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W ostatnich dniach poprzedniej kadencji prezes Spółki SPORT, a zarazem
kandydat na prezydenta Poznania Pan
Jacek Jaśkowiak złożył rezygnację ze
stanowiska prezesa spółki. Niemal równocześnie rezygnację z członkostwa
w radzie nadzorczej spółki złożyło dwóch
członków RN. Tak więc niemal z dnia na
dzień miejska spółka odpowiedzialna do
tej pory za organizację Pucharu Świata
została pozbawiona swoich statutowych
organów.
Sytuacja była o tyle skomplikowana,
że stało się to w czasie planowanej restrukturyzacji związanej z połączeniem
spółki SPORT ze spółką Maraton, zarządzającą stadionem lekkoatletycznym
w mieście. Ponad dwa lata temu skończyła się 20-letnia umowa dzierżawy
obiekty wraz z hala sportową i ośrodkiem noclegowym na 60 miejsc. Przedłużono wówczas dzierżawę o kolejny rok.
Dziś rozstrzyga się przyszłość obiektu. Połączenie obu spółek byłoby niewątpliwie uzasadnieniem dla celu dalszego
funkcjonowania spółki SPORT, która
jak dotąd nie była w stanie wypracować
żadnego zysku finansowego. 6 września
2014 r. na posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezes Jacek Jaśkowiak przedstawił
koncepcję wykupienia majątku Spółki
MARATON wraz z jej dorobkiem przez
Spółkę SPORT. Za uzasadnienie zaplanowanej transakcji służyć miała min.
zgodność ze strategią rozwoju sportu w
Szklarskiej Porębie, oraz możliwości
uzyskania dotacji ze środków zewnętrznych na rozwój bazy sportowej, najbardziej racjonalny sposób przejęcia i pro-

18 lutego 2015 r.

Sport po nowemu
wadzenia przez spółkę miejską Stadionu
MARATON a w szczególności utrzymanie kontraktów Spółki MARATON oraz
podstawa do efektywnego funkcjonowania Spółki Sport. Prezes Jaśkowiak
szacował, że cena zakupu wyniesie ok.
450,0 tys. zł. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała koncepcję, zwróciła
jednak uwagę na konieczność sporządzenia rzetelnej wyceny majątku mającego
być przedmiotem zakupu zastrzegając
także weryfikację wyceny i podjęła stosowną uchwałę.
30 października Przedsiębiorstwo
„MARATON” Sp. z o.o. złożyło Spółce
SPORT ofertę sprzedaży za kwotę 400,0
tys. zł. Potem jednak, krótko po zaprezentowaniu projektu umowy zakupu
MARATON-u prezes Jaśkowiak złożył
rezygnację. Nie podał przyczyny ale jego
rezygnacja miała bezpośredni związek
z ustawą antykorupcyjną. Nie można
bowiem zarządzać miejską spółką (ze
100% udziałem miasta) mając udziały
w innych spółkach. Jako szef publicznej
spółki powinien prowadzić działalność
gospodarczą tylko w bardzo ograniczonym zakresie.
Tymczasem nie tylko miał własne
firmy, ale też jako prezes spółki Sport
Szklarska Poręba zlecał jednej z nich
publiczne zadania. Była to nieprawidłowość jedynie formalna i po części etyczna, ponieważ jednak Jacek Jaśkowiak

nie ukrywał swoich dochodów, w grę nie
wchodziły konsekwencje prawne. Jedyną
musiałoby być odwołanie ze stanowiska.
Mimo tego zgrzytu, trudno nie doceniać jego wkładu w organizację Pucharu
Świata, zwłaszcza, że kierowanie spółką
rozpoczął w momencie kiedy była kompletnie do organizacji imprezy tej rangi,
nie przygotowana. Dziś Jacek Jaśkowiak
jest już prezydentem Poznania, a nasze
miasto zostało z dość kosztownym spadkiem. Spółka SPORT od początku swego
istnienia przyniosła 4,7 miliona zł straty.
Miała spory problem z pozyskiwaniem
sponsorów Pucharu Świata.
Tymczasem miasta na taki wydatek
dalej już zwyczajnie nie stać. Nie doszło
już do kolejnego podwyższenia kapitału
zakładowego spółki o planowane 357
tys. właśnie z braku środków.
Obecnie burmistrz Mirosław Graf
przeprowadził działania mające na celu
skompletowanie składu osobowego
Rady Nadzorczej spółki aby przywrócić
jej normalne funkcjonowanie. Nowa już
Rada Nadzorcza 16 stycznia 2015 roku
wybrała nowego prezesa. Funkcje powierzono pani Kindze Jaworek. Nowo
wybrana pani prezes swą funkcję pełni
społecznie co na tle wysokich uposażeń
poprzednich prezesów, stanowi jaskrawy
kontrast. Spółka ma też wreszcie swoją
stałą siedzibę. Na jej potrzeby wygospodarowano pomieszczenie w Urzędzie
Miejskim.
Dziś trwa ocena celowości realizacji
dotychczasowej koncepcji restrukturyzacji Spółki, mają też miejsce rozmowy
Burmistrza z udziałem Rady Nadzorczej
ze Spółką MARATON w sprawie warunków cenowych ewentualnego zakupu
wyposażenia Spółki MARATON. Zakończenie dzierżawy planowane jest na
koniec kwietnia.
Robert Kotecki

