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35 raz na Polanie

Bieg Piastów to prawdziwe święto miłośników nart biegowych. Od 35 lat co
roku przyciąga na Polanę Jakuszycką fanów tej wspaniałej, ogólnorozwojowej
dyscypliny.
Profesjonalizm w przygotowaniu tych
zawodów jak i świetnie przygotowane

trasy sprawiły, że od 13 czerwca 2008
roku BIEG PIASTÓW jest członkiem
WORLDLOPPET (Worldloppet Ski Federation) - Światowej Ligi Biegów Długodystansowych, do której należy obecnie piętnaście biegów z całego świata.
Dzięki temu Bieg Piastów stał się ważną

imprezą narciarską na świecie.
Ma to odbicie na listach startowych.
Blisko 5 tysięcy zawodników wzięło
udział w tegorocznej edycji imprezy.
Wśród nich na starcie zawodów stanęło1200 biegaczy z 28 krajów, w tym z
tak odległych jak: Australia, Andora, Japonia, Kanada czy Stany Zjednoczone.
Niestety, ale ponad połowa z nich mieszkała w Harrachovie. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: hotele i
pensjonaty z Harrachova stworzyły
wspólną ofertę. Zawodnikom oferowały
nie tylko nocleg i wyżywienie, ale również
transport z i na lotnisko w Pradze oraz codzienny transport na treningi i zawody. Takiej oferty nie przygotował nikt ze Szklarskiej Poręby. c.d. str. 2
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C.D. 35 raz na Polanie
Wzrasta popularność Biegu Piastów i
jego prestiż, jak również co roku wyższy
jest poziom przygotowania biegaczy. Stali
bywalcy Biegu podkreślają, że nowi zawodnicy skutecznie podnoszą poprzeczkę
w trakcie zawodów. Bieg Piastów to jednak impreza, w której udział może wziąć
każdy. Obok prawdziwych „wyjadaczy”
na starcie stają amatorzy, dla których
ukończenie 50, 26 czy choćby 10 kilometrowego dystansu to prawdziwy wyczyn.
Wśród nich są również zawodnicy niepełnosprawni, osoby bardzo młode i już w
podeszłym wieku. Obok dorosłych swych
sił próbowały również maluchy w Narciarskiej Przygodzie Przedszkolaka i starsze dzieci w Wyprawie Polarnej Zuchów.
Narciarstwo biegowe to bowiem dys-

Pary ze Szklarskiej Poręby z długim
stażem małżeńskim otrzymały medale
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
„Za długoletnie pożycie małżeńskie”
uhonorowani zostali: Józefa i Wiesław
Broś, Marianna i Mieczysław Dynius,
Hanna i Andrzej Sikorscy, Teresa i Jan
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cyplina sportu, którą uprawiać może
każdy, niezależnie od tuszy, wieku i przygotowania. Wspaniale relaksuje i utrzymuje organizm w dobrej kondycji.
Tegoroczny Bieg Piastów wygrał Viktor Novotny z Czech z czasem 2:16:21.
Tuż za nim, ze stratą jednej sekundy, uplasował się Polak Mariusz Michałek z Istebnej. Mariusz Michałek przez długi czas
prowadził w trakcie biegu. Jego rywale
jednak dogonili go na zjazdach.
Co prawda, na linii mety, jako pierwszy wjechał mieszkaniec Harrachova, jednak po protestach innych zawodników
sam wycofał się z zawodów. Jak się okazało kilkanaście kilometrów przed metą
zmienił on narty, co jest regulaminowo zabronione. (AK)

Na wniosek Szklarskiej Poręby Julian Gozdowski, organizator i komandor
Biegu Piastów został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski za wybitne zasługi na rzecz upowszechniania sportów masowych i popularyzowania narciarstwa biegowego
w Polsce, za działalność społeczną i organizatorską. Aktu dekoracji, w imieniu
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dokonał doradca prezydenta Roman Kuźniar. Za zasługi w popularyzowaniu narciarstwa biegowego w Polsce
Srebrnym Krzyżem Zasługi został odznaczony Dariusz Serafin, major straży
granicznej i wicekomandor biegu. Natomiast Brązowy Krzyż Zasługi przyznano wiceprezes Stowarzyszenia Bieg
Piastów, Dorocie Mężyk-Anufrowicz.

