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NOWE OZNAKOWANIE

Rada miasta przed wakacjami podjęła
uchwałę w sprawie wprowadzenia nowego, jednolitego i lepszego systemu znakowania ulic, nieruchomości oraz obiektów
publicznych i obiektów turystycznych. Prace mają potrwać do końca przyszłego roku.
Nowe oznakowanie będzie wykorzystywać
opracowany i wdrażany od ubiegłego roku
znak marki miasta tzw. logotyp. Pojawi się
on na tablicach z nazwami ulic i numerami budynków.
Tablice będą prawie dwa razy większe
od obecnych. Na białym tle pojawią się zielone, czarne i pomarańczowe elementy

graficzne – wszystko zgodnie z opracowaną wcześniej strategią dotyczącą zna-

ku marki miasta. Na tablicach z numerami budynków pojawią nazwy ulic - co ma
być nowością w mieście, a już jest standardem na świecie. Bez zmian pozostaje
dotychczasowe oznakowanie obiektów hotelarskich.
Tablice kierunkowe
będą w kolorach czerwonym, niebieskim i
brązowym – czyli również zgodnie z europejskimi standardami.
Pierwsze będą wskazywać budynki z instytucjami użyteczności
publicznej. Niebieskie
kierunek do Policji, a
tablice z brązowym tłem
i białą czcionką wskażą
atrakcje turystyczne.
Z powodów technicznych w biuletynie
prezentujemy wersję
czarno-białą nowego

miejskiego oznakowania. Kolorowe oznakowanie dostępne jest na stronie internetowej miasta.
W nowym systemie oznakowania miasta zwrócić uwagę trzeba przede wszystkim na dwa ważne punktu. Po pierwsze
nowe tablice, zwłaszcza z nazwami ulic,
będą większe. Po drugie nazwa ulicy będzie częściej umieszczana.
Jak oznakowane będzie miasto w dużym zakresie zależy od mieszkańców.
Dziś z tym jest bardzo różnie. Sprawa dotyczy przede wszystkim numerów domów. Dbamy o to, aby widoczne były szyldy, zapominając o numeracji, która często
jest gdzieś „chowana”. A dzięki numeracji
gość szukający konkretnego adresu będąc
na właściwej ulicy jest w stanie ocenić, czy
znajduje się w pobliżu szukanego adresu,
a jeśli nie, to w którym kierunku powinien

się kierować. Turysta nie krąży więc denerwując się na miasto, czyli na nas
wszystkich. Zapewne w niedalekiej już
przyszłości standardowym wyposażeniem
samochodu będzie nawigacja satelitarna,
ale też nie wszyscy muszą podróżować samochodem. Dobre oznakowanie ulic będzie nadal bardzo potrzebne. Dlatego
przy okazji planowanych zmian warto zadbać o właściwe oznakowanie swojego budynku także w tablicę z numerem i koniecznie już z nazwą ulicy. (bz)
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KOmuNIKATY

II SPOTKANIA muZYCZNE

W dniach 01- 06 lipca 2009 w Szklarskiej Porębie gościliśmy Chór Eksperymentalny Szkoły Muzycznej z Warszawy
oraz dwa zespoły chóralne z Ukrainy oraz
Pieśni i Tańca z Białorusi. Pierwsze spotkanie zostało zainaugurowane 01 lipca w
sali Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie. Zespoły wystąpiły również w sąsiednich miastach: Świeradowie, Piechowicach, Wojcieszycach i Cieplicach. Tematyką II Spotkań Muzycznych obok mu-

zyki sakralnej, świeckiej i dawnej jest także muzyka filmowa i współczesna. Wykonawcami utworów jest młodzież biorąca
udział we wszystkich koncertach i konkursach krajowych i międzynarodowych.
Instrumenty na których zagrają to m.in. :
fortepian, gitara, harfa czy organy. Nad
przebiegiem i realizacją koncertów czuwała
pani Ewa Marchwicka – dyrygent z Akademii Muzycznej w Warszawie. (MOKSiAL)

POLONIA Z BIAŁOruSI
I uKrAINY POD SZrENICĄ

W dniach 30.06 – 09.07. 2009 r. w
Szklarskiej Porębie gościliśmy zespoły
polonijne z Białorusi i Ukrainy. W różnych
miejscach miasta przez kilka dni mieliśmy
okazję podziwiać zdolności taneczne i
wokalne pięciu zespołów ze Wschodu. Prezentowany repertuar był bardzo zróżnicowany pod względem artystycznym. Wystąpiły dwa zespoły taneczne „Kwiat Bukowiny” i „Białe Skrzydła”. Wdzięk i urok
młodych tancerzy oraz profesjonalne stroje za każdym razem wzbogacały występy

wykonawców w charakterystycznych tańcach ludowych polskich, ukraińskich, białoruskich i rumuńskich. Zespoły chóralne
i estradowe w swoich wykonaniach przybliżyły Nam polską kulturę kresową przeplataną z elementami tradycji białoruskiej
i ukraińskiej. W repertuarze pojawiły się
przede wszystkim pieśni patriotyczne, ludowe oraz wykonania współczesne. Po
udanych występach goście zachwycali
się naszym regionem podczas górskich
wycieczek. (MOKSiAL)

TurNIEJE SZACHOWE
I rOZGrYWKI TENISA STOŁOWEGO

Pierwszy turniej szachowy i turniej tenisa stołowego odbył się 13 czerwca podczas tegorocznej imprezy „Bawmy się razem” w Parku Miejskim Esplanada. Zmagania sportowe trwały nieprzerwalnie ok.
6 godzin. Zawodnicy walczyli bardzo ambitnie i do końca. Mimo lekkiego wiatru,
utrudniającego grę, turnieje przyniosły sporą satysfakcję. Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu i zainteresowaniu rozgrywkami wśród dużej rzeszy lo-

kalnych „sportowców”, postanowiliśmy
turnieje zorganizować w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
zajęciach zapraszamy w każdą środę w
godzinach 16:00 – 18:00.
Organizator : Moksial
Kontakt: Mirosław Tecław –
Tel. 075 717 36 14, 503 155 241
e:mail: sport@szklarskaporeba.pl
(MOKSiAL)

I mArATON KArKONOSKI 01.08.09
PIĘKNO KArKONOSZY W BIEGu….

