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KTO ZAROBIŁ
NA OZNAKOWANIU ULIC?
5 złotych miesięcznie – tyle przez 3 lata podpisał się prawnik urzędu miasta, który
wpływało do miejskiej kasy za dzier- odnotował, że „wątpliwości budzi wysożawę terenu pod dużą tablicą rekla- kość czynszu”. W związku z tym były
mową. Miejsce warte co najmniej kilka- burmistrz zastosował podwyżkę dzierset złotych oddano za przysłowiowe żawy i zamiast opłaty 20 złotych miesięczgrosze. Przedsiębiorcy za
reklamy w takim miejscu
płacą tysiące złotych.
Od lat mieszkańcy Szklarskiej Poręby narzekają na
system oznakowania ulic.
Narzekają też na potężne
opłaty, jakie ponoszą z tytułu
oznakowania dojazdu do ich
pensjonatów, hoteli czy kwater prywatnych. Niektórzy
płacą nawet 1500 złotych
rocznie za kilka tabliczek
ustawionych w całym mieście, aby turyści do nich mogli
dojechać. Często słychać
opinie, że nie trzeba byłoby
ustawiać tyle reklam wskazujących kierunek dojazdu do
obiektów, gdyby ulice były porządnie oznakowane. Oto historia, dlaczego jest inaczej.
Pierwszą umowę z firmą
Kombiko podpisano w marcu
2002 roku. Zbigniew Misiuk
wraz Robertem Tarsą teren na
skrzyżowaniu ulicy Jeleniogór- Kto zarobił na tych relkamach?
skiej i 1 Maja wydzierżawili za
10 złotych miesięcznie. Stanęły tam me- nie za cztery nieruchomości, dzierżawca
talowe konstrukcje mogące pomieścić musiał zapłacić 36,60 zł miesięcznie!
kilkanaście reklam. Kolejną umowę podObecnie z dzierżawcą podpisano nową
pisano 1 września 2002 roku. Teren przy umowę obowiązującą tylko do końca grudulicy Jedności Narodowej wydzierżawiono nia. W sumie za 5 lokalizacji ma on zapłacić
za 5 złotych miesięcznie. Stanęła tam in- 4100 zł netto (za 8 miesięcy). Jednocześnie
stalacja mieszcząca kilka dużych reklam. podjęto prace nad stworzeniem nowego
Za taką samą kwotę wydzierżawiono systemu oznakowania miasta. Umowę z
działkę przy ulicy 1 Maja. Wszystkie dotychczasowym dzierżawcą podpisano
umowy zawarto na 3 lata. Firma Kom- po to, aby przedsiębiorcy nie zostali zabiko w zamian za umieszczenie czte- skoczeni i z dnia na dzień nie zlikwidowano
rech dużych instalacji do kasy miasta oznakowania dojazdu od ich firm. Jednak
rocznie odprowadzała kwotę zaledwie nie można było zgodzić się na stawki jakie
240 złotych (dwieście czterdzieści)! „wynegocjowały” poprzednie władze miaW kwietniu 2005 roku Zbigniew Misiuk sta. Bo nie chodzi wyłącznie o niskie
podpisał nową umowę dzierżawy na ko- kwoty dzierżawy, lecz o wpuszczenie do
lejne 3 lata. Na przygotowanej umowie miasta monopolisty. Nie dość, że zarabiał

na przedsiębiorcach, to w dodatku pobierał
też pieniądze za oznakowanie ulic.
Latem 2005 roku Zbigniew Misiuk zlecił
firmie Kombiko oznakowanie miejskich ulic.
Za 115 tabliczek w 75 miejscach zapłacono
10 628 zł 64 grosze. Za
jedną małą tabliczkę miasto zapłaciło średnio 92
złote. Nie było to jedyne
zlecenie. 3 lata wcześniej
Zbigniew Misiuk zlecił tej
firmie oznakowanie ulic na
29 metalowych słupkach,
latarniach i kratownicach.
Miasto za to zapłaciło 1400
złotych oddając za darmo
przestrzeń
reklamową.
Wcześniej z tych latarni,
słupów energetycznych i
płotów Straż Miejska oraz
pracownicy MZGL usunęli
wszystkie reklamy obiektów hotelarskich w ramach
„ujednolicenia systemu”.
Tym ujednoliceniem systemu oznakowania dojazdu
miała się zająć firma Kombiko, która otrzymała wyłączność na umieszczenie
reklam w tych 29 punktach
miasta na słupach i latarniach. W ten sposób do
Szklarskiej Poręby wpuszczono monopolistę, który czerpał korzyści
zarówno z przedsiębiorców jak i budżetu
miasta.
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KTO ZAROBIŁ NA OZNAKOWANIU ULIC? c.d.
Trudno mieć pretensje do przedsiębiorcy, który chce zarobić. Ale jak ocenić
tych, którzy zgodzili się na takie warunki, które były nie tylko niekorzystne
dla miasta, ale również dla miejscowych przedsiębiorców, zmuszonych do
płacenia często tylko dlatego, że ulice są
źle oznakowane?
Bo nie ma wątpliwości, że oznakowanie
ulic jest złe. Tablice są małe i nieczytelne,
a litery z nazwami często się odklejają.
Trzeba wszystko wymienić i oznakować w
sposób, który pozwoli turystom bez problemu dojechać do miejsca zakwaterowania. Prace koncepcyjne już się rozpoczęły.
Szkoda tylko, że przed laty od razu nie
zrobiono tego porządnie.
Historię warto uzupełnić o dwie informacje. Kilka lat temu przedsiębiorcy z naszego miasta zadawali pytania dotyczące
oznakowania ulic. Już wówczas mówiono

o niskich cenach, chociaż nikt nie wiedział ktoś za kilka złotówek otrzymał monopol.
o tak porażająco niskich stawkach dzier/BZ/
żaw. W odpowiedzi usłyszeć można było, że w
zamian miasto otrzymuje
oznakowanie ulic. Dziś
wiadomo, że ówczesne
władze miasta zapłaciły
za oznakowanie ulic oddając za grosze miejsca
na reklamy. Nie zadano
sobie trudu, aby skierować zapytania ofertowe
do przedsiębiorców działających w mieście, którzy
wówczas wykonywali takie usługi. Rynek oddano
obcej firmie. Dzisiaj już
tych przedsiębiorców nie
ma. Zrezygnowali z prowadzenia działalności, bo trudno dostrzec oznakowanie ulic

