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Pod SZRENICĄ
ArtSkwer najlepszym 

produktem turystycznym
Letni Festiwal Sztuki ArtSkwer 
został wyróżniony prestiżową na-
grodą „Liczyrzepy” Starosty Jele-
niogórskiego w kategorii Najlep-
szego Produktu Turystycznego.

Już po raz dwudziesty drugi odbyły 
się Karkonoskie Spotkania Turystycz-
ne, połączone z podsumowaniem sezo-
nu turystycznego 2019. Jednym z naj-
ważniejszych punktów tego wydarzenia 
było wręczenie nagród Starosty Jelenio-
górskiego czyli „Liczyrzepy”.

Zgodnie z tradycją impreza co roku 
jest organizowana w innej miejscowo-
ści naszego powiatu. W piątkowy wie-
czór, 4 października, przedstawicieli 
karkonoskiej turystyki oraz gości za-
proszono do restauracji „Pałac na Wo-
dzie” w Staniszowie.

Nagrody Liczyrzepy są szczególnym 
wyróżnieniem za osiągnięcia w tury-
stycznym rozwoju i promocji powiatu. 

Nagrody Liczyrzepy są wyrazem szcze-
gólnego uznania, szacunku i podzięko-
waniem za owocną pracę na rzecz kar-
konoskiego regionu. To nagroda za trud 
wymagający wielu wyrzeczeń.

 ArtSkwer jest od 9 lat organizo-
wany przez Miejski Ośrodek Kultu-

ry Sportu i Aktywności Lokalnej. To 
przede wszystkim plenerowe warsztaty 
artystyczne prowadzone w okresie wa-
kacyjnym. Przedsięwzięcie cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem. To 
bezpłatna, rodzinna oferta kulturalna 
przygotowana dla mieszkańców i tury-
stów przebywających latem w Szklar-
skiej Porębie.

Art Skwer to głównie miejsce gdzie 
można spotkać się z ludźmi, rozwi-
nąć swoje umiejętności i zapoznać się 
z różnymi technikami zajęć twórczych. 
W ramach przygotowanej oferty na 
warsztatach poznajemy szklarskie tra-
dycje miejscowości i regionu, dawne 
rzemiosło, techniki budowania dymarek 
czy procesy wytopu metali kolorowych

To co wyróżnia Festiwal i to co pod-
kreślają sami uczestnicy to właśnie jego 
różnorodność, ale i atmosfera.

Nagrodę z rąk Starosty Krzysztofa 
Wiśniewskiego odebrały: Pani Anita 
Kaczmarska dyrektor MOKSiALu oraz 
jej zastępca Pani Anna Wójcikiewicz.

Robert Kotecki
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Dotacja na remont ulicy 1-go Maja
Burmistrz Mirosław Graf odebrał 
z rąk wojewody dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka promesę na re-
mont odcinka ulicy 1-go Maja. 
Środki będą pochodzić z Fundu-
szu Dróg Samorządowych.

W ramach Funduszu Dróg Samo-
rządowych, środki przekazywane są na 
zasadach konkursowych, głównie na 
dofinansowanie budowy, przebudowy 
i remontu dróg powiatowych i gmin-
nych. Wsparcie będzie przyznawane na 
podstawie wniosków o dofinansowanie, 
składanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego w ramach naborów prze-
prowadzanych na terenie każdego wo-
jewództwa.

Nasz wniosek znalazł się na liście 
wojewody, który go zarekomendował 
i bardzo dobrze ocenił. Następnie zgod-
nie z ustawą o funduszu, lista zadań 

trafiła do ministerstwa infrastruktury, 
a później do Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów, gdzie wnioski były ostatecz-
nie weryfikowane.

– Wniosek złożyliśmy wiosną ale 
warto było czekać. Był bardzo dobrze 
przygotowany, co potwierdził wojewo-
da i komisja oceniająca, a następnie 
Kancelaria Premiera – mówi burmistrz 
Mirosław Graf

Warto dodać, że przez sito weryfi-
kacyjne przeszły wnioski tylko z dwóch 
gmin regionu jeleniogórskiego. Oprócz 
Szklarskiej Poręby tylko Janowice 
Wielkie otrzymają wsparcie z Funduszu 
Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania dla Szklar-
skiej Poręby to przeszło 461 tysięcy 
złotych. Remontowany będzie odcinek 
ulicy 1-go Maja od skrzyżowania z uli-
ca Kasprowicza w stronę Leśnej Huty.

(red.)

Dworzec Szklarska Poręba Górna 
Do PrzebuDowy (wizualizacje)

PKP SA ogłosiły przetarg na 
remont i przebudowę dworca 
Szklarska Poręba Górna. 

Wpłynęły cztery oferty. Jednak 
wszystkie przekraczają zakładany bu-
dżet. Teraz kolejowa spółka musi się 
zastanowić czy zwiększyć pulę środ-
ków na ten cel.

Na ogłoszony przez PKP SA prze-
targ wpłynęły cztery oferty. Przedsię-
biorstwo Budowlano-Konserwatorskie 
Castellum wyceniło prace na 20,229 
mln zł brutto, Przedsiębiorstwo Budow-
lane Sawrem – 20,529 mln zł brutto, 
SKB – 21,707 mln zł brutto, a Berger 
Bau – 25,905 mln zł brutto. Wszystkie 
oferty przekraczają budżet określony na 

kwotę 16,809 mln zł brutto. Dworzec 
jest po remoncie elewacji i częściowym 
remoncie wnętrza. Jak jednak oceniają 
projektanci z firmy An Archi Group, 
znajduje się w średnim stanie technicz-
nym, a remont był niewystarczający. 
Prace, które są przedmiotem zamówie-
nia, obejmą elewacje, dach oraz wnę-
trza budynku. Stolarka okienna zostanie 
wymieniona, a główne drzwi wejściowe 
poddane renowacji. Ściany poczekalni 
zostaną wyłożone boazerią wykonaną 
z drewna egzotycznego lub dębowe-
go. Zostaną wykonane nowe posadzki 
z płytek gresowych. Witraże zostaną 



Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 8(46)/19 3

odnowione. Konserwacji zostaną też 
poddane oryginalne elementy wyposa-
żenia – sejfy wmurowane w ścianę oraz 
drewniana szafa.

W wyniku prac zmieni się przezna-
czenie części pomieszczeń. W części 
środkowej zaplanowano – jak dotych-

czas – hol z pomieszczeniami przezna-
czonymi na kasy, a także toalety.

Miasto dostrzegło tu szansę dla sie-
bie i skutecznie zabiegało o to, aby część 
pomieszczeń mogła służyć mieszkań-
com i turystom. W skrzydłach budynku, 
w porozumieniu z samorządem, zostaną 

zlokalizowane: sala spotkań, pomiesz-
czenie projekcyjne, punkt informacji 
turystycznej oraz sala wielofunkcyjna 
o charakterze wystawowym. Przewi-
dziano również lokal gastronomiczny. 
Na I i II piętrze przewidziano pokoje 
mieszkalne w standardzie hostelu.

Działki na Izerskiej nie na sprzedaż
Przez całe lato w Radzie Miasta 
trwały dyskusje i spory w sprawie 
sprzedaży miejskich gruntów po-
łożonych przy ulicy Izerskiej. 

Spór o sprzedaż miejskich gruntów  
przy ulicy Izerskiej trwał od czerwca 
br. Choć teren był przygotowywany do 
sprzedaży od 2012 r. (pierwszy wnio-
sek o przygotowanie do zbycia działek 
w tym terenie wpłynął w czerwcu 2012 
r.). Ostatecznie nieruchomość została 
przeznaczona do sprzedaży w tegorocz-
nym planie budżetowym, przyjętym 
przez obecną radę. Jednak w pewnym 
momencie sprawa utknęła. 

Ostatecznie na czerwcowej sesji 
przyjęto uchwałę w sprawie 
sprzedaży jednej z działek. 
Pozostałe jednak zdjęto 
z porządku obrad, by już na 
lipcowej sesji je odrzucić. 
Z kolei w sierpniu w nieco-
dziennych okolicznościach 
przyjęta została uchwała 
dotycząca sprzedaży dział-
ki wraz z pustostanem. 
Wówczas radny Piotr Ko-
zioł pomylił się podczas 
głosowania i zagłosował 
za będąc jednak przeciw 
uchwale w sprawie sprze-
daży działki z pustostanem.

Na zwołanej w piątek 

13 września sesji w porządku obrad 
były tylko dwie uchwały i obie dotyczy-
ły uchylenia obu przyjętych wcześniej 
uchwał. 

Wnioskodawcy (radni Lichocki, 
Michałków, Hochół, Kozioł i Wiater) 
swoje stanowisko ograniczyli do lako-
nicznego uzasadnienia, iż uchwały nale-
ży uchylić: z uwagi na niewystarczające 
przygotowanie terenu przeznaczanego 
pod zabudowę pod kątem infrastruk-
turalnym, tj. na zbyt wąską drogę bez 
pobocza w przebiegu ulicy Izerskiej. 
Pozostawienie tych działek we włada-
niu miasta zapobiegnie dalszemu pogłę-
bianiu się podstawowych problemów 
komunikacyjnych i infrastrukturalnych 

miasta oraz kolejnym zobowiązaniom 
w postaci remontu drogi dojazdowej, 
od ulicy Izerskiej do tej działki, która 
na chwilę obecną jest w fatalnym stanie 
technicznym. 

Trzeba jednak pamiętać, że środki 
ze sprzedaży były zaplanowane w te-
gorocznym budżecie a więc faktycznie 
zaangażowane. Plan sprzedaży był za-
łączony do budżetu i przedstawiony 
Radzie jeszcze w grudniu 2018. Radni 
plan budżetu wówczas zaaprobowali 
i uchwałę przyjęli.  Teraz jednak wo-
bec sprzeciwu części radnych, środki 
ze sprzedaży nie wpłyną do budżetu 
i trzeba będzie na zadania inwestycyj-
ne znaleźć inne źródło finansowania.  

Alternatywą dla pozyskania 
środków ma być zadłużenie 
miasta np. przez planowaną 
emisję obligacji, na co wska-
zywał m.in. radny Piotr Ko-
zioł.

Cała sytuacja wprowa-
dziła też nieco chaosu w po-
czynania samorządu. Miasto 
poniosło bowiem już pewne 
koszty przygotowując tereny 
do sprzedaży m.in. zlecono 
wyceny, zamówiono ogło-
szenia, dokonano podzia-
łu geodezyjnego. W sumie 
koszty przekroczyły kwotę 
20 tysięcy złotych. Takie za-
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chowanie – a więc zmienianie w krót-
kim czasie uchwał, decyzji spowoduje 
paraliż pracy referatu nieruchomości. 
Wnioskodawcy dyskusji już nie podej-
mowali, ograniczając się do wniosku 
formalnego o jej zakończenie, a następ-
nie wykorzystania przewagi głosów 
i przeforsowania uchwały (7 za, 4 prze-
ciw, 1 wstrzymujący). 

