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KTO OKRADA MIESZKAŃCÓW?

Szara i czarna strefa – tak określa się
prowadzących nielegalną działalność
gospodarczą lub też działalność, gdy
ukrywane są dochody. Powszechnie
mówi się, że jest to ucieczka od podatku dochodowego. Ale nie tylko. Zarówno szara jak i czarna strefa bardziej
dotyka budżet miasta, a więc portfel
wszystkich mieszkańców, niż powszechnie się
uważa. Jest to też nieuczciwa konkurencja.

Mieszkańcy każdego
roku okradani są na setki
tysięcy złotych. Problem
może się nasilać w związku
z powstającymi apartamentowcami. Jeden z nich
na ulicy Górnej jeszcze do
niedawna był pensjonatem.
Dzisiaj właściciel tego budynku sprzedaje mieszkania. Na stronie internetowej
biura pośrednictwa nieruchomości można przeczytać zachętę do kupna
apartamentu w Szklarskiej
Porębie, który „może zarabiać przez cały rok, bo
można go wynajmować”.
To rzeczywiście może być
niezła lokata kapitału, ale
dla miasta jest to poważne
zagrożenie, zwłaszcza,
gdy wynajmujący nie ma
zarejestrowanej działalności gospodarczej.
Nie jest to niestety odosobniony przypadek.
Pierwszy apartamentowiec powstał na
Osiedlu Huty już kilka lat temu. Dzisiaj
w internecie można znaleźć reklamy wynajmu mieszkań dla turystów. Tymczasem działalność gospodarcza nie jest
zgłoszona w urzędzie miasta.
Właściciele apartamentów płacą stawki
podatków od nieruchomości takie jak za
mieszkania, czyli 90 groszy za metr kwadratowy. Tymczasem osoby, które mają
zarejestrowaną działalność gospodarczą
za każdy metr kwadratowy rocznie płacą
18 złotych podatku od nieruchomości. Od
właścicieli apartamentowców wpływa więc
do budżetu miasta o około 17 zł mniej za
1 m2 niż powinno, a tym samym o 17 zł
mniej do portfela mieszkańców. Ktoś
mógłby powiedzieć, że to niewiele. Ale w

skali całego miasta kwoty rosną do setek
tysięcy złotych. Przykładem może być
jeden z apartamentowców.
Jak wynika z reklamy biura nieruchomości, łączna powierzchnia przeznaczona pod sprzedaż sięga 300 metrów.
Jeśli będą to wyłącznie mieszkania, to do
kasy miasta wpłynie zaledwie 210 złotych

rocznie. Natomiast gdyby była zarejestrowana działalność gospodarcza, to do budżetu wpłynęłoby 5400 złotych. Biorąc
pod uwagę już istniejące i budowane
w mieście apartamentowce, roczne straty
z samego podatku od nieruchomości sięgać mogą nawet 60 tysięcy złotych. Do
tego trzeba doliczyć opłatę miejscową
(tzw. taksę klimatyczną) oraz podatek dochodowy, który w części też trafia do miejskiego budżetu. W sumie może to być
nawet 70 tysięcy złotych.
Ale problem nie dotyczy wyłącznie
apartamentowców. W internecie pełno
jest reklam oficjalnie działających obiektów hotelarskich, które podają liczbę pokoi
i miejsc w żaden sposób nie zgadzające
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się ze zgłoszonymi w urzędzie. Czasami
do urzędu miasta zgłoszony metraż jest
dwukrotnie zaniżony. Jest też kilkadziesiąt
miejsc, które wynajem pokoi prowadzą
sporadycznie, wyłącznie w sezonach. Ich
właściciele też nie mają zarejestrowanej
działalności gospodarczej. W sumie, szacuje się, że straty z tytułu niepłaconych
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tylko podatków od nieruchomości sięgać
mogą nawet 200 tysięcy złotych. To są bardzo realne pieniądze, wykradzione z portfeli mieszkańców, którzy rzetelnie rozliczają
się z należnych gminie podatków i którzy
mają uzasadnione pretensje mówiąc
o działalności nieuczciwej konkurencji.
W tej sytuacji pozostaje otwarte pytanie jak walczyć z szarą i czarną strefą.
W ostatnich tygodniach pracownicy
Urzędu Miasta prowadzili kontrolę zmierzającą do ustalenia miejsc, w których
prowadzona jest przede wszystkim nie
zarejestrowana działalność gospodarcza.
Zebrano dokumentację kilkudziesięciu
miejsc, w których prowadzony jest wynajem pokoi. Dowodem są reklamy tych

łane do urzędu kontroli skarbowej, który
sprawdzać będzie czy właściciele tych
apartamentów mają zgłoszoną działalność gospodarczą. I czy wykazali dochody pochodzące z wynajmu.
W sezonie wakacyjnym prowadzone
też będą kontrole w obiektach, wobec
których jest uzasadnione podejrzenie, że
wynajmowane są tam pokoje bez prowadzonej działalności gospodarczej. W tym
wypadku również straż miejska i policja
będzie chciała rozmawiać z mieszkającymi tam turystami.
Właściciele legalnie działających obiektów, wobec których jest podejrzenie, że zaniżyli powierzchnię, na której prowadzona
jest działalność gospodarcza, też będą od-

nia, pracy i odpoczynku. Nie jest to tylko
rozliczanie, lecz także postawa obywatelska, która polega na zgłaszaniu o naruszaniu prawa. Informacja o nielegalnie lub
nieuczciwie działających podmiotach nie
jest donosem, lecz dbaniem o własny interes. Jest to walka z nieuczciwą konkurencją, na której likwidacji powinno
zależeć przede wszystkim właścicielom
legalnie działających firm. Urząd prowadzi i będzie prowadzić działania zmierzające do ustalenia nieuczciwie działających
osób. Ale bez pomocy samych zainteresowanych likwidacją szarej i czarnej strefy,
wiele podmiotów nadal będzie oszukiwać
i okradać mieszkańców Szklarskiej Poręby.