1 sierpnia odbędzie się I Maraton Karkonoski. Po raz pierwszy w historii uczestnicy maratonu będą zmagali się z siłami
nieprzewidywalnych Karkonoszy i własnymi słabościami w biegu na dystansie
ok.43 km. Trasa prowadzi grzbietem Karkonoszy: Szrenica – Śnieżka – Szrenica.
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Start i meta znajdować się będzie na
Szrenicy. W zawodach potwierdziło udział
200 uczestników z całej Polski w różnych
kategoriach wiekowych. Godzina startu
9:30. Patronat medialny nad imprezą objął Wojewoda Dolnośląski Rafał Jurkowlaniec. (MOKSiAL)

DROGI MIESZKAŃCU
Już od sierpnia 2009 roku powołany zarządzeniem Burmistrza Szklarska Poręba zespół
przeprowadzi przegląd gruntów i zabudowań
gminnych, w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz dla ustalenia faktycznego ich użytkowania.
W związku z powyższym, jeżeli korzystacie
Państwo bez umowy z gruntu lub budynków
gminnych w terminie do 7 sierpnia 2009 r. możecie Państwo zgłosić ten fakt w Urzędzie Miejskim. W Biurze Obsługi Interesanta pok. nr 1
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy
ul. Buczka 2 – w tym terminie przyjmowane
będą bowiem deklaracje podatkowe i zgłoszenia mające na celu legalizację użytkowanych
nieruchomości gminnych.
Ponadto właścicieli lokali zachęcam do
składania wniosków o wykup gruntu wokół budynków oferując 98% bonifikaty od ceny sprzedaży, a przy oddawaniu w użytkowanie wieczyste sąsiedniego gruntu 90 % bonifikaty od
I opłaty i opłat rocznych. (bm)

W związku z informacją, która ukazała się
na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o opublikowaniu w dniu 08 lipca 2009 r. wyroku Trybunału Konstytucyjnego
(sygn. akt P 45/08), Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej informuje, że osoby ubiegające się
o świadczenia rodzinne, które przed 8 lipca
2009 r., na podstawie uchylonego przez Trybunał Konstytucyjny §17 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca
2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U.
z 2005 nr 105, poz. 881 z późn. zm.), otrzymały
decyzję o odmowie przyznania prawa do
świadczeń rodzinnych na skutek nieodliczenia
od dochodu rodziny kwot utraconego dochodu,
mają prawo wnieść skargę do organu właściwego realizującego świadczenia rodzinne, w
terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia
wyroku Trybunału Konstytucyjnego, tj. do dnia
8 sierpnia 2009 r., o wznowienie postępowania.(zgodnie z art. 145a §1 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z późn. zm.).
Szczegółowych informacji udziela Dział
Świadczeń Rodzinnych, tel. 075 717 21 46
- w poniedziałki, w godzinach 9:30 do 15:30
- w środy i piątki w godzinach 7:30 do 13:30
(MOPS)

WAŻNA WIZYTA

W dniach 9 i 10 sierpnia do Szklarskiej Poręby przybędzie Dyrektor FIS ds. Pucharu
Świata w Narciarstwie Biegowym. Celem wizyty jest ocena spełniania wymogów Polany
Jakuszyckiej oraz potencjału organizacyjnego Stowarzyszenia Bieg Piastów i Miasta
Szklarska Poręba do przeprowadzenia zawodów Pucharu Świata w najbliższych latach
w narciarstwie biegowym. Wstępne decyzje
mogą zostać ogłoszone już 10 sierpnia podczas konferencji prasowej. Burmistrz zabiega o spotkanie Gościa ze Szwajcarii w czasie
jego wizyty z właściwymi po stronie polskiej
przedstawicielami Ministerstwa Sportu i PZN,
samorządowców szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz mediów. Trzymamy kciuki.
(sk)
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OPÓŹNIENIA NA INWESTYCJACH

KSWiK przyznaje, że na niektórych
odcinkach są spore, bo półroczne opóźnienia. Jednak jak zapewnia prezes Kowalczyk, póki co nie ma zagrożenia dla
realizacji całego projektu.
Najpoważniejsze problemy są na budowie ujęcia wody Leśny Domek. Swój
początek mają one jeszcze w roku
2006, gdy na podstawie błędnych wyliczeń powierzchni uchwalono dla tej
części inwestycji plan zagospodarowania przestrzennego. Sprawa wyszła na jaw w ubiegłym roku. Natych-

miast rozpoczęto nowe postępowanie
administracyjne, które dla planów zagospodarowania przestrzennego jest
bardzo długie.
Przy okazji warto wyjaśnić sprawę
koloru wody i obalić mit dotyczący ilości wody w mieście. Przebudowa ujęć
wody i budowa nowych stacji uzdatniania wody ma na celu „odbrawienia”
brunatnego koloru wody jaki pojawia się
zwłaszcza po długotrwałych okresach
opadów deszczu lub podczas wiosennych roztopów. Borowina, dzięki spe-

