BIULETYN DLA MIESZKAŃCÓW

Szklarska Poręba

POD SZRENICą
Nr 2/09 (24) bezpłatny Miejski Biuletyn Informacyjny 12 lutego 2009

BUDŻET 2009
Pod koniec stycznia Rada Miasta przyjęła uchwałę budżetową. Wynika z niej,
że w tym roku dochody miasta zaplanowano na poziomie ponad 21 milionów
złotych, a wydatki na poziomie 31 milionów. Deficyt budżetowy zostanie pokryty głównie z kredytów i dotacji.
Prawie 11,5 mln złotych budżetu obejmuje wydatki inwestycyjne. To rekordowa
kwota. Najwięcej pieniędzy pochłonie
kompleksowy remont ulicy 11 listopada.
Kosztorys według dokumentacji, przygotowanej przed ponad 3 laty, opiewa na ponad 7 mln złotych. Połowa wydatków na
przebudowę tej ulicy zostanie pokryta z pieniędzy unijnych Regionalnego Programu
Operacyjnego. Jednak zanim do tego dojdzie, gmina musi sama wydać całą kwotę,
a zwrot 50 procent kosztów nastąpi po zakończeniu budowy.
Drugą co do wielkości kosztów dużą inwestycją jest budynek socjalny z kilkudziesięcioma mieszkaniami przy ulicy Waryńskiego. Budowa domu pochłonie prawie 2,2
mln złotych, z czego 430000 złotych miasto
otrzyma dotację. Tak, więc bezpośrednio z
budżetu na ten cel wydamy 1,7 mln złotych.
Budowa budynku socjalnego jest niezbędna, aby wywołać ruch w zasobach komunalnych. W dalszej kolejności planowana jest
budowa jeszcze dwóch budynków: kolejnego socjalnego oraz komunalnego, co
ma znacznie wpłynąć na skrócenie listy
oczekujących na mieszkania i uporządkować sytuację w zasobach komunalnych.
Trzecią pod względem kosztów inwestycją jest budowa kompleksu dwóch boisk
sportowych i budynku socjalnego w ramach programu Orlik 2012. Na ten cel w budżecie zarezerwowano 1,2 mln złotych, z
czego połowa ma pochodzić z dotacji celowej. Nie mniej zanim miasto otrzyma zwrot
kosztów, wcześniej musi zainwestować
swoje pieniądze. Prawie 600 tysięcy kosztować będzie wykonanie trybun i oświetlenia na boisku przy ulicy Waryńskiego.
375 tysięcy złotych będzie kosztować zakończenie budowy nawrotni dla autobusów
przy ulicy Uroczej. Jak ważna i przydatna to
inwestycja można było się przekonać tej
zimy już wielokrotnie, bo autobusy nie wjeżdżają już w rejon parkingów przy ulicy Turystycznej i nie blokują dojazdu dla samochodów osobowych.
Wydatkiem inwestycyjnym jest też przygotowanie dokumentacji budowlanej, stu-

dium wykonalności i raportu oddziaływania
na środowisko nowej ulicy, która ma połączyć rejon parkingów na ulicy Turystycznej
z szosą Czeską. Dzięki tej nowej ulicy odciążony zostanie ruch samochodów na ulicy 1 Maja i Kilińskiego. Do wyciągu na Szrenicę będzie też można dojechać od strony
drogi krajowej nr 3, gdzie przy „Szosie
Czeskiej” u podnóża góry Przedział planowane są parkingi, zarówno dla przyszłego
nowego kompleksu narciarskiego jak i obecnego systemu na Szrenicy.
Do wydatków na dokumentację zaliczyć
należy też 140 000 złotych na studium wykonalności termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej. Jest to niezbędny
wydatek, aby wraz z kilkoma innymi gminami
móc sięgnąć po unijne pieniądze przeznaczone na ten cel.
Wśród wydatków budżetowych warto
zwrócić uwagę na działania z zakresu upowszechniania turystyki. Na promocję miasta
(w mediach, na targach, organizacja imprez,
tablice informacyjne, wydawnictwa reklamowe itp.) przeznaczono w tym roku pół miliona złotych. Ale to nie wszystko, bo pieniądze na promocje miasta są też w dziale
„administracja publiczna”, gdzie zapisane
jest prawie 400 tysięcy złotych. W sumie to
rekordowa kwota, ale zwrócić też należy
uwagę na fakt, że w ubiegłym roku znacząco
wzrosły wpływy z opłaty miejscowej, które
wyniosły 750 tysięcy złotych. To jest o połowię więcej niż 2 lata temu.
Dochody Szklarskiej Poręby wciąż nie są
jednak wysokie. Bieżące wynoszą nieco ponad 16,2 mln złotych (mimo znacznej poprawy wpływów podatkowych). W tym są za-

