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NOWE INWESTYCJE TURYSTYCZNE

W ostatnich tygodniach udaje się finalizować pierwsze przetargi na zagospodarowanie
terenów inwestycyjnych Szklarskiej Poręby.
Podpisana została umowa na 20-letnią dzierżawę terenu obecnie zajmowanego przez bar
„Diavolo” przy ulicy 1 Maja. Na tym obszarze
do 2010 roku inwestor jest zobowiązany posta-

wić budynek, w którym będzie restauracja i
część hotelarska, a obok stanie plac zabaw
dla dzieci. Miesięczna dzierżawa sięga prawie
7500 złotych (netto) za 1000 metrów kwadratowych terenu. Do tego doliczyć trzeba podatki
od nieruchomości. Po zakończeniu dzierżawy
budynek wraz z towarzyszącą infrastrukturą

PIERWSZY RAZ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
15 sierpnia rozpoczną się zaplanowane na 3
tygodnie badania marketingowe turystów odwiedzających nasze miasto. Chcemy przebadać co
najmniej 750 naszych gości. Dzięki tym badaniom poznamy opinie turystów na temat naszego
miasta. Będziemy mogli lepiej zaplanować kierunki rozwoju oraz działań marketingowych.
Szklarska Poręba, jako miasto turystyczne, jest
produktem, towarem, jakich wiele na rynku. Konkurencja jest coraz silniejsza. Aby nie być jednym
z wielu, trzeba się czymś wyróżniać.
Współczesnym handlem rządzi marketing.
Zanim się wyprodukuje towar, wcześniej trzeba
poznać oczekiwania użytkowników. Każdy z
nas ma swoje przemyślenia na ten temat. Jednak nie chodzi tu o "nasze" opinie, lecz o opinie
i oczekiwania naszych gości.
Dlatego te badania są tak bardzo ważne,
abyśmy potrafili zaplanować odpowiedni rozwój "produktów turystycznych", oraz skuteczną
kierunkową promocję. Badania zostaną powtó-

rzone zimą, a ich wyniki, mogą być też bardzo
przydatne dla przedsiębiorców planujących
rozwój i promocję swoich firm.
Aby badania można było w ogóle przeprowadzić niezbędne jest zaangażowanie przedsiębiorców. Bez Państwa pomocy jest to niemożliwe. Zwracamy się zprośbą o pomoc w
przeprowadzeniu badań ankietowych. Wystarczy, że w każdym obiekcie (hotelu, pensjonacie, pokojach gościnnych czy restauracji) kilku
gości odpowie na pytania wypełniając anonimową ankietę.
Zapraszam na krótkie spotkanie w tej sprawie 12 sierpnia o godzinie 11.00 w Hotelu Sudety podczas którego szczegółowo omówione
zostaną prowadzone badania i ich cel, oraz
rozdane zostaną ankiety.
Badania są rekomendowane przez Lokalną
Organizację Turystyczną.
Burmistrz Arkadiusz Wichniak

przejdzie na własność miasta.
To pierwsza taka umowa w Szklarskiej Porębie, która z ekonomicznego punktu widzenia jest
bardzo pożądana. Zwrócić uwagę trzeba na fakt,
że miasto nie sprzedało terenu, tak jak to robiono w poprzednich latach, lecz zagwarantowało sobie stały, comiesięczny dochód z inwestycji, która ostatecznie będzie własnością gminy.
Identyczne zasady obowiązują w przypadku
„Parku Dinozarów”, którego budowa już się
rozpoczęła w Szklarskiej Porębie Średniej.
Przetarg na realizację tego przedsięwzięcia
rozstrzygnięto już wiosną. Przeciągające się
negocjacje poprzedzone protestem mieszkańca, który twierdził, że przetarg był nieprawidłowy, wydłużyły całą procedurę i umowę w tej
sprawie podpisano dopiero teraz.
Na obszarze prawie 1,5 hektara, powstanie „Park Dinozaurów”, który jak zapowiada
inwestor będzie jednym z największych w
Polsce. Wystarczy, jeśli będzie nie mniej atrakcyjny jak ten w Rogowie w okolicach Gniezna,
a już możemy być pewni sukcesu. Ten ostatni
otwarto w ubiegłym roku i w ciągu tygodnia
odwiedziło go 20 tysięcy gości! W Polsce jest
9 takich miejsc różnej wielkości i różnej jakości.
Odwiedzają je całe rodziny.
„Park Dinozaurów” powstaje na terenach
leśnych między Szklarską Porębą Średnią i
Dolną, gdzie ustawione zostaną makiety ponad
80 prehistorycznych zwierząt. Postawione zostaną parterowe budynki z restauracją, kasą biletową, zapleczem sanitarnym, ale też salą
projekcyjną, muzealną oraz sklepem z pamiątkami. Pojawią się też place zabaw dla dzieci,
na których będzie można na przykład odkopywać szkielety dinozaurów. Całość ma być pozbawiona barier architektonicznych.
Należy przypuszczać, że będzie to duża
atrakcja turystyczna. Wartość inwestycji, w
myśl zawartej umowy dzierżawy, ma sięgnąć
3,5 mln złotych. Pierwsze prace już się rozpoczęły.
c.d.str.2
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NOWE INWESTYCJE TURYSTYCZNE C.D.
Do miejskiej kasy z tego tytułu wpłynie prawie
15 tysięcy złotych (netto) rocznie jako czynsz
dzierżawy. Do tego podatek od nieruchomości
jak i inne podatki bowiem spółka została zarejestrowana w Szklarskiej Porębie. Prognozuje się,
że łączne wpływy osiągną około 100 000 zł. Populiści twierdzą zaś, że teren jest wart dziesiątki
milionów złotych. To kłamstwo. Trzeba wyjaśnić
i podkreślić, że na tym obszarze nie mogą powstać hotele czy pensjonaty, więc nie można terenu sprzedać za dziesiątki milionów złotych. W
myśl studium zagospodarowania przestrzennego miasta, wydzierżawiony obszar to teren
zielony i leśny. Oczywiście, każdy teren można
przekształcić w działki budowlane, ale czy chodzi
o to, aby zabudować całe miasto? A może turyści przyjeżdżają do nas właśnie dlatego, że miasto nie jest zabudowane, są lasy i tereny zielone,
których brakuje w dużych miastach?
Nadal będzie rósł las, będzie dodatkowa
atrakcja turystyczna wzbogacająca naszą
ofertę i co najważniejsze, teren nadal będzie
własnością gminy. Bilans jest jasny i czytelny.
Podobnym miejscem jest Park Miejski z
Esplanadą, na którego fragmencie działa „Park
Linowy”, który przynosi stały miesięczny dochód. Teren, który wcześniej stał odłogiem, teNa zamieszczonym obok zdjęciu widoczny
jest fragment ulicy 11 Listopada, na której firma
budowlana układa nową kanalizację. Niestety
nie pierwszy już raz zdarzyło się, że wykonawca nie oznakował objazdu. Mieszkańcy
Szklarskiej Poręby w tych warunkach dają sobie radę, bo znają miasto, ale turyści często
błądzą. Za dnia jest kogo zapytać o drogę, ale
w nocy jest to często niemożliwe. Winę za to
ponosi wyłącznie inwestor, czyli spółka Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji.
Prowadzący turystyczny biznes, którzy z tego
powodu stracili pieniądze mają prawo żądać
odszkodowania właśnie od tej spółki. Sprawa
jest do wygrania, pod warunkiem jej dobrego
udokumentowania.
Widząc nieprawidłowości warto też po prostu
zadzwonić do straży miejskiej, albo do wodociągów, zamiast czekać na reakcję tych służb.
Dbajmy o swój biznes i wizerunek całego miasta. Inwestycja jest bardzo duża i potrwa do
końca przyszłego roku. Lepiej więc już na jej po-