POROZUMIENIE W SPRAWIE KLAS

9 klas będzie od 1 września w Szkole
Podstawowej nr 1. Oznacza, to udało
się doprowadzić do kompromisu między oczekiwania rodziców, a wymaganiami Ministerstwa Edukacji.
Spór dotyczył ilości dzieci w klasach.
Dotacja Ministerstwa Edukacji
obejmuje finansowanie klas, w
których uczy się minimum 25
uczniów. To oznacza, że w SP 1
powinno być tylko 7 klas. Tymczasem było ich 11. Rodzice
chcieli utrzymania tak dużej
liczby klas wskazując, że poprawi
to poziom nauczania. Jednak
wówczas pieniądze zamiast wydawać np. na zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich dzieci w całej szkole, przeznaczane byłyby
na utrzymanie kilku dodatkowych, małych klas.
Nieprawdziwe są informacje, że to samorząd chciał
zwiększenia liczby dzieci w
klasach. Chodziło wyłącznie o
to, aby dostosować wydatki na
szkolnictwo do realiów gminy i
otrzymywanych z ministerstwa
pieniędzy. Kolejny raz trzeba
podkreślić, że Szklarska Poręba na oświatę w przeliczeniu na jednego ucznia wydaje
więcej niż którakolwiek są-

siednia gmina, dokładając z dochodów
własnych. Subwencja oświatowa, którą
otrzymujemy z Warszawy pokryłaby zaledwie połowę naszych wydatków na szkolnictwo. Nikt nie chce oszczędzać na nauce, bo dobrze wykształcone dzieci to

POMOC DLA NAJUBOŻSZYCH

Dzięki inicjatywie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszego miasta mogą skorzystać z pomocy
unijnej. MOPS dla najuboższych ma pro-
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dukty żywnościowe. W połowie sierpnia do
miasta dojechała druga transza towarów
rozdawanych bezpłatnie. Przyjętych zostało 2880 l mleka, 880 kg mąki, 960 kg cukru i 960 kg makaronu. Ogółem przyjęto

nasza przyszłość. Jednak tegoroczne egzaminy do gimnazjów pokazały, że pieniądze to nie wszystko. Wyniki egzaminów
są złe, najgorsze w dotychczasowej historii, mimo, że na szkolnictwo wydajemy
bardzo dużo pieniędzy. /um/

2880 l mleka oraz 2800 kilogramów pozostałej żywności. Została ona zmagazynowana w Domu Spotkań na Białce przy ul.
Słowackiego, skąd jest dystrybuowana dla
poszczególnych odbiorców. /hl/

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 27 sierpnia 2008 nr 9/08 (16)

PIERWSZE BADANIA TURYSTÓW

Po raz pierwszy w historii Szklarskiej cach, o oferowanych przez nas usługach,
Poręby prowadzone są badania opinii i wreszcie o naszej ofercie turystycznej.
Odpowiedź na te pytania ma kluczowe
turystów oraz mieszkańców. W obu
przypadkach chodzi o to, aby lepiej po- znaczenie. Takie badania prowadzą
znać oczekiwania. Bez tego nie ma wszystkie poważne firmy, które chcą
mowy o przygotowaniu dobrej oferty i na rynek dostarczyć dobry produkt
skutecznej promocji, a także o speł- spełniający oczekiwania klientów. Zapewne wśród nas jest wielu, którzy powienianiu oczekiwań mieszkańców.
Na turystycznym rynku jest coraz więk- dzą, że przecież wiemy czego potrzebusza konkurencja. W naszym bezpośred- jemy: nowych atrakcji turystycznych. I jest
nim sąsiedztwie jest kilka miast, które są to prawda. Dzięki badaniom opinii turynaszymi rywalami. Ale konkurentami są stów dowiemy się jakich atrakcji oni oczeteż miejscowości oddalone od nas cza- kują. Bo nasze wyobrażenia mogą być
sami o kilkaset kilometrów. Co zrobić, różne od ich oczekiwań.
żeby turyści wybrali właśnie naszą ofertę? Naj- niewiele wiemy o naszych turystach
prostsza
odpowiedź
brzmi: lepiej i skuteczniej się promować. Równie ważnym pytaniem
jest: co promować? A tu
odpowiedź nie jest już
taka jednoznaczna. Ktoś
powie, że należy promować góry, panoramy,
przyrodę. Ale ktoś inny
powie, że trzeba promować aktywny wypoczynek. Wśród mieszkańców są też i tacy, którzy
mówią: promujmy nasz
wyjątkowy klimat, kulturę, historię, albo po
prostu miasto. I wszyscy
będą mieli rację. Dysponujemy wieloma atutami. Mamy piękne góry,
Promocja w marketingu nie zajmuje
wyjątkowe możliwości aktywnego wypoczynku, niepowtarzalny klimat, artystów, czołowego miejsca. A jako miasto jesteśmy
historię. Jednak nie można reklamować dużym przedsiębiorstwem, które oferuje
wszystkiego jednocześnie. To tak jakby określone usługi ogólnie nazwane turychcieć sprzedać jaroszowi danie mięsne. stycznymi. Dlatego musimy wykorzystyOfertę promocyjną trzeba dostosować wać takie same narzędzia badawcze jak
do określonej grupy naszych klientów producent napoi, samochodów, cukierków
- turystów. Aby to zrobić, trzeba naj- albo butów. Promocja jest jednym z ostatpierw poznać ich oczekiwania. Dowie- nich etapów pracy nad produktem. Na
dzieć się ilu turystów przyjeżdża do nas, końcu jest badanie skuteczności. Dlatego
aby wędrować po górach, ilu po to, aby w ankiecie dla turystów pojawiły się też
jeździć na nartach, albo na rowerach. Czy pytania na podstawie, których, będziemy
nasi goście przyjeżdżają do nas dlatego, mogli odpowiedzieć: czy promocja w teleże są dyskoteki i nocne kluby, czy też dla- wizji, radiu, prasie albo na targach turystycznych była skuteczna i czy miała znatego, że jest cisza, albo muzea.
Na ulicach widujemy wiele rodzin, ale czenie przy wyborze naszego miasta na
czy wiemy, jaki odsetek naszych gości to miejsce letniego wypoczynku. Może się
rodzice z dziećmi? Czy wiemy jak liczne bowiem okazać, że wyjazdy na targi to
są to rodziny? Nie znamy też odpowiedzi strata czasu i pieniędzy. A może zupełnie
na pytanie ile pieniędzy wydają dziennie. nie trafiona jest promocja w prasie i należy
Tak samo jak nie wiemy, jakie są ich do- się tylko promować w telewizji? Za chwilę
chody, oraz czy przyjadą do nas, jeśli pod- rozpocznie się sezon zimowy. Zanim zaniesiemy nasze ceny. Każdy z nas może czniemy wydawać kolejne pieniądze na
wytknąć wady miasta, ale czy znamy na- reklamę, wcześniej sprawdźmy dotychsze własne wady? Dzięki badaniom po- czasową skuteczność działań. Ktoś poznamy opinię turystów o nas mieszkań- wie, że u niego nie ma gości, więc działa-