równo dochody własne pochodzące z podatków i opłat, jak i dotacje celowe na zadania np. z zakresu oświaty. Dotacje są na
poziomie 2,5 mln złotych, co wciąż jest za
mało na wszystkie wydatki związane ze
szkolnictwem. Dlatego oświata nadal będzie dofinansowywana z dochodów własnych gminy. Bardzo dużą część budżetu pochłaniają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wynoszą ponad
7 mln złotych. Zwrócić jednak należy, że
te pieniądze przeznaczone są dla wszystkich gminnych jednostek: straży miejskiej,
straży pożarnej, pracowników MOPS,
MZGL, szkół, przedszkoli, urzędu miasta i,
będącego w organizacji, domu kultury.
Obiegowa opinia, że administracja w Szklarskiej Porębie kosztuje bardzo dużo jest nieprawdziwa. Ranking gmin przeprowadzony
kilka miesięcy temu przez Nowiny Jeleniogórskie polegał na porównaniu wprost kosztów utrzymania tzw. „urzędu” bez podziału
merytorycznego tych wydatków. Większość
gmin nie utrzymuje straży pożarnej i straży
miejskiej, a Szklarska Poręba takie jednostki
utrzymuje. Straż Pożarna z nazwy co prawda jest „ochotniczą”, jednak włączona jest
do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co oznacza, że dyżury pełnione są
przez całą dobę i część obsady strażaków
jest etatowa. Jeśli chcemy, żeby straż pożarna szybko dojechała do pożaru, musimy
jako miasto wydawać na jej utrzymanie.
Czytając budżet Szklarskiej Poręby na rok
2009 warto zwrócić uwagę, że zaplanowane
wydatki nie są pokrywane z wyprzedaży majątku gminnego. To nie oznacza, że nie
będą sprzedawane opuszczane systematycznie dzierżawione pensjonaty. Wręcz
przeciwnie. Wpływy ze sprzedaży pokrywać
będą koszty kredytów, co umożliwi w kolejnych latach zaciąganie nowych pożyczek i
prowadzenie kolejnych inwestycji. (BZ)
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śniEgoLEPy Po PrzErwiE
Już po raz siódmy uczestnicy
Mistrzostw Polski w Rzeźbie ze
Śniegu - Śniegolepy udowodnili
obserwatorom, jury a przede
wszystkim sobie samym, że z 1,5
m pryzmy śniegu można wyczarować naprawdę złożone, ciekawe
formy. W ruch poszły piły, szpachelki, łyżki, noże, kielnie a nawet
maczeta i łyżka do butów. Aby zrealizować swoje projekty ekipy mozolnie dłubały, cięły, formowały i
dolepiały. I tak po 5 godzinach wytrwałej pracy zebranym dookoła widzom ukazały się wspaniałe rzeźby śnieżne, zadziwiające nie tylko
pomysłowością autorów, ale także
detalami, precyzyjnie uformowanymi w tak trudnym materiale, jakim jest śnieg.
Pierwszą nagrodę zdobyła drużyna Jaromiry ze Szklarskiej Poręby za "Ławkę rezerwowych".
Załoga Pani Marii Misztal usadziła na ławce snowbordzistę z deską
i kuflem piwa. Na drugim miejscu
znalazł się "Smok"drużyny Kolorowe Łapy, natomiast trzecim miej-

scem uhonorowano drużynę Śnieżynek za rzeźbę pt. "Coś pięknego" a będącą w rzeczywistości figurą króla z...bosymi stopami.
Poza konkursem pokazowe rzeźby wykonali artyści z Akademii
Sztuk Pięknych we Wrocławiu
oraz artyści Szklarskiej Poręby Maciej Wokan i Grzegorz Pawłowski. Na koniec wszystkie rzeźby zostały fantastycznie podświetlone przez firmę Philips.
Impreza odbywała się po 2 letniej przerwie spowodowanej brakiem śniegu. Imprezę zorganizował Referat Promocji Miasta.
Tekst i foto Edyta Głębocka

Patroni medialni imprezy: Polskie Radio Trójka, Gazeta Wyborcza, Nowiny Jeleniogórskie.
Sponsorzy: Philips i Karkonoski
Festiwal Światła, Hotel"Las", Bergson, Interferie
Hotel „Bornit”,
Sudety Lift,
LOT, Karkonoski Park Naro28 lutego 2009 gwiazdy polskiego showbiznesu pojawią się w Szklardowy.
skiej Porębie. Wezmą Oni udział w kolejnej edycji imprezy Gwiazdy na Śniegu – imprezy, która już na dobre wpisała się do kalendarza zimowych wydarzeń w naszym mieście.
Gwiazdy mają do pokonania trasę slalomu giganta ustawionego na stoku SkiAreny Szrenicy. Obok Gwiazd w imprezie biorą też udział dziennikarze Radiowej Trójki.
Tego samego dnia przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę odbędzie się
Turniej Miast Przyjaciół Trójki – sportowe potyczki z przymróżeniem oka,
w których udział wezmą drużyny ze Szklarskiej Poręby, Augustowa i Radiowej Trójki.
IV Slalom Retro również odbędzie się 28 lutego 2009 przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. Impreza zaczynie się o godzinie 15:00 pokazem
mody retro i konkursami. Slalom zacznie się o godzinie 16:00 a zapisywać można się już od godziny 14:00. Imprezę organizuje Referat Promocji
Miasta. Serdecznie zapraszamy.

gwiazDy na śniEgU

konkUrS foTograficzny
Referat Promocji Miasta, Sportu i Turystyki oraz
Philips – Karkonoski Festiwal Światła i portal Jelonka.com ogłosiły konkurs na najlepszą fotografię
z imprezy ŚNIEGOLEPY 2009. Przyszło tak dużo
bardzo ciekawych prac, że komisja musiał przesunąć termin rozstrzygnięcia konkursu. Zdjęcia można obejrzeć na www.szklarskaporeba.pl
Nagrody konkursie ufundowała firma Philips.

BaBiniEc nighT Jam SESSion

I miejsce - Radosław Pelisiak

07 lutego 2009 na stoku Babiniec w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach
odbyły się zawody freestylowe snowboard / narty. Na starcie zameldowało
się kilkunastu narciarzy i snowboardzistów. Zawody miały charakter jamu,
więc przez pierwszą część imprezy uczestnicy jeździli w stylu dowolnym.
Z całej grupy zawodników jury wybrało 5 snowboardzistów i 5 narciarzy,
którzy wystąpili w finale. 3 pokazowe przejazdy finalistów zadecydowały
o końcowej klasyfikacji. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 12 lutego 2009 nr 2/09 (24)