raz dodatkowo wzbogaca miejską ofertę. Dlatego po wielu dyskusjach Rada Miasta podjęła
decyzję o wydzierżawieniu Esplanady wraz z
otaczającym ją parkiem. W połowie sierpnia
ogłoszony zostanie przetarg na 20 letnią dzierżawę. Park ma zachować swoją podstawową
rolę i nadal ma być publicznie dostępny. Inwestor ma jednak wybudować na nim instalacje
rozrywki rodzinnej. Co to będzie? To zależy od
inwencji inwestora. Wiadomo, że jest co najmniej dwóch zainteresowanych. Jeden chce
postawić tam całoroczny tor saneczkowy, a w
rozbudowanym budynku Esplanady stworzyć
gastronomię. W jego interesie będzie więc odnowienie parkowych alejek, postawienie nowych ławek, stworzenie punktu widokowego na
Karkonosze. Tego typu inwestycje są niezbędne, aby zachęcić gości do przyjścia.
W tym wypadku zasady będą identyczne
jak w przypadku inwestycji na 1 Maja oraz
„Parku Dinozaurów”. Inwestor nie będzie
mógł odliczyć sobie od czynszu dzierżawnego
poniesionych nakładów inwestycyjnych. Cały
majątek przejdzie na własność gminy po zakończeniu umowy dzierżawy. Należy się spodziewać, że Park Miejski oraz Esplanada
wciągu 2 lat (bo tyle wynosi czas zakończenia

BAŁAGAN NA DOJEŹDZIE
czątku reagować i stworzyć
mechanizmy, które pozwolą
nam przetrwać niewątpliwie
trudny okres.
Innym problemem jest odcinanie wody. Nie wszystkie
wyłączenia można zaplanować. Jak już informowaliśmy
w poprzednich biuletynach,
dokumentacja znacznie odbiega od rzeczywistości. Wykonawcy często napotykają
na nieistniejące na mapach
wodociągi. To są sytuacje,
których nie można zaplanować w harmonogramie robót.

ul. 11 Listopada

(um)

AMERYKANIE NIE PRZYJADĄ
Przed kilkoma dniami w Szklarskiej Porębie przebywała konsul USA Anne Hall.
Była to krótka wizyta przy okazji pobytu w
Karkonoszach. Pani Konsul przyjęła zaproszenie na Bieg Piastów i nie kryła zaskoczenia słysząc, że na listach startowych są już zapisani jej rodacy.
Przyznała, że Europa, w tym Polska, przy
obecnym kursie dolara nie jest dla amerykanów tanim celem wycieczek, tak jak to
bywało kiedyś i dlatego na pewno w tym
roku odwiedziny jej rodaków będą sporadyczne. Odwrotnie jest z naszymi wycieczkami. Wyjątkowo silna złotówka
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inwestycji) zmienią swe oblicze, a do kasy miejskiej zaczną wpływać pieniądze z nieruchomości, która dotychczas nie przynosiła żadnych
dochodów. Przybędzie kolejna atrakcja turystyczna wzbogacająca naszą ofertę.
Wymienione inwestycje (dwie już w trakcie
realizacji) to efekt wielomiesięcznych starań o inwestorów. Oczywiście, ktoś by mógł powiedzieć,
że w mieście przydałby się aquapark. Problem w
tym, że nie ma inwestora, który chciałby coś takiego w Szklarskiej Porębie wybudować, a miasta nie stać na taką inwestycję. Ktoś inny powie,
że przydałby się snowpark, ale prowadzona w
poprzednich latach bezmyślna polityka wyprzedaży miejskich nieruchomości spowodowała, że
dzisiaj miasto nie ma swoich terenów, na których
mógłby powstać snowpark, a jak widać, właściciele nadających się do tego celu nieruchomości
nie mają ochoty na takie inwestycje. Tak naprawdę pozostało już niewiele majątku gminy.
Większość nieruchomości i działek budowlanych
sprzedano w poprzednich latach. Dlatego teraz
trzeba zrobić wszystko, aby tam gdzie można,
zagwarantować miastu dochody. Bez tego nie
będzie pieniędzy na remonty dróg, odśnieżanie,
czy budowę sali gimnastycznej.
(um)

sprzyja wyjazdom na kontynent amerykański, do czego zachęcała konsul USA,
dodając, że nie ma już kolejek po wizy,
które dostają niemal wszyscy. (Każdy promuje swoje).
Przy okazji Anne Hall powiedziała, że
jest zauroczona karkonoskim pejzażem, a
wyjątkowo podobają się jej stare drewniane domy. Szkoda, że ta stara architektura nie podoba się naszym rodakom i
architektom, którzy na siłę w nasze góry
wprowadzają elementy architektury góralskiej.
(um)

