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Mieszkańcom Szklarskiej Poręby oraz gościom,
którzy zawitają do Państwa domów w czasie Świąt Bożego Narodzenia,
składam serdeczne życzenia wesołych i spokojnych Świąt,
które dają radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija
i aby czar Świąt Bożego Narodzenia
w naszych sercach trwał przez cały pomyślny Nowy Rok!

Burmistrz Szklarskiej Poręby
Arkadiusz Wichniak

W NUMERZE
Nie tylko narty

str. 2

Będą dopłaty do wody

str. 3

Komunikacyjne zmiany
12 miesięcy minęło
Dla zysku miasta

str. 3

str. 4

str. 5

Wiosną wiadą koparki

str. 6

Chirurgia na miejscu

str. 8

Kalendarium imprez

Biuletyn Informacyny Miasta Szklarska Poręba 21 grudnia 2007 nr 7/07 (07)

str. 7

NIE TYLKO NARTY
ALPEJSKI KLIMAT
Góry Izerskie i zachodnia cześć Karkonoszy czyli rejon Szklarskiej Poręby to
miejsce, gdzie notowane są największe
opady śniegu. Im dalej na wschód Karkonoszy tym opady są mniejsze. Ale to nie
jedyny walor wyjątkowego mikroklimatu
Szklarskiej Poręby, który doceniono już
w latach trzydziestych XX wieku. Wówczas w mieście zaczęły powstawać pierwsze domy uzdrowiskowe i liczne szpitale,
w tym chorób płuc. Na wysokości 1000 m
n.p.m. panują warunki zbliżone do tych,
jakie są na 2000 m w Alpach. Odkryli to
sportowcy. Polscy kadrowicze często bywają w Szklarskiej Porębie na obozach
kondycyjnych. Specyficzny mikroklimat
tworzą torfowiska oraz śladowe ilości radonu, który przedłuża młodość i dostarcza
sił witalnych.
ZOBACZ KONIECZNIE
Szrenica (1362 m n.p.m.) górująca na
Szklarską Porębą. Na szczyt można wyjechać kolejką linową. Dalej, bardzo łatwym szlakiem, koniecznie trzeba wybrać
się nad Śnieżne Kotły – jedno z najpiękniejszych miejsc w Sudetach, legendarny
ogród Ducha Gór, władcy Karkonoszy.
Nieco wcześniej, można przejść na drugą
stronę granicy do Źródeł Łaby.
Wodospady: Kamieńczyk i Szklarka to
obowiązkowy punkt programu wizyty

WAŻNE TELEFONY
Karkonoska Grupa GOPR - tel. alarmowy 985,
0601 100 300, Stacja ratunkowa Szklarska Poręba tel. 717 33 93, www.gopr.karkonosze.net.pl
Policja - tel. alarmowy 997, Komisariat Policji
Szklarska Poręba, ul. Buczka 1, tel. 717 20 72
Straż Miejska ul. Buczka 2, tel. 75 47 701,
0603 376 607
Straż Pożarna - tel. alarmowy 998, OSP tel.
717 22 88
Pogotowie Ratunkowe - tel. alarmowy 999,
Przychodnia Rejonowa SPZOZ ul. Jedności
Narodowej 11, tel. 717 21 55
Straż Graniczna - Placówka Straży Granicznej
w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach, tel. 717
23 75
Informacja Turystyczna, ul. Jedności Narodowej 1a, tel. 75 47 740, fax. 75 47 742 Informacja Narciarska, tel. 717 21 18
Informacja PKP, tel. 9436, stacja PKP ul.
Dworcowa, tel. 717 48 86
Informacja PKS, tel. 642 21 00
Postój TAXI ul. 1 Maja, tel. 717 21 03
Stowarzyszenie Euro Taxi tel. 9625

Muzea i galerie Dom Carla i Gerharta Hauptmannów Oddział Muzeum Karkonoskiego w
Jeleniej Górze, ul. 11 Listopada 23, tel. 717 26
11. Czynne wt, cz, pt od 9:00 do 15:30, śr, sob,
ndz do 16:30.Wstęp: dorośli 4 zł, dzieci 2 zł
Muzeum Energetyki ul. Jeleniogórska 2, tel.
717 55 39 , Czynne we wtorki w godz. 9.00 –
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w Szklarskiej Porębie. Przy okazji można
też spróbować przewrócić głaz „Chybotek”. Na razie ta sztuka nie udała się nawet
największym siłaczom.
Koniecznie trzeba wybrać się na Wysoki Kamień w Górach
Izerskich. To najlepszy
punkt widokowy, z którego można podziwiać
panoramę na całe pasmo Karkonoszy i Kotlinę Jeleniogórską.
PO NARTACH
Po całodniowych szusach i wycieczkach w
Szklarskiej Porębie nadal
jest co robić.
W Muzeum Minerałów
i Skamieniałości prezentowane są skarby ziemi
i jedna z największych kolekcji skamieniałości dinozaurów. Muzeum Karkonoskie
prezentuje historię Szklarskiej Poręby.
W Starej Chacie Walońskiej snute są opowieści o skarbach Karkonoszy i Walończykach – pierwszych poszukiwaczy minerałów i ziół. W Leśnej Hucie można poznać
tajniki wytopu szkła, a w Ośrodku Edukacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego
jest multimedialna prezentacja o przyrodzie i historii turystyki w Karkonoszach,
obok której nie można przejść obojętnie.

Na wieczornych gości w mieście czekają liczne restauracje i kluby nocne, z muzyką taneczną i koncertami live. A kuligi
z pochodniami w zimowej górskiej scenerii
to niezapomniana atrakcja.

