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33 BIEG PIASTÓW
Pomysł na wielką zimową imprezę sportową
wykluwał się kilka lat, by
wreszcie w 1976 roku trafić na przychylność nowej administracji. Po reformie administracyjnej i
po powstaniu województwa jeleniogórskiego lokalna władza takiego wydarzenia sportowego właśnie potrzebowała. To wiele ułatwiło, tym bardziej ze
dyrektorem wydziału sportu w Urzędzie Wojewódzkim był wówczas Julian
Gozdowski.
Pierwszy Bieg Piastów, obok radia
i wrocławskiej telewizji, obsługiwała
Polska Kronika Filmowa, w tamtym
czasie medium niemal tak ważne jak
telewizja. Niemałym trudem, na prośbę operatora kroniki, sprowadziliśmy
do Jakuszyce wielki energetyczny
wysięgnik, by kamera mogła objąć całe
pole startowe. Gdy jednak okazało się,
że 531 startujących osób, w tym sporo dzieci, to dla szerokokątnego obiektywu jedynie maleńka grupka na wielkim śniegu, błyskawicznie zmieniono
obiektyw. Radio, Telewizja Wrocław,
PKF, Przekrój, Nowiny Jeleniogórskie- to media, które towarzyszyły
nam od początku.
Już po drugim Biegu, w 1977 roku,
Julian Gozdowski został zaproszony na
Bieg Wazów do Szwecji, gdzie po raz
pierwszy dyskutowano o przyjęciu BP
do grona Euroloppet. Pojechał tam bardzo elegancko ubrany, w futro i czapkę z nutrii, dbając o prestiż naszego
kraju. Na miejscu okazało się, że najelegantszy i chyba najbogatszy ze
wszystkich uczestników i gości tej imprezy jest działacz sportowy z ...Polski,
bo wszyscy inni byli ubrani w zwykłe,
kolorowe, sportowe stroje. Julian Gozdowski stał wtedy na trybunie hono-

• trening oficjalny na trasie
50km
Piątek - 06.03.2009 r.
• trening oficjalny na trasie
50km

rowej tuż obok królowej Szwecji - Zofii, której wręczył znaczki dwóch pierwszych Biegów Piastów.
Bieg Piastów, wzorowany był na
wielkich biegach światowych, i ten bieg
początkowo miał znikomą ilość startujących niemniej jednak już był, zapisał się w annałach jako wydarzenie
tego terenu.
Od 1976 roku zawody odbywały się
corocznie, poza przerwą w okresie stanu wojennego.
Na Polanie Jaskuszyckiej w początkach nie było nic - stał stary pociąg
z wagonami, w których zawodnicy
przebierali się, i było tam też biuro zawodów. Międzynarodowa Trzydniowa Impreza Biegowa, Bieg Piastów to
dzisiaj „Festiwal Narciarstwa Biegowego" w Jakuszycach. Od tego roku
Bieg Piastów zaliczany jest do Worldloppet i tym samym jest jednym z 15
największych masowych biegów narciarskich na świecie. (źródło www.bieg-piastów.pl)
PROGRAM
Czwartek - 05.03.2009 r.
• 10.00 - XXV Karkonoski Bieg Narciarski Dzieci i Młodzieży - Mały Bieg
Piastów

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.
Jak co roku dla narciarzy i kibiców
przygotowany jest bezpłatny transport.
W sobotę autobus wahadłowo co 20
minut od godz. 6.00 będzie odjeżdżać
z przystanku PKS w centrum miasta
i zatrzymywać się przy „hotelu” Karkonosze. W niedzielę co 30 min. Organizatorzy proszą, aby korzystać z
autobusu, zwłasza kibice.
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W SAmorzĄdoWYm SKrÓcIE
3 lutego burmistrzowie Szklarskiej Poręby i Świeradowa Zdrój spotkali się aby
omówić wspólną promocję w sezonie narciarskim z TVN Meteo. Pozwoli to na
oszczędności kosztów oraz szerszą i skuteczniejszą akcję promocyjną.
***
5 lutego Starosta Jeleniogórski zorganizował spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin powiatu jeleniogórskiego w sprawie „Deklaracji współpracy miast i gmin w
zakresie wspólnych działań promocyjnych”. Konsultacje obejmowały program,
metody, środki, zakres promocji oraz uregulowania współpracy powiatu i gmin we
wspólnych działaniach promocyjnych.
***
W związku ze stwierdzeniem widocznych
szkód w budynku Przedszkola Nr 1 przy ul.
Sikorskiego w ubiegłym roku została zlecona ekspertyza stanu technicznego budynku. Orzeczenie techniczne sporządzone przez Rzeczoznawcę Budowlanego
stwierdza bardzo zły stan techniczny obiektu. Dalsze użytkowanie wymagałoby przeprowadzenie remontu kapitalnego, w tym
rozbiórki dachu, częściowej rozbiórki i odbudowy ściany nośnej, wymiany stropu,
osuszenia, instalacji i innych. Koszt tego remontu przekroczyłby wartość nakładów
na budowę budynku o podobnej kubaturze.
Konieczne jest podjęcie decyzji co do dalszego losu tego budynku.
***
Prowadzony jest remont adaptacyjny 4ch pomieszczeń na potrzeby instytucji kultury w MOKSiAL przy ul. Słowackiego 13.
***
Na 9 lutego zaplanowana była pu-

bliczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Szklarska Poręba.
W związku z brakiem osób zainteresowanych projektem zmiany studium – dyskusja nie odbyła się.
***
30 stycznia skierowane zostały zapytania ofertowe do 5 podmiotów na wykonanie dokumentacji projektowej zadania
„Przebudowa ul. Stromej”.
***
Trwa postępowanie celem wyłonienia
wykonawcy dokumentacji projektowej na
budowę oświetlenia na skwerku przy ul. Turystycznej i przed LO przy ul. Franciszkańskiej – 9 lutego skierowano zapytania
ofertowe. Zadanie obejmuje również budowę chodnika i miejsc parkingowych.
***
Przygotowany jest projekt umowy na adaptację dokumentacji typowej pod kompleks
boisk sportowych „ORLIK 2012” z zapleczem socjalno szatniowym przy ul. Okrzei.
Wykonawcą projektu wyłonionym w trybie
zapytań ofertowych jest Firma Budowlano
Inżynierska OLEX. Prace projektowe są w
toku. Termin wykonania dokumentacji określony został do dnia 30 kwietnia 2009 r.
***
13 lutego rozpoczęte zostało postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy przebudowy
ul. 11 Listopada; informujemy mieszkańców i dzierżawców o zakresie inwestycji –
celem bezkonfliktowego udostępnienia
zajmowanych terenów gminnych.
***

Trwa postępowanie w uzyskaniu pozwolenia na budowę nawrotni przy ul. Uroczej – obecnie dokonywane są uzgodnienia dokumentacji. 13 lutego skierowane zostało zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci energetycznej n.n. i oświetlenia ulicznego w celu likwidacji kolizji na nawrotni przy ul. Uroczej.
***
Prowadzone są konsultacje i rozmowy
z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i właścicielami gruntu w sprawie
wspólnej realizacji „Lewoskrętów” na drodze krajowej nr 3 – (wydzielenie pasów dla
lewoskrętów w rejonie wodospadu Szklarka, przy placu PKS, oraz ul. Mickiewicza
i Os. Huty, wymagana zamiana nieruchomości celem wydzielenia oddzielnych pasów drogi).
***
Urząd Miejski udzielił pomocy organizacyjnej w przeprowadzeniu akcji profilaktycznej „Zbadaj swoje piersi” dniach 17
i 18 lutego – badania bezpłatne dla kobiet
od 50 do 69 roku życia, realizowanej
przez FADO SA Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdyni. Z badań prowadzonych na terenie SP ZOZ skorzystało
około 150 pań.
***
16 lutego Wicepremier Grzegorz Schetyna przekazał nam promesę dotacji w
kwocie 300.000 zł na dofinansowanie w
2009 r. zadania „Odbudowa infrastruktury drogowo – mostowej” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.
(sk)

zAPISY do PrzEdSzKoLI ! zmIAnY W doWodAcH oSoBISTYcH
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1
w SZKLARSKIEJ PORĘBIE,
UL. SIKORSKIEGO 12
oraz
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE,
UL. OSIEDLE HUTY 1

OGŁASZAJĄ ZAPISY NA ROK
SZKOLNY 2009/2010,
KTÓRE TRWAĆ BĘDĄ
OD 1.03. – 31.03.2009r.
Zapisy obowiązują także dzieci aktualnie uczęszczające do grup przedszkolnych i grupy żłobkowej.
Po karty zapisu należy zgłaszać się
do przedszkoli.
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Od 1 stycznia zmieniły się zasady unieważniania dowodów osobistych. W przypadku zmiany danych – nazwiska, imienia
bądź adresu zameldowania, należy w terminie 14 dni złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego. Jeżeli ktoś tego nie zrobi - po 3 miesiącach z urzędu dokument
straci ważność. W przypadku Polaków
przebywających za granicą nastąpi to po
4 miesiącach. Zapominalscy będą mieli kłopoty przy przekraczaniu granicy oraz przy

ubieganiu się w banku o kredyt, a także u
notariusza. W razie zniszczenia lub utraty
dowodu osobistego, od chwili zgłoszenia takiej sytuacji dokument będzie unieważniany
automatycznie również w momencie, gdy
zostanie przekazany np. urzędowi bądź policji przez znalazcę. W przypadku upływu
terminu ważności dowodu osobistego,
jego posiadacz ma obowiązek wymienić ten
dokument nie później niż na 30 dni przed
upływem ważności. (usc)