PREMIER
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

Pod koniec lipca Szklarską Porębę odwiedził
były premier Jerzy Buzek. Jego wizyta związana była z działalnością stowarzyszenia
Klanza, które w naszym mieście realizuje swój
program pn. „Letnia Akademia Projektora”.
Chodzi o wolontariat studencki. Żacy przebywają w Szklarskiej Porębie pomagając m.in. w
organizacji półkolonii letnich w świetlicach środowiskowych. Jerzy Buzek jest honorowym wolontariuszem tego stowarzyszenia.
Podczas wizyty obecny europoseł spotkał
się z mieszkańcami Szklarskiej Poręby, którzy
udzielają się społecznie. Nie jest to duża grupa,
ale z roku na rok przybywa chętnych do pracy
na rzecz innych i miasta.
(um)
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Spółka „Wzrok” znana niegdyś w całej Polsce, od wielu lat traci swą dawną renomę. Przyczyn tego stanu jest wiele. Nie jest rolą miasta
oceniać, dlaczego tak się dzieje. (Obok prezentujemy list nadesłany do Biuletynu przez Stanisława Dziedzica, byłego dyrektora „Wzrok”,
który ocenia całą sytuację). Warto podkreślić,
że „Wzrok” korzystał z miejskiej pomocy.
Poprzednie władze miasta w 2003 roku podarowały spółce ponad 95 tysięcy złotych, uma-

UREALNIĆ WZROK

wynajmu pokoi turystom, ale podatki z tego
budynku wpływające do miejskiej kasy,
zgodnie z prawem naliczane są jak dla
„służby zdrowia”(?!). Spółka za obiekt „Oko
III” płaci podatki od nieruchomości na po-

internetowa reklama "Willi Oko III"

rzając jej zaległości podatkowe. Dzisiaj kilku
pracowników „Wzroku”oskarża samorząd o
działanie na niekorzyść tego przedsiębiorstwa
medycznego, a chodzi o wypowiedzenie dzierżawy budynku „Oko III”.
Firma ta od miasta w sumie dzierżawi 3 budynki pod działalność medyczną. Tymczasem
w jednym z nich prowadzi zwykłą działalność
hotelarską. Willa „Oko III” reklamowana jest
w wielu miejscach w internecie pod kątem

ziomie 3,80 zł, a każdy inny przedsiębiorca
w naszym mieście płaci 18,60 zł za metr
kwadratowy powierzchni użytkowej. Do
tego czynsz dzierżawny wynosi zaledwie
2,28 groszy za metr kwadratowy. To jest
mniej niż płacą lokatorzy mieszkań komunalnych i mniej niż wynosi stawka odtworzeniowa. Oznacza to, że dzierżawa za ten
obiekt nigdy nie pokryje kosztów odbudowy
tego budynku. Warto dodatkowo podkreślić, że

PRAWDA O „ WZROKU”
Klinika WZROK w Szklarskiej Porębie została zorganizowana 17 lat temu i szeroko była
znana na całym Dolnym Śląsku. To jednak już
historia, a lata świetności przeminęły dzięki postawie właściciela, który bez niczyjej pomocy
doprowadził firmę do dzisiejszej sytuacji, kiedy
z pracy same zwalniają się pielęgniarki i lekarze.
Tymczasem klinika w swej dobrej prospericie zarabiała duże pieniądze, które niestety
wędrowały tylko w jedną stronę – do rąk właścicieli, nie zostawiając nic na unowocześnienie
sprzętu, remonty budynków i zwiększenie płacy
pracowników.
Doprowadziło to do odejścia z pracy większości kadry lekarskiej i pielęgniarskiej, a po
kontroli NFZ do zerwania umowy na świadczenia zdrowotne. To doprowadziło klinikę na
granicę bankructwa.
W tej sytuacji w styczniu tego roku zwrócono
się do mnie abym spróbował odbudować prestiż
i kondycję finansową kliniki. Wyrażając zgodę
postawiłem dwa warunki:
1. Ma powstać samodzielna spółka medyczna
w Szklarskiej Porębie.

2. Pieniądze zarobione w klinice pozostają w
Szklarskiej Porębie na unowocześnienie
sprzętu.
Napisałem program działań, który przedstawiłem właścicielom i władzom miasta. Zarówno burmistrz jak i uczestnicząca w spotkaniach część radnych z aprobatą przyjęła
program i wielokrotnie akcentowała wolę utrzymania kliniki w Szklarskiej Porębie.
Na dowód tego zdeklarowali się przedłużyć
dzierżawę budynku hotelowego Oko III, a pozostałe obiekty tak długo dzierżawić jak tylko
będzie potrzeba.
Pełnomocnik właściciela podniósł problem
polegający na tym, że burmistrz wypowiedział
część umowy dotyczącej dzierżawy tylko jednego obiektu (hotelowego) a ponieważ umowa
była zawarta na trzy obiekty więc zdaniem pełnomocnika należy wypowiedzieć wszystkie albo
żaden. Nie pozostawił tym samym burmistrzowi
pola manewru, który zmuszony był wypowiedzieć umowy na wszystkie trzy obiekty. Władze
miasta deklarowały jednak, że gotowe są w każdej chwili negocjować skrócenie okresu wypo-

spółka w Szklarskiej Porębie ma swój budynek
pensjonatowy, który wystawiła na sprzedaż.
Widać opłaca się sprzedać swój własny majątek za duże pieniądze, a za grosze dzierżawić
majątek gminny, w którym prowadzona jest
działalność hotelarska.
W tej sytuacji należy zadać pytanie: czy miasto jest instytucją charytatywną, aby robić takie
finansowe prezenty prywatnej spółce? Warto
też głośno zapytać: czy mieszkańcy Szklarskiej Poręby muszą dopłacać do prywatnego
biznesu? Zwłaszcza, że mieszkańcy nie są w
tej klinice traktowani w specjalny sposób. Za
wizytę u okulisty we „Wzroku” płacą tyle samo,
co „przyjezdni”. Dlaczego więc spółka ma cieszyć się specjalnymi względami?
Spółka „Wzrok” jest prywatnym podmiotem
działającym na takich samych prawach rynkowych co inne firmy. Nie ma tutaj żadnej taryfy
ulgowej. Dlatego kilka miesięcy temu doszło do
spotkania władz miasta z zarządem „Wzroku”.
Przedstawione przez samorząd argumenty zostały przyjęte. Kierownictwo spółki poprosiło
jednak o więcej czasu niezbędnego na wypowiedzenie umowy, bowiem chodziło o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Ustalono wówczas, że chodzi wyłącznie o budynek „Oko III”, ale ponieważ umowa zawarta
jest na 3 nieruchomości, trzeba będzie wypowiedzieć całość, a następnie podpisać nową
umowę na budynki, w których prowadzona jest
wyłącznie działalność medyczna. Nikt nie chce
wyrzucać lekarzy z ich gabinetów i kazać im
płacić wysokie podatki od nieruchomości, bo
wiemy też jakie są kontrakty z NFZ. Samorządowi zależy na tym, aby w Szklarskiej Porębie
działała renomowana klinika. To ma również
swoje dobre strony marketingowe dla miasta.
Ale w sytuacji, jeśli budynki są wykorzystywane pod inną działalność, trzeba się upomnieć o należne mieszkańcom pieniądze.
(um)