nia były nieskuteczne. Ale ktoś inny zauważy, że sezon letni miał bardzo udany.
Na ilość gości w obiekcie wpływ ma nie
tylko miejska promocja, ale też cena i jakość usług. W ankietach też są pytania
dotyczące tych zagadnień.
Takich badań nigdy wcześniej w
mieście nie prowadzono, a są one niezbędne dla naszego rozwoju i skutecznej promocji. Badania marketingowe rozpoczęły się w połowie sierpnia i potrwają
do połowy września. Prowadzone są w
Referacie Promocji oraz kilkunastu hotelach, pensjonatach, pokojach gościnnych
i restauracjach. Chcemy poznać opinie kilkuset turystów.
Wyniki będą upublicznione
na spotkaniach z branżą turystyczną. Zimą badania zostaną powtórzone, aby poznać oczekiwania narciarzy.
Badaniom rynku turystycznego towarzyszą też
badania oczekiwań i opinii
mieszkańców, które również prowadzone są po raz
pierwszy w historii Szklarskiej Poręby. Do tego numeru biuletynu dołączona
jest ankieta. Prosimy o pomoc i jej wypełnienie. Ktoś
oczywiście mógłby powiedzieć, że oczekiwania mieszkańców są bardzo proste: potrzeba nowych mieszkań,
pracy, sali gimnastycznej dla
uczniów, ośrodka kultury.
Można wyliczać niemal w nieskończoność. Ale o rzeczach oczywistych nie należy dyskutować. Po prostu trzeba to robić. Dlatego w przyszłym roku będą
budowane dwa budynki z kilkudziesięcioma mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi. Na Białej Dolinie powstanie ośrodek kultury, budowane są boiska i trwają
poszukiwania 7 mln złotych na budowę
sali gimnastycznej. W prowadzonych badaniach chodzi o poznanie opinii mieszkańców na wiele innych tematów niż tylko
o spełnianie podstawowych, bardzo ważnych potrzeb.
W lewym dolnym rogu ankiety jest kupon z wydrukowanym numerem. Po wypełnieniu ankiety prosimy o jego oderwanie i zachowanie. Wśród uczestników
badań będą losowane nagrody.
Wypełnione ankiety prosimy wrzucać
w załączonych kopertach do skrzynek
pocztowych zlokalizowanych w całym mieście lub odnieść bezpośrednio do Urzędu
Miasta albo Informacji Turystycznej.
Dziękujemy za udział i pomoc w badaniach. /PM/
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BĘDZIE DOM KULTURY

„Dom Spotkań na Białce”, z którego już
dzisiaj korzysta wielu mieszkańców
Szklarskiej Poręby ma zostać przekształcony w Miejski Ośrodek Kultury. Chcą
tego radni, którzy już podjęli pierwsze kroki,
aby zapewnić na ten cel pieniądze w przyszłorocznym budżecie.
W „Domu na Białce”, jak popularnie nazywany jest budynek dawnej szkoły podstawowej, rozpoczęły się prace remontowe. Budowlańcy naprawiają dwa pierwsze
pomieszczenia. Zerwane zostały stare podłogi, będą nowe tynki. W kolejnych miesiącach remont przeprowadzany będzie w następnych pomieszczeniach. Dzięki temu
„Dom Spotkań na Białce” mimo prac ekip remontowych nadal będzie mógł w miarę normalnie funkcjonować. A dzieje się w nim bardzo dużo. Ćwiczy chór i zespół rock and

rollowy, odbywają się zajęcia z aerobiku oraz
trenują karatecy. Spotkają się nauczyciele
i emeryci. Odbywają się zebrania Lokalnej Organizacji
Turystycznej i komitetu
społecznego „Nasze Miasto”. W Szklarskiej Porębie
nie brakuje mieszkańców,
którzy chcą coś razem robić, rozwijać swoje umiejętności, zainteresowania, a
może nauczyć się czegoś
całkiem nowego. Nikt nie
ma wątpliwości, że popełniono błąd, gdy przed
laty likwidowano Miejski
Ośrodek Kultury oraz
OSIR. Dlatego teraz podejmowana jest inicja-

tywa odbudowy dawnych struktur, które
są potrzebne w mieście. Szklarska Poręba
jest miastem turystycznym, ale po za tym,
jest też miastem dla mieszkańców. /BM/