ZOBACZ W SIECI:
www.szklarskaporeba.pl
www.sudetylift.com.pl
www.bieg-piastow.pl
www.karkonosze.info.pl
www.karkonosz.pl
www.e-szklarska.com
www.tryzyg.pl

INFORMACJA TURYSTYCZNA
0 75 75 47 740

INFORMATOR

12.00, pozostałe dni uzgadniać telefonicznie.
Wstęp wolny
Muzeum Mineralogiczne ul. Kilińskiego 20, tel.
0607 100 880 Czynne wtorek – sobota od
10.00 do 18.00, niedziela od 10.00 do
16.30.Wstęp: dorośli 5 zł, ulgowy 3 zł
Muzeum Ziemi ul. Jeleniogórska 9, tel. 717 32
87, Czynne codziennie w.od 09.00 do 18.00
Skały i minerały świata. Wstęp wolny Stara
Chata Walońska, ul.Kołłątaja 12, tel. 717 29 56
(oferta dla grup, terminy uzgadniać telefonicznie).
Dom Wlastimila Hofmana ul. Matejki 23, tel.
717 27 52. Termin zwiedzania najlepiej ustalić
telefonicznie
Leśna Huta ul. Kołłątaja 2, tel. 717 23 03.
Czynna codziennie od 10:00 do 18:00. Wstęp:
dorośli 4 zł, dzieci 2 zł. Termin zwiedzania najlepiej ustalić telefonicznie.
Galeria Autorska „Kokon” Artyści Plastycy Beata i Janusz Koneccyul. Pstrowskiego 5a, tel.
717 34 88. Czynne codziennie oprócz poniedziałków od godz. 10:00 do 17:00. Wstęp
wolny.
Galeria Fotografii Artystycznej J. Korpalaul. Kilińskiego 3, tel. 717 21 91. Czynna od czwartku
do niedzieli od godz. 10.00 do 17.00. Wstęp

dorośli 3 zł, dzieci 2 zł, grupy 1,50 zł
Kamienny – Krąg 2000 Galeria plenerowa Zbigniewa Frączkiewicza przy ul. Słonecznej.
Wstęp wolny.www.zbignief.3d.pl
Manufaktura Ceramiki artystycznej „CER –
ARS” ul. Demokratów 32, tel. 717 27 15
Galeria Izerska ul. Dworcowa 4, tel. 717 23
72, 0603 081 694, e_mail: krak@pnet.pl
Galeria Autorska „Olito-Art.” galeria funkcjonuje
na www.ollitoart.pl - dla szczególnie zainteresowanych możliwość zwiedzania w domu po telefonicznym uzgodnieniu terminu tel. 717-33-31.
Służba zdrowia SPZOZ Przychodnia Rejonowa
ul. Jedności Narodowej 11, tel. 717 21 55
spzoz.szklarska@op.pl NZOZ Szpital Chorób
Płuc i Nowotworów "Izer-Med" Sp. z o.o. ul. Sanatoryjna 1, tel. (0-75) 64 36 400
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Izer-Med" ul.
Szpitalna 1, tel. 717 20 13
Centrum Pumonologii i Alergologii ul. Franciszkańska 30, tel. 717 20 51, www.cpia.pl
Centrum Rehabilitacji Rolników „KRUS" ul. Kopernika 14, tel. 717 30 01, krusgranit@op.pl ,
www.crrkrus.pl
Zakład Mikrochirurgii Oka "WZROK" S.A. ul.
Osiedle Podgórze 13, tel. 717 25 39,
wzrok@wzrok.kom.pl, www.wzrok.com.pl
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KOMUNIKACYJNE ZMIANY
Krycha Bus już nie świadczy przewozów
w Szklarskiej Porębie. Jej miejsce zajęła
RO-KO Car Service Sp. z o.o. z siedzibą
przy ul. Podchorążych 1/32 w Jeleniej Górze, tel. 075 64 54 000.
W związku z tym zmienił się też rozkład
jazdy (publikujemy go poniżej). Niestety
nowy przewoźnik uznał, że kursy opłacalne są wyłącznie w dni nauki szkolnej.
Nowy rozkład jazdy obowiązujący od 3
grudnia nie jest już tak dogodny jak za
czasów Krycha- Bus (firma ta wycofała
się ze wszystkich lokalnych połączeń, swą
działalność skupiając na trasie Jelenie
Góra – Wrocław).
W związku ze zmianami nie brakuje
więc narzekań mieszkańców Szklarskiej
Poręby Dolnej na zmniejszoną liczbę połączeń, oraz przede wszystkim na likwidację kursów w soboty i niedziele. Władze
miasta prowadzą rozmowy z przewoźnikiem, jednak ostateczna decyzja należy
do niego.
Nie brakuje opinii, że kilka kursów w sobotę i niedzielę przyniosłyby zysk dla przewoźnika, zwłaszcza, gdyby linię wydłużył
do wyciągu na Szrenicę. Trasa przez
Szklarską Porębę Średnią obok muzeum
i przez Dolinę Szczęścia, gdzie też są wy-

ciągi narciarskie, mogłaby się cieszyć po- W kierunku Szklarskiej Poręby Górnej:
pularnością. Wielu narciarzy ma- Nr
Przystanek
S
S
S
S
S
jąc pewność, że mogą do wycią1 Szklarska Poręba Kościół 07:26 08:26 09:20 13:05 14:05
gów dojechać i wrócić regularnym
połączeniem, samochody zosta- 2 Szklarska Poręba Tęcza 07:29 08:29 09:23 13:08 14:08
3
Sz. P. Rzemieślnik
07:31 08:31 09:25 13:10 14:10
wiłoby w pensjonatach.
Na razie dla narciarzy firma 4 Szklarska Poręba Wzrok 07:32 08:32 09:26 13:11 14:11
planuje uruchomić weekendową 5 Szklarska Poręba Tunel 07:34 08:34 09:28 13:13 14:13
komunikację autobusową z cen- 6 Szklarska Poręba PKP 07:35 08:35 09:29 13:14 14:14
trum pod wyciąg oraz do Jaku7
Sz. P. Biała Dolina
07:36 08:36 09:30 13:15 14:15
szyc. Na początek dobre i to, ale
Sz. P. Krokus
07:39 08:39 09:33 13:18 14:18
frekwencja na tych trasach by- 8
łaby znacznie wyższa, gdyby au- 9 Szklarska Poręba Górna 07:41 08:41 09:35 13:20 14:20
tobusy ruszały ze Szklarskiej 10
Sz. P. Szkoła
07:44 08:44 09:38 13:23 14:23
Dolnej.
Rozkład jazdy weekendowych autobu- W kierunku Szklarskiej Poręby Dolnej:
sów na trasie PKP – wyciąg na Szre- Nr
Przystanek
S
S
S
S
nicę i centrum – Jakuszyce w momen- 1
09:00 12:40 13:40 14:35
Sz. P. Szkoła
cie składania tego numeru Biuletynu
2 Szklarska Poręba Górna 09:03 12:43 13:43 14:38
nie był jeszcze znany. Komunikacja
09:05 12:45 13:45 14:40
Sz. P. Krokus
ma ruszyć 21 grudnia. Podczas ferii 3
09:08 12:48 13:48 14:43
Sz. P. Biała Dolina
autobusy pod wyciąg i do Jakuszyc 4
5
Szklarska Poręba PKP 09:09 12:49 13:49 14:44
mają jeździć codziennie.
Rozkład jazdy autobusów w dni
szkolne na trasie Szklarska Poręba
Dolna Kościół – Szklarska Poręba
Górna – Szklarska Poręba Szkoła
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Szklarska Poręba Tunel 09:10 12:50 13:50 14:45