Kolejna uchwała, która miała być 
uchylona dotyczyła sprzedaży działki 
wraz z pustostanem. Podczas sierpnio-
wej sesji była ona podjęta w bardzo nie-
typowy sposób. Bowiem radny Kozioł 
pomylił się podczas głosowania i zagło-
sował za, będąc jednocześnie przeciw.  

Wojewoda dolnośląski nie dopatrzył się 
jednak uchybień, stwierdzając że po-
myłka radnego nie jest wystarczającą 
przesłanką do powtórzenia głosowania. 
Innym słowy nie można zarządzać gło-
sowania „do skutku” tylko po to, aby 
uzyskać satysfakcjonujący określoną 
grupę wynik. Aby jednak taki wynik 
uzyskać trzeba było zwołać sesję nad-
zwyczajną i uchylić przyjętą wcześniej 
uchwałę.

Problemem dla miasta pozostał jed-
nak fakt, że budynek stojący na jednej 
z działek przy ulicy Izerskiej jest w bar-
dzo złym stanie technicznym. Więc je-
żeli Rada Miejska w dalszym ciągu 

odmawiałaby zgody na zbycie tej nie-
ruchomości, to miasto będzie musiało 
ponosić koszty na jego zabezpieczenie. 

Tymczasem gospodarowanie gmin-
nymi nieruchomościami opierać się 
powinno na generowaniu zysków, 
a więc takim postępowaniu, aby miej-
skie nieruchomości przynosiły dochód, 
a nie leżały odłogiem. Brak sprzedaży 
z równoczesnym brakiem wskazania 
skąd znaleźć środki na pokrycie braku-
jącej kwoty, na zabezpieczenie środków 
własnych to hamowanie rozwoju miasta 
oraz oczekiwanie na spadek wartości te-
renu – zwracali uwagę radni Jahn oraz 
Wróblewski.

Robert Kotecki

Nie będzie bezpłatnej komunikacji 
do Świeradowa Zdroju

Świeradów Zdrój likwiduje dar-
mową, weekendową komunikację 
ze Szklarską Porębą. Połączenie 
funkcjonowało przez trzy lata 
i utrzymywał je samorząd Świe-
radowa.

Gmina Świeradów Zdrój, jest je-
dyną w okolicy, która uruchomiła do-
tąd bezpłatną komunikację.  Samorząd 
dzięki unijnemu wsparciu, kupił trzy 
pojazdy i bezpłatnie wozi mieszkańców 
oraz turystów. Jej utrzymanie kosztuje 
rocznie 440 tysięcy złotych. Z takiego 
rozwoju sytuacji zadowoleni są właści-
ciele hoteli i pensjonatów w Świerado-
wie-Zdroju. Zapewniają oni, że dzięki 
darmowej komunikacji łatwiej jest im 
znaleźć chętnych do pracy.

W weekendy dwa kursy dociera-
ły do Szklarskiej Poręby. Teraz jednak 
Świeradów Zdrój zmienia koncepcję 
funkcjonowania swojej komunikacji.

Z początkiem 2020 roku podejmiemy 
próbę włączenia w nasz system komu-
nikacji autobusowej prywatnych prze-
woźników, szczególnie tych, którzy ob-
sługują połączenia autobusowe z Luba-
niem i Jelenią Górą. To innowacyjne 
rozwiązanie będzie polegało na tym, że 
autobus do Jeleniej Góry będzie rozpo-
czynał kurs z Czerniawy. Gmina zapłaci 
przewoźnikowi ok. 4 zł za kilometr prze-
jechany po terenie naszego miasta, ale 
pod warunkiem, że wszyscy pasażero-
wie na odcinku Świeradów – Czerniawa 
mają bezpłatny przejazd. Oczywiście za 
przejazd do Jeleniej Góry trzeba będzie 
zapłacić normalnie. Taki mieszany sys-
tem komunikacji, sprawi, że Gmina nie 
będzie musiała rozwijać komunikacji na 
swoim taborze – zapowiada burmistrz 
Świeradowa Roland Marciniak.

Busy przestaną jeździć do Szklar-
skiej Poręby ponieważ, między poran-
nym, a popołudniowym jest wielogo-
dzinny odstęp, co wyklucza np. dojazdy 

mieszkańców na 
zakupy. Gdyby sa-
morząd pod Szre-
nicą zorganizował 
swoim taborem 
dwa kolejne kur-
sy ta luka byłaby 
mniejsza.

Jednak co chy-
ba najważniejsze:  
– Połączenie ze 
Szklarską Porębą 
jest tylko dla tury-

stów, a miało też służyć mieszkañcom. 
Nie udało się. Więc trzeba podjąć próbę 
zarządzania połączeniami autobusowy-
mi z Lubaniem i Jelenią Górą na bazie 
prywatnych przewoźników – podsumo-
wuje Roland Marciniak.

Burmistrz Szklarskiej Poręby Mi-
rosław Graf odpowiada, że Szklarska 
połączeń nie uruchomiła, bo nie dyspo-
nuje autobusami, których zakup w tej 
chwili nie jest planowany. Funkcję ko-
munikacji miejskiej częściowo spełnia 
porozumienie z jedną z lokalnych firm 
przewozowych, wykonującą regularne 
kursy na trasie Jelenia Góra – Szklar-
ska Poręba. Na wybranych, jadących 
przez miasto kursach, cena przejazdu to 
symboliczna złotówka. Ponadto miasto 
najpierw musi rozwiązać wewnętrzne 
problemy komunikacyjne objawiające 
się w szczycie sezonu turystycznego. 
Nie sztuką zakupić jest busa na potrze-
by komunikacji miejskiej, który potem 
utknie w korku.

Warto też zauważyć, iż potencjalną 
rentowność połączenia ze Świerado-
wem przewoźnicy oceniają znacznie 
niżej, od kursów Szklarska Poręba – 
Karpacz. Wakacyjne połączenie mię-
dzy obydwoma miastami, uruchomione 
przez PKS bije już w kolejnym sezo-
nie rekordy popularności. Oczywiście 
projekt stworzenia komunikacji, która 
może połączyć trzy górskie kurorty – 
Karpacz, Szklarską Porębę oraz Świe-
radów-Zdrój – nadal pozostaje otwarty.

Robert Kotecki
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budowa NowycH  
PuNKtów wIDoKowycH

Szklarska Poręba wraz z czeski-
mi Albrechticami wybuduje wieże 
widokowe w miejscach znanych 
i chętnie odwiedzanych przez tu-
rystów. 

Po stronie polskiej tego typu punk-
ty mają powstać w okolicach Zakrętu 
Śmierci, Złotego Widoku, Zbójeckich 
Skał, Skały Karczmarz oraz nad dwor-
cem PKP w Szklarskiej Porębie Górnej. 
W Urzędzie Miasta podpisano już sto-
sowne umowy z wykonawcami inwe-
stycji. 

Miejsca te do tej pory cieszą się 
dużą popularnością wśród mieszkań-
ców i turystów. Niestety infrastruktura 
tam zlokalizowana przez lata nie była 
doinwestowywana. Dzięki dofinanso-
waniu pozyskanym wspólnie z czeską 
gminą Albrechtice v Jizerských horách 
przeprowadzona zostanie budowa tara-
sów i platform widokowych, przebudo-
wa platform widokowych wraz z ele-
mentami małej architektury, przebudo-
wa ciągów pieszych i budowa miejsc 

postojowych wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną oraz przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej na terenie 
Miasta Szklarska Poręba.

Wykonawcami będą Budownictwo 
Ogólne Daniel Kubacki z Lubawki, 
Wod-Invest Łukasz Wodyński z Jeleniej 

Góry, Zakład Stolarski Stanisław Szew-
czyk z Podgórzyna.

Miasto na realizację tego zadania 
pozyskało dotację w wysokości 1 milio-
na euro z Programu Interreg Republika 
Czeska – Polska „Przekraczamy Grani-
ce 2014-2020”.

Gazowe ograniczenia
Polska Spółka Gazownictwa, do 
której burmistrz Szklarskiej Porę-
by zwrócił się w związku z obecną 
sytuacją związaną z ograniczeniami 
przyłączeń odbiorców do sieci gazo-
wej na terenie Szklarskiej Poręby, 
udzieliła następujących informacji:

W chwili obecnej w związku z bra-
kiem rezerw w przepustowości gazociągu 
relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba 
zostało wstrzymane wydawanie warun-
ków przyłączenia do sieci gazowej dla 
wszystkich nowych potencjalnych od-
biorców gazu ziemnego, których insta-

lacja miałaby być zasilana z gazociągu 
o wskazanej wyżej relacji.

Odbiorcy gazu ziemnego są podziele-
ni na następujące grupy przyłączeniowe:

– grupa B podgrupa I – planowany 
maksymalny godzinowy pobór w ilości 
do 10 m3/h

– grupa B podgrupa II – planowany 
maksymalny godzinowy pobór w ilości 
powyżej 10 m3/h.

Dla potencjalnych klientów podgrupy 
II obowiązuje czasowo całkowity zakaz 
wydawania nowych warunków przyłą-
czenia. Natomiast dla podgrupy I warun-
ki są wydawane dla już przyłączonych 

(klientów odbierających gaz), w przy-
padku gdy odbiorca zamienia odbiorniki 
w zakresie przepustowości zamontowa-
nego gazomierza (np. w miejsce grzej-
nika wody przepływowej montaż kotła 
gazowego dwufunkcyjnego). 

Obecnie takie postępowanie jest ko-
nieczne dla utrzymania standardów do-
starczania gazu ziemnego w odpowied-
nich parametrach.

Jednocześnie trwają intensywne przy-
gotowania, których celem jest wprowa-
dzenie rozwiązań mających na celu po-
prawę sytuacji i ponowne uruchomienie 
procesu przyłączenia do sieci gazowej 
wszystkich zainteresowanych w rejonie 
Szklarskiej Poręby i Piechowic, niezależ-
nie od planowanego godzinnego poboru.
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Adam Małysz wspiera odbudowę 
skoczni narciarskich w Harraachovie
– Dzięki polskim kibicom zawsze 

czułem się tu jak w domu, zostawiłem tu 
swoje serce a Czesi są dla mnie jak bra-
cia, więc nawet się nie będę zastana-
wiał czy pomagać w tej akcji. To jest dla 
mnie oczywiste – mówił Adam Małysz 
podczas konferencji prasowej w Harra-
chovie poświęconej ratowaniu skoczni 
w Harrachovie.

Legendarny polski skoczek wspo-
minał, że kiedy rok temu z rodziną od-
wiedził skocznię, na której przed laty 
zwyciężał, przeżył szok. 

Te piękne niegdyś obiekty wygląda-
ją jak po wojnie. Chciałbym, żeby to się 
zmieniło, a Polacy i ich fani mogą tu 
wrócić i znów daleko skakać. Tu się nie 
ma nad czym zastanawiać – tak Adam 
Małysz uzasadniał swój udział w pu-
blicznej zbiórce pieniędzy na odbudo-
wę skoczni w Harrachovie. Nasz mistrz 
zapowiedział przekazanie wielu swo-
ich sportowych pamiątek na licytację,  
z której środki przekaże na odbudowę 
skoczni.