wiedzenia i zawarcia nowej umowy dzierżawy, w
której urealnione zostaną stawki czynszu. Pełnomocnik właściciela nie skorzystał z tego.
Moim zadaniem było przywrócenie klinice
dawnej świetności i to zaczęło się dziać. Otrzymaliśmy zwiększone limity z NFZ, działalność
marketingowa spowodowała zwiększenie
liczby pacjentów komercyjnych, zmieniło się
otoczenie kliniki, uzgodniono dostawy nowoczesnego sprzętu i podwyżki płac dla służb
medycznych.
Niestety pełnomocnik właściciela nie dotrzymał warunków umowy zabierając zarobione
pieniądze oraz zwalniając z pracy część pracowników, co uniemożliwiło dalsze działania
naprawcze.
Stąd też w czerwcu podziękowałem za
pracę. Niestety żądza pieniądza ogranicza perspektywiczne myślenie. Moim zdaniem nie ma
powodu aby spółka płaciła niższe podatki od
nieruchomości i czynsze dzierżawne, gdyż podatki te płaci każdy mieszkaniec i prowadzący
legną działalność gospodarczą.
Stanisław Dziedzic
były dyrektor Zakładu Mikrochirurgii Oka
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Do kasy miasta wpłynęło 230 000 złotych za zdewastowanie „Czerwonego Potoku”. Dwa lata temu miasto odkupiło teren
od JKSM i wydzierżawiło całość PeBeKa.

ODZYSKANE PIENIĄDZE
Zaraz po tym rozpoczął się szaber złomu.
Wszystko to działo się w
biały dzień. Złomiarze
twierdzą, że otrzymali
na to zgodę od władz
miasta! W urzędzie są
dokumenty świadczące
o tym, że ówczesne
władze zgodziły się na
wywóz złomu. Problem
w tym, że przy okazji robienia porządków rozebrano m.in. 180 metrów
bocznicy kolejowej, stację transformatorową,
konstrukcję metalową
hal produkcyjnych i dachy garaży.
Ten wątek wyjaśnia

prokuratura, której pozostawiamy ustalenia,
czy i kto dopuścił się nadużyć. Bez względu
na ustalenia śledczych, w tym czasie za mienie odpowiadało PeBeKa. Dlatego kilka miesięcy temu, po wycenieniu strat, urząd miasta
zwrócił się do tej firmy domagając się wypłaty
odszkodowania za zniszczenia. Straty wyceniono na 390 000 złotych. PeBeKa nie
kwestionowało roszczeń, jednak uznało, że
wycena strat jest zawyżona i zaproponowało
60 000 złotych. Firma zwróciła uwagę na
„udział miasta” w niszczeniu, bowiem to przecież ówczesne władze zgodziły się na wejście złomiarzy. Ostatecznie sprawę załatwiono bez procesów sądowych. PeBeKa
musiało wciągu 3 dni na konto miasta wpłacić
230 tysięcy złotych, z czego się wywiązało.
(um)

NOWE POJEMNIKI Z KRONIKI POLICYJNEJ
Związek Gmin Karkonoskich wymienił
wszystkie pojemniki na plastiki, szkło i papier.
Są one teraz niemal dwukrotnie większe. A i
tak okazuje się, że produkujemy tyle plastików, że w niektórych miejscach trzeba było
dostawić dodatkowe kontenery na butelki.
Selektywna zbiórka odpadów to już standard w naszym mieście, z czego powinniśmy
się cieszyć, bo świadczy to o zrozumieniu
problemu i chęci poszanowania środowiska
naturalnego. Środowiska, do którego przyjeżdżają nasi goście, dzięki którym większość z nas ma zatrudnienie. Teraz warto byłoby jeszcze, aby w domach przeprowadzić
rozmowy z dziećmi, że pojemniki na butelki
i papier nie są po to, aby je podpalać.

25.07.2008 Szklarska Poręba, ul. 1 Maja

SAMI SIĘ ZABIJAMY

MANDAT
ZA OGŁOSZENIA

Policjanci ze Szklarskiej Poręby za-

trzymali 45-letniego mieszkańca tej

miejscowości, którzy pobił 66-letniego
mężczyznę, a następnie ukradł mu 700

zł. Pokrzywdzony nie doznał obrażeń

wymagających pomocy medycznej.

Sprawca był pijany. Został umieszczony
w PDOZ KMP w Jeleniej Górze. Postępowanie prowadzi Komisariat Policji w
Szklarskiej Porębie.

(um)

Czarny dym wydobywający się z kominów domów Szklarskiej Poręby oznacza
jedno: ktoś spala śmieci. W mieście niestety nie brakuje osób, które odpadki wrzucają
do pieców. Zimą często tego nie czujemy, ale
latem, kiedy w domach otwarte są okna, szkodliwy dym wdziera się do naszych mieszkań.
Nie ma nic gorszego niż spalanie śmieci,
wśród których są np. opakowania plastikowe, torby foliowe albo np. deski, które
wcześniej były wykorzystywane na budowach przy robieniu fundamentów (są one
nasączone różnymi związkami chemicznymi). Wszystko to spalane uwalnia się w atmosferze. Związki są bardzo toksyczne i
rakotwórcze. Spalający śmieci nawet nie
zdają sobie sprawy, że zatruwają też siebie, w imię wyłącznie lenistwa, bo na
pewno nie oszczędności.
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Co zrobić z takimi sąsiadami? Przede
wszystkim sprawę zgłosić do straży miejskiej, która ma obowiązek sprawdzić, czy
jest podpisana umowa na wywóz śmieci. A z
tym bywa różnie. Oczywiście można udawać, że się nic nie dzieje. Ale wówczas sąsiad dalej będzie spalać śmieci, zatruwając
wszystkich dookoła i siebie przy okazji. Informowanie straży miejskiej o nieprawidłowościach nie jest donoszeniem, lecz dbaniem o
swój własny interes, a w tym wypadku o
zdrowie.
Nawiasem mówiąc zadziwiające jest to,
że w naszym mieście są ludzie, którzy
wolą spalić plastikowe butelki albo worki
foliowe, zamiast wyrzucić je, bez ponoszenia opłat, do pojemników ustawionych w całym mieście.
(ak)

