” na 4
wybranych paniach),
3. Panel dyskusyjny z ciekawymi kobietami.
Dodatkowo odbędą się liczne prezentacje (pokaz mody, stylizacji i wizażu
oraz tańca Latino). Zorganizowana zostanie wystawa fotografii z przebiegu
babskich spotkań i odbytych przemian.
Dzięki tym działaniom mieszkanki ze
Szklarskiej Poręby i okolic będą miały
możliwość zapoznać się z szerokim
spektrum możliwości zawodowych i
uwarunkowań psychologicznych kobiet
pogranicza polsko - czeskiego. Osoby
prowadzące sesje naukowe i warsztaty
to zespół specjalistów z obu krajów. Celem projektu jest przede wszystkim edukacja kobiet w
zakresie radzenia
sobie w życiu

prywatnym i zawodowym. Działania
wzbogaciliśmy o nabywanie umiejętności, chociażby z zakresu stylizacji
oraz wizażu. Uczestniczkami projektu
mogą bezpłatnie zostać zainteresowane
kobiety z Polski i Czech dobrane z przeprowadzonego naboru.
W związku z tym informujemy, że już
wkrótce na stornie www.moksial.pl pojawią się szczegółowe dane dotyczące
harmonogramu poszczególnych działań i zasad rekrutacji do udziału w projekcie.
Projekt „Kobiety sobie radzą“ jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Nysa.

BIEGAM BY LEPIEJ ŻYĆ
Dzieci zaczynają naukę biegania na nartach

Biegam, by lepiej żyć – pod takim hasłem rozpoczął się w styczniu program
powszechnej nauki narciarstwa biegowego dla uczniów placówek oświatowych w Szklarskiej Porębie. Wniosek
uzyskał wsparcie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki - w ramach
otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów ze
środków Funduszu Zajęć Sportowych.
Kwota otrzymanego dofinansowania
wynosi 15 000 zł, pozostałą kwotę dofinansuje miasto. Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 11 stycznia
2013 roku do dnia 29 marca 2013 r. Bezpłatnymi zajęciami nauki biegania na
nartach - zostanie objętych 55 dzieci i
młodzieży z terenu Szklarskiej Poręby.
Co ważne, w tym roku projektem objęci
zostaną uczniowie tzw. „zerówek”, czyli
wszystkie chętne 6 – latki uczęszczające
do przedszkoli samorządowych. W ramach projektu uczniowie mają zapewniony specjalistyczny sprzęt narciarski,
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transport, opiekę instruktorów PZN,
ubezpieczenie oraz ciepłą herbatkę. Zajęcia odbywać się będą na trasach Polany
Jakuszyckiej, dwa razy w tygodniu w
poniedziałek i piątek, w godzinach od
14.00 do 16.00.
Warto przypomnieć, iż miasto drugi
raz otrzymało tego typu dofinansowanie.
W roku poprzednim zajęcia cieszyły

się bardzo dużym zainteresowaniem
dzieci i ich rodziców. Część młodzieży
dalej doskonali swoje umiejętności podczas bezpłatnych zajęć organizowanych
przez Panią Joannę Badacz – trenera
PZN, dyrektora ds. sportowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora
Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie.
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MIECZYSłAW DYNIUS – MOJE WSPOMNIENIA
Z LICEUM PEDAGOGICZNEGO W SZKLARSKIEJ PORęBIE - LATA 1951-1955
W styczniu 1947 r powstało Liceum
Pedagogiczne w Szklarskiej Porębie w poniemieckim prewentorium. Warunki i lokalizacja idealne na ten cel. Budynek
szkolny z przybudówką, internat żeński i
męski, budynki mieszkalne dla kadry pedagogicznej „Tirana”, „Buczek”, „Dubois”, szkolne schronisko młodzieżowe
„Wojtek”.
W roku szkolnym 1951/52 nastąpiło
przekształcenie kierunku na typ wychowania fizycznego, a co za tym idzie dobór odpowiedniego grona pedagogicznego i odpowiedniego „Dyrygenta”. Na to
stanowisko powołany został prawdziwy
fachowiec Tadeusz Englander.
Nabór uczniów do klas wstępnych to
egzaminy z matematyki, języka polskiego,
biologii oraz nieprzeciętna sprawność fizyczna. Obowiązkowo obóz letni jeden
miesiąc podczas wakacji nad wodą (pływanie, kajakarstwo, wioślarstwo). W zimie dwa tygodnie obózu narciarskigo. Na
okres zgrupowania zatrudniano odpowiednich specjalistów kadry narciarskiej.
W czasie tych zgrupowań ogromny
wkład swojej wiedzy wniósł Jerzy Lechowicz, tak w klasyku jak i w narciarstwie alpejskim. (Jurku jesteśmy Tobie

