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MAGICZNY NAGRODZONY
Najlepszy produkt turystyczny
2010 powiatu jeleniogórskiego
należy do Szklarskiej Poręby.
Jest nim Magiczny Szlak Ducha Gór, który stał się niewątpliwym hitem sezonu letniego
2010.
Statuetka Liczyrzepy – nagroda starosty jeleniogórskiego w
dziedzinie turystyki, kolejny raz
trafiła do Szklarskiej Poręby. Tym
razem nagrodzona została praca
zespołowa - Magiczny Szlak Ducha Gór. Gra terenowa, szlak turystyczny, zabawa, historia, przyroda - to wszystko zawarte jest w
projekcie, który był przygotowywany niemal 2 lata.
Ktoś w internetowej encyklopedii Wikipedia.pl napisał, że
Szklarska Poręba jest miastem Ducha Gór. Postanowiliśmy to wykorzystać. Zrodził się pomysł
stworzenia szlaku, który prowadziłby po najciekawszych punktach Szklarskiej Poręby. Lokalna
Organizacja Turystyczna wystąpiła o dotację do Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dofinansowanie na wydanie przewodnika.
Zbiegło się to w czasie, gdy Maciej
Wokan zaproponował, aby w Szklarskiej
Porębie stworzyć grę terenową, której elementami byłby kamienne głazy. Turysta
otrzymywałby specjalną książeczkę, w której mógłby odwzorowywać hologramy zamieszczone na głazach. Głazy ustawione
byłyby w najciekawszych miejscach
Szklarskiej Poręby tworząc szlak turystyczny. Postanowiono, że obie idee zostaną połączone. Maciej Wokan wykonał
12 głazów, które ustawione zostały na trasie Magicznego Szlaku Ducha Gór. Na
głazach stworzone zostały płaskorzeźby,
które prezentują atrakcje turystyczne.
Spotkać je można między innymi na Szrenicy, przy Zakręcie Śmierci, Chybotku i
skałce Karczmarza – trasie szlaku wy-

znaczonego i opisanego przez Anitę i
Piotra Kaczmarskich. Przewodnik po Magicznym Szlaku Ducha Gór wydała Lokalna Organizacja Turystyczna. Natomiast ze środków budżetowych oraz przy
wsparciu sponsorów wyprodukowany został specjalny zestaw odkrywcy szlaku
pod nazwą „Księga Skarbów”. Jest to
oferta skierowana głównie do dzieci. W
oryginalnej teczce, oprócz przewodnika,
jest też specjalny zeszyt i ołówek do odwzorowania hologramów. Zabawa polega na odwiedzeniu wszystkich punktów
i odrysowaniu zamieszczonych na głazach
hologramów. Każdy, kto wykona to zadanie zostaje wpisany do „Księgi Zdobywcy Skarbów”i otrzyma pamiątkowy

certyfikat „Odkrywcy Magicznej
Szklarskiej Poręby”. Cztery razy w
roku wśród uczestników zabawy
losowane są nagrody.
Magiczny Szlak Ducha Gór oficjalnie otwarty został na wiosnę.
Jego częścią stała się rzeźba przedstawiająca Karkonosza autorstwa
Grzegorza Pawłowskiego, która stanęła na Skwerze Radiowej Trójki.
Wydany został również „Bajkowy
Przewodnik” z opowiadaniami o
karkonoskich skrzatach i Duchu
Gór autorstwa Marii Nienartowicz.
Dodatkowym elementem jest płyta
CD, na której opowieści o Duchu
Gór czyta Grzegorz Wasowski. Koordynacją całej układanki Magicznego Szlaku Ducha Gór zajął się Referat Promocji Miasta.
Wysiłek wielu osób został nagrodzony nie tylko przez kapitułę,
która uznała, że Magiczny Szklak
Ducha Gór w Szklarskiej Porębie
jest najlepszym produktem turystycznym roku 2010, ale przede
wszystkim przez turystów. Zwiedzanie naszego miasta z przewodnikiem w dłoniach znów stało się
modne. Wędrują całe rodziny, odkrywając prawdziwe magiczne
miejsca Szklarskiej Poręby. Wielkie zainteresowanie motywuje do dalszej pracy.
W przyszłym roku na szlaku pojawią się
kolejne głazy, które znakują turystyczne
atrakcje naszego miasta. Wydana zostanie
nowa edycja przewodnika, którego 20 tysięczny nakład jest już na wyczerpaniu.
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TURYSTYCZNE SPOTKANIE TrIAL SuDeCKI

