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SZKLARSKA PORĘBA
WORLD CUP ?
To wciąż jest nieoficjalna wiadomość,
ale wszystko wskazuje na to, że w
przyszłym roku w Szklarskiej Porębie rozgrywane będą zawody Tour
de Ski w narciarstwie biegowym.
Cykl porównywalny jest do Tour de
France.
O organizacji zawodów Pucharu
Świata w Szklarskiej Porębie mówił podczas konferencji prasowej Apoloniusz
Tajnej - prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Co prawda ostateczna decyzja
zapadnie dopiero w maju podczas kongresu
FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej), ale jak mówią w narciarskim
świecie, sprawa jest przesądzona. Telewizja już chce kupować prawa do transmisji,
a sponsorzy Tour de Ski w rozmowach wymieniają Szklarską Porębę.
Przyznanie nam prawa do organizacji zawodów rangi Pucharu Świata to
wielki sukces miasta. Starania o to podjęte zostały przed rokiem, zaraz po Biegu
Piastów. Delegacja samorządu z burmistrzem Arkadiuszem Wichniakiem otrzymała zaproszenie na kongres FIS i wykorzystała ten czas najlepiej jak można było.
Podczas kilkuminutowej prezentacji, pokazano miasto i nasze atuty. Delegacja po
prezentacji jako jedyna otrzymała brawa.
Później potoczyło się już wszystko bardzo
szybko. W sierpniu do Szklarskiej Poręby
przyjechał Jurg Kapol z FIS, który nie krył
pozytywnego zaskoczenia. Kilka tygodni
później nadeszła nieoficjalna informacja o
tym, że miasto ma szansę na zawody Puchary Świata w sezonie 2011/2012, a na początku zimy pojawiła się kolejna informacja
o przyspieszeniu tego terminu i organizacji Tour de Ski. Ostatecznie Polska w kalendarzu FIS wpisana jest na 4 i 5 stycznia 2011. Ten termin zarezerwowany jest
dla Szklarskiej Poręby.

Zawody Tour de Ski transmitowane są
w stacjach telewizyjnych na całym świecie.
Zawody ogląda około 60 mln kibiców.
Nie należy zapominać o relacjach prasowych, radiowych i internetowych.
Dla Szklarskiej Poręby będzie to wielka promocja.
Zanim jednak do tego dojdzie, trzeba będzie ponieść wydatki. Organizacja Tour de
Ski to co najmniej 400 tysięcy Euro. Dotychczas organizatorzy zawodów rangi
Pucharu Świata na tym zarabiają. Nie inaczej będzie w Szklarskiej Porębie. Prawa
do organizacji otrzyma tylko miasto. Z nikim innym FIS nie podpisze umowy.
Wbrew opiniom niedowiarków, Polana Jakuszycka jest przygotowana na przyjęcie zawodników. Dodatkowe szatnie
zrobione zostaną z przenośnych kontenerów, tak jak to się robi w dziesiątkach innych miast. Stowarzyszenie Bieg Piastów planuje zakup armatek dośnieżania,
aby w razie potrzeby uzupełnić braki na
trasie zawodów.

Na razie w kuluarach FIS mówi się
o dwóch dniach zawodów i organizacji
biegów długich. Pierwszy miałby zostać
przeprowadzony na trasie z Harrachova na Polanę Jakuszycką, a drugi na trasie z Białej Doliny na Polanę Jakuszycką. Oczywiście pod warunkiem,
że będzie wystarczająco dużo śniegu. A
wiemy, że na tych trasach w styczniu
bywa różnie. Dlatego przygotowana
będzie trasa rezerwowa przy Polanie Jakuszyckiej, gdzie śniegu na początku
stycznia zazwyczaj nie brakuje, a ewentualne braki uzupełnione zostaną śniegiem
z armatek.
Problemem mogą być miejsca parkingowe dla kibiców, których na pewno nie
zabraknie. Zwłaszcza tych z Polski, dzięki występom Justyny Kowalczyk. Co
prawda po zwycięstwie tegorocznego
Tour de Ski nasza biegaczka zapowiedziała, że już nie będzie uczestniczyć w tej
imprezie, ale ze źródeł dobrze poinformowanych wiemy, że Pani Justyna Kowalczyk na wieść, że zawody odbędą się
też w Polsce, zmieniła zdanie i wystartuje w Szklarskiej Porębie.
Na razie jednak czekamy na oficjalną
wiadomość o przyznaniu naszemu miastu
praw do organizacji zawodów rangi Pucharu Świata. Kongres FIS odbędzie się za
półtora miesiąca. Na łamach Biuletynu na
pewno będziemy informować o przygotowaniach jak i efektach. (red)