– Dobrze byłoby jeszcze zobaczyć 
naszych chłopaków na tej skoczni. 
Tym bardziej, że do Harrachova mamy 
bardzo blisko, moglibyśmy tam treno-
wać. Rząd czeski powinien włączyć się 
w całą sprawę i odbudować skocznie. 
W Polsce było kiedyś podobnie: ludzie 
chcieli najpierw osiągnąć wyniki, a do-
piero później zainwestować w obiekty. 
Nie tędy droga. Bez inwestycji skoki 
w Czechach padną. Już teraz nasi są-
siedzi mają duże problemy, a co dopie-
ro będzie, gdy nie uda się odbudować 
skoczni? – dodał „Orzeł z Wisły”.

Poza Adamem Małyszem w akcję 
zaangażowali się czescy skoczkowie: 
Jakub Janda, Dalibor Motejlek i Pavel 
Ploc. – Bardzo liczymy na wsparcie ki-
biców z Polski. Jest ono da nas istotne, 
ponieważ chcemy znowu zaistnieć na 
mapie skoków narciarskich. Bez was 
z pewnością będzie to trudne – zaape-
lował do polskich kibiców Stanislav 
Slavík, prezes Skiklubu Harrachov, któ-
ry rozpoczął akcję „Projekt Harrachov”.

Harrachov kibicom skoków narciar-
skich kojarzy się ze skocznią mamucią 
i… wiatrem. Na zboczu góry Certak,  
zwykle mocno wiało, co utrudniało ska-

kanie. Ostatnie poważne zawody odby-
ły się tu w 2014 roku. Były to Mistrzo-
stwa Świata w lotach. Do tego czasu 
Harrachovie piętnaście razy w historii 
skoczkowie latali w zawodach Pucharu 
Świata. Dwa razy na największym cze-
skim obiekcie triumfował Adam Ma-
łysz, również na tej skoczni Robert Ma-
teja stał się pierwszym Polakiem, który 
pokonał magiczną granicę 200 metrów.

Na rekonstrukcję skoczni premier 
Republiki Czeskiej Andrej Babiš obie-
cał w ubiegłym roku pół miliarda koron 
czeskich (ok. 85 mln zł). Kraj Libe-
recki, Miasto Liberec, czeski Komitet 
Olimpijski i właściciel skoczni – gmin-
na spółka Klasický areál Harrachov 
podpisały memorandum by Kraj Libe-
recki mógł przygotować studium opła-
calności i wykonalności inwestycji.

Mieszkańcy Szklarskiej Poręby 
doskonale pamiętają pierwszą deka-
dę wieku, kiedy do Harrachova przez 
Jakuszyce ściągały dziesiątki tysięcy 
turystów chcących zobaczyć „Orła 
z Wisły”. Wielu z nich zatrzymywało 
się wówczas właśnie po polskiej stronie 
granicy.

– Widzę trzy korzyści z odbudowy 
harrachovskich skoczni: sentymental-
ną – aby przywrócić świetność ośrod-
ka w Harrachowie, drugą związaną 
z projektem KARKONOSZE 2030 
oraz budową ośrodka narciarstwa bie-
gowego w Jakuszycach, a na ich bazie 
wspólną organizację wielkich zawodów 
sportowych. Trzecia korzyść jest na-
tury biznesowej – ogromna ilość tury-

stów odwiedzających Szklarską Porębę 
i Harrachov w ostatnich latach może 
się jeszcze zwiększyć dzięki takim inwe-
stycjom i wprowadzi obie miejscowości 
na poziom światowy – podsumował 
burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław 
Graf wielokrotnie korzystający z ośrod-
ka w Harrachovie jako skoczek i trener.

Uchwałę intencyjną w sprawie po-
parcia idei modernizacji i rozbudowy 
skoczni w partnerskim mieście Harra-
chov jednomyślnie przyjęła Rada Miej-
ska w Szklarskiej Porębie.

ZMIANA SIEDZIBY 
OBWODOWEJ 

KOMISJI WYBORCZEJ
W związku z remontem Domu Wcza-
sowego BOŻENA, ul. Jedności Naro-
dowej 18 siedziba obwodowej komisji 
wyborczej nr 5 została przeniesiona 
do urzędu miejskiego przy ul. Grani-
towej 2.

Dotyczy mieszkańców: ul. Bro-
niewskiego, CARITAS, ul. Chopina, ul. 
Cicha, ul. Czecha, ul. Gimnazjalnej, 
ul. Granitowej, Jakuszyc, ul. Jedności 
Narodowej, ul. Krasińskiego, ul. Mic-
kiewicza, ul. Narciarskiej, ul. Odro-
dzenia, ul. Okrzei od nr. 7 do nr. 28A, 
Orla, Osiedla Huty, ul. Parkowej, ul. 
Potokowej, ul. Władysława Grabskie-
go, ul. Sikorskiego, ul. Stromej, Szosy 
Czeskiej, ul. Turystycznej nr. parzy-
stych od 10A do 10D oraz od nr. 20 do 
końca, ul. Uroczej, ul. Wiosennej, ul. 
Wysokiej, ul. Wzgórze Paderewskie-
go oraz schronisk na Hali Szrenickiej, 
nad Wodospadem Kamieńczyka oraz 
na Szrenicy.
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wizyta przyjaciół  
z Bad Harzburg i Puszczykowa

Delegacje z naszych miast part-
nerskich: Puszczykowa i nie-
mieckiego Bad Harzburg gościły 
w miniony weekend w Szklarskiej 
Porębie.

Goście przybyli na zaproszenie bur-
mistrza Szklarskiej Poręby Mirosława 
Grafa. W sobotę 29 września wszyscy 
spotkaliśmy się na Polanie Jakuszyc-
kiej, gdzie rozgrywana była właśnie 
kolejna edycja Rowerowego Biegu Pia-
stów.

I to właśnie na Polanie Jakuszyc-
kiej miała miejsce część oficjalna wi-
zyty czyli oficjalne przemówienia i... 
wręczanie pamiątkowych upominków. 
Burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław 
Graf przekazał na ręce burmistrza Pusz-
czykowa Andrzeja Balcerka i przed-
stawiciela Bad Harzburg Wolfganga 
Kuliga pamiątkowe figurki Ducha Gór, 
osadzone w karkonoskim granicie wraz 
z pamiątkowymi inskrypcjami.

Po części oficjalnej nastapił przejazd 
do stacji turystycznej Orle. Cały czas 

towarzyszył nam ciężarowy Jelcz 315. 
Taki sam, jakim w 1979 roku w Hima-
laje wybrali się śmiałkowie z Jeleniej 
Góry, aby zdobyć szczyt 
Annapurna.

Na Orlu nasi goście 
zostali powitani przez 
gospodarza tego miejsca 
Stanisława Kornafela, 
który przybliżał historię 
osady oraz opowiadał 
o dawnych i dzisiejszych 
Górach Izerskich. Ma-
ciej Pietrowicz opowia-
dał z kolei o kulisach 
planowanej wyprawy – 
„Jelczem w Himalaje”. 
Natomiast Magda Kuż-
niarz ze Szklanej Kuźni 
w Wolimierzu prowadziła 
cieszące się ogromnym 
zainteresowaniem warsztaty z grawero-
wania i zdobienia szkła. Całość uzupeł-
niał waloński poczęstunek i wyjątkowa 
atmosfera przyjacielskich rozmów.

Pełen wrażeń dzień zakończyła 
wspólna wieczorna biesiada w Chacie 
Grillowej hotelu Sasanka.

 Cyklicznie organizowane wizy-
ty oraz przyjęta właśnie ich formuła 

to bezcenne forum służące wymianie 
doświadczeń ludzi oraz skarbnica wie-
dzy na temat wspólnej historii naszych 
miast.
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JeSt NAS MNIeJ!
w naszym mieście cały czas uby-
wa mieszkańców. Przyczyny ta-
kiego stanu rzeczy są wielorakie, 
ale do najczęściej występujących 
zaliczane są ujemny przyrost na-
turalny, wyprowadzki oraz emi-
gracja zagraniczna. 

Zmiany demograficzne, jakie zaszły 
we wszystkich polskich miastach między 
rokiem 2002 a 2018, wyliczył portal pol-
skawliczbach.pl

W 2002 Szklarska Poręba liczyła  
7 333 mieszkańców. W roku 2018 było to 
już tylko 6 617. Tak więc na przestrzeni 
16 lat „ubyło” nam 716 osób. W ujęciu 
procentowym jest to wskaźnik ujemny 
i wynosi aż 9,8 %.

W roku 2017 w Szklarskiej Porębie 
urodziło się 42 dzieci (21 chłopców i 21 
dziewczynek). Odnotowano natomiast 72 
zgony. Więc przyrost naturalny wyniósł 
minus 30 osób.

43% zgonów w Szklarskiej Porębie 
spowodowanych było chorobami ukła-
du krążenia, przyczyną 24,5% zgonów 
w Szklarskiej Porębie były nowotwory, 

a 4,4% zgonów spowodowanych było 
chorobami układu oddechowego. Na 
1000 ludności Szklarskiej Poręby przy-
pada 14.11 zgonów. Jest to znacznie wię-
cej od wartości średniej dla województwa 
dolnośląskiego oraz znacznie więcej od 
wartości średniej dla kraju.

W 2017 roku zarejestrowano 67 
zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 
90 wymeldowań, w wyniku czego sal-
do migracji wewnętrznych wynosi dla 
Szklarskiej Poręby – 23.

Z ogólnej liczby mieszkańców 53,5% 
stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni. Na 
każdych 100 mężczyzn przypada 115 ko-
biet.  Średni wiek mieszkańców wynosi 
44,8 lat i jest większy od średniego wieku 
mieszkańców województwa dolnoślą-
skiego oraz większy od średniego wieku 
mieszkańców całej Polski.

Bezrobocie rejestrowane w Szklar-
skiej Porębie wynosiło w 2017 roku 
7,4% (7,2% wśród kobiet i 7,7% wśród 
mężczyzn). Jest to znacznie więcej od 
stopy bezrobocia rejestrowanego dla wo-
jewództwa dolnośląskiego oraz znacznie 
więcej od stopy bezrobocia rejestrowane-
go dla całej Polski.

W 2017 roku przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w Szklarskiej Po-
rębie wynosiło 3 760,49 PLN, co odpo-
wiada 83,10% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia brutto w Polsce.

Wśród aktywnych zawodowo miesz-
kańców Szklarskiej Poręby 272 osób wy-
jeżdża do pracy do innych miast, a 275 
pracujących przyjeżdża do pracy spo-
za gminy – tak więc saldo przyjazdów 
i wyjazdów do pracy wynosi 3. 12,3% 
aktywnych zawodowo mieszkańców 
Szklarskiej Poręby pracuje w sektorze 
rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, ło-
wiectwo i rybactwo), 38,3% w przemy-
śle i budownictwie, a 21,1% w sektorze 
usługowym (handel, naprawa pojazdów, 
transport, zakwaterowanie i gastronomia, 
informacja i komunikacja) oraz 1,4% pra-
cuje w sektorze finansowym (działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 
rynku nieruchomości).