uLICE DO POPrAWKI

O jakości ulic w naszym mieście
mówi się dużo i źle. Bo fakty są takie,
że są one głównie rozkopane. I niestety musimy się z tym jeszcze jakiś
czas pomęczyć.
Jak już informowaliśmy, prace związane z budową nowych kanalizacji i
wodociągów prowadzone są w Szklarskiej Porębie na ponad 40 miejskich
ulicach (do tego doliczyć należy też
drogi powiatowe, wojewódzkie i wkrótce też krajowe). Z każdym tygodniem
nowa nawierzchnia układana jest na
co najmniej jednym fragmencie rozkopanej wcześniej ulicy. W wielu miejscach dotychczas ułożona jest tylko
pierwsza warstwa, która może być kładziona nawet podczas deszczu. Ukła-

danie warstwy ścieralnej (tej po której
jeździmy) możliwe jest wyłącznie w odpowiednich warunkach. Tymczasem
od połowy maja niemal codziennie
pada deszcz. Aura na pewno nie
sprzyja w pracy drogowcom.
Warto też podkreślić informację,
że samorząd porozumiał się z wykonawcą KSWiK i na wielu ulicach, nawierzchnia będzie odtwarzana na całej szerokości, a nie tylko w miejscach, gdzie prowadzone były prace
budowlane. Chodzi o te ulice, które źle
wyglądały zanim wjechał na nie ciężki sprzęt. Bez sensu jest odnawianie
nawierzchni tylko fragmentarycznie.
Podsumowując: dotychczas odnowiona została nawierzchnia na około

cjalnej technologii filtracji wody, ma być
zlikwidowana- tak przynajmniej zapewnia producent urządzeń i KSWiK.
Nowej ujęcia nie rozwiążą jednak
wszystkich problemów związanych z
ilością produkowanej wody. Co prawda jej ilość zostanie zwiększona w
stosunku do dzisiejszej produkcji, ale
zapotrzebowanie jest znacznie większe. KSWiK od władz miasta otrzymało
już bardzo wyraźne sygnały, że spółka
już powinna myśleć nad lokalizacją i budową nowych ujęć wody. (ik)

1/3 miejskich ulic na których prowadził
roboty KSWiK. W połowie są zastrzeżenia i będą nanoszone poprawki. Pozostałe ulice będą remontowane po zakończeniu na nich
wszystkich prac. Nie zawsze jest to
możliwe od razu. Prace budowlane
czasami są wykonywane fragmentarycznie, a ich kontynuacja uzależniona jest od przepinania sieci na innych
odcinkach.
W ostatnim etapie, a więc po zakończeniu prac na drogach i chodnikach, będzą naprawiane tzw. tereny
zielone, na których również były prowadzone prace budowlane. Tam gdzie
jest to potrzebne, nawieziona zostanie
ziemia i zasiana trawa, uprzątnięte zostaną kamienie.
(ik)

rEmONT KrAJOWEJ TrÓJKI

W przyszłym roku ma się rozpocząć
remont drogi krajowej na odcinku od
Wodospadu Szklarka do Jakuszyc. Inwestycja, co prawda, planowana była
na ten rok, ale merytoryczne i finansowe argumenty spowodowały jej
przesunięcie w czasie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad swoje plany zmieniła głównie z powodów organizacyjnych. Gdy planowano remont drogi
E65 we Wrocławiu nikt nie wiedział o
trwających pracach kanalizacyjnowodociągowych w Szklarskiej Porębie.
Podczas spotkania władze miasta
przedstawiły dyrekcji GDDKiA sytuację w jakiej znajduje się Szklarska Poręba. Okazało się, że inwestor, aby

móc wyremontować drogę krajową,
musi skorzystać z objazdów, które
chce wytyczyć ulicami Piastowską i
Górną, a dalej Armii Krajowej. Warunkiem puszczenia tam ruchu tranzytowego jest naprawa tych ulic. Innymi słowy inwestor jest zobowiązany do naprawy ulic, na których chce
zorganizować objazd, zarówno przed
jak i po zakończeniu inwestycji. Naprawa tych ulic, które za chwilę znów
będą rozkopane przez ekipy budujące kanalizacje to marnotrawienie pieniędzy. Ponadto trudno sobie wyobrazić „objazd” ulicami, na których
prowadzona jest inwestycja kanalizacyjna. To samo dotyczy ulicy Jedności
Narodowej. Jej remont w sytuacji,

gdy ma być rozkopana, bo będzie tam
układany kolektor ściekowy byłby bezsensowny. Te wszystkie elementy
spowodowały, że GDDKiA zdecydowała się przenieść prace remontowe
na przyszły rok.
Drugim nie mniej ważnym elementem są pieniądze, a właściwie ich
brak. Ostatnie cięcia budżetowe dotknęły też inwestycje drogowe.
GDDKiA zapowiada jednak, że w
przyszłym roku będzie chciała rozpocząć inwestycje na E65. Pierwszym
krokiem będzie jednak remont ulicy
Piastowskiej i Górnej, czego dotychczas nie potrafił zrobić właściciel – starosta jeleniogórski.
(ik)
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ZAuŁEK SZKLArZY
Historia naszego miasta nierozerwalna jest
ze szklarstwem. Historia najnowsza nie była
dla nas łaskawa. Ale to nie oznacza, że nie
powinniśmy zapominać o dziedzictwie naszego miasta. Zaułek Szklarzy to nowo powstałe miejsce z inicjatywy referatu Promocji Miasta, które powstało przy Leśnej Hucie.
Jest ono poświęcone hutnikom, artystom
szklarzom, zdobnikom, czyli ludziom, którzy
tworzyli historię hutnictwa szkła Szklarskiej
Poręby. 10 lipca odbyło się uroczyste odsłonięcie pierwszych dwóch tablic.
Główną tablicę pamiątkową poświęconą
Mistrzom Szkła Karkonoszy i Gór Izerskich
odsłonił właściciel Leśnej Huty pan Henryk
Łubkowski. O odsłonięcie tablicy upamiętniającej Henryka Albina Tomaszewskiego poproszono pana Andrzeja Tomaszewskiego syna mistrza.
Henryk Albin Tomaszewski - (1906-1993)
rzeźbiarz, malarz, rysownik, artysta szklarz.
Studia artystyczne rozpoczął w Miejskiej
Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa w
Warszawie. kontynuował je na ASP w Warszawie w latach 1932-1936 (rzeźba w pracowni tadeusza Breyera, malarstwo u Tade-

