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Raport o stanie gminy
Raport o stanie samorządu to
nowe narzędzie podsumowania
działalności organu wykonawczego gminy (w przypadku Szklarskiej Poręby – burmistrza).
Dokument ten stanowić będzie nie
tylko podstawę oceny działalności burmistrza za rok ubiegły, ale też materiał
do rzeczowej dyskusji na temat kluczowych problemów miasta, jak i zrealizowanych zadań i ich efektów.
Raport to instrument, formuła merytorycznej debaty burmistrza, radnych
i mieszkańców miasta o stanie miasta.
Jest to inny jakościowo dokument niż
corocznie składane radzie sprawozdanie z wykonania budżetu. Jest sprawozdaniem zawierającym opis działań

burmistrza, jego wpływu na kształtowanie sytuacji społeczno gospodarczej
jednostki samorządowej, kształtowania
i kreowania przez burmistrza możliwości rozwojowych miasta i urzeczywistniania określonych strategiami kierunków rozwoju.
Raport o stanie gminy jako narzędzie partycypacji obywatelskiej wprowadził ustawodawca do przepisów
ustaw ustrojowych samorządu terytorialnego w 2018 roku z zastosowaniem
od początku obecnej kadencji organów
samorządu. Raport o stanie gminy po
raz pierwszy składany będzie w roku
2019 i obejmie działania burmistrza za
rok 2018. To nowe uregulowanie prawne daje szansę na nowe otwarcie kwestii realizacji samorządności. W ujęciu

praktycznym. Daje bowiem praktyczny,
namacalny i bezpośredni wpływ mieszkańcom na ocenę działań burmistrza.
Mieszkańcy mają prawo brać udział
w debacie o stanie miasta podczas sesji
Rady Miejskiej, a raport o stanie miasta
jest podstawą tejże debaty.
Raport
opracowuje
burmistrz
i przedstawia radzie w terminie do
31 maja roku bieżącego. W raporcie
mieszkańcy mają możliwość zapoznać
się z realizacją polityk, strategii, programów i uchwał a także decyzji burmistrza w sprawach indywidualnych.
Debata nad raportem jest obligatoryjną
częścią sesji na której będzie raport rozpatrywany. Rada Miasta zaplanowała
debatę podczas sesji majowej.
(red.)

Przed nami piękne, bogate w polską tradycję Święta Wielkanocne, niosące nadzieję odrodzenie
życia. Życzymy wszystkim,aby Święto Zmartwychwstania Pańskiego przyniosło
wiele rodzinnego ciepła i radości. Niech te Święta będą dla Państwa czasem wyjątkowym,
który przyniesie wytchnienie i zapomnienie od trudów
dnia codziennego, czasem odnalezienia spokoju wewnętrznego,
siły i optymizmu!
Niech ten szczególny czas wypełniony będzie wzajemną
serdecznością, pogodą ducha, szczęśliwymi chwilami spędzonymi
w gronie najbliższych oraz nadzieją i wiarą w dobrą przyszłość.
Przewodnicząca Rady Miejskiej

Burmistrz Miasta

Małgorzata Drużkowska

Mirosław Graf

Mieszkańcy
Okazuje się, że sprawa ulicy Dolnej wymaga dodatkowych wyjaśnień. W dalszym bowiem ciągu
pojawiają się wątpliwości odnośnie odłożonego remontu ulicy.
Jeden z mieszkańców zadał na łamach internetowego wydania biuletynu
„Pod Szrenicą” 4 pytania odnośnie tej
sprawy.
1. Gdzie są obecnie przyznane
miastu środki finansowe w kwocie
1 450 000 zł?
Na tak postawione pytanie trudno
jednoznacznie odpowiedzieć. O przeznaczeniu wskazanych środków decyduje podmiot przyznający promesę –
w tym przypadku Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Podkreślić jednak należy, że wskazana kwota
nie została przekazana miastu. Nie była
księgowana. Przyznanie promesy nie
jest równoznaczne ani równoczesne
z wypłatą gotówki. Środki finansowe
trafiają do budżetu miasta po wykonaniu i rozliczeniu zadania inwestycyjnego jako zwrot kosztów.

pytają?

2. Czy miasto ma określony czas na
możliwość skorzystania z promesy?
Promesy udzielane są na dany rok
budżetowy. Inwestycję więc trzeba
zakończyć do 31.12 danego roku. Promesy są celowe. Z przeznaczeniem na
konkretne zadanie. Więc można ją przeznaczyć wyłącznie na realizację tego
zadania na które zostało przyznane.
3. Kiedy „zaistniałe okoliczności”
uniemożliwiające realizację przebudowy ul. Dolnej zostaną pozytywnie
rozwiązane (czy miasto obecnie czyni
starania, rozmawiając z PKP o prawach własności)?
Sprawy dotyczące własności gruntów przez które przebiega ulica są już
uregulowane.
4. Czy po uporządkowaniu praw
własności przy ul. Dolnej, miasto będzie musiało ponownie występować
o środki finansowe?
Każdego roku miasto przedstawia
do weryfikacji listę 5 zadań posiadających dokumentację projektową, która
jest weryfikowana przez przedstawicieli
organu przyznającego środki pochodzące z promesy.