MaŁŻeŃSKie MeDale
Stoińscy, Teresa i Tadeusz Mania oraz Janina i Mirosław Skalik.
Medale wyróżnionym parom wręczył
burmistrz Szklarskiej Poręby podczas

uroczystości w kawiarni Kaprys. Wszystkim uhonorowanym małżonkom gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego
w kolejnych latach wspólnego życia.
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DrUGie PoDeJŚCie Do DeMoKraTÓW

Czy ulica Demokratów doczeka się w
końcu nowej nawierzchni? Samorząd
Szklarskiej Poręby kolejny raz wyraził
zgodę, aby dofinansować remont tej powiatowej drogi.

Pomoc finansowa dla Powiatu Jeleniogórskiego udzielona będzie na przebudowę dróg powiatowych: Demokratów,
Górnej i Piastowskiej. W pierwszej kolejności ma być przeprowadzona przebu-

dowa ulica Demokratów – droga powiatowa nr 2732D w Szklarskiej Porębie.
Środki pochodzić będą z budżetu Powiatu w ramach przyznanej Promesy BUSKŻ-I-5901-4/11 na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych w wysokości
1.500.000,00 zł oraz z budżetu Szklarskiej
Poręby do wysokości 350.000 zł. Jeśli w
przetargu uzyskane kwoty będą niższe,
pozostałe środki będą przeznaczone na
przebudowę dróg powiatowych – Górnej
i Piastowskiej.
Czy tym razem Starostwo dotrzyma
słowa i zrealizuje zawarte porozumienie?
Podobny „montaż” finansowy” był zaplanowany na jesieni. Ale wówczas Starostwo nie znalazło firmy, która przeprowadziłaby remont ulicy Demokratów i
wszystkie pieniądze przeznaczyło na remont drogi do Karpacza, której i tak nie
skończono, mimo że prace prowadzono w
mrozach i śniegu wbrew wszelkim zasadom technologii budowy dróg. (RED)

HUBerTUS

na MieSzKania
Samorząd podjął decyzję o przebudowie dawnego budynku pensjonatowego
„Hubertus” na mieszkania komunalne.
W budynku przy ulicy Obrońców Pokoju
planowanych jest 7 mieszkań socjalnych.
Zajmą je osoby, które choć znalazły się w
trudnej życiowo sytuacji materialnej,
mimo wszystko opłacają rachunki i dbają
o mieszkania. W budynku tym powstaną
małe mieszkania typu kawalerki, w tym
będzie po jednym lokalu dla osoby niepełnosprawnej i matki z dzieckiem. Przebudowa „Hubertusa” rozpocznie się w
tym roku. (RED)

noWe zaSaDY SPrzeDaŻY nierUCHoMoŚCi
Przypominamy, że Rada Miasta zmieniła uchwałę w w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości
stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości lokalowych.
Uchwała ta wprowadza zmiany w
stawkach procentowych bonifikat, które
będą maleć z każdym rokiem o 5 procent.
Innymi słowy im szybciej wykupione zostanie mieszkanie, tym więcej można zaoszczędzić. W tym roku Rada Miasta
ustaliła bonifikatę w wysokości 90% ceny
nabycia lokalu lub jego części. W przyszłym roku będzie to już 85% i kolejnych

latach o następne 5% mniej.
Podobne rozwiązanie z malejącą bonifikatą ma być wprowadzone przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na własność. Na razie jednak w tym wypadku
obowiązuje uchwała, która wprowadza
jedną 80% stawkę.
Nowe zasady mają zachęcić do jak najszybszego wykupu nieruchomości: zarówno mieszkań komunalnych, jak i gruntów pod nimi oraz gruntów będących w
dzierżawie wieczystej.
Sprawa dotyczy również podwórek
przy budynkach wielorodzinnych. Przez