(po)

Czy można dostać mandat za wywieszanie ogłoszeń na drzewach? Oczywiście.
Przekonała się o tym mieszkanka Białej Doliny, która na drzewach wieszała ogłoszenia
o skupie jagód. Zanim jednak wypisano jej
mandat, dzień wcześniej strażnicy miejscy
zastosowali „ustne pouczenie i upomnienie”
informując, że jest to wykroczenie i następnym razem będzie już mandat.
Ponieważ pouczenie i upomnienie nie poskutkowało, następnego dnia przedsiębiorczej pani wystawiono mandat.
(um)
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PŁYNIE KASA Z PARKINGÓW
168 tysięcy złotych wpłynęło do
kasy MZGL z opłat parkingowych
przy wyciągu na Szrenicę. Są to przychody za 8 miesięcy, czyli od listopada
do lipca (przy bardzo słabej zimie) i nie
obejmują okresu wakacji . Koszty utrzymania obsługi parkingu (pracownicy,
parkomaty itp.) pochłaniają 45 procent
wpływów i wynoszą 74 000 złotych.
Oznacza to, że miesięczne dochody z
parkingów wynoszą ponad 13 000
złotych. Warto tu przypomnieć, że w
poprzednich latach do miejskiej kasy
z tego tytułu wpływało zaledwie 3 600
złotych miesięcznie. Taką bowiem
umowę zawarły ówczesne władze miasta z byłymi dzierżawcami. Teraz do
miejskiej kasy średnio miesięcznie
wpływa więcej o 9 tysięcy złotych miesięcznie. Łatwo też można policzyć ile
mieszkańcy Szklarskiej Poręby tracili
przez ostatnie lata, kiedy bez przetargu
poprzednie władze miasta podpisywały
umowę na dzierżawę parkingów. W
ciągu dziesięciu lat uzbierałaby się
kwota ponad 1 000 000 złotych. Szkoda
tych pieniędzy.
(um)

parkingi wyglądają lepiej niż za czasów dzierżawy

FAKTY I KŁAMSTWA O NOWEJ STRONIE MIEJSKIEJ

Firma Codivate z Warszawy rozpoczęła prace nad wykonaniem nowej
strony internetowej miasta, która kosztować będzie 29 000 złotych. Kłamstwem są więc rozpowszechniane informacje, że nowa strona miasta ma
rzekomo kosztować 60 000 złotych. Autor tych tanich sensacji, które nazywa
faktami, jak zwykle nie zadał sobie trudu,
aby sprawdzić informacje u źródła.
Nowa strona internetowa jest niezbędna, ponieważ jest to główna wizytówka miasta wykorzystywana w promocji. Działająca dzisiaj strona została
zaprojektowana i wykonana 10 lat temu.
Przez ten czas zmieniły się technologie i
oczekiwania internatów. Pomijając temat
grafiki (o gustach się nie dyskutuje) nasza
strona jest archaiczna, ze złym systemem
nawigacji, na której internauta „błądzi” i
ma problem ze znalezieniem informacji.
Dlatego w nowej stronie jednym z głów-
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nych celów, jakie postawiono przed wykonawcą jest stworzenie ergonomicznego
systemu nawigacji. Nasza strona będzie
nieco przypominała mały miejski portal.
Na głównej stronie pojawiać się będą aktualności turystyczne, informacje o wydarzeniach, imprezach, ale też prognoza
pogody, informacje dla narciarzy, czy
wreszcie aktualności miejskie skierowane
w głównej mierze do mieszkańców.
Bar`dzo duży nacisk położony jest na
część „baza noclegowa”. Każdy legalnie
działający podmiot, który nie ma zaległości podatkowych, otrzyma bezpłatną,
dużą prezentacje swojego obiektu.
Oprócz podstawowych danych teleadresowych i wizualizacji na mapie miasta,
które wprowadzone zostaną przez twórców strony, każdy będzie mógł rozwinąć
„wizytówkę” swojego obiektu umieszczając m.in. kilka zdjęć, szerszy opis,
cennik itp.
Nowa strona miejska uruchomiona

zostanie na jesieni. Opóźnienie ma związek z nierozstrzygniętym wiosną konkursem na logotyp Szklarskiej Poręby.
(um)

TO BYŁY MECZE !

6 drużyn wzięło udział w Turnieju Piłki
Nożnej na wybudowanym przez miasto
boisku do piłki nożnej. Najlepsza okazała
się drużyna „Royal FC, drugie miejsce
zajęła „Zdolna Dolna” a trzecie Straż Graniczna. W turnieju udział wzięli również
„Szerszenie”, giełdowicze z Ponurej
Małpy (którzy mimo nocnych koncertów
mieli siłę na grę w piłkę), oraz radni. Ci
ostatni jeszcze kilka dni po turnieju czuli
zakwasy. Trochę ruchu nie zaszkodzi.
Turniej należy zaliczyć do udanych i
trzeba częściej organizować takie
przedsięwzięcia. Organizatorom gratulujemy i dziękujemy.
(it)
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POPRAWIAMY JAKOŚĆ

W lipcu do Urzędu Miasta zakupiono
specjalne oprogramowanie do zinformatyzowania rejestrów Ewidencji Działalności Gospodarczej. Dzisiaj rejestracja
działalności gospodarczej jest już procedurą bardzo szybką, bo w naszym urzędzie
trwa maksymalnie dwa dni, ale chcemy,
aby sprawa była załatwiana „od ręki”.
Wprowadzenie danych potrwa kilka
miesięcy, ale dla poprawy jakości świadczonych usług warto wykonać ten ogrom
pracy. Nowe oprogramowanie współpra-