Kto do miasta wpuścił

apartamentowce?

obiektów. Dokumenty wysłane zostaną
do Urzędu Kontroli Skarbowej. To zdaniem UKS wystarczy, aby wszcząć kontrolę. Ta prowadzona ma być w sezonie.
Szczególnie w apartamentowcach, których właścicieli nie ma nawet w Szklarskiej Porębie. Mieszkający tam turyści
będą
legitymowani
i
proszeni
o udokumentowanie prawa do pobytu w
takim mieszkaniu. Takim dokumentem
powinien być np. wołczer lub rachunek.
Zebrane przez straż miejską, policję lub
straż graniczną informacje będą przesy-

wiedzani przez miejskich urzędników.
Wielu osobom mogą się nie podobać
podejmowane przez urząd działania. Ale
te same osoby zazwyczaj krytykują samorząd, że nie są remontowane drogi, że nie
ma dopłat do wody, że jest za mało imprez
w mieście, że ulice są źle odśnieżone.
Rolą władz miasta jest zapewnienie
mieszkańcom warunków do życia: kształcenia, odpoczynku, pracy. Rolą mieszkańców jest zagwarantowanie samorządowi
(a więc sobie) środków, które dzadzą możliwość stworzenia warunków do kształce-

NOWI PRACOWNICY
W URZĘDZIE
W maju i czerwcu br. ogłoszono łącznie
6 naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze. Swą karierę urzędniczą
rozpoczęli już:
Jerzy Maćkowiak – st. ds. lasów i zieleni
miejskiej (długoletni pracownik Nadleśnictwa Szklarska Poręba),
Tadeusz Kupczak – st. ds. pozyskiwania
środków pomocowych (w tym przypadku
nabór ogłaszano 2-krotnie i 2-krotnie była
to jedyna osoba, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze).
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Dariusz Figielski – st. ds. informatyki
(w pocie czoła buduje nam obecnie tzw.
e-urząd).
Niestety nie zakończono skutecznie
naboru na stanowisko ds. marketingu
i promocji miasta. Obecnie oczekujemy
na wyniki batalii pomiędzy kandydatami
ubiegającymi się o zatrudnienie na stanowisku ds. reagowania kryzysowego.
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Problem apartamentowców nie
dotyczy wyłącznie Szklarskiej Poręby, lecz niemal każdej większej turystycznej miejscowości. Na budowę
takich budynków pozwala miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli go brak to studium (jak
w przypadku Szklarskiej Poręby).
Apartamentowce mogą powstawać
w miejscach, gdzie dopuszcza się wielorodzinną zabudowę mieszkalną,
a więc są to wszystkie te miejsca,
w których zaplanowano budowę np.
bloków mieszkalnych. Tak jest na przykład z dawnym TBS. Teren wraz z budynkami od syndyka w czasach
poprzednich władz miasta odkupiła
firma developerska, która ma zamiar
zakończyć budowę stawiając apartamentowce.

OFERTY PRACY

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA
STANOWISKO
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI LOKALOWEJ
w Szklarskiej Porębie, ul. Krasińskiego 1a.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w
sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie bądź przesłać przesyłką
pocztową na adres: Urząd Miejski,
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba –
w terminie do dnia 27 lipca 2007 r.
Szczegółowe informacje nt. naboru zamieszczone są na oficjalnej stronie miasta www.szklarskaporeba.pl w Biuletynie
Informacji Publicznej – menu: Nabór pracowników, podkategoria: Miejskie jednostki organizacyjne.

KTO ODPOWIE W SPRAWIE HUTY?
W Szklarskiej Porębie zdewastowano
jeden z największych symboli miasta.
Huta Julia (Józefina) straszy, choć
mogłaby być wielką turystyczną atrakcją, tak jak to się dzieje w Harrachovie.
Na domiar złego to bomba ekologiczna.

Eksmisja z huty
Kilka dni temu Elżbieta
Jaworowicz kręciła tam
program, którego emisja
przewidziana jest na 7
sierpnia w „Sprawie dla Reportera”. Redaktor Jaworowicz przede wszystkim
interesuje się losem mieszkańców dawnych domów
należących do huty. Wszyscy otrzymali nakazy eksmisji. Nie chcą się jednak
wyprowadzić, bo uważają,
że są bezprawnie wyrzucani z domów. Prokuratura
w tej sprawie umorzyła
śledztwo, twierdząc, że nie
ma znamion przestępstwa.
Jej zdaniem mieszkańcy
domów zajmują je bez umów. Mieszkańców zdaniem to nie prawda. Dlatego komplet dokumentów wysłali do Ministra
Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. Ten sprawę odesłał do Prokuratury
Apelacyjnej, a ta skierowała dokumenty do
Jeleniej Góry. W momencie składania
tego numeru Biuletynu nie było wiadomo,
czy śledztwo zostanie wznowione.
Konserwator niemrawy
Prokuratura na pewno nie prowadzi
śledztwa w sprawie zniszczenia zabytku.
Sprawy nie bada też policja, bo organy
ścigania nie zostały o tym powiadomione.

Tymczasem budynki są w coraz gorszym
stanie. Konserwator Zabytków, na żądanie władz miasta, trzy miesiące temu odwiedził hutę. Do dziś niewiele z tego
wynikło.
Z aktu notarialnego wynika, że właścicielem huty jest prawnik ze Śląska Jan
Skalski, który rzekomo jest doradcą obec-

nej koalicji rządowej. W Szklarskiej Porębie mówi się jednak, że faktycznym
właścicielem jest Amerykanin polskiego
pochodzenia. Tej wersji nie potwierdza
prokuratura, która umorzyła wszystkie postępowania w sprawie sprzedaży huty. Tej
decyzji również nie potrafią zrozumieć
mieszkańcy domów na hucie, którzy
twierdzą, że są dowody na to, że prawnik
jest wyłącznie figurantem, bo Polonus nie
mógł legalnie kupić huty. Zdaniem dawnych pracowników sama sprzedaż też
jest podejrzana. Tego wątku również nie
potwierdza prokuratura.

