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SPORTOWE INWESTYCJE
Długo oczekiwana sala gimnastyczna
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
będzie budowana. Inwestycja ma się
rozpocząć w tym roku i potrwa 2 lata.
Otrzymaliśmy na ten cel 1,5 ml złotych
dotacji.
O budowie sali gimnastycznej mówi się
od kilku lat. Przed ostatnimi
wyborami inwestycja nawet
została rozpoczęta, mimo,
że nie było pełnego zabezpieczenia finansowego. Za
pieniądze z kredytu wybudowano fundamenty. Na
resztę zabrakło. I to nie
mało. Według kosztorysu z
2007 roku jest to kwota ok. 7
mln złotych, czyli prawie 70%
dochodów własnych miasta.
Jest to więc bardzo duże
obciążenie dla budżetu. Dlatego chcąc zakończyć inwestycję od kilku lat samorząd
intensywnie poszukiwał dotacji. Nie było to łatwe. Zaprojektowana przez kilkoma
laty hala jest niewymiarowa.
Zaprojektowano ją obok
szkoły, razem z boiskami wielofunkcyjnymi – przez to nie sposób było zmieścić wymiarowego obiektu, nie wspominając o hali
widowiskowo-sportowej. W miejscu gdzie
mogłyby powstać boiska zaplanowano
basen o wymiarach olimpijskich. Idea, która choć ciekawa, to bez szans na realizację. I nie chodzi tylko o samą budowę, która pochłonęła by kolejne miliony, ale przede
wszystkim o późniejsze koszty eksploatacyjne, na które mogą sobie pozwolić tylko
najbogatsze miasta.
Ponieważ zaprojektowana hala sportowa miała w kryteriach oceny projektu bardzo słabą punktację, praktycznie nie można było otrzymać dotacji. Po długich poszukiwaniach i staraniach otrzymaliśmy
1,5 mln złotych dotacji z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Niemal natychmiast po ogłoszeniu tej decyzji Rada
Miasta na wniosek Burmistrza dokonała
zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Według planów sala gimnastyczna
ma zostać wybudowana w ciągu 2 lat. Za

kilka tygodni ogłoszony zostanie przetarg. Wcześniej trzeba wprowadzić poprawki w przygotowanej przed laty dokumentacji, bo zawiera nieścisłości. Wszystko zmierza w tym kierunku, aby wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, ruszyła też budowa sali gimnastycznej.

To nie jedyna sportowa inwestycja
przy SP 1 i w mieście. Przy tej podstawówce w ramach rządowego programu
„Orlik” będzie budowane boisko wielofunkcyjne z oświetleniem i zapleczem socjalnym. W momencie składania
tego numeru biuletynu trwało rozstrzygniecie przetargowe. Najniższą ofertę –
1242 tyś. zł złożyła firma z Finlandii. Na ten
cel miasto przeznaczy ze swojego budżetu
prawie 600 tys. zł, reszta – ok. 700 tysięcy złotych pochodzić będzie z dotacji Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego. Dwa boiska powinny być gotowe
jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku
szkolnego. Powstaną w miejscu, gdzie
miała być olimpijska pływalnia, czyli na terenie obecnego „parku rowerowego”.
Kolejne boisko wielofunkcyjne ma
powstać przy Zespole Szkół na ulicy
Obrońców Pokoju. Na ten cel miasto
otrzymało dotację w wysokości 200 tysięcy złotych. Tam budowane będzie jedno
boisko wielofunkcyjne. Z informacji, jakie

