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Trwa procedura łączenia miejskiego SP ZOZ z z Wielospecjalistycznym
Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej
w Zgorzelcu. Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte między Powiatem
Zgorzeleckim a Miastem Szklarska Poręba już 30 października ubiegłego roku.
Wbrew pojawiającym się tu
i ówdzie „sensacyjnym” informacjom
wspomniane porozumienie jest cały
czas obowiązujące. Faktem jednak jest,
że w jego realizację wkradły się pewne
opóźnienia. Związane są one z koniecznością uregulowania spraw finansowych naszej przychodni. Nie jest tajemnicą, że placówka jest deficytowa a warunkiem połączenia jest jej oddłużenie.
W związku z brakiem płynności finansowej Ośrodek Zdrowia nie oddłuży się
samodzielnie. Musi to zrobić miasto.
W przygotowanym jednak przez poprzedni samorząd budżecie brakowało
środków na ten cel. Konieczna więc
była korekta uchwały budżetowej
i zmiana prognozy finansowej.
Połączenie planowane jest na
30 kwietnia. Po tym terminie zwiększy
się w Szklarskiej Porębie zakres usług
medycznych. To wypada podkreślenia,
że nie ma mowy o likwidowaniu czegokolwiek; wręcz przeciwnie, celem połączenia obydwu zakładów jest utrzymanie dotychczasowego zakresu usług

19 marca 2015 r.

Połączenie
ze Zgorzelcem
leczniczych w Szklarskie Porębie oraz
poszerzenie dostępności do świadczeń
medycznych.
Utworzone będą nowe przychodnie chirurgii urazowo-ortopedycznej,
kardiologiczna, ginekologiczna, urologiczna oraz rehabilitacji ambulatoryjnej. Oczywiście nadal będą pracować
istniejące już przychodnie: stomatologiczna, chirurgiczna, okulistyczna oraz
neurologiczna. Będzie też prowadzona

rehabilitacja. Z czasem ma zostać też
uruchomiona kriokomora oraz tomograf. W planach jest też oddział rehabilitacji dla sportowców. Oczywiście nadal będą przyjmować lekarze interniści
i pediatrzy.
Jak widać w Szklarskiej Porębie
będzie można skorzystać z porad wielu
lekarzy specjalistów, do których w tej
chwili trzeba jechać aż do Jeleniej Góry.
Robert Kotecki

Konkurs na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną!
Liderzy lokalnej społeczności Osiedla Huty, członkowie Stowarzyszenia Lokalni-Niebanalni i pracownicy MOPS-u
ogłaszają konkurs na najpiękniejszą własnoręcznie wykonaną Palmę Wielkanocną. Palmy wykonane
w technice dowolnej powinny nawiązywać tematycznie do tradycji np. hutniczych, walońskich naszego regionu
i zostać wraz z danymi wykonawcy dostarczone do dnia 20 marca br do godz. 15.00 do Przedszkola nr 2
na Osiedlu Huty.
W dniu 21 marca br. na „Świątecznym Spotkaniu Wielkanocnym” mieszkańców Osiedla Huty niezależne jury
wybierze najbardziej oryginalna palmę i przyzna trzy nagrody oraz trzy wyróżnienia.
Atrakcją spotkania będą rozmowy o tradycjach wielkanocnych i wspólne ozdabianie jajek różnymi
technikami tj. malowanie woskiem, farbami, naklejanie koralików. Zaprezentowane zostaną także techniki
wyplatania palm.
Serdecznie zapraszamy także tych mieszkańców, którzy są w posiadaniu oryginalnych pisanek i chcą je
zaprezentować uczestnikom spotkania.
Szczegółowych informacji na temat konkursu pod numerem tel. 757172716 lub 757172146 wew.118
Marlena Stach-Lewandowska

Prokuratura sprawdza
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze sprawdza czy poprzedni burmistrz przekroczył swoje uprawnienia.
Chodzi o decyzję w sprawie rezygnacji
z kar umownych od jednego z inwestorów, za niedotrzymanie terminu uzyskania pozwolenia na budowę i zakończenia inwestycji. To kwota przekraczająca
1 mln złotych. Wysokość kar umownych
była jednym z ważniejszych kryteriów
przetargu, na budowę kompleksu hotelowego przy ulicy Armii Krajowej.
Przetarg wygrała znana w branży deweloperskiej spółka znad morza,
oferując min. 5 tys. zł dziennie kary za
niedotrzymanie terminów. 3 kwietnia
2013 podpisany został akt notarialny.