Skwer Ducha Gór
Przebudowany zostanie skwerek
przy ulicy Turystycznej. Ochotnicza Straż Pożarna ze Szklarskiej
Poręby przygotowała projekt jego
przebudowy.
Skwer miejski „Ducha Gór” będzie
wyposażony w plac zabaw dla dzieci
zorganizowany w formie ścieżki edukacyjnej poznawania atrakcji Karkonoszy.
Będzie tam również siłownia zewnętrz-
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na dla starszych dzieci i dorosłych, która
propagować ma zdrowy styl życia oraz
zabierze ćwiczących w świat wspinaczki górskiej, jazdy na rowerze, jazdy na
nartach, biegania na nogach i nartach.
Inwestycja zakłada, że plac zabaw
będzie miejscem użyteczności publicznej, a więc będzie terenem ogólnodostępnym i nieodpłatnym dla mieszkańców i przybywających do Szklarskiej
Poręby turystów. W efekcie realizacji

W sytuacji z jaką mieliśmy do czynienia miasto zwróciło się o zmianę
kolejności realizacji zgłoszonych zadań. Zamiast promesy na remont ulicy
Dolnej, który musiał zostać odłożony,
przyjęto promesę na zadanie zajmujące
drugie miejsce na liście pn. Odbudowa
budowli regulacyjnych na potoku Bednarz w kwocie 1 448 000 zł.  Nie można
więc mówić o utracie przez miasto środków finansowych bowiem doszło jedynie do zamiany promes do realizacji.
Kolejne pytanie dotyczyło sposobu
przyznawania promes:
Dlaczego Szklarskiej Poręby zabrakło na liście beneficjentów pierwszej transzy środków popowodziowych z puli Wojewody i Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji?
Pierwsza tegoroczna pula promes na
usuwanie skutków powodzi dotyczyła
wyłącznie realizacji zadań polegających
na usuwaniu zniszczeń powodziowych
i intensywnych opadów powstałych
w latach 2017-2018. Tymczasem we
wskazanym okresie na terenie naszego
miasta nie doszło do tego typu zdarzeń.
Taki zawężony sposób kwalifikowania
został zarządzony po raz pierwszy.
Zasada która nas obowiązuje to jednokrotne zgłoszenie strat popowodziowych do protokołu komisji wojewódzkiej. I to z zadań już figurujących na liście, każdego roku przedstawiamy pięć,
niezrealizowanych wcześniej a posiadających dokumentację projektową, która
jest weryfikowana przez przedstawicieli
organu przyznającego środki pochodzące z promesy.
W roku bieżącym są to: ulica Dolna
zniszczona w sierpniu 2010, Szklarski
Potok (lipiec 2012), potok Bieleń (czerwiec 2013), ulica Żeromskiego (sierpień
2010), ulica Waryńskiego (maj 2014).
inwestycji powstanie nowoczesna infrastruktura (zbudowana z innowacyjnych
instalacji), która jednak nawiązywać
będzie do lokalnych tradycji — osoby
odwiedzające skwer będą miały sposobność zapoznać się z turystycznymi
uwarunkowaniami i walorami krajobrazowymi Szklarskiej Poręby.
Skwer miejski będzie bowiem nawiązywał do tajemnicy legendarnego
władcy Karkonoszy zwanego Duchem Gór (Karkonoszem). W północno-zachodniej części skweru zostanie
umieszczona figura władcy gór, która
zostanie przeniesiona ze skweru Radio-
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wej Trójki. Urządzenia służące do gier
i zabawy, które zostaną zainstalowane
na terenie Skweru, będą nawiązywały
do poszczególnych atrakcji turystycznych, z którymi mieszkańcy oraz turyści mogą zetknąć się podczas wędrówek
po górach czy w trakcie odwiedzin/pobytu w Szklarskiej Porębie.
Każde zainstalowane na skwerze
urządzenie będzie opisane atrakcją Karkonoszy. Opis przy urządzeniu będzie
się odnosił do tablicy informacyjnej zainstalowanej na skwerze, na której będzie widoczny plan skweru ze wskazaniem urządzenia oraz opisem atrakcji
Karkonoszy. do której dane urządzenia
się odnosi. Atrakcje Karkonoszy oraz
sąsiednie miejscowości opisane na tablicy będą zwizualizowane zdjęciem.
Koncepcja skweru nawiązuje do nieodgadnionej tajemnicy owianej legendą
o władcy Karkonoszy zwanego Duchem Gór oraz będzie łączyć funkcję
rekreacyjną z edukacyjną.

Tytuł projektu:
„Budowa skweru DUCHA GÓR”
Klasyfikacja projektu:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
z wyłączeniem projektów grantowych

oraz operacji w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej.
Beneficjent:
Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarskiej
Porębie.
Okres realizacji: 2019-2020.
Wartość projektu: 214 900,03 zł.
Kwota dofinansowania:
198 931,64 zł (92,6%).

Wyłoniono wykonawcę budowy

Centrum Sportu
na Polanie Jakuszyckiej

Konsorcjum firm Torpol z Poznania i Prefabrykat z Miłkowa
będzie realizować inwestycję budowy Dolnośląskiego Centrum
Sportu na Polanie Jakuszyckiej.
Jej przedstawiony w ofercie koszt
ma zamknąc się w kwocie 188 milionow złotych.
Pozostałe oferty złożyły konsorcjum Porr, Akme, Elektromontaż Rzeszów (175,18 mln zł brutto) oraz konsorcjum IDS-Bud, Mosty Łódź (189,42 mln zł brutto).
Przy wyborze wykonawcy pod uwagę
brano: cenę (60 proc.), doświadczenie
kluczowego personelu (10 proc.) oraz
metodykę wykonawcy (30 proc.). Czas
na wykonanie inwestycji to 19 miesięcy
od czasu podpisania umowy.
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki,
spółka odpowiedzialna za realizację
projektu była zmuszona zorganizować
kolejny przetarg na budowę po tym
jak wyłoniony poprzedni wykonawca
: konsorcjum firm PB Inter System oraz