napływają ze Starostwa wynika, że powiat otrzymał też dotację na wybudowanie kilkuset metrowej rolkostrady,
która poprowadzona ma być w lesie za
LO.
W ubiegłym roku z programu „Blisko Boisko” przy ulicy Waryńskiego wybudowane zostało niewielkie boisko
piłkarskie, co prawda nie wystarczające do rozgrywania
meczy ligowych, ale w zupełności starczające do treningów i „podwórkowych” rozgrywek. Sztuczna nawierzchnia sprawuje się wyśmienicie. Brakuje tylko
oświetlenia i trybun. Kolejny
przetarg nie przyniósł jednak rozstrzygnięcia. Najniższa oferta opiewała na kwotę 380 tysięcy złotych, gdzie
tymczasem w budżecie na
ten cel przeznaczonych zostało 250 tysięcy. Będzie podejmowana kolejna próba i
ogłoszony zostanie następny
przetarg. Ale wszystko wskazuje na to, że plany trzeba
będzie zmodyfikować, zmniejszając np.
ilość miejsc siedzących na trybunach.
Oświetlenia nie można zmniejszyć, ponieważ musi spełniać odpowiednie normy.
Inwestycje sportowe w mieście nabrały tempa. W tym roku powinny być gotowe wszystkie boiska. A jeśli po drodze nie
pojawią się nieprzewidziane problemy, to
pod koniec 2010 roku dzieci w SP 1 będą
miały w końcu salę gimnastyczną. (sk)
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S P R A W O z D A N I E BuRmISTRzA
z DzIAłAń PODEJmOWANYCh W OkRESIE mIęDzYSESYJNYm
Złożone zostało odwołanie od decyzji Nr
27 i 29 Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego z dnia 22 kwietnia 2009 r.
zakazujących użytkowania budynków
przy ul. Waryńskiego Nr 22 i Nr 24.
25 lokatorów budynków objętych zakazem użytkowania przy ul. Waryńskiego
Nr 22 i Nr 24 złożyło oświadczenia o pozostaniu w dotychczasowych lokalach na
własną odpowiedzialność.
Jednocześnie burmistrz wystąpił do
Komendanta Głównego Straży Granicznej
o przekazanie miastu obiektów likwidowanej placówki SG w Szklarskiej Porębie
przy ul. 1 Maja 53. Negocjacje prowadzone są z Głównym Komendantem Straży Granicznej, Komendantem Łużyckiego
Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu i
Wojewodą Dolnośląskim.
1 czerwca nadeszło pisemne potwierdzenie, że Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej wyraził zgodę na
dokonanie podziału działki nr 6/2 AM 2 obr.
VII położonej przy ul. 1 Maja 53. Podziału nieruchomości działki zgodnie z ustaleniami poczynionymi dnia 13 maja 2009
r. dokona gmina. Rozpoczęta została procedura podziału.
Do Wojewody Dolnośląskiego burmistrz
wystąpił o przyznanie dotacji finansowej na
częściowe pokrycie kosztów przekwaterowania i opłacenia kosztów pobytu w lokalach tymczasowych mieszkańcom wyłączonych z użytkowania budynków przy
ul Waryńskiego Nr 22 i Nr 24. Problem dotyczy 44 osób, najniższy koszt pobytu w
schronisku to 480 zł od osoby za miesiąc.
Wojewoda Dolnośląski zapewnił o podjętych przez Wydział Finansów i Budżetu
czynnościach w celu zapewnienia związanych z powyższym środków finansowych.
Opracowywana jest dokumentacja budowy budynku socjalnego składającego się
z 36 lokali.
***
7 i 8 maja z terenu miasta zbierane były
odpady wielkogabarytowe. Miasto sfinansowało akcję w przekazując 25 tys zł.
***
28 maja odebrane zostały odbudowane dwa mostki: nad potokiem Kamieńczyk
w ciągu ulicy Turystycznej oraz nad potokiem Bieleń w ciągu ul Demokratów.
***
W wyniku zgłoszeń przez Skanska
S.A. - wykonawcę zadania pn. „Przebudowy ulicy 11 Listopada w Szklarskiej
Porębie” niezgodności w dokumentacji
projektowej, prowadzone są rokowania z
wykonawcą dokumentacji (2006 rok) w
sprawie doprowadzenia do zgodności do-
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kumentacji w części geodezyjnej i zgłoszenia robót objętych nieprawidłowo wydanym zezwoleniem na budowę na części
drogi stanowiącej własność PKP.
***
29 maja przekazany został w najem lokal użytkowy przy ul. Jedności Narodowej
3. W przetargu brał udział 1 oferent „ACM”
Sp. z o.o. we Wrocławiu. W lokalu prowadzona będzie sprzedaż odzieży sportowej i sprzętu turystycznego.
***
Starosta Powiatu Jeleniogórskiego
uzgodnił warunki wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego
na budowie nowej stacji bazowej telefonii
komórkowej przy ul. Partyzantów 5 na podstawie sporządzonego przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko.
***
Podpisana została umowa z Pracownią
Dokumentacji i Projektowania Zieleni
PARK w Bolesławcu na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zabytkowego parku przy domu Carla i Gerharda Hauptmannów przy ul . 11 Listopada w Szklarskiej Porębie. Termin wykonania dokumentacji do 15 listopada 2009
r. Koszt 64 tys zł.
***
Następuje zmiana w zatrudnieniu na
stanowisku kierownika referatu Rozwoju,
Planowania Przestrzennego i Nieruchomości - w związku z rezygnacją pani Lidii
Skrzypińskiej z pracy w naszym Urzędzie
na stanowisko kierownika referatu zatrudniona zostanie od 1 czerwca pani
Natalia Marcinkiewicz. Stanowisko opu-

ściła Lidia Skrzypińska.
***
1.06 został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego wniosek o dofinansowanie projektu pn.
„Na Ścieżkach Ducha Gór” powstały w
oparciu Subregionalny Produkt Turystyczny
Regionu Karkonoszy i Gór Izerskich. W
projekcie uczestniczy 7 gmin, partnerem
wiodącym jest miasto Kowary, wartość zadania 3 mln 360 tys zł w tym zadanie
Szklarskiej Poręby 889 tys 800 zł.
***
1 czerwca nadeszło postanowienie
Wojewody Dolnośląskiego zawieszające z
urzędu postępowanie administracyjne dotyczące wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją Wojewody z 17
marca 2005 r., stwierdzającej nabycie z
mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r.
przez przedsiębiorstwo państwowe PKP w
trybie art. 200 ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa użytkowania gruntu Skarbu Państwa, w granicach których
znajduje się część drogi publicznej o nazwie ulica Kolejowa. W marcu br. burmistrz
wskazał Wojewodzie przesłanki do wznowienia postępowania, informując jednocześnie, że nie znane były organowi nowe,
istotne dla sprawy okoliczności faktyczne
i dowody istniejące w dniu wydania decyzji uwłaszczeniowej.
W skrócie: ulica Kolejowa w wyniku
pewnych zaniechań prawnych w poprzednich latach został przekazana PKP,
które teraz chcą od miasta za działki sporych pieniędzy. Krok podjęty przez urząd
zmierza do bezpłatnego przejęcia tych
działek.

PRzEWODNIk DLA TuRYSTÓW
Jeszcze przed wakacjami Lokalna Organizacja Turystyczna we współpracy z
Referatem Promocji Miasta, a także Urzędu Marszałkowskiego wyda mini-przewodnik „Magiczny Szlak Ducha Gór”, opisujący najważniejsze atrakcje na turystycznych szlaku wokół i w Szklarskiej Porębie. 32 stronicowy przewodnik A5 wydany zostanie w nakładzie 20 tysięcy egzemplarzy i rozdawany będzie bezpłatnie
w Informacji Turystycznej, biurach turystycznych, restauracjach, hotelach itp.
oraz oczywiście podczas krajowych targów
turystycznych. Równocześnie wraz z przewodnikiem na „Magicznym Szlaku” powstają kamienne płaskorzeźby, będące
elementem gry terenowej. Trwają też pra-

ce w pozyskaniu kilkuset tysięcy złotych na
stworzenie nowego oznakowania i miejsc
wypoczynku.
W przewodniku przewidziano kilka stron
reklamowych. W tym wypadku nie ma
możliwości wykupienia reklam modułowych, lecz wyłącznie całostronicowe A5.
Dla członków LOT 1000,00 zł netto plus
22% Vat
Dla pozostałych 1200,00 zł netto plus
22% Vat
Zainteresowani proszeni są o kontakt ze
skarbnikiem stworzenia panią Haliną Gąsiorek tel. 075 717 28 41, lub z Referatem
Promocji Miasta 075 75 47 743 lub e-mail:
lot@szklarskaporeba.org.(LOT)
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BELWEDER SPRzEDANY
czerwca. Nowy nabywca za
Belweder Górski zapłacił ponad 1,4 mln złotych. To przyzwoita cena biorąc pod uwagę
stan techniczny tego budynku
oraz sytuację na rynku nieruchomości, a także niechęć banków do kredytowania inwestycji.
Niestety nie udało się sprzedać Husarza. Co prawda był jeden chętny, który wpłacił wadium, jednak widząc, że nie ma
konkurentów, postanowił poczekać do kolejnego przetargu.
Husarz wystawiony był za
3,3 mln złotych. Kolejny przetarg
prawdopodobnie odbędzie się w
sierpniu. Budynek ten wraz z bardzo dużą