SZYKUJEMY ŚWIATOWY BIEG PIASTÓW

Julian Gozdowski prezentuje flagę
Minęły wszelkie terminy ustawowe wymiany książeczkowego dowodu osobistego na nowy. Dowody książeczkowe
utraciły ważność. Nie wszyscy mieszkańcy Szklarskiej Poręby zobowiązani do
wymiany dopełnili tego obowiązku.
Przypominamy - posiadanie ważnego dowodu osobistego jest obowiązkowe, brak
ważnego dowodu osobistego uniemożliwia
załatwienie szeregu spraw administracyjnych i cywilnych. W związku z powyższym
zagrożeniem Urząd Stanu Cywilnego w
Szklarskiej Porębie podjął akcję wzywania
wszystkich obywateli, którzy z różnych powodów nie wymienili dowodu książeczkowego na nowy do jego wymiany w jak najkrótszym terminie. Nie chodzi o to, aby
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12 sierpnia 2008 w siedzibie
Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie poświęcone organizacji 33
Biegu Piastów. Najbliższa edycja
tej imprezy odbędzie się już w ramach cyklu imprez Worldloppet.
Przystępując do tej organizacji
Bieg Piastów dołączył do elitarnej Ligi Biegów Długodystansowych do której należy tylko 15
imprez o podobnym charakterze.
Jest to niewątpliwy sukces Stowarzyszenia, ale także miasta Szklarska Poręba, które ma szansę zaistnieć w świadomości uczestników
Biegu Piastów z całego świata.
Na spotkaniu szczegółowo
omówiono kwestie organizacyjne.
Bardzo dużo czasu poświęcono
sprawie komunikacji i ruchowi samochodowemu w kierunku granicy.
Chodzi przede wszystkim o
zwiększenie liczby połączeń
bezpłatnych autobusów z centrum miasta na Polanę Jaku-

szycką oraz likwidacji tworzących się w Jakuszycach korków, przez które już wielokrotnie zawodnicy spóźniali się na start. Zorganizowanie takiego spotkania już w sierpniu
pozwoli nam bardzo dobrze przygotować się
do pierwszej edycji Biegu Piastów w cyklu
imprez Worldloppet.
Już dzisiaj na listach startowych jest przeszło 250 zawodników z Norwegi, Finladii,
Stanów Zjednoczonych, Kanady. Udział w
imprezie zapowiedział nawet Japończyk.
Branża turystyczna będzie miała okazję
zarobić dodatkowe pieniądze goszcząc biegaczy z różnych zakątków kraju. Na drugą
połowę września Lokalna Organizacja Turystyczna przygotowuje spotkanie, które w
większości będzie poświęcone oczekiwaniom biegaczy wobec obiektów świadczących usługi noclegowe.
Przy okazji spotkania Julian Gozdowski
prezes stowarzyszenia Bieg Piastów zaprezentował nową flagę Worldloppet. Nasze
barwy narodowe są na pierwszym honorowym miejscu. /PM/

DOWODY OSOBISTE DO WYMIANY
kogoś karać. Chodzi o przypomnienie o konieczności wymiany dokumentów. Trzeba
mieć jednak świadomość, że w myśl art. 55
pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j.
Dz.U. nr 139 z 2006 r., poz. 993 ze. zm) - kto
uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, ten podlega karze ograniczenia wolności do 1 miesiąca
albo karze grzywny.
Kilka niezbędnych informacji
Podstawą wymiany dowodu osobistego jest
złożenie wniosku.
- Wnioski na wymianę dowodu osobistego

znajdują się Urzędzie Miejskim w Szklarskiej
Porębie ul. Buczka 2 (pokój nr 13).
- Za dowód osobisty należy uiścić opłatę w wysokości 30,- zł w Banku Zachodnim w Szklarskiej Porębie ul. Jedności Narodowej 16.
- Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony
aktu urodzenia (kawaler, panna); odpis skrócony aktu małżeństwa (zamężna, żonaty,
wdowa, wdowiec) oraz dwie aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem.
- Wniosek o wymianę dowodu osobistego
składa się osobiście, dowód osobisty odbiera się osobiście. /SK/
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WODOCIĄGI ZAGROZIŁY NARCIARZOM

Niemal każdego dnia trzeba poprawiać dzona wcześniejszymi badaniami środowiprojekty przy budowie nowych wodocią- ska, obejmuje konkretne działki i obszary
gów i kanalizacji. W ostatniej chwili wstrzy- Karkonoskiego Parku Narodowego. Gdyby
mane zostały prace budowlane w miejscu, chcieć to zmienić, trzeba byłoby przejść całą
gdzie ma stanąć dolna stacja wyciągu na procedurę od początku. Zajęłoby to co najŚwiąteczny Kamień.
Skandal z planami wybuchł wiosnę przy okazji budowy wodociągu z ujęcia Leśny Domek. Nie wiadomo
dlaczego projekt zatwierdzony przez byłe władze
miasta zakłada, że jedna z
nitek wodociągu przebiegać
ma w miejscu, w którym planowana jest budowa nowego
wyciągu na Świąteczny Kamień. Zadziwiające jest to
tym bardziej, że w pracach
projektowych uczestniczyli
pracownicy wodociągów, którzy są mieszkańcami Szklarskiej Poręby, w tym były pre- tutaj ma stanąć dolna stacja nowego wyciągu
zes Karkonoskiego Systemu
Wodociągów i Kanalizacji. Dzisiaj ta spółka mniej 2 lata i nie wiadomo czy zakończyłoby
utrzymuje, że nic nie widziała o budowie no- się sukcesem. Należy mieć tylko nadzieję,
wego wyciągu. Całe miasto wiedziało o pla- że pierwotnie zaprojektowany wodociąg w
nach, ale nie wiedział o tym były prezes miejscu, gdzie ma stanąć dolna stacja to poKSWiK, który jest mieszkańcem Szklarskiej myłka lub niekompetencja osób nadzorująPoręby. Kto w to uwierzy?
cych projekt. Dlatego od kilku tygodni trwają
Inwestycję w tym miejscu wstrzymano w negocjacje z inwestorem, aby ten zmienił
ostatniej chwili. Gdyby rury wodociągowe przebieg wodociągu. Rozmowy były utrudpołożono zgodnie z pierwotnymi planami, nione, ponieważ w KSWiK trwała zmiana
to trzeba byłoby zmienić przebieg wyciągu prezesów. Jest jednak duża szansa na
na Świąteczny Kamień. Budowa dolnej sta- zmianę przebiegu wodociągu w sposób nie
cji kolejki linowej wiąże się z koniecznością kolidujący z inwestycją narciarską. Zresztą
wybudowania głębokich fundamentów, a to nie ma innej możliwości.
wyklucza przebieg jakikolwiek instalacji. PrzeNie są to jedyne zmiany w projektach.
sunięcie dolnej stacji tego wyciągu o zaledwie Najczęściej poprawki obejmują umiejscowiekilka metrów w jedną lub w drugą stronę po- nie studzienek, do których będą podłączone
woduje zmianę przebiegu całej trasy kolejki li- rury kanalizacyjne poprowadzone od budynnowej. Tymczasem zgoda ministra, poprze- ków. Zanim ekipa budowlana wejdzie na ja-