7

Szklarska Poręba Wzrok 09:12 12:52 13:52 14:47

9

Szklarska Poręba Tęcza 09:15 12:55 13:55 14:50

8

Sz. P. Rzemieślnik

09:13 12:53 13:53 14:48

10 Szklarska Poręba Kościół 09:18 12:58 13:58 14:53

BĘDĄ DOPŁATY DO WODY

Wodociągowa spółka chce podnieść
ceny. Z przedstawionego władzom miasta
cennika wynika, że Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji chce, aby od 1
stycznia w ścieki kosztowały 5,78 brutto,
a woda 5,08 brutto.
Zaproponowane przez wodociągi ceny
są wyższe o tych, jakie prezentowano
przed rokiem, kiedy obrazowano w jaki sposób przez najbliższych kilka lat będą się
zmieniać opłaty za wodę i ścieki. Jak się
okazało mieszkańcy zaczęli oszczędzać

wodę. To spowodowało, że koszty stałe
(podatki od nieruchomości, amortyzacja)
są przeliczone na mniejsze zużycie wody.
Na te podwyżki nie zgodziły się władze
miasta, które odrzuciły przedstawiony taryfikator uzasadniając swą decyzję nie
udokumentowanymi kosztami. Zgodnie
z prawem jest to jedyny sposób na to,
aby odrzucić cennik. Spółka nie zgadza
się ze stanowiskiem samorządu i uchwałę
zaskarży do wojewody. Jeśli wojewoda
stanie po stronie spółki, to niestety od 1

stycznia ceny wody i ścieków będą wyższe. Jeżeli jednak przyzna rację władzom
miasta, to spółka będzie musiała zweryfikować swój cennik i ponownie go przedstawić do akceptacji. Wówczas nowe
ceny weszłyby w życie od 1 kwietnia.
Bez względu na wszystko podwyżek
nie unikniemy, a ewentualne różnice
mogą sięgać kilku groszy. Dlatego już
trwają dyskusje na temat dopłat. Jest kilka
pomysłów na to, aby mieszkańcy nie odczuli zmiany cen wody.

JAK SPRZEDAĆ NIERUCHOMOŚĆ

W pierwszych tygodniach tego roku
wstrzymano wszystkie, planowane przez
poprzedników, sprzedaże małych działek.
Jak się okazało, niektóre można połączyć
i wystawić na przetarg jako duże atrakcyjne
nieruchomości. Te mniejsze do sprzedaży
trafiły dopiero na początek grudnia. Przetargi poprzedzono dłuższą i szerszą niż dotychczas akcją promocyjną. Opłacało się to,
ponieważ cztery działki położone z dala od
centrum i wyciągu sprzedane zostały za

prawie 120 zł za metr kwadratowy.
Dla porównania w ubiegłym roku działki
miasto sprzedawało po niecałe 30 zł za
metr kwadratowym. Przykładem może być
nieruchomość przy ulicy Osiedle Podgórze. Poprzedni samorząd sprzedał ją za
nieco ponad 20 tysięcy złotych. Nabywcy,
którzy kupowali działkę chyba jej nie oglądając, zażądali od miasta zamiany działki
na inną. Jak się okazało sprzedano im
działkę ze słupem energetycznym, któ-

rego nie było w dokumentacji.
Rada miasta jednak nie zgodziła się
na zamianę. Nieruchomość odkupiono
płacąc wszystkie koszty. W sumie za
wszystko miasto zapłaciło niecałe 30 tysięcy złotych. Na przetarg działkę wystawiono za 45 tysięcy złotych, a sprzedano
za ponad 100 tysięcy. Tym razem nabywca jest już świadomy, że kupił nieruchomość ze słupem energetycznym.
Opłaca się dobrze promować.
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12 MIESIĘCY MINĘŁO
Rok połowicznych sukcesów – tak można
określić mijające 12 miesięcy. Przez ten
czas udało się rozpocząć kilka przedsięwzięć, których efekty będą widoczne dopiero za jakiś czas. Przeprowadzono też
dokładną inwentaryzację stanu miasta.

Sprawa wyciągu
Inwestycje narciarskie na Szrenicy zajmują najważniejsze miejsce w pracach samorządu od początku tej kadencji. Wiele
rzeczy udało się przyspieszyć, wiele jest jednak poza zasięgiem samorządu.
Po kilku miesiącach negocjacji i po kilku
wyjazdach do Warszawy, poprzedni Główny
Konserwator Przyrody podpisał zgodę na inwestycje na Szrenicy. Jest to pierwszy z wielu
dokumentów niezbędnych do tego, aby rozpocząć prace budowlane. Jednak zmiany
rządu spowolniły całą procedurę. Kolejna decyzja jest już przygotowana i pozytywnie zaopiniowana na wszystkich ministerialnych
szczeblach. Potrzebuje jednak podpisu Głównego Konserwatora Przyrody, którego nowy
Minister Środowiska wciąż jeszcze nie powołał. I nie wiadomo, kiedy to zrobi.
Sprawa boiska
Wyjazdy do Warszawy w sprawie wyciągu powiązane były też
z innymi inwestycjami.
Dwie wizyty w ministerstwie sportu wystarczyły,
aby w Szklarskiej Porębie mogło powstać boisko sportowe z programu „Blisko boisko”.
Miało ono być gotowe do
końca roku, jednak rządowe problemy, zarzuty
dla ministra sportu, a też
i szefa PZU (sponsora
programu), a później wybory parlamentarne wydłużyły całą procedurę.
Po pół roku, pod koniec
listopada do Szklarskiej
Poręby dotarły ostatnie
dokumenty w tej sprawie. Inwestycja jednak
ukończona zostanie dopiero na wiosnę. Dotychczas udało się przygotować teren na
ulicy Waryńskiego. Jak zejdą śniegi, układana będzie sztuczna nawierzchnia, zamontowane zostaną trybuny, oświetlenie, ogrodzenie i oczywiście bramki.