działką, choć ma świetną lokalizację, jest
jednak trudny do sprzedania. Ciąży na nim
obowiązek stosowania remontów według
zaleceń konserwatora zabytków. Jednocześnie uzyskana ilość miejsc noclegowych w stosunku do wielkości całej nieruchomości i braku możliwości rozbudowy,
nie jest imponująca. Nie mniej zainteresowanie jest i należy mieć nadzieję, że w
sierpniu i ten obiekt znajdzie nabywcę.
Fakt, iż nie sprzedano budynku podczas
czerwcowego przetargu w żaden sposób
nie wpływa na sytuację budżetową. Planowane inwestycje miejskie nie są zagrożone i będą realizowane.
Kolejne budynki „Pensjonatów po
FWP”, trafią na przetargi podczas najbliższej jesieni.

WzROk zOSTAJE

rurgii Wzrok, opuściła już budynek Oko III.
Jednocześnie wezwała miasto do wypłacenia ponad 800 000 złotych, jakie miała
wydatkować na remonty obiektu przez kilkanaście lat użytkowania. Samorząd stoi
na stanowisku, że tak długo jak spółka nie
przedstawi rachunków, a także pisemnej
zgody właściciela (czyli gminy poprzez
MZGL) na przeprowadzenie remontów
odtworzeniowych, tak długo nie ma podstaw do wypłacenia jakichkolwiek pieniędzy. Zasady zwrotu nakładów poniesionych
na remonty reguluje umowa dzierżawy. Co
prawda, Prestomax kwestionuje zapisy
umowy, ale jeśli spółka się z nimi nie zgadza, to powinna sprawę skierować do
sądu. Zastanawiające jest też, że przez kilkanaście lat spółka ta nie kwestionowała
zapisów umowy.
Zwrotu nakładów domagają się też byli
dzierżawcy Belwederu Górskiego, którzy
również nie przedstawili żadnej dokumentacji. Ich roszczenia sięgają 300 000
złotych, w tym zwrotu pieniędzy za samochód. Stanowisko miasta jest identyczne jak w wypadku budynku Oko IIII.
(sk)

Pierwszy z 12 tzw. „pensjonatów po
FWP” został sprzedany na przetargu 1

Spółka Prestomax otrzymała zgodę na
przedłużenie do wakacji umowy dzierżawy

dwóch budynków Oko
I i Oko II. Będzie w
nich prowadzić działalność do czasu zakończenia remontu i
przeprowadzki do budynku, który wcześniej
chciała sprzedać.
Podczas negocjacji ustalono, że stawka za dzierżawę obu
obiektów wyniesie
10000 złotych miesięcznie. Tu warto dodać, że dotychczas w
budżecie miasta, po
odliczeniu kosztów
ubezpieczenia z wydzierżawienia trzech
budynków, pozostało
około 3 500 tysiąca złotych.
Spółka, prowadząca Zakład Mikrochi-

DAROWNIzNA OD POGRANICzNIkÓW
Łużycki Oddział Straży
Granicznej przechodzi do historii. Przystąpienie Polski do
Unii Europejskiej i układu z
Schengen wymusiło zmiany w
działalności. A tym samym
modernizację. Wraz z likwidacją niektórych struktur,
Straż Graniczna pozbywa się
sprzętu. Jeden samochód i jeden motor trafiły właśnie do
Szklarskiej Poręby. Łużycki
Oddział Straży Granicznej w
Lubaniu przekazał miastu w