Światowy Dzień Turystyki był okazją do
spotkania przedstawicieli branży turystycznej,
władz miasta oraz ks. Biskupa Stefana Cichego
ordynariusza Diecezji Legnickiej. Jego ekscelencja podczas ostatniego dnia wizytacji parafii w Karkonoszach rozmawiał o turystyce. Stefan Cichy przypomniał, że turystyka w
Karkonoszach rozpoczęła się od pielgrzymek.
To przecież pielgrzymi wędrujący do kaplicy
na Snieżce byli pierwszymi gośćmi w naszych górach. Dla nich w budach pasterskich
organizowano noclegi i poczęstunek. Z czasem
pasterskie chaty przekształcono w schroniska,
a pielgrzymi zamienili się w piechurów wędrujących po całych górach podziwiając ich
krajobraz i przyrodę.
Gospodarzem spotkania, które odbyło się
w hotelu Bornit była Lokalna Organizacja Tu-

rystyczna skupiająca przedsiębiorców z naszego miasta. Mottem działań tego stowarzyszenia jest hasło „nic o nas bez nas”. Oprócz
współpracy z władzami miasta w zakresie rozwoju turystyki w mieście, LOT zajmuje się organizacją własnych imprez, a także współpracą
przy takich wydarzeniach jak np. Bieg Piastów,. Slalom Retro czy Śniegolepy. Stowarzyszenie może się również pochwalić własnymi wydawnictwami reklamowymi i
promocyjnymi.
Spotkanie z okazji Światowego Dnia Turystyki wzbogacił chór „Porębianki”, który zaprezentował kilka piosenek i pieśni o tematyce
regionalno-turystycznej, a nieformalne rozmowy przy kawie osłodzone zostały przepysznymi ciastami przygotowanymi przez
mieszkanki Szklarskiej Poręby.

SPOTKANIE Z PISARZEM
W Bibliotece Miejskiej dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1 spotkały się ze Grzegorzem
Kasdepke - znanym i lubianym autorem książek dla dzieci.
Grzegorz Kasdepke jest autorem ponad
dwudziestu książek skierowanych do najmłodszych czytelników. Jest jednym z najbardziej
znanych i chętnie czytanych autorów dziecię-
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cych. Wielokrotnie nominowany i nagradzany
za swą twórczość. Dlatego jego spotkania z
dziećmi ze Szklarskiej Poręby są cenne i ciekawe. Było to kolejne, piąte już spotkanie z panem Grzegorzem. Upłynęło jak zwykle w bardzo sympatycznej atmosferze. Po imprezie
dzieci mogły kupić książki z dedykacją pisarza.