Termin uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na 31.12.2013 natomiast
zakończenie inwestycji miało nastąpić
30.06.2016. Do dziś budowa nie ruszyła
jednak nawet o krok. Pozwolenia na budowę również nie uzyskano w terminie.
Na wniosek spółki poprzedni burmistrz 23.07.2014 podpisał w imieniu Gminy Szklarska Poręba nowy
akt notarialny w którym rezygnował
z dochodzenia od inwestora kar umownych. Ustalono również nowe terminy:
pozwolenia na budowę na 31.03.2015
oraz zakończenia budowy obiektu na
30.09.2017. Uzasadnieniem dla rezygnacji z milionowego odszkodowania
miał być fakt, że samorząd na wniosek

Sejm chce pomóc rozwinąć
bazę narciarską
3 marca 2015 r. sejmowa Komisja
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
wysłuchała informacji Ministra Sportu
i Turystyki na temat głównych problemów rozbudowy infrastruktury sportów
zimowych na terenie Karkonoskiego
Parku Narodowego ze szczególnym
uwzględnieniem miast Karpacz i Szklarska Poręba.
Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Minister Sportu i Turystyki
–Dorota Idzi.
Poinformowała, że najważniejszym
zagadnieniem dotyczącym infrastruktury sportów zimowych na terenach sąsia-

dujących z Karkonoskim Parkiem Narodowym jest kwestia uporządkowania
oraz rozwoju bazy sportowej na Polanie
Jakuszyckiej. Przedmiotowa inwestycja
wpisuje się w priorytety resortu sportu.
Obecnie kluczowe jest określenie zakresu rzeczowo-finansowego inwestycji,
jak również wybranie inwestora, który
zrealizuje planowane zamierzenie. Sprawa jest przedmiotem negocjacji pomiędzy Stowarzyszeniem Biegu Piastów
oraz Zarządem Województwa Dolnośląskiego.
Podczas dyskusji posłowie wskazywali na brak koncepcji zagospodarowa-

spółki zmieniał plan zagospodarowania
przestrzennego. Wedle tłumaczenia poprzedniego burmistrza inwestor więc nie
ze swojej winy nie mógł uzyskać pozwolenia na budowę. Pewną wątpliwość budzi jednak fakt, że spółka z wnioskiem
o zmianę planu wystąpiła dopiero pół
roku po upływie terminu uzyskania pozwolenia na budowę.
Inna sprawa, że dwa lata prac nad
zmianą planu chluby poprzedniemu samorządowi nie przynosi. I rzecz najważniejsza: dla sprzedanej nieruchomości
obowiązywał plan zagospodarowania
przestrzennego, którego zapisy w pełni
umożliwiały realizację inwestycji zgodnie z ofertą przedstawioną w postępowaniu przetargowym. Dlatego ocenę tej
sprawy należy pozostawić prokuratorowi.
Robert Kotecki
nia Karkonoszy oraz brak odpowiedniej
infrastruktury do uprawiania sportu i turystyki. Zwracali uwagę na konieczność
rozluźnienia rygorów ochrony środowiska na terenie Karkonoskiego Parku
Narodowego oraz jego otuliny, co umożliwiałoby modernizację oraz rozbudowę
bazy sportowo-turystycznej w Karkonoszach.
Posłowie pytali także o możliwość
zmiany przepisów podatkowych dotyczących inwestycji oraz przedsięwzięć
związanych z uprawianiem sportów zimowych.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska – Piotr Otawski poinformował Komisję o podjęciu przez resort środowiska prac zmierzających do umożliwienia modernizacji bazy sportowej
w górach.
Biuro Prasowe Sejmu RP

ZaBABany – kulturalnie,
kobieco, wiosennie
8 marca tradycyjnie kojarzony jest
z Dniem Kobiet i goździkami. Z kolei dla Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Aktywności Lokalnej to dobry
pretekst do organizacji imprez kulturalnych skierowanych nie tylko do kobiet.
Przed nami ZaBABAny marzec. Pierwsza odsłona „ZaBABAny” już za nami.
8 marca w Dzień Kobiet w Hotelu
Bossa Nova spotkali się miłośnicy kina
i dobrej muzyki. Film „Frida” pełna
pasji opowieść o życiu słynnej meksykańskiej malarki spodobał się naszej
publiczności do tego stopnia, że część
żeńskiej widowni nie kryła wzruszeń.
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„Mogę”, „Pociąg”, „Szampan
i Truskawki” to tylko niektóre piosenki z drugiej płyty „Wszystko się zmienia”, których wysłuchaliśmy tego dnia
podczas koncertu duetu „Paraluzja”.
Koncert Agnieszki Radziejewskiej
i Bartka Draka był bardzo wzruszający, kameralny, mocno energetyczny,
niezwykle prawdziwy i płynący prosto
z serca. Sami o sobie mówią… „PARALUZJA jest organizmem żywym, dwugłowym, czworonożnym i czteroręcznym. Można go spotkać w norach lub
przestrzeniach otwartych, najczęściej