Sprawa Euro2012
Przyznanie Polsce i Ukrainie praw do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
w 2012 roku rozbudziły wiele nadziei. Szklarska Poręba rozpoczęła starania o to, aby
pod Szrenicą było zlokalizowane centrum
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pobytowe jednej z drużyn piłkarskich. Złożona oferta przeszła szczeble wojewódzkie i
trafiła na listę projektów rekomendowanych
do realizacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Sceptycy uważają, że Szklarska
Poręba nie ma szans na goszczenie piłkarskiej drużyny, ponieważ jest położona za daleko od stadionu piłkarskiego we Wrocławiu.
Jednak pamiętać trzeba, że ostateczną decyzję podejmują zespoły piłkarskie, a argument
o wyjątkowym klimacie idealnym dla sportowców dotychczas przekonywał wszystkie komisje weryfikujące projekty. Ostateczna decyzja w tej sprawie miała zapaść przed
zmianą rządu, ale do tej pory nie ukazało się
rozporządzenie ministra.
Sprawa inwestycji
Szklarska Poręba nie ma już wielu terenów inwestycyjnych. Pierwsze miesiące pokazały, jaka była dotychczasowa skala wyprzedaży majątku miejskiego, który zamiast
przeznaczać pod inwestycje dające długookresowe dochody budżetowe, sprzedawano zadowalając się niewielkimi kwotami
z przetargów. Wiele atrakcyjnych, dużych
działek podzielono na małe i w ten sposób
sprzedano pod niewielką zabudowę miesz-

kaniową. Sprzedano też duże atrakcyjne
działki, wcześniej nie wprowadzając zmian w
zapisach studium i planu zagospodarowania
przestrzennego, co w efekcie spowodowało,
że dzisiaj w mieście zamiast hoteli powstają
apartamentowce.
Szklarska Poręba na wiosnę wzięła udział
w targach inwestycyjnych. Przygotowana została ogólna oferta, która jest rozpowszechniana w całej Polsce. Zgłaszają się zainteresowani inwestorzy. Pierwsze efekty powinny
być widoczne już w przyszłym roku.

Sprawa finansów
W tym roku, po wielu zabiegach, udało się
odzyskać znaczną cześć długu od likwidatora
TBS. Jednak skala wszystkich zaległości wobec miasta sięga przeszło 1,3 mln złotych.
Rozmowy prowadzone z dłużnikami przynoszą pierwsze efekty. Do miejskiej kasy wpłynęło już ponad 100 tysięcy złotych. Większością spraw już zajmują się komornicy.
Niektóre nieruchomości trafiają na licytację.
Zaległości sięgają kilku lat wstecz. W tym
roku nie umorzono żadnych podatków. Podobnie ma być w następnych latach.
Usprawnienie ściągalności podatków to
priorytetowe zadanie na nowy rok. Nie chodzi o to, aby rosły zaległości i odsetki karne,
lecz aby do kasy miejskiej spływały na bieżąco wszystkie bieżące opłaty niezbędne,
aby w mieście można było remontować
drogi, utrzymać czystości, czy polepszać infrastrukturę turystyczną.

Sprawa szarej strefy
Usprawnienie ściągalności podatków
wiąże się także z działalnością tzw. szarej
strefy. Prowadzący ukrytą działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli idzie o wynajem pokoi,
mogą podczas ferii zimowych spodziewać się
wizyty straży granicznej,
która ma prawo prowadzić takie kontrole. Została przygotowana lista
obiektów, które reklamują się w internecie,
mimo, że nie mają zarejestrowanej działalności
gospodarczej. Wobec
nich sprawy będą kierowane do urzędu kontroli
skarbowej. To samo dotyczy powstających w
mieście apartamentów.
Lokale te będą pod
szczególną obserwacją
i kontrolą. Zdobyte dowody na prowadzoną
działalność gospodarczą
natychmiast
zostaną
skierowane do UKS.
Jest też lista obiektów, wobec których są
podejrzenia, że zaniżają faktyczne obłożenie. Tam straże: graniczna i miejska wyrywkowo będą prowadzić kontrolę zameldowanych gości.
Szykowane są też premie dla wszystkich,
którzy rzetelnie ściągają opłatę miejscową.
Już na wiosnę ich obiekty będą za darmo
szczególnie promowane na miejskiej stronie
internetowej, która zostanie całkowicie przebudowana. Będzie się opłacało być uczciwym.
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Sprawa komunikacji
Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką
udało się osiągnąć w tym roku, to dodatkowe
połączenia kolejowe. Po latach zastoju, teraz
do Szklarskiej Poręby w sezonie można dojechać siedmioma parami pociągów z najważniejszych dla nas regionów: Pomorze
Zachodnie i Kaszuby, Wielkopolska, Lubuskie, Mazowsze, Dolny Śląsk. Trwają prace
nad usprawnieniem dojazdu ze Śląska.
Nowością jaka się pojawiła na początku
lata były nowe połączenia autobusowe. Po
rozmowach z firmą Krycha Bus, uruchomiono
autobusy na trasach dotychczas nie obsługiwanych z Jeleniej Góry przez Szklarską
Dolną, przez Średnią do Górnej. Zmiany w firmie Krycha Bus w październiku spowodowały,
że linię tę obsługuje nowa spółka Ro-Ko Car
Service. Ta sama firma z początkiem grudnia
uruchomiła połączenia wewnątrz miasta (więcej na ten temat na stronie 3).
Sprawa administracji
W grudniu wprowadzony został nowy regulamin organizacyjny urzędu miasta. Niektóre
wydziały zostały połączone, co ma usprawnić
przepływ informacji między urzędnikami. Na
dniach uruchomiony zostanie wydział obsługi
interesantów. Wprowadzany jest elektroniczny obieg dokumentów. Część spraw
wkrótce będzie można załatwić przez internet.
Wszystkie te zmiany maja poprawić obsługę mieszkańców, ale też będą pomocne w
ocenie pracy urzędników. Najsłabsi odpadną.
Podsumowanie
Rok 2007 dla nowych władz był okresem
sprawdzania faktycznego stanu miasta, oraz
rozpoczęciem działań, które mają przynieść
owoce w najbliższych latach. Inwestorów nie
sprowadza się z dnia na dzień.
Finanse Szklarskiej Poręby są w słabej
kondycji, ale są też spore szanse na ich poprawę. Nadal będą prowadzone oszczędności, ale jednocześnie przykładana będzie
większa dbałość do ściągalności bieżących
należności.
Zadaniem kluczowym gwarantującym rozwój miasta nadal jest rozbudowa SkiAreny
Szrenica, ale także „przybliżenie” Jakuszyc
i promocja miasta jako najlepszego w tej części Europy ośrodka narciarstwa biegowego.
Rozwój komunikacji wewnętrznej musi
zmierzać w kierunku skibusów znanych
z krajów alpejskich. W komunikacji zewnętrznej niezbędna jest większa współpraca samorządów z całego regionu, aby skrócić
czas podróży samochodem i pociągiem
w kierunku Wrocławia i Zielonej Góry.