Pogodnych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkiej Nocy
oraz oczywiście ciepłego i mokrego Dyngusa,
życzą
Burmistrz wraz z Radą Miasta
oraz pracownikami jednostek samorządowych.
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34 BIEg PIASTÓW

Na dzień przed przed startem 34 Biegu Piastów silne opady śniegu wprawiły organizatorów Biegu Piastów o duży zawrót głowy.
Pomimo przeciwności pogody i dzięki ogromnemu wysiłkowi oraz ciężkiej pracy udało się
przygotować trasy biegu. Jednak już na kilka dni przed zawodami dało się zaobserwować gorącą atmosferę przygotowań. Zawodnicy przeprowadzali ostatnie treningi a organizatorzy dopinali wszystko na ostatni
guzik. W biurze wydawania numerów pojawiało się coraz więcej startujących, a w
przededniu zawodów nie można było dopchać się by odebrać numer startowy.

6 marca punktualnie o godzinie 10:00 na
starcie 34. Biegu Piastów na dystansie 50 km
stanęło ok. 2000 zawodników. Wśród uczestników na tym dystansie wystartowali min.
olimpijka z Vancouver Paulina Maciuszek i
premier Estonii Andrus Ansip zajmując w
końcowej klasyfikacji 282 miejsce. Bieg
zdominowali nasi czescy sąsiedzi. Jako
pierwszy na mecie zameldował się Petr Novak z czasem 2:12.35, kolejnym był również
Czech Dusan Augustiniak, a tuż za nim linię mety przekroczył Dan Slechta. Najszybszy z Polaków Bogusław Gracz z LKS Poroniec dobiegł do mety jako szósty. Wśród
Pań najlepsze były również Czeszki. Zwyciężyła olimpijka Kamila Rajdlova z czasem
2:23.58. Druga dobiegła Klara Moravcova.
Najlepsza z Polek Agnieszka Szymańczak z
Wilkowic uplasowała się na trzeciej pozycji.
Czwarta była Paulina Maciuszek, która reprezentowała Polskę na tegorocznych igrzy-
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skach olimpijskich. W sobotę startowali
również zawodnicy na dystansie 26 km techniką klasyczną. Tu także prym wiedli zawodnicy z Czech. Pierwsze miejsce wśród kobiet zajęła Beata Kavulokova (Czechy),
trasę przebiegła w czasie 1:35.39. Wśród mężczyzn na najwyższym stopniu podium stanął
Jiri Rocarek z Czech.
Drugiego dnia zmagań na stracie stanęli
zawodnicy mający pokonać dystans 50 km
tym razem techniką dowolną, wśród nich znaleźli się tacy, którzy dzień wcześniej pokonali
już tę trasę jednak techniką klasyczną. Nowością bowiem tegorocznego Biegu Piastów była możliwość
dwukrotnego pokonania
dystansu 50 km - w sobotę stylem klasycznym,
a w niedzielę - dowolnym. Z takiej ewentualności ucieszył się m.in.
jeden z najstarszych
uczestników, 79-letni Fin
Hannes Larsson, były
prezes International Assotiation of Worldloppet
Skiers.Tym razem najlepsi zawodnicy pokonali trasę w niespełna 2
godziny i tym razem najlepszym okazał się znów
Czech - Rocarek Jiri. Pokonując trasę w czasie 1:55.01. Po trzydziestu sekundach po zwycięzcy zameldował się na mecie kolejny z
Czechów Krska Jan, a
po nim ponad minutę
później od zwycięzcy
Pliska Jiri. Wśród Pań
na tym samym dystansie pierwsze miejsce zajęła Marina Petruk z Rosji z czasem
02:31.10, druga była
Lucie Varuskova, trzecia Agata Bednarz z
USA.
W biegu na 30 km
pierwsze miejsca również zdobyli Czesi:
Ales Razym (I miejsce), Dusan Kozisek
(II) i Dan Slechta (III).