usza pruszkowskiego) W czasie II wojny
światowej został aresztowany przez Niemców
i więziony na Pawiaku. Po zakończeniu wojny pracował w Siedlcach jako nauczyciel rysunku. Do Warszawy powrócił w 1946r.,
zajmował się unikatowym szkłem artystycznym, wolnoformowanym. Przeniósł się do Szklarskiej Poręby, gdzie
działał jako niezależny projektant dla
Instytutu Wzornictwa przemysłowego (4 lata). W
Szklarskiej Porębie
powstały pierwsze
szkła wolnoformowane na gorąco.
Realizował swoje
prace w różnych
hutach w całej polsce, współpracując
z hutnikami. Inspiracją jego dzieł była

natura, a także muzyka.*
Prace H. A.Tomaszewskiego można zobaczyć m.in. w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze i w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. Pomysł będzie kontynuowany. W kolejnych latach odsłaniane będą kolejne pamiątkowe tablice.
* zródło: "Artyści w Szklarskiej Porębie "
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
(pm)

Wanda i Andrzej Tomaszewscy

SPOTKANIE NA GrANICZNYm mOSTKu

Po raz czwarty samorządowcy Szklarskiej
Poręby, Harrachova i Korenova spotkali
się nad Izerą. A dokładnie nad odbudowanym przed kilkoma laty mostkiem łączącym szlaki turystyczne w Górach Izerskich. Tym samym, w którego niszczeniu
uczestniczyli mieszkańcy Szklarskiej Poręby.
Gośćmi specjalnymi byli poseł na sejm RP
Marcin Zawiła oraz odbywająca manewry w
Górach Izerskich 21 marszkompania miłośników powieści J. Haška o przygodach dobrego wojaka Szwejka.
Niezwykłe dzieje granicznego mostku na
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Izerze – opis dr Przemysława Wiatera
Od co najmniej XVI w.
przez Góry Izerskie przebiegała "Stara Droga Celna",
zwana również "Starą Szklarską Drogą". Prowadziła ze
Szklarskiej Poręby trawersem południowego zbocza
Wysokiego Kamienia poprzez Rozdroże pod Cichą
Równią do huty na Orlu i dalej koło skałki Granicznik,
przez most na Izerze, do
znanej z wydobycia kamieni
szlachetnych i hutnictwa
szkła wsi Jizerka.
Od 1742 r. Kotlina Jeleniogórska przeszła spod panowania austriackiego pod
rządy pruskie. Nowa granica rozdzieliła karkonoski ośrodek szklarski niszcząc wielowiekowe powiązania gospodarcze poprzez
zaporowy system opłat i taryf, co niebawem
doprowadziło do wojny celnej pomiędzy Austrią a Prusami. Przez następne stulecia granica prusko-austriacka była pilnie strzeżona.
Z Orla do Czech można się było legalnie dostać poprzez drewniany mostek nad rwącą
Izerą.
W 1901 r. w miejscu drewnianego, który
zniszczyła wielka powódź z 1899 r., wybudowany został most żelbetonowy. Była to jak
na owe czasy budowla doprawdy wyjątkowa.

Na szerszą skalę użycie żelbetonu na Dolnym Śląsku rozpoczęło się dopiero kilka lat
później, przy czym przodującą rolę odgrywał
Wrocław (dwie hale zajezdni tramwajowej
przy ul. Słowiańskiej 1908/1909, dwie hale
targowe 1908, Hala Ludowa 1911). Tak więc
żelbetonowy most na Izerze był jednym z pionierskich w skali europejskiej takich rozwiązań budowlanych. Po II wojnie światowej w
osadzie Orle powstała strażnica Wojsk
Ochrony Pogranicza. Przegrodzony drutem
kolczastym most na Izerze stał nie użytkowany do początku lat osiemdziesiątych, kiedy to został wysadzony przez oddział Wojsk
Ochrony Pogranicza.
W połowie lat dziewięćdziesiątych władze
samorządowe gminy Korenov wystąpiły z inicjatywą odtworzenia przejścia granicznego
i samego mostku. Pomysł ten spotkał się z
poparciem władz Szklarskiej Poręby i Towarzystwa Izerskiego. Po długich dziesięciu
latach jałowych procedur administracyjnobiurokratycznych, staraniem wielu ludzi dobrej woli, dnia 15 lipca 2005 r. przejście turystyczne Orle – Jizerka zostało oddane do
użytku. ”
Na marginesie warto dodać, że w Szklarskiej Porębie wciąż żyją ludzie, którzy z
racji wykonywanego zawodu współuczestniczyli w wysadzaniu granicznego
mostku. Niektórzy pełnili nawet funkcje
publiczne zasiadając w radzie miasta.
Dziś chyba wstydzą się swojej roli i nie
chcą o tym publicznie rozmawiać. (pm)
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WEEKEND Z ADrENALINĄ
Kolejny Weekend z Adrenaliną już za nami. W tym
roku atrakcje imprezy zostały rozłożone na cały tydzień od 18 do 25 lipca.
Przez ten czas do dyspozycji turystów odwiedzających
Szklarską Porębę były Park
Linowy Trollandia, zapewniający bezpieczną dawkę
adrenaliny oraz Centrum
Sportów Ekstremalnych
Szkoła Górska Quasar.
Finał Tygodnia z Adrenaliną przypadł na 24 i 25
dzień lipca. Mimo bardzo
kapryśnej pogody udało się
zrealizować wszystkie atrakcje zaplanowane na 9
Weekend z Adrenaliną.
W piątek 24 lipca rozpoczęły się skoki wolne na bungy. Ramię dźwigu miało prawie 80
metrów i był to najwyższy jak do tej pory
dźwig, który pojawił się w całej historii Weekendu z Adrenaliną. Jak zwykle śmiałków nie
brakowało. Przez cały dzień można było skorzystać również ze specjalnych propozycji
przygotowanych przez park Linowy Trollandia. Platforma grawitacyjna, czyli urządzenie
składające się z dwóch stanowisk – żyroskopu i wirówki. Te zagadkowo brzmiące
urządzenia służą do szkolenia pilotów wojskowych.
Szkoła Górska Quasar zaproponowała
swoje atrakcje: tyrolka, ścianka wspinaczkowa i zrobing – nieodłączny element Weekendu z Adrenaliną.
Muzyczną cześć 9 Weekendu z Adrenaliną otworzył DJ Jasiu - Kosmos Mega Sound
System, który zaserwował ciepłe i pozytywne brzmienia. Po jego występie na scenie zaprezentowały się zespoły Vespa oraz Komety
– z „wypożyczonym” perkusistą, który nauczył
się piosenek zespołu w zaledwie jeden
dzień. Muzyka rozbrzmiewała nieprzerwanie
do godziny 22:30. Po koncertach nadszedł
czas na FIRE WALK, czyli spacer boso po
rozżarzonych węglach. Chętnych, których jak