WYGRANA ZDROJOWA
Władze miasta wystąpią do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji o
zmianę przebiegu inwestycji na ulicy Zdrojowej. Praca ciężkiego sprzętu może zagrozić
budynkowi mieszkalnemu.
Konflikt wybuchł w połowie lipca. Wówczas mieszkanki domu przy ulicy Zdrojowej
zablokowały wjazd na drogę prowadzącą do
ich posesji. Ich zdaniem droga należy do
nich i nie zgadzają się na przejazd ciężkiego
sprzętu. Właścicielka domu i jej córka postawiły szlaban. Obie panie nie ukrywały, że
boją się o dom. Pracujący w pobliżu ciężki
sprzęt mógłby naruszyć jego konstrukcję.
Na sporny teren wezwano geodetę, który
dokonał okazania granic działek. Po raz kolejny udowodniono, że droga jest gminna i
blokada jest nielegalna. W tej sprawie wypo-
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wiadał się też wcześniej Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznając rację
gminie Szklarska Poręba (w biuletynie nr
7/08 padła błędna nazwa „Główny Geodeta
Kraju”). Właścicielka działki nie zgadza się
jednak z tymi ustaleniami i nadal twierdzi, że
droga należy do niej. Konflikt w tej sprawie
ma jednak znaczenie drugoplanowe i zapewne zakończy się w sądzie. Ważniejsze
są obawy o stan techniczny domu, który jest
w słabej kondycji technicznej. Istnieje rzeczywiste zagrożenie, że pracujący w pobliżu
ciężki sprzęt może naruszyć konstrukcję starego domu. Dlatego władze miasta występują do inwestora, czyli Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji o zmianę
przebiegu kanalizacji, zwłaszcza, że jest
taka możliwość. /RN/

kąś ulice, wcześniej cała dokumentacja jest
dokładnie sprawdzana. W kilku przypadkach
okazało się, że studzienki kanalizacyjne są
zupełnie bez powodu oddalone od domów o
kilkadziesiąt, a czasami o kilkaset metrów.
Dlaczego? Ktoś mógłby dojść
do wniosku, że chodziło o wyciągniecie od mieszkańców dodatkowych pieniędzy. Za przyłączenie domów do kanalizacji
płacą właściciele nieruchomości. Im większa odległość, tym
większe koszty budowy przyłącza. Dlatego zanim rozpocznie
się budowa, sprawdzana jest
cała dokumentacja. Ale mimo
to warto, aby mieszkańcy również sprawdzali plany. Dostępne są one u wykonawcy w
firmie Wamar przy ulicy Turystycznej (obok sklepu Netto)
lub w siedzibie KSWiK w Mysłakowicach.
Świadomość mieszkańców
w tej sprawie jest coraz większa. Do urzędu
miasta docierają informacje na temat nieprawidłowości już podczas prac budowlanych. Sygnały docierają też do radnych, którzy natychmiast podejmują interwencje.
Wszyscy patrzymy na ręce wykonawcy i inwestorowi, bo budują za nasze pieniądze.
/IK/

PLOTKI O WODZIE

Na ulicach naszego miasta słychać plotki
na temat cen wody. Kłamstwem są informacje,
że cena przyszłym roku podniesiona zostanie
o 10 złotych. To bzdura. Takich podwyżek nie
ma w żadnej prognozie taryfy, jaka dotychczas
została dostarczona przez KSWiK.
Przypomnijmy, że poprzedni wniosek taryfowy spółki został sprawdzony przez Burmistrza i zaproponowane taryfy zostały odrzucone, a nowe zweryfikowane weszły
dopiero w kwietniu br.
Trwają rozmowy ze wspólnikami (Kowarami, Podgórzynem i Mysłakowicami) dotyczące przyszłości spółki, takimi jak struktura
spółki (w uproszczeniu: samodzielne oddziały czy „wspólny kocioł”); polityka taryfowa (aby straty lub zyski na oddziałach w
poszczególnych miastach nie trafiały do jednego worka spółki).
Przed laty, kiedy poprzednie władze miasta
tworzyły spółkę KSWiK do której wsadziły
cały wodociągowo-kanalizacyjny majątek
Szklarskiej Poręby, popełniono błąd i w zapisach aktu notarialnego wiele spraw nie doprecyzowano. Odkręcenie tego dzisiaj jest zadaniem karkołomnym. Muszą się zgodzić na to
wszyscy wspólnicy, a nie wszystkim to pasuje,
bo będą musieli ponosić większe koszty.
Szklarska Poręba ma tylko jeden głos w pięcioosobowej radzie nadzorczej. /SK/
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WSPÓLNIE WALCZYMY O KOLEJ
Szklarska Poręba wraz z Zarządem Województwa Dolnośląskiego podjęła
wspólną walkę o utrzymanie linii kolejowej do Szklarskiej Poręby i jej natychmiastowy remont. W przyszłym tygodniu w tej sprawie odbędzie się
spotkanie z Ministrem Infrastruktury.
Kolejarzy nie trzeba już przekonywać,
że na połączeniach do Szklarskiej Poręby można zarobić. Teraz trzeba przekonać Polskie Linie Kolejowe do inwestycji na torowisku.
Kilka dni temu Przewozy Regionalne
(kolejowa spółka, która organizuje przejazdy w województwie) zagroziły, że zlikwidują połączenie
do
Szklarskiej
Poręby. Nie wiadomo czy
wszystkie, czy tylko lokalne,
które po sezonie są rzeczywiście deficytowe. Jako powód podano zły stan torowiska w rejonie Górzyńca.
Zdaniem kolejarzy jest to jedyny sposób, aby Polskie Linie
Kolejowe
(kolejna
spółka, która zarządza torowiskami) zmusić do prac remontowych. Jeśli torowisko
jest w złym stanie technicznym PKP nie może jeździć i
nie zarabia pieniędzy. Jeśli
pociągi nie jeżdżą, to PLK nie dostaje pieniędzy za użytkowanie torowiska. Koło
się zamyka.
Informacja o likwidacji połączeń była
ogromnym zaskoczeniem, zwłaszcza, że
na tydzień przed jej upublicznieniem w
planach inwestycyjnych Polskich Linii Kolejowych jeszcze był wyznaczony jesienny
termin modernizacji trasy Piechowice –