SPrAWozdAnIE fInAnSoWE InIcjATorA rEfErEndum
Fragment komunikatu Komisarza Wyborczego z Jeleniej Góry z dnia 11 lutego 2009:
„.. sprawozdanie finansowe Inicjatora Referendum o źródłach i wysokości pozyskanych funduszy oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne, w referendum w sprawie odwołania przed upływem

kadencji Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie oraz Burmistrza Szklarskiej Poręby,
jest udostępnione do wglądu mieszkańcom
Miasta Szklarskiej Poręby w Delegaturze
Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej
Górze, ul. Morcinka 33A, pokój nr 10, w terminie do dnia 15 maja 2009r. w godz. 8.00
- 15.00.”
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zImA zAATAKoWAŁA
Luty okazał się najbardziej śnieżnym
miesiącem trwającej zimy. Opady, które
miały miejsce w drugiej połowie miesiąca,
były niezłym sprawdzianem dla miejskich
służb. Ogólna ocena odśnieżania miasta
jest dobra, choć oczywiście nie wszędzie
zadowalająca. Jednak wielokrotnie słychać
było opinię, że Szklarska Poręba jest dobrze odśnieżaną.
Największy problem jak zwykle dotyczy
chodników. Piesi są zazwyczaj najbardziej
poszkodowani. Śnieg z centrum miasta

wprawdzie był wywożony, ale ciągłe opady powodowały, że nie widać
było efektów tej pracy.
Nie trudno sobie wyobrazić, co by się działo,
gdyby śnieg nie był wywożony. Wówczas na
chodnikach byłyby potężne zaspy, których
mimo wszystko uniknęliśmy. (sk)

SoPLI STrĄcAnIE
Jak zbić sople?
Na to pytanie szukają odpowiedzi
przede wszystkim
zarządcy budynków. A lekko nie
jest, bo brakuje
podnośników niezbędnych przy takich pracach.
200 złotych za
godzinę pracy –
tyle żądają właściciele podnośników.
Mimo wygórowanej stawki i tak są
problemy z wynajęciem. W całym
regionie trwa wielkie sopli zrzucanie.
Najwięcej problemów mają zarządcy budynków tuż
przy chodnikach.
Zwisające sople
zagrażają bezpieczeństwu przechodniów.
Nie

uSuWAmY AzBEST
Pod koniec stycznia przyjęto uchwałę Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie w sprawie przyjęcia „Regulaminu
udzielania dofinansowania dla osób fizycznych przyznawanego ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na
usuwanie wyrobów zawierających
azbest z obiektów budowlanych znajdujących się na terenie gminy Szklarska Poręba”.
Przyznawane dofinansowanie po
stronie gminy wynosi 10% kosztów poniesionych na demontaż, transport

oraz utylizację odpadów azbestowych, jednak nie więcej niż 160 zł do
Mg odpadu. Po stronie Starostwa Powiatowego wysokość dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej wynosi również 10% poniesionych kosztów za usługę usuwania,
transportu i utylizacji odpadu. Zatem
łączna wysokość dofinansowania do
usługi wynosi 20% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. (ik)

wszędzie jest możliwość ich łatwego zrzucenia czy zbicia. W wielu budynkach przy
ulicy Jedności Narodowej i 1 Maja nie obejdzie się bez udziału podnośnika. Tymczasem takiego w Szklarskiej Porębie nie
ma. Kiedyś był w zlikwidowanym zakładzie
Estetyki, ale został sprzedany wraz z całym majątkiem, gdy spółka zbankrutowała.
Dlatego podczas ostatniej sesji Rady Miasta złożony został formalny wniosek o zakupienie urządzenia, które w mieście takiej
wielkości jak Szklarska Poręba jest nie tylko potrzebne zimą lecz przez pozostałe
miesiące m.in. do naprawy uszkodzonych
latarni ulicznych czy np. czyszczenia rynien.
Nic nie stoi tez na przeszkodzie, aby
MZGL wypożyczał podnośnik i w ten sposób zarabiał pieniądze na jego utrzymanie.
(sk)

TrocHĘ droŻEj
Rada Miasta ustaliła górną stawkę
opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych. Teraz będzie
ona wynosić 66,00 zł netto za m3. Oznacza to, że firmy zajmujące się wywożeniem
nieczystości, nie mogą żądać wyższych
stawek. Wzrost ceny podyktowany został
podniesieniem kosztów eksploatacji składowiska odpadów w Ścięgnach – Kostrzycy, na który nie ma wpływu gmina
Szklarska Poręba. (ik)

SPrAWdzAjĄ
mzGL
Komisja Rewizyjna rozpoczęła kompleksową kontrolę Miejskiego Zakładu
Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie w zakresie rozliczania wspólnot
mieszkaniowych oraz zakupu sprzętu.
(Więcej informacji po zakończeniu kontroli).
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nIE dLA rEmo
samochody ciężarowe o nacisku powyżej 11,5 tony na oś
pojazdu. Budowa
drogi szybkiego ruchu (S-3) do Lubawki niczego nie
zmieni.