DLA ZYSKU MIASTA

Jak już informowaliśmy zmieniły się zasady użytkowania parkingów pod wyciągiem na Szrenicę. Na miejskich terenach
ustawione zostały automaty pobierające
opłaty za parkowanie.

Stanowiska byłych dzierżawców nie podzielił jednak sąd, który uznał racje miasta.
Jednym z wysuwanych przez samorząd argumentów było działanie na korzyść mieszkańców, a dotychczasowa umowa z dzierżawcami nie dawała szans realizacji
ustawowych obowiązków samorządu. Chodziło o kwotę dzierżawy. Dotychczasowi

docznym miejscu. Brak biletu parkingowego
oznaczać będzie karę. Pierwsza godzina za
parkowanie pod wyciągiem kosztuje 3 złote,
a każda kolejna 2 złote. Opłaty obowiązują
też na placach parkingowych przy ulicy Kilińskiego (Kamienny Krąg) oraz przy ulicy Turystycznej (parking przy wyciągu na Szrenicę
i plac obok marketu Albert).
Nie wszystkim się to podoba. Przede
wszystkim byłym dzierżawcom parkingów
pod wyciągiem, którzy sprawę skierowali do
sądu domagając się anulowania wręczonego im wypowiedzenia. Przed sądem starali się udowodnić, że miasto może im wypowiedzieć umowę tylko wówczas, gdy na
parkingach rozpocznie się proces inwestycyjny. Ich zdaniem ustawienie parkomatów
nie jest inwestycją.

dzierżawcy do miejskiej kasy od lat wpłacali
miesięcznie nieco ponad 3600 złotych netto.
Poprzednie władze miasta nigdy nie szacowały ile można uzyskać z takich dzierżaw. W
tym roku po raz pierwszy poważnie pochylono się nad tym tematem. Uznano, że
Szklarska Poręba zarobi znacznie więcej,
jeśli samodzielnie poprowadzi parkingi i wypowiedziano dzierżawcom niekorzystną dla
miasta umowę.
Dzisiaj można tylko szacować ile miasto
zarobi na parkingach. Po pierwszym weekendzie 15 i 16 grudnia, kiedy z wyciągu korzystała garstka narciarzy, wpływy z biletów
wyniosły prawie 2 tysiące złotych. Przypomnijmy, że miasto z dzierżaw dostawało
nieco ponad 3600 złotych miesięcznie.

Kierowcy są zobowiązani wykupić bilet
parkingowy i umieścić go za szybą w wi-

EPIZODY PRZESZKOLNE

Przedszkole nr 2 za zbiórkę, odzysk

i ponowne przetworzenie aluminiowych
puszek po napojach, przez fundację

RECAL zostało nagrodzone odtwarza-

czem DVD, koszulkami i puszkami -

skarbonkami.
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WIOSNĄ WJADĄ KOPARKI !

Brunatna barwa wody po każdych intensywniejszych opadach, częste awarie
sieci, niedostateczne ciśnienie lub wręcz
braki wody w okresach nasilonego ruchu
turystycznego to codzienność. Szansą na
zmianę tej sytuacji jest kompleksowa modernizacja istniejącej i budowa nowej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej.
W grudniu 2005 r. Komisja Europejska
podjęła decyzję o dofinansowaniu
w wysokości 85% kosztów inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych na obszarze Kowar, Mysłakowic, Podgórzyna i Szklarskiej
Poręby, co oznaczało, że te gminy otrzymały od Unii blisko 50 mln. euro. Wartość
inwestycji wyceniona była wg poziomu cen
z 2004 r. na kwotę niewiele ponad 58 mln.
euro. Blisko 91 % wydatków stanowią
koszty budowy i montażu sieci i urządzeń
wodno-kanalizacyjnych, a około 9 % stanowią koszty przygotowania dokumentacji
technicznej budów, dokumentacji przetargowych, powołania inżyniera kontraktu, nabywania gruntów oraz obowiązkowej promocji Projektu.
Wyrażane są poglądy, że realizację inwestycji można było prowadzić ze środków budżetu miasta i rozłożyć ją na wiele
lat. Jest to nierealne. Np. budżet Szklarskiej Poręby dysponuje rocznymi dochodami własnymi rzędu 10 mln. zł. Indywidualne starania o dotacje dla Szklarskiej
Poręby nie dawały szans na uzyskanie
dofinansowania w maksymalnej, tj. 85%

wartości inwestycji. Tak wysokie dotacje
Komisja Europejska przyznaje projektom
o znaczeniu ponadlokalnym.
W naszym mieście w ciągu maksymalnie trzech najbliższych lat zmodernizowanych i wybudowanych zostanie ponad 17
km sieci wodociągowych, zmodernizowane będą przepompownie i stacje uzdatniania wody. System kanalizacyjny wzbogaci się o niemal 50 km kolektorów
sanitarnych, zbudowana zostanie nowa
oczyszczalnia ścieków przy ul. Hofmana, a
stare oczyszczalnie zostaną zlikwidowane.
Od wiosny prace budowlane w poszczególnych rejonach miasta będą przebiegały
wg harmonogramów wykonawczych, a informacje na ten temat będą z wyprzedzeniem przekazywane mieszkańcom tych rejonów.
Koszt inwestycji w Szklarskiej Porębie
wyniesie 32,6 mln. Euro.
Przy średnim aktualnym kursie euro
wynoszącym około 3,6 zł za 1 euro wartość inwestycji w naszym mieście wyniesie ponad 117 mln. zł. Jeszcze raz należy
przypomnieć, że roczne dochody własne
budżetu miasta wynoszą około 10 mln zł.
Nie jest jednak możliwe, aby całość
kosztu inwestycji poniosła Unia Europejska.
W tej sytuacji część kosztów poniesiemy wszyscy. Cena wody będzie wyższa. Musi wzrosnąć do poziomu zapewniającego spłatę kredytu uzupełniającego
pieniądze unijne. Ale ten wzrost nie może