ogromnie wdzięczni, że potrafiłeś nam
przekazać wiedzę - Mietek Dynius).
Nieprzeciętny wkład w przygotowanie
nas do pracy w prymitywnych warunkach
(w szkołach – brak boisk, sal gimnastycznych, sprzętu) - wnieśli prawdziwi
fachowcy od wychowania fizycznego Łucja i Tadeusz Sztolfowie. Oboje po Uniwersytecie Jagiellońskim.
Dowodem odpowiedniego doboru

grona pedagogicznego i efektów ich pracy,
niech będzie fakt, że reprezentacja województwa wrocławskiego na letnie i zimowe spartakiady szkół średnich to w
95% uczniowie Liceum ze Szklarskiej Poręby.
Rekordy naszej szkoły w lekkiej atletyce, to rekordy Dolnego Ślaska i Polski
w grupie juniorów, które przez długie lata
były nie do poprawienia przez innych.
Jeżeli sięgamy pamięcią do rekordów
i postaci naszej szkoły, to automatycznie
każdemu z nas przypomina się osoba, której sposób poruszania na bieżni, czy trasie biegowej zimą, to piękno i harmonia.
Ponadto skromność, dobroć i koleżeńskość. Do Niego należały wszystkie rekordy w biegach średnich i długich. Tym
człowiekiem był mieszkaniec naszego
miasta Adam Radwiłowicz. Niestety odszedł od nas 9 stycznia 2009 r.
Należy wspomnieć o uczniach-zawodnikach piłki nożnej, którzy po zamknięciu Liceum w 1957 roku zasilili szeregi MKS „Unia” Szklarska Poręba i
dobrze sobie tam radzili.
Mecze rozgrywane w tamtym okresie
przyciągały bardzo dużą widownię.
Mieczysław Dynius

BIEGANIE I STRZELANIE NA POLANIE
Polana Jakuszycka była areną w pojedynku w tytuł Biathlonowego Mistrza Polski. Zawody do Szklarskiej Poręby przeniesione zostały w ostatniej chwili z
Polany Jamrozowej na której warunki
śniegowe nie pozwalały na organizację zawodów. Nie pierwszy i nie ostatni to raz,
gdy zawody w ostatniej chwili są organizowane właśnie u nas.
Przez 3 dni rozegrano sprinty, wyścig na
dochodzenie oraz sztafety. Podczas zawodów bardzo dobrze wypadli nasi zawodnicy.
Więcej o zawodach na stronie Polskiego
Związku
Biatlonowego
http://www.biathlon.com.pl oraz w ser-

wisie http://www.biathlon.pl/ gdzie publikowane są wyniki.
Kilka dni później na Polanie Jakuszyckiej pojawili się młodzi biegacze. Tym razem były to już zaplanowane zawody z cyklu Bieg na
Igrzyska. I tutaj całkiem nieźle poradzili sobie uczniowie ze Szklarskiej Poręby. To dobra prognoza na
przyszłość, choć jak mówią specjaliści, coraz mniej młodzieży
chce uprawiać sport zawodowy,
bo wymaga to wielu wyrzeczeń.
Wyniki biegaczy dostępne są na
stronie www.biegnaigrzyska.info

Za biegaczy i biathlonistów trzymamy
kciuki i życzymy dalszych udanych startów.

OGŁOSZENIE BurMIStrZa
Burmistrz Szklarskiej Poręby na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010

r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zwraca
się do organizacji pozarządowych lub
podmiotów wymiennych w art. 3 ust. 3,
wyżej wymienionej ustawy, o wskazanie
osób do pracy w Komisji Konkursowej do

rozpatrzenia i oceny ofert na realizację zadań publicznych w latach 2013 – 2015.
Termin zgłoszenia: do 21 stycznia 2013r.
do godziny 15.30, w pokoju nr 3, Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie – ul. Buczka 2.

