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FEStiWal narCiarStWa biEGoWEGo
Ski CroSS-Country 2012 SzklarSka Poręba Poland
Zapadła ostateczna decyzja. 17-19 lutego w Szklarskiej Porębie ścigać się będzie światowa czołówka biegaczy narciarskich. W słoweńskim Portoroż podczas
wiosennego kongresu Międzynarodowa
Federacja Narciarska (FIS) podjęła decyzję co do kształtu najbliższego pucharowego sezonu. Zdecydowano, że w Szklarskiej Porębie odbędą się dwa wyścigi
zaliczane do klasyfikacji pucharowej, a
trzeciego dnia World Uphill Trophy jako
zawody towarzyszące pod patronatem
FIS. Joerg Capol, dyrektor biegów FIS,
omawiając na Komisji Pucharu Świata kalendarz na sezon 2011/2012 te trzy dni,
które czekają Szklarską Porębę w lutym
przyszłego roku, nazwał festiwalem narciarstwa biegowego. I coś w tym jest, ponieważ przez 3 dni, choć w ramach jednej
dyscypliny, rozgrywane będą bardzo różne
wyścigi. W piątek 17 lutego sprint w
technice dowolnej i dzień później 10 km
klasykiem dla kobiet oraz 15 km klasykiem dla mężczyzn w ramach zawodów
Pucharu Świata, a w niedzielę FIS World
Uphill Trophy.
Wyłącznie dzięki dobrze prowadzonym od początku negocjacjom oraz dobrej
woli Joerga Capola, który polubił nasze
miasto, zorganizowane zostaną zawody i
na Polanie Jakuszyckiej i na Szrenicy. W
niedzielę 19 lutego będziemy mogli po raz
pierwszy wraz z milionami telewidzów na
świecie kibicować czołówce zawodników ścigających się po trasach zjazdowych na Szrenicy. Najpierw wbiegają
pod górę, a później zjadą nartostradą.
Impreza będzie miała charakter towarzyszący i Szklarska Poręba organizuje ją
bezpośrednio pod patronatem FIS - Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.
FIS od lat szuka sposobu, aby zwiększyć oglądalność biegów narciarskich.
Stąd m.in. pomysł na Tour de Ski - wieloetapowe zawody ze słynnym już podbiegiem pod Alpe Cermis w Val de Fieme.

World Uphill Trophy 2011

Jeśli zawody na Szrenicy z udziałem zawodników Pucharu Świata wypadną dobrze, wówczas można się spodziewać, że
FIS niedługo wstawi je do pucharowego
punktowanego kalendarza. A kto wie,
może za jakiś czas finał Tour de Ski będzie
właśnie w Szklarskiej Porębie? To, że
FIS zależy na zawodach na Szrenicy widać po układzie kalendarza. Celowo przesunięto pucharowe wyścigi na piątek i sobotę, aby w niedzielę zawodnicy mogli
jeszcze wystartować w biegu dodatkowym. Co prawda start nie jest obowiązkowy, ale pula nagród sięgająca 60 tysięcy
Euro powinna być odpowiednią zachętą.
Czołowi zawodnicy Świata będą mogli się
przekonać w niedzielę 19 lutego, czy
World Uphill Trophy jest dobrym pomysłem. Joerg Capol i Vegard Ulvgang są
przekonani, że jak zawodnicy poznają
Uphill Trophy, to je polubią. By wziąć
udział w tych zawodach swój kod FIS (warunek startu) odnowi Przewodniczący Komisji Pucharu Świata -Tiit Pekk.
Zawody Pucharu Świata w narciarstwie
biegowym zostały przyznane Szklarskiej
Porębie w rekordowym tempie. Samo-

rząd rozpoczął starania zaledwie przed
dwoma laty, prezentując nasze atuty na
kongresie w Dubrowniku. Na decyzję FIS
niewątpliwie wpłynął fakt, że w Szklarskiej
Porębie rozgrywany jest największy i najstarszy masowy bieg narciarski – Bieg Piastów. Te zawody od kilku lat zaliczane są
do Worldlopped czyli najważniejszych na
świecie długodystansowych masowych
biegów narciarskich. Na Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie rozgrywane są też najważniejsze krajowe zawody
w narciarstwie biegowym i biathlonie.
Drugim ważnym czynnikiem, który niewątpliwie miał wpływ na decyzję FIS są
sukcesy jakie w Pucharze Świata odnosi Justyna Kowalczyk. c.d. str. 2
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C.d. FEStiWal narCiarStWa biEGoWEGo
Po co nam Puchar Świata? Odpowiedź
jest prosta: dla promocji miasta. Szklarska
Poręba od kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie w dziedzinie narciarstwa biegowego. Niewątpliwie, dzięki temu co zrobiło
Stowarzyszenie Bieg Piastów, a w szczególności jego prezes Julian Gozdowski
oraz wiele innych osób, które od kilku lat
aktywnie wspierają rozwój i promocję tras
biegowych, dzisiaj Szklarska Poręba jest
najlepszym ośrodkiem narciarstwa biegowego w Polsce i nie mamy się czego wstydzić za granicami kraju. Dlatego trzeba pokazać naszą ofertę na zewnątrz. W ślad za
zawodnikami, miejsca startów odwiedzają
też kibice, którzy swych sił próbują na trasach Pucharu Świata. To ogromna międzynarodowa grupa, która nie przyjeżdża
tylko na jeden dzień. To amatorzy narciarstwa klasycznego, którzy przyjeżdżają na
kilka dni. Pytanie: czy przedsiębiorcy ze
Szklarskiej Poręby będą potrafić wykorzystać tę okazję? Samorząd robi wszystko, aby
zaprezentować miasto z jak najlepszej
strony i zachęcić do przyjazdu, ale reszta zależy już od przedsiębiorców, którzy albo
skorzystają, albo dadzą okazję do zarobku
konkurentom z Harrachova, a tak właśnie