nieodpłatne użytkowanie - bez konieczności zwrotu – samochód osobowo- terenowy Mercedes 290 i motocykl marki
Honda. Na razie pojazdy trafiły do straży
pożarnej. Muszą one przejść dokładny
przegląd, po którym zapadnie decyzja o ich
dalszym losie i sposobie zagospodarowania.
Jednocześnie miasto prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia strażnicy przy ulicy 1 Maja, którą wkrótce pogranicznicy zaczną opuszczać, przeprowadzając się do
nowej siedziby w Jeleniej Górze. (sk)
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PuChAR ŚWIATA
CzY STAć NAS NA SukCES?
Pod koniec maja, jak już relacjonowały
media, przewodniczyłem delegacji naszego
miasta na kongres FIS w Dubrowniku. Zadaniem delegacji było zaprezentowanie kandydatury Szklarskiej Poręby na miejsce
przeprowadzenia edycji zawodów w ramach
Pucharu Świata w biegach narciarskich w najbliższych latach. W czasie kongresu spotkaliśmy się z delegacją Polskiego Związku
Narciarskiego z Prezesem związku Apoloniuszem Tajnerem na czele, z przewodniczącym komisji biegów narciarskich FIS Jürgienem Capolem /szwajcarem byłym biegaczem narciarskim/ i wieloma innymi działaczami FIS, wśród których nie brakowało
osób, które już bywały w Szklarskiej Porębie.
Po kilku wstępnych rozmowach, ofertę miasta zaprezentowaliśmy na kongresie FIS. Pokazaliśmy Szklarską Porębę jako nowoczesne, podporządkowujące swój rozwój na
obsługę sportowców miasto. Wyeksponowaliśmy nasze znakomite położenie: bliskość do lotnisk, komunikację drogową i kolejową, a także nasze tradycje narciarstwa
i oczywiście wspaniałe trasy biegowe, dobrą
bazę pobytową i zdolności organizacyjne
mieszkańców. Prezentacja została nagrodzona oklaskami – jako jedyna spośród
wszystkich miast, które ubiegają się o organizację zawodów FIS. Miło było słyszeć w
czasie kuluarowych rozmów, że prezentacja
bardzo się podobała i Szklarska Poręba ma
olbrzymią szansę na organizację imprezy w
ramach PŚ, może nawet w styczniu lub lutym 2011 roku. Ostateczną decyzję FIS podejmie na kolejnym spotkaniu, które odbędzie
się jesienią tego roku. Pobyt na kongresie FIS
można uznać za bezsprzeczny sukces, bo
nasza oferta zainteresowała delegatów, którzy w najbliższych miesiącach pojawią się w
naszym mieście, aby zobaczyć z bliska to,
czym dysponujemy.
Fakt przyznania imprezy takiej rangi będzie ogromnym sukcesem miasta, Karkonoszy, Dolnego Śląska i Polski. Będzie kolejnym motorem rozwoju Szklarskiej Poręby.
Pobyt licznych telewizji wzmocni marketingowo markę SZKLARSKIEJ PORĘBY.
Szanowni mieszkańcy!
W czasie powrotu, długi czas analizowałem wszystkie wydarzenia i rozmowy odbyte w Dubrowniku. Oczekiwania rozmówców
uświadomiły mi, że Bieg Piastów, nawet tegoroczny jest harcerską zabawą w porównaniu z zawodami Pucharu Świata, które są
już przedsięwzięciem o zupełnie innej skali.
Przygotowanie jednej edycji zawodów to
wydatek około 2 milionów złotych. Jednak nie
zdarzyło się jeszcze, by miasto organizują-
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ce zawody nie zarobiło na tym okrągłej
sumki. Promocja miasta w światowych mediach, to zachęta do przyjazdu amatorów narciarstwa biegowego z całej Europy i świata.
A duża ilość gości to pieniądze bezpośrednio i pośrednio dla wszystkich mieszkańców
Szklarskiej Poręby.
W czasie podróży wyliczałem nasze mocne i słabe strony. Do mocnych zaliczyłem
m.in.: trasy biegowe, tradycje narciarskie,
dużą bazę noclegową i mieszkańców, którzy
wielokrotnie udowodnili, że potrafią stanąć na
wysokości zadania. Do słabych: małe doświadczenie przy organizacji tego typu imprez, brak dużej grupy wolontariuszy gotowych do pracy przy tego typu wydarzeniach
(znających języki obce), w sporej części
obiektów hotelarskich i gastronomicznych
wciąż niski poziom obsługi. W pierwszym odruchu powiedziałem sobie, że po powrocie
ogłoszę sukces delegacji i … koniec. To dobry czas by się wycofać z honorem – mówiąc,
że Polana Jakuszycka i doświadczenie Stowarzyszenia Bieg Piastów to za mało, aby
sięgać po najważniejsze wydarzenia sportowe. Jednak przemawiały też inne argumenty: jeśli otrzymaliśmy poparcie dla naszych starań od Starosty Jeleniogórskiego,
marszałka województwa dolnośląskiego, ministra sportu RP, Polskiego Związku Narciarskiego to nie można ich zawieźć. Kwota
potrzebna na zorganizowanie zawodów jest
niemała, ale w większości są to pieniądze z
poza budżetu miasta (sponsorzy, dotacje).
Tego typu zawody ustawiają nas w światowej
ekstraklasie miast, w których rozgrywane są
sportowe imprezy o światowym zasięgu.
Każde zawody tej rangi to telewizyjne relacje światowych stacji. Telewizja to promocja
miasta na cały rok i inwestorzy. I najważniejsze – druga taka okazja Szklarskiej Porębie nie szybko się trafi. Nie stać nas na rezygnację z takiej szansy, bo jeśli nie teraz to
kiedy?
Od czasu przyjazdu w rozmowach z
mieszkańcami namawiam wszystkich do
podjęcia wyzwania przygotowania i przeprowadzenia zawodów w ramach Pucharu
Świata w biegach narciarskich w Szklarskiej
Porębie. Zadanie nie jest łatwe, ale tym większą będziemy mieli satysfakcję. Pomyślmy –
Szklarska Poręba pierwsza w Polsce organizuje tego typu zawody. Jest kolejny powód
do dumy. Oczywiście przed nami jeszcze długa droga weryfikacji. Prawdopodobnie przedstawiciele FIS przyjadą do nas w sierpniu, by
ocenić trasy biegowe i możliwości organizacyjne miasta. Pewnie ta wizyta będzie determinowała podjęcie ostatecznej decyzji. Tak

jak się wszyscy zaprezentujemy taka będzie
decyzja. Wystarczy jedna negatywna rozmowa z mieszkańcem, który swoje miasto będzie opluwać, a marzenia prysną jak bańka
mydlana. A takich ludzi nie brakuje, którzy do
turystów przebywających w ich pensjonatach,
potrafią powiedzieć, że Szklarska Poręba jest
nic nie warta. W ten sposób sami sobie szkodzą, bo po co znów tu przyjeżdżać?
Jedno jest pewne. Tego typu zawodów nie
przygotuje i nie przeprowadzi burmistrz miasta i garstka mieszkańców. Takie zawody
może zorganizować tylko 7000 mieszkańców.
Dla każdego znajdzie się zajęcie i każdy będzie potrzebny. Czy jesteście Państwo gotowi
do pracy na rzecz tej sprawy? Czy wykażecie się determinacją w dochodzeniu do tego
celu? Zapewniam, że ja jestem gotowy i na
mnie możecie liczyć. Jestem pewien, że to
przedsięwzięcie nam wszystkim się opłaci.
Czasu jest nie wiele. Musimy ten czas umiejętnie wykorzystać do przygotowań. Jest to
wystarczająco długi okres by wzmocnić
mocne strony, a usunąć nasze niedoskonałości i mankamenty. Kolejne wydarzenia
ostatnich dwóch lat pokazują, że stać naszą
społeczność na rzeczy wielkie. Wierzę, że
nam się to uda. Jesteśmy tego warci. Szklarska Poręba jest tego warta.
Burmistrz Arkadiusz Wichniak
Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłosił konkurs ofert na wyłonienie wykonawcy na
opracowanie argumentacji dla FIS celem zaakceptowania kandydatury Szklarskiej Poręby do organizacji Pucharu Świata. Szczególy na oficjalnej stronie miasta:
www.szklarskaporeba.pl