Kolejna edycja Pucharu Polski za nami.
Warto przypomnieć, że była to 6 i 7 runda
Mistrzostw Polski, Pucharu Polski i Konkursowej Jazdy Motocyklem Classic Trial.
Cała impreza została zorganizowana
przez Towarzystwo Sportu Motorowego
„Sparta” Wrocław przy współpracy Urzędu
Miejskiego Szklarskiej Poręby i MOKSiAL-u.
W czasie od 25 do 26 września Szklarską Porębę opanowały motocykle typu
„trial”. Na starcie zawodów pod hotelem
„Sudety”stanęło 68 zawodników w klasach:
młodzik, junior, otwarta, senior i weteran.
Do pokonania mieli trasę długości około 8
km i 10 Odcinków Jazdy Obserwowanej.
Trasę powtarzano w ciągu jednego dnia 3
razy. Pierwszy dzień zawodów to piękna pogoda i w miarę wygodne warunki jazdy. Zawodnicy pokonywali naturalne przeszkody
OJO, ponieważ nic na trasie (oprócz ogrodzenia terenu) nie było ustawione. Kamienie, korzenie i twarda gleba to domeny terenu Szklarskiej Poręby. Każdą przeszkodę
musieli pokonać trzykrotnie pod czujnym
okiem sędziów. Momentem kulminacyjnym
pierwszego dnia zawodów była jazda pokazowa na „Mariankach” przy dolnej stacji wyciągu krzesełkowego na Szrenicę, wymagająca od zawodników wyjątkowych
umiejętności i sporej kondycji.
Kolejny dzień to dżdżysta aura, która
dała się we znaki zarówno motocyklistom
jak i sędziom, dziennikarzom oraz najbardziej publiczności. Zawody przyszła obserwować znikoma grupa fanów tego
sportu. Trasa do pokonania była identyczna
jak dnia poprzedniego. Żaden z odcinków
nie został odwołany. Zawody motocyklowe
tego typu to bardzo widowiskowa impreza.
Ostatnio przechodzi wprawdzie kryzys, ale
wg jednego z sędziów: „- ...jeszcze niedawno na starcie stawało 16 zawodników.
W tym roku jest ich ponad 60, a to już jest
dobrze”.
Warto dodać, że startowali nie tylko Polacy, ale jeszcze Rosjanie, Czesi i Niemcy.
Pan Lucjan Korszek, rzecznik prasowy
Rajdu stwierdził, że dobrym pomysłem
jest przybliżenie tej imprezy i zorganizowanie w centrum miasta Odcinka Jazdy Obserwowanej, tak jak miało to miejsce 3 lata
temu, gdzie motocykliści pokazywali swoje
umiejętności atakując potężne opony i
drewniane palety. Jednocześnie warto podkreślić ogromne zaangażowanie władz
klubu „Sparta” jako organizatorów Mistrzostw Polski. Mimo braku funduszy i
dysponując często nienajlepszym sprzętem potrafili mimo wszystko zorganizować
zawody na poziomie europejskim. (Tekst i
zdjęcia www.szklarnia.tv )
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JAK SPRZEDANO TBS
10 lat temu, 8 września 2000 roku, decyzją ówczesnych władz miasta sprzedane
zostały udziały Karkonoskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego (w skrócie TBS). Wraz z podpisaniem aktu notarialnego miasto pozbyło się kłopotu, ale
zaczęły się problemy mieszkańców członków TBS i tych, którzy mieszkali w
budynku przy ulicy Wojska Polskiego 2 i
2a. Po 10 latach wspólnoty mieszkaniowe
mają jednak szansę na rozwiązanie problemu „dojścia” do swoich mieszkań.
Dzisiaj, bowiem do swych domów muszą
przechodzić przez prywatną działkę, na
środku której stoi ich budynek! Wszystkie
problemy swój początek miały, gdy podjęto decyzję o sprzedaży udziałów TBS…
7 czerwca 2000 roku zarząd miasta w
składzie: Jerzy ŁOTAREWICZ, Mirosław GRAF, Leszek URLICH i Andrzej
BOBEL oraz burmistrz Stanisław WOŹNIAK i jego zastępca Aleksander LUCHOWSKI, jednogłośnie zgodzili się,
aby rozpocząć procedurę sprzedaży 93
procent udziałów miasta w TBS. Choć w
innych miejscowościach wznoszone przez
miejscowe TBS budynki powstawały, jak
przysłowiowe grzyby po deszczu, to w
Szklarskiej Porębie był to tylko kłopot, z
którym nie potrafiono sobie poradzić.
„Pomocną” dłoń do Zarządu Miasta i
Burmistrza wysunęła spółka BUDOPROJEKT, która zaoferowała odkupienie
wszystkich udziałów i pozbycie się tego
uciążliwego problemu. Powołano komisję
przetargową, która przeprowadziła skomplikowane postępowanie przetargowe i
wybrała ofertę - spółki BUDOPROJEKT
- która była jedyną, jaka została złożona.
Do bezpośrednich rozmów z nabywcą
udziałów Zarząd Miasta wyznaczył Bolesława GÓRALEWICZA, który miał
postarać się o najlepsze dla miasta warunki zapłaty za te udziały...
Dalej sprawy potoczyły się w niemal
błyskawicznym tempie. Już po upływie
zaledwie miesiąca, w dniu 7 lipca 2000
roku, Rada Miasta wyraziła zgodę na
sprzedaż udziałów miasta. Następnie, w
dniu 29 sierpnia 2000 roku, taką samą
zgodę wyraziło Walne Zgromadzenie
Wspólników TBS, aby po upływie kolejnego tygodnia, w dniu 8 września 2000
roku, sfinalizować umowę sprzedaży
udziałów. W imieniu miasta akt notarialny podpisali burmistrz - Stanisław
WOŹNIAK i członek Zarządu Miasta -

Mirosław GRAF. Z zawartej umowy wynikało, że udziały w TBS, który był właścicielem ok. 25.000 m2 gruntów budowlanych przy ul. Demokratów, w samym
środku Szklarskiej Poręby, sprzedano za
kwotę zaledwie 1,98 mln złotych, i to w
systemie ratalnym.
Jeszcze przed podpisaniem umowy
spółka miała wpłacić do kasy miasta 390
tys. złotych, a pozostałą kwotę w dwóch
ratach, miała wnieść 15 grudnia 2000 roku
i 30 kwietnia 2001 roku. Takie „korzystne” dla miasta warunki sprzedaży zostały wypracowane przez gminnego negocjatora Bolesława GÓRALEWICZA.
Pieniędzy tych firma nabywająca udziały
w TBS nigdy jednak nie zapłaciła. Gmina
sprzedała swoje udziały w TBS firmie,
która nie dość, że nie zapłaciła „z góry”
za ten majątek, ale jak się okazało, nie
miała nawet pieniędzy na kontynuację
rozpoczętej budowy mieszkań. Z zapisów
protokołu posiedzenia zarządu miasta
wynika, że w dniu sprzedaży znana była
sytuacja finansowa spółki BUDOPROJEKT i wiedziano o jej innych zobowiązaniach finansowych. Mimo to sprzedano udziały…
Po latach, miasto - w przeciwieństwie
do swoich mieszkańców, którzy zainwestowali w TBS – odzyskało pieniądze za
sprzedany majątek. Przełom w tej sprawie
nastąpił w roku 2007, kiedy na nowo podjęto starania o ich odzyskanie. Do kasy
miasta wpłynęła brakująca kwota ponad
1,5 mln złotych, o czym już wcześniej informowaliśmy na łamach Biuletynu. Kontrahent gminy, nabywca udziałów, Spółka
BUDOPROJEKT już nie istnieje. Pieniądze odzyskano od likwidatora i możemy
tu mówić o dużym szczęściu, że w ogóle
udało się odzyskać kwotę podstawową.
Na zapłacenie odsetek zabrakło już pieniędzy. Dzisiaj można powiedzieć, że w
roku 2000 Zarząd Miasta, sprzedając
udziały w TBS udzielił bankrutującej firmie dość wysokiego i nieoprocentowanego kredytu. Odsetki zapłacili mieszkańcy Szklarskiej Poręby.
Nie czas ani miejsce zadawać dzisiaj
pytania: dlaczego przez wiele lat nie podejmowano skutecznych działań, aby odzyskać należne miastu pieniądze, albo nie
podjęto choćby próby odzyskania nieruchomości TBS-u, na której założono przecież hipotekę dla zabezpieczenia dalszych
spłat. Warto jednak zadać pytanie: dla-