1 200 mieszkańców Szklarskiej Porę-
by jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 
lata) (w tym 616 kobiet oraz 584 męż-
czyzn).

Według Narodowego Spisu Po-
wszechnego z 2011 roku 13,4% ludno-
ści posiada wykształcenie wyższe, 2,9% 
wykształcenie policealne, 12,3% średnie 
ogólnokształcące, a 18,9% średnie zawo-
dowe. Wykształceniem zasadniczym za-
wodowym legitymuje się 26,6% miesz-
kańców Szklarskiej Poręby, gimnazjal-
nym 4,8%, natomiast 19,5% podstawo-
wym ukończonym. 1,6% mieszkańców 
zakończyło edukację przed ukończeniem 
szkoły podstawowej.

W porównaniu do całego wojewódz-
twa dolnośląskiego mieszkańcy Szklar-
skiej Poręby mają nieznacznie niższy 
poziom wykształcenia. Wśród kobiet 
mieszkających w Szklarskiej Porębie 
największy odsetek ma wykształcenie 
podstawowe ukończone (20,9%) oraz za-
sadnicze zawodowe (19,9%). Mężczyźni 
najczęściej mają wykształcenie zasadni-
cze zawodowe (33,9%) oraz średnie za-
wodowe (19,5%).

Sekretarz miasta Feliks Rosik przeszedł na emeryturę
w dniu 26 września 2019 nasz kolega, 
wieloletni pracownik urzędu Miejskie-
go, sekretarz Miasta Szklarska Poręba 
Feliks Rosik odszedł na zasłużoną eme-
ryturę. 

Życzymy wszystkiego najlepszego 
i efektywnego korzystania z wolnego czasu.

– Dziękuję moim bezpośrednim przełożo-
nym – burmistrzom, za zaufanie jakim mnie 

obdarzyli – mówi F. Rosik. – Dzięku-
ję pani skarbnik, radnym Rady Miasta 
obecnej i poprzednich kadencji, pra-
cownikom Urzędu Miejskiego, jedno-
stek organizacyjnych, instytucji kultury, 
spółek komunalnych, służby zdrowia 
i oświaty. Dziękuje wszystkim razem 
i każdemu z osobna, że wspólnie z wami 
mogłem uczestniczyć w procesie rozwo-
ju i funkcjonowania naszego miasta. To 
był dla mnie wielki zaszczyt.
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Szklarska Poręba 
popularna wśród 

nowożeńców
Szklarska Poręba coraz chętniej 
wybierana jest przez przyjezd-
nych gości do przypieczętowania 
swojego związku przed Kierowni-
kiem urzędu Stanu cywilnego.

Najchętniej wybieranym okresem 
na złożenie przysięgi małżeńskiej oka-
zują się być miesiące letnie. W czerw-
cu, lipcu i sierpniu związek małżeński 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szklar-

skiej Porębie zawarło 20 par. Z roku na 
rok liczba małżeństw wzrasta.

W roku 2017 było ich 31, a w roku 
2018 już 46. Na wrzesień zaplanowa-
nych było kolejnych 9 ślubów. Kierow-
nik Urzędu Stanu Cywilnego przychyl-
nym okiem patrzy na przyszłych mał-
żonków, którzy coraz chętniej wybiera-
ją ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego.

Jak się okazuje, nie zawsze są to ho-
telowe sale, czy restauracje. Zdarza się 

też ślub na Chybotku, Hali Szrenickiej, 
Szrenicy, czy też Schronisku Orle. Mło-
dzi zadają sobie wiele trudu, aby zor-
ganizować takie wydarzenie, bowiem 
sama uroczystość wymaga specjalnej 
oprawy i powagi. Przyszli małżonko-
wie wybierają Szklarską Porębę z przy-
czyn sentymentalnych, a także walorów 
przyrodniczych. Szklarska Poręba koja-
rzy im się z pierwszą randką, zaręczy-
nami, czy też rodzinnymi pobytami.
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Ruszył program KARtA SeNIoRA, 
rozdano pierwsze karty

Z przyjemnością powiadamiam 
seniorów i oczywiście mieszkańców 
Szklarskiej Poręby o ludziach dobrej 
woli, wielkiego serca, którzy wyrazili 
zgodę na udział w programie  KARTA 
SENIORA:
SPoNSoRZy KARty SeNIoRA
Sklepy:
• Sklep „Na górce”, ul. Górna – u Pani 
Hani – 10% rabatu,
• Sklepy „Kaja” ul. Mickiewicza i 1-go 
Maja – 5% rabatu 
• Pawilon „Lewiatan” ul. 1-go Maja – 
5% rabatu

• Kawiarnia „Esplanada” – 20% rabatu
• Smażalnia ryb „Dolina Szczęścia” – 
20% rabatu

Restauracje:
• „Kryształ” – 20% rabatu
• „Widok” – 20% rabatu
• „Pod Lipą” – 10% rabatu dla seniora 
i gości
• „Sasanka” – 10% restauracja i usługi 
SPA
obiecane i trwają negocjacje: „Retro”, 
„Norweska Dolina”, „Blue Mountain”, 
„Dino Park”, „Ski Arena”.

wAŻNe!! Rabaty nie obejmują 
alkoholi i papierosów.

Jeszcze raz bardzo sponsorom 
dziękujemy i pozostałych zapraszamy 
do współpracy. Prosimy zgłaszać się: 
Urząd Miasta – Anna Adamczyk i An-
drzej Ślazyk tel.: 606470205.

Prosimy zgłaszać się po Karty 
Seniora do biura Polskiego Związku 
emerytów, Rencistów i Inwalidów 
(w budynku MoPS) i urząd Miasta 
biuro Rady Seniorów.

Narodowe czytanie
Szklarska Poręba jak co roku do-
łączyła do ogólnopolskiej akcji 
Narodowe czytanie.

Podczas tegorocznej odsłony akcji 
Narodowe Czytanie Para Prezydenc-
ka zaproponowała do czytania nowele 
polskie. Prezydent Andrzej Duda z mał-
żonką dokonali wyboru z ponad stu pro-
pozycji tytułów przesłanych do Kance-
larii Prezydenta. 

Akcja Narodowe Czytanie organizo-

wana jest przez Prezydenta 
RP od 2012 roku. Została 
zainicjowana wspólną lek-
turą „Pana Tadeusza” Ada-
ma Mickiewicza.

W Szklarskiej Porębie 
akcja odbyła się na Skwe-
rze Radiowej Trójki. Or-
ganizatorem była Miejska 
Biblioteka Publiczna. No-
wele interpretowali: bur-
mistrz Mirosław Graf oraz 

Izabela i Andrzej Broś, Janina Gierczak, 
Zosia Hołownia, Lenka Rytau, Piotrek 
Radziejowicz i Szymek Biernat.
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Zakończenie Lata na Dolnej
Mnóstwo atrakcji czekało na wszystkich 
mieszkańców Szklarskiej Poręby Dolnej pod-
czas festynu „Zdolne babie lato”. 

1 września nieopodal Klubu Integracji Społecznej 
w pięknym wrześniowym słońcu uczyliśmy się grać 
na bębnach, piekliśmy przepyszne pizze i tworzyliśmy 
kolorowe łapacze letnich snów. Na boisku całe rodziny 
wyśmienicie bawiły się podczas konkursów i rodzin-
nych zawodów m.in. w rzucanie balonami wypełniony-
mi woda, łapanie rybek na wędkę, puszczanie najwięk-
szych baniek mydlanych. Pogoda nam dopisała. Czarne 
chmury nadciągnęły jedynie pod koniec wydarzenia, 
przypominając że jesień tuż, tuż… Organizatorami 
„Zdolnego babiego lata” byli: Klub Integracji Społecz-
nej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski 
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Wyda-
rzenie było dofinansowane ze środków Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

X jubileuszowe Grzybobranie obchodzone 
były tradycyjnie – NA GRZyBAcH!

uczestnicy – ze Szklarskiej i z róż-
nych części Polski – to prawdziwi 
zapaleńcy gdyż mimo nienajlep-
szej prognozy pogody stawili się 
na starcie mistrzostw 7 września 
w Szklarskiej Porębie Jakuszy-
cach. 

Z zawołaniem „darz bór” na ustach 
grzybiarze wyruszyli w las. Taktyki 
zbieracze były różne: część zmierza-
jąc prosto do Stacji Turystycznej Orle 
szukała leśnych skarbów, inni klucząc 
i zamazując ślady wyruszali do swych 
tajemnych miejsc już spod schroni-
ska. Spieszono się ze zbiórką nie tylko 
z uwagi na prognozy; Stachu Kornafel 
na wstępie zaznaczył, że wysyp się koń-
czy a to co urosło jest już wyzbierane… 
Na szczęście mylił się!

Nie obyło się bez przemoczonych 
ubrań i butów. Szczęściarz ten kto miał 
pelerynę lub rzeczy na przebranie, ale 
przecież dla zapaleńca nie aura jest naj-
ważniejsza. Po 2 godzinach kosze były 
pełne – powracający uczestnicy wy-
mieniali się spostrzeżeniami i wiedzą, 
szczególnie jak odróżnić grzyby jadalne 
od trujących i od tych pod ochroną. 

Grzybiarzom pomagała Marzena 
Czarnecka, znawczyni poszycia i runa 

leśnego; na dowód swoich racji odwo-
ływała się niejednokrotnie do przynie-
sionego specjalistycznego atlasu. 

Głodni nie tylko wiedzy ale i strawy 
mogli się po powrocie posilić gorącym 
kapuśniakiem zapewnionym przez Sta-
cję Turystyczną Orle. Niestety deszcz 
przeszkodził w pieczeniu kiełbasek na 
ognisku. 

Oceniono 16 koszyków indywidual-
nych i drużynowych. Jury w składzie: 
Marzena Czarnecka i Stanisław Korna- 
fel dokonali oceny zbiorów ze względu 
na ich jakość, wielkość i ze względu na 
kompozycję. Przy ocenie najważniej-
szej kategorii – ilości zebranych grzy-
bów – nie było dodatkowych punktów 
dla przybyłych gości, a było ich wielu: 
z Pszczyny, Gdyni, Brzegu, Zachełmia, 
Jeżowa Sudeckiego i Jeleniej Góry. 

Jak co roku każdy 
z uczestników otrzymał 
certyfikat „w uznaniu wie-
dzy, sprawności i efektyw-
ności w tropieniu przeróż-
nych okazów runa leśne-
go”, który jest dowodem 
na przynależność „do nader 
szacownego grona starych 
grzybów i purchawek”. 