WYNIkI WYBORÓW
DO PARLAmENTu EuOPEJSkIEGO
Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze:
Komitet
Liczba głosów [%]
KW Unia Polityki Realnej
1.62
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
2.16
KW Samoobrona Rzeczpospolitej
Polskiej
0.46
KW Polska Partia Pracy
1.08
KW Libertas
0.85
Koalicyjny KW Sojusz Lewicy
Demokratycznej - Unia Pracy
13.51
Koalicyjny KW Porozumienie
dla Przyszłości - CentroLewica
(PD+SDPL+Zieloni 2004)
2.08
KW Prawica Rzeczypospolitej
1.47
KW Platforma Obywatelska RP
58.61
KW Prawo i Sprawiedliwość
18.15
więcej na www.pe2009.pkw.gov.pl
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kWIETNY BIEG
W nocy z 6 na 7 czerwca sztafeta Kwietnego Biegu wbiegła na teren Gminy Szklarska Poręba. Ze strony Szklarskiej Poręby w
sztafecie uczestniczyli uczniowie z Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie.
O godz. 2:00 na granicy Gminy Mirsk i
Szklarska Poręba ( Rozdroże Izerskie), została przekazana szarfa Kwietnego Biegu dla
biegaczy z naszego miasta. Przez całą trasę na terenie Szklarskiej Poręby sztafetę
Kwietnego Biegu prowadził samochód Policji ze Szklarskiej Poręby, który zapewnił
bezpieczeństwo uczestników biegu. Trasa
prowadziła ulicami miasta: od Zakrętu Śmierci, ul. Górną, ul. Piastowską w kierunku do
Piechowic Górnych, gdzie nastąpiło przekazanie szarfy Gminie Piechowice. Odcinek

trasy przez Szklarską Porębę liczył ok. 13 km.
Przekazanie szarfy nastąpiło o godz.
3:20.(mok)

W PRzEDSzkOLu
W hARRAChOVIE
Ja co roku, od dziesięciu lat odwiedziliśmy
przedszkole MŚ KAMINEK w Harrachovie.
Ciepłe i serdeczne powitanie,
pyszny poczęstunek i wspólne zabawy sportowe.W tym
roku nasze czeskie koleżanki poprowadziły nasze i swoje dzieci leśnym szlakiem.
Oczywiście wędrówkę połączono z wesołymi zabawami
ruchowymi mającymi na celu
zintegrowanie dzieci. Na koniec dziewczynki nawiązały
bliższe przyjaźnie z czeskimi
koleżankami. Natomiast
chłopcy rozegrali mecz piłki

nożnej, mali Czesi byli nie do pokonania.
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PO kOREkTACh
W ostatnim czasie w mieście słychać pogłoski,
że inwestor, który miał stworzyć Park Rozrywki Rodzinnej Esplanada, rzekomo wycofał się z inwestycji. Jest to nieprawdziwa informacja. Podczas
niedawnego spotkania w urzędzie miasta, zarząd
spółki Summit S.A zapewnił, że mimo wydłużającego się, niezależnego od inwestora, procesu administracyjnego, firma nie zamierza rezygnować inwestycji. Wręcz przeciwnie, pierwotne zamierzenia
inwestycyjne są zwiększane i trwają prace projektowe.
Pierwszy problem pojawił się w procesie wydawania warunków zabudowy dla tzw. toru saneczkowego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad źle zinterpretowała zapisy warunków zabudowy, które następnie zakwestionowała (osoba za to odpowiedzialna już nie pracuje
dla urzędu miasta). Sprawa została jednak już wyjaśniona i wszystko wskazuje na szybkie zakończenie niezbędnych uzgodnień. Urządzenie ma już
gotowy projekt techniczny, z którego wynika, że
zjazd rozpoczynać się ma prawie pod samym stadionem i prowadzić będzie za budynkiem Esplanady wzdłuż ul. Obrońców Pokoju na skwer na
przeciwko straży pożarnej. Jak zapewnia inwestor,
po zakończeniu procedury administracyjnej, niemal
w każdej chwili na plac budowy może wejść ekipa,
która zacznie montaż urządzenia.
Inne problemy towarzyszą budowie parku dinozaurów. Inwestycja Karkonoskiego Systemu
Wodociągów i Kanalizacji i rozpoczęta przebudowa ulicy 11 Listopada spowodowała, że podczas
wakacji nie będzie tam dojazdu. W tym wypadku
też należy rozwiać plotki o zaprzestaniu prac inwestycyjnych tej atrakcji turystycznej, zwłaszcza,
że Park Jurajski otrzymał unijną dotację. (sk)

SuPER GmINA

XVI kONkuRS PLASTYCzNY
Finał XVI konkursu plastycznego pod hasłem „ Środowisko naturalne, w którym pragnę żyć” został zorganizowany w Pałacu Bukowiec przez Związek Gmin Karkonoskich.
Z naszego przedszkola pojechało trzech
przedstawicieli – autorów wyróżnionych
prac: Ola G., Wiktoria K. i Michał K.
Uczestniczyliśmy w prezentacji najlepszych prac, ogłoszeniu wyników oraz
części najprzyjemniejszej – rozdaniu
nagród.
Dla uatrakcyjnienia finału zaplanowane były występu dzieci oraz dodatkowe konkursy, w tym: wybór najbardziej
pomysłowego przebrania, nas reprezentowali: Wiktoria K. jako ogrodniczka
i Michał S. jako ogrodnik. W kategorii
„Malowanie na szkle” zwyciężyła Ola G.

ESPLANADA
I DINO

Za piękne kwiatki i motylki na szklanej butelce.
Przywieźliśmy do przedszkola dwie
ogromne torby prezentów.
Za wyróżnienie w zbieraniu baterii otrzymaliśmy DWA RADIOMAGNETOFONY –
cieszymy się bardzo!