całe lata mieszkania sprzedawane były
wraz z gruntami, ale tylko po obrysie
domu. Teraz chodzi o to, aby wspólnoty
mieszkaniowy wykupiły także podwórka,
na których często stoją komórki, śmietniki
czy po prostu parkowane są samochody.
W ogólnym kilkuletnim rozrachunku taniej będzie wykupić działkę, na której stoi
budynek niż płacić czynsz za korzystanie
z gminnego terenu. To samo dotyczy
wieczystego użytkowania, które jest systematycznie przeszacowane i kolejni użytkownicy otrzymują opłaty o kilkaset procent wyższe. (RED)
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DeKlaraCJa izerSKa
Polskie i czeskie samorządy, organizacje
społeczne, nadleśnictwa a nawet media podpisały się pod „Deklaracją Izerską”. Jest to
dokument, który ma w przyszłości spowodować, że Góry Izerskie będą się rozwijać,
zwłaszcza pod kątem turystycznym. W deklaracji czytamy m.in.: „będziemy inicjowali, wspierali i promowali istniejące oraz
nowe przedsięwzięcia turystyczne i sportowe, edukacyjne, kulturowe i społeczne,
wspólnie realizowali projekty zmierzające
do integracji społeczności lokalnych – będziemy wypracowywali regionalną markę
„GÓRY IZERSKIE”.
/.../ Celem naszych działań będzie stworzenie m. in. sieci szlaków turystycznych
wraz z infrastrukturą, w obszarze polskich
i czeskich Gór Izerskich oraz sąsiednich regionów, z uwzględnieniem zasad poszanowania środowiska naturalnego, przy udziale
Partnerów społecznych, samorządowych i
gospodarczych - co jest naturalnym kierunkiem rozwoju tych obszarów.

Uważamy, iż formułą dobrze służącą realizacji naszego przedsięwzięcia winno stać
się, powołane w nieodległej przyszłości, Polsko – Czeskie Partnerstwo „FORUM IZERSKIE”. Wynika to z przekonania, iż rozwój
regionu i zagospodarowanie turystyczne
Gór Izerskich – zgodne z zasadami ekorozwoju - powinno być realizowane w szero-

WzaJeMna ProMoCJa
Od kilku tygodni mieszkańcy i turyści jadący w kierunku wyciągów na Szrenicę mijają olbrzymi bilboard reklamujący Görlitz.
Podobnie promowana jest Szklarska Poręba
w Görlitz.

Pierwsze kontakty z przedstawicielami
Spółki Europastadt Görlitz Zgorzelec GmbH
a Referatem Promocji Miasta w Szklarskiej
Porębie miały miejsce już latem zeszłego
roku.

kim kontekście problemów społecznych i
gospodarczych – z wykorzystaniem lokalnych tradycji i dorobku wieloletniej współpracy.”
Inicjatorem deklaracji jest Towarzystwo
Izerskie, które od lat działa na rzecz rozwoju
Gór Izerskich. (RED)

Początkowo współpraca polegała na wzajemnej wymianie materiałów promocyjnych naszych miast. Jednak z czasem powstał pomysł na stworzenie bardziej
spektakularnej akcji promocyjnej.
Na początku grudnia zeszłego roku zostało podpisane porozumienie o wzajemnej
współpracy, czego efektem są stojące po obu
stronach granic duże bilboardy reklamujące
w Szklarskiej Porębie Gorlitz, a w Gorlitz
Szklarską Porębę.
Należy również dodać, że po upływie roku
(okres na jaki został zamontowany bilboard)
miasto będzie mogło wynajmować powierzchnię reklamową i tym sposobem poniesione koszty na montaż tablicy zwrócą się.
W niedalekiej przyszłości planowane są
dalsze tego typu działania z Europastadt ,
które pozwolą nam na realizację kolejnych
projektów.
Tematyka bilboardu będzie zmieniana 2
razy do roku odpowiednio na zimową i letnią.