PODZIęKOWANIA

twie Wieczerzy Wigilijnej.
1. Pani Basi Zając Restauracja Polonia
2. Sklep „Smak” w Szklarskiej Porębie
3. Piekarnia „Kukiełka” w Szklarskiej Porębie Dolnej

4. Piekarnia Anna i Józef Stochaj
5. Cukiernia „Zarzycki” w Szkl. Porębie
6. Pasmanteria Ela Tomala w Szkl. Porębie
Serdecznie wszystkim sponsorom dziękujemy. Zarząd Koła nr. 5 w Szklarskiej Porębie

Związek Rencistów i Emerytów Koło
nr. 5 w Szklarskiej Porębie składa serdeczne podziękowania „sponsorom”, za
życzliwość i przychylność w uczestnic-
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ZMIANY NA STRONIE
Oficjalna strona internetowa miasta
Szklarska Poręba na początku sezonu zyskała nowe oblicze. Poza zimową szatą
pojawiło się dodatkowe menu umieszczone w górnej części strony (turysta,
mieszkaniec, inwestor). To rozwiązanie
pozwala aby w łatwy sposób filtrować informacje dla wymienionych grup odbiorców. I tak w „strefie mieszkańca” pojawiły się informacje szczególnie użyteczne
właśnie dla nas mieszkańców, między
innymi: informacje z życia miasta czy najnowsze dokumenty umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. Powinno to
poprawić szybkość dotarcia do interesujących internautów treści. Ciągle trwają
prace nad kalendarzem imprez, który od
nowego sezonu, poza odmienioną szatą
graficzną ma być rozbudowany o nowe
funkcje. Możliwa stanie się łatwa integracja z usługami google. Wszelkie uwagi

i propozycje prosimy wysyłać na adres informatyk@szklarskaporeba.pl. Strona
miejska jest ciągle rozwijana. Musi ona

spełniać rolę informacyjną zarówno dla
mieszkańców jak i dla turystów czy inwestorów. Chodzi o to, aby poszczególne
grupy szybko mogło dotrzeć do informacji, których szukają.

INFORMACJA SUDETY LIFT
W związku z pytaniami kierowanymi
pod adresem spółki Sudety Lift w sprawie
„biletów dla mieszkańców Szklarskiej
Poręby”, informujemy, że od początku sezonu 2012 / 2013 byliśmy zmuszeni do
usunięcia takich biletów z naszego cennika. Sprawa została wywołana przez poznańskich prawników w ubiegłym sezonie zimowym, którzy wystąpili przeciw
nam na drogę sądową. Związane jest to
z przepisami Unii Europejskiej ( Stosowanie dyrektywy 2004/38/WE - Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15
listopada 2007 r. – pkt. H ) które nakazują
równe traktowanie wszystkich obywateli
EU bez względu na miejsce zamieszkania.
Oznacza to, że nie można uzależniać
ceny za usługę od miejsca zamieszkania
kupującego. Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów zwrócił uwagę na niezgodność cennika z prawem i zagroził
sankcjami. Dlatego byliśmy zmuszeni do
usunięcia z cennika tańszych biletów dla
mieszkańców Szklarskiej Poręby. W In-

ternecie można z łatwością odnaleźć wyroki Komisji Europejskiej przeciwko Austrii, Włochom, Hiszpanii itd. w przedmiocie zróżnicowaniu cen za bilety
wstępu do atrakcji turystycznych i usług
transportowych.
Na marginesie tej sprawy należałoby
również wspomnieć o niechlubnym procederze zakupu i odsprzedaży na dość
dużą skalę „biletów dla mieszkańców
Szklarskiej Poręby” dla klientów do tego
nieuprawnionych.
Jednocześnie w sprawie dośnieżania
tras narciarskich pragniemy wyjaśnić, że
uzyskana zgoda dotyczy wyłącznie dośnieżania, a nie naśnieżania. Dośnieżanie
polega wyłącznie na uzupełnianiu braków
w pokrywie naturalnego śniegu. Nie możemy więc śnieżyć nartostrad, na których
nie ma odpowiedniej pokrywy naturalnego śniegu. Dopuszczenie każdej nartostrady do jej użytkowania wiąże się każdorazowo od lat z protokolarnym jej
dopuszczeniem przez komisję ze strony

Karkonoskiego Parku Narodowego.
Przed świętami Bożego Narodzenia,
korzystając z niskich temperatur dośnieżona została nartostrada Puchatek, górny
odcinek Lolobrygidy oraz ¾ nartostrady
Śnieżynka. Zabrakło kilku mroźnych dni,
aby uzupełnić pokrywę śnieżną na tzw.
„esach” gdzie są największe nierówności.
Niestety mimo wielu prób, nie uzyskaliśmy zgody na wyrównanie nartostrad,
dzięki czemu już przy niewielkiej pokrywie śniegu, narciarze mogliby z nich
korzystać. Takich problemów nie mają
operatorzy wyciągów i tras narciarskich w
Czechach, gdzie nartostrady zostały wyłączone z obszaru Parku Narodowego i
dzięki temu można je równać, niwelując
wszelkie nierówności, a także naśnieżać
mimo braku naturalnego śniegu. Mamy
jednak nadzieję, że z czasem uda się wypracować kompromis także i w tej sprawie.
Andrzej Kucharczyk w imieniu
zarządu Sudety Lift Sp. z o.o.