3

miSTrz zE SzkLarSkiEJ
Paralotniarstwo, choć w Karkonoszach
wciąż zabronione, staje się coraz bardziej popularne. Właśnie pod Szrenicą wyrastają
prawdziwi mistrzowie tego sportu. Jest nim
Marcin Gorayski, który ubiegły rok zamknął
wieloma znaczącymi sukcesami. Jego osiągnięcia są imponujące. Wystarczy wspomnieć, że pod koniec 2008 roku w Brazylii zajął 2 miejsce w elitarnych zawodach Xceara,
pobijając tam rekord Polski w długości przelotu. I to dwukrotnie: 359 km i 360 km w linii
prostej. Lot trwał ponad 10 godzin! Ale łatwo
nie było. Marcin Gorayski tak wspomina brazylijskie polowanie na rekord:
„Już kilka dni minęło odkąd przyjechaliśmy
i mimo całkiem niezłych warunków nie udawało nam się pokonać magicznej
odległości 300km.
Pierwszy dzień
to lot zapoznawczy do miasta oddalonego o 40 km.
W drugi dzień
przerażony wizją
lotu w rosnące po
horyzont krzaki
Catinga ląduję po
70 km (na siłę próbowałem trzymać
się jedynej asfaltowej drogi w okolicy lecąc w pół
wiatru ). Tego dnia
Peson leci ponad
200, ale za to ja w
drodze powrotnej
zostaję zaproszony przez lokalesów
na obiad , który jem z myślą , że jeśli to przeżyję to od tej pory mogę jeść już wszystko. Następne latanie to uporczywy lot wzdłuż jedynych w okolicy asfaltowych dróg (większość
w pół wiatru) co owocuje przeleceniem 260 km
i lądowaniem przed wieczorem. Po takim locie przemyślałem kilka rzeczy i już wiem, że
aby coś zawalczyć to trzeba troszkę zaryzykować i polecieć w te cholerne kolczaste krzaki Catinga. Kolejny dzień odpoczynek po
długim powrocie; decyzja jedziemy na rybę ponoć najlepsza w okolicy. Fakt pyszna ryba, której nazwy nie mogę wymówić, w sosie z krewetkami . Aby dodać pikanterii polewamy z naszym kierowcą potrawę sosem chili. Wieczorem i w nocy poważnie choruję po tym
przysmaku. Mocno osłabiony rano jednak decyduję się startować. Jak zwykle wygląda na
mega warun decyzja - lecimy. Po 40 kilometrach koniec chmur. Mozolna walka w bezchmurnej termice. 140km dalej mam dość ląduję . Peson ma to samo zdanie – nie warto
się katować, jutro pewnie będzie lepiej. Po lądowaniu okazuje się, iż zatrucie, odwodnienie i tabletki zwalają mnie z nóg. Dobrze, że
szofer zbiera mnie prosto z lądowiska, czułem,

4

że bez niego źle by ze mną było. Problemy z
chodzeniem, wymioty i takie tam, halucynacje - ogólnie masakra. Do nocy prawie mi
przeszło. Okazało się, że przerobiłem wszystkie możliwe skutki uboczne tabletek na rozwolnienie. Kolejny lot wspólnie z Pesonem .
Rzucamy się w krzaki w bezchmurnej termice no i proszę godzina 14 i mamy 200.Niestety
nie dane nam było dolecieć to pięknych cumulusów na horyzoncie. Padamy zwiani w jakąś dolinkę z kilkoma domami. A już się cieszyliśmy.
Trzy dni przerwy i w drogę. Peson daje
w glebę na początku, niestety lecę sam.Trzeba walczyć . Najpierw standard Quixeramobim (miasto oddalone o 40 km) potem już tyl-

przełożenie na kilometry . Udało mi się dogonić , a później przegonić Oliviera , który odszedł na trasę ponad godzinę wcześniej i wylądować przed szóstą , czyli prawie po ciemku, na jedynym w okolicy placu pośród krzewów Catinga. Dolot robiłem już pod wiatr , który zmienił się przy ziemi (a wiało niemało , bo
na połówce gazu i odpuszczonych trymerach
miałem max 30km/h). Trzeba było zaryzykować. Przed samym lądowaniem licznik przeskoczył z 359 na 360 km. Czyli poprawiłem poprzedni rekord o kilometr. Warto było. Powrót
całą noc do hotelu i dłuuuugi odpoczynek. Następne dni odpuściłem. Ten dobry warun raczej się już skończył, nikt już podczas naszego
dalszego pobytu nic wielkiego nie poleciał.
PS. Śmiesznie wyszło,
bo okazało się, że mimo iż
wykonałem w czasie zawodów tylko 2 loty na 3 liczące się do klasyfikacji,
zająłem 2 miejsce w xcearze 2008. Za rok jak się
uda niewątpliwie pojawię
się tu ponownie.”
I tego właśnie życzmy
panu Marcinowi. A Radzie
Naukowej Karkonoskiego
Parku Narodowego życzmy, aby zmieniła nieżyciowe przepisy zabraniające
startów z terenu Karkonoskiego Parku Narodowego.
Skądinąd wiadomo, że są
prowadzone rozmowy w
sprawie wydzielenia miejsc
do startu na terenie KPN.
fot. Artur Wójcik

ko ta parszywa Catinga po horyzont. Pilnuję
wysokości choć to nie jest proste.Chmury nie
działają tam gdzie powinny, wszystko jakieś
takie nielogiczne. Mimo wszystko patrzę na
zegarek i o 12:30 mam 140 km, jak nie dam
gdzieś w glebę to może coś z tego będzie. Po
tej myśli zjeżdżam w 6 metrowym duszeniu do
samej ziemi. 50 metrów nad ziemią łapię słabego bąbla z którym dryfuje nad jeziorko oraz
krzaki po horyzont. Jakbym się nie zabrał to
nawet grzybiarze by mnie na jesień nie znaleźli :-D. Udało się, lecę dalej teraz jakoś już
jakoś łatwiej. Dotrwałem do końca termiki no
i udało się: na gpsie widzę 359 km w linii prostej. Po lądowaniu wita mnie ponad setka dzieci, która w barwnym pochodzie odprowadza
mnie do drogi. 8 godzinny powrót do hotelu i
kilka dni odpoczynku od latania.
Kolejna szansa pojawia się 3 dni później. Podobna sytuacja; Peson daje w glebę
na początku a ja bez specjalnej wiary w warun lecę dalej sam. Do 160 km praktycznie w
bezchmurnej termice , ale za to potem wszystko rusza i robi się wspaniale. Długie odcinki
po prostej bez kręcenia, odpuszczone trymery
i ponad połowa spida na przeskokach dają