noCna PoMoC MeDYCzna
Spore zaniepokojenie wywołała informacja o tym, że od marca w Szklarskiej Porębie w weekendy i w nocy nie ma dyżurujących lekarzy. Niestety jest to prawdziwa
informacja, a decyzje w tej sprawie podjął
Narodowy Fundusz Zdrowia. To efekt reformy, jaką wprowadził NFZ w całym kraju,
4

który w przypadku Kotliny Jeleniogórskiej
uznał, że w nocy wystarczy lekarz przyjmujący w Jeleniej Górze.
Swój sprzeciw w tej sprawie do kierownictwa NFZ skierował burmistrz Grzegorz Sokoliński, który w piśmie zwrócił uwagę na
znaczną odległość miasta od szpitala w Jele-

niej Górze. Burmistrz podkreślił również, że
Szklarska Poręba jest miastem turystycznym,
w którym w sezonie przebywa dodatkowo
kilka tysięcy osób pozbawionych w tej chwili
nocnej i weekendowej pomocy lekarskiej i
zmuszonych do wyjazdu do Jeleniej Góry. Na
razie pismo pozostało bez odpowiedzi. (RED)
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SPiS PoWSzeCHnY 2011
1 kwietnia rozpoczyna się Narodowy Spis
Powszechny Ludności i Mieszkań. Od tego
dnia nasze domy odwiedzać będą rachmistrzowie, którzy zadawać będą pytania dotyczące m.in. demografii, edukacji, zasobności
naszych portfeli, źródeł utrzymania, wyzna-
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nia. Na terenie Szklarskiej Poręby jest 5
rachmistrzów uprawnionych do zadawania
pytań. Ich legitymacje publikujemy poniżej.
Rachmistrzowie są zobowiązani do zachowania tajemnicy. Zebrane dane trafią do
Głównego Urzędu Statystycznego, gdzie
anonimowo zostaną poddane
dalszym badaniom.
Spis powszechny jest obowiązkowy, co oznacza, że nie
można odmówić udzielenia
informacji.
Osoby objęte spisem oraz
spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do
udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z
prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, z
zastrzeżeniem art. 6 ust. 3.
W dniach od 1 do 17
marca 2011 r. w ramach prac
przygotowawczych zostanie
przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód
przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie
upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego
zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego
oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady
w terenie rachmistrzowie
będą przeprowadzać od 8
kwietnia do 30 czerwca
2011r.
W trakcie spisu rachmistrzowie udadzą się do osób,
które nie skorzystały z możli-

wości przekazania danych w drodze samospisu
internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu (tj. od 1 kwietnia 2011 r.) formularze elektroniczne przeznaczone do samospisu
internetowego zostaną udostępnione na stronach www.stat.gov.pl i www.spis.gov.pl. Samospis internetowy trwa do 16 czerwca 2011
r. To jest naprawdę proste!
Rachmistrzowie uczestnicząc w obchodzie
przedspisowym i spisie nie mogą angażować
się w prace i działania inne niż spisowe (np.
roznoszenie ulotek reklamowych), wykorzystując w tym celu dla uwiarygodnienia
identyfikator rachmistrza spisowego.
Podstawy prawne
• Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym
spisie powszechnym ludności i mieszkań w
2011 roku (Dz. U. z 26 marca 2010r., Nr 47,
poz. 277)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30
sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego
wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób (Dz. U.
Nr 169, poz. 1138)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13
grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu rozpowszechniania audycji propagujących ideę narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
(Dz. U. Nr 241, poz. 1615)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17
grudnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia za
wykonywanie czynności związanych z narodowym spisem powszechnym ludności i
mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 239, poz.
1595)
• Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej
w sprawie Spisu ludności i mieszkań 2011
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie spisów powszechnych
ludności i mieszkań (z komentarzem)
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zMianY TeCHniCzne
Spore zamieszanie wywołała informacja o wycofaniu przez Radę Miasta
uchwały, na podstawie której Szklarska Poręba miała objąć dodatkowe udziały w
spółce KSWiK. Emisja dodatkowych
udziałów i podwyższenie kapitału zakładowego spółki są niezbędne, aby Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji
miał pieniądze na rozliczenie całego projektu i tym samym nie przepadła unijna dotacja. W tym celu na początku lutego Rada
Miasta podjęła uchwałę wyrażając zgodę
na objęcie dodatkowych udziałów w
KSWiK. Ale pod koniec lutego Rada Miasta wycofała się z tej decyzji. Dlaczego?
Powodem bynajmniej nie jest nie chęć
do objęcia tych udziałów. Wręcz prze-