Elektromontaż Rzeszów nie podpisał
umowy. Umowa nie została podpisana
z przyczyn, które leżały po stronie konsorcjum, które wygrało przetarg – powiedział prezes DPIiN Sebastian Kącki.
Inwestycja na Polanie Jakuszyckiej
ma być finansowana ze środków budżetu województwa – 30 mln zł, Ministerstwa Sportu – 20 mln oraz z kredytów
zaciągniętych przez DPIiN w Banku
Gospodarstwa Krajowego.
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Dzięki rządowej dotacji i finansowemu wsparciu samorządu województwa,
na Polanie Jakuszyckiej powstanie nowoczesny ośrodek sportowy, przeznaczony m.in. do rozgrywania najwyższej
rangi zawodów w sportach zimowych.
W ramach inwestycji planuje się budowę:
– budynku głównego o powierzchni
około 12.900 m2, w którym około 86%
powierzchni stanowi funkcja sportowa
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– szatnie, smarowalnie, strefa odnowy
biologicznej, pomieszczenia laboratoryjne i hipoksyjne, pomieszczenia organizacji zawodów zgodnie z przepisami
FIS i IBU, family club, press room, strefa VIP, kabiny komentatorskie, magazyny sprzętu sportowego i elementów wyposażenia zawodów sportowych wraz
z odpowiednią częścią komunikacji
i pomieszczeń sanitarnych i z zewnętrzną widownią stałą na około 245 osób.
W budynku głównym zlokalizowane
zostanie też centrum obsługi podróżnych, w tym poczekalnia kolejowa, interaktywne centrum edukacyjne, część
gastronomiczna z dwoma restauracjami
i część noclegowa z hotelem o standardzie 3 gwiazdkowym (40 pokoi) i schroniskiem młodzieżowym (hostelem).
– budynku technicznego o powierzchni około 7.800 m2, w którym
zlokalizowano m.in. pomieszczenia
techniczno-magazynowe, garaże dla
pojazdów utrzymania tras biegowych,
ambulatorium i pomieszczeń ratownic-

twa górskiego oraz parkingi wydzielone
dla użytkowników – m.in. sportowców,
sędziów i obsługi technicznej oraz ekip
telewizyjnych,
– boiska treningowego ze sztuczną
nawierzchnią o wymiarach 32 x 50 m
z bieżnią 4-torową o długości 200 m
wraz z bieżnią 5-torową o długości 60
m,
– pełnowymiarowej strzelnicy bitahlonowej z zespołem pomieszczeń obsługi strzelnicy, zgodnie z wymogami
przepisów IBU,
– 3 podziemnych korytarzy łączących części techniczne, szatniowe,
testowe i treningowe ze strefą startu
i strzelnicy – dla ekip telewizyjnych,
sędziów, organizatorów i zawodników,
– rolkostrady o długości 3500 m
(realizacji podzielona na 2 etapy: I etap
– 1000 m, II etap – 2500 m) z możliwością ustalania dowolnej kombinacji dystansów, z twardą nawierzchnią asfaltową, mostu na trasach narciarskich i na
rolkostradzie, w konstrukcji żelbetowej,

TBS przygotował
nowe mieszkania
W Szklarskiej Porębie przybyły
44 nowe mieszkania. W tym celu
przebudowany został dawny koszarowy budynek straży granicznej. Inwestycję prowadzi Towarzystwo Budownictwa Społecznego z Kamiennej Góry.
Budynek dawnego WOP przy końcu
ulicy 1-go Maja jest blisko 200 letnim
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obiektem. Jednak dzięki inwestycji zyskał nie tylko nowy wygląd i nowoczesne wnętrza. Przede wszystkim zostanie
ponownie zagospodarowany.
Obiekt jako wkład miasto przekazało do kamiennogórskiego TBS, które
dzięki rządowemu programowi pozyskało preferencyjny kredyt i kończy budowę 44 mieszkań. Budynek, choć ma
prawie dwa stulecia, został wyposażony
w nowoczesne pompy ciepła, ogrzewa-

pozwalającej na bezkolizyjne skrzyżowanie tras. Część rolkostrady zaprojektowano w taki sposób, aby mogły się na
niej odbywać zawody wrotkarskie. Ta
część rolkostrady ma w swoim przebiegu szerokość 8-10,5 m, a długość około
560 m.
– strefy parkowania dla pojazdów
technicznych drużyn i dodatkowej strefy kontenerowej z przeznaczeniem na
szatnie i smarowalnie,
– sieci i przyłączy uzbrojenia technicznego wraz z systemem sztucznego
naśnieżania, opartym o stałe lub przewoźne urządzenia do naśnieżania (II
etap inwestycji),
– stref wyznaczonych pod montaż
trybun tymczasowych, stref socjalno –
sanitarnych i lokalizowanych wariantowo podczas różnych zawodów,
– dojść pieszych, dróg rowerowych,
dróg dojazdowych i placów manewrowych, w tym strefy recepcyjnej dla widzów zawodów sportowych.
Robert Kotecki
nie sufitowe, rekuperatory, i instalację
fotowoltaiczną.
Standardowo dom został wyposażony w pomieszczenia wspólnego
użytku: suszarnie, wózkownie, komórki
lokatorskie. Na terenie przyległym zaprojektowano 40 miejsc postojowych,
utwardzone dojścia i dojazdy, tereny
zielone, oświetlenie oraz placyki gospodarcze.
Musimy pomyśleć nie tylko o turystach, ale i o tych, którzy mają ich obsługiwać – mówi burmistrz Szklarskiej
Poręby Mirosław Graf.
Przebudowa dawnego batalionu
WOP na mieszkania pochłonęła około
10 milionów złotych. To najnowocześniejszy obiekt oddawany do użytku
przez TBS podkreśla prezes Spółki
Władysław Niemas.
Mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego To dobre
rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą
wiązać się na wiele lat kredytami hipotecznymi i niepokoić się, czy wystarczy
im na ratę. Z drugiej strony mieszkanie
nie jest ich własnością. Mieszkania pozostające pod zarządem TBS nie są na
sprzedaż, Można je wynająć. Koszty
wynajmu oscylują w granicach 550 zł
za blisko 60 metrowe mieszkania. Jednak aby wynająć mieszkanie w TBS,
trzeba również ponieść koszt tzw. partycypacji (czyli udziału w kosztach budowy). Wynosi ona zwykle ok. 30 % wartości mieszkania i podlega zwrotowi po
rozwiązaniu umowy najmu.
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Tajemnice Drogi Sudeckiej
Lokalna Organizacja Turystyczna
zorganizowała
spotkanie
z Profesorem Tomaszem Przerwą
z Zakładu Historii Śląska Uniwersytetu Wrocławskiego, poświęcone odkrywaniu tajemnic Drogi
Sudeckiej.
„Badania poświęcone „Drogom Hitlera” koncentrują się na budowie nowoczesnych autostrad, które były sztandarowym produktem drogowej rewolucji lat 30. XX w. O Niemieckiej Drodze
Alpejskiej i o jej śląskim odpowiedniku – Drodze Sudeckiej – pisze się daleko mniej. Wystarczy wspomnieć, że
słynnej Drodze Sudeckiej niemal powszechnie przypisuje się podtekst militarny (strategiczny), a dyskusję zamyka
się retorycznym pytaniem, kto uwierzy
w turystyczną drogę widokową budowaną przez nazistów?”
Profesor Tomasz Przerwa stawia
śmiałe tezy ale jednocześnie gruntownie udokumentowane i wyposażone
w imponującą wiedzę historyczną i znajomość tematu.