Wśród kobiet pierwsza przybiegła Helena
Rejzkova, druga Michaela Maresova i trzecia Radka Tracikova.
Jak co roku i w tym nie mogło zabraknąć
na trasach najmłodszych .W sobotę już po raz
16 mogliśmy oglądać zmagania przedszkolaków w Biegu Przedszkolaka na dystansie
150 metrów w stylu bardzo dowolnym.
Wśród startujących było ok. 4000 zawodników z 25 krajów, miedzy innymi z Japonii, Finlandii, Czech, Niemiec, Wielkiej
Brytanii, USA i Rosji. Impreza z roku na rok
robi się coraz bardziej międzynarodowa. Informacja o niesamowitej atmosferze Biegu
Piastów dociera już do coraz to nowych
uczestników, dla których zajęte na mecie miejsce nie ma takiego znaczenia jak sam udział
w tym niezwykłym wydarzeniu.
Gościem specjalnym tegorocznego Biegu
piastów był Angelo Corradini - Sekretarz generalny Worldloppet, który bacznie obserwował przebieg imprezy, a także Prezes
Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner.
Kolejny Bieg Piastów za rok. Jaką niespodziankę nam szykuje i skąd przyjadą zawodnicy by wystartować na Polanie Jakuszyckiej, tego dowiemy się już za 11 miesiecy.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom imprezy.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy okazali swoją bezinteresowną pomoc podczas organizacji naszego wielkiego, narciarskiego
święta. (it)
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(ZA) WCZESNY PROTEST

Ulica 11 listopada budzi kontrowersje.
A to za sprawą prowadzonego i niezakończonego dotychczas jej remontu. Do Urzędu wpłynął „list protestacyjny”, podpisany
przez 38 mieszkańców z rejonu Szklarskiej
Poręby Średniej, którzy „zdecydowanie”
wystąpili przeciwko jakości prac modernizacji ulicy 11 Listopada i zmianie organizacji ruchu na tej ulicy. Również stanowczo protestują przeciwko obecnemu stanowi nawierzchni ulicy Hofmana.
Pełną treść tego listu wraz z odpowiedzią opublikowano na stronie internetowej
miasta w kategorii „Dokumenty urzędowe -> Sprawy różne”.
O ile w sprawie jakości resztek ul. Hofmana trudno w ogóle polemizować, tak w
przypadku ul. 11 Listopada trudno nie odnieść wrażenia, że ktoś może wprowadzać

mieszkańców w błąd.
Nieprawdą jest, że „ktoś w ogóle te prace odebrał, a miasto zapłaciło wykonawcy kilka milionów złotych”. Otóż przebudowa ul. 11 Listopada nie została jeszcze zakończona, a w związku z tym jeszcze roboty nie zostały zakończone i zapłacone. Zgodnie z umową, zakończenie
remontu i odbiór planowane są na 15 maja
2010. Wykonawca pod koniec listopada
opuścił plac budowy, ponieważ w sezonie
zimowym nie było możliwości prowadzenia prac. Ponowne wejście wykonawcy zaplanowano na 7 kwietnia. Teraz po
prostu wytwórnie mas bitumicznych nie
produkują jeszcze materiału niezbędnego
do tego, aby ułożyć wierzchnią warstwę
nawierzchni. Gdy to zostanie zrobione,
wówczas „znikną” wystające studzienki.

TERMINY PŁATNOŚCI
W związku ze zbliżającymi się terminami płatności w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2010 Referat Budżetu i Finansów Miasta przypomina:
Terminy płatności w 2010 roku:
1/ raty podatku od nieruchomości, rolnego leśnego dla osób fizycznych – 15
marca, 15 maja, 15 września , 15 listopada
2/ roczne opłaty za wieczyste użytkowanie - 31 marca
3/ opłata miejscowa do 10 -go każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni

4/ opłaty za psa - 31 października opłata wynosi 40 zł
Należności można wpłacać w kasie
Urzędu Miasta, codziennie w godz. 9:00
-14:00 lub na konto:
Nr 03109019840000000100810039 Bank
Zachodni WBK S.A. 1 Oddz. w Szklarskiej Porębie.
Przypomina się obowiązku składania
deklaracji rocznej na podatek od środków
transportowych za 2010 rok -samochody
ciężarowe powyżej 3,5 tony.