ka Poręba 27 lipca 2009 nr 10/09 (32)

co roku jest wielu przez ogień bezpiecznie
przeprowadzili Grażyna Dobroń z Radiowej
Trójki oraz Ryszard Gąsierkiewicz. Każdy, kto
zdecydował się na tę niecodzienną próbę
otrzymał pamiątkowy certyfikat.
Sobotnie spotkanie z Adrenaliną rozpoczął
Henryk Sytner z Radiowej Trójki, który przeprowadził „rowerowe konkursy”.
Przez cały czas można było zgłosić swój
udział w 9 Mistrzostwach Karkonoszy w
Bungy Jumping. Zgłosili się między innymi
Wódz Butelek, Mumia, Bocian Zadymiacz i
Gaśnica Pokus. Każdy z zawodników po krót-

kiej prezentacji wjeżdżał dźwigiem i po tradycyjnym odliczaniu 3..2..1..bungy oddawał mniej lub bardziej widowiskowy skok.. Konkurs przeprowadził znany między innymi z Trójki Michał Olszański
oraz Darek Maląg z Muzycznego Radia. Jury miało naprawdę trudne zadanie, ale
zwycięzca mógł być tylko jeden. Wygrał Bocian Zadymiacz czyli Tomasz Chodura
z Bolesławca – główna nagroda wynosiła 2000 zł plus
cały zestaw nagród rzeczowych od sponsorów imprezy.
Na drugiej pozycji uplasował
się Paweł Dąbrowski czyli
Gaśnica Pokus a na trzecim jedyna dziewczyna w gronie startujących – Julia Ciechanowicz w stroju Czarownicy.
Oczekiwanie na wyniki konkursy uprzyjemnił występ Cyrklandu – pokaz akrobacji i
sztuki cyrkowej.
O godzinie 19:00 w Szałasie Żywieckim
Piotr Baron rozpoczął 1434 notowanie Listy
Przebojów Programu Trzeciego po raz kolej
z pod Szrenicy.
W tym samym czasie na scenie rozbrzmiewały już dźwięki Kosmos Mega Sound
System a następny w kolejności na scenie zaprezentował się zespół Power of Trinity.
Mieszanka ciężkich gitarowych riffów i śpiewu reggae świetnie wprowadziła ludzi do
tego, co miało nadejść. Koncertu gwiazdy 9
Weekednu z Adrenaliną, czyli zespołu Lao
Che.
Jeśli napiszemy, że koncert Lao Che był
zjawiskowy, magiczny, niezwykły to … i tak
do końca nie oddamy tego, co działo się
przez tę godzinę pod Szrenicą. Zgromadzeni
fani razem z zespołem wyśpiewywali kolejne wersy tekstów najbardziej znanych piosenek Lao Che.
Zwieńczeniem 9 Weekendu z Adrenaliną
był Fire Show - widowiskowy pokaz sztucznych ogni. (pm)
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CErAmICZNE WArSZTATY

Przez tydzień w pensjonacie „Raad
na Uroczysku” odbywały się warsztaty
ceramiczne.
Każdy, kto przyszedł tam w dniach 4-11
lipca, mógł się zapoznać z tajnikami ceramiki oraz miał możliwość spróbować
swoich sił tworząc własne prace pod
okiem wykładowców i studentów Akademii
Sztuk Pięknych z Krakowa.
W trakcie warsztatów na wystawie poplenerowej można było podziwiać prace artystów wykonane na plenerach organizowanych przez pensjonat „Raad na Uroczysku”. Na szczególną uwagę zasługuje

jedyna w swoim rodzaju kolekcja ceramicznych Karkonoszy.
Uwiecznieniem tygodnia warsztatów
„Z ceramiką na ty” było rozpalenie pieca
węgierskiego ,w którym wypalano prace artystów. Aby zobaczyć ten stary i zarazem
efektowny sposób wypału przyszło wiele
osób, które przez całą noc w miłej atmosferze "czuwały" przy piecu. Wszyscy wyrazili nadzieję na kolejne ceramiczne zajęcia za rok.
Warsztaty zorganizowano przy współpracy z Referatem Promocji Urzędu Miasta.
(pm)