WIEŚCI Z DOLNEJ

W świetlicy środowiskowej „Cegiełka”
w Szklarskiej Porębie Dolnej zakończyły
się półkolonie dla dzieci, które, poza cyklicznymi wyjściami w poniedziałki i piątki
na basen w KRUS-ie i zabawą na świetlicy oraz boiskach ośrodku „Widok”,
uczestniczyły w kilku wycieczkach krajoznawczych. Hitem ostatniego tygodnia
była wycieczka zorganizowana przez
świetlicę „Cegiełka” na Szrenicę i do

cuje z już działającym w urzędzie oprogramowaniem finansowym. Przede wszystkim poprawi się przepływ informacji, ale
nowy system pomoże także w załatwieniu
jeszcze jednej szczególnie ważnej sprawy
dla „najmniejszych” jednoosobowych podmiotów gospodarczych. Już w najbliższym
czasie przedsiębiorca nie zatrudniający
pracowników będzie mógł zawiesić
działalność gospodarczą. Zgłoszenie
wypełnia się na miejscu w Urzędzie, a
pozostałe instytucje zawiadomione zo-

Śnieżnych Kotłów, na którą zaprosiły swoich rówieśników z „Plusa”. Pragniemy podziękować kierownikowi Ski Arena Szrenica za bezpłatne skorzystanie z wyciągu
krzesełkowego. Ostatni dzień półkolonii
zaznaczył się wspólnym wyjściem do pizzerii „U Bazyla”, kąpielą w Kamiennej oraz
wręczeniem upominków dla wszystkich
uczestników półkolonii zorganizowanej
przez MOPS w Świetlicy Środowiskowej
„Cegiełka”.
(zż)

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
O przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obszarze ulic Piastowskiej, Waryńskiego,
Matejki i Jeleniogórskiej w Szklarskiej
Porębie
Zainteresowani mogą składać
wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego. Wnioski należy składać
na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie ul.
Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba w
terminie do dnia 30 sierpnia 2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

O przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów tzw. "Nowego
Centrum" w Szklarskiej Porębie tj. rejon
zbiegu ulic 1 Maja - Turystycznej oraz tereny wolne od zabudowy przy ul. Mickiewicza i wzdłuż ul. Turystycznej.
Zainteresowani mogą składać wnioski
do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska
Poręba w terminie do dnia 30 sierpnia
2008r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko,
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

staną automatycznie. Nową możliwością powinni być szczególnie zainteresowani „najmniejsi” gestorzy bazy
noclegowej wynajmujący 2-3 pokoje
gościnne. Z chwilą zawieszenia działalności gospodarczej (np. poza sezonem, jesienią) zawieszeniu ulegnie również podatek od nieruchomości, podatek obrotowy
czy składka ZUS. Do zgłoszenia przerwy
w wykonywaniu działalności gospodarczej
zostanie opracowany specjalny druk, który
będzie możliwy do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
(ad)

WIEŚCI Z DOMU
NA BIAŁCE

Ze względu na okres wakacyjny nasz
chór „Porębianki” zawiesił swoje próby,
ale emeryci i renciści we wtorek i czwartek, o godzinie 10.00 spotkają się na ćwiczeniach gimnastycznych.
W stałych dniach - wtorek, czwartek o godzinie 19.00 zbierają się ćwiczący
AIKIDO. W „Domu na Białce” rozpoczęła
prowadzenie aerobiku pani Haduch. Mają
to być zajęcia stałe, w godzinach popołudniowych.
Stale na swych obradach spotyka się
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej,
oraz członkowie Komitetu Społecznego
„Nasze Miasto”.
(ew)

OGŁOSZENIE

Karkonoski System Wodociągów i Ka-

nalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu Oddział w

Szklarskiej Porębie uprzejmie informuje

swoich odbiorców , że z dniem 1 września
2008r. osoby odczytujące stan liczników

będą dokonywać rozliczeń co dwa mie-

siące. Nie będą z dniem 1 września przyjmowane zgłoszenia telefoniczne stanu
liczników.

SZYKUJĄ TEREN REKREACYJNY

Niedawno w biuletynie informowaliśmy o
tym, że działa już boisko piłkarskie na Dolnej. Wprawdzie trybuny i oświetlenie gotowe będą dopiero na jesieni, jednak po co
czekać do tego czasu? Dlatego zapadła
decyzja o udostępnieniu boiska dla dzieci,
które mają bezpieczne miejsce do gry. Z
nowej oferty korzysta młodzież z całego
miasta.
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Przy boisku wkrótce powstanie plac
zabaw. To za sprawą inicjatywy mieszkańców Dolnej, którzy prowadzą tam
prace porządkowe. Chcą rekultywacji istniejącego niegdyś placu zabaw i stworzyć
miejsce spotkań dla mieszkańców. Cały
obszar wkrótce będzie więc terenem zabaw, rekreacji i spotkań. Nie da się ukryć,
że dzieje się to wszystko za sprawą lokal-

nych liderów, którzy zachęcają do pracy
innych. Program „Zdolna Dolna”, zainicjowany przez MOPS, zaczyna przynosić
efekty na wielu płaszczyznach. Samorząd wspiera i nadal będzie wspomagać
takie społeczne inicjatywy i w budżecie
miasta znajdą się pieniądze na takie działania.
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(ew/um)

HUSARZ NA SPRZEDAŻ (PRZETARG)

PEŁNY TEKST OGŁOSZENIA DOSTĘPNY JEST W PRASIE OGÓLNOPOLSKIEJ, NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA www.szklarskaporeba.pl, Biuletynie Informacji Publicznej
oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza pierwszy przetarg
ustny nieograniczony na sprzedaż świetnie zlokalizowanej, o
ciekawej architekturze nieruchomości zabudowanej budynkiem
pensjonatowym awpisanym do rejestru zabytków o powierzchni użytkowej 484,20 m 2 i budynkiem mieszkalnym
wpisanym do rejestru o powierzchni użytkowej 187,90 m2
wraz z otaczającym zespół budynków ogrodem willowym wpisanym do rejestru zabytków Nieruchomość podlega ochronie
i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Nieruchomość
położona jest w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilińskiego 18 w
granicach działek gruntu nr 680/2, 680/3, 680/5, 681 i 682/1
obr. 6 o łącznej powierzchni 19703 m2 wpisanych do rejestru
zabytków pod nr 1270/J z dnia 02.08.1996 r. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW NR 37774 przez Sąd
Rejonowy w Jeleniej Górze.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