ciwnie. Szklarska Poręba obejmie dodatkowe udziały, jednak do tego nie jest już
potrzebna uchwała podjęta na początku lutego. Rada Miasta przegłosowała bowiem
inną uchwałę, która reguluje zasady na jakich miasto Szklarska Poręba może wnosić wkłady oraz obejmować, cofać, nabywać i zbywać udziały i akcje w
spółkach prawa handlowego. Wynika z
niej, że „Wnoszenie wkładów i obejmowanie udziałów lub akcji w zamian za
wkłady pieniężne oraz nabywanie udziałów lub akcji następuje w kwotach przewidzianych na ten cel w budżecie miasta.”
Zmiana ma więc wyłącznie charakter
techniczny. Objęcie udziałów w KSWiK
zostanie dokonane, ale na podstawie innej

uchwały, która zastąpiła wcześniejszą.
(RED)

BezPraWne
oDWoŁanie
Prezes KSWiK w październiku został
odwołany niezgodnie z prawem – tak
orzekł sąd I instancji. Skargę na decyzję
Rady Nadzorczej złożyła Szklarska Poręba. Sąd nie miał wątpliwości, że złamane zostały przepisy kodeksu spółek
handlowych. To pokazuje kompetencje
członków Rady Nadzorczej, którzy podjęli uchwałę niezgodą z prawem.

SzKolna reJonizaCJa
Rada Miasta podjęła
uchwałę w sprawie sieci publicznych szkół podstawowych
oraz ich obwodów (Uchwała
Nr VI/41/11). Upraszczając
sprawę, chodzi o rejonizację i
przypisanie ulic do konkretnych szkół. Wynika to z zasad
przyznawania rządowej dotacji
oświatowej. Małe, kilkuosobowe klasy, według tych zasad,
nie są finansowane. Najbardziej efektywny współczynnik
subwencji jest dla klas, do których uczęszcza co najmniej 28
dzieci. Od wielu lat subwencja
oświatowa przyznawana miastu jest niewystarczająca i tylko
nieco przekracza 2 mln złotych. Tymczasem na oświatę w
mieście potrzebnych jest ponad
5 mln złotych. Dlatego samorządu nie stać na utrzymanie
kilkuosobowych klas. Stąd rejonizacja.
Oczywiście przypisanie
dziecka do konkretnej szkoły
nie jest ostateczne i przymusowe. Wykaz ulic wchodzących w skład obwodu danej
szkoły oznacza, że w tej konkretnej placówce oczekuje
miejsce na dziecko z danej
ulicy. Zmiana szkoły jest możliwa, pod warunkiem, że w
szkole tej są wolne miejsca. Jeśli klasa jest już za duża, dy6