u boku osobników z gatunku publikus
klaskus. PARALUZJA odżywia się materiałem emocjonalnym, który w reakcji
z tlenem zostaje przekształcony w potwory autorskie, najczęściej podczas procesu zwanego koncertozą….”
23 marca MOKSIAL zaprasza
na spektakl komediowy „Mąż mojej
żony” do Interferie Sport Hotel Bornit”. Ilość miejsc ograniczona! Więcej
informacji na www. szklarskaporeba.pl
i www.moksial.pl
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Karkonosze na Targach Turystycznych
„Holiday World” w Pradze
Promocja Karkonoszy na Międzynarodowych Targach Turystycznych
Holiday World w Pradze odbyła się
w dniach 19-22.02.2015 r. Stoisko Karkonoszy zostało sfinansowane przez
Powiat Jeleniogórski w ramach realizowanego projektu „Promocja Karkonoszy”. Na stoisku prezentowane były
Karkonosze po stronie polskiej i czeskiej.
Wystrój plastyczny stoiska oparty
o promocję marki Karkonosze poprzez
rollup-y prezentujące kulturę i turystykę aktywną pod hasłem „Mam w sobie
ducha gór”, balony z logotypem Karkonosze, na fryzie znajdował się napis
Karkonosze/Krkonose, logo projektowe
oraz logo marki Karkonosze.
Obsługę stoiska zapewniła – rotacyjnie – strona czeska oraz 3 osoby
z Powiatu Jeleniogórskiego. Pierwszego dnia targów odwiedzający reprezentowali branżę turystyczną. Zapytania
dotyczyły głównie konkretnych pakietów wypoczynkowych związanych
z uprawianiem aktywnych form turystyki.
Stoisko nasze odwiedziła pani Grażyna Bernatowicz – Ambasador RP
w Pradze wraz z doradcami ds. promocji handlu. Dyrektor Wiesław Dzierzba
przeprowadził rozmowę z panią Ambasador przedstawiając nasze działania
promocyjne w Republice Czeskiej oraz

współpracę z gminami i instytucjami
czeskimi. Podczas spotkania omówiono udział w spotkaniu polsko-czeskich
samorządów, które jest planowane
w dniu 23 kwietnia 2015 r. w Ambasadzie Polski w Pradze. Omówiono także, organizację wystawy fotograficznej
Karkonoszy na terenie Ambasady Polski w Pradze. Wobec zakazu strony czeskiej wywieszania na płocie, Ambasada
RP uzgadnia inne możliwości prezentacji fotograficznej.
Od drugiego dnia targi dostępne
były dla szerokiej rzeszy publiczności.
Najwięcej zapytań dotyczyło możliwości dojazdu do miejscowości turystycznych pociągiem. Osoby zainteresowane
były rozkładem jazdy oraz możliwymi
połączeniami między poszczególnymi
miejscowościami.
Drugiego dnia na targach przebywały osoby zainteresowane promocją
w Czechach. Wyjazd zorganizowany
był przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego.
W sobotę, trzeciego dnia targów,
zanotowaliśmy rekordową frekwencję
odwiedzających. Już od godziny otwarcia targów aż do zamknięcia stoisko
Karkonoszy przeżyło prawdziwe „oblężenie”. Tego dnia wydano ponad 60%
wszystkich materiałów promocyjnych.
Dodatkową atrakcją był Liczyrzepa
rozdający słodkości oraz foldery. Na

stoisku przeprowadzono też konkurs
wiedzy o Karkonoszach.
W niedzielę ruch był mniejszy ale
Karkonosze cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Wśród odwiedzających było dużo
osób z małymi dziećmi. Zapytania
dotyczyły głównie sposobu dojazdu
w Karkonosze oraz ofert dla dzieci.
Osoby te otrzymywały m.in. przewodnik dla dzieci wydany przez Karpacz,
ofertę Esplanady ze Szklarskiej Poręby,
parku miniatur z Kowar oraz wystawy
modeli Lego z Karpacza.
Zainteresowaniem cieszył się przewodnik Karkonosze oraz mapy tras biegowych w Szklarskiej Porębie. Bardzo
popularne były zapytania o mapy tras
pieszych i rowerowych.
Bardzo dobrze zostało przyjęte
promowanie Karkonoszy jako całości –
bez granic. Wiele osób podkreślało, że
jest to bardzo dobry kierunek wzajemnego poznania.
Natomiast wiele negatywnych opinii dotyczyło braku polskiego stoiska
– stąd też często nas pytano o Kraków,
Wieliczkę, Gdańsk… i Janów Podlaski.
Oprócz stoiska Karkonoszy na tragach prezentował się Dolny Śląsk na
stoisku Hradca Kralove, Śląsk Opolski
oraz Ostróda.
Elżbieta Bojczuk

Ciekawie
w bibliotece
W lutym w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się dwie imprezy. Pierwsza to coroczne spotkania z przedszkolakami z okazji Dnia Kota. Dzieci dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy o życiu kotów domowych i wolno żyjących
oraz posłuchały opowiadań i wierszy
o kotach. Na koniec wizyty w bibliotece był słodki poczęstunek i zaproszenie
dzieci do wypożyczania książek.