W liście mieszkańcy wyrażają także
swój sprzeciw przeciwko ograniczeniom
prędkości na ul. 11 Listopada. „Jest to absurdalny pomysł, aby w terenie zabudowanym, na drodze publicznej, ograniczyć prędkość do 30 km”.
Odpowiedź na to pytanie jest prosta: pomysł należy do projektanta, który przygotował dokumentację jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. To na jego
wniosek starosta jeleniogórski (decyzją nr
37/2006) wprowadził ograniczenia prędkości, które mają ścisły związek z istniejącymi miejscowymi zwężeniami jezdni.
Jest tam tak wąsko, że aby nie doszło do
wypadku, kierowcy naprawdę muszą jechać bardzo uważnie. Ktoś mógłby powiedzieć, że te problemy są tylko na krótkich odcinkach. To prawda, ale dzisiaj na
całej długości drogi prace budowlane nie
są ukończone. Ponieważ co rusz widać
wystającą studzienkę kanalizacyjną, na
czas budowy drogi na całej jej długości
wprowadzono ograniczenie prędkości.
Powracając do sprawy zwężeń, od kilku miesięcy prowadzone są rozmowy z
właścicielami graniczących nieruchomości, które skutkują wypracowanymi porozumieniami w sprawie zakupu potrzebnych
części, bądź wymiany gruntów z przeznaczeniem na poszerzenie tej drogi.
Słusznie mieszkańcy zwracają uwagę,
że alternatywny dojazd ul. Hofmana to
„droga przez mękę”. Jest to wynik prac
przy budowie kanalizacji i wodociągów.
Należy tu jednak podkreślić, że wykonawca zobowiązany jest do naprawy tej
drogi, która zapewne doczeka się nowej
nawierzchni, bo nie ma tam już czego łatać. Do tematu powrócimy. (red)

PUNKT

BIBLIOTECZNY
W porozumieniu z Biblioteką Miejską
w Szklarskiej Porębie, w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Kolejowej 22,
utworzono punkt biblioteczny. Do dyspozycji czytelników, zarówno dzieci jak
i dorosłych, udostępniono nowy księgozbiór, który będzie na bieżąco aktualizowany.
Serdecznie zapraszamy:
we wtorki godz. 10:00 – 12:00
w środy godz. 16:00 – 18:00
w czwartki godz. 10:00 – 12:00
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ROZWIJAJą SKRZYDŁA

Młodzież gimnazjum i liceum z Zespołu
Szkół bez względu na warunki pogodowe,
czy to śnieg, czy deszcz, czy wiatr, rozwija
swoje skrzydła. Od października 2009 r. w
Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera
w Szklarskiej Porębie trwają zajęcia pozalekcyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Fundusze te pomagają uczniom
rozwijać kompetencje kluczowe, pozwalają zdobywać dodatkowe umiejętności i rozwijać zainteresowania. Umożliwiają dostęp
do drogiego sprzętu sportowego, ułatwiają
kontakt z tzw. „kulturą wysoką”.
Od 1 października w ramach warsztatów
odbyło się już ponad 400 godzin zajęć.
Oprócz zajęć w budynku szkolnym wiele godzin uczniowie spędzili na warsztatach poza
szkołą.
W ramach projektu szkoła współpracuje
z Zamiejscowym Ośrodkiem Dydaktycznym
Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze.
W laboratoriach politechniki odbywają się
wyjazdowe zajęcia z fizyki.
Członkowie warsztatów przyrodniczych
odbywają często swoje zajęcia w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej ko-