Największą atrakcją 
oprócz samego grzybobra-

nia były nagrody w postaci szklanych 
grzybków przekazanych nieodpłatnie 
na ten cel przez Leśną Hutę. Dla uczest-
ników, którzy po raz kolejny wspólnie 
z nami spędzali czas – było to kolejne 
trofeum w kolekcji wyjątkowych szkla-
nych wyrobów artystycznych. Uczest-
nicy po raz pierwszy goszczący na 
mistrzostwach, zapowiadali ponowne 
przybycie ze względu na urodę okolic, 
obfitość zbiorów oraz wyjątkową at-
mosferę wydarzenia. 

Organizatorzy Partnerstwo Wspól-
nie dla Szklarskiej Poręby serdecznie 
gratulują zwycięzcom i wyróżnionym 
a miłośników zbierania grzybów i do-
brej zabawy już dziś zapraszają na ko-
lejne Mistrzostwa Szklarskiej Poręby 
w Grzybobraniu!

Tamara Ulanowska
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Galeria 
na Schodach
w urzędzie Miasta odsłonięta została galeria: Na 
Schodach – Ludzie, Lata, Życie poświęcona miesz-
kańcom oraz ludziom związanym ze Szklarską Po-
rębą.

Galeria mimo, że niewielka, pełna jest uroku i szczególne-
go klimatu. Znalazły się w niej zdjęcia osób, które na trwałe 
zapisały się w historii naszego miasta. Główną ideą galerii jest 
wyróżnienie dawnych bohaterów sportowych aren i zachowa-
nie ich w pamięci pokoleń. Jest to prawdziwy fenomen, że 
nasze nieduże, ale o bogatej historii miasto wydało wycho-
wało tak wiele wybitnych postaci. Sławni, zasłużeni ludzie są 

dumą miasta, podnoszą jego historię i znaczenie współczesne. 
Symbolicznego otwarcia dokonał burmistrz Mirosław Graf 
w asyście Krystyny Trylańskiej-Maćkówka.

Białe Lwy trenują w Szklarskiej Porębie
Rozpoczynamy cykl artykułów, 
w których będziemy prezentować 
działalność stowarzyszeń, organi-
zacji i klubów sportowych dzia-
łających na terenie Szklarskiej 
Poręby, także w ramach pożytku 
publicznego.

Karkonoski Klub Karate Biały Lew 
Dojo założony został w 2011 roku przez 
sensei Piotra Cieślińskiego.

Od 2008 roku tytuł mistrza polski Oy-
ama Karate w kategorii lekkiej w formu-
le knockdown oraz K1 należał do Piotra 
Cieślińskiego. Dzięki sukcesom spor-
towym w październiku 2010 roku Cie-
śliński dostał się do Reprezentacji Kraju 
i wystartował w otwartych Mistrzostwach 
Świata Dageki World Karate Champion-
ship w Montrealu skąd wrócił z tytułem 
Mistrza Świata. Osiągnięty sukces oraz 
zdobyte doświadczenia i rozległe kontak-
ty stały się fundamentem dla stworzenia 
Karkonoskiego Klubu Karate.

Świadomość, że własnoręcznie 
otwieram nowe karty w historii swojego 
życia oraz historii jeleniogórskiego kara-
te, mobilizowała mnie do coraz większej 
pracy nad budowaniem fundamentów 
Klubu, który został włączony formalnie 
w listopadzie do struktur Polskiej Or-
ganizacji Shinkyokushinkai oraz World 
Karate Organization z siedzibą w Tokio.

Dzięki wsparciu sensei Jacka Bara-
nowskiego oraz innych osób wspierają-
cych całe przedsięwzięcie, już od listo-
pada 2011 roku formalnie istnieje Karko-

noski Klub Karate Shinkyokushinkai pod 
przewodnictwem sensei Piotra Cieśliń-
skiego. W 2012 roku zostaje utworzona 
filia klubu w Szklarskiej Porębie, która 
prężnie rozwija się do dziś dnia.

Od 2017 roku klub ściśle współpra-
cuje z Urzędem Miasta Szklarska Porę-
ba realizując szkolenie sportowe wśród 
dzieci i młodzieży oraz organizując cy-
kliczne imprezy w ramach Dolnośląskiej 
Ligi Karate, która w 2019 roku ewolu-
owała do rangi Polskiej Ligi Karate. 
W ramach rozgrywek finał Polskiej Ligi 
odbędzie się w Szklarskiej Porębie 7 
grudnia 2019 roku w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej Nr 1.

Sukcesy sportowe są nieodłączną 
konsekwencją ciężkiej pracy nie tylko 

sensei Piotra Cieślińskiego, ale również 
sensei Darii Cieślińskiej, która oprócz 
funkcji instruktora, zajmuje się porad-
nictwem psychologiczno-pedagogicz-
nym. Ma to bezpośrednie przełożenie na 
jakość działań profilaktycznych i wycho-
wawczych w klubie.

Najważniejszymi sukcesami są:
• 2019 rok Izrael – Tel Awiw, Mi-

strzostwa Europy Kyokushin Karate Ju-
niorów – I miejsce Martyna Starczewska,

• 2018 rok Mistrzostwa Polski Ky-
okushin Karate Juniorów I miejsce Wik-
tor Pietrzak, II miejsce Martyna Star-
czewska Polska, Łańcut, Mistrzostwa 
Europy Juniorów, II miejsce Olga Góra, 
II miejsce Paulina Włodarczyk, III miej-
sce Martyna Starczewska.
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• 2017 Niemcy – Berlin, Mistrzostwa 
Europy Juniorów – III miejsce Paula Pał-
ka Mistrzostwa Polski Kyokushin Karate 

Juniorów, II miejsce Remigiusz Ślusar-
ski, II miejsce Paulina Włodarczyk, III 
miejsce Olga Górska.

Oprócz powyższych sukcesów klub 
brał udział w Karate Dream Festiwal 
w Tokio w 2018 roku, prowadzi semina-
ria szkoleniowe, egzaminy certyfikowa-
ne przez Światową Organizację Karate 
w Japonii oraz odnośni liczne sukcesy 
na turniejach wojewódzkich i ogólnopol-
skich.

Obecnie klub zrzesza ponad 250 
członków na terenie powiatu jeleniogór-
skiego tj. w Centrum Jeleniej Góry, Cie-
plicach, Sobieszowie, Karpaczu, Szklar-
skiej Porębie, Podgórzynie i Łomnicy. 

Rocznie zostaje nadanych w Klubie 
wiele promocji na japońskie stopnie.

Cyklicznie zawodnicy od najmłod-
szych lat biorą udział w turniejach rangi 
wojewódzkiej, ogólnopolskiej, Mistrzo-
stwach Polski, Mistrzostwach Europy 
i Mistrzostwach Świata.

Mistrzostwa Szklarskiej Poręby  
w Minigolfa im. Piotra Kaczmarskiego

25 sierpnia odbyły się kolejne Mi-
strzostwa naszego miasta o tytuł 
„Najlepszego Minigolfisty.” 

Do rywalizacji zgłosiło kilkudzie-
sięciu zawodników zawodników. Wśród 
uczestników byli zarówno mieszkańcy 
Szklarskiej jak i goście wypoczywający 
pod Szrenicą.

Minigolf uczy dżentelmeńskiej ry-
walizacji oraz skupienia, ćwiczy „oko” 
oraz precyzję ruchu.

Zabawa jak zwykle była świet-
na, a emocje towarzyszące rywalizacji 
ogromne. Tym bardziej, że na zwycięz-
ców czekały naprawdę super nagrody. 
Zabawie towarzyszyła muzyka na żywo. 
Na keybordzie standardy muzyki świato-
wej grał Leopold Galicki, miłośnik mu-
zyki i fascynat gry na pianinie.

Tytuł Mistrza Szklarskiej Poręby 
w Minigolfie obronił zeszłoroczny zwy-

cięzca Sebastian Szyszko z Piechowic. 
Mistrzynią została zaś Maria Witkowska 
z Wrocławia.

A tak prezentuje się klasyfikacja 
w podziale na grupy wiekowe:
Dzieci:
I m-ce Patryk Królikowski – 55 pkt
II m-ce Wiktoria Rosochacka – 58 pkt
III m-ce Zuzia Benecka – 60 pkt
Młodzież:
dziewczęta
I m-ce Amelia Sowińska
chłopcy
I m-ce Igor Garczyński – 62 pkt
II m-ce Jakub Plewiński – 67 pkt
III m-ce Dawid Szafarz – 68 pkt
Dorośli:
Kobiety
I m-ce – Maria Witkowska – 45 pkt
II m-ce Grażyna Słocińska – 47 pkt
III m-ce Aleksandra Szyszko – 53 pkt

Mężczyźni
I m-ce Sebastian Szyszko – 48 pkt
II m-ce Grzegorz Pietrzak – 49 pkt
III m-ce Rafał Korwin Piotrowski – 49 
pkt

Na mistrzów czekały wyśmienite na-
grody. Organizatorzy – Rodzinny Park 
Rozrywki Esplanada – składają serdecz-
nie podziękowania szczodrym spon-
sorom: Blue Mountain Resort, Firma 
Sudety Lift, Karpacz Ski Arena w Kar-
paczu, Centrum Usług Turystycznych 
Wycieczkowe ABC, Termy Cieplickie,  
Hotel SPA & Resort Sasanka w Szklar-
skiej Porębie, Hotel Kryształ Conferen-
ce & SPA w Szklarskiej Porębie, Bistro 
Sztufada w Szklarskiej Porębie, Park Mi-
niatur Zabytków Dolnego Śląska w Ko-
warach, Dinopark w Szklarskiej Porębie, 
Interaktywna Wystawa Modeli Klocków 
Lego. 

Zapraszamy za rok do udziału w Mi-
strzostwach, a już dziś można ćwiczyć 
grę w minigolfa na Esplanadzie :-).

MOKSiAL
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5 RoweRowy BIeG PIAStów 
– co za wyścig!

to był wyścig! Błoto, trawa, szyb-
kie asfaltowe zjazdy, mordercze 
podjazdy, grząskie pułapki i wy-
magające, kamieniste odcinki raz 
w górę, raz w dół. Na trasie GIGA 
wisienka na torcie: karkołomny 
zjazd za wysokim Kamieniem na 
Zakręt Śmierci. Jak się okazało 
– kluczowy podczas walki o zwy-
cięstwo. Areną zawodów były tra-
sy w Górach Izerskich ze startem 
i metą w Szklarskiej Porębie-Ja-
kuszycach. 

Sobota powitała uczestników 5 Ro-
werowego Biegu Piastów mgłą, chło-
dem, zaproszeniem do błotnej kąpieli 
już na pierwszym kilometrze trasy, ale 
i znakomitą atmosferą wśród niemal 
tysiąca zawodników z całej Polski, 
Czech, Niemiec i Belgii. Tak, jak trasa 
była bardzo urozmaicona pod wzglę-
dem nawierzchni, profilu, wysokości 
(od 552 do ponad 1000 m n.p.m.), tak 
i warunki się zmieniały. Jakuszycka 
mgła, nad Świeradowem-Zdrój zamie-
niła się w piękne słońce.