czego sprzedając udziały TBS zupełnie pominięto interesy mieszkańców budynku
przy ulicy Wojska Polskiego 2 i 2a? Ich
dom stał niemal na środku działki, która
należała do TBS-u. Sprzedając udziały
TBS „niechcący” doprowadzono do sytuacji, że mieszkańcy tego budynku zostali
de facto pozbawieni dojścia do swoich
mieszkań. Wystarczyło przed sprzedażą
udziałów przeprowadzić podział nieruchomości i mały fragment dużej działki
wyłączyć z majątku TBS. Nie zrobiono
tego, zostawiając mieszkańców i kolejne
samorządy z dużym problemem.
W ciągu ostatnich kilku miesięcy władze miasta prowadziły rozmowy z nowym
właścicielem feralnej działki. Ostatnio
zgodził się on sprzedać wspólnocie mieszkaniowej swoją nieruchomość, która otacza ich dom. Historia ta być może zakończy się szczęśliwie, ale ostateczna
decyzja w tej sprawie należy teraz już do
mieszkańców budynku przy ul. Wojska
Polskiego.

HArmonogrAm
SpoTKAń
z mIeSzKAńCAmI
• 19.10.2010 r. godz. 17.00
Przedszkole Samorządowe Nr 2, ul. Osiedle Huty 1,
• 20.10.2010 r. godz. 17.00
Świetlica Środowiskowo Terapeutyczna
„CEGIEŁKA”, ul. Kolejowa 22,
• 21.10.2010 r. godz. 17.00
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, ul. Słowackiego 13,
• 26.10.2010 r.godz.17.00 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. 11 Listopada 2,
• 27.10.2010 r. Dom Wypoczynkowy
„BOŻENA”, ul. Jedności Narodowej 18,
• 28.10.2010 r. godz. 17.00
Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. 1 Maja 32.
Zakres spraw omawianych z mieszkańcami:
1. Informacja Burmistrza na temat bieżących wydarzeń, realizowanych inwestycji i projektów,
2. Wnioski i zapytania mieszkańców do
Radnych i Burmistrza.
3. Sprawy mieszkańców – jako członków
wspólnoty lokalnej.
Burmistrz Szklarskiej Poręby
/-/ Arkadiusz Wichniak
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W BIEGÓWKACH PO STOKACH SZRENICY?

Bieg Narciarski na Szrenicę lub Halę
Szrenicką? Nie wykluczone, że tak będzie
wyglądać drugi dzień zawodów Pucharu
Świata w Narciarstwie Klasycznym Szklarska Poręba 2012.
24 września 2010 roku do Szklarskiej Poręby przyjechali przedstawiciele FIS (Światowej Organizacji Narciarskiej): Jürg Capol
i Michal Lamplot. Celem tej wizyty było
sprawdzenie możliwości rozegrania biegu
narciarskiego z dolnej stacji wyciągu na Halę
Szrenicką. Paweł Gogolewski z Sudety Lift
poprowadził delegację FIS i udzielił wszel-

kich wyjaśnień. Jurg Capol przy wykorzystaniu urządzenia GPS sprawdził trasę i będzie rekomendował takie rozwiązanie komisji d.s World Cup podczas jesiennych
obrad FIS w Zurychu.
Z pewnością może liczyć na głos Jacka Jaśkowiaka, który jest członkiem tejże komisji,
a jednocześnie pełnomocnikiem burmistrza ds
organizacji zawodów Pucharu Świata. Jeżeli
pomysł przejdzie na Jesiennych Obradach FIS
w Zurychu, to w Szklarskiej odbywałby się
najciekawszy bieg z całej serii Pucharu Świata.
W przeciwieństwie do Val di Fiemme bieg nie