rzystając ze współpracy tego ośrodka ze
szkołą.
Uczestnicy warsztatów z przedsiębiorczości byli z wizytą w
Powiatowym Urzędzie Pracy oraz w małej prywatnej firmie
ART MUSIC wytwarzającej płyty CD.
Członkowie koła
plastycznego mieli
okazję spotkać się z
lokalnym artystą-rzeźbiarzem Maciejem
Wokanem i uczestniczyć w zajęciach „Przestrzenne oblicze twarzy” w jego pracowni.
Młodzi dziennikarze sprawdzali w ośrodku telewizji TVP Wrocław jak wyglądają kulisy pracy dziennikarza telewizyjnego, przygotowali także numer internetowej gazetki
szkolnej „LO-zetki”
Warsztaty polonistyczne w gimnazjum to
m.in. spotkania z twórcami : „Czytanie sztuki od impresjonizmu do czasów współczesnych” z Januszem Koneckim, „Odkrywanie
wyobraźni” z Krzysztofem Figielskim a także wyjazd do galerii BWA w Jeleniej Górze.
Od grudnia do marca początkujący narciarze przeszli podstawowe szkolenie pod
okiem instruktora. Nauczyli się poruszać bezpiecznie na stoku tak, aby jazda na nartach
sprawiała im przyjemność.
Szklarska Poręba to duży ośrodek turystyczny a mieszkańcy nie mają łatwego dostępu do kultury. Ułatwienie tego kontaktu
to zadanie m.in. warsztatów polonistycznych
i koła teatralnego. Teatry we Wrocławiu, Jeleniej Górze i w Michałowicach gościły i
będą jeszcze gościły uczestników projektu
„Rozwiń skrzydła”. Uczestnicy warsztatów
z języka angielskiego na poziomie rozsze-

rzonym podglądali kunszt aktorski mając w
perspektywie własne przedstawienie.
Uczniowie biorący udział w warsztatach
oprócz materiałów promocyjnych otrzymali materiały wspomagające realizację zadań
w ramach warsztatów. Na przykład matematycy otrzymali materiały przygotowujące do matury oraz kalkulatory – jak znalazł
na obowiązkową maturę z tego przedmiotu,
przyrodnicy otrzymali podręczne mikroskopy ułatwiające obserwację przyrody oraz
kompasy, plastycy - pędzle i dłuta. Członkowie zajęć językowych otrzymali słowniki, materiały do nauki języka, na warsztatach
informatyczno-fotograficznych i dziennikarskich uczestnicy zostali wyposażeni w pamięci przenośne do komputera, zjazdowcy
w gogle a tenisiści w komplet piłek. Nie sposób tutaj wymienić wszystkiego.
Zakończenie pierwszego etapu projektu
„Rozwiń skrzydła” odbędzie się 2 czerwca
2010. W tym dniu członkowie warsztatów
przygotują prezentacje własnych zajęć, odbędą się przedstawienia, wystawy i konkursy.
W budynku szkoły na parterze i pierwszym
piętrze zobaczyć można migawki fotograficzne z zajęć.
Zapraszamy 2 czerwca na podsumowanie
a na razie na stronę projektu www.rozwinskrzydla.com (Maciej Dymarski)

Romańczukom oraz Panu Kazimierzowi
IgRZYSKA PRZEDSZKOLAKÓW wiModzelewskiemu
za organizację tych ZiTradycją Przedszkola Samorządowego
nr 1 jest promowanie zdrowego stylu życia
i rozwijanie talentów sportowych poprzez organizowanie licznych zajęć, zabaw i zawodów sportowych. Już po raz kolejny, taka
sportowa impreza odbyła się trzeciego marca w „Dolinie Szczęścia” u przyjaciół przedszkola – państwa Teresy i Krzysztofa Hunkiewiczów. Na te sportowe zmagania licznie
przybyli rodzice dzieci, którzy bardzo aktywnie włączyli się do pomocy i wspólnych
zabaw. Gorąco dopingowali oni swoje pociechy, które wzięły udział w zjazdach na ślizgu oraz slalomie specjalnym. Niezwykłą
4

atrakcją dla dzieci była przejażdżka skuterem
śnieżnym oraz doczepionym do niego „latającym dywanem”. Na Igrzyskach Przedszkolaków pojawili się
również zabłąkany Mikołaj oraz Spiderman. Wszystkie przedszkolaki za
swoje sportowe postawy otrzymały nagrody i dyplomy. Tę zimową imprezę uwieńczyło ognisko z pieczeniem
kiełbasek. Przedszkolaki i personel
przedszkola serdeczne dziękują Państwu Teresie i Krzysztofowi Hunkiewiczom, Państwu Edycie i Adamowi
Sulima ,Państwu Dorocie i Tomaszo-