rektor szkoły jest zobowiązany odmówić przyjęcia
dziecka spoza swojego rejonu.
Natomiast nie ma prawa odmówić przyjęcia dziecka ze
swojego obwodu. To spowoduje, że klasy w obu podstawówkach będą podobnej wielkości.
Szkolnictwo w mieście wymaga dalszej reformy, jednak
samorząd zaprzecza pogłoskom o likwidacji kolejnej
szkoły. Nie ma takich planów.
Szkoła Podstawowa nr 1 jest
za mała, aby pomieścić
wszystkich uczniów. Nie ma
też możliwości jej rozbudowy.
Nikt też nie chce, aby dzieci
uczyły się na zmiany. To oznacza, że w Szklarskiej Porębie
nadal będą działały dwie
szkoły, jednak wydatki na
oświatę muszą być bardziej
racjonalne. (RED)
WYKAZ ULIC WCHODZĄCYCH W SKŁAD OBWODU SZKOŁY PODSTAWOWEJ:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI,
UL. 1 MAJA 32
1. Broniewskiego,
2. Czecha,
3. Caritas,
4. Chopina,
5. Gimnazjalna,
6. Hutnicza,

7. Jakuszyce,
8. Jedności Narodowej,
9. Kasprowicza,
10. Kilińskiego,
11. Kołłątaja,
12. Krasickiego,
13. Krasińskiego,
14. Krótka,
15. Leśna,
16. 1 Maja,
17. Makuszyńskiego,
18. Mała,
19. Mickiewicza,
20. Moniuszki,
21. Narciarska,
22. Objazdowa,
23. Odrodzenia,
24. Okrzei,
25. Orle,
26. Osiedle Huty,
27. Parkowa,
28. Potokowa,
29. Prusa,
30. Słoneczna,
31. Sikorskiego,
32. Stroma,
33. Szosa Czeska,
34. Tetmajera,
35. Turystyczna,
36. Urocza,
37. Wesoła,
38. Wiosenna,
39. Wrzosowa,
40. Wysoka,
41. Wzgórze Paderewskiego.
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
IM. WLASTIMILA HOFMANA,
UL. 11 LISTOPADA 2
1. Armii Czerwonej,
2. Armii Krajowej,
3. Armii Ludowej,
4. Batalionów Chłopskich,
5. Brzozowa,
6. Buczka,
7. Cicha,
8. Demokratów,

9. Dolna,
10. Dworcowa,
11. Franciszkańska,
12. Górna,
13. Hofmana,
14. Jeleniogórska,
15. Kolejowa,
16. Konopnicka,
17. Kopernika,
18. Kościuszki,
19. 11 Listopada,
20. Ludowa,
21. Matejki,
22. Morcinka,
23. Muzealna,
24. Obrońców Pokoju,
25. Oficerska,
26. Orla Skała,
27. Osiedle Grottgera,
28. Osiedle Janosika,
29. Osiedle Klimczoka,
30. Osiedle Podgórze,
31. Orzeszkowej,
32. Partyzantów,
33. Piastowska,
34. Plac Sportowy,
35. Podsudecka,
36. Pstrowskiego,
37. Rataja,
38. Sanatoryjna,
39. Schroniskowa,
40. Słoneczna Polana,
41. Słowackiego,
42. Skargi,
43. Spokojna,
44. Szklana,
45. Szpitalna,
46. Świerkowa,
47. Waryńskiego,
48. Wiejska,
49. Wojska Polskiego,
50. Wolności,
51. Wyszyńskiego,
52. Zielona,
53. Zdrojowa,
54. Żeromskiego.
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MarKa SzKlarSKieJ PoręBY
Cały sezon zimowy Szklarska Poręba była obecna w ogólnopolskich
i regionalnych mediach. Nie było
weekendu aby spod Szrenicy nie
nadawano audycji na żywo, zarówno
radiowych jak i telewizyjnych. Przedstawiciele niemal wszystkich najważniejszych ogólnokrajowych stacji gościli u nas tej zimy. Mówili o
tym jak Szklarska Poręba jest piękna,
ile wspaniałych imprez się tu odbywa, jak jesteśmy świetnie przygotowani do zimy. Wspominali o nowych inwestycjach: nowej kolei linowej na
Szrenicę, zjeżdżalni grawitacyjnej i Dinoparku. Wszystkie wejścia były niezwykle dynamiczne, kolorowe i często dowcipne. Zasługa leży nie tylko po stronie
profesjonalnych ekip telewizyjnych czy radiowych, ale przede wszystkim po stronie
mieszkańców Szklarskiej Poręby. To
dzięki ich zaangażowaniu, często zupełnie
bezinteresownemu, Szklarska Poręba buduje swoja markę jako nowoczesny górski kurort, pełen zapalonych do nowych
pomysłów mieszkańców, którzy szukają
inspiracji w historii, tradycji i nieograniczonych możliwościach tego miejsca.
Przed kamerami i mikrofonami stawali organizatorzy Mistrzostw Świata w Narciarstwie Biegowym w 2012 roku, „retro
zawodnicy”, dzieci ze szkółek narciarskich, GOPR-owcy, właściciele i pomy-