W tym roku ma się rozpocząć remont
drogi krajowej nr 3 między Piechowicami
a Szklarską Porębą. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad remont
kosztować będzie kilkanaście milionów
złotych. Czy pieniądze te wydane zostaną
bez sensu? Przecież jeździmy tą drogą
codziennie i widzimy w jakim jest stanie.
Poza nielicznymi dziurami, jakie pojawiły
się zimą, droga jest w dobrym stanie technicznym. Drogowcy jednak twierdzą, że
remont ma służyć mieszkańcom i turystom. My odpowiadamy, że wręcz przeciwnie. Remont służyć będzie ciężarówkom, bez których życie mieszkańców i
turystów byłoby o wiele lżejsze.
Fatalna droga
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, która przed kilkunastoma miesiącami zleciła badania drogi na tym
odcinku. Wyniki nie były zaskoczeniem. To co
widać „na wierzchu” różni się od tego, co jest
pod asfaltem. Droga nadaje się do jazdy samochodami osobowymi, autobusami czy niewielkimi ciężarówkami, ale dalszy ruch kolosów liczących po kilkadziesiąt ton może zakończyć się katastrofą. Droga pod nimi może
nie tylko się zarwać, w każdej chwili od drgań
mogą spaść głazy. Zdarzyło się to przecież 4
lata temu w centrum Szklarskiej Poręby.
Tymczasem rząd Polski podpisując traktat
akcesyjny przystępując do Unii Europejskiej,
zgodził się, aby drogą krajową nr 3 i przez granicę w Jakuszycach przejeżdżały najcięższe
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Nie-alternatywa
Wprawdzie po
zbudowaniu tej drogi, również przez Lubawkę będą mogły
jeździć najcięższe
„tiry”, ale nie wiadomo, kiedy to się stanie z dwóch powodów: S-3 jest ciągle
oprotestowywana
przez mieszkańców
i przyrodników, a po
drugie, co ważniejsze, Czesi już
stwierdzili, że swój
odcinek drogi rozpoczną budować nie
wcześniej niż za 10
lat! To oznacza, że w tym okresie samochody ciężarowe będą przejeżdżać przez zabytkowe centrum Szklarskiej Poręby. Na dokładkę można śmiało stwierdzić, że wybudowanie S-3 do Lubawki i zakończenie budowy
tej drogi w Czechach (za około 15-20 lat), w
niczym nie zmieni sytuacji Szklarskiej Poręby, przez którą nadal będzie wiodło najkrótsze połączenie Moskwa- Paryż. Dla firm
przewozowych najważniejszy jest wynik ekonomiczny i dlatego samochody ciężarowe
będą korzystać z drogi nr 3 przejeżdżając
przez centrum turystycznego miasta.

(po ich terenie). Oprócz tego idea budowy obwodnicy została przedłożona do opracowywanej zmiany Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Na tej podstawie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
która jako jedyna może zbudować obwodnicę, złożyła dokumentację na konkurs starając się o pieniądze na dokumentację nowego kanału transportowego wytyczającego
nową drogę na odcinku Jelenia Góra –
Szklarska Poręba – granica Państwa. Jak
twierdzą drogowcy, dokument ten jest niezbędny do prowadzenia dalszych prac projektowych. Na jego podstawie będzie można
opracować koszty budowy obwodnicy.
Zadanie na lata
Budowa obwodnicy to nie jest inwestycja
prosta. Dlatego nie ma szans na jej realizację w ciągu kilku lat. To było wiadome od początku, że czeka nas, jako miasto, bardzo długi proces. Przykładem może być Augustów,
który o budowę obwodnicy stara się już kilkanaście lat, a nie wiadomo jak się sprawa
skończy, choć przez to miasto przejeżdża kilka razy więcej samochodów ciężarowych. Ale
to wcale nie oznacza, że Szklarska Poręba
stoi na przegranej pozycji. Jednak aby sprawa zakończyła się sukcesem, potrzebna jest
współpraca i poparcie idei na wielu szczeblach.
Szklarska Poręba – jako samorząd – nie
ma możliwości budowy takiej drogi. Jedyną instytucją jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak, aby drogowcy
mogli wbić szpadle i rozpocząć inwestycję,
plany budowy muszą być wpisane do różnych