kończyłby się na szczycie góry.
Narciarze biegliby Puchatkiem, a wracaliby Lolobrygidą. Mielibyśmy zatem ciężki
podbieg i dramatyczny zjazd. Takiego zjazdu
jeszcze w biegach nikt nie robił. Standardowe zawody World Cup to 30 mln telewidzów. Etap z Val di Fiemme oglądało w tym
roku 190 mln telewidzów. To obrazuje zainteresowanie mediów etapami górskimi. W
kolarstwie również etapy górskie (Alpe
d’Huez, Mount Ventoux) cieszą się najwyższą oglądalnością. Szklarska Poręba
miałaby więc reklamę o której wiele miast
może tylko marzyć.
Otrzymanie prawa do organizacji zawodów Pucharu Świata w biegach to wielki
sukces Szklarskiej Poręby. Dwudniowe zawody odbędą się w połowie lutego 2012.
Pierwszego dnia biegi rozegrane zostaną na
trasach Polany Jakuszyckiej. Drugiego dnia
miał się odbyć bieg z Harrachova do Szklarskiej poręby, ale ostatecznie pomysł upadł.
Gdyby się udało przeprowadzić zawody na
Szrenicy, wówczas zawody te otrzymałyby
swoją specjalną nazwę a uczestnicy za zwycięstwo otrzymywaliby dodatkowe punkty
liczone w Pucharze Świata. To pozwoliłoby
wypromować Szklarską Porębę na całym
świecie jako kultowe miejsce dla narciarzy
biegowych. Przy tak trudnym zjeździe wielu
czołowych zawodników przyjeżdżałoby na
treningi. Trzymajmy zatem kciuki, bo do
biegu w Jakuszycach możemy dołożyć coś
wyjątkowego.

GÓRSKA ASTRONOMIA
Niebywała atrakcja dla turystów i miłośników nocnego rozgwieżdżonego nieba
powstaje w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach przy Stacji Turystycznej ORLE. W ramach Izerskiego Parku Ciemnego Nieba 18
września odsłonięto gnomon jako kolejny
już element budowanej od ubiegłego roku
astrościeżki – modelu układu słonecznego.
Ścieżka dydaktyczna powstaje w ramach
projektu realizowanego przez „astro zapaleńców”, spośród których wymienić należy
prof. Michała Tomczaka, dr Tomasza
Mrozka i dr Sylwestra Kołomańskiego - naukowców z Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, leśnika ze Świeradowa Zdroju Zbigniewa Kamińskiego i
gospodarza Orla Stanisława Kornafela.
Każdy z elementów astrościeżki tworzony jest z innego rodzaju skały pochodzącej z Dolnego Śląska. Ścieżka będzie za4

razem lekcją z astronomii i z geologii. Jak
piszą autorzy pomysłu w serwisie Izera-Darsky.eu cechą charakterystyczną izerskiej
ścieżki dydaktycznej jest jej zlokalizowanie
w górach. Dzięki temu
turyści nie tylko poznają
cenną przyrodę wyjątkowego miejsca w Sudetach, jakim jest Dolina
Górnej Izery, ale również
wzbogacą swoją wiedzę
o wszechświecie. Cały
rozwojowy projekt , którego pewne elementy
okrywa jeszcze nimb tajemniczości, powstaje w
ramach tzw. Projektów
Izerskich. Ta magiczna
ścieżka zyskuje już
wśród astro entuzjastów

miano „Podróży przez Układ Słoneczny” ,
„Drogi do Gwiazd” czy „Dotykanie Wszechświata”. Może z czasem zyska własną oryginalną nazwę?
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SUKCES KOLARSKI PAWłA KIMBORTA
Nie lada sukces w Górskich Mistrzostw
Polski Mastersów 2010 osiągnął mieszkaniec
grodu pod Szrenicą Paweł Kimbort. Zawody rozegrane zostały 5 września 2010 r.
w Zawoni. To jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów dolnośląskich mastersów.
Paweł Kimbort wraz z mistrzem Europy Dariuszem Woźniakiem w konkurencji „Jazda
parami” zajęli I miejsce w kategorii wiekowej 36-50. Dystans 48 kilometrowej trudnej
i wymagającej trasy pokonali w czasie

01,07:56 godz., osiągając średnią prędkość
42,3 km/h. Za sobą pozostawili pary znamienitych kolarzy jak Jerzy Sikora i Jarosław
Fafuła, Remigiusz Rolski i Zbigniew Szczepaniak, Zbigniew Grosz i Jan Kozłowski czy
mistrz kolarski Grzegorz Krężel i Zbigniew
Fojtara. Paweł Kimbort występuje w barwach Talvisport Szklarska Poręba.
Panie Pawle, gratulujemy sukcesu i życzymy dalszych udanych występów.