Wieści z sesji
Ostatnia sesja Rady Miejskiej to
przede wszystkim seria sprawozdań.
Min z restrukturyzacji spółki Sport
oraz realizowanych zadań i projektów
przez miejskie jednostki organizacyjne.
MOKSiAL, Referat Promocji i MOPS.
Efektowna bowiem zobrazowana kilkoma krótkimi filmami była prezentacja pani Anity Kaczmarskiej dyrektor
MOKSiAL-u.
Okazuje się, że w ciągu roku czekać
będzie na mieszkańców i turystów wiele atrakcyjnych wydarzeń. Pierwszy ze
słowami uznania pospieszył przewodniczący Rady Mirosław Hochół. Na tle
i ilości i jakości organizowanych im-

prez, sporą uciążliwością jest brak
w mieście sali widowiskowej na co
zwróciła uwagę pani dyrektor. Sprawozdanie kierownik Referatu Promocji
pani Grażyny Biederman to min kulisy
Event Marketingu – czyli medialnej
oprawy wydarzeń oraz analiza ruchu
turystycznego. W ciągu roku Szklarską
Porębę odwiedziło ok 700 tys. osób.
Najczęściej są to rodziny i bawią u nas
od 3 do 5 dni.
11 stycznia LIDL wypowiedział
miastu umowę dzierżawy więc wkrótce ruszy budowa marketu. Związane
jest to z koniecznością przeprowadzki
MZGL na ulicę Turystyczną.

Wraca też sprawa Prestomaxu (spółki swego czasu zarządzającej kliniką
Wzrok). Sąd Najwyższy uznał skargę
kasacyjną spółki za zasadną i skierował
sprawę o zwrot części nakładów do ponownego rozpatrzenia.
Duże natomiast wrażenie wywarło oświadczenie radnego Mirosława
Karpieja który oświadczył min. że:
„Wbrew informacjom rozpowszechnianym na mieście nikogo do referendum
nie namawia. Nie należy też do żadnej
opozycji w Radzie Miasta, bowiem reprezentuje przede wszystkim mieszkańców którzy obdarzyli go po raz kolejny
(co wypada podkreślić), mandatem zaufania”. Miejmy nadzieję, że ten apolityczny głos rozsądku przyczyni się do
stopniowego zacierania pewnych podziałów w gronie miejskich rajców.
Robert Kotecki