Druga impreza to spotkanie autorskie z ulubionym pisarzem dziecięcym
Grzegorzem Kasdepke. Uczestnikami
spotkania byli uczniowie szkół podstawowych z klas 4-5.
Jak zawsze spotkanie było bardzo
ciekawe i zabawne, dzieci zadawały autorowi mnóstwo pytań, a potem mogły
kupić książki pana Kasdepke i otrzymać autograf.
Biblioteka Miejska
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MurArt
– technika
w służbie
sztuki
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej
Porębie rozpoczął realizację projektu
MurArt dofinansowanego przez Fundację Orange.
MurArt to projekt łączący odległe dziedziny sztuki, tradycję i historię
z nowymi technologiami.
Podczas jego realizacji powstanie
trójwymiarowy, ceramiczny, drukowany mural 2m/2m i ceramiczne kody QR.
Mural będzie kolażem prac przedwojennej i współczesnej kolonii artystów
działających na terenie miasta. Kody
QR zainstalowane w miejscach ważnych dla kulturalnej mapy Szklarskiej
Poręby i odsyłać będą do powstałych
w ramach projektu stron. Młodzież na
warsztatach dziennikarskich przeprowadzi wywiady z obecnymi artystami
w Szklarskiej Porębie oraz zbierze materiały niezbędne do opracowania stron
internetowych. Połączenie najnowszych technologii (ploterów laserowych
i cyfrowych drukarek ceramicznych)
z tradycyjnymi technikami ceramicznymi z pewnością zaintryguje i zainspiruje bezpośrednich oraz pośrednich
odbiorców projektu – dzieci, młodzież
i dorosłych.
Uczestnicy projektu mieli już możliwość zwiedzić w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze stałą ekspozycję
„Wnętrza chałupy karkonoskiej” i wystawę szkła artystycznego. Specjalnie
dla nich została przeprowadzona prelekcja pt. „Zapomniane rzemiosła” na
dwa tematy tkactwo i zdobnictwo szkła.
Dodatkową atrakcją wycieczki
stało się zwiedzanie Jeleniogórskiego
Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnicy Karkonoskiej gdzie
młodzież poznała zasoby i sposób funkcjonowania biblioteki powiatowej.
Celem wycieczki było zapoznanie
uczestników projektu z historią i twórczością regionu oraz szukanie inspiracji

4

do powstania dzieła jakim ma stać się
mural.
W projekcie przewidziane jest kilkanaście spotkań warsztatowych, które będą się odbywały w MOKSiAL
w Szklarskiej Porębie oraz w Pracowni
Artystycznej Eweliny Wójtowicz. Ewelina Wójtowicz to artystka niebanalna,
tworząca w szkle i ceramice, wielokrotnie nagradzana za swoją pracę poza
granicami kraju. Opracowała autorskie
metody pracy z drukiem na ceramice
z wykorzystaniem ploterów laserowych
i ceramicznych drukarek cyfrowych.
Młodzież odwiedzi także Fabrykę
Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” i Studio Borowski – Hutę szkła
w Bolesławcu. Zwieńczeniem wspólnych artystycznych działań będzie happening związany z uroczystym odsłonięciem płaskorzeźby.		

Projekt jest realizowany w terminie
od lutego do czerwca 2015 r.
Informacje pod nr tel. 757173614,
email:kultura2@szklarskaporeba.pl
Partnerzy projektu: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,  Dom Carla i Gerharta Hauptmannów, Zespół
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wlastimila
Hoffmana, Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Tadeusza Kościuszki, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie, Fabryka Naczyń Kamionkowych
„Manufaktura”, Ceramika Artystyczna
Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego
w Bolesławcu, Nowiny Jeleniogórskie,
Muzyczne Radio.
MOKSiAL
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Cztery stoki
Za nami ostatnia edycja Turnieju
Czterech Stoków. Impreza ta skierowana jest do wszystkich miłośników białego szaleństwa. Idea jaka przyświeca organizatorowi: Miejskiemu Ośrodkowi
Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej
to stworzenie warunków i zachęcenie
do rywalizacji całych rodzin – zarówno mieszkańców jak i turystów. Każda z edycji turnieju rozgrywana jest
w innej dzielnicy Szklarskiej Poręby.
W tym roku ruszyła również jako novum kategoria snowboardowa oraz
ciesząca się sporym zainteresowaniem
kategoria Family.
Pierwsza edycja rozegrana została
dzięki gościnności Sudety Lift 21 stycz-