Dlatego obwodnica
Przed 4 laty grupa mieszkańców zaproponowała przebieg alternatywnego połączenia drogowego, korzystając w znacznej części z niezrealizowanych niemieckich planów
budowy dróg. Obwodnica rozpoczynałaby
się w Piechowicach-Górzyńcu i prowadziłaby
prosto zboczem w kierunku Zakrętu Śmierci,
skąd dalej już przebiegałaby po rozpoczętej,
lecz nieskończonej drodze niemieckiej, która
prowadzi wprost do Jakuszyc. Na trasie tej byłoby około 95 procent mniej zakrętów, niż jest
ich obecnie.
Staraniem grupy mieszkańców przy wsparciu władz projekt obwodnicy wpisany został
do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szklarska Poręba. Samorząd tej kadencji do idei budowy drogi przekonał władze Piechowic i Starej Kamienicy. Rady tych gmin podjęły uchwały wyrażając zgodę na przebieg tymi trasami
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programów, tworzonych na szczeblach władz
województwa i rządu RP.
Problem z „zielonymi”
Drogowcy przyznają, że budowa obwodnicy jest możliwa, choć niestety – co martwi
– obawiają się protestów ekologicznych. Słuchając wypowiedzi przedstawicieli Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trudno nie
odnieść wrażenia, że boją się „ekologów” i w
zamian wybierają wariant remontu istniejącej
drogi przez Szklarską Porębę. Obserwując to
co się dzieje w Augustowie, albo z uzgodnieniami S-3, rzeczywiście można ich w pewnym sensie zrozumieć. Pytanie jednak: czy życie i zdrowie mieszkańców nie jest ważne - pozostaje pytaniem retorycznym. Z punktu widzenia Szklarskiej Poręby, życie i zdrowie
mieszkańców oraz turystów jest ważniejsze
niż kawałek lasu położonego na obszarze Natura 2000. Tiry przejeżdżające przez Szklarską Porębę tworzą zagrożenie dla mieszkańców i gości odwiedzających miasto. Tu nie
chodzi tylko o wypadki drogowe, ale również,
albo przede wszystkim o hałas, zanieczyszczenie środowiska, zniszczenia domów. Dlatego zaplanowany na ten rok remont drogi krajowej dla Szklarskiej Poręby nie jest żadnym
dobrodziejstwem. Wręcz przeciwnie: jest to złe
rozwiązanie dla miasta. I takie stanowisko zostało zaprezentowane ustnie, a wkrótce również w formie pisemnej, będzie przekazane nie
tylko do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ale również do władz województwa i parlamentarzystów. (sk)
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zŁoTA juSTYnA
Szklarska Poręba – Jakuszyce to
miejsce, gdzie należy trenować, aby
zdobywać medale. Z nieukrywaną satysfakcją na łamach biuletynu przekazujemy informację, że podwójna
złota i brązowa mistrzyni świata Justyna Kowalczyk do startu w Libercu
przygotowywała się między innymi w
Jakuszycach, a zakupy robiła w sklepach w Szklarskiej Porębie.
Dziennikarz Polskiej Agencji Prasowej tak to relacjonuje: „Justyna Kowalczyk, świeżo upieczona mistrzyni
świata w biegu łączonym, tak jak zapowiedziała na sobotniej konferencji
prasowej, udała się do kraju. Nasza
zawodniczka wybrała się na Polanę
Jakuszycką, gdzie jest kilkadziesiąt kilometrów znakomicie przygotowanych
tras przez Juliana Gozdowskiego. Kowalczyk odbyła trening […]. Co ciekawe, tamtejsze trasy były rezerwowymi na wypadek, gdyby w czeskim
Libercu, gdzie odbywają się mistrzostwa
świata w narciarstwie klasycznym nie było wystarczającej ilości śniegu.
Oczywiście nie mogło być inaczej i Kowalczyk została rozpoznana przez naszych rodaków. Mistrzyni świata była zaskoczona
faktem, że na trasach biegowych wokół Jakuszyc swych sił próbuje tak wiele osób. Nasza zawodniczka chętnie rozdawała autografy.
Nie mogło też zabraknąć krótkich pogawędek
z rodakami. Po treningu Kowalczyk udała się
do Szklarskiej Poręby, gdzie odwiedziła - tak
jak zresztą zapowiadała - kilka sklepów.”
Tak było po zdobyciu przez Justynę Ko-

walczyk pierwszego złota i przy okazji przygotowań do startu na 30 km. Cieszy, że Justyna Kowalczyk na własne oczy zobaczyła
nasz ośrodek narciarski. Skądinąd wiemy, że
jej zdaniem trasy biegowe wokół Polany Jakuszyckiej są w tej chwili najlepszymi w Polsce. Mieszkańców i amatorów narciarstwa klasycznego nie trzeba do tego przekonywać.
Warto, aby uświadomili sobie to narciarscy decydenci. Tymczasem wielu z nich widzi tylko
Zakopane.
Pani Justynie Kowalczyk składamy gorące gratulacje i podziękowania. I zapraszamy
do nas na kolejne treningi. (sk)

GWIAzdY nA ŚnIEGu
Dopisała pogoda, śnieg i Gwiazdy! Po raz
kolejny Szklarska Poręba zaprosiła znanych
i lubianych dziennikarzy i aktorów do narciarskiej rywalizacji w Slalomie Gwiazd na Szrenicy. Od pierwszych porannych startów po wieczorny pokaz sztucznych ogni nie było czasu
na nudę. Kto nie był – niech żałuje!
Do gigantycznego slalomu zgłosiła się cała
plejada gwiazd. Pierwsze emocje przyniosły
starty dzieci gwiazd, potem do slalomu ruszyli snowboardziści i narciarze. Slalom można
było również przejechać na trikke skki - pojeździe z 3-ma nartami i kierownicą, z czego
skorzystała Urszula Dudziak wyśpiewując po
drodze papayę. Wszystkim zawodnikom otuchy dodawał Michał Olszański, tłumacząc, podpowiadając a czasem zwyczajnie popychając
do zjazdu. Na starcie i na mecie nie obyło się
oczywiście bez fotoreporterów i błysku fleszy.
Teraz czekamy na efekty pracy paparazzi. W ubiegłym roku zdjęcia ze Szklarskiej Poręby obiegły większość najbardziej popularnych kolorowych magazynów. To jest ważny
sposób promocji miasta. Do tego doliczyć trzeba relacje telewizyjne i radiowe. Przy okazji