Marcin Gorayski
2006 rok
Mistrz Polski w przelotach
Klubowy Mistrz Polski w przelotach
Wykonanie najdłuższego lotu z Polskich gór
2007 rok
Mistrz Polski w przelotach
Klubowy wice mistrz Polski w przelotach
Wykonanie rekordowego lotu na terenie Polski
Przelecenie łącznej ilości pokonanych kilometrów w jednym sezonie
Zajęcie 1 miejsca w paralotniowym pucharze
Dzikowca 2007
2008 rok
Wice mistrz Polski w przelotach
Klubowy Mistrz Polski w przelotach
1 miejsce w pucharze gór Wałbrzyskich
Wykonanie rekordowego lotu 309.56 km na
terenie Polski
Zajęcie 1 miejsca w paralotniowym pucharze
Dzikowca 2008
Ustanowienie nowego oficjalnego rekordu
Polski w przelocie otwartym 360,59km (28.11
2008)
Zajęcie 2 miejsca w elitarnych zawodach Xceara w Brazylii (listopad 2008)
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wyniki rEfErEnDUm
11 stycznia odbyło się nieskuteczne refe- Referendum powiadomił Komendanta Straży
rendum nad odwołaniem burmistrza i rady Miejskiej, że plakaty referendalne GIR zostały
miasta. Frekwencja była rekordowo niska. Na usunięte ze wszystkich znanych im lokalizaprawie 6 tysięcy uprawnionych, w głosowaniu cji. Niestety prawda jest inna. Na jednym z buuczestniczyło zaledwie 305 osób. To jest o po- dynków, którego lokalizacja winna być donad połowę mniej, niż inicjatorzy referendum skonale znana Ewie Witek jedynej z inicjatozebrali podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie głosowania.
W głosowaniu związanym
z odwołaniem burmistrza
udział wzięło 305 mieszkańców. Z tego 5 głosów oddano
nieważnych. 255 osób opowiedziało się za dowołaniem
burmistrza, a 40 było przeciw.
W głosowaniu w sprawie
odwołania Rady Miasta udział
wzięło 301 mieszkańców. Z
tego 4 głosy były nieważne.
261 osób odpowiedziało się
za odwołaniem Rady, a 36
mieszkańców uczestniczących w głosowaniu było przeciwko odwołaniu Rady Miasta.
Koszty organizacji referendum były wysoki. Z opinii
mieszkańców Szklarskiej Poręby, jakie można przeczytać przystanek autobusowy w Szklarskiej Porębie Dolnej
w komentarzach i ankietach
portali internetowych: www.szklarska-gaze- rek referendum, plakaty nawołujące do udziata.pl oraz www.szklarskaporeba.org wynika, że łu w referendum i zawierające instrukcję głoopinia publiczna chciałby, aby inicjatorzy re- sowania wiszą nadal. Podmioty biorące udział
ferendum zwrócili koszty organizacji głoso- w kampanii referendalnej obowiązane są
wania.
usunąć pochodzące od nich plakaty i hasła rePismem z dnia 20 stycznia 2009 roku Ma- ferendalne oraz urządzenia ogłoszeniowe w
riusz Bacior Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej terminie 30 dni od dnia referendum.

Ust. 6. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
postanawia o usunięciu plakatów i haseł referendalnych oraz urządzeń ogłoszeniowych
nieusuniętych przez obowiązanych do tego w
terminie. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.
Przy okazji warto dodać, że
w ostatnich godzinach kampanii referendalnej, a także już
podczas ciszy referendalnej w
mieście pojawiły się plakaty i
ulotki na ścianach budynków,
ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych. Warto przypomnieć, że nie zachowano
zasady wynikającej z art. 34 ust
1 i 3 ustawy o referendum lokalnym, że można umieszczać
plakaty i hasła referendalne
wyłącznie po uzyskaniu zgody
właściciela lub zarządcy nieruchomości. Plakaty i hasła referendalne należy umieszczać
w taki sposób, aby można je
było usunąć w sposób nie powodujący szkód.
W tym przypadku nie
oszczędzono nawet tablicy promującej wykorzystanie unijnych
środków na realizację systemu KSWiK. Hasła i ulotki w większości nie zawierały oznaczenia od kogo pochodzą ani stwierdzenia
przez kogo są rozplakatowywane. Kto stoi za
taką agitacją nie było wątpliwości. Wszystkie
zawierały treści jednoznaczne wskazujące na
autorów. (SK)

UniwErSyTET TrzEciEgo wiEkU

informacJE moPS

Zwiększająca się długość życia ludzi, a tym
samym wzrost liczby osób w wieku starszym w
naszej populacji to znaczące zjawisko demograficzne końca XX i początku XXI wieku.
Przemiany techniczne i społeczne powodują, iż
starzejący się ludzie są wobec nich często bezradni i zagubieni. Z tej konstatacji powstała idea,
by ludzie starsi, (jeżeli tylko zechcą) mogli aktualizować swoją wiedzę, by mogli orientować
się w zmieniającej się rzeczywistości, mogli być
aktywni, ale przede wszystkim mogli pomyśleć
o sobie.
Jako dowód na to, że aktywność w życiu wcale nie kończy się wraz z przejściem na emeryturę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie informuje, że pragnie podjąć na terenie naszego miasta działania zmierzające do utworzenia Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W założeniach idei przewidziana jest bogata oferta programowa mająca na celu włączenie emerytów, także i rencistów do systemu
kształcenia ustawicznego, aktywizację intelektualną, psychiczną i fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia. Warsztaty, seminaria, wykłady, lektoraty języków obcych organizowane
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Z nowym rokiem kontynuujemy realizację wie-