i nie będzie dramatycznie wysoki. Mamy
świadomość ograniczonej zasobności
portfeli mieszkańców oraz świadomość
faktu, że ceny wody i ścieków nie mogą
pozbawić gestorów obiektów turystycznych i gastronomicznych szans na prowadzenie konkurencyjnej działalności
w relacji do innych gmin, w tym sąsiadów
zza południowej granicy.
Podkreślić trzeba, że zgodnie z obowiązującym prawem unijnym od 1 stycznia
2011 r. gminy, które nie będą posiadały
wymaganego systemu odprowadzania
i oczyszczania ścieków zapłacą corocznie
wysokie kary za zanieczyszczanie środowiska. Z tych samych powodów skończy
się czas dzikiego i bezkarnego odprowadzania ścieków na łąki, do rowów, strumieni itp. Takie praktyki staną się po prostu
nieopłacalne i będą przez służby miejskie
karane. Szacunkowe wyliczenia dowodzą,
że koszt eksploatacji bezodpływowego
szamba (przelewowe nie będą mogły funkcjonować ) jest czterokrotnie wyższy od
kosztu korzystania z sieci kanalizacyjnej.
Naszą wspólną i ważną powinnością
jest budowanie atmosfery życzliwej
współpracy, wolnej od rysującego się podziału na Spółkę i mieszkańców gmin.
Tego nam wszystkim życzymy również
z okazji zbliżających się Świąt.
Zarząd Karkonoskiego Systemu
Wodociągów i Kanalizacji

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

W wyniku odbytego w czerwcu 2007r.
konkursu na stanowisko dyrektora, funkcję tę od września b.r. pełni mgr Halina
Słomka.
Zadaniem priorytetowym placówki
przewidzianym do realizacji w roku szkolnym 2007/2008 jest edukacja regionalna.
W związku z tym, aby rozbudzić w dzieciach zainteresowanie własnym regionem, dzieci odbywają liczne wycieczki po
najbliższej okolicy, poznają legendy, uczą
się kultywowania tradycji i obrzędów,
współpracują z licznymi instytucjami,
umacniając w ten sposób poczucie przynależności do miejsca zamieszkania.
Dzieci z naszego przedszkola brały udział
w akcji „Sprzątanie Świata”, w imprezie integracyjnej z rodzicami zorganizowanej
z okazji „Święta pieczonego ziemniaka”.
Prezentowały swoje zdolności wokalne,
taneczne i recytatorskie podczas obchodów Dnia Seniora i Festynu Mikołajkowego na Esplanadzie. Odwiedziły swoich
o rok starszych kolegów z klasy I ze SP nr
1 i SP nr 5. Grupy starsze zaprosiły kolegów z PS nr 2 i SP nr 1 na uroczystości
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andrzejkowe, gdzie integrowały się podczas wróżb i lania wosku.
Dzięki uprzejmości władz miasta oraz
przedstawicieli wielu instytucji odbyły między innymi spotkania z Burmistrzem Szklarskiej Poręby, dzieci brały udział w prelekcji
„Skały i minerały Karkonoszy” w Karkono-

skim Centrum Edukacji Ekologicznej, odwiedziły Posterunek Policji, Bibliotekę Miejską. Za umożliwienie nam bliższego
poznania tych obiektów przedszkolaki składają serdeczne PODZIĘKOWANIA.
Do realizacji w/w treści bardzo chętnie
angażują się rodzice oferując swoją po-

moc. Wspólnie z dziećmi biorą udział
w organizowanych konkursach np. wykonanie postaci Liczyrzepy czy drzewa genealogicznego swojej rodziny, za co Im
także bardzo dziękujemy. Do tej pory
dzieci miały zorganizowane dwie wycieczki autokarowe do Teatru Animacji w
Cieplicach oraz Muzeum Przyrodniczego i pasieki pszczół.
W najbliższym czasie 19. 12. 07r.
podtrzymując coroczną tradycję
przedszkolaki przedstawią Jasełka.
Przedszkole nasze 2 lutego 2008r.
organizuje dla wszystkich mieszkańców Dzień Otwarty pod hasłem „Mali
i duzi artyści naszego miasta”. Swoje
umiejętności zaprezentują: lokalni artyści, przedstawiciele Karkonoskiego
Centrum Edukacji Ekologicznej, Nadleśnictwa, Bractwa Walońskiego, SP nr 1,
SP nr 5, oraz LO. Nie zabraknie również
występów naszych najmłodszych.
Serdecznie zapraszamy już teraz.
Bożena Bąk i Jolanta Sobczak
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KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH,
KULTURALNYCH 2007 / 2008 r.

29-30 grudnia
Wyścigi psich zaprzęgów „Na pograniczu”
- sprint Puchar Polski, Puchar Europy ESDRA
30 grudnia
Bieg Sylwestrowy
STYCZEŃ - 2008
06 stycznia
IX Bieg Tysiąclecia
10-13 stycznia
Międzynarodowe Wyścigi Psich Zaprzęgów na średnim dystansie „Szklarska Poręba-Jakuszyce Trail” VETAMIX TOUR,
PUCHAR EUROPY ESDRA
19 stycznia
Chatka Robaczka – Szklarska Poręba
19 stycznia
Flip i Flap
Zawody narciarskie dla dzieci
23 stycznia
Szus Bluz – zawody otwarte
LUTY - 2007
02 lutego
Mistrzostwa Polski w Rzeźbie ze Śniegu
– ŚNIEGOLEPY
02 lutego
Kulig Parafialny – zakończenie karnawału
07 lutego
Turniej Czterech Stoków
Zawody Narciarskie dla dzieci

08 – 24 lutego
Żywiec na Śniegu – cykl imprez rozrywkowo rekreacyjnych
08 – 10 lutego
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów, puchar Świata IFSS,
Puchar Europy ESDRA
14 lutego
Turniej Czterech Stoków
Zawody narciarskie dla dzieci
17 lutego
Puchar Radiowej Trójki w Narciarstwie
Zjazdowym
21 lutego
Turniej Czterech Stoków
Zawody narciarskie dla dzieci
27 lutego
Świat Nart – zawody otwarte
MARZEC - 2007
01 marca
XXXII Bieg Piastów
- 46 km styl klasyczny (CL) Euroloppet z
oficjalnym skrótem na 24 km
- Mistrzostwa Polski Seniorów PZN
- Wyprawa Polarna Zuchów
- Bieg Przedszkolaka
02 marca
XXXII Bieg Piastów
- 10 km styl klasyczny (CL)
- 25 km styl dowolny (F)
- 10 km styl dowolny (F)