EKOGLASS 2009

Kolejny raz pod Szrenicą pracowali
znani i cenieni artyści szklarscy. Od 3 - 11
lipca 2009 r. w „Leśnej Hucie” i tym razem
też w piechowickiej hucie „Julia” odbyła się
kolejna edycja międzynarodowej imprezy
o nazwie „EKOGLASS FESTIWAL”.
Podstawową ideą tego artystycznego
wydarzenia była dbałość o ochronę środowiska naturalnego człowieka i walka z
jego postępującym zanieczyszczeniem
poprzez przedstawienie możliwości recyklingowego wykorzystania stłuczki szklanej do ponownego wytopu. Pozostając odpadem stłuczka szklana posiada praktycznie nieograniczony okres biologicznego
rozkładu, a wtórne jej użycie jako surowca staje się dziś nakazem chwili.
Do hut nad rzeką Kamienną przybyli wy-

bitni twórcy szkła artystycznego z Polski:
prof. dr hab. Małgorzata Dajewska, dr Mariusz Łabiński, Beata Damian-Speruda,
Marzena Krzemińska, Igor Wójcik, Maciej
Zaborski, z Czech: Jakub Berdych, Andrej
Nemeth, Oldřich Pliva , Jíři Šuhájek i ze
Słowacji Patrik Illo i Martin Muranica. Artyści prezentowali swoje niezwykłe umiejętności na otwartych dla publiczności pokazach w „Leśnej Hucie”.
Zamknięcie pleneru odbyło się w niecodziennej scenerii dawnej huty szkła na
Orlu. Tutaj właśnie grupa artystów tworzących w ramach „Ekoglassu”, po 119 latach od zamknięcia huty, ponownie rozpaliła piec do wytopu szkła i zaprezentowała swoje umiejętności. Na kiermaszu tuż
obok pieca hutniczego można było nabyć

szklane dzieła sztuki młodych wrocławskich
artystów z Akademii Sztuk Pięknych.
Jesienią 2009 r. w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie
- oddziale Muzeum Karkonoskiego odbędzie się poplenerowa wystawa szkła artystycznego prezentująca unikatowe dzieła
szklarskie powstałe podczas trwania tego
wyjątkowego pleneru. Następnie wystawa
zostanie zaprezentowana w Galerii wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Patronat honorowy sprawowali Marszałek Marek Łapiński i Burmistrz Arkadiusz Wichniak, a partnerami była Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, Karkonoski Park Narodowy, Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Miejski w Szklarskiej
Porębie i wrocławski Ośrodek Kultury i
Sztuki.
Tekst Przemysław Wiater

POGODA NIE DLA mOTOrÓW

Na ulicach, na chodnikach, pod parasolami w knajpkach, w barach, w restauracjach...a przede wszystkim w bazie - na
terenie Harcerskiej Bazy Hufca „Czerwonak”. W weekend 17-19 lipca cała Szklarska Poręba opanowana została przez
motocyklistów XXI Zlotu Motocykli Ciężkich
i Weteranów.
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Na Zlot do Szklarskiej
Poręby przyjechali motocykliści z całej Polski i kilka
osób zza naszej zachodniej
granicy.
Najmłodszy
uczestnik imprezy siedmioletni Wiktor Ściebura
przyjechał z rodzicami i
dziadkiem. Młody motocyklista mógł się pochwalić
motorem, który specjalnie
dla niego zrobił w swoim
warsztacie mechanicznym
w Jeleniej Górze jego dziadek (Grizzli). Nie tylko Wiktor siedział na motorze - samoróbce.
Wśród pasjonatów motorów zbudowanie
własnego modelu jest często praktykowane. Na chopperze własnej roboty z wbudowanym silnikiem zaporożca przyjechał
także Jimi (Szymon z Barcina). Jednak
niezaprzeczalnym królem motorów był

Harley - Davidson, najstarszy model pochodził z lat czterdziestych XX wieku.
Jak co roku uczestnicy zlotu zaprezentowali się w paradzie poprowadzonej
głównymi ulicami miasta, a w bazie zlotu
dla wszystkich miłośników motocykli zorganizowano zabawę z muzyką oraz konkursy z nagrodami m.in. na najwolniejszą
jazdę, największą motocyklowa rodzinę,
najstarszy motocykl czy najdłuższą trasę
(od dnia wyjazdu z domu do wizyty w
Szklarskiej Porębie).
Zlot od 2 lat organizowany jest przez
klub Sokole Oko i Lokalną Organizację Turystyczną we współpracy z Urzędem Miasta. I od dwóch lat ma pecha do pogody,
która z trasy do Szklarskiej Poręby zawraca wielu motocyklistów. Deszcze i burze nie sprzyjają podróżom na dwóch
kółkach, a taki przecież był weekend. Organizatorzy jednak nie chcą się poddawać.
Kolejny zlot za rok. (pm)
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KOLONIE NAD BAŁTYKIEm !
Podobnie jak każdego roku, tak i w tym
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
organizuje dla dzieci ze Szklarskiej Poręby kolonie profilaktyczne, które odbędą się
nad morzem w Jarosławcu, w Ośrodku
Wczasowo-Kolonijnym „Bryza Morska”,
w terminie od 16 sierpnia 2009 roku do 29
sierpnia 2009 roku.
Wyjazd dzieci na kolonie jest elementem całorocznego programu realizowanego
przez wychowawców, terapeutów i dzieci
uczęszczające regularnie do Świetlicy
środowiskowej „Plus” przy ulicy Słowackiego 13 lub do Świetlicy środowiskowoterapeutycznej „Cegiełka” przy ulicy Kolejowej 22 w Szklarskiej Porębie.
Dzieci biorące udział w zajęciach w jednej ze świetlic mogą, bez względu na sytuację materialną rodziny, kontynuować
program w trakcie wyjazdu - uczestnicząc
w corocznie organizowanych przez MKR-

PA koloniach. Jedynym warunkiem, poza
całorocznym uczestnictwem w zajęciach
świetlicowych jest kolejność zgłoszeń - ze
względu na ograniczenia w ilości miejsc zakupionych w ośrodku wczasowym.
Finansowanie działań profilaktycznych
przewidziane jest w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz.473 z późn. zm).