przez Uniwersytet Trzeciego Wieku będą zna- loletniego programu "Pomoc państwa w zakresie
komitą okazją do pogłębiania lub zdobycia no- dożywiania". Dziś z jednego ciepłego posiłku
wej wiedzy, a także do nawiązywania nowych dziennie korzysta 39 osób. Osoby potrzebujące
przyjaźni i rozwinięcia kontaktów towarzyskich. wsparcia w formie posiłku prosimy o zgłaszanie się
Niewątpliwie istotną częścią działalności do pracowników socjalnych.
Do 28 lutego 2009 MOPS w Szklarskiej PoręUniwersytetu Trzeciego Wieku będą zajęcia
umożliwiające samorealizację w różnych dzie- bie ma obowiązek złożyć do Dolnośląskiego Wodzinach. Przewiduje się, że zajęcia te będą mia- jewódzkiego Urzędu Pracy kompletny wniosek proły charakter fakultatywny, czyli ich realizacja wy- jektu systemowego na 2009 rok i dlatego rozdanikać będzie z zainteresowań słuchaczy. Bardzo wane są ankiety na temat aspiracji zawodowej kopomocna w kwestii określenia preferencji se- biet i mężczyzn w celu zbadania faktycznych poniorów i rodzaju zajęć jakie skłonni by byli pod- trzeb na różne formy doskonalenia zawodowego.
Violetta Lepak
jąć okazała się analiza ankiety rozdanej wśród
mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Serdecznie zapraszamy i za- maTEmaTyka DLa PrzEDSzkoLakÓw
W połowie stycznia w Szklarskiej Porębie zorganizowane zochęcamy wszystkich chętnych
stało
szkolenie dla nauczycieli z przedszkoli. Prowadziła je Ewa
seniorów, a także osoby zainteZielińska - konsultantka Ministerstwa Edukacji Narodowej, współresowane włączeniem się do
twórczyni nowej podstawy programowej dla przedszkoli i klas pierwtworzenia Uniwersytetu Trzecie- szych szkoły podstawowej. Jest ona też autorką wielu publikacji
go Wieku do udziału w spotkaniu omawiających dziecięcą matematykę. Przez trzy dni Przedszkoinformacyjnym, które odbędzie le Samorządowe nr 2 zorganizowało szkolenia dla nauczycieli i
się 26 lutego br. o godzinie 10.00 rodziców. Tematem warsztatów było "Wspomaganie dzieci w
kształtowaniu pojęć matematycznych". W zajęciach uczestniczyw Domu na Białce.
Ewelina Olesik li nauczyciele przedszkoli oraz nauczania zintegrowanego z Szklarskiej Poręby, Piechowic i Kowar. (Maria Misztal)
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zŁamaLi Prawo
Rada miejska nie miała prawa ustalać cen
wody i ścieków a zrobiła to z istotnym i rażącym
naruszeniem prawa – taki wyrok zapadł w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Sprawa dotyczy jednak poprzednich
władz Szklarskiej Poręby.
Chodzi o uchwałę podjętą 2 grudnia 2005
roku. Wówczas to rada miasta miała zatwierdzić
stawki za wodę i ścieki, które przedłożył Zakład
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. Tymczasem
radni z pominięciem treści tego przedłożenia
ustalili swoje stawki, do czego nie mieli prawa.
Zgodnie z przepisami samorząd może wyłącz-

nie zatwierdzić lub odmówić zatwierdzenia propozycji taryf przedłożonej operatora sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Jeśli więc wodociągi proponują za wodę stawkę w wysokości
3,20 groszy, to radni nie mogą jej „korygować”
poprzez jej obniżenie lub podwyższenie. Jeśli
uważają, że propozycja nowej stawki została policzona źle i nie wynika z faktycznych kosztów
zakładu wodociągów, to mogą się na nią nie zgodzić i ją odrzucić. Ale pod warunkiem, że są ku
temu merytoryczne podstawy.
Ewentualny spór miedzy wodociągami a samorządem ostatecznie rozstrzyga wojewoda i

mŁoDzi aLPEJczycy
Bardzo dobrze dają sobie radę uczniowie naszych podstawówek w konkurencjach alpejskich.
Podczas zawodów w Karpaczu zdobyli oni
czołowe miejsca we wszystkich kategoriach. 9
stycznia na stroku Liczyrzepa rozegrano Mistrzostwa Powiatu Szkół Podstawowych w Narciarstwie Alpejskim. O to wyniki naszych reprezentantów.
Dziewczęta
1 Kornalewicz Honorata SP nr 5 0:15,96
2 Wołoszyn Hania SP nr 1 0:16,54
3 Babicz Weronika SP nr 1 0:16,75
5 Torbus Jagoda SP nr 1 0:17,58
7 Barzak Łucja SP nr 1 0:18,23
12 Jukniewicz Wiktoria SP nr 5 0:21,28
15 Gola Paulina SP nr 5 0:22,42
Chłopcy
1 Bienkowski Bartek SP nr 1 0:15,77
2 Ziółkowski Karol SP nr 5 0:15,89
3 Gałat Dominik SP nr 1 0:16,45
4 Kubiela Wojciech SP nr 1 0:16,46
6 Jordan Bartosz SP nr 5 0:16,48
10 Borkowski Maciej SP nr 5 0:17,00
11 Sulima Maciej SP nr 5 0:17,37
12 Łeszega Filip SP nr 1 0:17,38
23 Sikorski Kamil SP nr 1 0:32,70

Snowboard
Dziewczęta
1 60 Wołoszyn Hania SP nr 1 0:22,40
2 62 Hunkiewicz Natalia SP nr 5 0:22,67
3 64 Turek Joanna SP nr 0:41,52
4 66 Tamborska Barbara SP nr 1 1:31,03
Chłopcy
1 76 Sulima Maciej SP nr 5 0:22,32
2 67 Hurnowicz Mateusz SP nr 5 0:23,68
4 75 Mieta Henryk SP nr 0:26,24
6 68 Tamborski Mateusz SP nr 1 0:26,76
Klasyfikacja drużynowa szkół
Dziewczęta
1. SP nr 1 Szklarska Poreba 0:50,87
2. SP Karpacz 0:56,07
3. SP nr 5 Szklarska Poreba 0:59,66
4. SP Sciegny 1:02,31
5. SP Janowice Wielkie 1:05,35
6. SP Mysłakowice 1:12,12
Chłopcy
1. SP nr 1 Szklarska Poreba 0:48,68
2. SP nr 5 Szklarska Poreba 0:49,37
3. SP Karpacz 0:49,80
4. SP Sciegny 1:04,12
5. SP Janowice Wielkie 1:04,54
6. SP Mysłakowice 1:15,91

PoŻyTEk konkUrS
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY OGŁASZA
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ
ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2009 W ZAKRESIE :
POMOCY SPOŁECZNEJ
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań – 5000 zł
Organizacja ogólnodostępnych spotkań dla osób samotnych, starszych i chorych z terenu miasta oraz
wspieranie działań ukierunkowanych na pomoc osobom starszym z ograniczoną sprawnością – 2 000 zł
Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu – 1 000 zł
Organizowanie ogólnodostępnych szkoleń, warsztatów, konsultacji i doradztwa dla osób z grup potrzebujących wsparcia – 1 000 zł
Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku zimowego i letniego – 1 000 zł
KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I
TRADYCJI ORAZ DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOTY I SPOŁECZNOŚCI
LOKALNEJ
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 30 000 zł
Prezentacja artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność
lokalną – 11 000 zł
Inicjatywy kultywujące pamięć o wydarzeniach histo-
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rycznych, miejscach, wybitnych postaciach zasłużonych
dla miasta – 9 000 zł
Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych,
kulturalnych, poprzez organizację lub współorganizowanie m.in. festynów, dożynek, tematycznych spotkań
i konkursów 7 000 zł
wspieranie działań realizowanych przez społeczność
lokalną – 3 000 zł
UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 56 000 zł
Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta – 10 000 zł
Szkolenie dzieci i młodzieży z terenu miasta w różnorodnych dyscyplinach sportowych – 7 000 zł
Realizacja przez kluby sportowe i stowarzyszenia zadań mających na celu przygotowanie zawodników do
rywalizacji w zakresie różnorodnych dyscyplin sportowych – 7 000 zł
Organizacja i uczestnictwo klubów sportowych i stowarzyszeń w rozgrywkach i zawodach w różnorodnych
dyscyplinach o randze wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej – 23 000 zł
Wspieranie realizacji programów sportowego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w okresie ferii letnich i zimowych – 3 000 zł
Wspieranie działań mających na celu lepsze i efektywniejsze wykorzystanie posiadanej bazy sportowej
– 6 000 zł