Nowe twarze Urzędu
Zmiana władz samorządowych zawsze rodzi szereg pytań o zasady funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu
Miasta po wyborach. Pierwsze miesiące
po wyborach to czas organizacji pracy
nowo wybranego burmistrza, w tym
przeprowadzenia zmian mających na
celu dostosowanie urzędniczej struktury do wizji jego nowego kierownika.
We wszelkich powyborczych dyskusjach dobrze jest jednak pamiętać,
że wybór nowego burmistrza miasta
co do zasady, nie przekłada się bezpośrednio na ciągłość funkcjonowania
i organizację pracę kadry urzędu miasta.
Nowa osoba na stanowisku burmistrza
miasta nie oznacza więc automatycznej
wymiany podległych mu pracowników
samorządowych.
Mirosław Graf już w pierwszych
chwilach swojego urzędowania zapowiadał, że: Zmiany nie polegają na wymianie ludzi, ale na zmianie funkcji, zadań, które mają do wykonania. Zmiany
organizacyjne obejmują szerokie spektrum działań i reorganizację struktury.
Urząd Miasta Szklarska Poręba funkcjonuje poprawnie i nie ma konieczności szerokiej reorganizacji. Nie oznacza
to jednak, że coś nie może funkcjonować lepiej, sprawniej i szybciej, a otaczająca nas rzeczywistość stawia przed
nami coraz to nowe wyzwania, którym
musimy sprostać.
Właśnie usprawnieniu pracy Urzędu służyć ma powołanie zastępcy bur-
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mistrza. Zauważyć trzeba, że zastępca
burmistrza spełnia szczególnego rodzaju rolę w gminie. Z samej istoty zastępstwa wynika, że osoba ta „zastępuje”
burmistrza w określonych dziedzinach
spraw. Zastępca burmistrza z racji swej
funkcji jest zatem najbliższym jego
współpracownikiem.
Dobór zaufanej osoby na to stanowisko ma kluczowe znaczenie dla
kierownika gminy, który powierza mu
bowiem nie tylko pełnienie określonych
obowiązków w jego imieniu, ale również ponosi odpowiedzialność za działania zastępcy.
W naszym Urzędzie funkcje zastępcy objęła pani Ewa Dziergwa, która w szczególności będzie nadzorować
i koordynować działalność Referatu
Rozwoju, Planowania Przestrzennego
i Nieruchomości oraz Referatu Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej. Stanowisko doradcy burmistrza
zajął natomiast pan Stanisław Kozina,
do którego w szczególności będzie należało nadzorowanie i koordynowanie
działalności Referatu Promocji Miasta,
oraz nadzorowanie i koordynowanie
działalności miejskich jednostek organizacyjnych. Ustawa o pracownikach
samorządowych w gminach do 20 tys.
mieszkańców dopuszcza zatrudnienie
na stanowiskach doradców i asystentów
3 osoby.
Charakter Szklarskiej Poręby, miasta turystycznego, w którym bardzo

wiele się dzieje, sprawia, że obowiązków, spraw do załatwienia jest całkiem
sporo. Bywa, że potrzebą chwili jest
aby burmistrz był w kilku miejscach
jednocześnie, co jest oczywiście fizycznie niemożliwe. W takich sytuacjach
trzeba wyręczyć się kompetentnym
zastępcą. Niewątpliwie też organizacja
pracy urzędu oparta o zastępców sprawia, że burmistrz może więcej czasu
i uwagi poświęcić bieżącym sprawom
mieszkańców.
Mieszkańcy którzy będą chcieli
osobiście spotkać się z burmistrzem aby
przedstawić mu swoje problemy, nie
będą musieli już czekać tak długo jak
do tej pory. Przewlekłość w załatwianiu
niektórych spraw była bolączką lat minionych. Postępowanie przeprowadzone przez wojewodę wykazało szereg
opóźnień Urzędu Miasta przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Weryfikacja
prowadzona przez Urząd Wojewódzki
dotyczyła spóźnionych decyzji w latach 2006-2011. W efekcie wydano 14
postanowień, na mocy których miasto
Szklarska Poręba zostało obciążone
kwotą 204 tysięcy z tytułu kar administracyjnych.
Do takich sytuacji więcej dopuszczać nie wolno. To jedno z ważniejszych zadań reorganizacji pracy Urzędu
Miasta.
Robert Kotecki
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Pociągiem
do Liberca
4 lutego Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego wraz
z Martinem Putą, Hetmanem Kraju Libereckiego udział w spotkaniu dotyczącym rozwoju infrastruktury kolejowej na
pograniczu polsko-czeskim.
Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Kolei
Dolnośląskich S.A., Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz reprezentanci strony czeskiej – Kraju Libereckiego i KORID-u (transgranicznego
organizatora przewozów regionalnych).
Spotkanie w gronie ekspertów w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej
i transportu zbiorowego jest kontynuacją
współpracy polsko-czeskiej prowadzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego z władzami Kraju Libereckiego.
Obszarem podejmowanych zagadnień jest m.in. wydłużenie odcinka linii kolejowej między Szklarską Porębą

Górną a czeskim Korenov, dzięki czemu
pasażerowie będą mogli dojechać aż do
Liberca, a także poprawa organizacji
ruchu drogowego na trasie Liberec Harrachov – Szklarska Poręba, tak aby
usprawnić funkcjonowanie komunikacji
zbiorowej na tym obszarze.
Wartym podkreślenia jest również
wspólny projekt Europejskiego Ugrupo-

wania Współpracy Terytorialnej, który
zakłada realizację wspólnych zadań infrastrukturalnych współfinansowanych
ze źródeł zewnętrznych (m. in. w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej
Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2014-2020).
UMWD