1.tereny usług z zielenią towarzyszącą, preferuje się usługi z
zakresu: turystyki i hotelarstwa, ochrony zdrowia i odnowy
biologicznej, opieki społecznej, oświaty i nauki, kultury, sztuki
i rozrywki, jako przeznaczenie uzupełniające mieszkalnictwo o
charakterze towarzyszącym usługom, parkingi, obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, ciągi komunikacyjne.
2.nieruchomość w granicach działki gruntu nr 680/3 położona
jest w części w obszarze oznaczonym symbolem Uz (określonym jak wyżej), a w części znajduje się na terenie rolnym i zieleni o funkcji przyrodniczej, krajobrazowej oraz ochronnej
(część wskazana do objęcia ochroną w formie użytków ekologicznych). Na obszarach wskazanych do ochrony w formie
użytków ekologicznych – całkowity zakaz lokalizacji zabudowy
kubaturowej oraz utwardzonych ciągów komunikacyjnych i
parkingów, a także terenowych urządzeń sportowych zagrażających wartościom przyrodniczym. Dla terenów rolnych i zieleni
o funkcji przyrodniczej i krajobrazowej oraz ochronnej wprowadza się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. Od zakazu
tego można odstąpić w planach miejscowych na rzecz :
a.zabudowy zagrodowej, związanej z areałem rolnym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnego siedliska
b.obiektów o charakterze technicznym związanych z urządze-

REKORD NA ŻARZE
8 Weekend z Adrenaliną już za nami. Kolejna
udana impreza, dla tych którzy lubią dawkę mocnych wrażeń. Live Game, zorbing, tyrolka, koncerty i to nie wszystko. 25 lipca podczas drużynowych potyczek Live Game, w których udział
wzięli przedstawiciele Policji, Radnych, Lokalnej
Organizacji Turystycznej oraz Straży Granicznej
zwyciężyła ekipa Straży Granicznej. Został rów-

nież pobity Rekord Świata w chodzeniu po rozżarzonych węglach, 141 osób przebiegło przez
żar. 26 lipca (w sobotę) odbyły się Mistrzostwa
Karkonoszy w bungie. Pierwsze miejsce i główną
nagrodę 1000 zł zdobył Paweł Dąbrowski z Mirska. Jednak kulminacją sobotniego wieczoru
było spektakularne widowisko akrobatyczne,
grupy FLY CUBE, które przyciągnęło tłumy wi-

niami sportowymi
c.stacji transformatorowych.
3.Działki 680/3, 681, 680/5, 680/2 i 682/1 obr. 6 oznaczone są
jako zabytkowe założenia przestrzenne figurujące w rejestrze
zabytków. Na terenie tym zostały oznaczone pomniki przyrody
i budynki figurujące w rejestrze zabytków.
Termin zagospodarowania nieruchomości: wykonanie remontu obiektów oraz dostosowanie ich do obecnych standardów usług turystycznych (projekt należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków) w ciągu 4 lat od daty nabycia
nieruchomości
Cena wywoławcza nieruchomości: 3.990.000,- zł, z czego :
grunt (działka 681 obr. 6) - 11,97%, pozostały grunt- 21,33%,
budynki: 65,66%, nasadzenia :1,04 %,
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości
Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2008 r. o godz. 1300
w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania
Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (075) 75 47 715 lub (075) 75 47 726. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu dostępne są również w internecie pod adresem:
www.szklarskaporeba.pl
Szklarska Poręba, 22 lipca 2008 r.

dzów. Natomiast 27 lipca (w niedzielę) uroczyście odsłonięto usta Trójkowych dziennikarzy:
Wojciecha Mana, Grzegorza Wasowskiego i
Krzysztofa Skowrońskiego. Dziennikarze dołączyli do grona istniejącej na Skwerze Radiowej
Trójki Alei Trójkowych Gwiazd.
(it)

ZOSTAĆ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
„Zostajemy tutaj nie chcemy wyjeżdżać ze
Szklarskiej Poręby“ mówili na pożegnanie
uczniowie i nauczyciele z Białorusi, którzy
przez dwa tygodnie gościli w naszym mieście.
Ten czas minął bardzo szybko. Radosna każdego dnia młodzież była tego ranka niezwykle
wyciszona, a jeden z nauczycieli podkreślił bardzo wyraźnie, że podczas dwutygodniowego
pobytu w naszym mieście „tylko jeden raz spotkaliśmy policyjny samochód. U nas na Białorusi, gdy na ulicy rozmawia ze sobą troje ludzi to już jest grupa, której każą się
natychmiast rozejść, dobrze było nam u
Was i tak żal wyjeżdżać”.
W czasie dwutygodniowego pobytu w

Szklarskiej Porębie - nauczycielom i uczniom
udało się zrealizować 450 godzin dydaktycznych. Uczyli się i pracowali w całkowitym bezpieczeństwie i braku jakiegokolwiek zagrożenia. Warto wyjaśnić, że białoruskie liceum im.
Jakuba Kolasa zlikwidowane przez reżim Łukaszenki w 2003r. - działa obecnie w całkowitej
konspiracji. Cieszy nas fakt, że mieliśmy swój
udział w realizacji marzeń o spokojnej nauce
przez taką niezwykłą młodzież! Zdaniem pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1, bazy dydaktycznej, której miasto użyczyło dla naszych
niecodziennych gości, uczniowie, sale, w których się uczyli pozostawili takimi jakimi zastali.
„To niesłychane, czasem chodziłyśmy pod

drzwi klas, bo nie wiedziałyśmy czy lekcje się
odbywają - było tak cicho jakby nikogo w szkole
nie było, a przecież uczyło się 54 uczniów”. To
chyba najlepsza wizytówka białoruskich licealistów jaką mogli po sobie pozostawić. Pięknie
śpiewają, prowadzą zajęcia teatralne, jedna z
uczennic posiada niezwykłe uzdolnienia baletowe - wszystko to mogliśmy zobaczyć na wieczornicy, którą zorganizowali dla nas uczniowie
26 lipca. Pozostaje wierzyć, że rzeczywiście
dla tej młodzieży i nauczycieli nadejdą kiedyś
słoneczne dni. Miejmy nadzieję, że ta wizyta
nie będzie ostatnią i za rok ponownie się spotkamy.
(ao)
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SŁÓW KILKA SZKLARSKA W TELEWIZJI
BURMISTRZA
Cudze chwalicie ....