BĘDZIE BOISKO
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Wojewoda pomoże?
Tymczasem zabytek techniki, jedna
z najznakomitszych wytwórni szkła
ozdobnego i użytkowego, wkrótce może
zniknąć z powierzchni ziemi. Z zabytkowego budynku pozostały już wyłącznie
ściany oraz dziurawy dach. Nie ma już hutniczych pieców. W ratowaniu tego, co jeszcze zostało może pomóc już
tylko wojewoda, który wciąż
jest właścicielem ziemi. Teren
jest w wieczystym użytkowaniu. Sprawą mogłaby się też
zając policja i prokuratura,
a także służby konserwatorskie, bo niszczony jest zabytek. Czy się zajmą, czy będą
się zachowywać jak dotychczas i udawać, że nie ma
sprawy Huty Julii?
Bomba ekologiczna
Z informacji jakie docierają
do Urzędu Miasta od mieszkańców Szklarskiej Poręby
wynika, że na terenie huty są
niezabezpieczone beczki
z chemikaliami. Informacja na
ten temat przekazana została do Państwowej Straży Pożarnej. Do momentu składania tego numeru biuletynu nie podjęto
jednak interwencji.
Huta Józefina, nazwana później Julią,
znana była z produkcji wspaniałych kryształów, które dzisiaj na giełdach kolekcjonerskich osiągają wartość liczoną
w dziesiątkach tysięcy euro.
Po drugiej stronie granicy w Harrachovie, huta jest jedną z najważniejszych
miejskich atrakcji turystycznych. Nadal
prowadzi się tam produkcję szkieł. Utworzono też mały browar.
Żal, że nie u nas.

Tu gdzie jest klepisko, wkrótce będzie
fajne boisko. Szklarska Poręba otrzyma
300 tysięcy złotych z programu centralnego „Blisko Boisko”. Miasto na ten cel
przeznaczy kolejne 150 tysięcy złotych.
Już są organizowane przetargi. Budowa
boiska musi zakończyć się w tym roku.
Boisko powstanie w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ulicy Waryńskiego. Będzie
miało sztuczną trawiastą nawierzchnię,
w przyszłości zostanie oświetlone.
O pieniądze z budżetu centralnego, ale
również z innych programów starało się
też starostwo, ale nie było dobrze przygotowane. Trwają starania, aby również przy
LO już w przyszłym roku powstało boisko
wielofunkcyjne wraz z torem do jazdy na
rolkach.
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GOPR I PARK ZAGROŻONE

Ratownicy GOPR biją na alarm. Jeśli rząd
wprowadzi ustawę o Finansach Publicznych w obecnym kształcie, ratownictwo
górskie straci bardzo dużo pieniędzy.
W tej chwili GOPR i TOPR otrzymują 15
procent z biletów wstępu do Parków Narodowych. Dzięki tym pieniądzom od dwóch
lat ratownicy nie mają problemów finansowych, z jakimi borykali się jeszcze w ubiegłych latach. W przypadku Karkonoskiej
Grupy GOPR pieniądze z biletów wstępu to
1/3 rocznego budżetu, a wiec około 300 tysięcy złotych, które w całości przeznaczane
są na zakup sprzętu i szkolenia ratowników.
Ministerstwo finansów chce zlikwidować
tzw. gospodarstwa pomocnicze w Parkach
Narodowych. To do nich trafiają pieniądze
ze sprzedaży biletów wstępu, skąd następ-

nie są przekazywane do GOPR. Z planów
Ministerstwa Finansów nie wynika gdzie lądowałyby pieniądze. Prawdopodobnie
wpływy z biletów wędrowałyby do Warszawy
i zasilały budżet centralny. Nie ma żadnych
przepisów, które regulowałyby sprawę 15
procent dla GOPR. Można więc domniemywać, że jak trafią do Warszawy, to przepadną i GOPR nigdy ich nie zobaczy.
Co gorsza, pojawiły się informacje, że
MSWiA, które jest w tej chwili odpowiedzialne za GOPR, chce aby służba górska
była finansowana przez samorządy. To
wciąż nieoficjalne informacje, ale bardzo
niebezpieczne.
To nie koniec nie przemyślanych ruchów
Ministerstwa Finansów. Ustawa o finansach
publicznych zagraża też finansowaniu Par-

ków Narodowych. Bilety wstępu oraz dochody ze sprzedaży drewna to 2/3 budżetu
Karkonoskiego Parku Narodowego. Likwidacja tzw. gospodarstwa pomocniczego,
które prowadzi działalność gospodarczą w
parku oznacza, że dochody trafią do Warszawy. Nie ma żadnych przepisów, które
mówiłyby czy i w jakiej wysokości te pieniądze wrócą do parku narodowego, albo też,
w jaki inny sposób będzie tworzony budżet
parku, który oprócz zadań ochronnych musi
prowadzić wiele inwestycji turystycznych np.
utrzymywać szlaki.
Wszystko wskazuje na to, że jak na razie,
ustawa o Finansach Publicznych to bubel.

Europejska współpraca transgraniczna z Harrachovem

W dniu 11.06.2007 r. w Szklarskiej Porębie odbyło się spotkanie mające na celu wypracowania mechanizmów partnerstwa dla
projektów przygotowywanych przez miasta
Szklarska Poręba i Harrachov w ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.
Wnioski projektowe będą przygotowywane i uzgadniane przez partnerów wniosku i
składanego przez Partnera
Wiodącego projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Republice Czeskiej.
Na etapie opracowania wniosku, wnioskodawcy konsultują propozycje projektowe
w Instytucji Regionalnej. Formularz wspólnego wniosku projektowego będzie opracowywany w wersji dwujęzycznej.
Wkład finansowy Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego dla Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna

będzie wynosić 85% kwalifikowanych wydatków.
W nadchodzącym okresie programowania wszystkie projekty współpracy transgranicznej będą realizowane wspólnie przez
partnerów z państw sąsiedzkich, którzy powinni współpracować ze sobą przy realizacji
projektu na co najmniej dwa z poniższych
sposobów:
- wspólne przygotowanie projektu,
- wspólna realizacja ,
- wspólny personel,
- wspólne finansowanie.
Szklarska Poręba przedstawiła następującą listę projektów do wspólnej realizacji z
miastem Harrachov w ramach Programu
Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna 2007-2013:
Zapewnienie dostępności komunikacyjnej pogranicza czesko - polskiego poprzez
przebudowę ulicy 11 Listopada w Szklarskiej
Porębie.