była świetna zabawa i dobry akcent na zakończenie ferii. (eg)
Do Szklarskiej Poręby przybyli: Urszula Dudziak, Katarzyna Stelczyk, Małgorzata Puzio,
Małgorzata Królikowska, Alicja Borkowska,
Anna Grzybowska, Gabrysia Mierzwiak, Anna
Popek, Marzena Sienkiewicz, Dorota Rębiszewska, Dorota Warakomska, Monika Wasowska, Ilona Felicjańska, Beata Ścibakówna, Ewa Gorzelak, Dominika Figurska,
Marta Wardyńska, Dorota Wardyńska, Ewa
Gawryluk, Piotr Zelt, Piotr Gąsowski, Robert
Gonera, Waldemar Błaszczyk, Piotr Cyrwus,
Michał Olszański, Rafał Olbrychski, Grzegorz
Wasowski, Artur Orzech, Robert Kantereit, Paweł Homa, Hirek Wrona, Marcin Nowakowski,
Grzegorz Brzozowski, Michał Chorosimski, Jacek Łapot, Jacek Kawalec, Arkadiusz Skrzypaszek, Michał Fajbusiewicz, Zbigniew Buczkowski, Cezary Harasimowicz, Michał Banach,
Dariusz Urbanowicz, Paweł Sołtys, Rafał
Brzozowski, Robert Rozmus, Bogusław Kułdek, Tomasz Dziedzic, Dariusz Jurkiewicz, Mirosław Oczkoś, Sylwester Maciejewski, Tomasz Gorazdowski. (it)
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zImoWo I z zAPAŁEm!
Od samego rana 27 lutego
Szklarska Poręba gościła w
programie TVP2 "Pytanie na
śniadanie" i na antenie Trójki
w audycji "Tu Baron".
Już od 8:30 zaczynając od
krótkiej rozgrzewki na stoku,
Anna Popek i Michał Olszański
zapraszali telewidzów Dwójki do
Szklarskiej Poręby. Podobnie
Piotr Baron, ale w zaciszu namiotu - arenki Żywca. Dziennikarzom towarzyszyły gwiazdy,
które zjechały do Szklarskiej Poręby na imprezę "Gwiazdy na
śniegu", tak więc czy to stojąc w
kolejce po bilet czy z krzesełka
wyciągu, można było wypatrzeć
znanych i lubianych aktorów i
dziennikarzy. Problem mógł być
jedynie z rozpoznaniem Piotra Cyrwusa,
który przez pewien czas krążył w przebraniu Ducha Gór.

Do przyjazdu do Szklarskiej zachęcali
zarówno mieszkańcy, jak i obecni goście
Miasta. Maciej Wokan - miejscowy rzeź-

biarz i artysta przybliżył widzom programu "Pytanie
na Śniadanie" ideę nowo
powstającego Magicznego
Szlaku Ducha Gór. O rozwoju miasta, swoich pasjach i nowych atrakcjach
Szklarskiej opowiadali także goście zaproszeni
przez Piotra Barona - m.
in. burmistrz miasta Arkadiusz Wichniak, przewodniczący rady Grzegorz Sokoliński, czy też mistrz
hutnictwa i właściciel Leśnej Huty - Henryk Łubkowski. Na rozgrzewkę na
stoku i w audycji radiowej
zagrali Dudziarze Wielkopolscy i Marcin Nowakowski, promujący swoją nową płytę "Better Days". (eg)

rETro nA PucHATKu
Slalom Retro, który odbył się w Szklarskiej Porębie po raz czwarty zgromadził
dużą grupę uczestników przebranych w
stroje z minionych epok. Na nartach retro
jeździ się dużo trudniej niż na współczesnym sprzęcie, dlatego slalom nie należał

TrÓjKoWE zmAGAnIA
28 lutego na terenie SkiAreny Szrenica
rozegrana została kolejna edycja Turnieju Miast Przyjaciół Trójki. 7 osobowe drużyny zmierzyły się w 3 konkurencjach: siatkonogi, gigantycznej narty i slalomu retro.
W klasyfikacji końcowej na pierwszym
miejscu znalazła się drużyna naszych
przyjaciół z Augustowa. Na drugim Radiowa Trójka a na trzecim ... Szklarska Poręba. Nie wypada przecież, by gospodarze wygrywali.
Rywalizację zakończył pokaz sztucznych ogni, a Piotr Baron Listę Przebojów
Programu III poprowadził spod wyciągu na
Szrenicę.
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do najłatwiejszych. Najlepiej wśród panów
poradzili sobie Robert Jarosławski ze
Szklarskiej Poręby i Mieczysław Skowron
z Sobieszowa zajmując egzekwo pierwsze
miejsce. Drugie miejsce zajął Bartosz Lipiński z Kowar, a na trzeciej pozycji uplasował się Maciej Krzywiński z
Jeleniej Góry.
Wśród Pań pierwsze miejsce zajęła Barbara Cygoń –
obecnie ze Szklarskiej Poręby,
a wcześniej z Podhala. Na
drugim miejscu zameldowały
się Irena Jarosławska i Maria
Misztal, a na trzecim Iwona
Abramowicz. Serdecznie gratulujemy i już teraz zapraszamy na V Slalom Retro, który
odbędzie się w przyszłym
roku. Nie tylko w zjeździe na
nartach. Mogą to być także saneczki.
Impreza w każdym razie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wprawdzie w Karpaczu są próby kopiowania pomysłu, ale na razie bez efektów. Przy oka-

zji, zapraszamy na Bieg Retro, który jak co
roku organizuje Towarzystwo Izerskie na
Orlu. Tym razem 21 marca. Ciekawe, czy
przy okazji w Izerze utopią Marzannę.
(eg/sk)