było podczas ostatniego Biegu Piastów, gdy
duża ilość obcokrajowców spała właśnie w
Harrachovie, bo tam branża hotelarska
skonstruowała wspólną ofertę, którą prezentowała podczas targów czy w internecie.
Petra Majdić, najlepsza słoweńska zawodniczka już pogratulowała Szklarskiej
Porębie trzech narciarskich dni. Czy będzie to prawdziwe święto zależy już od
nas samych.

Petra Majdić gratuluje Jackowi Jaśkowiakowi (pełnomocnik burmistrza)
3-dniowych zawodów.

MatEMatyCy i PlaStyCy
W tegorocznej edycji Kangura Matematycznego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 wykazali się bardzo dobrą znajomością tej dziedziny nauki. Damian
Benecki z kl.Vb uzyskał wynik bardzo dobry i w nagrodę pojedzie do Centrum Kopernika w Warszawie, a Kacper Grzy-

PodWodny ŚWiat
Wystawa prac ceramicznych młodych talentów.
Dzięki warsztatom prowadzonym w
MOKSiAL-u odkrywamy młode talenty i dajemy im możliwość dalszego
rozwóju. Mowa tu m.in. o Katarzynie
Ulanowskiej i Karolinie Radziejewskiej, które wielokrotnie już zostały
docenione przyznaniem stypendium artystycznego przez Stowarzyszenie
„Puch Ostu”. Pierwszą wystawę prac
ceramicznych wykonanych w MOKSiAL-u będzie można podziwiać 1
czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego. Obejrzeć będzie można na niej
również prace młodych stypendystek.
2

Szklarska Poręba i Dolny Śląsk stoją
przed wielką szansą. Mamy możliwość
pokazania unikatowych tras biegowych o
długości ponad 100 kilometrów i zaprezentować walory turystyczne, uzdrowiskowe i kulturowe naszego województwa.
FIS dała nam szansę. Trzeba zakasać rękawy i pokazać, iż potrafimy pracować
równie solidnie, jak mieszkańcy Norwegii, czy Szwecji.

bowski z kl. VI uzyskał wyróżnienie i
otrzymał nagrodę książkową.
Uczniowie tej szkoły wzięli też udział
w konkursie plastycznym ogłoszonym
przez spółkę pożytku publicznego "Zeleznicni spolecnost Tanvald o.p.s.". Należało namalować lub w inny sposób przed-

stawić i nazwać bywalca tunelu, znajdującego się nieopodal stacji kolejowej w
czeskim Korenovie.
Przy tej okazji nawiązany został kontakt z Czechami. Dyrektor szkoły spotkała
się z Evą Zbrojową - burmistrzem Harrachova oraz starostą Korenova Petrem
Spetlakiem. Podczas rozmów omawiano
możliwości dalszej współpracy SP nr 1 ze
szkołami z Czech.

obWiESzCzEniE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w
Szklarskiej Porębie uchwały
Nr V/26/2011 z dnia 27 stycznia
2011 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów narciarstwa sportowego „Polana Jakuszycka” w Szklarskiej Porębie, obejmującego obszar wskazany na