1,9 miliona
na drogi
11 lutego z rąk wojewody dolnośląskiego burmistrz Szklarskiej Poręby
odebrał promesę w ramach podziału
środków na usuwanie skutków tzw.
„klęsk żywiołowych”. Wysokość przyznanej dotacji to 1,9 miliona zł.
Dofinansowanie można przeznaczyć
na odbudowę infrastruktury zniszczonej
lub uszkodzonej podczas powodzi lub
innego zdarzenia mającego znamiona
klęski żywiołowej. Przebudowana więc
zostanie ul. Słowackiego wraz z kładką
zniszczona podczas opadów deszczu
w czerwcu 2013 roku.
Uregulowany zostanie także przebieg
Szklarskiego Potoku, którego wody,
w maju 2014, podczas intensywnych
opadów deszczu, zniszczyły nawierzchnię ulicy Piotra Skargi. Pomoc udzielana jest z budżetu Państwa. Do 29 maja
Miasto musi przesłać dokumentację
związaną z zadaniami objętymi dofinansowaniem.
red.
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Konferencja Prasowa przed
39 Biegiem Piastów

21 lutego w Jakuszycach rozpoczyna się Festiwal Narciarstwa biegowego
i potrwa aż do 1 marca. W kalendarzu
imprezy są biegi na 15 różnych dystansach. „Jesteśmy gotowi“ – zapewnił
dziennikarzy komandor Biegu Piastów
Dariusz Serafin. Obok komandora zasiedli: Julian Gozdowski – twórca
Biegu Piastów i honorowy prezes oraz
honorowy komandor Zygmunt Bobowski – aktualny prezes Stowarzyszenia,
Mirosław Graf – burmistrz Szklarskiej
Poręby, Zyta Bałazy – nadleśniczy reprezentująca Lasy Państwowe, Kinga
Jaworek – wicekomandor Biegu Piastów i członek zarządu Worldloppet,
a także reprezentujący różne pokole-

nia zawodnicy biorący czynny udział
w biegach Worldloppet – Adam Andrzej
Fijałkowski i Mariusz Dziadkowiec-Michoń.
Konferencja prasowa przed Festiwalem Narciarstwa, na którą zaproszono
wielu dziennikarzy to jedna z nowinek,
przygotowanych przez organizatorów.
Kolejną będzie wystawa EXPO – targi
narciarstwa biegowego z udziałem niemal wszystkich – jak podkreślał komandor Serafin – liczących się producentów
sprzętu. Od nadchodzącej edycji Bieg
Piastów otwiera się na kibiców. Dotąd
raczej zniechęcano osoby postronne
przed przybywaniem do Jakuszyc, gdy
odbywa się tam największy w naszym

kraju bieg narciarski, w obawie o pojemność Polany Jakuszyckiej. Teraz ten
trend się zmienia, a dla kibiców zostaną; podczas trzech głównych dni, podstawione bezpłatne autobusy kursujące
z centrum Szklarskiej Poręby.
Po raz pierwszy w ramach Biegu
Piastów odbędzie się także FIS Marathon Cup, czyli Puchar Świata FIS
w narciarskich biegach długodystansowych. Wobec czego – jak tłumaczyła Kinga Jaworek; wicekomandor BP
i członek zarządu Worldloppet – możemy się spodziewać wysokiego poziomu
sportowego zawodów, bowiem przyjedzie wielu świetnych zawodników.
Burmistrz Mirosław Graf zapewnił,
że współpraca z Biegiem Piastów układa się znakomicie. Podkreślił jednocześnie, iż nigdy nie miał wątpliwości
ani obaw co do tego jak taka współpraca miałaby wyglądać. Ustalenie zaś
jej warunków okazało sie niezwykle
proste. W klimat wypowiedzi burmistrza doskonale wypisały się słowa
pani Nadleśniczy ze Szklarskiej Poręby: Zyty Bałazy, która powiedziała, że
ludzie, których wpuszczono do lasów
w „Nadleśnictwie Szklarska Poręba”,
w niczym nie przeszkadzają i można się
tylko cieszyć, że Góry Izerskie goszczą
tak licznych narciarzy biegowych.
Robert Kotecki