W projekcie trasa przygotowywana przez Niemców miała spiąć całe
Sudety. Jednak do końca drugiej wojny
światowej powstały tylko dwa odcinki
tej atrakcyjnej widokowo trasy. Pierwszy pomiędzy Świeradowem i Szklarską Porębą ze słynnym Zakrętem
Śmierci, drugi pomiędzy Międzylesiem
i przełęczą Polskie Wrota. Zdaniem Tomasza Przerwy militarne przeznaczenie
tej drogi to mit. Do takich wniosków
doszedł po przestudiowaniu niemieckich archiwów.
Droga Sudecka (Sudetenstraße)
to przede wszystkim efekt postępów
motoryzacji ówczesnych czasów. Pod
koniec lat dwudziestych XX wieku
monopol transportu kolejowego dobiegał końca. Motoryzacja stała się modą
i wyznacznikiem trendów nowoczesności lat trzydziestych.
Budowa tej „górskiej autostrady” miała przede wszystkim usprawnić transport drogowy, jednocześnie
wypromować turystyczne (widokowe)
walory regionu, ograniczyć bezrobocie
i wykazać potęgę III Rzeszy. Zapro-

jektowany przebieg trasy nijak się miał
do szlaków wojskowych, ważniejszych
obiektów militarnych czy kierunków
potencjalnej ofensywy. Góry dla sił
zbrojnych stanowią po prostu przeszkodę, którą najlepiej pokonać szybko,
przecinając pasmo. Armie raczej nie
jeżdżą wzdłuż gór.
Opisywany odcinek Drogi Sudeckiej zbudowano jednak w taki sposób,
aby można go było szybko przerwać
utrudniając, bądź uniemożliwiając ruch
obcych wojsk. Przykładem urządzeń inżynieryjnych, przeznaczonych do tego
celu są powszechnie znane komory
minerskie pod Zakręcie Śmierci i pobliskie pomieszczenie obsługi.
Robert Kotecki

Młodzi filmowcy przeciwko nałogom
Miejska Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych zorganizowała premierową edycję
konkursu filmowego: „Zakończ
zanim zaczniesz”.
Młodzież z naszych szkół miała okazję stworzyć własne produkcje filmowe
dotykające współczesnych problemów
uzależnień. W szranki o miano najlepszego filmu stanęło pięć ekip młodych
filmowców. Pomysły były różne, realizacje na rozmaitym lecz zaskakująco
wysokim poziomie. Filmy miały być
krótkie, kilkuminutowe i prezentować
zagadnienia dotyczące wszelkiego rodzaju zagrożeń w życiu nie tylko młodych ludzi.
Jury w składzie: Elżbieta Pawłowska – członek Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Anna Adamczyk – pracownik urzędu Miejskiego, inspektor ds.
Biura Rady Miejskiej, kultury i sportu, Agnieszka Swoboda – pracownik
Urzędu Miejskiego Zastępca Przewodniczącej MKRPA, Ludmiła Riab-

kowa – malarka ze Szklarskiej Poręby
o międzynarodowej sławie, Bartosz
Wójcikiewicz – społecznik, fotograf,
grafik komputerowy, Robert Jaśkielewicz – dzielnicowy z Komisariatu Policji w Szklarskiej Porębie: uznało za
najlepszą produkcję film uczniów klasy
II liceum o profilu sportowym z ZSOiMS pod tytułem: „Będzie fajnie mówili”. Miejsce drugie to film uczniów
klasy VII ze Szkoły Podstawowej nr
1 – „Zakończ zanim zaczniesz”. Trzecią nagrodę zdobył film „Włącz się do
życia” – klasy III liceum (sportowego)
z ZSOiMS.
Nagrody w wysokości 5000, 3000
i 2000 oraz 1000 złotych (nagroda publiczności) do wykorzystania przez klasę, np.
na wspólny wyjazd,
doposażenie gabinetu
itp., ufundowała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
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Finał konkursu odbył się w sali kinowej ośrodka CRR Krus. Nagroda publiczności przypadła autorom filmu „Będzie fajnie mówili”. Vouchery na basen
dla klasy VI z SP nr 5 oraz dla klasy VII
A z SP nr 2 w Szklarskiej Porębie ufundował ECO HOTEL SASANKA.
Konkurs który został sfinansowany ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
zorganizowano po raz pierwszy, lecz
liczymy wszyscy jego na cykliczność
w kolejnych latach.
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Szklarska Poręba w kryminale rEtro
Za sprawą najnowszej książki
Krzysztofa Koziołka „Nad Śnieżnymi Kotłami”, każdy z nas może
się przenieść do Szklarskiej Poręby z sierpnia 1939 roku.
Małżeństwo kryminału z historią to
pomysł na świetną książkę, już od lat
skutecznie realizowany przez Krzysztofa Koziołka, pisarza z Nowej Soli.
Akcja jego najnowszej lektury ma miejsce w Szklarskiej Porębie, w ostatnim
miesiącu przed wybuchem II wojny
światowej.