Słonecznych wakacji życzą członkowie
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Wszystkich zainteresowanych udziałem
w zajęciach profilaktycznych zapraszamy
we wrześniu do Świetlicy „Plus” lub Świetlicy „Cegiełka”, a po całorocznej wytężonej pracy na wyjazd na kolonie
Elżbieta Pawłowska

PIŁKArSKI TurNIEJ

W dniu 11.07.2009 r. na boisku piłkarskim w Szklarskiej Porębie Dolnej przy ul.
Waryńskiego, odbył się Otwarty Wakacyjny Turniej Piłki Nożnej.
Obsada turnieju przeszła najśmielsze
oczekiwania organizatorów.
W turnieju udział wzięło 10 zespołów reprezentujących różne zakątki kraju m.in.
Warszawę, Gorzyce oraz lokalne miasta :
Piechowice, Jelenią Górę oraz Szklarską Porębę. Drużyny zostały podzielone na grupy
drogą losowania, które stworzyły trzy grupy
eliminacyjne. Do ścisłego finału awansowali
zwycięzcy poszczególnych grup.
Udział w finale zapewniły sobie
drużyny: ”Maracana” Piechowice,
”Sarmaci” Sobieszów oraz drużyna „Zdolna średnia” ze Szklarskiej Poręby.
Wyniki gier finałowych:
1. Maracana – Zdolna średnia: 0:2
2. Sarmaci – Maracana : 3:0
3. Zdolna średnia – Sarmaci : 0:2
Mecze wbrew wynikom były bardzo zacięte i wyrównane, gdzie o wyniku decydował chwilowy brak kon-

centracji.
Oficjalne wyniki turnieju :
1 miejsce - „Sarmaci” - Sobieszów
2 miejsce - „Zdolna średnia” - Szklarska
Poręba
3 miejsce - „Maracana” - Piechowice
4 miejsce - „Royal FC” - Szklarska Poręba
5 miejsce - „Pomarańczki” - Szklarska Poręba
6 miejsce - „FC Szmacianka” - Szklarska Poręba

7 miejsce - „SG Tęcza” - Gorzyce
8 miejsce - „FC Luzaki” - Szklarska Poręba
9 miejsce - „Stal” - Gorzyce
10miejsce- „Harctur” - Warszawa
(MOKSiAL)

SIERPIEŃ – 2009

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
MaksymiliankiFestyn 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.
29 sierpnia
Maraton (mini, mega, giga).
Zawody rowerowe dla każdego na Polanie
Jakuszyckiej.

WRZESIEŃ 2009

04.09 – 04.10
Fotografia. Janusz Moniatowicz
Wystawa w Muzeum Karkonoskim
12 września
Sudecka Młodzieżowa Liga Sportowa.
Zawody rowerowe dla dzieci i młodzieży.
18-20 sierpnia
VI Przejście Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej (start i meta przy stacji ratunkowej GOPR)
Ekstremalna impreza turystyczna, polegająca na przejściu wszystkich pasm górskich otaczających Kotlinę Jeleniogórską.
Trasa ma145 km.

AuSTrALIJSKI
DESZCZ

NABOrY DO urZĘDu mIEJSKIEGO

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej. Szczegóły o
wymogach, terminie i miejscu składania ofert na stronie www.bip.szklarskaporeba.pl → Nabór pracowników
→ Urząd Miejski

KALENDArIum
ImPrEZ

Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza nabór na stanowisko ds.Gospodarowania Nieruchomościami w Referacie Rozwoju, Planowania i Nieruchomości. Szczegóły o wymogach,
terminie i miejscu składania ofert na
stronie www.bip.szklarskaporeba.pl →
Nabór pracowników → Urząd Miejski

Lepiej byłoby napisać ulewa, i australijska pora deszczowa. W takich warunkach
przyszło startować zawodnikom, którzy
przyjechali do Szklarskiej Poręby, aby 18
lipca uczestniczyć w wyścigu australijskim MTB. Fatalne warunki pogodowe stawiały imprezę pod znakiem zapytania.
Ostatecznie zorganizowano krótki cross,
aby zawodnicy, którzy jechali nawet po kilkaset kilometrów, mieli jednak szansę
zdobycia punktów w Karkonosze Tour
MTB. (pm)
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ZE SZKLArSKĄ PrZEZ POLSKĘ
Projekt „Rowerowej Magistrali Trójkowej” zrodził się przy
okazji rozmów na temat 10-ciolecia współpracy Szklarskiej
Poręby z Programem 3 Polskiego Radia. Ponieważ Szklarska Poręba jest miastem słynącym z turystyki rowerowej – nazywana jest Rowerową Krainą –
zrodził się pomysł by rocznicę
uhonorować szczególnym wydarzeniem rowerowym. Nasze
miasto poprzez Program 3 PR
współpracuje z Augustowem.
„Trójkowe Potyczki” między miastami i ekipą Trójki odbywają się
zimą i latem, stąd pomysł by
przejechać trasę między Szklarską Porębą a Augustowem na
rowerach. Osób chcących zmierzyć się z
tym wyzwaniem było wiele, ale ostatecznie na trasę wyruszyło czterech kolarzy –
Karol Głuszak, Donat Pawłowski, Paweł
Orłowski i Mariusz Wróbel oraz grupa
serwisująca przejazd – Bożena Paluch, Teresa Głuszak i Arkadiusz Wichniak. Wyruszyliśmy 8 lipca 2009 roku, jadąc przez
Jawor, Żurawinę, Mikstat, Wartę, Wyszogród, Jednorożec, Kolno. We wszystkich
miejscowościach rozstawiany był namiot
reklamowy Szklarskiej Poręby wraz z reklamówkami promującymi atrakcje kulturalne i turystyczne wszystkich miejscowości, przez które przebiega Rowerowa
Magistrala Trójkowa. W czasie promocji
opowiadano historię naszego miasta oraz
przeprowadzano konkursy i zabawy dla publiczności. Akcja promocyjna przyciągała
publiczność, która witała jadących rowerzystów. Na mecie rowerzyści dzielili się
swoimi wrażeniami z trasy, udzielali wywiadów prasie i telewizji. Cały czas przejazd naszej grupy relacjonowała radiowa
Trójka. Na mecie często podchodzili do nas
lokalni działacze rowerowi deklarujący