II OLIPMPIADA ROWEROWA PRZEDSZKOLAKÓW
23.09.2010r. po raz kolejny odbyła się
Olimpiada Rowerowa Przedszkolaków. W zawodach wzięły udział dzieci z Przedszkola
Samorządowego Nr 1 oraz Nr 2 w Szklarskiej
Porębie. Organizatorami Olimpiady byli:
Przedszkole Samorządowe Nr 1 oraz Straż
Miejska w Szklarskiej Porębie. Przy dopingu rodziców, kolegów z przedszkoli i
Szkoły Podstawowej Nr 5 dzieci miały za zadanie pokonać wyznaczoną trasę rowerową,
w trakcie której jurorzy sprawdzali wiedzę
dzieci na temat znajomości znaków drogowych oraz zasad bezpiecznego zachowania
się na drodze. Szeroka wiedza i sprawność
dzieci została nagrodzona ,,paszportem rowerowym’’ oraz pamiątkowym dyplomem i
prezentami. Przedszkole nasze od lat promuje
zdrowy styl życia i propaguje zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. W tym roku szkolnym odbył się już
rajd rowerowy oraz akcja ,,Zgubek’’. Poprzez
te akcje rozwijamy również coraz większą
współpracę z instytucjami, którym leży na
sercu dobro i bezpieczeństwo dzieci.

Olimpiada odbyła się przy współudziale
służb i instytucji naszego miasta i powiatu.
Pomocą w jej organizacji zajęli się przyjaciele naszego przedszkola: Straż Miejska ,
Straż Graniczna z Jeleniej Góry , Straż Pożarna ze Szklarskiej Poręby oraz funkcjonariusze Policji z Jeleniej Góry i Szklarskiej

PRZYJĘCIA DO KLUBU
SPORTOWEGO SZRENICA
NA SEZON 2010/2011

SPOTKANIE
MIłOśNIKÓW ZWIERZąT

Wszystkich poszukujących możliwości
aktywnego spędzania czasu przez dzieci i
młodzież, zdobycia różnorodnych, nie tylko
narciarskich, umiejętności sportowych, zapraszamy do nas i informujemy, że w miesiącu wrześniu prowadzimy nabór nowych
członków Klubu. Oferujemy zajęcia na różnych poziomach zaawansowania i w różnych
grupach wiekowych, w zakresie amatorskim
oraz zawodniczym. Zainteresowanych prosimy o kontakt 660721172. Na przełomie
września i października odbędzie się w tej
sprawie spotkanie organizacyjne, o którego
terminie poinformujemy w odrębnym komunikacie. Pozdrawiamy - ZARZĄD
KLUBU.
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Jeśli lubisz zwierzęta, nie jest ci obojętny
ich los kiedy są krzywdzone, chcesz im pomóc przyjdź 7 października o godz.17.00 do
MOKSiAL-u na spotkanie z Elżbietą Matyjas – inspektorem do Spraw Ochrony
Zwierząt Jeleniej Góry.
Jest to pierwsze tego typu spotkanie i będzie miało ono charakter organizacyjny.
Jego inicjatorzy (m.in. Partnerstwo Lokalne,
MOPS) dążą do zorganizowania w Szklarskiej Porębie grupy ludzi pomagającej czworonogom i innym zwierzakom zaniedbywanym przez ludzi. Grupa taka działałaby
przy Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. Organizatorzy szczególnie liczą na wo-

Poręby. Rajd zakończył się pokazem tresury
psa policyjnego oraz pokazem akcji ratunkowej Straży Pożarnej ze Szklarskiej Poręby.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w
organizacji i przebiegu rajdu, a tym samym
przyczyniając się do tego aby nasze dzieci
mogły zdrowo i bezpiecznie żyć.