mowych Igrzysk. (PS1)
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ZDOLNA DOLNA NA BRYCZKACH
W dniu 20 marca 2010 roku odbyło się
zorganizowane w ramach projektu „Zdolna
Dolna – wspólnie możemy więcej” wydarzenie promujące ten rejon miasta, upowszechniające wiedzę na temat jego historii i urody, a przede wszystkim integrujące
lokalną społeczność.
W wydarzeniu uczestniczyło 55 osób mieszkańców, członków Partnerstwa i Stowarzyszenia, zaproszonych gości i przyjaciół
Zdolnej Dolnej. O godzinie 17.10 spod Kościoła p.w. Niepokalanego Serca NMP stojącego przy ulicy Piastowskiej w Szklarskie Porębie Dolej wyruszyło 10 bryczek w trasę
opracowaną przez uczestników projektu
(zdjęcia) pracowników MOPS (przebieg trasy) przy merytorycznym wsparciu Panów
Pieczko (ojca i syna) – właścicieli części wynajętych bryczek. Całość – trasa, zdjęcia
oraz opis najpiękniejszych, mijanych po drodze miejsc znalazła się w wydanej na tę okoliczność broszurze zatytułowanej podobnie jak
projekt „Zdolna Dolna – wspólnie możemy
więcej”. Wszyscy uczestnicy wydarzenia
otrzymali po egzemplarzu a reszta z 500 wydrukowanych sztuk służyć będzie do promowania zarówno podjętych działań, samego Partnerstwa jak i całej Szklarskiej Poręby,
ze szczególnym wskazaniem rejonu Dolnej.
Duga część wydarzenia zapełniona została
strawą dla ducha: opowieściami o historii tej
najstarszej części miasta w wykonaniu Przemysława Wiatera, doktora historii i radnego

Szklarskiej Poręby Dolnej; wspólną zabawą
i śpiewaniem z muzyczną oprawą przygotowaną przez naszego mistrza akordeonu
Zygmunta Golę. Gościnnie wystąpiła Pani
Irena Wichniak z pięknie wykonanymi
utworami klasycznymi i światowymi standardami. Strawę dla ciała w postaci kiełbasek przy ognisku, pysznych flaczków, bigosu,
chleba ze smalcem i ciasta już w Chacie Izerskiej zapewnili Państwo Stanisze. Jest co
wspominać, o czym świadczy między innymi
zdjęcie zamieszczone poniżej.
Dobiega końca projekt „Zdolna Dolna –
wspólnie możemy więcej” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Jestem przekonana, że
jego pozytywne efekty
odczuwać będziemy
jeszcze przez długi
czas – choćby w postaci projektów (przywoływanych w poprzednich informacjach o realizacji działań), a przede wszystkim w postaci więzi i
chęci współpracy trwale łączącej uczestników i przyjaciół Zdolnej Dolnej. Dziękuję

wszystkim osobom zaangażowanym w rozwiązywanie problemów miasta oraz w integrowanie naszej społeczności
Elżbieta Pawłowska – koordynator projektu
Realizatorem całego projektu jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, jednostka organizacyjna samorządu inicjująca i wspierająca działania
aktywizujące oraz integrujące lokalną społeczność.
Projekt i wynikające z niego działania wpisują się
w Strategię Integracji i Aktywizacji Społecznej dla
Szklarskiej Poręby na lata 2008-2015, Priorytet 3. Promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzanie partycypacyjnego modelu gminy; Działanie
3.1. Wsparcie lokalnych inicjatyw, opartych o zasady
pomocniczości i partnerstwa, oraz 3.2 Aktywizacja społeczności lokalnych.

POBIEgLI W STYLU RETRO
Po raz XIII na trasach w
Górach Izerskich, w okolicy Stacji Turystycznej Orle
odbył się Bieg Izerski. Trasa tego bardziej rekreacyjnego, niż sportowego biegu
wynosiła 12 km.
W tym roku wystartowało 158 uczestników.
Wśród kobiet całe podium zajęły Czeszki: pierwsza był Ewa Irekovo z czasem 1:04,53, drugie miejsce
zajęła Mila Havlikova z
czasem 1:07,17, trzecie
Lenka Muzikova z czasem
1:09,01.
Na pierwszym miejscu
w kategorii mężczyzn był
Mieczysław Skowron z Jeleniej Góry z czasem 49:15, drugi Bieman
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Gotz z Czech z czasem
52:26 , trzeci Wojciech
Konopczyński z Zielonej
Góry z czasem 53:26.
W konkurencji najmłodszy zawodnik wygrał Tomas Ukroslav z
Czech, najstarszym zawodnikiem Biegu Izerskiego był Włodzimierz
Janosik z Łodzi.
Do atrakcji należy nagroda za ostatnie miejsce
– 0,5l w butelce z wizerunkiem schroniska
„Orle”. Każdego roku
walczą o nią najbardziej
ambitni biegacze, kończący w związku z tym
bieg już po ciemku...
Od siedmiu lat w ramach Biegu Izerskiego