UWAGA ZBIERACZE CZARNYCH JAGÓD
Zarząd Czeskiego Karkonoskiego Parku

czas zbioru owoców czarnej jagody niszczą

mistrza Szklarskiej Poręby z prośbą o roz-

ubiegłym wszczęto postępowanie wobec 56

wydanego w roku 2006 o ograniczeniu

wymaga fakt, że w grupie tej znalazło się 2

Narodowego we Vrchlabi zwrócił się do Bur-

propagowanie

tekstu

rozporządzenia

wstępu do Parku w związku z koniecznością

ochrony przyrody. Rozporządzenie obowią-

zuje w okresie od 20 lipca do 15 paździer-

nika w latach 2007 i 2008.

Jak wynika z ustaleń poczynionych przez

stronę czeską, to właśnie obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, przede wszystkim z

obszarów przy granicy państwowej, pod-
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poważnie obszary ściśle chronione. W roku
osób z terenu naszego kraju. Podkreślenia
mieszkańców Szklarskiej Poręby.

Złamanie zakazu zbioru jest wykrocze-

niem, a oskarżonej osobie grozi kara mandat
w wysokości do 10.000 koron i zarekwirowa-

nie sprzętu.

Tekst rozporządzenia umieszczono na

oficjalnej stronie miasta: www.szklarskaporeba.pl – Komunikaty różne.

Wzmocnienie dostępności komunikacyjnej dla infrastruktury turystycznej pogranicza
czesko - polskiego poprzez przebudowę
ulicy Turystycznej w Szklarskiej Porębie.
Poprawa bezpieczeństwa pogranicza
czesko - polskiego poprzez zakup sprzętu
do monitorowania i usuwania skutków żywiołów w Szklarskiej Porębie.
Zwiększenie atrakcyjności pogranicza
polsko – czeskiego poprzez zagospodarowanie Parku Esplanada.
Wspólna promocja miast Szklarska Poręba i Harrachov.
Burmistrz Szklarskiej Poręby Arkadiusz
Wichniak przedstawił również inicjatywę
uruchomienia przewozów kolejowych do Jakuszyc. Władze miasta Harrachov zadeklarowały wzięcie udziału w staraniach na
temat przywrócenia kolei do granicy czeskiej.

KRYCHA W SZKLARSKIEJ

Od początku lipca w Szklarskiej Porębie
pojawił się nowy przewoźnik. Konkurencją
dla PKS jest „Krycha Bus”, i jak się wydaje,
nowy przewoźnik na dobre może zagrozić
dotychczasowemu monopoliście.
„Krycha” zaproponowała 11 połączeń przy
okazji tworząc coś na wzór komunikacji miejskiej, bo kursuje niemal po całym mieście organizując w kilku punktach przystanki
autobusowe. Busy Krychy można zobaczyć
w Szklarskiej Dolnej, Średniej, przy „Wzroku”,
„Tunelu” i kilku innych miejscach. Omijając
Sobieszów i Cieplice z i do Jeleniej Góry jadą
o kilkanaście minut szybciej. Czekamy teraz
na reakcję PKS, który powinien wydłużyć
kursy do Jakuszyc.
Rozmowy z „Krychą” w tej sprawie prowadzono przez kilka ostatnich miesięcy.
Szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest
w Internecie www.krycha.pl

Miejski Biuletyn

WALOŃSKI POCIĄG

13, 14 i 15 lipca będzie niepowtarzalna
okazja na bezpłatną wycieczkę pociągiem
retro. W tych dniach o godzinie 16.05 ze
Szklarskiej Poręby odjeżdżać będzie „Pociąg Waloński” do Lwówka Śląskiego. Powrót zaplanowano na 23.30 a w Szklarskiej
Porębie Górnej pociąg na stację powinien
wjechać o 01.45
Od 13 – 15 lipca we Lwówku po raz dziesiaty organizowane jest Lato Agatowe. Pociąg początkowo miał odjeżdżać z Jeleniej
Góry, ale pojawił się pomysł, aby „Waloński
Pociąg” ruszał wprost z siedziby Walonów,
czyli Szklarskiej Poręby. Pomysł szybko
przekuto w czyn, przy okazji pokazując całkiem nowy produkt turystyczny. Szlak Kolejowy ze Szklarskiej Poręby do Lwówka

zaliczany jest do najpiękniejszych w Polsce.
Po drodze jest kilka zabytków zarówno historycznych jak i techniki. Może kiedyś uda
się stworzyć na stałe takie turystyczne połączenie kolejowe. Dotychczas oczy miłośników Kolei Izerskiej były skierowane w region
Harrachova i Korenova. To prawda, że trasa
ze Szklarskiej Poręby do Czech jest również
bardzo malownicza, ale na razie po niej nie
jeżdżą pociągi, a PKP wciąż nie jest zainteresowana jej modernizacją. Dlatego może
warto popatrzeć w przeciwnym kierunku, na
to co już jest i stworzyć wielką atrakcję? Jednocześnie nie wolno przestawać zabiegać
o ponowne uruchomienia połączenia do Jakuszyc, chociażby po to, aby zimą dowozić
tam narciarzy, a latem rowerzystów.

Co się działo w Szklarskiej Porębie
59 Międzynarodowy Motocyklowy
Rajd Sudecki „Trial”

16 – 17 czerwca 2007r. w Szklarskiej Porębie odbył się Rajd Sudecki „Trial”, który był
Rundą Indywidualnych Mistrzostw Polski
a także Rundą Pucharu Polskiego Związku
Motorowego. Motocykliści jeździli po odcinkach specjalnych wyznaczonych w Szklarskiej Porębie. Najbardziej widowiskowym
punktem rajdu był odcinek specjalny ulokowany na asfaltowym boisku przy stadionie
„Maraton”. Oprócz zawodów można było
zobaczyć jazdę figurową w wykonaniu czołówki polskich motocyklistów Trialowych.
Łącznie w zawodach udział wzięło 57 zawodników, w tym 16 z zagranicy, którzy mieli
do pokonania w sumie 16 odcinków specjalnych.