PodzIĘKoWAnIA zA Pomoc PrzY GWIAzdAcH nA ŚnIEGu
HENNY PENNY Janusz Adamczuk !!!
LOT:
-Barbara Głębocka
-Halina Gąsiorek
-Robert Schuber
-Roman Klimek
WALOŃCZYCY
MOKSiAL

Stanisław Raźny - "Piekarnia Górska"
Aleksander Baca
Andrzej Miroń
Osada Jeździecka BATA
Fun Sport Jelenia Góra
Hotel Szrenica
Hotel Bornit
Radni Szklarskiej Poręby

Organizatorem wszystkich imprez 27-28 lutego był Referat Promocji Miasta
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BIEG BEz GrAnIc
Start – Harrachov, meta
– Szklarska Poręba. Słupki graniczne przysypane
śniegiem, śnieg ubity ratrakiem, a na15 km trasie
77 zawodników z Polski i
Czech. Wspólnie i bez granic.
21 grudnia 2007 roku
Polska weszła do Układu
Schengen. Zniesiono kontrolę osób przekraczających granice między państwami członkowskimi. Aby
uczcić to wydarzenie narodził się pomysł Biegu
Bez Granic z Harachova
do Szklarskiej Poręby. Impreza zaplanowana na grudzień 2008 z powodu braku
śniegu została przesunięta na luty 2009.
Do startu na Stadionie Biathlonowym w

Harrachovie stanęli zawodnicy w czterech
grupach wiekowych: juniorzy młodsi, juniorzy , seniorzy i masters. Wśród uczestników byli zarówno biegacze intensywnie
trenujący przed tegorocznym Biegiem

mŁodzI
SPorToWcY
Od 11 do 18 lutego na stokach Zieleńca odbył się Dolnośląski Finał Zimowej Gimnazjady i Licealiady Młodzieży w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Młodzież
naszych szkół odniosła w tej rywalizacji sukcesy w konkurencjach indywidualnych i zespołowych. Finalistów i ich trenerów burmistrz przyjął w Urzędzie Miejskim 19 lutego. Spotkanie pozwoliło na przedstawienie problemów rozwoju sportowego
młodzieży, metod szkoleniowych, rozwoju
pasji sportowych i finansowania szkolenia.
19 lutego na Polanie Jakuszyckiej odbyły
się zawody rangi wojewódzkiej w narciarstwie biegowym dzieci i młodzieży. W trudnych warunkach pogodowych startowało
170 zawodników w kilku konkurencjach, w
tym dzieci i młodzież wszystkich naszych
szkół. W tych konkurencjach nie odnieśliśmy poważniejszych sukcesów.

TrÓjKoWY KoncErT
zE SzKLArSKIEj
W piątek 27 lutego w klubie Jazgot odbyło się wyjątkowe wydarzenie koncertowe.
W ramach audycji „Offensywa” w Trójce na
scenie klubu wystąpił zespół Materac. Blisko godzinny koncert był bezpośrednio
emitowany na antenie, a alternatywny gitarowy klimat oprócz zgromadzonej publiczności z pewnością udzielił się wielu słuchaczom na całym świecie. Był to pierwszy
koncert zagrany na żywo w Szklarskiej Porębie i słyszany na antenie Trójki. (jazgot)
Piastów, jak i amatorzy biegający rekreacyjnie, mieszkańcy Szklarskiej Poręby,
Harrachova i Turnova ale także miłośnicy
biegówek z innych regionów Polski.
Wszyscy wspólnie podjęli wyzwanie biegu stylem klasycznym na trasie Harrachow (Stadion Biathlonowy) – Granica – Dział Izerski –
Polana Jakuszycka – Biała Dolina
i bez względu na różnice w kondycji
każdy z zawodników dobiegł do
mety. Dla wielu startujących bieg
bez granic na mapie był z pewnością biegiem sprawdzającym własne możliwości i granice wytrzymałości fizycznej.
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. (eg)
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WESPÓŁ zESPÓŁ ...
Kolejny weekend zimowego sezonu
mamy za sobą. Ten miniony był wyjątkowy. Szklarska Poręba mocno zaakcentowała swoją obecność w mediach. Wszystko odbyło się za sprawą Radiowej Trójki z
licznymi audycjami na żywo, Programu 2
TVP z transmitowanymi wejściami antenowymi przy okazji „Pytania na śniadanie”.
A bezpośrednie powody gościny mediów
to imprezy - Gwiazdy na Śniegu, Slalom
Retro i Turniej “Trójkowych” Miast. Efekty medialne tych imprez będziemy mogli
obserwować w prasie i telewizji przez
najbliższe tygodnie.
Po pierwsze, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Szklarskiej
Poręby, którzy zaangażowali swój czas,
kreatywność i inwecje, aby wymienione wyżej zdarzenia zostały należycie zaprezentowane w mediach. Dziękuję sponsorom za chojne wsparcie, a szczególne podziękowania przekazuję gospodarzowi
Hotelu „Las” - Eugeniuszowi Zielenkiewiczowi, który gościł liczącą dziesiątki osób
ekipę dziennikarzy oraz gwiazd i ich rodzin.
Po drugie, skomasowanie takiej liczby
zdarzeń w tak krótkim czasie było nielada
wyzwaniem dla Referatu Promocji Urzędu
Miasta, władz miasta i podległych im służb.
Miło było słyszeć wiele ciepłych słów chwalących pracę szeregu osób realizujących
poszczególne zdarzenia. Powszechnie panowała opinia, że Szklarska Poręba zdała egzamin bardzo dobrze. Roześmiane
twarze naszych gości i słowa zapewniające o szybkim powrocie do naszego miasta
wypowiadane podczas pożegnania, niech
bedą dodatkową rekomendacją.
Po trzecie, ostatnie trzy dni potwierdzi-