nia na Nartostradzie Puchatek. Kolejna
zorganizowana została 28 stycznia na
orczyku „W Dolinie Szczęścia” przy
ul. 11-go Listopada, dzięki wsparciu
Państwa Hunkiewiczów. Pogoda nie zawiodła. Było słońce, doskonałe warunki
narciarskie i rekordowa frekwencja.
Trzecia edycja zmagań narciarsko
– snowboardowych odbyła się 5 lutego
2015 r. po raz pierwszy w swojej historii na orczyku „WICIARKA”, który
należy do KSM „ŁABSKI”. Wspaniałe
i niedocenione miejsce – dzięki uprzejmości dzierżawcy cały stok należał do
uczestników turnieju. Tym razem zawody odbyły się w godzinach popołudniowych przy sztucznym oświetleniu.
Stok został rewelacyjnie przygotowany,
a dzięki wsparciu
Pana Adama Kałwy
z KSM Łabski każdy
z dwóch punktowanych przejazdów odbywał się na innym
ustawieniu tyczek.
Mimo, że śniegu z dnia na dzień
ubywało, udało się
zorganizować również ostatnią edycję

26 lutego dzięki uprzejmości Państwa
Elżbiety i Pawła Liborio oraz Pana Mirosława Kulińskiego na Stoku „Biała
Polana” przy ul. Krasickiego. Ciekawostką tej edycji był po raz pierwszy
udział zawodników z Holandii, którzy
postanowili wziąć udział w rywalizacji
family, zajmując ostatecznie 7 pozycję.
We wszystkich edycjach Turnieju
wzięło udział kilkuset zawodników we
wszystkich kategoriach wiekowych,
na nartach i snowboardzie. Uczestnicy
przejechali do nas z całej Polski. Zawody bowiem zostały zaplanowane tak
aby każdy turysta, który przyjechał do
Szklarskiej Poręby, niezależnie od terminu ferii przypisanego danemu regionowi kraju, mógł wziąć udział w zmaganiach.
Organizatorzy pragną serdecznie
podziękować wszystkim właścicielom
stoków za gościnność. Serdecznie dziękujemy Hucie „Julia” za ufundowanie
wspaniałych pucharów w kategorii FAMILY oraz Pensjonatowi „Pod Smerkami” oraz Interferie Sport HOTEL
„BORNIT” za przekazanie voucherów
pobytowych jako nagród. Specjalne
podziękowania dla KS „SZRENICA”
za udostępnienie tyczek, bez waszego
sprzętu nie bylibyśmy w stanie zorganizować żadnych zmagań narciarskich.
Organizatorem wszystkich edycji był
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej.
(MOKSiAL)

Sukces naszych Młodzików
6.03.2015 Mistrzostwa Polski Młodzików w biathlonie 2015 w Dusznikach Zdrój – odbyły się biegi sztafetowe – 4 medale dla MKS Karkonosze/
SMS Szklarska Poręba.
Złoto dla Młodziczek – Marcelina
Badacz, Patrycja Traczyk, Patrycja Kołodziej.
Srebro dla Młodzików – Kacper
Bergański, Łukasz Jedziniak, Dominik
Michalski.
Brąz dla Młodziczek – Mileny
Wojnar, Maji Miś, Klaudi Wójcik.
Brąz dla Młodziczek Młodszych
– Sandra Fryczyńska, Marcelina Zjąc,
Alicja Naumowicz.
7.03.2015 złoto dla Marceliny
Badacz, 5 miejsce Patrycja Kołodziej
w Mistrzostwach Polski Młodzików
w biathlonie w Dusznikach Zdrój
w biegu indywidualnym. Katarzyna