Magazyn „Champion Sport&More” ogłosił w styczniowym numerze listę 100 najbardziej
wpływowych osób w polskim sporcie. Miło nam ogłosić, że w tym gronie znalazł się Honorowy
Prezes i Komandor Biegu Piastów – JULIAN GOZDOWSKI.
Dzielą i rządzą w polskim sporcie dzięki: pieniądzom,
sportowym sukcesom, pomysłom, wiedzy, sławie, doświadczeniu, mediom, woli tłumów. Jedni nie schodzą z ust fanów
i pierwszych stron gazet, inny wolą działać w cieniu, by nie
rzec – w ukryciu. Biznesmeni, działacze, trenerzy, zawodniczki i zawodnicy, dziennikarze, duchowni, społecznicy, celebryci, politycy. Wywierają wpływ na polski sport każdego dnia,
choć każdy w inny sposób. Po raz pierwszy w historii znaleźli
się na jednej liście, liście 100 najbardziej wpływowych osób
w polskim sporcie magazynu Champion - - czytamy w najnowszym wydaniu magazynu.
Julian Gozdowski znalazł się na 84. miejscu. A oto co o Julianie Gozdowskim piszą dziennikarze magazynu: „Jego życiową pasją od lat pozostaje popularyzacja narciarstwa. I jako
pasjonat w 2011 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Inicjator i wieloletni Komandor
Biegu Piastów, cieszącego się obecnie renomą międzynarodo-
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wą. Od sześciu lat coroczna impreza wpisuje się w kalendarz
Światowej Ligi Biegów Długodystansowych.”
Bieg Piastów
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Moda na Retro
RETRO NA NARTACH
Dobry humor, śnieg, lans w stylu
retro i dźwięki katarynki towarzyszyły
otwarciu Ski Retro Festiwalu w Szklarskiej Porębie. „Retro pod Szrenicą” rozpoczęła, po raz pierwszy w historii tej
imprezy, parada retro. Wymarsz nastąpił
ze Skweru Radiowej Trójki. Kilkudziesięciu zawodników i kibiców w przebraniach retro przy dźwiękach DEHOWKI
stylowej Kapeli z Czech, z okrzykami
„Precz z plastikiem!” na ustach przemaszerowali w kierunku Ski Arena
Szrenica. Tam czekały kolejne atrakcje.
Pyszna zupa izerska w wielkim kilkuset
litrowym garze przygotowana przez Hotel Bornit na podstawie przepisu sprzed

II wojny światowej. Zupa smakowała
wspaniale w mroźny styczniowy dzień.
Ugotowana została min. z leśnych grzybów na bazie bulionu.
Była również możliwość zrobienia
sobie stylowej fotografii aparatem Horseman 4x5 cali. Podczas Mini Targów
miłośnicy stylu retro mogli nabyć unikatowe gadżety: sprzęt narciarski czy
elementy stroju. Na całe rodziny czekały
retro animacje. Przy dźwięku katarynki
bawiono się jak za dawnych lat, uczono
się tańczyć tango, rozdawane były upominki zupełnie nie nowoczesne. Hitem
jak zwykle były zawody. Tym razem nie
tylko skakano i zjeżdżano, ale również
konkurowano w slalomie równoległym.
Do zabawy, co bardzo cieszy, przyłączyło się w tym roku
wielu Czechów, przyjechali również zawodnicy
z różnych miejsc naszego kraju. Konkurencje
wymagały nie tylko posiadania odpowiedniego
oryginalnego
sprzętu,
ale również umiejętności
jazdy na nim oraz dużej
dawki dobrego humoru.
Impreza miała duży

RETRO NA ORLU

RETRO NA LODZIE

7 marca, w okolicach Stacji Turystycznej na Orlu rozegrana zostanie kolejna
edycja Narciarskiego Biegu Retro.

Do takich melodii jak „Miłość ci wszystko wybaczy” tańczyli 7 lutego miłośnicy retro na
lodowisku w Rodzinnym Parku
Esplanada w Szklarskiej Porębie.
Stopień zaangażowania w tańcu

PODZIĘKOWANIA

Uroczystość
koronacji celebrowali:
pani
Anita Kaczmarska
dyrektor
MOKSiAL i pan
Stanisław Kozina, pełnomocnik
burmistrza.
był ogromny, nie obyło się bez kontuzji. Uczestnicy popisywali się skacząc
toeloopy, rittbergery, axle, ale liczyła
się przed wszystkim prezencja i dobra
zabawa. Jak to zwykle na balu bywa
wybrano króla i królową bal oraz dwie
małe królewny.

oddźwięk medialny. Przyjechały wozy
TVN 24, TV Dami, TVP Wrocław, Strimeo.