załączniku graficznym do uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim
w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2,
58-580 Szklarska Poręba, w godzinach
pracy urzędu lub przesyłać pocztą w
terminie do dnia 22.06.2011 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
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uWaGa roboty droGoWE
Mieszkańcy Białej Doliny z jednej
strony z zadowoleniem patrzą na plac
budowy ul. Demokratów, a z drugiej
nieco są poddenerwowani utrudnieniami. Niestety, tych drugich się nie
uniknie, jeśli droga ma zostać wyremontowana.
Ulica Demokratów jest w zarządzenie władz powiatu i przez lata nie
można było się doprosić jej remontu.
Udało się to dzięki porozumieniu, jakie władze miasta zawarły ze Starostwem w ramach którego dołożyły do
remontu 300 tysięcy złotych. Miasto
zadbało też o taki zapis, który umożliwiał przełożenie pieniędzy na inne
zadania, jeśli koszt po przetargu okaże
się niższy od zaplanowanej kwoty na
remont. I tak też się stało. Remont Demokratów kosztuje mniej niż zakładały władze powiatu. Pieniądze, które
były zaplanowane na „dołożenie” do
ulicy Demokratów, ostatecznie trafią
na skończenie ulicy Górnej. W tym
roku też ma być wyremontowana
ulica Piastowska.
Jednak to nie wszystkie planowane
remonty. Rozstrzygnięty został prze-

targ na remont kilku ulic, w ramach
usuwania skutków powodzi. Miasto
na ten cel otrzymało milionowe dofinansowanie z MSWiA. W tym roku
odbudowana zostanie nawierzchnia
odcinków ulic Obrońców Pokoju,
Hofmana, Kopernika, Wolności i Armii Czerwonej. Uporządkowany ma
być też obszar za kinem przy ulicy
Franciszkańskiej. To szczególne miej-

sce, ponieważ właśnie stamtąd po
każdych dużych ulewach piasek wypływa na ulicę Franciszkańską aż do
skrzyżowania z Jedności Narodowej.
Po zakończeniu wszystkich remontów najważniejsze szlaki komunikacyjne w mieście będą już miały nową
nawierzchnię. (Red)

30 tySięCy niEWiEdzy
Pracownicy Urzędy Miasta od
wielu miesięcy prowadzą kontrole
nieruchomości miejskich. Skierowane
są one przede wszystkim w kierunku
wspólnot mieszkaniowych, które wykupiły kiedyś wyłącznie grunty po obrysie pod budynkami, a wykorzystują
podwórka, które są na terenach gminnych. O tej sprawie pisaliśmy już
wcześniej. Samorząd, aby zachęcić
wspólnoty do wykupu także działek
wokół budynków, podjął uchwałę w
której ustalono preferencyjne stawki.
Kontrole urzędników służyć mają
ujawnieniu faktycznego stanu. Ta
swoista inwentaryzacja terenów daje
światło na to, jak dużo miejskich
gruntów wykorzystywanych jest bezpłatnie. Często jest to po prostu nieświadome. Raz jest to komórka, innym razem ogródek warzywny.

Tymczasem wspólnota mieszkaniowa
w myśl prawa jeśli ma na podwórku
śmietnik, to powinna płacić za teren
pod kontenery. I najczęściej wszystko
jest szybko i sprawnie wyjaśniane i
prostowane. Podpisywane są umowy
i regulowane należności.
Zdarzają się jednak przypadki
szczególne. Pewna restauratorka z
centrum miasta od lat zajmuje część
miejskiego chodnika, na którym ustawia stoliki i krzesła. Sprawa wyszła na
jaw właśnie podczas rutynowej kontroli nieruchomości. W skierowanym
piśmie Urząd zaproponował, aby
sprawę formalnie uregulować podpisując umowę, ale jednocześnie zgodnie z przepisami naliczono kwoty za
bezumowne korzystanie za trzy lata
wstecz. W odpowiedzi restauratorka
poinformowała, że ogródek wykorzy-

stuje tylko przez 3 miesiące w roku, a
ponadto nie wiedziała, że chodnik należy do miasta. Niewiedza jak i nauka
niestety kosztują. Wszyscy są równi
wobec prawa. Jeśli emerytka płaci za
trzy lata wstecz wykorzystania miejskiego terenu pod ogródek warzywny,
to taksówkarz też powinien zapłacić za
wykorzystywanie miejskiego terenu
pod garaż. Zapłacić powinna też restauratorka, która od lat na miejskim
chodniku prowadzi działalność gospodarczą. Mało kto uwierzy, że chodnik pod ogródek zajmowany jest tylko
przez 3 miesiące, bo stoliki widać tam
każdego roku od kwietnia do października. Sprawa zapewne będzie się
ciągnąć i niewykluczone, że oprze się
na sądzie. Akurat w tym wypadku nie
będzie to pierwszy proces.
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kolEJ W SzklarSkiEJ PorębiE
Na rynku księgarskim ukazała się
ciekawa pozycja autorstwa Dominika
Kara zatytułowana „Kolej w Szklarskiej
Porębie” .Jak pisze autor we wstępie:
choć linię kolejową przez Szklarską
Porębę cechuje malownicze położenie,
wyjątkowy profil oraz interesujące rozwiązania techniczne infrastruktury i taboru w literaturze poświęcono jej do tej
pory zaledwie kilka zwięzłych artykułów w literaturze specjalistycznej. Nowa
pozycja tę lukę zapełnia. Dla naszego
miasta wydawnictwo jest ważne choćby
dlatego, że rozwój Szklarskiej Poręby,
jako znanego kurortu turystycznego na
początku XX w., był nierozerwalnie
związany właśnie z utworzeniem połączenia kolejowego.Rewitalizowane w
tamtym roku połączenie, popularnie
zwane „Koleją Izerską”, stało się również nową, ciekawą atrakcją turystyczną.Z informacji jakie uzyskaliśmy
od autora dowiadujemy się, że „Kolej w
Szklarskiej Porębie” to publikacja
przedstawiająca najbardziej malowniczy
fragment trasy z Jeleniej Góry. Opisuje
dzieje tego odcinka, przebieg, przewozy oraz wykorzystywany tabor. Na