Szklarska Poręba. Plany remontowe były
wynikiem ubiegłorocznych negocjacji prowadzonych przez miasto i urząd marszałkowski. O zmianach pierwsi dowiedzieli
się kolejarze, którzy znając stan torowiska, zagrozili likwidacją połączeń. W ten
sposób PLK nie będzie dostawać pieniędzy za użytkowanie torów.
Władze miasta podjęły interwencje natychmiast po pierwszych publikacjach prasowych. Wraz z wicemarszałkiem Piotrem
Borysem ustalono wspólną strategię. W
przyszłym tygodniu w sprawie linii Jelenia
Góra – Szklarska Poręba zaplanowane

jest spotkanie Marszałka Województwa z
Ministrem Infrastruktury. Przedstawione
zostaną tam plany remontów na tej trasie.
Chodzi o stworzenie montażu finansowego, który spowoduje inwestycje na
szlaku Wrocław – Jakuszyce. Urząd Marszałkowski chce, aby PKP ze swoich pieniędzy przyspieszyła remonty na torowisku Wrocław – Jelenia Góra. Pieniądze

na modernizację linii do Szklarskiej Poręby pochodzić miałby z Regionalnego
Programu Operacyjnego. Natomiast torowisko do Jakuszyc wyremontowane zostanie z pieniędzy Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Aby do tego
doszło, musi być spełniony warunek utrzymania połączeń do Szklarskiej Poręby.
Jako miasto po raz pierwszy w historii
Województwa Dolnośląskiego, mamy bardzo dużego partnera i sojusznika w Urzędzie Marszałkowskim. Władze województwa podczas konferencji prasowej, która
się odbyła 25 września kolejny raz zapowiedziały, że chcą uruchomienia pociągu Wrocław –
Liberec przez Jakuszyce. Na
początku września w Szklarskiej Porębie odbędzie się
konferencja pokazująca stan
przygotowań do uruchomienia tego połączenia. Wówczas też będą też znane
ustalenia w Ministerstwie Infrastruktury.
Połączenie Szklarska Poręba – Jakuszyce – Harrachov, o którym wielu tylko
przez lata mówiło, teraz ma
szansę zaistnieć. Przyspieszenie nastąpiło w ostatnich
dwóch latach, kiedy władzom miasta udało się do tej idei przekonać władze województwa. Dzięki temu
Marszałek podejmuje dzisiaj walkę o
utrzymanie połączeń kolejowych z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby, bo bez
nich upada idea pociągów jeżdżących z
Polski do Czech przez Jakuszyce. /BM/

RODZINNY PARK ROZRYWKI

Nikomu nie trzeba chyba opowiadać
jak wygląda Park Miejski Esplanada. Zarastał przez całe dziesięciolecia. Zniszczone alejki, oświetlenie i ławki. Po prostu
wstyd. Prawda jest też taka, że aby doprowadzić park do jako takiego wyglądu, potrzebne są spore nakłady. Miasta nie stać
na ten wydatek. Są ważniejsze sprawy
do rozwiązania. Będzie remontowana
ulica 11 Listopada, w przyszłym roku wybudowane zostaną nowe domy z mieszkaniami socjalnymi i komunalnymi. Trzeba
się też zająć budową sali gimnastycznej
przy szkole podstawowej nr 1.
Jest jednak szansa, że także Esplanada będzie odzyskiwać swój blask.
Ogłaszany jest przetarg na 20-letnią
dzierżawę tego terenu. W sumie to 25 tysięcy metrów kwadratowych, na których

6

Esplanada wymaga dużych nakładów

ma powstać Rodzinny Park Rozrywki. Co
kryje się pod tą nazwą? Zobaczymy za
około miesiąc. Tyle bowiem będzie trwać

nabór pisemnych ofert. To co powstanie
na Esplanadzie zależy wyłącznie od inwencji uczestników przetargu. /RN/
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SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI

Burmistrz Miasta Szklarskiej Poręby zaprasza
po przerwie wakacyjnej mieszkańców na spotkania z Burmistrzem i Radnymi Rady Miejskiej.
Harmonogram spotkań w miesiącu wrześniu:
• 5.09.2008 r. godz. 18.00 - Przedszkole Samorządowe Nr 2, ul. Osiedle Huty 1,
• 8.09.2008 r. godz. 18.00 - Dom Wypoczynkowy „BOŻENA”, ul. Jedności Narodowej 18,
• 9.09.2008 r. godz. 18.00 - Świetlica Środowiskowo Terapeutyczna „CEGIEŁKA”, ul. Kolejowa 22,
• 11.09.2008 r. godz. 18.00 - Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 1 Maja 32,
• 13.09.2008 r. godz. 18.00 - Dom Spotkań na
Białej Dolinie, ul. Słowackiego 13.
Burmistrz Arkadiusz Wichniak

KURS DLA PAŃ
„Ja wam jeszcze pokażę - krok w
stronę aktywizacji i integracji mieszkańców
Szklarskiej Poręby”. To nazwa projektu,
którego rozpoczął się kolejny etap realizacji. Jest on skierowany do bezrobotnych,
lub długo pozostających bez pracy kobiet.
Chodzi o ich aktywizację i możliwość powrotu do pracy zawodowej. Często się
zdarza, że Panie po kilku latach spędzonych w domu zajmując się wychowaniem
dzieci, później mają problemy z powrotem

PRZETARGI

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujące przetargi ustne nieograniczone:
Trzeci 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 położona jest w obszarze
oznaczonym symbolem Uz tj.: 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.
Cena wywoławcza nieruchomości - 45.000,złotych