Ruszyła pierwsza edycja plebiscytu „Wrocławianina”, w którym czytelnicy zadecydują, którą z
gmin uhonorują tytułem „Śląska Super Gmina”, to
doskonała okazja do wypromowania Szklarskiej Poręby jako najbardziej atrakcyjnego miejsca na Śląsku. Udział w konkursie stwarza możliwość wygrania cennych nagród.
„Śląska Super Gmina” – to taka gmina, w której prężnie działa władza samorządowa, dobrze się
żyje i pracuje. Tu dobrze wykorzystywane są walory turystyczne i logistyczne, samorząd umiejętnie pozyskuje dotacje unijne i wykorzystuje je dla
dobra społeczności lokalnej. W takiej gminie panuje
atmosfera przyjazna dla mieszkańców, inwestorów
i gości. Przez osiem miesięcy będą prezentowane
gminy, na które czytelnicy będą mogli głosować wysyłając sms. Na taką super gminę głosować może
każdy, nie tylko jej mieszkaniec.
Aby zagłosować na SZKLARSKĄ PORĘBĘ wystarczy wysłać SMS za 1,22 zł brutto na numer
7135 o TREŚCI: GMINA.191
Co miesiąc spośród głosujących zostanie wytypowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę w
wysokości 500 zł. Osoby głosujące zadecydują które z miast zostanie „Śląską Super Gminą”. W listopadzie zostaną podsumowane wyniki i spośród
prezentowanych gmin wyłoniony zostanie zwycięzca. Plebiscyt potrwa do listopada 2009 r.
włącznie.
Regulamin Plebiscytu na www.wroclawianin.pl
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AmATORSkA LIGA PIłkI NOżNEJ
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej serdecznie zaprasza
zainteresowane osoby ( drużyny), do
wzięcia udziału w AMATORSKIEJ LIDZE
PIŁKI NOŻNEJ.
Kategorie rozgrywek:
- rocznik 1994-1999
- rocznik 1993 i starsi
Udział drużyn w lidze prosimy zgłaszać
do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i
Aktywności Lokalnej w Szklarskie Porębie.

Karty zgłoszeniowe, regulamin rozgrywek, oraz oświadczenie o udziale w
zawodach, będą do odebrania w Miejskim
Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
Po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń, opracowany zostanie kalendarz i
terminarz rozgrywek.
Termin zgłoszenia drużyn do rozgrywek
do dnia 26.06.2009 r.
Zgłoszenia przyjmuje Miejski Ośrodek Kultury,Sportu i Aktywności Lokalnej

w Szklarskiej Porębie ul. J.Słowackiego13
lub e-mail: sport@szklarskaporeba.plAdres poczty elektronicznej jest chroniony
przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Kontakt: Mirosław Tecław tel(0-75)71736-14; kom.503-155-241, e-mail:
sport@szklarskaporeba.pl
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej

PRzYJACIELSkA WIzYTA
W ostatnich dniach maja w Szklarskiej
Porębie przebywała delegacja z naszego
partnerskiego miasta Bad Harzburg. Grupa 56 osób przyjechała na zaproszenie
Burmistrza i Rady Miasta by wziąć udział
w Paradzie Rodzinnej oraz w corocznym
meczu piłkarskim między drużynami ze
Szklarskiej Poręby i Bad Harzburg. Ze
względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne Parada Rodzinna została
odwołana, ale mecze piłkarskie odbyły się
zgodnie z planem.
Grupa naszych przyjaciół z Niemiec
przyjechała do Szklarskiej Poręby w piątek 29. 05. 2009 r., około godziny 18:00.
Gości uroczyście przywitał Burmistrz
Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak
oraz przedstawiciele Rady Miasta. Otrzymaliśmy bardzo miłe upominki – figurkę
czarownicy (symbol Bad Harzburg) oraz reprodukcję panoramy Bad Harzburg wykonaną w 1979. Z naszej strony do Niemiec powędrowały gadżety reklamowe z
nowym Znakiem Marki Miasta Szklarska
Poręba oraz ozdobny wazon wykonany
przez Leśną Hutę.
Mimo, że pogoda nie nastrajała do aktywnego spędzania czasu, ekipa z Bad
Harzburg wybrała się na wycieczkę po
Szklarskiej Porębie i okolicach. Przez

całą sobotę goście z
Niemiec odwiedzili najważniejsze atrakcje
Szklarskiej Poręby a
także Sztolnie i Park
Miniatur w Kowarach
oraz Świątynię Wang
w Karpaczu.
W niedzielę na boisku przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej
Porębie Dolnej odbył
się mecz piłki nożnej.
Drużyna grały w składach 7 osobowych (6
+bramkarz). Udział
wzięły drużyny:
TSC Bad Harzburg (A Jugend) – MLKS
Woskar Szklarska Poręba (rocznik 19901992) – wynik 5:6
TSC Bad Harzburg (B+C Jugend) –
MLKS Woskar Szklarska Poręba (rocznik
1993-1995) – wynik 2:1 Old Boys Bad
Harzburg – Old Boys Szklarska Poręba –
wynik 1:1 (w karnych 5:3).
Mecze były bardzo zacięte, a gra była
otwarta do samego końca. Niestety przegraliśmy dwa z trzech meczy i to na własnym terenie. W przyszłym roku delegacja
ze Szklarskiej Poręby pojedzie do Bad

ŚWIęTO ŚWIATłA I SOLI
22 sierpnia 2009 w naszym partnerskim
mieście Bad Harzburg odbędą się obchody Święta Światła i Soli.
Burmistrz Miasta Arkadiusz Wichniak
pragnie serdecznie zaprosić wszystkich
chętnych do udziału w festynie.
Wyjazd autokarem z dworca PKS
21.08.2009r. o godz. 12:00, powrót planowany jest w niedzielę 23.08.2009r. o
godz. 24:00.
Zapisy na wyjazd przyjmowane są do
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końca czerwca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej (ul.
Słowackiego 13),
warunkiem uczestnictwa jest wpłata
100 zł w sekretariacie MOKSiAL.
Koszt noclegów (około 20-50 €) oraz
przejazd własnym transportem każdy ponosi indywidualnie.
Informacji udziela Referat Promocji
Miasta, tel. 075 75 47 740