90 stronach znalazło się 125 ilustracji,
w przeważającej większości dotąd niepublikowanych. Są to reprodukcje
przedwojennych widokówek oraz historyczne zdjęcia z archiwum kolei i
zbiorów prywatnych. Ideą książki było
komentowanie ilustracji tekstem, aby
ułatwić i uprzyjemnić lekturę nie tylko
pasjonatom kolejnictwa, ale wszystkim interesującym się pociągami i mającymi z nimi styczność przy okazji podróży do Szklarskiej Poręby. Więcej
informacji znajduje się na towarzyszącej projektowi stronie internetowej
www.KwSzP.Info „Kolej w Szklarskiej
Porębie” to kolejne ciekawe wydawnictwo dotyczące naszego miasta, które
ukazało się na przestrzeni ostatnich
kilku miesięcy. Wcześniej do naszych
rąk trafiła książka „Szklarska Poręba opowieść o ludziach i miejscu” Stowarzyszenia „Puch Ostu”. Obecnie do
kupienia jest „Monografia Szklarskiej
Poręby” Ivo Łaborewicza i Przemysława Wiatera. Rosnąca liczba publikacji cieszy, a także przybliża i oswaja
przestrzeń , w której mieszkamy - nasze miasto . (AK)

WEryFikaCJa danyCH FirM
W ewidencji działalności gospodarczej
nadal figurują wpisy, które w myśl obowiązujących przepisów są NIEAKTUALNE,
tzn. nie zawierają:numeru PESEL i NIP
oraz określenia przedmiotu wykonywanej
działalności zgodnie z aktualną Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007).
W zakresie ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca miał obowiązek:
1. do dnia 31 grudnia 2004r. – uzupełnić posiadany wpis o ww. dane (art. 8 ustawy z dnia
14 listopada 2003r. o zmienia ustawy Prawo
działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 217, poz. 2125);
2. do 31 grudnia 2009r. – zaktualizować
swoje zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej poprzez przeklasyfikowanie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej z kodów PKD 2004 na
kody PKD 2007 (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r., Dz. U. z
2007r., Nr 251, poz. 1885).
Ponadto od 1 lipca 2011 roku nastąpi centralizacja prowadzonej obecnie Ewidencji
Działalności Gospodarczej. Zostanie uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki. Obecne
organy ewidencyjne obowiązane są do przeniesienia w terminie do 31 grudnia 2011 roku
danych przedsiębiorców znajdujących się w
ich ewidencji do systemu teleinformatycz-

ProGraM Solarny
W dniu 22 czerwca 2011 r. zgłosiliśmy udział
Gminy Szklarska Poręba w programie realizowanym przez operatora programu przy wsparciu
naukowo-badawczym Fundacji Poszanowania
Energii oraz współpracy organizacyjnej Urzędu
Miejskiego pn. „Program dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych”.
W ramach programu operator wykonuje nie-
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odpłatną wycenę instalacji u uczestnika programu (beneficjenta), sporządza nieodpłatnie
projekt instalacji oraz przygotowuje dokumenty
niezbędne do przedłożenia w banku celem uzyskania dotacji. Instalatorami zestawów solarnych będą monterzy autoryzowani przez operatora. Operatorem programu jest firma Hetman-CB
Sp. z o.o.

nego CEIDG. W obrocie gospodarczym to
właśnie przedsiębiorca będzie ponosił konsekwencje braku aktualizacji wpisu.
W związku z powyższym wzywam
wszystkich przedsiębiorców, posiadających
nieaktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, do niezwłocznego uzupełnienia i zaktualizowania
powyższych danych (numer PESEL, PKD
2007) lub złożenia pisemnej informacji o zaprzestaniu wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.Wszelkie informacje
w ww. sprawie można uzyskać w Urzędzie
Miejskim, ul. Buczka 2 – pok. 3 u Pani
Agnieszki Swobody lub pod numerem telefonu 75 75 47 704.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne
posiadające prawo do dysponowania jedno- lub
wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne
lub wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory
słoneczne na własnych budynkach.
Szczegółowe informacje o celu, przedmiocie i
warunkach uczestnictwa w programie znajdują się
na stronie internetowej operatora programu:
www.hetman-cb.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ul. Buczka 2, pok.15, tel. 75/75 47 733
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WyGrali za Wolontariat
W konkursie programu „Szkoła
bez przemocy” na najlepszy projekt
wolontaryjny zwyciężyła Szkoła
Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie.
Opracowała projekt pt. „My dla
zwierząt” oraz powołała 10 – osobową Szkolną Grupę Wolontaryjną.
Jej członkowie realizowali szereg
działań wynikających z projektu w
okresie styczeń – kwiecień. 2011r.
Projekt „My dla zwierząt” okazał
się cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze strony,
uczniów , ale także ich rodziców.