ły starą zasadę: w jedności siła. Zaprezentowaliśmy się jako społeczność potrafiąca zjednoczyć szeregi w chwilach bardzo
ważnych. Wiele osób dbało by zaprezentować Szklarską Porębę jako miejscowość oferującą swoim gościom “magiczny
wypoczynek” (to nasza dewiza). Dla mnie,
jest to szczególnie budujące. Kolejne osoby aktywnie angażują się w sprawy miasta.
Cieszę się, że wśród tych osób jest dużo
młodzieży szkolnej. Jestem przekonany, że
aktywność mieszkańców miasta jeszcze
wzrośnie podczas Biegu Piastów. W nadchodzącym tygodniu będziemy gościć około 1000 osób, przedstawicieli 31 państw
świata. Pojawi się też liczna grupa gości ze
świata polityki i biznesu. Sprawmy, aby wywieźli z naszego miasta fantastyczne wrażenia. Zadbajmy by w świecie opowiadali
o nas jako o społeczności gościnnej, życzliwej i dobrze zorganizowanej. Reklama
przekazywana z ust do ust jest reklamą najtańszą i najefektywniejszą.
Jestem przekonany, że na naszych
oczach dokonuje się nowy wymiar postrzegania interesów społeczności miasta.
Rozbudowa SkiArena Szrenica, sprawa
budowy obwodnicy miasta i inne inwestycje stają się możliwe tylko pod warunkiem
wspólnego lobbowania, bez podziału na
“mieszkańcy” i “władza”. Pozyskiwanie
sprzymierzeńców w zakresie budowania
przyjaznej aury do realizacji inwestycji nie
może leżeć tylko po stronie burmistrza i rady
miasta. Sygnały w tym zakresie musimy wysyłać spójne i jednoznaczne – każdy na miarę swoich możliwości.
Pozdrawiam
Burmistrz Arkadiusz Wichniak

ArTYSTYcznY
KLImAT
Komisja ds. społecznych na posiedzeniu w dniu 13 lutego pozytywnie zaopiniowała „Porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomicznych „PHOBOS” we Wrocławiu a miastem Szklarska
Poręba”. Jednym z kluczowych programów
współpracy będzie organizacja plenerów na
terenie naszego miasta, upowszechnianie
sztuki, kultury i fotografii Karkonoszy oraz
Gór Izerskich. Oficjalne podpisanie przedmiotowego porozumienia nastąpi w kwietniu. W tym roku planowany jest pierwszy
plener fotograficzny na terenie Szklarskiej
Poręby. Słuchacze szkoły fotografików dołączą do studentów Akademii Sztuk Pięknych, szkół artystycznych, artystycznych zespołów amatorskich, które chętnie tworzą
na terenie Szklarskiej Poręby. W naszym
mieście jest i wciąż rozwija się dobry klimat
do pracy twórczej. Mecenat nad twórczością artystyczną w zakresie hutnictwa, malarstwa, rzeźby, fotografii przyjmują władze
miasta, kierownictwo Oddziału Muzeum
Karkonoskiego, miejscowi gestorzy bazy turystycznej i przedsiębiorcy. (or)

KoLEjoWY
PrzETArG
27 lutego ogłoszony został przetarg na
wykonanie remontu linii kolejowej na odcinku Szklarska Poręba Górna – Jakuszyce Granica Państwa. To oznacza, że jeśli procedura wyłaniania wykonawcy będzie przebiegać bez zakłóceń, wraz z nadejściem wiosny powinien rozpocząć się
remont torowiska, a 14 grudnia – jak zapowiadają Czesi – zacznie kursować pociąg na linii Harrachov - Szklarska Poręba. Więcej informacji na ten temat podamy w następnym numerze biuletynu Pod
Szrenicą.

sen zimowy kierowcy
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