II Otwarte Mistrzostwa w Pływaniu
o Puchar Prezesa Interferii „Bornit –
2007”

23 czerwca 2007 w Hotelu „Bornit” odbyły
się drugie Mistrzostwa w Pływaniu w następujących kategoriach:
Konkurencje indywidualne:
- styl grzbietowy - 50 m. kobiety i mężczyźni
- styl klasyczny - 50 m. kobiety i mężczyźni
- styl dowolny - 50 m. kobiety i mężczyźni
Kategorie wiekowe:
rocznik 2000 – 1995: dziewczęta i chłopcy
rocznik 1994 – 1990: dziewczęta i chłopcy
poniżej 1990 roku: kobiety i mężczyźni

23 czerwca 2007r. minęło 10 lat odkąd nowe
schronisko „Kamieńczyk” prowadzą Państwo Sieleccy. Całą uroczystość rozpoczęła
Msza Św. Po Mszy był festyn, występy oraz
podziękowania i gratulacje dla gospodarzy
do których się przyłączamy.

Lipiec:
14 – 15 lipca MTB Sprint Weekend
Widowiskowe zawody rowerowe
www.sprint.karkonosz.pl
Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna,
Urząd Miejski , Stowarzyszenie Cyklistów
sobota 14 lipca 2007 UpHill Sprint MTB
12.00 - eliminacje jazda na czas, dwa przejazdy
16.30 - 1/4 finału (18 wyścigów, start co 3 minuty)
17.50 - 1/3 finału (6 wyścigów, start co 3 minuty)
18.30 - 1/2 finału (2 wyścigi, start co 3 minuty)
18.55 - finały
19.10 - dekoracja zwycięzców i losowanie nagród
19.30 - zakończenie zawodów
w przerwach: pokazy BMX, konkursy dla publiczności

niedziela 15 lipca 2007
12.00 - start Sprint MTB (wyścig na 20 km)
15.00 Cross Country Sprint MTB – szrenicka wersja wyścigu australijskiego
15.00 - 17.00 - ćwierćfinały (wyścigi co 20 minut)
17.00 - 17.45 - półfinały (wyścigi co 25 minut)
18.15 - 18.50 - Finał
19.00 - dekoracja zwycięzców i losowanie nagród
19.30 - zakończenie zawodów
w przerwach: pokazy BMX, konkursy dla publiczności

20 – 22 lipca Weekend z Adrenaliną
Największa impreza wakacyjna. Największa letnia
impreza w mieście. Koncerty, atrakcje z adrenaliną,
konkursy i wiele innych, między innymi: - Live
Game - niepowtarzalne przeżycia dzięki nietypowym rekwizytom: podniebne szczudła, trampolina,
mini rowerek, slalom na rowerze o odwróconym
skręcie, globtrotter, pal do wspinaczki, trawers,
trampolina, sumo, szczudła, sprężyna - pogo, hustawka 360 stopni- VII Mistrzostwa Karkonoszy
w Bungy Jumping- Fire Walk czyli boso przez
ogień. Spacer po rozżarzonych węglach w rytm
Walońskich bębnów- Sportowa rywalizacja na wesoło czyli m. in. jazda na ukrainie w "orzeszku" atrakcje z adrenaliną: zorbing, tyrolki, mostki linowe, wspinaczka i inne- festynowe miasteczko
28 lipca Dzień ŚW. Anny Patronki Izerki - Rowerowy Rajd Retro
Organizator: Towarzystwo Izerskie
Rowerowy rajd retro w Szklarskiej Porębie Jakuszycach na trasie Orle - Izerka.

Koncertowe Lato w Parku – Kapele
Kresowe

10 – lecie Schroniska „Kamieńczyk”

Kalendarz imprez
na lato 2007:

30 czerwca 2007 r w Parku Miejskim Esplanada odbył się koncert zespołów ludowych
ze wschodu. Wystąpili:- zespół chóralny
"Młode Liście" z Baru (Ukraina)- zespół taneczny "Aksamitki" z Baru (Ukraina)- zespół
chóralny "Kresowiacy" z Lidy (Białoruś)
Koncerty odbywać się będą przez całe lato
w każdą sobotę.

Sierpień
03 – 05 sierpnia Ogólnopolska Turystyczna
Giełda Piosenki Studenckiej.
Legendarna impreza miłośników poezji śpiewanej, która odbywa się w legendarnym miejscu
zwanym Baza pod Ponura Małpą. Organizator:
Akademia Rolnicza Wrocław, Urząd Miejski
5 sierpnia Festyn Franciszkański Organizator: Parafia Rzymsko - Katolicka p. w. Bożego Ciała
Zebranie pieniędzy dla ubogich dzieci ze Szklarskiej Poręby. Zabawy, loterie, pokazy.

10 – 12 sierpnia XIX Zlot Motocykli “Karkonosze for Motorcycles”
Organizator : K.M.C. “Sokole Oko”, Urząd Miejski.
Zlot fanów i właścicieli motocykli z całej Europy.
Najbardziej widowiskowym punktem imprezy jest
parada kilkuset motocykli ulicami miasta.

16 – 19 sierpnia Festiwal Rowerowy BIKE ACTION
Największy w tej części Europy festiwal rowerowy.
Rajd, Dirt, skoki na rowerach do wody, pokaz filmów o tematyce rowerowej – to tylko część atrakcji, które czekają na rowerzystów.
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ROZSTRZYGNIĘCIE I ETAPU
OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2007
W ZAKRESIE:
POMOCY SPOŁECZNEJ
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych
na wsparcie wykonania zadania:
2 000 zł

Zadania

Organizacja ogólnodostępnego Śniadania Wielkanocnego oraz uroczystej Wieczerzy Wigilijnej dla osób
samotnych, starszych i chorych z terenu miasta

2 000 zł

Wysokość środków publicznych
przyznanych na
wsparcie wykonania zadania:
2 000 zł

Nazwa podmiotu

2 000 zł

Polski Komitet Pomocy Społecznej
Stowarzyszenie Charytatywne
Zarząd Miejski w Szklarskiej Porębie

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Wysokość
Wysokość środków środków pupublicznych przezna- blicznych przyczonych na wsparcie znanych na
wykonania zadań: wsparcie wykonania zadań:
40 000 zł
40 000 zł

Zadania

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu
miasta
Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu
miasta w różnorodnych dyscyplinach
sportowych

Realizacja przez kluby sportowe i stowarzyszenia zadań mających na celu
przygotowanie zawodników do rywalizacji w zakresie różnorodnych dyscyplin
sportowych
Organizacja i uczestnictwo klubów sportowych oraz stowarzyszeń w rozgrywkach i zawodach w różnorodnych
dyscyplinach sportowych o randze wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej

Nazwa podmiotu

5 000 zł

5 000 zł

Stowarzyszenie Cyklistów
Szklarska Poręba na Dwóch
Kółkach

6 000 zł

6 000 zł

Klub Sportowy „SZRENICA”

4 000 zł

4 000 zł

Klub Sportowy „SZRENICA”

15 000 zł

MLKS „Woskar”
Szklarska Poręba - Wojcieszyce

25 000 zł

10 000 zł

Już dziś wymień
dowód osobisty

Od 2001 roku trwa wymiana starych dowodów osobistych (zielone książeczki) na nowe dowody plastikowe. Zgodnie z ustawą z 10 kwietnia
1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych proces wymiany dowodów kończy się 31
grudnia 2007 r. co oznacza, że od 1 stycznia
2008 r. stare książeczki stracą ważność. Wszyscy ci, którzy nie wymienią do tego czasu starych
dowodów na nowe, znajdą się w trudnej sytuacji,
ponieważ nie będą mogli m.in.
- załatwić formalności w urzędach,
- odebrać listu poleconego na poczcie,
- wziąć kredytu bankowego,
- sprzedać lub kupić mieszkania, itp.
Szczegółowe informacje nt. zasad wymiany
dowodu można uzyskać w pokoju nr 13 (Urząd
Miejski w Szklarskiej Porębie) - tel. 075 75 47 714.

W kolejnych wydaniach Biuletynu prezentować będziemy miesięczne zestawienia dotyczące liczby mieszkańców, którzy powinni
dokonać wymiany dowodu.

Uczniowski Klub Sportowy
„GRAF – ski”

RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
Zadania

Zakup i naprawa sprzętu specjalistycznego
Szkolenia

Wysokość środków publicznych Wysokość środprzeznaczonych ków publicznych
przyznanych na
na wsparcie wywsparcie wykonakonania zadań:
nia zadań:
10 000 zł
10 000 zł

10 000 zł

10 000 zł

Nazwa podmiotu

Grupa Regionalna GOPR
Grupa Karkonoska

Przed nami II etap, w którym nastąpi rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w 1 wydaniu naszego Biuletynu.
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ZAPROSZENIE
NA BEZPŁATNE BADANIA
MAMMOGRAFICZNE

dla kobiet z roczników 1948-1957 realizowane w ramach Narodowego Programu Walki z Nowotworami Piersi
i Szyjki Macicy.

Kontakt:
tel. 075 76 45 428
lub 075 75 42 949

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujące przetargi ustne nieograniczone:
Przetargi odbędą się w 3 sierpnia 2007 r.
o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul.
Buczka 2. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości podane są na stronie internetowej miasta:
www.szklarskaporeba.pl/inwestycje
A także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta przy ul. Buczka 2.

1. Przetarg na sprzedaż malowniczo położonej nieruchomości niezabudowanej
z panoramą na Karkonosze, stanowiącej
działkę gruntu nr 124/2 obr. 3 o powierzchni 1479 m2, która położona jest
w Szklarskiej Porębie przy ul. Rataja. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi
wieczystej. Na działce rosną drzewa
o różnej średnicy i wysokości. Znajduje
się na niej trójramienny słup linii wysokiego napięcia, nad częścią przebiega
linia telefoniczna ze słupem oraz podziemna linia niskiego napięcia. Teren
działki stromy i skalisty. Nieruchomość
położona jest w obszarze oznaczonym
symbolem M tj. tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej w strefie osadnictwa skupionego, dopuszcza się:
- lokalizację nieuciążliwych usług oraz
drobnych zakładów o nieuciążliwej produkcji;
- zieleń nieurządzoną wraz z elementami
małej architektury.
Cena wywoławcza nieruchomości –
50.000,- złotych

2. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w ustronnymi
i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby
przy ul. Wiejskiej w granicach działek
gruntu nr 53/1 i nr 53/2 obr. 3 o łącznej
powierzchni 3974 m2. Nieruchomość nie
posiada urządzonej księgi wieczystej.
Nad częścią nieruchomości przebiega
linia energetyczna wysokiego napięcia ze
słupem, linia telefoniczna ze słupem oraz

przez działkę nr 53/2 sieć wodna i nieczynna podziemna linia energetyczna.
Na działce 53/2 posadowiony jest drewniany budynek gospodarczy, należący do
współwłaściciela działki nr 52 obr. 3, który
zobowiązał się do jego opróżnienia i rozbiórki w terminie 7 dni od dnia zamknięcia
przetargu. Nieruchomość położona jest
w obszarze oznaczonym symbolem Mr tj.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o skali zbliżonej do
zabudowy pensjonatowej, zagospodarowanie w formie osadnictwa rozproszonego.
Cena wywoławcza nieruchomości –
130.000
3. Przetarg na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej o dobrej lokalizacji, położonej w centralnej części Szklarskiej Poręby przy ul. Morcinka. Działka w ewidencji
gruntów oznaczona jest nr 470 obr. 5 i ma
powierzchnię 505 m2. Nieruchomość nie
posiada urządzonej księgi wieczystej.
Przez działkę przebiega przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz znajduje się na niej
automatyczna brama, której właściciel zobowiązał się do jej usunięcia w terminie 7
dni od dnia zamknięcia przetargu. Gmina
Szklarska Poręba zobowiązuje nabywcę
do ustanowienia w akcie notarialnym nabycia nieruchomości, na działce nr 470 obr.
5 na czas nieokreślony prawa nieodpłatnego użytkowania na rzecz Karkonoskiego
Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z
o.o. z siedzibą w Bukowcu, polegającego
na udostępnieniu działki w celu budowy
kanału sanitarnego, a po jej realizacji udostępnieniu terenu w celu utrzymania kanalizacji. Nieruchomość położona jest
w obszarze oznaczonym symbolem M tj.
tereny zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej w strefie osadnictwa skupionego,
z przeznaczeniem na budowę parkingu na
samochody osobowe.
Cena wywoławcza nieruchomości –
65.000,-