Wołoszyn zajęła 1 miejsce w juniorkach
w biegu indywidualnym w ramach Pucharu Polski w biathlonie.
Złoto dla Łukasza Jedziniak
w Mistrzostwach Polski Młodzików
w biathlonie.
8.03.2013 złoto dla Marceliny
Badacz, srebro Patrycja Kołodziej, 4 miejsce Milena Wojnar
w Młodziczkach.
Brąz dla Kacpra Bergańskiego, 5 miejsce Łukasz Jedziniak w młodzikach w Pucharze
Polski 1 miejsce Katarzyna Wołoszyn w juniorkach, 5 miejsce
Patrycja Rutecka w juniorkach
młodszych
W klasyfikacji generalnej MKS Karkonosze (a są to
uczniowie lub absolwenci SMS
Szklarska Poręba) zajęły 1 miejsce w Polsce wśród klubów.
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Na ten sukces oprócz naszych
wspaniałaych zawodników pracowali
trenerzy: Andrzej Koziński, Waldemar
Domitrz, Jarosław Bednarz, Izabela
Daniło, Dawid Matwijów i Magdalena
Nykiel.
Joanna Badacz
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Czesi zdominowali 39 Bieg Piastów
Czech Petr Novak po raz
piąty wygrał Bieg Piastów.
Tym razem po niezwykle emocjonującej walce ze swoim rodakiem Stanislavem Rezacem.
Wśród pań najlepsza była Estonka Tatjana Mannima, która
dzięki wygranej została liderką cyklu FIS Marathon Cup.
Czeska dominacja widoczna była nie tylko na koronnym
dystansie 51 km. Na dystansie
25 km klasykiem i 30 km dowolnym również zwyciężali
nasi południowi sąsiedzi. Jiri
Rocarek zwycięzca biegu na
30 km triumfował także we
wcześniejszych zmaganiach na
15 km.
Jestem szczęśliwy, że udało mi się wygrać dwukrotnie
w Jakuszycach. Bardzo fajne trasy, ciekawa rywalizacja. To był dla mnie udany bieg – mówił na mecie zwycięzca.
Wśród kobiet najlepsza była Klara Moravcova, która w biegu na 50 kilometrów była druga. A więc w ciągu dwóch
dni przebiegła blisko 80 km i dwukrotnie znalazła się na podium.
Z kolei na 25 km stylem klasycznym... najlepiej nasmarowane narty
mieli również Czesi Dan Slechta i Tomas Jakoubek nie dali szans konkurentom i podzielili się wygraną. – Świetnie
mi się dziś biegło, a o wygranej oprócz
dobrej formy, zdecydowały także świetnie zrobione narty – mówił na mecie
Dan Slechta.
Wśród pań bezapelacyjnie najlepsza była Czeszka Adela Boudikova.
To dla niej druga wygrana w 39. Biegu
Piastów. Była najlepsza także na 15 kilometrów klasykiem. W ostatnim biegu

festiwalu Boudikova przegrała tylko
z pięcioma mężczyznami. A drugą na
mecie kobietę – Natalię Grzebisz wyprzedziła aż o 11 minut.
Tegoroczny Bieg Piastów to tygodniowy Festiwal Narciarstwa Biegowego w którym każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Odbyły się także min.
Rodzinna Mila, Nocna Dziesiątka oraz
Bieg Przedszkolaka. Na starcie Rodzinnej Mili (w tym samym miejscu, co start
gównego biegu) pojawiły się całe rodziny, których zadaniem było pokonać trasę ok. 1,5 kilometra i finiszować w tym
samym miejscu, co uczestnicy 39. Biegu Piastów. Tu nie było zwycięzców,
wszyscy na mecie otrzymali medale.
Peleton otwierał Komandor Biegu Piastów Dariusz Serafin, a zamykał
Prezes Stowarzyszenie BP Zygmunt
Bobowski.
Przedszkolaki rywalizowały na
tzw. Stadionie Dziecięcym (początek
drogi na Orle).

Nowy termin
Festiwalu Rowerowego
Pod koniec stycznia w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie dotyczące
organizacji Festiwalu Rowerowego w
2015 r. w Szklarskiej Porębie.
Zmieniony został termin imprezy.
Przeniesiony został z sierpnia na początek lipca. Festiwal będzie tym samym
otwarciem sezonu letniego. Zmiana terminu ma na celu aktywizację tej części
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letnich wakacji aby zapewnić obłożenie
bazy noclegowej poprzez uczestników
imprezy i ich rodziny oraz pozostałych
gości. Mamy nadzieję na zaangażowanie nowych firm z branży rowerowej,
które chętniej promują się na początku
sezonu letniego. Wydłużony zostanie
czas trwania imprezy do 6 dni, co daje
szanse na pobytów turystów w mieście