RETRO W KINIE
Kolejne spotkanie retro już wkrótce
26 lutego godz. 18:00 w kinie na wysokości w hotelu Bossa Nova w Szklarskiej Porębie.
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Dziękujemy Partnerom i Sponsorom Ski Retro Festiwalu, a są to:
Rodzinny Park Rozrywki Esplanada, Towarzystwo Izerskie, Dom C.G.
Hauptmannów w Szklarskiej Porębie,
Hotel Bossa Nova, Interferie Sport
Hotel Bornit, Huta Julia, Restauracja
Pizzeria Retro, Restauracja Toppolino,
Apteka retro w Szklarskiej Porębie, Hotel Kryształ, Restauracja Karczma na
Winklu, F.H.U.T. PAWEŁ Paweł Pilawski, Strefa Urody Wioletta Cholewińska, Sudety Lift, Henny Penny Anna
Adamczuk.
Organizatorem całej zabawy jest
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie.
(tekst i foto
www.szklarskaporeba.pl)
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Samochód na torach
Do niecodziennego zdarzenia doszło
7 lutego w okolicach stacji kolejowej
Szklarska Poręba Huta. Popołudniowy
pociąg z Harrachova do Szklarskiej
Poręby musiał hamować bowiem stojący przy torach terenowy samochód blokował przejazd.
Co dziwne w miejscu w którym stał
nie ma ani przejazdu ani drogi. Kierowca
bowiem najprawdopodobniej chciał
przetestować swego terenowego SUVa
w warunkach zimowych. Auto utknęło
jednak w śniegu i nie było w stanie się
z tej pułapki wydostać. Maszynista w
porę jednak zatrzymał szynobus i nie

4 dni dobrej zabawy, muzyki,
sportu i sztuki oraz spotkań ze znanymi i ciekawymi ludźmi, tak najkrócej
można podsumować Festiwal Trójka
Górom. „Kto zdecydował się być
w Szklarskiej Porębie podczas festiwalu ten jest wygrany” – podsumował atmosferę tych wyjątkowych
dni Michał Olszański, prezenter Programu Trzeciego
Polskiego Radia.
Namiot Radiowej Trójki
pękał w szwach podczas
spotkań z wyjątkowymi ludźmi i dziennikarzami Trójki. Profesor Jan Miodek
oprócz tego, że w barwny sposób odkrywał tajniki polszczyzny dał się jeszcze poznać jako zapalony kibic i prawdziwy znawca futbolu.

O
pokonywaniu
trudności w drodze po
olimpijskie medale pięknie opowiadała Renata
Mauer
Różańską,
a każdy kto przybył na
spotkanie z mistrzynią
mógł się przekonać ile
wazy olimpijskie złoto
z Sydney.
O hejterach, Beacie Kempie, brzydocie i papierosach z właściwą sobie
energią i humorem opowiadała Maria
Czubaszek. Kulisy nowej książki odsłaniała Magdalena Grzebałkowska.
A o wolnych chwilach z książką na ławce z zaraźliwym śmiechem, opowiada-

doszło do kolizji. Sporym problemem
okazała się próba usunięcia przeszkody. Siły pasażerów pociągu okazały się
niewystarczające. Znalazła się jednak
linka holownicza. Pociąg wziął więc
na hol „terenówkę” i jej pozbawionego
wyobraźni kierowcę i wolno się cofając
wyszarpnął samochód z zaspy. Potem
już bezpiecznie choć z opóźnieniem ruszył w dalszą podróż.
Taki mały epizod do bogatej historii
kolei izerskiej.
red.
Foto: Przystanek Dolny Śląsk

ze Śniegu – Śniegolepy 2015. Serca publiczności podbiło dzieło drużyny ASP
z Wrocławia, przedstawiające kosmonautę, który miał marzenie by polecieć
w kosmos ale został przed telewizorem
z pilotem w ręku.
Jury I nagrodę w kategorii zawodowców przyznało rzeźbie „Pomiędzy” stworzonej przez drużynę ASP
z Gdańska. Wśród amatorów zwyciężyli: „Ci co
jeszcze w górach nie byli”
z rzeźbą „Moa z wysp
Wielkanocnych”.
Niezwykle efektowny był pokaz
sztucznych ogni w Parku Esplanada
gdzie
dekorowano
zwycięzców
Śniegolepów.
red.

Trójka Górom
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ła Kinga Preis. Zabrakło tylko Artura
Żmijewskiego, który z powodów osobistych nie dotarł na festiwal. Nie mógł
więc zobaczyć, jak ze śnieżnych brył
powstawały prawdziwe dzieła sztuki
podczas Mistrzostw Polski w Rzeźbie
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Wielka Gonitwa Psich Zaprzęgów
„Sześć psów w zaprzęgu nie pozwala ani na chwilę zawahania. Maszer pewną ręką prowadzi zaprzęg wśród zaśnieżonych
świerków. Widać zaangażowanie, każdy z psów aż rwie się do biegu. Sanie ciągnięte przez 24 łapy, równomiernie poruszają się
po białej przestrzeni.”
Za nami VIII edycja Międzynarodowych wyścigów Psich Zaprzęgów Husqvarna Tour 2015 rozgrywanych jak co roku na
Polanie Jakuszyckiej. Blisko 70 ekip z 16
krajów świata przywiozło ze sobą 1000 najszybszych psów na świecie. Na Husqvarna
Tour 2015 nie zabrakło najlepszych z najlepszych maszerów na świecie, zwycięzców
największych gonitw, legend tego sportu.
Najstarszy zawodnik miał ponad 70 lat
– najmłodszy niespełna 20 lat. Wszyscy pełni zapału przed startem w jednej z najważniejszych gonitw na świecie – Husqvarna
Tour 2015, po raz pierwszy rozgrywanej w
Polsce w ramach Pucharu Świata. Zawody
odbyły się na Polanie Jakuszyckiej.