BEZPIECZNIE W GÓRACH

Karkonosze, choć nie są wielkimi górami, potrafią sprawić wiele kłopotów. Dlatego koniecznie trzeba zachować rozsądek.
Przed wyjściem w góry warto sprawdzić
komunikat Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i prognozy pogody. Nie
wolno lekceważyć zagrożenia lawinowego.
Piesi turyści bezwzględnie nie powinni
wchodzić na zamknięte zimą szlaki. Przed
wyjściem na górską wycieczkę warto poinformować gospodarzy (recepcję), o plano-

wanej trasie wyprawy i godzinie powrotu.
Pamiętać trzeba, że zimowe czasy przejść
na szlakach są co najmniej dwukrotnie dłuższe i trudniejsze od letnich. Jeśli zmieniliśmy plany, koniecznie trzeba o tym poinformować gospodarzy pensjonatu, aby
niepotrzebnie nie organizować akcji poszukiwawczej w górach. Takie akcje kosztują,
a w tym samym czasie pomocy może potrzebować ktoś innych, kto faktycznie zaginął.

PRAWDZIWY ŚWIĘTY

Prawdziwy Święty Mikołaj odwiedził
Szklarską Porębę. Nie byle jaki przerośnięty krasnal, lecz prawdziwy biskup.
Każde dziecko, które przybyło do parku
miejskiego Esplanada otrzymało słodkości, uśmiech i zabawę. Wspaniałej atmosfery nie zepsuł nawet padający deszcz.
Mikołaj jak zwykle Szklarską Porębę
odwiedził dzięki zaproszeniu parafii pw.
Św. Maksymiliana Marii Kolbego oraz
komitetu społecznego Biała Dolina
przy współudziale samorządu.

01 marca
Turniej Miast Przyjaciół Trójki
08-09 marca
Puchar Karkonoszy FIS, Mały Memoriał
Bronka Czecha, Liga Narciarstwa Biegowego
13 -16 marca
Narciarski Slalom Gwiazd
15 marca
XI Izerski Bieg i Bieg Retro
15-16 marca
Wyścigi psich zaprzęgów, zakończenie
Pucharu Polski-sprint i średni dystans. Puchar Świata IFSS, Puchar Europy ESDRA
20 marca
Hula Kula – zawody otwarte
22 marca
Memoriał im. Egona Myśliwca w narciarstwie zjazdowym
29 marca
Ostatni Śnieg – Puchar Prezydenta Legnicy
29 marca
Puchar Burmistrza
Szklarskiej Poręby w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie
31 marca
Memoriał Włodzimierza Paszkiewicza –
Mistrzostwa Jeleniej Góry
Więcej imprez na stronie:
www.szklarskaporeba.pl

SYLWESTER W SZKLARSKIEJ

Kwadrans po północy zapraszamy na
Wielki Sylwestrowy Podniebny Show. W okolicach Urzędu Miasta rozpocznie się kilkuminutowy pokaz fajerwerków, który rozświetli noworoczne niebo. To największy w regionie pokaz,
który potrwa 10 minut.

PODATKOWE ZMIANY

Rada miasta zmieniła stawki podatku
od samochodów ciężarowych i autobusów. Szczegółowy wykaz stawek dostępny jest w biurze rady miasta, w urzędzie miasta w wydziale finansów oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej UM
www.szklarskaporeba.pl
Zmienił się też podatek od posiadania
psów, który w roku 2008 wynosi 40 złotych.
Jak już informowaliśmy, od nowego roku
opłata miejscowa wynosi 1,75 zł za każdy
dzień. Opłatę miejscową pobiera się od
osób fizycznych przebywających dłużej niż
dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, na
terenie miasta Szklarska Poręba. Nie pobiera się od osób przebywających w celach
zdrowotnych (dotyczy usług medycznych).
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MINĄŁ ROK

Szanowni mieszkańcy Szklarskiej Poręby.
Minął rok odkąd zostałem burmistrzem
mojego rodzinnego miasta. Dziękuję
wszystkim mieszkańcom za powierzenie
mi tak odpowiedzialnej funkcji. Podtrzymuję swoje zobowiązanie wytężonej
pracy, aby wszyscy byli dumni z tego, że
mieszkają w Szklarskiej Porębie.
Miniony rok wymagał ode mnie wielkiego zaangażowania w sprawy naszej
społeczności, podejmowania wielu trudnych decyzji, odbycia wielu spotkań, zdobywania nowych umiejętności i ciągłego
podnoszenia kwalifikacji. Pozwolił mi na
zapoznanie się z sytuacją społeczno- ekonomicznej naszego miasta. Z pokorą i ciekawością przyglądałem się wszystkim, nowym dla mnie zdarzeniom, które miały
miejsce. Po roku wiem, że sprawy z pozoru
najłatwiejsze do rozwiązania są w konsekwencji zawiłe i zagmatwane. Ale nabrałem
też przekonania, że problemy są po to by
je szybko i kompetentnie rozwiązywać.
Rok od wyborów okazał się za krótkim
okresem by zrealizować wszystkie zamierzone przeze mnie cele. W wielu wypadkach, brak oczekiwanych efektów spowodowany był czynnikami nie zależnymi od
mojego zaangażowania. Kilka spraw
udało się przeprowadzić. Mam wielką satysfakcję, gdy na spotkaniach z Państwem
otrzymywałem informacje o zachodzących w Szklarskiej Porębie zmianach.
Wskazywaliście na poprawiający się porządek w mieście,znaczną poprawę jakości pracy służb komunalnych, poprawę
odśnieżania miasta, wybudowane mosty,
budowanie mini boiska piłkarskiego, uruchomienie komunikacji miejskiej, zwiększenie ilości pociągów dojeżdżających do
Szklarskiej Poręby i wiele mniejszych
spraw. Szereg zgłaszanych przez Państwa spraw starałem się zrealizować
szybko, rozważnie i kompleksowo. Często
rozmawialiśmy z troską o działaniach
zwiększających dochody gminy, poprawiających bezpieczeństwo gości miasta i
mieszkańców, trudnych sprawach związanych z realizacją inwestycji wodocią-