Drugi przetarg na sprzedaż otoczonej
górami i lasami, z widokami na Karkonosze,
nieruchomości niezabudowanej położonej
w zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby przy
ul. Osiedle Podgórze w granicach działki
gruntu nr 304 obr. 1 o powierzchni 715 m2
Nieruchomość położona jest w obszarze
oznaczonym symbolem MP tj.: tereny zabudowy
mieszkalno - pensjonatowej , na których docelową dominującą formą zainwestowania winny
stać się zespoły zabudowy jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 40.000,złotych.
Trzeci 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 położona jest w obszarze
oznaczonym symbolem Uz tj.: 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.
Sposób zagospodarowania nieruchomości:
budowa parkingu na samochody osobowe.
Cena wywoławcza nieruchomości - 35.000,złotych.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby
przy ul. Spokojnej. Działka w ewidencji gruntów oznaczona jest nr 256 obr. 2 i ma powierzchnię 1130 m2.
Nieruchomość położona jest w obszarze
oznaczonym symbolem MN tj.: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości - 84.750,złotych

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Podsudeckiej . Działka
w ewidencji gruntów oznaczona jest nr 118/2
obr. 2 i ma powierzchnię 2303 m2.
Nieruchomość położona jest w obszarze terenów rolnych i zieleni o funkcji przyrodniczej,
krajobrazowej oraz ochronnej, na których wprowadza się ograniczenia w sytuowaniu zabudowy. W przypadku przedmiotowej działki w
studium wprowadzono zakaz 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 urządzeniami sportowymi,
c) stacji transformatorowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak
określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości 100.000,- złotych

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wniesienie w pieniądzu (w złotych) wadium w
wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie w BANKU ZACHODNIM WBK
S.A. 1 Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta:
03109019840000000100810039 w terminie do
dnia 16.09.2008 r. W przypadku regulowania
wadium za pośrednictwem poczty lub banków
wpłatę należy dokonać z takim wyprzedzeniem, aby kwota wadium wpłynęła na konto
Urzędu Miejskiego w określonym w ogłoszeniu
terminie. Wadium wniesione przez uczestnika,
który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na
poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli
osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez
usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miej-

do pracy. Nie zawsze chodzi o miejsce
pracy, co stan psychiczny.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szklarska Poręba na ten cel dostała
kolejne pieniądze. Tym razem są to 84 tysiące złotych. Obecnie trwa kurs fryzjerski,
w którym uczestniczą osoby zakwalifikowane do projektu. Ale to nie jest ostatnie
słowo. Szczegółowych informacji udziela
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. /hl/

scu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o
którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia
Burmistrz Szklarskiej Poręby może odstąpić
od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie
podlega zwrotowi.
II. Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć:
o Oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, ze stanem technicznym nieruchomości oraz warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
o Aktualne dane z właściwego rejestru oraz
struktury kapitałowej spółki, umowę spółki i aktualną listę wspólników dla osób prawnych.
o Dowód wniesienia wadium.
• Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów
stwierdzających tożsamość, a w przypadku
osób prawnych również pełnomocnictwo do
występowania w ich imieniu.
• Przetarg jest ważny bez względu na liczbę
uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno
postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
• Wylicytowana cena nieruchomości powiększona o podatek VAT w wysokości 22% płatna
nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
• O miejscu i terminie zawarcia umowy nabycia
nieruchomości w formie aktu notarialnego
osoba ustalona jako nabywca nieruchomości
zostanie zawiadomiona pisemnie, najpóźniej
w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
• Koszty aktu notarialnego i opłatę sądową
ponosi nabywca.
• Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia
24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców) w przypadku wygrania
przetargu zobowiązani są przed podpisaniem
umowy notarialnej uzyskać zezwolenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie to jest wymagane.
• Burmistrz Szklarskiej Poręby może odwołać
przetarg jedynie z ważnych powodów.
Przetargi odbędą się w dniu 19 września
2008 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul.
Buczka 2
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.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach
będących przedmiotem przetargów dostępne
są również w internecie pod adresem:
www.szklarskaporeba.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
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Idźmy do referendum? W naszym magicznym mieście wszystko się zdarzyć
może ....
W ostatnich dniach do Urzędu Miasta
wpłynęły wnioski o przeprowadzenie referendów w sprawie odwołania obecnych
władz gminy – Rady Miasta i Burmistrza.
Postawa Pani Ewy Witek oraz Panów Konrada Makówki, Krzysztofa Molki, Leszka
Malkiewicza i Mariusza Baciora uważam
za skrajnie nie odpowiedzialne i działające
na szkodę całej społeczności naszego
miasta. Trudno odnieść się do ich zarzutów, ponieważ składając wnioski nie przedstawili żadnych argumentów w tej sprawie.
Jestem przekonany, że wkrótce będzie
okazja do zaprezentowania kto tak naprawdę stoi za tymi działaniami.
Do wyborów samorządowych w 2006
roku, razem z grupą mieszkańców, „szedłem“ pod hasłem CZAS NA ZMIANY.
Wielokrotnie w czasie kampanii wyborczej
podkreślałem, że moje kandydowanie na
burmistrza miasta nie jest podyktowane
osobistymi ambicjami ani chęcią „skoku
na kasę”. Główny powód to chęć pracy
dla rozwoju naszego miasta, co wielokrotnie wcześniej udowadniałem działając
społecznie. Dla mnie hasło PRO PUBLICO BONO jest głęboką myślą, do której dokładam każdego dnia stwierdzenie –
jestem mieszkańcem tego miasta, tu się
urodziłem, tu chcę pracować i żyć. I cokolwiek się nie wydarzy, to dalej chcę być
mieszkańcem Szklarskiej Poręby.
Trudno mi pogodzić się z tak nieodpowiedzialnym zachowania członków naszej
społeczności, którzy pod pozorem dobra
nas wszystkich chcą załatwić swoje interesy. Starają się wciągnąć w konflikt
mieszkańców, narażając ich (budżet) na
wydatki. Dobrze, aby przy okazji opowiedzieli o swoich nieuregulowanych zobowiązaniach wobec miasta.
Nie mam wątpliwości, że inicjatorzy referendum to forpoczta prawdziwej grupy,
którą jako mieszkańcy odsunęliśmy od
władzy podczas ostatnich wyborów.
Wszyscy znamy tych, którzy przez ostatnie lata prowadzili interesy kosztem innych mieszkańców naszego miasta. Ale z
każdym miesiącem mają coraz mniej
możliwości, bowiem systematycznie odkrywamy i likwidujemy ich interesy. Referendum będzie plebiscytem, czy chcemy,
kontynuowania rozpoczętych reform aby
w naszym mieście w końcu było normalnie, czy też chcemy powrócić do “gospodarowania inaczej” majątkiem gminy, . Będzie to plebiscyt czy zgadzamy się na
utrzymanie chorych i niekorzystnych dla
miasta dzierżaw budynków po FWP. Przypomnę, że przeciętnie za metr kwadratowy dzierżawcy płacą 2 zł, a najemcy
mieszkań komunalnych prawie 3 złote.
To właśnie upublicznienie tych informacji
doprowadziło do referendum. O to więc
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prawdziwe przyczyny “fundowanego” nam
plebiscytu. Wśród prawdziwych inicjatorów referendum są tacy, którzy swoje prywatne domy oddali w dzierżawę za wiele
tysięcy złotych, a sami mieszkają w dawnych obiektach FWP i jeszcze mają czelność twierdzić, że płacą za dużo! Proszę
jak się pięknie urządzili! Ze swoich prywatnych domów ciągną korzyści, a od
gminy żądają mieszkań za darmo!
Oni nie stoją na czele referendum. Oni
po przegranym referendum co najwyżej
stracą dzierżawione budynki, w których
urządzili sobie mieszkania. Nie stracą jednak źródeł dochodu, bo oni mają swój majątek, swoje domy z których cały czas czerpią korzyści. Oni w duchu się śmieją.
Najwięcej do stracenia mają Ci dzierżawcy,
którzy przez ostatnie lata rzeczywiście dbali
o powierzone im budynki, prowadzili w nich
remonty i uczciwie zarabiali pieniądze. Od
początku sprawę dzierżaw stawialiśmy jasno. Nie chcemy nikogo wyrzucać i zabierać narzędzia pracy. Chcemy urealnić
umowy dzierżaw. Dlatego wciąż zapraszamy do podjęcia w tej sprawie negocjacji.
Bezsprzecznie, zachowanie inicjatorów
referendum, wywoła dyskusję na temat
tego co się wydarzyło w Szklarskiej Porębie w czasie obecnej kadencji. Powinno też
wywołać dyskusję w jakim kierunku
chcemy zmierzać. Będę więc oczekiwać
odpowiedzi na pytania: czy chcemy władzy, która toleruje dzierżawy majątku gminnego po skrajnie niekorzystnych, dla nas
mieszkańców, stawkach ? Czy chcemy być
miastem pieniaczy nie potrafiących organizować sobie samemu życia? Czy chcemy,
aby do władzy powrócili ludzie, którzy fatalnie zarządzali majątkiem miasta?
Nikt nie mówił, że będzie łatwo, prosto
i przyjemnie. Podczas kampanii wyborczej nie obiecywaliśmy gruszek na wierzbie, jednak już możemy powiedzieć, że
realizujemy wiele punktów z naszego programu. Ale przy okazji musimy się przestać oszukiwać i dokonać zmiany w sposobie zarządzania miastem, budowaniu
realnych dochodów i wydatków. Musimy
zmienić wadliwe przyzwyczajenia i zachowania. Miasto, z zaniedbaniami i zaniechaniami poprzednich władz, do normalności dźwigać się będzie bardzo długo.
Półtora roku „w samorządzie” to bardzo krótko. Ale proszę policzmy wspólnie
dokonania. Praktycznie od zera odbudowaliśmy służby komunalne. Dzięki wyposażeniu MZGL-u w nowoczesny sprzęt
potrafimy skutecznie prowadzić akcje
sprzątania, naprawy i odśnieżania gminnych dróg. Zwiększyliśmy ilość połączeń
kolejowych do Szklarskiej Poręby, a teraz
będziemy walczyć o ich utrzymanie. Je-