Zwycięstwo w konkursie było możliwe
przede wszystkim dzięki wsparciu rodziców
naszych uczniów, którzy nie tylko zachęcali
dzieci do aktywnego udziału w wolontariacie, ale również sami chętnie udzielali pomocy Opiekunowi Projektu.Za zdobycie
pierwszego miejsca ufundowano udział w
Letniej Szkole Liderów Wolontariatu dla
dwóch wybranych, zgodnie z regulaminem,
najaktywniejszych uczniów - liderów szkolnych grup wolontariatu. Tegoroczna Letnia
Szkoła Liderów Wolontariatu odbywać się
będzie w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.
Letnia Szkoła to 10 - dniowy wyjazd wakacyjny, podczas którego oprócz atrakcji wypoczynkowych zaplanowane są warsztaty
dla młodych liderów wolontariatu oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

o MoŚCiE na izErzE i CzyniE SPołECznyM
radnyCH zE SzklarSkiEJ Poręby
Przez długie, minione lata z
izerskiego Orla do Jizerki można
się było dostać poprzez most
nad rwącą Izerą. Ma on swoją
barwną historię. W miejscu
drewnianego, który zniszczyła
powódź, wybudowany został w
1901 r. łukowy most żelbetonowy. Most na Izerze koło Bukovca był jednym z pionierskich
w skali europejskiej rozwiązań
budownictwa mostowego z użyciem żelbetu. W początkach lat
osiemdziesiątych został on bohatersko wysadzony i uległ niemal całkowitemu zniszczeniu, a
sprawcy do dziś nie chcą się
ujawnić. Szczęśliwie bliźniacza taka konstrukcja zachowała się nad Izerą w Korenovie w Údoli Naděje. W połowie lat dziewięćdziesiątych władze samorządowe
zaprzyjaźnionej gminy Kořenov wystąpiły
z inicjatywą odtworzenia przejścia granicznego i samego mostu. 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. Odtworzonego mostu pilnuje św. Jan

FEStiWal Muzyka SErC
Letnie koncerty zorganizowane w 4 miastach naszego regionu. Program przewiduje 10 koncertów festiwalowych i dwa koncerty towarzyszące. W tym roku Festiwal
będzie gościć w Szklarskiej Porębie, Jeleniej Górze, Karpaczu i Janowicach Wielkich.
Repertuar zespołów to różne style i epoki
muzyczne. Wysłuchać będzie można muzyki chóralnej, klasycznej, ale też jazzu i
folku.
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Koncerty w Szklarskiej Porębie:
29.06.2011, godz. 17.00 - Trio smyczkowe
"JAK Amadeusz", hotel "Bornit", ul.Mickiewicza 21
30.06.2011, godz. 20.00 - Tadeusz „ERROLL” Kosiński – pianista , standardy jazzowe, hotel „Gawra”, ul. Turystyczna 24 a
03.07.2011, godz. 20.00 - Chór „ŚWIATŁO
SERCA” dyrygent - Andrzej Gniewek, organy – Zenon Siewieńczuk, kościół p. w. Bo-

Nepomucen, rzeźba autorstwa Macieja Wokana ze Szklarskiej Poręby. W piątek 17 czerwca w godzinach popołudniowych radni Rady
Miasta Szklarska Poręba po raz kolejny po czterech latach postanowili
społecznie przeprowadzić renowację
drewnianego mostu. Na miejsce
przybyli prawie wszyscy, łącznie z
burmistrzami Grzegorzem Sokolińskim i Arkadiuszem Wichniakiem.
Praca, pomimo cięcia nieznośnych
muszek izerskich, została ukończona, a most wygląda dziś jak
nowy. Należy mieć nadzieję, że i w
przyszłości kolejne Rady Miasta
będą się odpowiednio troszczyć o
ten jeden z najpiękniejszych zakątków Gór
naszych Izerskich.
(Przemysław Wiater)