Na starcie pojawiła się ponad setka
młodych biegaczy. Także tutaj wszyscy
byli zwycięzcami. A oprócz biegu dla
dzieciaków zorganizowane były także
zabawy, gry oraz poczęstunek.
Bieg Piastów po raz pierwszy wystartował w 1976 roku. Wtedy wzięło w
nim udział niewiele ponad pół tysiąca
uczestników. Od tamtego czasu liczba
zawodników systematycznie rośnie, podobnie jak renoma samego biegu. Profesjonalizm w przygotowaniu tych zawodów jak i świetnie przygotowane trasy
sprawiły, że od 1995 roku Bieg Piastów
należy do Europejskiej Ligi Biegów
Masowych EUROLOPPET a od 2008
roku jest członkiem WORLDLOPPET
– Światowej Ligi Biegów Masowych,
do której należy obecnie piętnaście biegów z całego świata.
Materiały prasowe Organizatora
Poprzez nowa formułę festiwalu
rozszerzona zostanie lista adresatów
tego wydarzenia. Dotychczas były to
w większości ekstremalne konkurencje.
W tym roku atrakcje czekać będą na
całe rodziny.
Poszczególne konkurencje jak enduro czy trial planowane są jako element cyklu ogólnopolskiego, podobnie
jak Bike Maraton co umożliwi podniesienie rangi i pozyskania większej rzeszy uczestników.
Promocja imprezy odbywać się będzie na szerszym polu również podczas
innych imprez rowerowych w Polsce.
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BIEG RETRO

Miłośnicy narciarskiego stylu retro
znów spotkali się w Górach Izerskich
przy schronisku Orle. Jak za dawnych
lat dominowały: drewno, skóra i wełna.

Plastik, tkaniny z nowoczesnych membran lub karbonowe kije na na tej imprezie są surowo zakazane.
Impreza ma charakter towarzyski,
więc żeby uczestnicy nie byli
zbyt wyczerpani, trasę wytyczono na dystansie jedynie
3,5 km.
Zwolennicy nowoczesności mogli po Biegu Retro bardziej zmęczyć się w Biegu Izerskim na 12 kilometrowej trasie.
Wybornej zabawie towarzyszyła wspaniała pogoda
i świetne warunki śniegowe
w Jakuszycach.

W pierwszym Biegu Retro w marcu 2004 roku wystartowało kilkanaście
osób. Z roku na rok rzesza retro-maniaków sukcesywnie się powiększa.
Historyk Przemysław Wiater, pomysłodawca Biegu Retro, uważa że
pierwsze narty w Karkonosze przywiózł
w latach 40. XIX wieku Franz Pohl, założyciel i dyrektor słynnej Huty Józefina. Pierwszy klub narciarski powstał
w Szklarskiej Porębie w 1900 roku. Nazywał się „Windsbraut” czyli „Wichura”. Należeli do niego m.in. właściciele
karkonoskich schronisk oraz ich żony.
Podczas zawodów przygrywała orkiestra, a ich zawołaniem było: „Niech
żyją narty!”
Rafał Święcki – Nasze Miasto
foto: Daniel Koszela

GOŚCIE Z WEJHEROWA
W PRZEDSZKOLU
SAMORZĄDOWYM NR 2
26 i 27 lutego 2015 r. witaliśmy już
szósty rok całym sercem przyjaciół ze
Słonecznego Przedszkola z Wejherowa.
W kwietniu 2010 r. została oficjalnie
podpisana umowa w Urzędzie Miasta
Szklarskiej Poręby o współpracy między naszym Przedszkolem Samorządowym nr 2 na hucie, a „Słonecznym
Przedszkolem” w Wejherowie. W tym
roku specjalnie dla naszych gości wyczarowaliśmy morze z rybkami, żeby
w naszych górach poczuli się dobrze
jak w domu. Wspólnie zaśpiewaliśmy
piosenki pt.: „Kap, kap, kap”, oraz
„Morskie opowieści”, do której przygo-

towaliśmy scenkę teatralną. „Starszaki”
przebrane w stroje ludowe zaprezentowały tańce: „Grozik”, „Polka” i „Janek
muzykant”. Przyjaciele z Wejherowa
nauczyli nas pokazywać i śpiewać piosenkę pt.: „Zupka, zupka…” o gotowaniu zupy jarzynowej. Dowiedzieliśmy
się jak nazywają się po kaszubsku różne
warzywa: ziemniaki, groch, marchew,
buraki, itd. Wspólnie zaśpiewaliśmy
i pokazywaliśmy „Kaszubski alfabet”. Z pięknie zaśpiewanych piosenek
i wyrecytowanych wierszy w gwarze
kaszubskiej dowiedzieliśmy się jak się
żyje na Kaszubach przez cały rok.
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Od przyjaciół z Wejherowa dostaliśmy dużo słodkości i prezentów, za które serdecznie dziękujemy. W wolnych
chwilach integrowaliśmy się z dziećmi
z Wejherowa podczas wspólnych zabaw
i rozmów. Ponoć „SZCZĘŚCIE to jest
jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się
ją dzieli”. Cieszymy się, że możemy
wspólnie dzielić się z innymi tym, co
mamy, potrafimy, wiemy. Pogłębiliśmy
nasze wiadomości nt. rodzinnych miejscowości, zwyczajów, regionalnej gwary, sztuki, kuchni, strojów ludowych.
Jesteśmy dumni, że nasi Przyjaciele
z Wejherowa wprowadzili nas w tradycje i zwyczaje swojego pięknego regionu. To dla nas niezwykle cenna lekcja
historii! Nasi przyjaciele uczestniczyli z nami w „Narciarskiej Przygodzie
Przedszkolaka” w Jakuszycach. Mamy
nadzieję, że długo będą wspominać pobyt w Szklarskiej Porębie i odwiedzą
nas w przyszłym roku.
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Wolontariusze ze
Szklarskiej Poręby na
Ściernisku!
Klub Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania wszystkim wolontariuszom, którzy zgłosili się do zabezpieczenia punktu żywieniowego „Ściernisko” w czasie XXXIX Biegu Piastów.