Wydarzenia ostatnich tygodni, których
byłem uczestnikiem pozwalają z ufnością
i optymizmem patrzeć w przyszłość. W
naszym mieście gościliśmy znamienitych
gości, między innymi: Jerzego Buzka - eurodeputowanego, Krzysztofa Skowrońskiego - dyrektora Polskiego Radia Programu 3, Grzegorza Wasowskiego –
znanego z audycji radiowych i telewizyjnych, Anne Hall – konsula generalnego
USA w Krakowie. Wszyscy na pożegnanie
wyrażali się bardzo pozytywnie o naszym
mieście. I nie była to kurtuazja. Wskazywali na wielką życzliwość i otwartość
mieszkańców. Chwalili ofertę wypoczynkową miasta, wskazując atrakcje: Park Linowy, Chatę Walońską, Leśną Hutę z fantastycznymi rzeźbami Ducha Gór i diablicy.
Wysoko ocenili przygotowane przez miasto, dla gości i mieszkańców, imprezy plenerowe. W superlatywach wypowiadali się
o ofercie kulinarnej lokali gastronomicznych i wysokiej kulturze obsługi klienta.
Często podkreślali czystość na ulicach i
ukwiecone skwery. A nad wspaniałymi krajobrazami wszyscy wręcz rozpływali się z
zachwytu. Bardzo przyjemnie mi było słuchać wszystkich pochlebnych opinii. I za
każdym razem dźwięczała mi w uszach
stara sentencja: cudze chwalicie, a swego
nie znacie. Często w opiniach wypowiadanych przez nas, naszych sąsiadów i znajomych, pojawia się kompleks niższości
naszego miasta wobec innych kurortów.
Jestem przekonany, że nie potrzebnie.
Wzmożony ruch pieszy, praktycznie przez
cały dzień, na głównych ulicach miasta i
szlakach górskich potwierdza, że mamy
powody do satysfakcji i dumy. Ilość gości,
która przyjezdża każdego lata, z roku na
rok rośnie. Mieszkamy w pięknej okolicy z
ciekawymi ludźmi i co najważniejsze, gościmy fantastycznych turystów. Wsłuchajmy się w ich opiniie.
Mieszkańcy Szklarskiej Poręby – serdecznie Wam dziękuję. Wasz wysiłek
sprawia, że mogę od naszych gości, wysłuchać tyle ciepłych słów na temat naszego miasta.
Arkadiusz Wichniak
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Szklarska Poręba cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem telewizji, które
coraz częściej odwiedzają nasze miasto.
Pod koniec lipca gościliśmy TVP i TVN.
22 i 23 lipca zrealizowano w Szklarskiej Porębie program telewizyjny dla
TVP Wrocław pod tytułem "Tyle lata w
telewizji". Tematyka programu związana
było z aktywnym wypoczynkiem i licznymi
możliwościami rekreacji w Szklarskiej Porębie. 26 lipca 2008 w Szklarskiej Porębie pojawiła się ekipa telewizji TVP
Info. Przez cały dzień były relacje na
żywo, w których pokazywano głownie
możliwości aktywnego wypoczynku.
TVN Meteo i TVN 24 gościło u nas
25 i 26 lipca 2008 podczas 8 Weekendu
z Adrenaliną.
Nie są to pierwsze takie relacje. W
ciągu roku realizowanych jest kilkanaście
relacji na żywo oraz kilkanaście materiałów filmowych. Niektóre wynikają z ramówki stacji telewizyjnych, które chcą
po prostu realizować u nas swoje programy. Innym razem wydawane są na
ten cel pieniądze przeznaczone na
promocję miasta. Można też powiedzieć, że są to naczynia połączone.
Dzięki temu, że w stacjach telewizyjnych zamawiamy realizację np. programu „Kawa czy herbata” wykładając
na ten cel pieniądze i pomagając w realizacji audycji, w zamian innym razem
stacje telewizyjne np. podczas długiego majowego weekendu przysyłają

do nas wozy transmisyjne. Przecież równie dobrze mogliby wysłać wóz transmisyjny do innego miasta, ale nie robią tego
dbając o klientów, którzy w innych sytuacjach zamawiają materiały komercyjne.
Warto też wspomnieć, że w czerwcu
na terenie Szklarskiej Poręby był realizowany reportaż telewizyjny o przemyśle szklarskim zarówno w przeszłości
jak i obecnie. Autorem reportażu jest Pan
Leon Nauka. Zdjęcia były kręcone na terenie miasta, między innymi w Leśnej Hucie.
Reportaż ukazał się na ogólnopolskiej antenie TVP. Temat ten zainteresował przedstawiciela Tygodnika „Angora”, który przedstawi go na łamach tego tygodnika.
Pomagając w realizacji tego typu projektów
mamy wspaniałą możliwość zaistnienia w
popularnych mediach i pochwalić się pięknymi tradycjami, z których Szklarska Poręba jest również znana.
(it)

UWAGA NA CHODNIKI !!!

Część miejskich chodników i skwerów
posiada nawierzchnię z kostki betonowej
lub granitowej. W okresie letnim ze szczelin wyrasta trawa i chwasty. Tego typu nawierzchni nie można sprzątać mechanicznie gdyż użycie zamiatarki ulicznej
niszczy spoiny bruku. Skutecznym i praktycznym środkiem dla zachowania estetyki nawierzchni brukowych są środki chemiczne. W najbliższych dniach chodniki

DOŻYNKI

miejskie zostaną poddane zabiegowi odchwaszczenia przy użyciu chwastobójczych środków chemicznych. Prosimy rodziców o zwrócenie uwagi na bawiące się
dzieci, by unikały bezpośredniego kontaktu ze spryskaną trawą porastającą
chodniki. Przezorność pozwoli na uniknięcie ewentualnych uczuleń naskórnych.
(fr)

Lokalna Organizacji Turystyczna z żalem zawiadamia, że na spotkaniu z liderami Komitetu Społecznego “Nasze Miasto” podjęta została decyzja o odwołaniu
zaplanowanych na 24 sierpnia “Dożynek
Turystycznych”. Głównym powodem odwołania imprezy są braki aktywnych zasobów organizacyjnych.
Wydawca: Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski
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