Harzburg i będzie okazja do rewanżu. Dekoracja uczestników i wręczenie pamiątkowych pucharów miała miejsce w Hotelu Olimp.
To nie jest pierwsza wizyta mieszkańców Bad Harzburg w Szklarskiej Porębie.
Mecze piłkarskie rozgrywane są już od kilku lat na przemian w Szklarskiej Porębie
i Bad Harzburg. W przyszłym roku gospodarzem będą nasi przyjaciele z Niemiec.
(MOKS iAL/ IT)

Laureaci XVI edycji Konkursu Ekologicznego „Środowisko naturalne, w którym
pragnę żyć” i XI edycji „Co mnie zachwyca, a co bulwersuje” realizowanego w
ramach zadania „Edukacja Ekologiczna
Związku Gmin Karkonoskich” w kategorii:
Szkoły Podstawowe klasy I – III
III miejsce – Natalia Tarka Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szklarskiej Porębie
Szkoły Podstawowe klasy IV – VI
III miejsce – Katarzyna Nowak Szkoła Podstawowa Nr 5 w Szklarskiej Porębie
plakat – gimnazja
Wyróżnienie – Radosław Lipiński Gimnazjum
w Szklarskiej Porębie
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PuNkT INFORmACJI
PRAWNEJ I OBYWATELSkIEJ
Informujemy, że od czerwca br. zaczął
działać w Szklarskiej Porębie PUNKT INFORMACJI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ (PIPiO)
PIPiO jest miejscem, gdzie każdy bez
względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie czy status majątkowy może
uzyskać bezpłatną poradę lub informację
obywatelską.
Zakres udzielanych porad lub informacji, to m.in. sprawy związane z:
* Zatrudnieniem i bezrobociem
* Świadczeniami socjalnymi i z ubezpieczeń
społecznych
* Sprawami mieszkaniowymi
* Kontaktami z urzędami i sądami
* Sprawami konsumenckimi
* Prawem pracy
W sprawach trudnych istnieje możliwość
uzyskania porady radcy prawnego.
Punkt Informacji Prawnej i Obywatelskiej będzie działał:
- w budynku MOPS, przy ul. Sikorskiego 8,
w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca
- w budynku Centrum Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 22, w Szklarskiej Porębie Dolnej, w drugi czwartek miesiąca, w
godz. 14.30 – 16.30 *

*) w czerwcu, ze względu na święto wypadające w drugi czwartek miesiąca, punkt
będzie wyjątkowo czynny 18. czerwca, w
godz. 14.30 do 16.30 .
Podczas dyżurów czynny będzie także
telefon
0-793 718 696.
W pozostałych dniach, od poniedziałku
do piątku, informacje oraz porady udzielane
będą pod nr telefonu: 0 75 644 60 80.
Aktualności związane z działalnością PIPiO w Szklarskiej Porębie oraz Biura Lokalnego w Jeleniej Górze będą ukazywały się na stronie „Głosu Szklarskiej Poręby” -(www.szklarska-gazeta.pl)
„Punkty informacji prawnej i obywatelskiej w regionie jeleniogórski – wałbrzyskim” są projektem realizowanym od stycznia 2009 r. do grudnia 2011 przez Fundację w Służbie Wsi oraz Stowarzyszenie
„Pegaz”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet
V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój
potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie
5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
(czm)

kONFERENCJA
PRASOWA W hARRAChOVIE
10 czerwca na zaproszenie Starosty
Harrachova Tomasza Ploca burmistrz
Szklarskiej Poręby Arkadiusz Wichniak
wziął udział w konferencji prasowej. Tematem spotkania było rozpoczęcie sezonu letniego w zachodnich Karkonoszach.
Oba miasta Harrachov i Szklarska Poręba przedstawiły swoje walory i możliwości
spędzenia wolnego czasu podczas nadchodzących wakacji.
Naszymi głównymi atutami były oczywiście trasy rowerowe (450
km), a także dobrze oznakowane szlaki turystyczne.
Elementem wzbogacającym
prezentację Szklarskiej Poręby był pokaz slajdów z
głównymi atrakcjami i wydarzeniami naszego miasta.
Poza tym konferencja miała
na celu zaprezentowanie
współpracy między dwoma
miastami dzięki wykorzystaniu ciągle rozwijającej się infrastruktury turystycznej.
Tematem, który wzbudził

duże zainteresowanie wśród mediów była
modernizacja linii kolejowej łączącej Szklarską Porębę z Harrachovem, co na pewno przyczyni się do znacznego rozwoju turystyki między tymi miastami.
Wśród zaproszonych gości byli m. in.
przedstawiciele czeskiego Karkonoskiego
Parku Narodowego, służb ratowniczych
(odpowiednika naszego GOPR) , przedstawiciele hotelarstwa i atrakcji turystycznych dostępnych w mieście Harrachov.