nawet bez zgody rady stawka może wejść w życie. Podsumowując, rada miejska nie ustala stawek wody i ścieków, bo nie ma do tego prawa.
Tymczasem w Szklarskiej Porębie 2 grudnia
2005 roku niezgodnie z prawem rada miejska
dowolnie zmieniła stawki za wodę i ścieki. Wyrok WSA w tej sprawie nie budzi żadnych wątpliwości: ówczesna rada miasta nie miała prawa do zmiany stawek, jakie przedstawił Zakład
Wodociągów i Kanalizacji.
Tymczasem z protokołu sesji z 2 grudnia wynika, że w tym przypadku przeprowadzono niemal plebiscyt. Radni zgłaszali różne propozycje
wysokości stawek bez żądnego ekonomicznego uzasadnienia. Z punktu widzenia obecnego
budżetu miasta, wyrok WSA na szczęście niczego nie zmienia. (BZ)

fEriE
w cEgiEŁcE
W świetlicy środowiskowej „Cegiełka” w ramach zimowiska została zorganizowana dla
dzieci wycieczka krajoznawcza do schroniska
Orle w Jakuszycach (dziękujemy Panu Krzysztofowi Szulczyńskiemu oraz radnym Irenie
Rzemieniewskiej i Marcinowi Barbarowiczowi za
darmowy przewiezienie dzieci do Jakuszyc
oraz Panu Stanisławowi za przygotowanie
ogniska i gorącej herbaty ). W świetlicy zorganizowano również bal karnawałowy dla dzieci,
dziękujemy wszystkim rodzicom za czynny
udział w przygotowaniach do balu, oraz sponsorom (Mariuszowi Ligiżyńskiemu ze sklepu na
Dolnej oraz Kierownictwu sklepu z zabawkami
z ulicy Sikorskiego) . Ponadto przez ferie organizowane były cykliczne wyjścia z dziećmi w
poniedziałki i piątki na basen w KRUS-ie. W piątki odbywały się zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych. /HL/
IV. RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 10 000 zł
1. Zakup i naprawa sprzętu ratowniczego, szkolenia
– 10 000 zł
V. NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – 5 000 zł
Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć pozaszkolnych –
2 000 zł
Prowadzenie alternatywnych form edukacji oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży –
1 000 zł
kształcenie postaw patriotycznych, popularyzacja tradycji oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej i regionalnej – 1 000 zł
Wspieranie projektów na rzecz poznawania różnych
kultur europejskich oraz upowszechnianie wiedzy o Unii
Europejskiej – 1 000 zł
Ofertę w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta i z napisem :
„KONKURS NA REALIZACĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ROKU 2009„ oraz z numerem i nazwą zadania wybranego do realizacji należy złożyć w Biurze Obsługi
Interesanta p. Nr 1 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie bądź przesłać przesyłką pocztową na adres :
Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie ul. Buczka 2, 58580 Szklarska Poręba w terminie do dnia 2 marca 2009
r. - do godz. 16.00
O terminie doręczenia przesyłki pocztowej decyduje
data doręczenia do adresata. Dalsze szczegóły na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
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EkogLaS fESTiwaL
poplenerowa wystawa szkła artystycznego
Pod koniec września ubiegłego roku w Leśnej Hucie w
Szklarskiej Porębie, od lat prowadzonej przez mistrza Henryka Łubkowskiego, odbyła się
impreza o nazwie „EKOGLASS
FESTIWAL”.
Patronat honorowy objęli
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.
Do huty pod Szrenicą przybyli światowej sławy twórcy wrocławskiej szkoły
szkła: prof. dr hab. Zbigniew Horbowy, prof.
dr hab. Małgorzata Dajewska oraz uznani twórcy młodszego pokolenia dr Mariusz

Łabiński, Marzena Krzemińska i Igor Wójcik, tworząc wspaniałe unikatowe formy
szklane.
Podstawową ideą tego artystycznego
wydarzenia była dbałość o ochronę śro-

dowiska 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. Godnym podkreślenia
jest fakt, że impreza odbyła
się właśnie w kolonii artystów Szklarskiej Porębie, miejscowości w której ze względu na
malownicze
położenie
i turystyczno-wypoczynkowy
charakter, szczególną wagę
przywiązuje się do ochrony
środowiska.
W dniach 23 stycznia - 15
marca w oddziale Muzeum
Karkonoskiego w Szklarskiej
Porębie odbywa się poplenerowa wystawa szkła artystycznego ilustrowana fotografiami powstałymi podczas trwania tego
wyjątkowego pleneru.
Przemysław Wiater

BiEg BEz granic

na Targach
TUrySTycznych

Na 22 lutego zaplanowany został Międzynarodowy Rajd Bez Granic. Impreza po
raz pierwszy miała się odbyć w ubiegłym
roku, ale niestety pogoda pokrzyżowała
plany organizatorów. W dniu oddawania
biuletynu do druku śniegu jest wystarczająco dużo, aby można było przebiec na nartach z Harrachova do Szklarskiej Poręby.
Głównym pomysłodawcą jest Roman
Klimek z Lokalnej Organizacji Turystycznej,
który podjął się organizacji zawodów przy
bardzo dużej pomocy Referatu Promocji
Miasta oraz Stowarzyszenia Bieg Piastów. Oczywiście nie można zapomnieć, że
organizatorami startu i fundatorami części
nagród są sąsiedzi z Harrachova.
Zawody mają przede wszystkim charakter zabawy. Chodzi o spotkanie w gronie biegaczy. Nie zabraknie jednak rywalizacji. Będzie pomiar czasu na trasie z
Harrachova do Szklarskiej Poręby.
Program imprezy :
godz. 8.00- 9.00 – zapisy do biegu w Biurze Zawodów ul. Słowackiego „Dom na
Białce” obok hotelu „Sasanka”.