steśmy chyba jedyna gminą w Polsce,
która wprowadziła bezpłatne przedszkola.
Wykonaliśmy dużą pracę aby Minister
Środowiska zgodził się na budowę nowego wyciągu. To czego nie potrafili inni,
nam się udało. Systematycznie zmieniamy bardzo źle przygotowany projekt
budowy kanalizacji i wodociągów. Rozbudowujemy infrastrukturę sportową w
mieście. Aktywizujemy mieszkańców, którzy coraz chętniej pracują społecznie dla
dobra nas wszystkich. Przykładem niech
będzie program “Zdolna Dolna”. Prowadzimy badania marketingowe, aby móc
skutecznie się promować. Powstają kolejne turystyczne atrakcje, a ogłoszone
przetargi dają szansę na wybudowanie
kolejnych urządzeń, które będą ulepszać
naszą ofertę turystyczną, dzięki czemu
będziemy bardziej konkurencyjni. Jako
pierwszy samorząd w 60 letniej historii
Szklarskiej Poręby podjęliśmy kroki, aby
w przyszłym roku wybudowane zostały
nowe domy z mieszkaniami komunalnymi
i socjalnymi.
Referendum to wszystko może zatrzymać. Ale straty będą jeszcze większe. Od
wielu miesięcy prowadzimy rozmowy z
dużymi inwestorami chcącymi robić swoje
interesy w naszym mieście. Referendum
spowoduje, że inwestorzy na miasto będą
patrzyć jak na społeczność pieniaczy, którzy walczą o prywatę. Potrzebujemy w tej
chwili prezentować się jako społeczność
dobrze zorganizowana, nowocześnie
kreująca wydarzenia w mieście. Tymczasem sama zapowiedź referendum ukazuje nas jako społeczność skonfliktowaną. To nie jest dobry wizerunek miasta.
W takim mieście nikt nie będzie chcieł inwestować!
A jeśli referendum okaże się skuteczne
to kolejne lata będziemy mogli uważać
za stracone dla miasta. Już tego doświadczyliśmy. Wyciągnijmy wnioski z historii.
Poprzednie referendum przyniosło więcej
strat niż pożytku.
Czy będzie referendum? To zależy od
mieszkańców Szklarskiej Poręby. Ja wierzę w mądrość naszego społeczeństwa.
Wierzę, że w głębi serca wszyscy oczekujemy zmian na lepsze, a nie powrotu do
„starego“.
Burmistrz Arkadiusz Wichniak
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