„Nad Śnieżnymi Kotłami” to pełen
napięcia, tajemnic, intryg i zwrotów
akcji kryminał, mocno osadzony w realiach ówczesnego Schreiberhau. Kryminałem retro rządzą twarde literackie
reguły ale autor wielkim nakładem pracy włożonej w detalistyczne przygotowanie tej mrocznej historii pokazał, że
w kryminale retro potrafi się świetnie
odnaleźć i oddać ówczesne realia naprawdę wiernie.
Czytając książkę zaczynamy się
przechadzać ulicami Szklarskiej Poręby z 1939 roku, wędrować do górskich
schronisk i odwiedzać restauracje ser-

wujące regionalne potrawy. Autor opisał jednak nie tylko kulinarne zwyczaje,
ale kursującą tu kolej, czynne skocznie
narciarskie , pracujące huty szkła, przelatujące szybowce czy zielarzy. Znajdziemy tutaj również wzmianki o kulturze, sztuce, sporcie, turystyce, a także
wzmianki o złożach pirytu czy kwarcu.
Jak przystało na opowieść z górami
w tle, nie zabraknie relacji o wypadkach
czy intrygujących górskich opowieści.
A tę niezwykłą podróż po Schreiberhau odbędziemy w ślad za Antonem
Habichtem, asystentem niemieckiej policji kryminalnej, który prowadzi niezwykle trudne śledztwo. Tajne rozmowy, szybko następujące po sobie morderstwa, łapówki, mnożące się zagadki
to wszystko sprawia, że książkę bardzo
trudno odłożyć na półkę.
Mieszkańcy i turyści mieli okazję
bezpośredniego kontaktu z twórczością
Krzysztofa Koziołka i oczywiście retro
kryminałem podczas spotkania autorskiego w restauracji do której.... a jakże
bohater jego książki także trafił.
Krzysztof Koziołek, rocznik 1978,
zielonogórzanin z urodzenia, obecnie
mieszka w Nowej Soli. Absolwent politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim, z zawodu pisarz i dziennikarz.
Pasjonat górskich wędrówek, zapalony
kibic żużla i fan serialu „Na południe”.
W 2007 r. zadebiutował powieścią sensacyjną „Droga bez powrotu”.
Robert Kotecki

Spotkanie przewodników sudeckich
W gościnnych progach Karczmy
Hutnika po raz kolejny spotkali
się sudeccy przewodnicy.
„Spotkanie Przewodników” to coroczne wydarzenie skupiające osoby
dla których góry są zawodową pasją.
Spotkanie przewodników to spotkanie przyjaciół. To jeden z niewielu dni
w których pracujący dla gór i w górach ludzie mogą się ze sobą spotkać
w tak licznym gronie.
W spotkaniu wziął też udział burmistrz miasta Mirosław Graf, który dziękował przewodnikom za trud
a także wiedzę jaką dzielą się z innymi
oraz wkład w promocję Szklarskiej Poręby i całego regionu.
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Sześć szczeniaków porzuconych
koło Wodospadu Szklarki
znalazło nowych właścicieli
Rzeczywiście we wskazanym miejscu stał karton z hałaśliwą gromadką.
Ktoś psy wyrzucił jak zbędną rzecz, pozostając obojętnym na ich dalsze losy.
Pieski trafiły magistratu pod troskliwą
opiekę urzędniczek. Niestety nie mogły tu długo pozostać. A w związku ze
zbliżającym się weekendem trzeba było

Sześć ślicznych szczeniaków znalezionych w okolicach Wodospadu
Szklarki trafiło do Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie.
W piątek (05.04) rano do Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
wpłynęło zgłoszenie o sześciu małych
pieskach porzuconych w okolicach Wodospadu Szklarki. Natychmiast udała
się tam Inspektor ds. Ochrony Środowiska oraz Strażnicy Miejscy.

pieskom znaleźć natychmiast nowe kochające domy.

Pełną mocą ruszyła więc kampania
w mediach społecznościowych. Sam
tylko artykuł z portalu 24jgora został
udostępniony aż 319 razy docierając
do 25 tysięcy odbiorców. Kilka godzin
intensywnych poszukiwań, sprawiło że
błyskawiczna niemal zbiorowa adopcja
skończyła się sukcesem. Wszystkie pieski znalazły nowych właścicieli.
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w tę spontaniczną akcję.

Ktoś podpalił w lesie maszyny
warte kilka milionów
Dwie maszyny: harwester i forwarder, które uprzątały drzewa połamane podczas ubiegłorocznej wichury w Nadleśnictwie Szklarska
Poręba, zostały podpalone!
Sprawcy oblali je ropą. Harwester
spłonął całkowicie, natomiast forwarder został nadpalony.
Na szczęście nikomu nic się nie stało, operatorów maszyn nie było przy
zdarzeniu. Niestety, przez zniszczenie
sprzętu oni i inni pracownicy prywatnego zakładu usług leśnych stracili możliwość pracy. Maszyny warte były ponad
milion złotych.

– Ktoś musiał obserwować pracowników i wiedział, o której godzinie
skończyli pracę. Na miejsce, gdzie stały maszyny przyjechał przygotowany
– z ropą i kartonem, na którym napisał
swój list – opowiada Jerzy Majdan,
nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska
Poręba.
– Jeleniogórscy policjanci zostali powiadomieni o podpaleniu specjalistycznej maszyny leśnej o wartości ok.
2 milionów złotych na szkodę jednej
z firm, która wykonywała prace na terenie leśnym. W tej sprawie prowadzone
są czynności w kierunku uszkodzenia
mienia. Równocześnie czynności prowadzą policjanci z wydziału kryminalnego, których celem jest ustalenie
i zatrzymanie osoby, która dopuściła się
tego przestępstwa – informuje podinsp.
Edyta Bagrowska, rzecznik prasowy
Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze.
Lokalne firmy pracujące w tamtejszych lasach złożyły się na nagro-
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dę pieniężną dla osoby, która pomoże
w znalezieniu sprawcy lub sprawców.
Okoliczni przedsiębiorcy leśni są mocno zaniepokojeni tym bardziej, że to nie
pierwszy przypadek zniszczenia maszyn na tym terenie. Wcześniej poprzecinano kable hydrauliczne, wybijano
szyby, były próby podpalenia, a do tego
pogróżki.
Całe szczęście od płonących maszyn nie zajął się las – przy obecnym,
bardzo wysokim zagrożeniu pożarowym niebezpieczeństwo było ogromne!
Zniszczenie sprzętu oznacza też, że
nie można kontynuować prac, a odnowienie zniszczonego w wichurze lasu
odwlecze się w czasie.
Jeżeli wiecie coś na temat sprawców zniszczenia – informujcie nas!
Wyślij anonimowy e-mail na adres:
info@firmylesne.pl lub zadzwoń na nr
– 609 764 779!
Nagroda za pomoc w schwytaniu
przestępców to 20 tysięcy złotych.
fot. Nadleśnictwo Szklarska Poręba
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Joanna Badacz Mistrzynią Świata!
Joanna Badacz zdobyła złoty medal w biegu indywidualnym, podczas
Biathlonowych Mistrzostwa Świata Mastersów rozgrywanych w fińskim
Kontiolahti.
Joanna Badacz – na co dzień dyrektor ds sportu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. Jana Izydora Sztaudyngera
w Szklarskiej Porębie – startowała
w kategorii K40 obejmującej zawodniczki w przedziale wiekowym 40-45.
Mistrzostwa dla naszej reprezentantki okazały się bardzo udane. Najpierw wywalczyła brązowy medal