lontariuszy, którzy chcieliby pomóc, ale
również na instytucje, które taką pomoc
wsparłyby finansowo. Chętni będą mogli
wziąć udział w kursach na Inspektora ds.
Ochrony Zwierząt. Takie osoby mogłyby w
przyszłości zając się np. losem psów uwiązanych na łańcuchach. Jak mówi Izabela
Broś , pomysłodawczyni spotkania, chodzi
o to aby w możliwie przyjaznej atmosferze
tłumaczyć właścicielom czworonogów jaką
torturą dla ich psów jest takie uwiązanie.
W Spotkaniu udział wezmą również
przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej, a
także lekarz weterynarii. (red)
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PODSUMOWANIE KADENCJI
2006 - 2010 CZ. II
W poprzednim numerze Biuletynu,
opisując inwestycje komunikacyjne, skupiłem się na naprawach i remontach. Jednak komunikacja, to pojęcie znacznie
szersze, obejmujące między innymi kolejnictwo.
Ilu mieszkańców Szklarskiej Poręby
4 lata temu wierzyło, że można ponownie uruchomić połączenie kolejowe do
Harrachova? Tym bardziej, że był to
okres, kiedy PKP ograniczało kolejne połączenia i nie wiadomo było czy i jak
długo pociągi będą w ogóle jeździły do
Szklarskiej Poręby. Dzisiaj nie tylko
można koleją dojechać do naszego miasta, ale również oferujemy naszym gościom nowy produkt, jakim jest wycieczka „Koleją Izerską”.
Niektóre środowiska w naszym mieście, za wszelką cenę chcą przemilczeć
udział samorządu w reaktywacji połączenia kolejowego do Czech, fałszując historię ponownego uruchomienia linii kolejowej. Ich publikacje nie obejmują
szeregu działań, jakie podjął samorząd,
aby doprowadzić sprawę do finału.
Sprawę, której nie potrafiono załatwić
przez kilkanaście lat, podczas których
wyżyną umiejętności organizacyjnych
było doprowadzenie do promocyjnych
przejazdów.
Prawdziwa historia odbudowy połączenia kolejowego ostatnich 4 lat zawarta
jest w dokumentach. Wynika z niej, że odbudowa była możliwa wyłącznie dzięki
zaangażowaniu samorządu Szklarskiej
Poręby. W tym miejscu, muszę podkreślić wielką rolę Grzegorza Sokolińskiego
Przewodniczącego Rady Miasta oraz mojego zastępcy Zbigniewa Brożka, którzy
wspomagali mnie w negocjacjach z PKP,
Starostwem i Urzędem Marszałkowskim.
Bez zaangażowania samorządu Szklarskiej Poręby torowisko prawdopodobnie nadal porastałyby choinki. Nie było
przypadkiem, że Marszałek Województwa
spotkał się z Hetmanem Kraju Liberckiego i uzgodnił, że będzie prowadzony
remont torowiska. Zanim doszło do tego
spotkania, wcześniej spędziliśmy wiele
godzin na przekonywaniu władz województwa do pomysłu przejęcia nieczynnego torowiska. Nasz plan wykraczał da6

lej, niż tylko uruchomienie tzw. „Kolei
Izerskiej”. Pociągi do Harrachova były
narzędziem do utrzymania połączeń
kolejowych ze Szklarską Porębą. Przypomnę tu, że zanim objąłem stanowisko
burmistrza, PKP zawieszało kolejne połączenia. Wszystko zmierzało do tego, aby
„zawiesić” linię do Szklarskiej Poręby, tak
jak kilka lat temu zrobiono to z linią do
Karpacza. Wiedzieliśmy, że odbudowa
połączenia kolejowego do Harrachova
spowoduje, że podjęte zostaną kolejne decyzje dotyczące remontów torowiska z
Piechowic do Szklarskiej Poręby i tym samym nikt w PKP nie będzie myślał o zamykaniu linii, ponieważ zniknie koronny
argument dotyczący fatalnego stanu torowiska.
Równolegle prowadzone były negocjacje z PKP, aby utrzymywać połączenia
do Szklarskiej Poręby. W efekcie, już po
kilku miesiącach z rozkładu jazdy nie
tylko nie zniknęły kolejne połączenia,
ale przywrócono niektóre wcześniej zawieszone. Dzisiaj do Szklarskiej Poręby
w sezonie można dojechać z różnych zakątków Polski. Kolej przekonała się, że
można zarobić na dowozie turystów.
Trwają przygotowania do remontu linii z
Piechowic. Do naszego miasta można
dojechać pociągiem. Oferujemy też nowy
produkt turystyczny, jakim jest „Kolej
Izerska”. Nadchodzącej zimy narciarze na
Polanę Jakuszycką będą mogli dojechać
pociągiem.
Ale nie wolno przestawać lobbować na
rzecz dalszego rozwoju kolejnictwa.
Trzeba dążyć do tego, aby podróż trwała
jak najkrócej. Dzisiaj do Szklarskiej Poręby z Wrocławia jedzie się prawie 5 godzin. Kolej nie jest więc konkurencją dla
samochodów. Skrócenie czasu podróży do
3 godzin jest realne, ale aby ten cel osiągnąć trzeba mocno naciskać we Wrocławiu i Warszawie. Co prawda ostatnio
media donoszą o rychłym remoncie na tej
linii, ale trudno nie odnieść wrażenia, że
jest to znów przedwyborcza gra wojewódzkich decydentów. Dlatego podczas
wyborów samorządowych nie powinniśmy się kierować partyjnymi listami,
lecz wybierać ludzi, którzy faktycznie
mogą się pochwalić osiągnięciami.