Z ostatniej chwili: 16 lipca będziemy obchodzić 7 rocznicę odbudowy mostka na
Izerce. Będzie to radosny piknik o międzynarodowym polsko-czeskim zasięgu.
żego Ciała
05.07.2011, godz. 20.00 - Karkonoski zespół
folkowy „SZYSZAK”, hotel „Gawra”, ul.
Turystyczna 24 a
Szczegóły Festiwalu można znaleźć na
stronie www.muzykaserc.pl
Fundacja KARKONOSZE - MUZYKA
SERC prowadzi sprzedaż cegiełek wartościowych, które będzie można nabyć po każdym koncercie. O celach zbiórki można
przeczytać na stronie www.muzykaserc.pl.
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uWaGa ŻMiJE!!!
W związku ze zgłoszeniami zauważenia w okolicznych lasach żmij
przypominamy zasady postępowania
w razie napotkania tych gadów. Ponieważ żmija jest podobna do zupełnie niegroźnego zaskrońca podajemy
jak rozróżnić zaskrońca od żmii zygzakowatej.
Cechy charakterystyczne żmii zygzakowatej (Vipera berus)
Przeciętna długość tego węża to
około 40-70cm, największe okazy
mogą mieć nawet ponad 90cm długości. Żmije te nie należą do dużych,
samce zwykle nie przekraczają 60cm
a samica 75. Samice są grubsze od
samców. Żmije zygzakowate mają
dość krępą budowę ciała
Oko zaopatrzone jest w pionową,
soczewkowatą źrenice. Znane są trzy
podstawowe odmiany barwne żmii
zygzakowatej. Pierwsza z nich to odmiana srebrna bądź popielata, która
przeważnie występuje u samców. Samice jak i młode są przeważnie brunatne, (rzadko) brązowe, rdzawe. Najrzadszą do spotkania jest odmiana
melanistyczna (czarna). Żmija zygzakowata prowadzi nocny, a przy tym
naziemny tryb życia.. Poluje zwykle
w nocy, bądź późnym popołudniem.
Żmija zygzakowata jest gatunkiem
jajożyworodnym, w miocie znajduje
się od 5-25 młodych.
Cechy charakterystyczne zaskrońca
zwyczajnego (Natrix natrix)
Zaskroniec zwyczajny jest najpospolitszym polskim wężem. Jego bardzo charakterystyczną cechą są dwie

żółte plamy z tyłu głowy. Wierzch ma
szarawy, czasami lekko brunatny, bardzo często z ciemnymi plamami. Zaskrońce rosną do 100cm, jednak zwykle spotykane są okazy 60-80cm.
Zaskroniec zwyczajny zasiedla te
same obszary co nasza jedyna Polska
Żmija – żmija zygzakowata.
Jak rozróżnić zaskrońca zwyczajnego od żmii zygzakowatej ?
Są pewne charakterystyczne cechy, które można wykorzystać przy
porównaniu tych węży. I tutaj właśnie
wymienię je wszystkie w punktach :
1) Zaskroniec zwyczajny ma mniej
oddzieloną głowę od ciała niż żmija
zygzakowata - to ze względów braku
gruczołów jadowych, które znajdują
się tuż za oczami u Żmii.
2) Zaskroniec zwyczajny posiada na
głowie dwie charakterystyczne plamki
koloru żółtego, czasem jest to biały
kolor, natomiast żmija ma kolor jednolity, bez plamek na głowie.
3) Żmija ma masywniejszą budowę od
zaskrońca. Przeważnie są one niewiele krótsze. Zaskrońce mają szczupłą budowę ciała.
4) Żmija zygzakowata posiada bardzo
charakterystyczny zygzak, który ciągnie się przez całe ciało żmii. Zaskroniec nie posiada czegoś takiego,
ma kolor jednolity z drobnymi nieregularnymi plamkami. Należy dodać,
że odmiana melanistyczna żmii ma ten
zygzak nie widoczny, bądź ledwo widoczny przy bliższym spotkaniu - takiego jednak unikamy.
Oba te węże unikają spotkania z

żmija zygzakowata
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człowiekiem. Żmija nie kąsa tak "od
siebie". Kąsa tylko przy próbie złapania jej. Zaskroniec rzadko kąsa, częściej
z kloaki wypuszcza cuchnącą ciecz o
zapachu piżma. Jad żmii zygzakowatej jest mieszaniną kilku toksyn o różnorakim działaniu: uszkadzającym
układ nerwowy, powodującym martwicę tkanek, zmniejszającym krzepliwość krwi, zmiany rytmu pracy serca.
Po ukąszeniu na skórze poszkodowanego pozostają dwie charakterystyczne
ranki. Ukąszenie jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci i osób starszych.
Od 1986 roku żmija zygzakowata jest
objęta całkowitą ochroną gatunkową.
Nie wolno jej zabijać!!
(Opracowano na podstawie artykułu Jakuba Świeckiego ”Jak rozróżnić zaskrońca od żmii zygzakowatej”)
W razie spotkania węża pozostawić
go w spokoju - nie ruszać go i nie
drażnić. W razie ukąszenia natychmiast wezwać Pogotowie Ratunkowe, lub przewieźć poszkodowanego do Szpitala Wojewódzkiego w
Jeleniej Górze w celu podania antidotum (surowicę można podawać
tylko w warunkach szpitalnych).
Gdy ujawnimy w miejscu publicznym żmiję zygzakowatą mogącą stanowić potencjalne zagrożenie dla ludzi o jej usunięcie wzywamy Straż
Pożarną tel. 998
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
UM Szklarska Poręba
Stanisław Włodarczyk