Olimpijskie nadzieje
Trójka młodych biathlonistów ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie reprezentowała Polskę w dwudniowych zawodach ”Nadziei Olimpijskich” w słowackim Osrblie. Podopieczni trenerów Izabeli Daniło i Magdy Wielechowskiej udanie startowali w biegach
sprinterskich na 6 kilometrów i w biegach ze startu wspólnego na 8 km.

w biegu sprinterskim. Później była piąta
w sztafecie, w parze z Brytyjką Dominique Lazanski. W niedzielnym biegu
indywidualnym nie miała już sobie
równych. Na dystansie 7,5 km z czterema strzelaniami uzyskała czas 41 minut
i 35 sekund. Wyprzedzając dwie reprezentantki Finlandii.
W zawodach udział wzięło blisko
dwustu sportowców w wieku od 35 do
75 lat.
Pani Joanno GRATULUJEMY
i życzymy dalszych sukcesów!

W obu biathlonowych konkurencjach Konrad Badacz zajął wysokie
piąte miejsce. Marcin Zawół był kolejno ósmy i piąty. W pierwszym dniu
zawodów Basię Skrobiszewską sklasyfikowano na ósmej pozycji, w drugim
na dwunastym.

Szklarska Poręba
ma Mistrzów Świata w Skibobach!
Piotr Hurnowicz i Dawid Kubarski ze Szklarskiej Poręby wspaniale reprezentowali Polskę podczas Mistrzostw Świata w Skibobach w austriackim Nassfeld.
Piotr Hurnowicz zdobył aż trzy
złote medale: w slalomie gigancie,
slalomie specjalnym i w kombinacji.
Do złotej kolekcji dorzucił jeszcze
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srebrny krążek w super gigancie. Natomiast Dawid Kubarski wywalczył brązowy medal na trasie slalomu giganta.
Obaj panowie rywalizowali  w kategorii
Herren AK1 (31-41 lat). Nasz kraj reprezentowali ponadto Bogdan Stankowicz z Zakopanego i Jerzy Malik (STS
Skoczów).
Szklarska Poręba jest uważana za
kolebkę polskich skibobów. 2 lutego

minęły 44 lata od zdobycia vice mistrzowskiego tytułu przez mieszkańca
Szklarskiej Poręby Pana Mieczysława Dyniusa w skibobach podczas Mistrzostw Świata w Val´d Isere 1975.
Teraz doczekaliśmy się Mistrza Świata
i to potrójnego.
Polski Związek Skibobowy (PZSb)
zawiesił działalność w 2013 a dwa lata
temu został rozwiązany. Obaj nasi medaliści sami finansują swoje treningi
i wyjazdy na zawody. Za własne pieniądze kupują też sprzęt. Dysponują różnymi modelami skibobów m.in   najnowszej generacji skonstruowanymi przez
Adama Malika ze Skoczowa. Reprezentują „Karkonoską Aktywność – Pro
Skibob”.
Skibob został wynaleziony 130 lat
temu.
Prawie 130 lat temu, amerykański
John C. Stevens wpadł na pomysł, aby
swój rower przystosować do jazdy na
śniegu. Przerobił swój dwukołowy pojazd na prawdopodobnie pierwszy na
świecie „snowbike”.

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 3(41)/19

Spotkanie z Agnieszką Lingas-Łoniewską
Niezwykłe spotkanie z pisarką
Agnieszką
Lingas-Łoniewską,
którą sami czytelnicy nazywają
„Dilerką emocji”, zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna
w Szklarskiej Porębie.
Książki wrocławskiej pisarki są połączeniem kryminału i sensacji z romansem. Jest laureatką konkursu na kryminalne opowiadanie z Dolnym Śląskiem
w tle. Zadebiutowała w styczniu 2010
roku powieścią „Bez przebaczenia”. To
dla tej i następnych swoich książek zrezygnowała z pracy w korporacji ulegając sile wewnętrznego pragnienia, przepisywania swojej wyobraźni na kartki
książek.
Dzięki niewątpliwemu talentowi,
odrobinie szczęścia i uporowi od 9 lat
zarabia na życie pisaniem. Jest również
pomysłodawczynią projektów „Czytajmy Polskich Autorów” i „Pisarka
czyta”. W 2012 roku została członkinią
Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od
2017 roku jest członkiem Kapituły Literackiego Debiutu Roku.