Są sprawy, które rzutują na nasze życie, a są podejmowane z dala od nas. Tak
też jest z obwodnicą Szklarskiej Poręby.
Zapewne podczas nadchodzącej kampanii usłyszymy, że władza nie dotrzymała
obietnic. Muszę zaprotestować przeciwko
takiemu upraszczaniu tego problemu. Budowa obwodnicy to nie jest inwestycja,
którą można podjąć z dnia na dzień. Uważam, że minione 4 lata nie były stracone,
choćby dlatego, że obwodnica została
wpisana na dolnośląską listę inwestycji
drogowych finansowanych z budżetu
centralnego w latach 2013-2018. Przekonaliśmy wrocławski oddział Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
który będzie do centrali w Warszawie
zgłaszać obwodnicę Szklarskiej Poręby
jako niezbędną inwestycję. Do budżetu na
rok 2011 złożony jest wniosek o zabezpieczenie pieniędzy na prace projektowe
związane z przebudową drogi krajowej nr
3 na odcinku Bolków - granica państwa w
Jakuszycach wraz z budową obejścia
Szklarskiej Poręby.
To kamień milowy. Zwłaszcza, że
jeszcze 4 lata temu drogowcy w ogóle nie
chcieli rozmawiać o obwodnicy. Dzisiaj
wnioskują do budżetu centralnego o pieniądze na jej projekt. Wyśmiewana przez
niektórych mieszkańców Szklarskiej Poręby idea budowy obwodnicy staje się coraz bardziej realna. Teraz trzeba zrobić
wszystko, aby dopilnować naszych interesów we Wrocławiu i Warszawie. Ci,
którzy ową ideę wyśmiewali z pewnością nie będą zabiegać o jej realizację
czyli nie będą dbać o interes miasta.
Jak już informowałem w poprzednim
Biuletynie, nie zamierzam ponownie ubiegać się o stanowisko burmistrza. Mam nadzieję, że nowo wybrane władze miasta,
będą kontynuować politykę komunikacyjną. Jedynie ciągłość daje szansę na
realizację idei. Przerwanie i zaniechanie skutkować będzie uwstecznianiem.
Wierzę w mądrość mieszkańców Szklarskiej Poręby, którzy wybierając nowego
Burmistrza i Radę Miasta postawią na ludzi, którzy udowodnili, że możliwa jest realizacja idei. Szklarska Poręba potrzebuje dalszych dobrych zmian.
Arkadiusz Wichniak
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OGłOSZENIA WYBORZE
Dziennik Ustaw Nr 171

— 13254 —

Poz. 1151

1151

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.2)) oraz
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.3)) zarządza się,
co następuje:

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 21 listopada 2010 r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,
stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 1. Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111,
z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828
Dziennik
Ustaw
Nr95,
171
— 13255 —
Poz. 1151
oraz z 2009
r. Nr
poz. 787.
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. NrZałącznik
25, poz. do
162
i Nr 48, poz. 327,
z 2008
Nr 180,
rozporządzenia
Prezesa
Radyr.Ministrów
z dnia 17 września 2010 r. (poz. 1151)
poz. 1111 oraz z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652.
KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1

2

do 2 października 2010 r.

— podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz
o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast,
— zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej
lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu
wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 4 października 2010 r.

— zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków
terytorialnych komisji wyborczych

do 7 października 2010 r.

— powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji
wyborczych

do 22 października 2010 r. do godz. 2400

— zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów
na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 27 października 2010 r.

— przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały
listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do
wszystkich sejmików województw,
— zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do godz. 2400
do 29 października 2010 r.

— przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę
kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został
im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do 31 października 2010 r.

— przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych
komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną
listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im
przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez
komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze
ogólnowojewódzkim,
— podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

FOTOGRAFIA
DO POBRANIA

od 6 listopada 2010 r.

— nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia

Jest już gotowe do pobrania grupowe zdjęcie mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Sesja odbyła się pod koniec września.
Uczestniczyło w niej około 300 osób. Teraz
mogą oni odszukać swoją twarz na grupowym
zdjęciu, które można również pobrać ze strony
www.moksial.pl lub ze strony: www.szklarskaporeba.pl w zakładce z Życia Miasta.
Fotografie portretowe można otrzymać
drogą elektroniczną (mailową) lub osobiście w
Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej (koszt kolorowego wydruku
wynosi 1 zł). Zdjęcia będą również wykorzystane w wystawie pt. „Ludzie Stąd” oraz zamknięte w „Kapsule Czasu”.

do 7 listopada 2010 r.

— powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,
— sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,

do 11 listopada 2010 r.

— składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do
głosowania

do 16 listopada 2010 r.

— składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy

19 listopada 2010 r. o godz. 2400

— zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010 r.

— przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

do 6 listopada 2010 r.

— rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami
kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach
kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,
na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa
partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść
oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub
— 13256
—
Poz. 1151
służby
w organach
bezpieczeństwa państwa lub współpracy
z nimi

Dziennik Ustaw Nr 171

1

2

21 listopada 2010 r. godz. 800—2200

ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.

— głosowanie
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