Sezon targów turystycznych jest w pełni. Oferta Turystyczna miasta Szklarska Poręba jest
obecna na wszystkich najważniejszych targach
turystycznych w Polsce i za granicą. W dniach
30. 01 – 01. 02 w Dreźnie (Niemcy) odbyły się
targi „Dresdner Reisemarkt”. W tej największej
w Saksonii imprezie branżowej wzięło udział ponad 500 wystawców z całego świata. Targi
trwały 3 dni podczas których odwiedzili nas dziennikarze, turoperatorzy poszukujący nowych
miejsc noclegowych oraz goście indywidualni zainteresowani przyjazdem w Karkonosze.
W dniach 06-08. 02 we Wrocławiu odbyły się
targi turystyczne na których była obecna oferta turystyczna Szklarskiej Poręby. Przy okazji targów odbyło się również wręczenie Certyfikatów
Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej dla Najlepszego Produktu Turystycznego. Referat Promocji Miasta, Sportu i Turystyki został uhonorowany „Za Wybitne Zasługi dla Rozwoju i
Promocji Turystyki na Dolnym Śląsku”. (it)

godz. 9.00 – wyjazd autokaru z uczestnikami biegu do Harrachova.
godz. 11.00 – start wszystkich uczestników - styl klasyczny około 15 km (Harrachov- Stadion Biathlonowy).
godz.15.00 -16.00 – Wręczenie dyplomów
i nagród , oraz ciepły poczęstunek przy ognisku - Szklarska Poręba – Biała Dolina
Trasa Rajdu:
Harrachov (Stadion Biathlonowy) – Granica
– Dział Izerski – Polana Jakuszycka – Biała Dolina („Dom na Białce” ul.Slowackiego)
– długość trasy około 15 km.
Organizator:
Lokalna Organizacja Turystyczna
Współorganizatorzy:
Miasto Harrachov , ESP Harrachov, Miasto Szklarska Poręba, Komitet Społeczny ”Nasze Miasto”, AWF Warszawa, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Mistrzostwa
Sportowego
Regulamin i mapa trasy dostępna na
stronie www.szklarskaporeba.pl (it)

ankiETowaniE TUrySTÓw SEzon
W ramach prac prowadzonych przez
Referat Promocji Miasta, Sportu i Turystyki
w najbliższych dniach zostaną przeprowadzone badania ankietowe turystów odwiedzających Szklarska Porębę. Podobne
badania, które miały miejsce w okresie let-

nim dały nam bardzo ciekawe wyniki na temat preferencji turystów przyjeżdżających
do Szklarskiej Poręby. Efekt badań tegorocznych ankiet pozwoli nam odpowiednio
przygotować się do następnego sezonu zimowego w Szklarskiej Porębie. (it)

ogŁoSzEniE

nieruchomości
Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
przy ul. Buczka 2 (parter) zostały wywieszone na okres od dnia 04.02.2009 r. do
dnia 25.02.2009 r. wykazy nieruchomości
położonych w Szklarskiej Porębie przeznaczonych do sprzedaży, oddania w
użytkowanie wieczyste i w dzierżawę.
Szczegółowych informacji udziela Referat
Rozwoju, Planowania Przestrzennego i
Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub
telefonicznie 075 75 47 726, 075 75 47 715
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PrzygoTowania
Do BiEgU PiaSTÓw
Delegacja ze Szklarskiej Poręby przyglądała się organizacji 37. Kőnig Ludwig Lauf
Oberammergau – biegu narciarskiego zaliczanego do Wordlloppet. Głównym celem wyjazdu było poznanie praktycznych aspektów
współpracy miasta z organizatorami biegu,
rozwiązania organizacyjne w zakresie obsługi
uczestników biegu, parkowanie pojazdów i
rozwiązania komunikacyjne w czasie zawodów, dekoracja miasta i system informacji,
sponsoring i promocja. Odbyły się oficjalne
i robocze spotkania z burmistrzem Oberammergau Arno Nunnem oraz Komandorem
KLL Hansem Reicherlem. Stowarzyszenie
Bieg Piastów od lat współdziała z Hansem
Reicherlem, który przez 8 lat pełnił funkcję
przewodniczącego WORLDLOPPET. Posiada nieoceniony wkład w popularyzację narciarstwa biegowego w Europie i na świecie.
Będzie też gościem 33 Biegu Piastów. Nasi
delegaci wzięli udział w biegu na dystansie
23 km stylem dowolnym. Mogli w praktyce
ocenić organizację obsługi zawodników,
startu, sędziowanie, obsługę trasy biegu, zapewnienie bezpieczeństwa i organizację
mety. Doświadczenia zdobyte przy obserwacji
KLL będą wykorzystane przy obsłudze 33
Biegu Piastów. W tegorocznej naszej imprezie
weźmie udział około 600 zawodników z
czterech kontynentów. Na starcie udział zapowiedzieli reprezentanci USA, Kanady,
Izraela, Japonii, Australii i oczywiście niemal
wszystkich krajów europejskich. Międzynarodowa popularność wynika z tego, że nasza
impreza po raz pierwszy zaliczana jest do grona 15 najważniejszych na świecie zawodów
w długodystansowych biegach narciarskich.
Przygotowania trwają od wielu miesięcy.
Jedną z najważniejszych kwestii jest sprawa
parkingów, dojazdu i dowiezienia zawodników
do Jakuszyc. Tradycyjnie w sobotę od 6 rano
będzie ze Szklarskiej Poręby kursować autobus wahadłowy. Dodatkowy przystanek
zorganizowany zostanie przy bazie nadleśnictwa obok Szosy Czeskiej, gdzie będzie
też parking.
Sprawą organizacji parkingów w Jakuszycach tradycyjnie zajmuje się Lokalna Organizacja Turystyczna we współpracy z Radą
Miasta. Rąk do pracy jednak ciągle brakuje.
Dlatego wszystkich zainteresowanych pomocą przy organizacji najważniejszej w roku
imprezy sportowej w Szklarskiej Porębie prosimy o kontakt z radnym Mirosławem Plutą
lub Robertem Szuberem prezesem LOT.
W informacji Turystycznej w drugiej połowie lutego do odebrania są plakaty Biegu Piastów. Zapraszamy mieszkańców do dekoracji swoich sklepów, restauracji nie tylko nowymi plakatami, ale różnymi pamiątkami z poprzednich edycji Biegu Piastów lub też związanymi z narciarstwem biegowym. Będziemy
w ten sposób sami sobie robić promocję miasta. Pamiętajmy, że w dniach, gdy organizowany będzie Bieg Piastów, w mieście
przebywać będzie około 1000 gości zza
granicy, którzy później będą opowiadać lub
pokazywać na zdjęciach to co widzieli. Nie zapominajmy też o naszych rodakach.
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…i Po rEfErEnDUm
Szanowni mieszkańcy, w imieniu swoim i Rady Miasta z całego serca dziękuję
Wam za postawę, jaką wykazaliście w czasie referendum miejskiego 11 stycznia
2009 roku. Cieszę się, że podzielacie
Państwo pogląd, iż na rozliczenie z wyborczych obietnic, będzie czas za dwa lata
w czasie wyborów samorządowych. Możecie być Państwo pewni, że z pokorą stanę do oceny mojego okresu zarządzania
Szklarską Porębą.
Czas szybko biegnie. Jednak do tej
chwili mam w pamięci szereg obelg, pomówień, insynuacji publikowanych przez
zwolenników referendum. Jeszcze do teraz nie mogę wyjść z podziwu, jakie metody agitacji przeciwko burmistrzowi i radzie miasta lansowali członkowie GIR.
Chodzenie po domach, agitacja przy kościołach i sklepach, nawoływanie z megafonu, plakaty na drzewach. Przez zwolenników referendum kolportowane pokątnie były anonimowe ulotki z paszkwilami, jakimi chętnie posługiwano się podczas walki politycznej w minionej epoce.
Jak można oszczerstwa i pomówienia
nazywać krytycznym spojrzeniem z boku?
Jak można półroczny czas destrukcyjnego działania na organizm miasta zamykać jednym słowem przepraszam? A
co z wydatkowanymi bezsensownie pieniędzmi? Przeprosiny są do przyjęcia,
ale oczekujemy też opublikowania dowodu wpłaty kwoty pokrywającej koszt przeprowadzenia referendum, dokonanej przez
członków GIR i zastępu popleczników na
instytucję charytatywną działającą w
Szklarskiej Porębie. Po tym, co się stało
mieszkańcy mają prawo oczekiwać takiego zadośćuczynienia.
Wiele osób wydarzenia z niedzieli 11
stycznia 2009 traktuje w kategoriach spor-