kALENDARIum
ImPREz
3–12.07
EKOGLASS Festiwal
Plener szkła artystycznego. Artyści będą
wykonywać swoje prace tradycyjną metodą
formowania szkła na gorąco w hucie szkła
(Leśna Huta).
1-26.07
Prof. Małgorzata Dajewska – szkło
Prof. Piotr Błażejewski – malarstwo
1–06.07 II Spotkania Muzyczne w
Szklarskiej Porębie
Seria koncertów chórów, solistów i zespołów folklorystycznych.
3.07-3.08 Wystawa poplenerowa studentów Wydziału Ceramiki ASP Kraków
8–15.07 Trójkowa Magistrala
Grupa 10 osób podjęła się przejechania rowerami wytyczonego szlaku rowerowego
ze Szklarskiej Poręby do Augustowa. Trasa liczy 700 km, obejmuje 7 miast, a
przejazd planowany jest na 8 dni.
13.07 „Trzy Izeryny”
– oficjalne otwarcie ścieżki przyrodniczej.
18.07 TYDZIEŃ Z ADRENALINĄ
- Wyśig Australijski MTB Sprint
- Fire Walk
- Quasar, Trollandia
17-19.07 XXI Zlot Motocykli Ciężkich
Międzynarodowa impreza dla miłośników
i właścicieli motocykli, którzy przyjeżdżają do Szklarskiej Poręby z całej Europy. W
programie koncerty, konkursy i najbardziej
spektakularna część imprezy – parada kilku tysięcy motocykli ulicami miasta.
24-26 lipiec FINAŁ 9 Wekend z Adrenaliną
Mistrzostwa Karkonoszy w Bungy Jumping, koncerty VESPA, LAO CHE, KOMETY, POWER OF TRINITY.
24.07.-31.08. „Razem Artyści z Izerów i
Karkonoszy dziś” Fotografia Michała
Wasążnika
1 sierpnia I Maraton Karkonoski
Trasa poprowadzona została pomiędzy
szczytami Karkonoszy - Szrenicą i Śnieżką. W biegu uczestniczyć będzie 200 maratończyków.
30.07-2.08 42 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej
Legendarna impreza dla miłośników poezji
śpiewanej, która odbywa się w legendarnym miejscu zwanym Bazą pod Ponura
Małpą.
15 sierpnia Maksymilianki
Festyn parafialny zorganizowany przez Parafię M.Kolbe
13-16 sierpnia XIII Lech Bike Festiwal
15.08. Maraton Festiwalu Rowerowego
Największy w tej części Europy festiwal rowerowy. W programie min.: Maraton, Slope Style, Dirt i niesamowity Konkurs Skoków do Wody.
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ARTYSTYCzNY PLENER
W pierwszej połowie maja w Szklarskiej
Porębie odbywał się kolejny plener studentów wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych „Szklarska 2009”: malarze, którymi
kierował dr Piotr Tyszkowski tworzyli w plenerze, „szklarze” w "Leśnej Hucie" mistrza
Henryka Łubkowskiego przy ul. H. Kołłątaja 2 pracowali pod okiem dra Mariusza
Łabińskiego, a rzeźbiarze pod opieką dra
Macieja Albrzykowskiego. Młodym artystom towarzyszyła Monika Stanisławska,
wrocławska artystka znana z niezwykłych
portretów zdjęciowych.
Współorganizatorem imprezy był również Miejski Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
To czwarty plener wrocławskich studentów odbywający się w Szklarskiej Po-

rębie. Ich realizacja jest
wynikiem porozumienia
o stałej współpracy pomiędzy wrocławską ASP
a miastem Szklarska
Poręba, podpisanego w
Domu Carla i Gerharta
Hauptmannów w listopadzie 2007 r.
Jest to nawiązanie
do tradycji, gdy pod koniec XIX wieku Szklarska Poręba stała się
znaną kolonią artystów.
Z Wrocławia przyjeżdżali tutaj wybitni malarze krajobrazu prof.
Adolf Dressler i Carl Ernst Morgenstern, zawsze otoczeni grupą studentów. Po I wojnie światowej część z nich powróciła
do Szklarskiej Poręby zakładając w 1922 r. „Bractwo
Artystyczne św. Łukasza”.
Tradycje tutejszej kolonii
artystów kontynuowane były
przez lata. Dziś Szklarska
Poręba jest, o czym mało
kto w naszym mieście wie,
członkiem stowarzyszenia
europejskich kolonii artystycznych EUROART. Do
stowarzyszenia EUROART

należy 46 miast - kolonii artystycznych z
21 krajów, a z Polski oprócz Szklarskiej Poręby w jego skład wchodzi tylko Kazimierz
nad Wisłą.
Dnia 18 maja w muzeum – Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie odbył się wernisaż poplenerowy studenckich dokonań. W trzech odrębnych pomieszczeniach prezentowane
były malarstwo, szkło i szkice projektów
rzeźbiarskich możliwych do realizacji w
Szklarskiej Porębie. Osobno zaprezentowany został film autorstwa Moniki Stanisławskiej, który stał się zapisem studenckich działań.
Przemysław Wiater

mOkSIAL WALOńSkA WYPRAWA

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej powstał 02 marca 2009r,
Mieści się w byłej szkole podstawowej nr
2 na Białej Dolinie przy ul. Słowackiego 13.
Od początku MOK zajmuje się organizacją
imprez miejskich, kulturalnych i sportowych. Na swoim koncie ma udaną „Majówkę” . W budynku trwa remont niezbędny do
właściwego funkcjonowania placówki i rozpoczęcia działań edukacyjnych dla dzieci i
młodzieży. Z przeprowadzonej na terenie
miasta ankiety wiadomo jakie są potrzeby
mieszkańców i to na podstawie jej będzie
konstruowana strategia działania MOK. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych z pomysłami na działanie. Szczególnie ciepło zapraszamy sponsorów i reklamodawców. (MOKSiAL)
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30 maja ruszyła Druga Wyprawa po Złotego AuRuna - prowadzącą Ukrytą Ścieżką Walońską.
Ścieżka to 12 ukrytych miejsc w
Szklarskiej Porębie i okolicach,
które należy odnaleźć na podstawie otrzymywanych kolejno wskazówek zaszyfrowanych w czterowierszach napisanych w taki
sposób, że możemy mieć
problem z odnalezieniem
danego punktu, dopóki nie
znajdziemy się w jego pobliżu.
Dlatego też warto uzbroić się w dobrą mapę, cierpliwość i bystre oko.
W zabawie można wziąć udział w okresie od 30.05.2009 r. do 12.09.2009 r. jeśli
tylko odwiedzi się okolice Szklarskiej Poręby w tym czasie i odnajdzie pierwszy
punkt. Znajduje się on przy ulicy Jedności Narodowej, a prowadzi do niego poniższy czterowiersz.
Przed piekarnią stoi waga,
w której książek jest przewaga

na przeciwko dom kamieni,
tam wskazówka szlak twój zmieni.
Tam otrzyma się kolejną wskazówkę
prowadzącą do następnego miejsca. Zawarte we wskazówkach informacje
pozwolą na odgadnięcie hasła
końcowego, które wpisujemy do
kuponu konkursowego dołączanego bezpłatnie do każdego
zakupionego na terenie Szklarskiej Poręby AuRuna 2.
Poprawnie wypełnione kupony wezmą udział w losowaniu
(19.09.2009 r.) nagrody głównej - złotego AuRuna 2 - jednego z 12 istniejących.
Zapraszamy do wspólnej zabawy!
www.aurun.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
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Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 16 czerwca 2009 nr 8/09 (30)