61-kilometrową trasę GIGA po raz 
kolejny najszybciej pokonał Rafał Al-
chimowicz. – Długo jechaliśmy w dwój-
kę, a nawet w trójkę. Odjechałem rywa-
lom na zjeździe z Wysokiego Kamienia 
– opowiadał na mecie zwycięzca.

Wśród pań zdecydowanie wygra-
ła Dominika Niemiec. Ta triumfator-
ka przed rokiem na dystansie MEGA 
(41 km), tym razem pokazała klasę 

w GIGA. Nie była na prowadzeniu od 
początku, ale stopniowo przesuwała się 
do przodu, by wygrać z przewagą dzie-
sięciu i pół minuty.

W rywalizacji mężczyzn na fini-
szach tras MEGA i MINI (ponad 18 
km) byliśmy świadkami pasjonującej 
walki do ostatnich metrów, na których 
najszybsi byli Piotr Andrejków i Ser-
giusz Wieczorkiewicz. Najlepsze pa-
nie w tych konkurencjach miały sporą 
przewagę: Alicja Marciniec w MEGA 
aż 10 minut, a Natalia Chorostkowska 
w MINI dwie minuty. Natalia powtó-
rzyła swój sukces sprzed roku.

– Kupiłem sobie specjalnie rower, 
a gdy pytano w sklepie, gdzie będę jeź-
dzić, odpowiedziałem: w Jakuszycach! 

– opowiadał nam Sławomir Maras, mi-
łośnik naszych zawodów, który pokonał 
dystans MEGA. Ocenił, że w porówna-
niu z maratonem biegowym, w którym 
niedawno debiutował, była to bułka 
z masłem.

Nie dla wszystkich... Wojciech Dut-
kiewicz na trzynastym kilometrze złapał 
kapcia i już do końca trasy pchał rower. 
Zwycięzca rywalizacji na rowerach hy-
brydowych Marek Krupski mknął jak 
strzała, ale wywrócił się i na mecie mu-
siał być opatrywany przez sanitariuszy.  

– Trasa bardzo wymagająca fizycz-
nie, a z drugiej strony przyjemna i ła-
twa. Zjazd z Wysokiego Kamienia i kilka 
ścieżek pod koniec SUPER – ocenił Da-
riusz Mikusiński.

– W zeszłym roku Mega, w tym 
Giga. Za rok wracam na Giga. Zjazd 
do Zakrętu Śmierci na długo pozosta-
nie w mojej pamięci. Na Mazowszu nie 
mam takich wrażeń – podsumował Bar-
tosz Ptaszyński.

Wielu startujących skusił do startu 
w Rowerowym Biegu Piastów Wielki 
Jakuszycki Szlem. Aby go zdobyć, trze-
ba w roku kalendarzowym ukończyć zi-
mowy, Letni i Rowerowy Bieg Piastów 
na  najdłuższych dystansach. Stąd spora 
frekwencja Piastów znanych nam z bie-
gania w Jakuszycach – na nartach i bez 
nich.  Dla biegaczy górski wyścig rowe-
rowy był dość wymagający technicznie, 
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ale łatwy kondycyjnie. Jak opowiadali: 
jechało się! 

Duży parking w Jakuszycach zamie-
nił się w miasteczko rowerowe. Sponsor 
Oficjalny 5 Rowerowego Biegu Piastów 
PKO Bank Polski urządził w nim Stre-
fę Zdrowia, w której zawodnicy i kibi-
ce korzystali z darmowych konsultacji 
z dietetykiem oraz mogli zrobić badanie 
kostka-ramię. W Strefie Pierwszej Po-
mocy prowadzone były pokazy i szko-
lenia z pierwszej pomocy z ratownikami 
medycznymi, a w Miasteczku Rowero-
wo-Piłkarskiego zajęcia dla dzieci.

Studenci Karkonoskiej Państwo-
wej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 
przygotowali Strefę Masażu, w której 
zaopiekowali się zawodnikami po za-
kończeniu wyścigu. Była też Słodka 
Akcja, czyli przepyszne wypieki wolon-
tariuszy. Dochód z ich sprzedaży zosta-
nie przeznaczony na leczenie 9-letniego 
Maksa.

6 Rowerowy Bieg Piastów odbędzie 
się 26 września 2020 roku. Zapraszamy!

5 Rowerowy Bieg Piastów – wyniki

GIGA (około 61 km)

1. Rafał Alchimowicz 2:21:36
2. Aleksander Piech KS AZS AWF Ka-
towice 2:22:00
3. Daniel Oliwa Mitsubishi Materials 
MTB Team 2:24:01 

1. Dominika Niemiec Eroe Racing Team 
3:01:25
2. Katarzyna Dąbrowicz Komorniki 
MTB Team 3:11:55
3. Karolina Kornacka-Cyranik Consdata 
Supersportowy Team 3:18:11

Wystartowało 288 osób, ukończyło 276 
w tym 28 kobiet.

MeGA (41 km)

1. Piotr Andrejków Mitsubishi Materials 
MTB Team 1:30:42
2. Mariusz Gałuszka KS Optyk-Okular 
Jelenia Góra 1:30:43
3. Adam Kaczmarek Rybczyński Bikes 
Remmers Team 1:32:44

1. Alicja Marciniec Chojnów 1:46:46
2. Ewelina Pingot Romet Factory Team 
1:56:59
3. Anna Gałek XC Karkonosze 2:05:08

Wystartowało 280 osób, ukończyło 276, 
w tym 40 kobiet.

MINI (ponad 18 km)

1. Sergiusz Wieczorkiewicz Optyk-O-
kular Jelenia Góra 36:04
2. Michał Decewicz Romet Factory 
Team 36:05
3. Dawid Gniadzik Romet Factory Team 
36:11 

1. Natalia Chorostkowska Nowosolska 
Grupa Biegowa 46:04
2. Kamila Majewska Wrocław 48:17
3. Joanna Okołotowicz Wrocław 49:13

Wystartowało 227 osób, ukończyło 226, 
w tym 76 kobiet.

Ski team Hybrid team

1. Marek Krupski Jelenia Góra 1:30:12
2. Ireneusz Nojek Mysłakowice 1:30:52
3. Paweł Bieliński STC Sokołów Podla-
ski 1:31:24

1. Katarzyna Wawrzyniak Gorzyce 
Wielkie 1:40:10
2. Wioletta Micka Staniszów 2:15:43

Wystartowało 19 osób, ukończyło 
18, w tym dwie kobiety.

W Rowerowej Przygodzie – wyści-
gu dzieci, wzięło udział ponad 60 chłop-
ców i dziewcząt.

W sumie w 5 Rowerowym Bie-
gu Piastów uczestniczyło około 880 
osób, z których 860 dojechało do mety 
(w tym 796 na dystansach MINI, MEGA 
i GIGA)

Pełne wyniki: 
https://wyniki.datasport.pl/results3105/

Leszek Kosiorowski
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Tragiczny wypadek
Dwóch młodych mężczyzn zginęło w wypadku samo-
chodowym pod Szklarską Porębą.

Do tragicznego wypadku doszło 27 września, pomiędzy 
Piechowicami a Szklarską Porębą. Na wysokości hotelu „Las” 
auto osobowe zderzyło się z ciężarówką. Zginęli dwaj młodzi 
mężczyźni, mieszkańcy powiatu jeleniogórskiego.

Według wstępnych ustaleń przyczyną była prawdopodob-
nie nadmierna prędkość. Kierujący seatem, jadący od strony 
Szklarskiej Poręby, stracił panowanie nad autem na jednym 
z zakrętów. Auto wpadło w niekontrolowany poślizg i bokiem 
uderzyło w lewy przód jadącej prawidłowo ciężarówki. Siła 
uderzenia była tak duża, że seat praktycznie złamał się w pół.

Samochodem podróżowali dwaj mężczyźni. Chwilę po 
zderzeniu dawali jeszcze słabe oznaki życia. Obaj byli zak-
leszczeni w rozbitym pojeździe, musieli ich wydobyć strażacy 
przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Trwająca kilkadziesiąt 
minut akcja reanimacyjna nie przyniosła rezultatu i obu męż-
czyzn nie udało się uratować.

Nowy ciągnik w MZGK
Fabrycznie nowy ciągnik został 
zakupiony na potrzeby Miejskie-
go Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej.

Park maszynowy Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Szklarskiej Porębie 
wzbogacił się o wielozadaniowy ciągnik 
Kubota M5111. Wysokiej klasy pojazd 
został zakupiony w trybie przetargowym.

Ciągnik wyposażony jest w 4-cylin-
drowy silnik diesla o pojemności 3769 
cm3, turbodoładowany, 16 zaworowy  
o mocy 84,4 kW (114,8 KM). Napęd 
na 4 koła załączany elektro-hydrau-
licznie, przedni mechanizm różnicowy 
o ograniczonym poślizgu (LSD). Posia-
da dwa niezależne Wały Odbioru Mocy. 
Na wyposażeniu ciągnika jest ładowacz 
z łyżką, pług i piaskarka. Jest też możli-
wość zamontowania dmuchawy. Ciągnik  
objęty jest 36-miesięczną gwarancją oraz 
bezpłatnym serwisem w okresie gwaran-
cji obejmującym koszty dojazdu, roboci-
zny i materiałów eksploatacyjnych.

 – Maszyna z u uwagi na swoje osiągi 
doskonale nadaje się do pracy w naszym 
górskim terenie. Ciągnik niewątpliwie le-
piej poradzi sobie z węższymi i bardziej 
stromymi ulicami. Zakupione wyposaże-
nie zdecydowanie przyspieszy i usprawni 
prace terenowe oraz drogowe – mówi Mi-
chał Malski, kierownik MZGK w Szklar-
skiej Porębie.

Koszt inwestycji to blisko 270 tys. 
złotych. To jednak nie koniec uzupeł-
niania taboru. Zakład przygotowuje się 
jeszcze do zakupu mniejszego ciągni-
ka, który mógłby być wykorzystywany 
do odśnieżania chodników, parkingów 
i mniejszych uliczek.

(red.)

Nowe miejsce parkingowe pod urzędem Miasta
Po wielu latach oczekiwań przy urzędzie Miasta w Szklarskiej 
Porębie powstało kilkanaście miejsc parkingowych dedykowa-
nych przede wszystkim klientom urzędu.

 – Cieszę się, że zrealizowaliśmy pomysł od wielu lat planowany. Trzeba 
było troszeczkę skarpy zniwelować, postawić mury oporowe i za koszt ok. 139 
tysięcy złotych mamy gotowy parking. Zapraszamy wszystkich interesantów do 
urzędu miejskiego. Teraz nie będą musieli już poszukiwać miejsca między au-
tami pracowników. Będą mieli miejsca swoje i tylko swoje. W sumie jest ich 
13 – mówi burmistrz Mirosław Graf.
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Budżet – I półrocze 2019
Plan na 2019 

dochody budżetowe – 42 349 354 zł
wydatki budżetowe – 47 449 354 zł 
planowany niedobór – 5 100 000 zł

Realizacja budżetu – I półrocze
dochody: 21 987  091,74 zł
wydatki:  20 118  775, 73 zł
wynik finansowy (nadwyżka/) 
 – 1 868 316,01 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 miasto 
posiadało zadłużenie z tytułu dwóch 
kredytów długoterminowych na kwo-
tę 6 441 378 zł z terminem spłaty do 
31.12.1025 roku, oraz kredyt w wyso-
kości 2 100 000 z terminem spłaty do 

31.12. 2020 roku. Stan zadłużenie na 
koniec I półrocza 2019 roku wynosi 8 
541 378 zł. Spłata kredytów jest reali-
zowana na bieżąco. W ciągu I półrocza 
spłacono raty kapitałowe w wysokości 
652 000 zł oraz odsetki 119 773,01 zł.