słodawcy nowych atrakcji, gwiazdy wypoczywające w naszym mieście i chwalące
Szklarska Porębę i wiele, wiele innych
osób. Niezwykle cenna była przy tym pomoc stowarzyszeń i organizacji wspomagających od strony technicznej wejścia na
antenę. Przedstawiciele naszej Straży Pożarnej, którzy potrafili przyjechać o godz.
4.00 rano aby rozpalić wielkie ognisko palące się podczas porannych wejść do TVP
Info, funkcjonariusze Policji, Goprowcy,
pan Janusz Adamczuk z ekipą z szałasu
Żywca, firma Sudety Lift, MZGL, Przedszkole Narciarskie, pracownicy Referatu
Promocji Miasta, oraz MOKSIAL-u wszyscy oni przyczynili się do tego, że
marka naszego miasta staje się coraz silniejsza. Jednak jej budowanie to nie kwestia jednego sezonu i kilkudziesięciu wejść
radiowych i telewizyjnych. To praca na

Kino oranGe
Po raz trzeci w mieście gościliśmy Objazdowe Kino Orange. Tym razem to Hotel Bornit zamienił się w salę kinową z
czerwonym dywanem.
Można też napisać, że kinomani poczuli klimat prawdziwej Gali Oskarowej,
bowiem jeden z wyświetlanych filmów:
"Jak zostać Królem" właśnie zdobył
cztery statuetki.
Nasi mieszkańcy oraz turyści licznie
przybyli do „kina”. Okazało się, że frekwencja przerosła możliwości "metra-

żowe" sali.
Na zakończenie wieczoru, z okazji
zbliżającego się Dnia Kobiet, każda pani
otrzymała symbolicznego tulipana z życzeniami od Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Aktywności Lokalnej.
MOKSiAL dziękuje Dyrektorowi hotelu"Bornit" za bezpłatne użyczenie sali i
parkingów dla kinomanów, oraz kwiaciarni Pani Doroty Nowak "Stokroty u
Doroty". (AK)

Terra Bez STreSU
Kolejne spotkanie z cyklu Terra Incognita było prawdziwą niespodzianką dla
miłośników programu III Polskiego Radia
poszukujących użytecznej instrukcji obsługi... codzienności.
Gwiazdą była bowiem Grażyna Dobroń – dziennikarka „Radiowej Trójki”

prowadząca na antenie inspirujący program „Instrukcja obsługi człowieka” - o
tym jak żyć, co robić, by być sobą w pełni,
jak zachować zdrowie, dobrze jeść i właściwie odpoczywać.
O tym właśnie rozmawiano podczas
ostatniego spotkania Terra Incognita. Tym