odbył się także Narciarski Bieg Retro. Fantazja narciarzy w doborze retro strojów i
skompletowane przez nich zabytkowe narty, buty i kije naprawdę budzą podziw i robią wielkie wrażenie. Zawodnicy retro biegli na krótkim dystansie 3,5 km co, biorąc
pod uwagę sprzęt, i tak jest wyczynem. Wystartowało 69 uczestników. Tutaj również
wśród kobiet triumfowały Czeszki. Pierwsze
miejsce zajęła Hana Vrkoslav z czasem
26:26, drugie Renata Dudova z czasem
32:08, trzecie Jana Svedova z czasem 35:42.
W kategorii mężczyzn ponownie pierwsze miejsce zajął Mieczysław Skowron z czasem 22:34, drugi był Petr Rykr z Czech z czasem 23:59, trzecie miejsce zajął Petr May
również z Czech z czasem 24:17.
Na starcie i na mecie wszystkim tradycyjnie przygrywała muzyczna kapela.
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1% PODATKU

Czy usłyszymy piękny dźwięk organów
w Kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP w Szklarskiej Porębie
Dolnej?
Ofiarność mieszkańców Szklarskie Poręby znana jest wszystkim. Potrafimy
swoim zaangażowaniem wspierać tych,
którzy wsparcia potrzebują. Tak jest i tym
razem. W kościele p.w. Niepokalanego

Serca NMP w 1759r. po raz pierwszy zabrzmiały organy, zakupione dzięki ofiarności wiernych. Obecne organy należą do
niezwykle cennych instrumentów, znajdujących się na terenie naszego miasta.
Dzięki inicjatywie jaka zawiązała się
wśród mieszkańców - pragniemy rewitalizować ten zabytkowy instrument.
Zapraszamy wszystkich podatników

do przekazania 1% podatku na Towarzystwo Izerskie zarejestrowanego w KRS
pod nr 0000097019.
Towarzystwo Izerskie wszystkie wpływy przekaże na renowację organów. W
rocznym zeznaniu podatkowym (PIT - 36,
PIT - 36L, PIT - 37, PIT - 28, PIT - 38),
koniecznie należy dopisać „na organy
kościelne”. Można również podać swoje
nazwisko, w ten sposób darczyńca nie pozostanie anonimowy.

NAJLEPSI NA ROgATYCH
13 marca w Kowarach odbył się Finał
Ligi Sań Rogatych oraz „IX Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi – Wielki Festiwal Sanek". W imprezie wzięła
udział samorządowa delegacja ze Szklarskiej Poręby – sekretarz Miasta Feliks Rosik oraz pracownik Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Beata Holek. Nasza reprezentacja dostała nagrodę za najlepsze przebranie retro. Ale na
tym nie koniec.
W debiutującej w tym roku kategorii "I
Mistrzostwa Polski w Zjeździe Saniami
Rogatymi" zwyciężyli mieszkańcy Szklarskiej Poręby – Barbara Cygoń i Jakub
Pawłowski. Impreza w Kowarach cieszy
się bardzo dużym zainteresowaniem, co
owocuje współpracą między naszymi
miastami. My zapraszamy przedstawicieli Kowar do udziału w Slalomie Retro,
a nasza delegacja bierze aktywny udział w
Zjeździe Saniami Rogatymi. Choć, być
może warto rozważyć zjazd na saniach także w Szklarskiej Porębie? Nie robiąc
konkurencji imprezie, która kojarzy się z
Kowarami, lecz organizując stałe zjazdy
dla turystów, tak jak 100 lat temu.
Wszystkim zwycięzcom serdecznie
gratulujemy. (IT)