kunastu państw. 1000 psów zaprzęgowych
dostarczyło maszerom i licznie przybyłym
kibicom wiele emocji. W tym roku w gonitwie wzięło udział ponad 20 kobiet. Najlepszym reprezentantem naszego kraju na
Husqvarna Tour 2015 okazała się kobieta,
urocza, drobna, młoda Polka z Bielska-Białej – Agnieszka Jarecka. Stanęła na podium
zajmując I miejsce w kategorii Skijouring
w sprincie!” – podsumowała gonitwę Marta Winiarek-Miętus, Rzecznik Prasowy
Husqvarna Tour.
Najlepsi na Husqvarna Tour 2015!
Na najdłuższym dystansie Husqvarna
Tour 2015 (30 km) osiągnięto następujące
wyniki:

W Husqvarna Tour 2015 wzięło udział
kilkanaście załóg z Polski. W tym roku wyścig Husqvarna Tour rozgrywany był w formule „midowej” (trasa 30 km) i „sprinterskiej” (trasa 15 km). Ponadto, każda z formuł podzielona była odpowiednio na klasy:
12 psów w zaprzęgu, 6 psów w zaprzęgu.
Klasa skijouring tj. 1-2 psy w zaprzęgu (maszer na nartach biegowych ciągnięty przez
psy zaprzęgowe) podzielona na dwie klasy:
kobiety i mężczyźni. Do pokonania maksymalnie było ponad 120 kilometrów trudnej
górskiej trasy, w otoczeniu pięknych, zimowych Gór Izerskich.
Utrudnienie stanowił specjalny, piątkowy etap nocny, który jest unikatowym wydarzeniem na skalę europejską i jest jedynym takim etapem w Polsce. Podczas tego
etapu maszerzy mają do dyspozycji tylko
latarkę czołową. „W gonitwie Husqvarna
Tour 2015 wyłoniono zwycięzców!
Na podium stanęły dwie kobiety – Norweżka i Polka, a także mężczyźni: Austriak,
Niemiec i reprezentanci Czech. Na trasach
30 km i 15 km w 4 etapach w kilku kategoriach ścigały się najlepsze zaprzęgi z kil-