W ramach zadań inwestycyjnych re-
alizowane są zadania dofinansowane ze 
środków zewnętrznych:

1. Budowa ścieżek rowerowych 
oraz tarasów widokowych: dofinanso-
wanie 1 244 596 zł

2. Budowa wieży widokowych, 
punktów widokowych i tras turystycz-
nych: dofinansowanie: 3 574 380 zł

3. W trakcie realizacji jest projekt 
„Poznajmy się bardziej” realizowany 

wspólnie z Karpaczem i czeskim Lano-
vem. Wartość projektu 153 tys. Euro

W I półroczu 2019 roku przezna-
czono na zadania remontowe 2 195 487 
zł z czego wydatkowano 582 710 zł. 
Wykonano remonty cząstkowe dróg 
gminnych: Górna, Okrzei, Urocza, Ki-
lińskiego, Mała, naprawa bariery na ul. 
Słowackiego oraz umocnienie skarpy 
na ulicy Rataja. Wykonano remont po-
mieszczeń biurowych w budynku Urzę-
du Miejskiego.

Zapewniony został wkład własny 
w wys. 400 tys na za zakup uterenowio-
nego samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go na potrzeby OSP Szklarska Poręba.

BuRMIStRZ SZKLARSKIeJ PoRĘBy
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierża-
wę na okres do 9 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej 

położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. odrodzenia  

wy biologicznej, budynków socjalno-ad-
ministracyjnych, zieleń urządzona, infra-
struktura techniczna, komunikacja. Nato-
miast działka nr 28/19 oznaczona jest na 
rysunku planu symbolem 52UT/Z z pod-
stawowym przeznaczeniem jako tereny 
zabudowy usług turystyki z zielenią urzą-
dzoną oraz z przeznaczeniem uzupełnia-
jącym jako mieszkalnictwo towarzyszące, 
usługi nieuciążliwe w tym usługi sportu, 
odnowy biologicznej, budynków socjal-
no-administracyjnych, zieleń urządzona, 
infrastruktura techniczna, komunikacja

c. sposób zagospodarowania nieru-
chomości: usługi sportu i rekreacji wraz 
z infrastrukturą techniczną i komunikacją. 

d. termin zagospodarowania nieru-
chomości: maksymalnie do 1 roku od dnia 
zawarcia umowy

II. Ustala się wywoławczy miesięcz-
ny czynsz dzierżawny na kwotę: 1000,- zł 
netto w miesiącach od grudnia do marca 
każdego roku oraz w wysokości 300,- zło-
tych netto w miesiącach od kwietnia do 
listopada każdego roku. Do uzyskanego 
w przetargu czynszu doliczony zostanie 
podatek VAT w wysokości 23%. Wyso-
kość czynszu dzierżawnego będzie co-
rocznie waloryzowana o średnioroczny 
wskaźnik cen towarów i usług konsump-
cyjnych.

III. Dzierżawca nie może potrącać 
z czynszu żadnych należności z tytułu 
roszczeń przysługujących mu względem 
Gminy Szklarska Poręba. Dzierżawca 

wyraża zgodę na zaliczenie dokony-
wanych wpłat z tytułu czynszu przede 
wszystkim na zaległe należności uboczne 
wynikające z umowy. Czynsz dzierżawny 
nie obejmuje opłat w związku z korzysta-
niem z przedmiotu dzierżawy oraz utrzy-
mania czystości na nieruchomości i wo-
kół niej. Wszelkie nakłady na przedmiot 
umowy mogą być dokonywane za zgodą 
Wydzierżawiającego, na koszt Dzierżaw-
cy. Wyłącza się uprawnienie Dzierżaw-
cy do zwrotu nakładów poniesionych na 
przedmiot umowy. Dzierżawca zobowią-
zany jest wpłacić Wydzierżawiającemu 
kaucję w wysokości dwukrotności czyn-
szu płatnego w miesiącach od grudnia do 
marca, w dniu podpisania umowy. Kaucja 
ma stanowić zabezpieczenie prawidłowe-
go wykonania umowy, w szczególności 
terminowego uiszczania czynszu dzier-
żawnego.

IV. Oprócz czynszu dzierżawnego 
i opłat, o których mowa w pkt. III Dzier-
żawca zobowiązany będzie do ponoszenia 
wszelkich świadczeń publicznych związa-
nych z wydzierżawioną nieruchomością 
oraz utrzymania jej oraz otoczenia w na-
leżytym stanie. Dzierżawca zobowiązany 
będzie opłacać podatek od nieruchomości 
według aktualnie obowiązujących sta-
wek, po uprzednim zgłoszeniu obowiązku 
podatkowego w Referacie Budżetu i Fi-
nansów Miasta.

V. Każda ze stron ma prawo wypo-
wiedzieć umowę z zachowaniem sześcio-
miesięcznego okresu wypowiedzenia, na 
piśmie z podaniem przyczyn wypowie-
dzenia. 

VI. Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wniesienie gotówką (w złotych) 
wadium w wysokości 1000,- złotych na 

I. Przedmiot dzierżawy, jego przezna-
czenie, sposób i termin zagospodarowa-
nia: 

a. przedmiot dzierżawy: nierucho-
mość gruntowa niezabudowana o po-
wierzchni 20 321 m2, położona w Szklar-
skiej Porębie przy ul. Odrodzenia, w gra-
nicach działek oznaczonych w ewidencji 
gruntów nr 28/19, nr 31/2, nr 32/1, nr 
33/1, nr 37/5, nr 35/2, nr 34/5, nr 34/10 
w obrębie 0006, KW JG1J/00093664/8 
i JG1J/00093663/1

b. przeznaczenie nieruchomości: dla 
nieruchomości obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów tzw. „Nowego Centrum” 
(uchwała Rady Miejskiej w Szklarskiej 
Porębie nr LVII/700/2014 z dnia 12 li-
stopada 2014 r.). Działki nr 31/2, nr 32/1, 
w części nr 37/5, nr 35/2  oznaczone są 
na rysunku planu symbolem 2US z pod-
stawowym przeznaczeniem jako tereny 
usług sportu i rekreacji, w tym: obiekty 
i urządzenia służące uprawienia sportów 
zimowych, wyciągi, trasy zjazdowe oraz 
obiekty i urządzenia służące uprawie-
niu sportów w sezonie letnim. Działki nr 
33/1, nr 34/5, nr 34/10, w części nr 37/5 
oznaczone są na rysunku planu symbolem 
23UT – z podstawowym przeznaczeniem 
jako tereny zabudowy usług turystyki 
(zabudowa pensjonatowo-hotelowa) oraz 
z przeznaczeniem uzupełniającym jako 
mieszkalnictwo towarzyszące, usługi 
nieuciążliwe w tym usługi sportu, odno-
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konto Urzędu Miejskiego w Szklarskiej 
Porębie w Santander Bank Polska S.A. 1 
Oddział w Szklarskiej Porębie nr konta: 
03109019840000000100810039 w termi-
nie do dnia 08.11.2019 r. Wadium wpła-
cone przez uczestnika, który przetarg wy-
grał zaliczone zostanie na poczet wpłaty 
kaucji.

VII. Pisemne oferty zawierające:
– imię, nazwisko i adres oferenta albo 

nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli ofe-
rentem jest osoba prawna lub inny pod-
miot;

– datę sporządzenia oferty,
– oświadczenie, że oferent zapoznał 

się z warunkami przetargu, projektem 
umowy dzierżawy nieruchomości, stanem 
technicznym przedmiotu dzierżawy oraz , 
że przyjmuje w/wym. bez zastrzeżeń, 

– oferowaną wysokość miesięczne-
go czynszu dzierżawnego netto płatną 
w okresie od grudnia do marca (wyższą 
od czynszu określonego w punkcie II ni-
niejszego ogłoszenia),

– oferowaną wysokość miesięczne-
go czynszu dzierżawnego netto płatną 
w okresie od kwietnia do listopada (wyż-
szą od czynszu określonego w punkcie II 
niniejszego ogłoszenia),

– oferowany sposób zagospodarowa-
nia nieruchomości, ze wskazaniem rodza-
ju zamierzonej działalności gospodarczej 
i z koncepcją zagospodarowania nieru-

chomości,
– oferowany termin zagospodaro-

wania nieruchomości (krótszy od termi-
nu wskazanego w punkcie I niniejszego 
ogłoszenia)

– nr konta, na które należy zwrócić 
wadium w przypadku niewygrania prze-
targu,

– dowód wpłacenia wadium,
– podpis oferenta / osoby upoważnio-

nej do składania oświadczeń woli w imie-
niu oferenta należy składać w zaklejonych 
kopertach z napisem: „Dzierżawa nieru-
chomości przy ul. Odrodzenia. Nie otwie-
rać przed 12 listopada 2019 r.” w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego 
w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 
2, pokój nr 3 do dnia 08 listopada 2019 r. 
do godz. 1500

VIII. Oferty zakwalifikowane do czę-
ści niejawnej przetargu będą oceniane we-
dług następujących kryteriów: 

– oferowany czynsz dzierżawny – 
60%

– sposób zagospodarowania nierucho-
mości – 20%

– termin zagospodarowania nierucho-
mości – 20%

IX. Komisja przetargowa odmawia 
zakwalifikowania ofert do części nie-
jawnej przetargu, jeżeli, nie odpowiadają 
warunkom przetargu, zostały złożone po 
wyznaczonym terminie, nie zawierają 

danych wymienionych w punkcie VII ni-
niejszego ogłoszenia lub dane te są nie-
kompletne albo są nieczytelne lub budzą 
wątpliwości co do ich treści. 

X. Zawarcie umowy w ciągu do 
3 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. 
O miejscu i terminie zawarcia umowy 
wygrywający przetarg zostanie zawia-
domiony pisemnie. Przed podpisaniem 
umowy wygrywający przetarg przedstawi 
aktualny odpis z właściwego rejestru

XI. Burmistrz Szklarskiej Poręby 
może odwołać przetarg z uzasadnionej 
przyczyny oraz zastrzega możliwość za-
mknięcia przetargu bez wybrania jakiej-
kolwiek oferty spośród złożonych ofert. 

część jawna przetargu odbędzie 
się w dniu 12 listopada 2019 r. o godz.  
1200 w sali nr 2 urzędu Miejskiego 
w Szklarskiej Porębie przy ul. Grani-
towej 2

Szczegółowych informacji udziela 
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzen-
nego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój 
nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710. 
Dodatkowe informacje o nieruchomości 
będącej przedmiotem przetargu dostęp-
ne są również w internecie pod adresem: 
www.szklarskaporeba.pl

Szklarska Poręba, 02 października 
2019 r.