swój udział w przyszłorocznej akcji. Na rynku w Augustowie rowerzyści pojawili się 15
lipca 2009 o godzinie 16. Rowerzyści
przejechali trasę długości 888 km. Cała
trasa przejazdu była zapisywana w urządzeniu GPS.
Dla wielu miejscowości przyjazd naszej
grupy był ogromnym wydarzeniem. Do jadących rowerzystów dołączały się grupy
młodzieży i pojedynczy rowerzyści. Nasza
akcja była pretekstem by szlakami rowerowymi przejechali samorządowcy z województwa mazowieckiego. W gminie Jednorożec na powitanie naszej grupy przeprowadzono wspaniały festyn – mieszkańcy Kurpiów zaprezentowali się bardzo
okazale – były występy zespołów regionalnych, akrobatycznych i zabawa taneczna. Pobyt w Jednorożcu będziemy pamiętać bardzo długo. W czasie rozmów
wszyscy włodarze miejscowości, przez
które przebiega Magistrala zadeklarowali chęć współpracy przy działaniach związanych z promocją trasy w latach następnych. Możliwa jest też współpraca na
płaszczyznach wymiany dzieci i młodzie-

TArGI CHLEBA

W ramach współpracy z miastem Jawor,
zapraszamy mieszkańców Szklarskiej Poręby na XIII Międzynarodowe Targi Chleba właśnie w Jaworze, które odbędą się w
dniach 28-30 sierpnia 2009 r.
Międzynarodowe Targi Chleba to niezwykłe wydarzenie o charakterze gospodarczym, kulturalnym i społecznym, organizowane w Jaworze od 1997 r. W każdy
ostatni weekend sierpnia spotykają się tutaj miłośnicy chleba, wszyscy ci, którzy cenią sobie tradycje ludowe i chrześcijańskie
związane z wypiekiem pieczywa.
Na uczestników targowej imprezy czekają ciekawe atrakcje, prawdziwe bogac-
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two wrażeń, smaków i zapachów. MTCh
obfitują w liczne animacje piekarnicze, co
sprawia, że jest to niepowtarzalna okazja
do zapoznania się z procesem i technologią powstawania najszlachetniejszego
produktu ludzkich rąk – chleba.
Przez trzy dni można podziwiać kunszt
najlepszych piekarzy i cukierników, zachwycać się smakiem wyjątkowych wyrobów. W mieście można spotkać wielu
znamienitych gości, artystów, czy główne
postacie krajowej sceny politycznej. Impreza przyciąga tysiące ludzi, którzy lubią
wspaniałą zabawę, występy estradowe
oraz klimat wielkiego święta i folkloru.

ży, wymiany doświadczeń
w zakresie gospodarki komunalnej, promocji, marketingu i działań społecznych.
Do akcji swój akces zgłosiło też kilka innych miejscowości, przez które przejeżdżali rowerzyści.
Ktoś zada teraz pytanie:
co z tego wynika dla Szklarskiej Poręby? Otóż przez
ten tydzień od 8 do 15 lipca
codziennie pojawiały się relacje na antenie Programu III
Polskiego Radia. Codziennie
na antenie mówiono o
Szklarskiej Porębie. W lokalnych mediach (prasie, radiu i telewizji) na trasie przejazdu pojawiały się relacje reporterskie w
których również wymieniano Szklarską
Porębę. Spotkaliśmy się z kilkunastoma tysiącami osób, którym opowiadaliśmy o
Szklarskiej Porębie. Osiągnięte zostały
dwa główne cele: podkreślenie współpracy 10 lat z radiową Trójką i efekty promocyjne na dużą skalę. Dzięki wielu publikacjom medialnym utrwaliliśmy i promowaliśmy nazwę Szklarska Poręba. A przy okazji nawiązaliśmy wiele nowych, ciekawych
znajomości, które, kiedyś mogą nam mieszkańcom się przydać. Wydaje się też, że
stworzona została nowa akcja promocyjna
na okres wakacyjny, która będzie się rozwijać przez kilka następnych lat.
Odczuwam wielką satysfakcję i dumę
z uczestniczenia w projekcie Magistrali
Trójkowej. Dziękuję wszystkim uczestnikom tej wyprawy. Dziękuję mieszkańcom
Szklarskiej Poręby i innym naszym przyjaciołom za ciepłe słowa na trasie i dopingowanie nas. Dziękuję Agnieszce Kuliczkowskiej za wielkie zaangażowanie
podczas przygotowania projektu. Słowa
podziękowania należą się też Wojtkowi
Ginterowi – wielkiemu orędownikowi akcji.
Cieszę się z faktu, że kilku mieszkańców
stworzyło pretekst by o Szklarskiej Porębie było głośno przez długi czas w polskich
publikatorach. Jestem przekonany, że
była to wspaniała promocja naszej ROWEROWEJ KRAINY.
Pozdrawiam.
Burmistrz Szklarskiej Poręby
Arkadiusz Wichniak
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