– w klasie nielimitowanej, na największych zaprzęgach (12 psów w zaprzęgu)
najlepszy okazał się Niemiec – Tom Andres,
wielokrotny zwycięzca wielkiej gonitwy La
Pirena. Jego zaprzęg pokonał cały wyścig
w czasie: 4:15:13. Na II miejscu stanął jeden
z najlepszych i najbardziej doświadczonych
czeskich maszerów. Martin Bily z czasem
4:27:51. Na III miejscu stanął także Czech:
Radek Havrda z czasem 4:30:26. Grzegorz
Burzyński z Katowic zakończył wyścig jako
ósmy, z wynikiem ponad pięciu godzin;
– w klasie limitowanej (do 6 psów
w zaprzęgu) na I miejscu na podium stanął
Austriak Helmut Peer z czasem 4:37:54.
II miejsce osiągnęła dzielna zawodniczka
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z Norwegii – Marte Heilemann ze stratą
kilkunastu sekund, a III miejsce zajął Rudolf Chlad z Czech. Różnica w czasie pokonania tras wszystkich etapów pomiędzy
pierwszym, a ostatnim zaprzęgiem wyniosła
ponad 9 godzin! W tej klasie na 10 pozycji
uplasował się Maciej Tomaszewski z Piaseczna, który uczestniczył we wszystkich
ośmiu edycjach Husqvarna Tour;
– Skijouring (narciarz biegowy ciągnięty przez psy) – najlepszy czas 5:17:35 osiągnął Zbynek Hruska z Czech. Na II miejscu uplasował się także Czech: Petr Eister
z czasem 5:51:35, a na III miejscu podium stanęła Polka: Jolanta Kałat z czasem
7:22:30.
Na dystansie Sprint (15 km) klasyfikacja ostateczna przedstawia się następująco:
– Skijouring w kat. kobiet – I miejsce
należy do Agnieszki Jareckiej, zawodniczki
z Bielska-Białej. Ukończyła wyścig z czasem 2:24:37. II i III miejsce zajęły odpowiednio Karin Gruber – Pestel z Niemiec
(2:27:55) oraz Michaela Srchova z Czech
z czasem 2:32:15.
–
Skijouring w kat. mężczyzn najlepsi i niepokonani w tym roku byli Czesi. I miejsce zajął Czech Michal Zenisek
(2:24:45), II miejsce przypadło także Czechowi – Jiri Suchy z czasem 2:25:48, a na
III miejscu stanął ich rodak – Jiri Strnad
osiągając łączny czas 3:03:06. Na IV pozycji uplasował się Polak – Michał Świderski
spod Grodziska Mazowieckiego – Radonie.
Jego wynik to: 3:10:43.
materiał prasowy
cyt: fragment relacji Tomasza Mildyna TVN
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Ferie z Pracownią Orange
Od 19 do 30 stycznia 2015 r. wychowankowie Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej „Cegiełka” brali udział
w działaniach w ramach projektu „Ferie z Pracownią Orange”. Projekt został zrealizowany
w ramach programu Pracownie Orange,
a jego głównym celem był rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży oraz
integracja mieszkańców Szklarskiej Poręby.
W ramach projektu dzieciom i młodzieży zaproponowano wiele atrakcji. Uczestnicy Ferii brali udział w warsztatach komputerowych w Pracowni Orange, podczas
których korzystając z darmowego narzędzia
do tworzenia animacji oraz pomocy wolontariusza utworzyli film przedstawiający
wspomnienia z Ferii z Pracownią Orange.
Kolejną niespodzianką były zajęcia pt.
„Edukacja medialna poprzez interaktywne
warsztaty w kinie”, które miały za zadanie
wprowadzić uczestników projektu w świat
filmu oraz wytłumaczyć mechanizmy nim

rządzące. Kino w Jeleniej Górze rozpoczęło
projekcje filmów 2D oraz 3D, w technologii 4K. System ten jest najnowszą zdobyczą technologiczną stosowaną w kinach
cyfrowych, a w połączeniu ze srebrnym,
łukowym ekranem, który również kino posiada, stanowi nowy wyznacznik jakości
w wyświetlaniu obrazu. Ponadto uczestnicy
warsztatów brali udział w projekcie filmu
pt. „Paddington”.
Zajęcia zakończono wspólnym obiadem
w McDonald’s.
Podczas Ferii dzieci i młodzież brały
udział w interaktywnych warsztatach pokazów rękodzieła w Pracowni Orange. Wykorzystując sprzęt oraz dostęp do Internetu
w Pracowni Orange pozyskiwali informacje
pomocne w realizacji zadań wynikających
z uczestnictwa w warsztatach (wykonywanie figurek gipsowych, wykonywanie przedmiotów z filcu). Dzięki temu wykształcili
i utrwalili umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji w Internecie i wykorzystania ich podczas zajęć praktycznych
oraz zapoznali się z Internetem jako źródłem inspiracji. Ponadto dzieci uczestnicząc
w warsztatach nabyły/utrwaliły praktyczne
umiejętności organizowania czasu, umiejętności, które mogą wykorzystać w domu, na
podwórku, szkole, podwyższyły samoocenę, wykształciły umiejętność pracy indywidualnej oraz z i w grupie.

Dzięki uprzejmości kierownictwa Rodzinnego Parku Rozrywki wychowankowie
Świetlicy bezpłatnie korzystali z lodowiska.
A po świetnej zabawie zostały ugoszczone
w pizzerii Tomato w Szklarskiej Porębie.
Najmłodszym uczestnikom Ferii zaproponowano udział w warsztatach fotograficznych, dzięki którym nauczyły się podstaw
fotografowania, obróbki i druku zdjęć. Nabyli umiejętności kopiowania/przenoszenia
danych z karty pamięci na dysk twardy.
Dokumentację fotograficzną dzieci zbierały
przez 8 dni.
A na zakończenie każde dziecko otrzymało własnoręcznie wykonane, obrobione
oraz wydrukowane ZDJĘCIE. Ponadto grupa utworzyła plakat ze zdjęć pt. „Ferie z Pracownią Orange 2015”.
Proponowane zajęcia pozwoliły uczestnikom na relaks i bezstresowe spędzenie
czasu, wolnego od alkoholu, narkotyków
i używek, a wspólne podejmowanie aktywności, sprzyjało integracji i aktywizacji.
MOPS
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