zaskroniec zwyczajny
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PodSuMoWaniE MaGiStrali trÓJkoWEJ
10 dni, 900 kilometrów i 11 śmiałków na
rowerach. Tak w skrócie można opisać III
Edycję Trójkowej Magistrali Rowerowej.
Rowerzyści w ciągu 11 dni odwiedzili
w sumie 10 miast partnerskich projektu:
Jawor, Żórawinę, Ostrzeszów, Wartę,
Kutno, Wyszogród, Jednorożec, Kolno,
Giżycko, Augustów. W każdym z tych
miast a także w czasie jazdy rowerzyści
byli przyjmowani niezwykle gorąco i serdecznie.
Przy okazji Magistrali w każdym z etapowych miast odbywały się rowerowe zabawy ruchowe, rajdy rowerowe, egzaminy
na kartę rowerową lub wyścigi rowerowe. Nowością były zawody w Spiningu czyli trzy rowery stacjonarne, 9 osobowa ekipa, 60 minut i rekord do pobicia.
Już wiemy, że najlepszy wynik ustanowiła
drużyna z Jednorożca - 103,271 km. w
ciągu godziny.
Przez cały czas trwania Magistrali na
antenie Programu Trzeciego Polskiego
Radia można było usłyszeć relacja Hen-

ryka Sytnera. Radiowa Trójka jest medialnym partnerem projektu Trójkowa
Magistrala Rowerowa.
To była już III edycja Trójkowej Magistrali Rowerowej . Przejazd na dwóch

kółkach spod Szrenicy do Augustowa to
sposób na niekonwencjonalne uczczenie
współpracy Szklarskiej Poręby z wieloletnimi partnerami naszego miasta: Augustowem i Radiową TRÓJKĄ.

uPiorny barSzCz

krESoWiaCy
W SzklarSkiEJ

W obszarze kotliny Jeleniogórskiej a także
na terenie Szklarskiej Poręby występują skupiska toksycznej rośliny: barszczu Sosnowskiego. Zieloną, biało kwitnącą roślinę nietrudno przeoczyć. Na terenie miasta porasta
pobocza dróg, pobrzeża rzek, nasypy kolejowe
czy przyleśne polany. Nie zwalczana rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Roślina zawiera
związki toksyczne. Kontakt z barszczem jest
bardzo niebezpieczny, wywołuje zmiany
skórne powodując oparzenia II i III stopnia.
Dlatego należy prowadzić akcje informacyjne
wśród dzieci i młodzieży by były świadome zagrożenia. Zwalczanie barszczu jest obowiązkiem właścicieli nieruchomości na których występuje.Zwalczać barszcz można mechanicznie
i chemicznie. Służby miejskie rozpoczęły
niszczenie barszczu porastającego na gruntach
stanowiących własność miasta.Tylko systematyczne i skrupulatne niszczenie roślin może dać efekty.
W przeciwnym wypadku będzie to przysłowiowa walka z
wiatrakami.
Barszcz Sosnowskiego
(Heracleum Sosnowski Manden) – (za wikipedią) gatunek
rośliny zielonej należący do
rodziny selerowców (Apiaceace). Pochodzi z rejonu Kaukazu. Gatunek opisany po raz
pierwszy przez badacza flory
Kaukazu Dimitrija Sosnowskiego w 1944 r., na którego

cześć nadano mu nazwę. Wysokość do 4 m,
średnica kwiatostanu do 70 cm. Rozprzestrzenił się na teren Europy po części za przyczyną człowieka. Nasadzany był w ogrodach
jako roślina ozdobna a w latach 50 do 70 XX
wieku wprowadzony do upraw w krajach
RWPG jako roślina pastewna. Po niedługim
czasie, ze względu na poważne zagrożenia dla
ludzi podczas uprawy i zbiorów, upraw zaniechano. Dziś traktowany jest jako roślina inwazyjna, niezwykle trudna do wyplenienia, powoduje degradację środowiska przyrodniczego
i ogranicza dostępność terenu.
Kolonie barszczu na trasie z Miłkowa do
Mysłakowic i z Sobieszowa do Piechowic prezentują się niezwykle okazale i malowniczo.
Tablica ostrzegawcza na fotografii godna skali
zagrożenia. (Red)