Podczas spotkania sympatyczna autorka przyznała, że lubi pisać o Śląsku
i jest posiadaczką, jak sama ją nazywa ,,szalonej wyobraźni”, która towarzyszy jej od wczesnego dzieciństwa,
pełnego różnych wymyślonych historii.
– Tak bo pisarz, to „zmyślacz i konfabulator” – dodaje z rozbrajającym
uśmiechem Pani Agnieszka. Recepta
na dobrą powieść? – Książka musi wywoływać u czytelnika obrażenia ! Dlatego historie opisywane przez Agnieszkę Lingas-Łoniewską to burze emocji,

zakończenia są nieprzewidywalne,
a nawet „miażdżące”. Szczypta erotyki,
zaskakujące zwroty akcji, garść humoru, połączenie kryminału i thrillera. Oto
recepta na sukces.
Autorka w trakcie spotkania
w Esplanadzie opowiadała, w jaki sposób powstają jej książki, gdzie szuka inspiracji do pisania, skąd czerpie pomysły na skomplikowane losy swoich bohaterów. Opowiadała również o swoim
życiu zawodowym, a także prywatnym.
Robert Kotecki

Anna Seniuk w Szklarskiej Porębie
Spotkanie z Anną Seniuk w hotelu
Czarny Kamień było niemalże literacko-teatralną ucztą.
W pełnym humoru monologu aktorka odsłaniała wiele biograficznych
wątków.
Kto zdecydował się spędzić niedzielny wieczór w hotelu Czarny Kamień & SPA. na pewno nie żałował.
Przemiłe spotkanie z wybitną aktorką
połączone było z książki Nietypowa

baba jestem, osobliwego wywiadu, który przeprowadziła z Anną Seniuk córka
Magdalena Małecka-Wippich.
Usłyszeliśmy wiele anegdot związanych z życiem artystki, która jednocześnie wyjawiła powody dla których zgodziła się wydać książkę. Książkę bardzo
osobistą w której znalazły się m.in.
wspomnienia z dzieciństwa i czasów studenckich, łącznie z odkrywaniem świata
bohemy krakowskiej, a także opowieści o aktorstwie, pracy w Akademii Teatralnej w Warszawie, macierzyństwie
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i życiowych marzeniach. Anna Seniuk
zaprezentowała fragmenty Nietypowej
baby…, nawiązując do zabawnych sytuacji z planów filmowych. Na podsumowanie spotkania przeczytała niepublikowany do tej pory list Zbigniewa
Herberta do studentów szkoły teatralnej,
zachęcając tym samym do refleksji nad
pojęciem prawdziwego aktorstwa.
Aktorka chętnie też odpowiadała na
pytania, które padały ze strony publiczności. Natomiast po spotkaniu można
była kupić książkę „Nietypowa baba
jestem” i zdobyć autograf Anny Seniuk.
Lubiana aktorka, która większości zgromadzonych kojarzyła się ze słynną rolą
Magdy Karwowskiej w „Czterdziestolatku”, chętnie pozowała do wspólnych
fotografii i równie chętnie wpisywała
dedykacje do książek. Miała też czas
na krótkie rozmowy ze swoimi sympatykami.
Ponieważ spotkanie odbyło się
z okazji Dnia Kobiet, wszystkie Panie obecne na spotkaniu otrzymały...
kwiatek od burmistrza.
Robert Kotecki
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Puchar Burmistrza w narciarstwie alpejskim
Piękna słoneczna pogoda i doskonałe warunki narciarskie wynagrodziły uczestnikom Mistrzostw
Szklarskiej Poręby falstart z 17
marca, kiedy to wiatr uniemożliwił rozegranie zawodów.

i gratulują udziału. Serdeczne podziękowania dla KS Szrenica za wsparcie
oraz Pani Ewie z Hali Szrenickiej za

gościnność i Spółce Sudety Lift za udostępnienie przygotowanie stoku.
MOKSiAL

Tym razem wszystko się udało. Ponad 100 uczestników w 18 kategoriach
przystąpiło do rywalizacji. Ta edycja
była wyjątkowa, bowiem w konkurencji skibob wystąpili trzykrotny złoty
medalista Mistrzostw Świata w tej konkurencji Piotr Hurnowicz oraz brązowy
medalista Dawid Kubarski. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom

Spotkanie z autorami
literatury kobiecej
W sobotę (6.04) o godzinie 11:00 przy filiżance kawy rozpoczęło
się spotkanie „O literaturze przy kawie.
Prawda i fikcja w powieściach”, które odbyło się w Cafe Park
Esplanada.

Spotkanie prowadziła Katarzyna
Bulicz-Kasprzak. W spotkaniu wzięło
udział dwunastu autorów tzw. literatury
kobiecej. Zgromadzeni goście opowiadali o procesie powstawania książek,
anegdotach związanych z pisaniem
książek oraz elementach prawdziwych
i fikcyjnych w ich powieściach. Na koniec można było zadać autorom pytania
dotyczące powstawania książek.
Dziękujemy RPR Esplanada za
możliwość przeprowadzenia spotkania.
Spotkanie zorganizował Miejski Ośrodek Kultury, a gości zaprosiła Joanna
M. Chmielewska.
MOKSIAL

Występ chóru Colorus
 Kwietniowy występ Chóru Colorus w Szklarskiej Porębie, pod
kierownictwem Marii Zuchantke
zapewnił zadawalającą frekwencję i dostarczył publiczności niezapomnianych wrażeń.
„To była uczta dla ducha” dało się
słyszeć po koncercie, a wtedy już czekała kolejna niespodzianka dla podniebienia dzięki uprzejmości managera
Hotelu Sasanka pana Rafała Wróblewskiego.
Wszystkim obecnym serdecznie
dziękujemy za stworzenie przemiłej atmosfery.
MOKSiAL
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SALONIK kwiecień
Dewotka
codziennie komunię przyjmuje
a za skórą
diabeł rajcuje
Andrzej Ślazyk
Sanatorium
18 W kolejce
od wczoraj
czekam, czy
jedynki się
doczekam?
tylu chętnych
się zebrało
a pokoi bardzo
mało....?
każdy chce
być sam
że sobą, bo
nawyki są
ozdobą....?
jedna chrapie
druga pierdzi
trzecia
o problemach
ględzi....?
ja tam wolę
samą siebie

wtedy czuję
się jak
w niebie....