„Akcja Akacja”
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza do zaangażowania się
w „Akcję Akację” i wzięcia udziału w konkursie o tytuł „ Niezwykłej Polki”.
„Akcja Akacja” rozpoczęta. 4 czerwca ruszyła kolejna edycja „Akcji Akacja” 2007 i konkurs o tytuł "Niezwykłej Polki". Honorowy
patronat nad Akcją objęły w tym roku Pani
Prezydentowa Maria Kaczyńska oraz Pani
Róża Thun Szef Reprezentacji Komisji Europejskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku koordynatorem lokalnym Akcji jest Dolnośląska
Federacja Organizacji Pozarządowych. Idea
Akcji pozostała niezmienna – nadal będziemy
szukać pełnych inwencji kobiet, które zmieniają swoje otoczenia, okolicę, świat. Pragniemy je wyróżnić i uhonorować. Pokazać,
jak wiele wyjątkowych kobiet, robi naprawdę

wyjątkowe rzeczy. Laureatki konkursu otrzymają tytuł „Niezwykłej Polki” oraz nagrodę drzewko akacji oznaczone tablicą z imieniem
i nazwiskiem laureatki.
„Niezwykłe Polki” to kobiety, które są liderkami w swoim środowisku, działają społecznie,
w wyniku swoich działań widocznie zmieniają
otoczenie, okolicę, świat, promują otwartość i tolerancję, realizują innowacyjne projekty, inspirują
i angażują do działania innych. Kandydatki do
tytułu „Niezwykłej Polki” nie muszą funkcjonować w sformalizowanej organizacji, czy działać
jedynie na rzecz kobiet. Mogą być kobietami
w każdym wieku. Pod uwagę będzie brana ich
bieżąca działalność oraz przedsięwzięcia zrealizowane w ciągu ostatnich 7 lat. W roku ubiegłym
na Dolnym Śląsku laureatką konkursu została
Pani Hanna Ilnicka ze Zgorzelca.
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przetarg na sprzedaż przepięknie położonej nieruchomości niezabudowanej z panoramą na góry, w zacisznym miejscu
Szklarskiej Poręby przy ul. Górnej w granicach działki gruntu nr 212 obr. 2. o powierzchni 811 m2. Nieruchomość nie
posiada urządzonej księgi wieczystej.
Przez część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna ze słupem
i linia telefoniczna ze słupem. Na działce
znajduje się ogrodzenie należące do użytkownika wieczystego sąsiedniej działki nr
211 obr. 2, który zobowiązał się do jego
rozbiórki i usunięcia w terminie ustalonym
z nabywcą. Nieruchomość położona jest
w obszarze oznaczonym symbolem Mr tj.
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej o skali zbliżonej
lub charakterze zabudowy pensjonatowej
i zagospodarowanej w formie osadnictwa
rozproszonego.
Cena wywoławcza nieruchomości –
77.000,przetarg na sprzedaż niezabudowanej
działki gruntu nr 91/1 obr. 2 o powierzchni
889 m2 , położonej w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby z widokiem na Karkonosze przy ul. Górnej.
Nieruchomość nie posiada urządzonej
księgi wieczystej. Przez część działki
przebiega przyłącze wodne i gazowe.
Neruchomość położona jest w obszarze
oznaczonym symbolem Mr tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
lub wielorodzinnej o skali zbliżonej do zabudowy pensjonatowej, zagospodarowanie w formie osadnictwa rozproszonego.
Cena wywoławcza nieruchomości –
80.000,Szczegółowych informacji udziela się
w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych tut. Urzędu,
pokój nr 15 lub telefonicznie 075 75
47 715 lub 075 75 47 726.

Zachęcamy wszystkich do zgłoszenia swojej kandydatki. Aby to zrobić należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać:
• mailowo na adres: dfop@dfop.org.pl, konkurs@akcjaakacja.org.pl,
• lub faksem pod numer (071) 793 23 24,
(022) 825 40 83, (022) 409 53 83,
• lub zwykłym listem na adres Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, ul. Ruska
43-44, 50-079 Wrocław lub Fundacja „Partners”
Polska, ul. Górnickiego 3 lok.10A 02-063 Warszawa (z dopiskiem Niezwykła Polka).
Aktywny formularz zgłoszeniowy umieszczono na oficjalnej stronie miasta:www.szklarskaporeba.pl zakładka: Komunikaty różne.
Szczegółowych informacji udziela:
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowychul. Kołłątaja 21, 50-006 WrocławSekretariat
Federacji: ul. Ruska 43-44 III p., 50-079 Wrocław tel. 0-71 793 23 24, fax 0-71 793 23 24
e-mail: dfop@dfop.org.pl www.dfop.org.pl
e-mail: anna.bogucka@dfop.org.pl
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SŁÓW KILKA
BURMISTRZA

Co dalej z „pensjonatami po FWP”