Szklarska Poręba po raz kolejny gościć będzie polonijne zespoły z Białorusi i Ukrainy.
W dniach 01 – 10.07 zespoły wystąpią min. w
na scenie w parku miejskim „Esplanada”, kościołach p.w. Bożego Ciała i M.M. Kolbe.
„Kresowiacy” to polski , kameralny chór z
Lidy na Białorusi – liczy 8 osób. Kierownikiem
jest Anna Komińcz.Chór istnieje od 20 lat,
śpiewa na cztery głosy. W repertuarze mają
„Kresowiacy” wiele pięknych pieśni patriotycznych, religijnych, ludowych i klasycznych. „Kresowiacy” występowali w Polsce w
wielu miejscowościach, m. in. w Krakowie,
Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu i kilku innych miejscowościach Dolnego Śląska.
„Białe Skrzydła” to 60-cio osobowy, amatorski zespół taneczny z Mołodeczna na Białorusi. Do Polski przyjedzie w składzie 25 osobowym. Kierownikiem i choreografem jest
Wiktor Baranowicz, członek zarządu Związku
Polaków na Białorusi. W repertuarze zespołu
są tańce różnych narodowości, m. in.: polskie,
białoruskie, cygańskie i greckie.Zespół prowadzony jest na wysokim poziomie artystycznym. Otrzymał on Grand Prix na Festiwalu Kultury Kresowej w Mrągowie w 2009
roku. Wiktor Baranowicz zaś, za działalność
na polu szerzenia kultury polskiej, został odznaczony w 2010 r. Krzyżem Zasługi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego B.
Zdrojewskiego.2 lipca o godz. 18.00 w Kościele p.w. M.M. Kolbe i o godz. 19.00 w kościele p.w. "Bożego Ciała" wystąpi zespół "Kresowiacy".
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dziEŃ dziECka na orlEJ SkalE
Pensjonat Orla Skała zorganizował dla
najmłodszych mieszkańców Szklarskiej
Poręby festyn z okazji Dnia Dziecka. Festyn odbył się wprawdzie 4 a nie 1
czerwca, ale dzięki temu mogły w nim
wziąć udział maluchy wraz z rodzicami i
dziadkami. Niemal przez cały dzień przez
polanę koło pensjonatu przewijały się
całe rodziny i każde dziecko mgło liczyć
na wiele atrakcji. Nie zabrakło tego co

wszystkie maluchy lubią najbardziej czyli:
dmuchanej zjeżdżalni, waty cukrowej,
malowania twarzy, skakania na trampolinie, a nawet strzelania z łuku. Każdy mógł
wziąć udział w w loterii, której główną
wygrana był rower. Dzieci i dorośli obejrzeli pokaz tańca klasycznego Baletu Sofja. Na kiermaszu charytatywnym, z którego dochód przeznaczono
na
„Światełko” świetlicę środowiskową w

FEStyn rodzinny
Dnia 05.06.2011 r. przy Parafii M.M.
Kolbego odbył się Integracyjny Festyn
Rodzinny, który zorganizowano w partnerstwie przez: Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej, Parafię św. Maksymiliana M.
Kolbego, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej oraz Dom Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży „Caritas”, w ramach projektu systemowego „Ja
wam jeszcze pokażę – krok w stronę aktywizacji i integracji mieszkańców Szklarskiej Poręby, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej, w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Festyn rozpoczął się Mszą świętą o godzinie 12:00.
O godzinie 13:00 zaczęły się występy
artystyczne. Na początku wystąpiły dzieci
z Przedszkola Samorządowego nr 1 i 2,
następnie Zespół „Karkonosze” z Mysłakowic, Sylwia Lolo z DPS Caritas oraz
wielu uzdolnionych młodych ludzi. Odbyły się zabawy z wodzirejem, konkursy
z nagrodami, zabawy dla dzieci i rodziców.

Szklarskiej Porębie Dolnej, sprzedawano
prace dzieci z miejscowych szkół. Dla najmłodszych organizowano warsztaty i konkursy. Dzieci, zmęczone bieganiem i licznymi rozrywkami mogły wzmocnić się
jedząc lody, kiełbaski, ciasta i popcorn.
Festyn Rekreacyjno Familijny Szklarska - Dolna Orla Skała zorganizowany został pod patronatem burmistrza Szklarskiej
Poręby.

Impreza miała jeszcze wiele innych atrakcji tj.:
- malowanie twarzy najmłodszym;
- dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci;
- trampolina
Towarzyszyły nam smaczna kuchnia
oraz sprzedaż wypieków domowej roboty,
gdzie dochód ze sprzedaży przeznaczony
zostanie na cele charytatywne.
Pogoda dopisała, co sprzyjało frekwencji i zadowoleniu wszystkich uczestników.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie
festynu.
(Violetta Lepak)

Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2, tel. 75 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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