gowo- kanalizacyjnych. Zapewniam, że te
spotkania będę kontynuował.
Dla mnie szczególną, pozytywną
zmianą jest budzące się wśród mieszkańców myślenie kategoriami dobra całej społeczności. Powstające z Państwa inicjatywy, realizowane w skali mikro –
interesujące imprezy w Szklarskiej Porębie
Dolnej, Białej Dolinie. Wiele działań realizowanych w szkołach i przedszkolach, podejmowanych przez organizacje pozarządowe pokazują, że potrafimy myśleć nie
tylko o sobie, ale także o innych. Zaangażowanie szeregu mieszkańców w porządkowanie trasy kolejowej ze Szklarskiej Poręby Górnej do Szklarskiej Poręby
Jakuszyce, rozwiązanie konfliktu drogi
Orla Skała, wytyczyło nowe standardy
pracy na rzecz naszej gminy. I tu chcę
wszystkim Państwu podziękować za pracę
na rzecz naszego miasta i jestem przekonany, że jest to jedyna droga do tego by
Szklarska Poręba była postrzegana jako
miasto ludzi aktywnych, kreatywnych, szanujących swoją pracę, a przede wszystkim
jako nowoczesne miasto turystyczne, zaspokajające potrzeby najbardziej wymagającego klienta. Pragnę podziękować
wszystkim członkom Rady Miasta – szczególnie Przewodniczącemu Rady Grzegorzowi Sokolińskiemu i przewodniczącym
komisji Rady oraz księdzu Bogusławowi
Sewarynowi. Bez ich osobistego zaangażowania szereg ważnych spraw i zamierzeń nie udałoby się zrealizować .
Oczywiście są i takie osoby, które uważają, że można było zrobić więcej i lepiej.
Z żalem stwierdzę, że w przewadze są to
osoby mało angażujące się w sprawy miasta. Ktoś już kiedyś powiedział, że najłatwiej jest krytykować a o wiele trudniej
zrobić coś pożytecznego. Wszystkie
wskaźniki założonych dochodów własnych gminy w 2007 roku zostały przekroczone i to jest też osiągnięcie. W przyszłym roku postaram się, aby sukcesów
było więcej , nie szczędząc starań i czasu.
Chciałem też, podziękować swojej rodzinie, która wszelkimi sposobami
wspiera mnie w mojej pracy i rozumie
moją ciągłą nieobecność w domu.
Arkadiusz Wichniak

CHIRURGIA NA MIEJSCU
Alpejski standard leczenia turystów chce w
Szklarskiej Porębie stworzyć Zakład Opieki
Zdrowotnej. W budynku przy ulicy Szpitalnej,
przejętym od samorządu województwa, już
trwa gruntowna adaptacja pomieszczeń, aby w
przyszłym roku można było tam otworzyć tzw.
chirurgię jednego dnia. Dzięki temu narciarze

nie będą narażeni na transport do Jeleniej
Góry, chyba, że urazy będą poważne. Przychodnia musi jeszcze kupić rentgen. Pieniądze
na ten cel, w znacznej części, mają pochodzić
z różnych programów pomocowych. NFZ też
wyraził wstępne zainteresowanie takim rozwiązaniem i jest skłonny finansować działalność.

MONITORING PARKINGU SZRENICA
Parking przy wyciągu na Szrenicę doczekał
się monitoringu. Zainstalowano na nim pięć kamer, a dodatkowa szósta jest skierowana na
wyciąg i każdy turysta wchodząc na stronę internetową www.mzgl.szklarskaporeba.pl bez
problemu zobaczy jaka sytuacja panuje zarówno na parkingu jak i na wyciągu. Parking
ma status niestrzeżonego, lecz monitorowanego, a zapis elektroniczny pozwoli na odczyt
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zapisu wideo do dwóch tygodni wstecz. System
wydatnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa,
ale jest to także test przed podjęciem programu
monitorowania najbardziej newralgicznych
punktów miasta. Miejmy nadzieję, że ten system będzie jednym z elementów programu
gminnego "Bezpieczne Miasto", do którego włączy się wiele instytucji z naszego terenu.
(it)

OBOWIĄZKOWE
ŁAŃCUCHY

Zarząd Dróg Krajowych wprowadził
obowiązek jazdy na łańcuchach na odcinku drogi krajowej od Piechowic do Jakuszyc. Obok stadionu stanie odpowiedni
znak nakazu. Informacja pojawiła się też
kilka kilometrów wcześniej przy parkingu
z „Zajazdem Piastowskim”.
Nakaz obowiązuje gdy na drodze leży
śnieg, a obowiązek jazdy w łańcuchach
mają samochody o masie całkowitej powyżej 12 ton. To są najczęściej sprawcy
zimowego blokowania dróg.
Szkoda, że w polskich przepisach nie
ma obowiązku jazdy w oponach zimowych dla wszystkich aut. Taki nakaz wprowadzili niedawno Niemcy.

ŚWIATŁO
NA POLANIE

Stowarzyszenie Bieg Piastów sprawiło
narciarzom prezent. Od 14 grudnia Polana Jakuszycka codziennie wieczorem
jest oświetlona. Dzięki temu możliwe jest
wieczorne bieganie na nartach.
Lampy zainstalowane są wzdłuż zabudowań. To pozwoliło oświetlić niemal całą
Polanę od strzelnicy po przekaźniki telefonii komórkowej. Trasa liczy 1000 metrów.
Może nie jest to wiele, ale wystarczająco
dużo, aby trenować i się zmęczyć. Światła
są włączane o zmroku i będą świecić codziennie do godziny 21.00.
W przypadku dużej frekwencji i zainteresowania lampy będą włączone dłużej.

OGŁOSZENIA

Organizacje pozarządowe zapraszamy
do bezpłatnego umieszczania swoich
ogłoszeń i informacji. Mamy nadzieję, że
dzięki udostępnieniu łam biuletynu będziecie mogli lepiej realizować swoje cele
statutowe.
Do współredagowania biuletynu zapraszamy wszystkich mieszkańców. Wszelkie pytania, sugestie, propozycje tematów
prosimy nadsyłać na adres:
biuletyn@szklarskaporeba.pl lub zostawiać na piśmie w sekretariacie urzędu
miasta.
Dziękujemy!
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