towych: 5 do 0 w eliminacjach i druzgocące
zwycięstwo w finałowej rozgrywce. Jednak
dla mnie takie ujmowanie wydarzeń jest
wielkim uproszczeniem. Miasto jest jedno
i wszyscy mamy tu swoją rolę do spełnienia. Żal całej energii, pieniędzy, czasu
wszystkich osób zaangażowanych w zdarzenia referendalne. Co by to można było
zrobić, gdyby te siły skierować w jednym
kierunku? To oczywiście pytanie retoryczne.
W swoich działaniach będę stronił od rewanżyzmu i triumfu. Jednak nie pozwolę
by osoby odpowiedzialne za wciągniecie
społeczności naszego miasta poprzestały na skwitowanie półrocznych wydarzeń
okołoreferendalnych lakonicznym „przepraszam”. W mojej ocenie jest to wysoce
niezadowalające.
Przed nami stoją nowe wyzwania. Najbliższe to zaprezentowanie całemu światu naszego nowego produktu „Bieg Piastów” pierwszej edycji w WORDLOPPED.
Zastanówmy się jak stworzyć dla szeregu
uczestników tego biegu, którzy przyjadą z
całego świata, niezapomnianą atmosferę.
Co przysporzy miastu splendoru i zostawi w pamięci uczestników niezatarte wspomnienia? Warto w tym zakresie przyglądać
się działaniom organizatorów Mistrzostw
Świata w narciarstwie w Libercu.
Jestem przekonany, że wspólnie możemy zrobić bardzo dużo. Ubiegłoroczne
działania - dekoracje witryn sklepowych,
wsparcie organizacji Biegu Piastów przez
wiele osób w ramach prac wolontariatu,
ustanawianie dodatkowych nagród dla
gości obiektów za zajęcie najlepszego
miejsca w BP są godne kontynuacji i dalszego rozwijania.

Program
Czwartek - 05.03.2009 r.
• 10.00 - XXV Karkonoski Bieg Narciarski
Dzieci i Młodzieży - Mały Bieg Piastów
• trening oficjalny na trasie 50km
Piątek - 06.03.2009 r.
• trening oficjalny na trasie 50km
Sobota - 07.03.2009 r.
• 10.00 - start do biegu głównego na dystansie
50km stylem klasycznym
• 10.30 - Wyprawa Polarna Zuchów na dystansie 500m (styl bardzo dowolny);
• 11.00 - Bieg Przedszkolaka na dystansie
150m (styl bardzo dowolny)
• 12.30 - start do biegu na dystansie 26km stylem klasycznym;
• 13.00 - dekoracja zwycięzców biegu głównego.
Niedziela - 08.03.2009 r.
• 10:00 - start do biegu na dystansie 30km stylem dowolnym
Na trasie będzie założony jeden tor do biegu klasycznego. (it)

BaDania
DLa PaŃ

Burmistrz Arkadiusz Wichniak

W dniach 17 -18 lutego w Szklarskiej Porębie doświadczeni lekarze – radiolodzy, w
specjalistycznym mammobusie, przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym, ul. Szpitalna1. wykonywać będą profilaktyczne
badania mammograficzne. Bezpłatnymi
badaniami objęte są Panie od 50 do 69 roku
życia.
Rejestracja telefoniczna: 0 801-080007, 058 – 511 - 34 56, 058 - 511 – 34 56
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
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