PRACA
Jak informują inwestorzy Dino Parku i
Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada,
w obu firmach rozpoczął się nabór pracowników. Szczegóły ofert zamieszczone
są na stronach internetowych www.dinopark.pl oraz www.parkesplanada.pl
6
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WIOSNA, ACH TO TY
I przyszła. Jak zwykle po zimie i zgodnie z terminem, w trzeciej dekadzie marca. Trochę za szybko zrobiło się ciepło,
przez co wytopiło śnieg nawet wysoko w
górach. Zwłaszcza, że w tym roku zima
choć mroźna, była skąpa jeśli chodzi o opady śniegu. Dlatego Wielkanoc nie upłynie
nam na nartach zjazdowych. Sezon się zakończył. Można jednak pobiegać na biegówkach. Choć to również już ostatnie dni,
chyba, że aura nas zaskoczy, jak zrobiła w
połowie października.
Na razie jednak trwają wiosenne porządki. Służby komunalne już od wielu dni
czyszczą ulice i chodniki z piasku. Przypominamy jednak, że znaczna część chodników powinna być posprzątana przez
właścicieli przyległych nieruchomości.
Wiosnę widać nie tylko w przyrodzie,
ale też i na wystawach sklepowych. Szkoda, że nie wszędzie. (red)

AURUN 3

20 marca w czasie zrównania dnia z
nocą w Starej Chacie Walońskiej w Szklarskiej Porębie odbyło się tradycyjne święto powitania wiosny
połączone z inauguracją
trzeciej monety Walońskiej – Auruna 3. Na ten
dzień przygotowano
specjalną, limitowana
edycję 160 sztuk monet
pozłacanych 24 karatowym złotem. Moneta
jest wzbogacona certyfikatem zaświadczającym o jej autentycz-

ności. Certyfikat został podpisany przez
Wielkiego Mistrza Walońskiego Juliusza
Naumowicza. Moneta przedstawia wizerunek Wiedźmy Walońskiej w otoczeniu
ziół karkonoskich w towarzystwie kruka
– strażnika pierwszego kręgu wtajemniczenia.

ZEBRANIE LOT
Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej zaprasza członków stowarzyszenia na zebranie 12 kwietnia 2010 (poniedziałek) o godzinie 17.00 w hotelu Bornit.
W programie między innymi: omówienie działań sezonu zimowego oraz planów na okres wiosenno-jesienny, przyjęcie nowych członków, dyskusja z władzami miasta. Zarząd przypomina o konieczności opłacenia zaległych składem za
rok 2009 najpóźniej do dnia 12 kwietnia
2010, najlepiej przelewem na konto stowarzyszenia. Nie uregulowanie składek
będzie równoznaczne z wykreśleniem ze
stowarzyszenia.

MAPA NA ROWER i WĘDRÓWKĘ
Lokalna Organizacja Turystyczna kolejny raz otrzymała dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego do planowanego wydawnictwa promocyjnego. W tym roku będzie to mapa szlaków pieszych i rowerowych Karkonoszy Zachodnich oraz Gór
Izerskich. Mapie towarzyszyć będzie przewodnik opisujący najciekawsze miejsca
oraz trasy rowerowe okolicy Szklarskiej
Poręby. Całość opisana ma być w trzech
wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i angielskiej. Komplet będzie rozprowadzany jak zwykle jako bezpłatne wydawnictwo i dostępny będzie w punktach
8

IT oraz podczas targów turystycznych.
Mapa wraz z przewodnikiem wydrukowane zostaną w nakładzie 10 tys. egz.
Zarówno na mapie jak i w przewodniku przeznaczone są miejsca pod reklamę.
Członkowie LOT z opłaconymi składkami otrzymają tradycyjnie 15% bonifikaty,
Reklama na mapach i przewodnikach
jest jedną z najlepszym form „drukowanej” promocji. Zwykłe katalogi reklamowe zazwyczaj po jednokrotnym przejrzeniu trafiają na makulaturę. Z mapami i
przewodnikami jest inaczej. Turyści je zachowują na następny raz lub też pożyczają

je rodzinie, znajomym. To trwała i skuteczna reklama i dobra inwestycja promocyjna.
Zainteresowany reklamą na mapie i w
przewodniku prosimy o kontakt email:
lot@szklarskaporeba.org (LOT)
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
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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