Burmistrz Szklarskiej Poręby in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń urzę-
du Miejskiego w Szklarskiej Porębie 
przy ul. Granitowej 2 (parter) oraz na 
stronie internetowej www.szklarska-
poreba.pl (zakładka oferta/sprzedaż) 
oraz na stronie www.szklarskaporeba.
bip.net.pl (w zakładce przetargi) zosta-
ło podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o pierwszym przetargu ust-
nym nieograniczonym na sprzedaż ni-
żej wymienionej nieruchomości, który 
odbędzie się w dniu 25 listopada 2019 
r. o godz. 1300 w sali nr 2 urzędu Miej-
skiego w Szklarskiej Porębie:

– nieruchomość niezabudowana 
położona w Szklarskiej Porębie przy ul. 
Kopernika w granicach działki gruntu 
nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 0,8229 
ha, księga wieczysta nr JG1J/00033758/6. 
cena wywoławcza do pierwszego prze-
targu: 620.000,- zł, wadium: 10% ceny 
wywoławczej.

Szczegółowych informacji udziela 
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzen-
nego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój 
nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 710. Do-
datkowe informacje o nieruchomościach 
będących przedmiotem przetargów do-
stępne są również na stronie internetowej 
pod adresem: www.szklarskaporeba.pl

burmistrz Szklarskiej Poręby in-
formuje, że na tablicy ogłoszeń urzędu 
Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. 
Granitowej 2 oraz na stronie internetowej 
www.szklarskaporeba.pl (zakładka ofer-
ta/sprzedaż) oraz na stronie www.szklar-
skaporeba.bip.net.pl (w zakładce miasto/
przetargi) zostały podane do publicznej 
wiadomości ogłoszenia o przetargach ust-
nych nieograniczonych na sprzedaż niżej 
wymienionych nieruchomości, które od-
będą się w dniu 28 października 2019 r. 
o godz. 1300 w sali nr 2 urzędu Miejskiego 
w Szklarskiej Porębie:

– nieruchomość niezabudowana poło-
żona w Szklarskiej Porębie przy ul. Szkla-
nej w granicach działki gruntu nr 82/16 obr. 
0005 o powierzchni 0,1501 ha, księga wie-
czysta nr JG1J/00093844/4. cena wywo-
ławcza do trzeciego przetargu: 190.000,- 
zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;

– nieruchomość niezabudowana poło-
żona w Szklarskiej Porębie przy ul. osiedle 
Podgórze w granicach działki gruntu nr 295 
obr. 0001 o powierzchni 0,0507 ha, księga 
wieczysta nr JG1J/00092493/1. cena wy-
woławcza do trzeciego przetargu: 70.000,- 
zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;

– nieruchomość niezabudowana poło-
żona w Szklarskiej Porębie przy ul. Górnej 
w granicach działki gruntu nr 7 obr. 0002 
o powierzchni 0,0810 ha, księga wieczysta 
nr JG1J/00031864/8. cena wywoławcza 

do pierwszego przetargu: 99.000,- zł, wa-
dium: 10% ceny wywoławczej;

– nieruchomość niezabudowana poło-
żona w Szklarskiej Porębie przy ul. Armii 
Krajowej w granicach działki gruntu nr 349 
obr. 0001 o powierzchni 0,2164 ha, księ-
ga wieczysta nr JG1J/00092510/7. cena 
wywoławcza do pierwszego przetargu: 
210.000,- zł, wadium: 10% ceny wywoław-
czej;

– nieruchomość niezabudowana po-
łożona w Szklarskiej Porębie przy ul. osie-
dle Podgórze w granicach działki gruntu 
nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni 0,1952 
ha, księga wieczysta nr JG1J/00092493/1. 
cena wywoławcza do pierwszego prze-
targu: 250.000,- zł, wadium: 10% ceny wy-
woławczej;

– nieruchomość niezabudowana po-
łożona w Szklarskiej Porębie przy ul. Pia-
stowskiej w granicach działki gruntu nr 343 
obr. 0003 o powierzchni 0,4288 ha, księ-
ga wieczysta nr JG1J/00093229/7. cena 
wywoławcza do pierwszego przetargu: 
330.000,- zł, wadium: 10% ceny wywoław-
czej.

Szczegółowych informacji udziela Re-
ferat Rozwoju, Planowania Przestrzennego 
i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub 
telefonicznie (75) 75 47 710. Dodatkowe 
informacje o nieruchomościach będących 
przedmiotem przetargów dostępne są rów-
nież na stronie internetowej pod adresem: 
www.szklarskaporeba.pl
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otwóRZ SIĘ 
na kulturę

Gorąco zapraszamy do współtworzenia Strategii 
Kultury naszego miasta na lata 2020-2030 i rozwoju 
Miejskiego ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej.

Na warsztacie strategicznym odpowiemy sobie m.in. na 
pytania:

Czym dla nas jest KULTURA?
Jaka jest rola KULTURY w naszym życiu?
Jaka postrzegamy KULTURĘ?
Jak powinien wyglądać rozwój KULTURY w naszym 

mieście?
Na te i inne pytania będziemy chcieli sobie wspólnie odpo-

wiedzieć, zastanowimy się w jakim punkcie rozwoju kultury 
jesteśmy, jaki jest potencjał i kierunki kluczowych aspektów 
obszaru kultury Szklarskiej Poręby. Zaproszenie kierujemy 
do wszystkich osób, mieszkańców, turystów, NGO, instytucji 
działających w obszarze kultury, przedsiębiorców – słowem 
tych, którym rozwój kultury w naszym mieście nie jest obo-
jętny i chcieliby wziąć czynny udział w wyznaczaniu nowej 
jakości i kierunków KULTURY.

Czekamy na WAS w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej 24 października 2019 r.

Kontakt: MOKSIAL, (75) 717 36 14 , e:mail: sekreta-
riat@mok.szklarskaporeba.pl

terra Incognita
Kolejne spotkanie z cyklu terra Incognita za nami, tym razem spo-
tkaliśmy się z Maciejem Pietrowiczem, inicjatorem projektu „Śladami 
uczestników.” 

Projekt inspirowany jest historią 
jeleniogórskich himalaistów, którzy 
w 1979 roku zdobyli południowy szczyt 
Annapurny, nepalskiego ośmiotysięcz-
nika. Maciej, syn jednego z uczestni-
ków tamtej wyprawy, w 40-lecie wy-
darzenia chce zarówno upamiętnić ten 
sukces, jak i przypomnieć o tragedii, do 
której doszło w trakcie. Śmierć poniosło 
wtedy trzech wspinaczy: Józef Koniak, 
Jerzy Pietkiewicz i Julian Ryznar. Wio-
sną tego roku Maciej z innymi uczest-
nikami projektu, również potomkami 
himalaistów z 1979 roku, w ramach 
trekkingu odszukali bazę od zachodniej 
ściany Annapurny Płd w celu zamiesz-
czenia tam tablicy pamiątkowej. 

Odwiedzili także w Kathamndu pe-
wien przytułek dla dzieci osieroconych 
po trzęsieniu ziemi. Trafili tam dzięki 
założycielowi fundacji Mała Polska 
w Nepalu, który to wspiera jego pod-
opiecznych od kilku lat. Dzięki wspar-
ciu sponsorów przekazali dzieciom 
komputery oraz kurtki zimowe. Maciej 
planuje wrócić do przytułku z kolejny-
mi darami w 2020 roku.

Organizatorem spotkania był Miej-
ski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywno-
ści Lokalnej w Szklarskiej Porębie. 
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Ruszyła realizacja projektu z za-
kresu podniesienia kompetencji 
cyfrowych wśród mieszkańców. 

Zadanie uzyskało dofinansowa-
nie w ramach projektu grantowego pt. 
„E-aktywni mieszkańcy województwa 
dolnośląskiego i lubuskiego” w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020, III oś prioryte-
towa: Cyfrowe kompetencje społeczeń-
stwa, Działanie 3.1, Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych realizowanego przez Towa-
rzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. 

Zgodnie z założeniami projektu 

e-Aktywni
zostaną przeprowadzone bezpłatne 
szkolenia, dzięki którym mieszkańcy 
Szklarskiej Poręby nabędą umiejętno-
ści w zakresie informacji, komunikacji, 
rozwiązywania problemów oraz korzy-
stania z Internetu, w tym e-usług.

Zaplanowano, że w szkoleniach 
weźmie udział 150 osób zamieszku-
jących Szklarską Porębę. Do udziału 
w projekcie będą mogły zgłaszać się 
osoby powyżej 25 roku życia. Działa-
nia  przewidują organizację 5 cyklów 
szkoleń w wymiarze 12 godzin (na je-
den cykl). Tematyka szkoleń zostanie 
zweryfikowana na etapie zgłaszania 
się kandydatów do udziału w projekcie 

z zakresu siedmiu modułów tematycz-
nych, tj.:
• „Rodzic w Internecie”
• „Mój biznes w sieci”
• „Moje finanse i transakcje w sieci”
• „Działam w sieciach społecznościo-
wych”
• „Tworzę własną stronę internetową 
(blog)”
• „Rolnik w sieci”
• „Kultura w sieci”

Każdy uczestnik szkolenia będzie 
miał możliwość udziału tylko w jednym 
cyklu. Terminy, miejsce i częstotliwość 
spotkań będą dostosowane do potrzeb 
uczestników. Przy rozpatrywaniu do-
kumentów decydować będzie kolejność 
zgłoszeń.

Bliższe informacje: tel. 757547738  
podatki@szklarskaporeba.pl 

cztery nowe 
siłownie  
terenowe

wyłoniony został wykonawca 
siłowni plenerowych na terenie 
miasta. Przedmiotem inwestycji 
są roboty budowlane polegające 
na budowie czterech stref rekre-
acji plenerowej zawierających 
elementy małej architektury oraz 
układ komunikacji pieszej. 

Siłownie powstaną przy ulicach: 
Partyzantów, Cichej, Franciszkańskiej 
i Waryńskiego. Zakres przedsięwzięcia 
obejmuje w szczególności: wykona-
nie robót ziemnych, wykonanie nowej 
podbudowy oraz nawierzchni żwirowej 
i pieszej z kostki betonowej,dostawę 
i montaż elementów małej architektu-
ry: ławki, śmietniki, gry logiczne oraz 
przyborów siłowni plenerowej: Rower, 
Narciarz, Wyciskanie siedząc, Wyciąg 
górny, Biegacz, Orbitrek, odnowienie 
istniejącej zieleni. 

Inwestycję będzie realizować firma: 
HERKULES Sp. z o. o. z Chrzanowa.  
Wartość zadania to 347 tys. złotych. 
Kwota dofinansowania ze środków Mi-
nisterstwa Sportu i Turystyki wynosi 
100 tys zł.
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