Ewa Stępień

Moje miasto
Czemu tak smutno jest mi czasem
Czemu tak szybko się wszystko zmienia
Tu się przecież urodziłam
Tu pokochałam wędrówki górski
Mama pokazała gdzie rosną fiołki
Tato gdzie grzybów jest najwięcej
Więc szukam wspomnień z lat dziecinnych
Szukam tych pól i łąk ukwieconych
I znaleźć już nie mogę
Tej skarpy z kwiatem niebieskim
Nie ma już rydzów i świerka srebrnego
Choć jeszcze znaleźć mogę
Dzikie bzy Mamy ukochane
Rosną w tym samym miejscu
Tam gdzie sześćdziesiąt lat temu
Dziękuję za to, że góry są tam gdzie
były
Tak kocham to miejsce mym sercem
I proszę nie zmieniaj się więcej
Bożena Czesna

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZKLARSKIEJ PORĘBY
o ponownym (2) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenów w sąsiedztwie ulic 1 Maja, Okrzei, Kasprowicza
oraz Tetmajera w Szklarskiej Porębie.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.)
w związku z uchwałą Nr XXXIX/458/17
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla terenów w sąsiedztwie ulic 1 Maja,
Okrzei, Kasprowicza oraz Tetmajera, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulic 1
Maja, Okrzei, Kasprowicza oraz Tetmajera wraz z prognozą oddziaływania na

środowisko w dniach od 15 kwietnia
2019 r. do 10 maja 2019 r. w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska
Poręba, w godzinach 8.00 -15.00. Przedmiotem ponownego wyłożenia są zmiany
wprowadzone do projektu planu.
Zmiany te zostały wyróżnione
– w tekście projektu planu czerwoną
czcionką
– na rysunku projektu planu – poprzez zastosowanie oznaczeń graficznych
opisanych w dodatkowej legendzie.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami w zakresie wprowadzonych
zmian odbędzie się w dniu 24 kwietnia
2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul.
Granitowa 2, 58-580 Szklarska Poręba.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
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Wiosenne humory
Zimą, jak dawniej się odbywało:
tutaj nawiało, tam zasypało,
ówdzie się bardzo ślisko zrobiło
no jednym słowem ciężkawo było.
A pośród śnieżnych korytarzy
każdy o wiośnie po cichu marzył,
klnąc pod nosem albo bezgłośnie,
myślał, by choć już było przedwiośnie.
I oto przyszła wyczekiwana,
pachnąca , ciepła no wprost kochana.
Tak chyba z pięć dni to trwało,
zimowe ciuchy się pozrzucało,
a tu jak sypnie gradem z nieba
a potem śniegiem, co go nie trzeba,
a potem zawiał wiatr lodowatyzakładać ciuchy i hyc do chaty.
Po trzech dniach znowu jest słoneczko
Kwiatki nabrały nadziei deczko:
ten wystraszony,tamten zaspany
stoją na grządce tulipany
na przebiśniegi patrzą ciekawie,
a i mlecze są już w trawie.
Może ta wiosna z nami zostanie?
Miejmy nadzieję Panowie, Panie!
Joanna Hammer-Ślazyk
BRYDŻ
Chętnych do gry w brydża
prosimy o kontakt 606470205

spodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
mogą wnosić uwagi do projektu planu
miejscowego w zakresie wprowadzonych zmian . Zgodnie z art. 29 i art. 39
ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.),
w związku z postępowaniem w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2,
58-580 Szklarska Poręba, oraz składać
uwagi do wyżej wymienionej prognozy
i postępowania w jej sprawie.
Uwagi należy składać na piśmie do
Burmistrza Szklarskiej Poręby na adres
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska
Poręba, elektronicznie na adres mailowy:
sekretariałszklarskaporeba.pl z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja
2019 r.
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Dofinansowanie budowy
wież widokowych
Komitet monitorujący Programu Interreg Republika Czeska –
Polska „Przekraczamy Granice
2014-2020” zdecydował, że wśród
projektów, które otrzymają dofinansowanie unijne jest projekt
jaki Szklarska Poręba przygotowała wspólnie z czeskimi Albrechticami.
Na ostatnie nabory wniosków wpłynęło 45 projektów. Spośród nich pozytywną ocenę komitetu monitorującego
uzyskało jedynie 15 przedsięwzięć.
Wśród nich znalazł się nasz projekt
„Wieże widokowe, punkty widokowe
i trasy turystyczne w przygranicznych
górach”.
Wartość części zadania, która będzie
realizowana na terenie naszego miasta to 4.579.000 zł z czego 4.206.921
zł pokryje unijne dofinansowanie.
W ramach projektu zostaną wybudowane wieże widokowe zlokalizowne
w miejscach znanych i chętnie odwiedzanych przez turystów, należących do
atrakcji przyrodniczych i kulturowych
Szklarskiej Poręby. Z każdego wytypowanego miejsca, roztacza się panorama

w kierunku Polsko-Czeskiego Szlaku
Grzbietowego. Lokalizacje objęte projektem to: Zakręt Śmierci, Złoty Widok, Zbójeckie Skały, Skała Karczmarz
w centrum miasta oraz punkt nad dworcem PKP w Szklarskiej Porębie Górnej.
Budowa punktów widokowych obejmie również zagospodarowanie terenów
wokół nich. Przewidywany zakres prac
obejmuje: poprawę nawierzchni szlaków stanowiących bezpośrednie dojścia

do punktów widokowych. W bezpośrednim sąsiedztwie punktu zlokalizowanego na skałce Karczmarz w centrum miasta, przebudowana zostanie min. ulica
Klimatyczna.
Inwestycja ma zostać zrealizowana
do czerwca 2021 roku.
Robert Kotecki

STRAŻ
MIEJSKA PRZYPOMINA O:
konieczności wykonania wiosennych porządków na swoich posesjach, jak również o: obowiązku
wynikającym z ustawy z dnia 13
września 1996 r. (Dz. U. 2013. 1399
j.t) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który nakazuje
właścicielom nieruchomości uprzątnięcie zanieczyszczeń z:
1. Wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu
pieszego (chodnika), położonej
bezpośrednio przy granicy nieruchomości zgodnie z art. 5 ust.1
pkt 4 wymienionej ustawy.
2. Części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego.
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