Dzięki Waszej chęci pomocy, zaangażowaniu, rzetelności
i pracowitości zawodnicy Biegu Piastów mogli liczyć na ogromne wsparcie w czasie biegu, w tej tak trudnej walce ze swoimi
słabościami. Dziękujemy Joannie Krawietz z ZSOIMS w Szklarskiej Porębie i jej rodzinie; Anecie Palińskiej; Janowi Przedzinkowskiemu i Maciejowi Gielertowi z Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej z Piechowic; Elżbiecie Pawłowskiej i Agnieszce
Swobodzie ze Stowarzyszenia Lokalni-Niebanalni. Szczególne
podziękowania kierujemy do tych wolontariuszy, którzy zabezpieczali punkt przez dwa dni. Dziękujemy więc Romanowi Klimkowi za wsparcie i skuter, pracownikom MOPS-u i przedstawicielom Stowarzyszenia Lokalni-Niebanalni: Tomaszowi Fryt,
Violecie Kani, Sabinie Kokot, Teresie Mączyńskiej, Agnieszce
Żywinie za wytrwałość. Wdzięczni jesteśmy także pracownikom
MOKSIAL-u Pawłowi Popłońskiemu i Mateuszowi Zającowi za

pomoc techniczną oraz Feliksowi Rosikowi za pomoc i za zdjęcia
upamiętniające naszą pracę.
Wszyscy daliście z siebie maksimum swoich możliwości!
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wspólną pracę!
Koordynator Klubu Wolontariatu
Marlena Stach-Lewandowska

A P E L

Historia odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości i poczucia wartości
mieszkańców kraju, regionu czy miasta. Szklarska Poręba to miejsce
szczególne dla kilku pokoleń żołnierzy WOP i strażników SG. W dniach
29 i 30 maja 2015 roku będziemy obchodzić 70. rocznicę objęcia ochroną
granicy państwa w Karkonoszach i Górach Izerskich przez Wojsko
Polskie. Idea upamiętnienia zdarzeń z najnowszej historii miasta i oddania hołdu strażnikom granicznym spotkała się z wielkim
uznaniem i poparciem wielu ludzi i środowisk. Organizacja uroczystości to wielkie przedsięwzięcie. Bogaty program uroczystości
o charakterze patriotyczno-religijnym i wojskowym będzie szczególną formą godnego uczczenia pamięci tych, którzy rozpoczynali
służbę w ochronie granicy w Sudetach oraz tych, którzy profesjonalnie ją kontynuowali. Rada Miejska podczas listopadowej sesji
w 2014 r. nadała placowi przy ulicy Jedności Narodowej nazwę „Skwer Obrońców Granic”. Posadowiony na nim został obelisk,
na którym umieszczona będzie tablica pamiątkowa, wykuty słup graniczny i symbole formacji granicznych. Opracowywana
jest wystawa okolicznościowa, projekcja slajdów, film historyczny, wydane zostaną 2 książki. To tylko zwiastun programu
obchodów. Główne uroczystości z bogatą oprawą odbędą się 30 maja 2015 r. Działania te wymagają
nakładów finansowych. Dlatego zwracamy się z apelem do byłych żołnierzy Wojska Polskiego oraz
spadkobierców tradycji WOP – funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz wszystkich, których sercu
bliskie są tradycje historyczne i pamięć przodków o dobrowolne wpłaty na realizację obchodów
tej rocznicy. Wpłat prosimy dokonywać na konto Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP
w Jeleniej Górze, koniecznie z dopiskiem 70 lat WOP.

Bank Pekao S.A. Nr 98 1240 1301 1111 0010 5067 6463
Wykaz fundatorów – darczyńców będzie z dokumentacją pamiątkową umieszczony w kapsule
czasu i złożony podczas uroczystości w dniu 30 maja 2015 r. w postumencie obelisku.
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