lata, ale praca która opłaci się nam
wszystkim. Po bardzo udanym sezonie
zimowym, zwłaszcza w kontekście
ościennych miejscowości turystycznych, czaka nas nowe wyzwanie. Sezon letni. Stopniały śniegi, wybierają
się do nas turyści, którzy chcą wędrować po Karkonoszach i Górach Izerskich, a także odpoczywać od miejskiego zgiełku i brudu. Zafundujmy im
czystą Szklarską Porębę. Nie możemy
im zagwarantować pogody, ale możemy im zapewnić komfort wypoczynku w zadbanym mieście. Wystarczy
posprzątać wokół własnej posesji, zagrabić liście, wyrzucić stare śmieci. To też jest
budowanie silnej marki naszego miasta. To
od nas zależy z czym hasło „Szklarska Poręba” będzie się kojarzyło w Polsce i na
świecie. Czy z nowoczesnym, czystym kurortem dbającym o swego klienta, czy z zaściankowym turystycznym miasteczkiem
nieudolnie goniącym za konkurencją.
Artur Żmijewski - znany aktor, podczas
jednej z trójkowych audycji prowadzonych w lutym przez Marka Niedźwieckiego spod Szrenicy, publicznie przyznał
się do miłości jaką darzy nasze miasto. Takich osób jest wiele. Postarajmy się aby
było ich jeszcze więcej. Wspólnie zadbajmy o markę Szklarskiej Poręby.
Grażyna Biederman
Kierownik Referatu Promocji Miasta

TanieJ Dla
PŁYWaKÓW
Hotel Bornit wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom wielu mieszkańców Szklarskiej Poręby, wprowadził karnety pływackie. Oferta jest kusząca, ponieważ jest o
40% tańsza od pojedynczych biletów. Jednak jej zasady są tak skonstruowane, że karnety są skierowane do osób, które faktycznie chcą systematycznie korzystać z
oferty basenu. (RED)
razem poznawaliśmy samych siebie. Grażyna Dobroń opowiadała m.in. o tym jak
radzić sobie ze stresem. Pokazała kilka
ciekawych ćwiczeń relaksujących.
Na koniec z okazji Dnia Kobiet i w ramach podziękowań dziennikarce kwiaty
wręczył burmistrz Grzegorz Sokoliński.
Spotkanie z cyklu Terra Incognita zorganizował Referat Promocji Miasta. (AK)
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narCiarSKie naDzieJe
Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła VI Mistrzostwom
Przedszkolaków w Narciarstwie
Zjazdowym, które odbyły się w
niedzielę 13 marca.
Na starcie stanęło 25 maluchów. Zjazdom, jak zawsze, towarzyszyły wielkie emocje zarówno po stronie małych
zawodników jak i ich rodziców i
dziadków.
Podczas tej edycji zawodów
slalom został ustawiony w dolnej
części nartostrady Puchatek przez
Macieja Wilczyńskiego z Szkoły
Górskiej Wyrypa. Marcowe
słońce rozpuściło nieco śnieg, liczyło się więc mocne odepchnięcie na starcie. Wiedzieli o tym ro-

Wyniki
Rocznik 2007-2006 dziewczęta i chłopcy
1. Kot Maja
PS nr 27 Jelenia Góra
1. Kałwa Adam PS Piechowice
2. Lipczyński Mateusz PS nr 14 Cieplice
3. Kaźmierski Jarema
Janowice Wielkie
Rocznik 2005-2004 dziewczęta
1. Pasler Nadia PS nr 2 Szklarska Poręba
2. Świtalska Malwina
PS nr 1 Szklarska
3. Kaczmarska Nina
PS nr 2 Szklarska
Rocznik 2005-2004 chłopcy
1. Żmudziński Wiktor
PS nr 2 Szklarska
2. Kamiński Wiktor
PS nr 1 Szklarska
3. Jutka Paweł PS Mysłakowice

dzice krzycząc w ślad za startującymi „Odepchnij się, odepchnij i rura... !”.
Dzięki Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu AS z Jeleniej Góry przeprowadzono profesjonalny pomiar czasu. Style jazdy były różne, od pługu
lekceważącego wyznaczoną
trasę po jazdę na krawędziach.
Wszystkim jednak dopisywały wyśmienite humory. Każdy
z zawodników dostał dyplom i
medal za uczestnictwo, najlepsi
odpowiednio: złoty, srebrny i
brązowy medal oraz zaproszenie
na zjazdy na Alpine Coaster
ufundowane przez Rodzinny
Park Rozrywki Esplanada.
Organizatorem narciarskiej
zabawy było Przedszkole Samorządowe nr 2 oraz Klub Sportowy „Szrenica”. (AK)
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