PUCHAR IMPREZą ROKU
W 60. plebiscycie Gazety Wrocławskiej,
Radia Wrocław i Telewizji Dolnośląskiej
TeDe Puchar Świata w Narciarstwie Biegowym nie miał sobie równych. Wydarzenie które odbyło się 17-18 lutego 2012 na
Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie
otrzymało zaszczytny tytuł Imprezy Roku

na Dolnym Śląsku. Cieszy fakt, że Puchar
Świata choć organizowany był po raz pierwszy został tak prestiżowo wyróżniony.
Na końcowy sukces z pewnością złożyła się bardzo dobra organizacja imprezy,
zwycięstwo Justyny Kowalczyk a także
niesamowity udział kibiców. Organizację

zawodów docenili również uczestnicy
ekip biorących udział w Pucharze Świata
min. z Norwegii, Finlandii czy Szwecji.
Następne zawody z cyklu Pucharu
Świata na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie planowane są na 18-19
stycznia 2014.
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DUCH GÓR DLA NIEDźWIEDZIA
Kocham Szklarską Porębę, Góry Izerskie
i Karkonosze – takie wyznanie padło z ust
Marka Niedźwieckiego, który został laureatem nagrody Ducha Gór przyznawanej
przez Szklarską Porębę. Statuetka władcy
Karkonoszy przyznana została za szczególne
osiągnięcia w promocji miasta.
Marek Niedźwiecki – to za Jego sprawą od
przeszło dziesięciu lat Szklarska Poręba jest
letnią stolicą Programu Trzeciego Polskiego
Radia. Ale już wcześniej, od samych początków pracy w rozgłośni radiowej Szklarska Poręba, Karkonosze i Góry Izerskie były
stałymi pozycjami na Jego liście przebojów.
Góry Izerskie, które - jak sam wyznaje szczególnie rozkochały go w sobie na dobre,
uważa za wszystko co najpiękniejsze, co
mamy u nas w kraju. I nie tylko. Jak powiedział podczas uroczystości Góry Izerskie są
piękniejsze od Gór Błękitnych w Australii,
które również pokochał.
Podróżnik, bywalec wszystkich kontynentów, znawca wielu atrakcyjnych turystycznie miejsc świata - wraca tu: „w ukochane miejsca, na uwielbiane trasy, którymi
można iść godzinami nie spotykając żywego
człowieka, co najwyżej gdzieś po drodze minąć jakąś Chatkę Górzystów albo schronisko
Orle”. Na radiowych falach opisuje nasze
góry, magiczne miejsca, przepiękne trasy,
szemrzące strumie, przyrodę.
Słuchający radia, oglądający fotografie i
czytający jego bloga widzą oczami duszy jak
na jawie, opisane radiowym głosem, utrwalone pstryknięciem migawki i zapisane tekstem obrazy gór naszych, obrazy malowane
przez Marka Niedźwieckiego.
Nagroda Ducha Gór wręczona została
podczas dorocznego opłatkowego Spotkania
Ludzi Gór, które tym razem w Szklarskiej Porębie zorganizowane zostało w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich Biathlon. A ponieważ wszystko się działo w Górach Izerskich była więc to świetna okazja do wręczenia także nagród Izerskiego Kryształu. Za
rok 2012 Stowarzyszenie ZAKWISIE uhonorowało Agnieszkę Wierzbicką, Rolanda
Marciniaka oraz mieszkańców Szklarskiej
Poręby Dorotę i Józefa Gołbów, którzy stworzyli coś co innym wydawało się niemożliwe
czyli schronisko na Wysokim Kamieniu.
Z wyłączeniem publikacji podpisanych imieniem i nazwiskiem lub sygnowanych przez osoby prawne, wszystkie treści prezentowane na łamach Miejskiego Biuletynu
Informacyjnego Pod Szrenicą są stanowiskiem władz miasta Szklarska Poręba. Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2, tel. 75 75 47 700,
biuletyn@szklarskaporeba.pl Redaguje Zespół Urzędu Miasta pod kierownictwem Feliksa Rosika Sekretarza Miasta; Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1500 szt.
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