Poprzednie władze miasta nie miały
w sobie determinacji, aby rozwiązać problem rodzin, które w latach dziewięćdziesiątych poprzedniego stulecia wydzierżawiły
domy wypoczynkowe Funduszu Wczasów
Pracowniczych. Było to w czasach, kiedy
rynek turystyczny przeżywał problemy,
a obiekty do przejęcia były mocno zdekapitalizowane. Obiekty te zostały przekazane
miastu, a następnie miasto wydzierżawiło
budynki chętnym mieszkańcom. Kilkukrotnie przymierzano się do rozwiązania
sprawy, ale do końca 2006 roku nie zrobiono wiele.
Jeszcze w kampanii wyborczej obiecałem zająć się rozstrzygnięciem tego ważnego problemu. Zwłaszcza, że podpisane
przed laty stawki dzierżawy nie odzwierciedlają obecnie obowiązujących cen rynkowych. Pora też, by osoby gospodarujące na
majątku miejskim miały uregulowaną swoją
sytuacje prawną. Ponieważ podpisane
umowy obejmują trzyletni okres wypowiedzenia, w styczniu 2007 roku, podjąłem decyzję o wypowiedzeniu wszystkich umów.
Oczywiście, każdy dzierżawca może
wcześniej zrezygnować z dzierżawy. Tak
robili niektórzy w poprzednich latach i skutecznie wygrywali przetargi kupując obiekty,
w które wcześniej za zgodą właściciela inwestowali. Pamiętać trzeba, że nakłady inwestycyjne, jeśli są udokumentowane
i poniesione zostały zgodnie z umową
dzierżawy, są wycenianym kapitałem.
Jednocześnie gmina nie może ponosić
dalszych strat. Niektóre obiekty zostały
jeszcze bardziej zdewastowane. A ponadto stawki czynszu są niższe niż
w mieszkaniach komunalnych, w żaden
sposób nie odzwierciadlają rzeczywistej
kwoty odtworzeniowej substancji mieszkalnej budynku.
Dla wielu moja decyzja dotycząca rozwiązania umów stała się wodą na młyn.
Zaczęto doszukiwać się podtekstów wskazywać polityczne motywy, wymuszać
podjęcie konkretnych decyzji i rozwiązań.
A prawda jest taka, że czas by osoby, które
dbały o wydzierżawione od miasta domy
jak o swoje i wywiązywały się terminowo,
bez komplikacji, ze swoich zobowiązań
wobec gminy, mogły teraz te domy legalnie
kupić, bez obawy, że nie zwróci im się kapitał przez lata inwestowany w budynki.
Jednak, aby do tego doszło wszystkie
budynki muszą być zinwentaryzowane.
Sprawdzone zostaną wzajemne zobowiązania finansowe dzierżawców i gminy. Dokładnie przygotowana dokumentacja
będzie dopiero podstawą do indywidualnych rozmów z głównymi dzierżawcami
obiektów. Sprawa jest skomplikowana,
więc początek rozmów planuję na IV
kwartał 2007 roku.
Burmistrz
Arkadiusz Wichniak
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CZY MINISTER SIĘ BOI?

W grudniu pierwsi turyści będą mogli
wjechać kolejka gondolową ze Świeradowa na Stóg Izerski. Na plac budowy
wjechały koparki i spychacze. W tym roku
powstanie wyłącznie gondola. Natomiast
budowa dwóch nartostrad rozpocznie się
na wiosnę.
Burmistrz Roland Marciniak mówi, że
nawet bez nartostrad kolej gondolowa
będzie służyła miastu, ponieważ będzie
łatwiejszy dostęp do Gór Izerskich.
Nie da się ukryć, że budowa kolejki
gondolowej jest wielkim sukcesem Świeradowa. Jest to możliwe m.in. dzięki
temu, że inwestycja jest poza obszarem
chronionym a więc Naturą 2000, która
przeszkadza w Szklarskiej Porębie.
W sprawie rozbudowy SkiArena Szrenica minister wciąż nie może podjąć de-

cyzji, mimo, że ma już wszystkie niezbędne dokumenty i pozytywne opinie:
Parku Narodowego, Konserwatora Przyrody, a nawet ministerialnych urzędników.
Na przeszkodzie stoi chyba wyłącznie
obawa i sprawa Rospudy. Ministerstwo
chyba woli dmuchać na zimne i nie podejmować decyzji, które organizacje zielonych mogłyby zaskarżyć. Chyba tylko
w ten sposób można już tłumaczyć brak
podpisu ministra, którego trudno zrozumieć w sytuacji, jeśli na jego biurku leżą
pozytywne opinie dotyczące inwestycji.
Pozostało nam wyłącznie dopytywać
się, monitować i lobbować. Na razie jednak nawet zabiegi parlamentarzystów
PiS, w tym senatora Adama Lipińskiego,
nie przynoszą żadnych rezultatów.

CO Z TĄ DROGĄ?

Droga Jelenia Góra Wrocław nie znalazła się na liście kluczowych inwestycji
związanych z Euro 2012. Samorządy
z Kotliny Jeleniogórskiej są niezadowolone, a władze województwa uspokajają.
Patryk Wild członek zarządu mówi, że
w kontekście Euro 2012 ważniejsze jest
połączenie kolejowe, które będzie modernizowane. Szybciej też powinna powstać
droga ekspresowa S-3 łącząca autostradę A4 z Lubawką.
Z tą opinią nie zgadzją się radni wojewódzcy PO i PSL, którzy domagają się
wpisania na listę łącznika Bolków- Jelenia
Góra. Chodzi o budowę pasów wolnego
ruchu na całym odcinku tej drogi. Na
razie takie pasy powstają na podjazdach
w Kaczorowie i Radomierzu.
Tymczasem inny członek zarządu Piotr

Borys deklaruje, że jeśli pozostaną pieniądze, to samorząd województwa przeznaczy je na projekt obwodnicy Szklarskiej
Poręby oraz wykup niezbędnych działek.
Zdaniem Piotra Borysa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w najbliższych latach będzie miała wiele potknięć
w stylu Rospudy. Wówczas, aby zdążyć
wydać unijne pieniądze, będzie trzeba
szukać gotowych projektów.
Warto dodać, że Szklarska Poręba ma
koalicjantów także wśród najbliższych sąsiadów, w tym największego Jelenią
Górę. Ale podkreślić też trzeba pozytywne
reakcje Piechowic, Starej Kamienicy
i Świeradowa. Nawet Starosta Jeleniogórski mówiąc o problemach komunikacyjnych mówi o obwodnicy Szklarskiej
Poręby.

BEZRADNI RADNI POWIATOWI
Ten tytuł doskonale odzwierciedla
możliwości radnych powiatowych ze
Szklarskiej Poręby. Maciej Abramowicz i
Julian Lachowicz, którzy są w opozycji
wobec obecnego zarządu powiatu, nie
ukrywają, że ich możliwości są niewielkie.
Mimo, że zgłaszają konieczność np. remontów ulic powiatowych w Szklarskiej
Porębie, to ich interpelacje i wnioski pozostają bez echa. Powodem tego jest
pusta kasa starostwa.
Należy podkreślić, że Julian Lachowicz
i Maciej Abramowicz zaproszeni na sesję

Miejski Biuletyn Informacyjny

Rady Miasta przyszli i złożyli wyczerpujące
odpowiedzi na pytania miejskich rajców.
Dwukrotnie nie przyszedł trzeci z radnych
Ryszard Nowak. Za pierwszym razem telefonicznie poinformował, że jest chory. Za
drugim razem już nie informował.
Wydawca: Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700
Redakcja: biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Zakład Usługowo-Handlowy „DDR”;
58-503 Jelenia Góra;
ul. Lwówecka 18; tel. 075 6437991

