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mistrzostwa świata
w bieganiu
Szklarska Poręba w 2013 roku będzie
gospodarzem Mistrzostw Świata w
Długodystansowych Biegach Górskich.
Zawody rozegrane zostaną w ramach
Maratonu Karkonoskiego, który w
Szklarskiej Porębie z powodzeniem organizowany jest od 3 lat. Trasa zaczynała się i kończyła na Szrenicy. Zawodnicy biegli grzbietem przez niemal
całe Karkonosze, zdobywając po drodze Śnieżkę.
- Jestem przekonany, że pod tych mistrzostwach Maraton Karkonoski będzie
zaliczany do najważniejszych tego typu
zawodów i nikt nie będzie się zastanawiać
czy Karkonosze to góry – mówił podczas
konferencji prasowej Robert Gudowski
twórca zawodów i jednocześnie dyrektor
Fundacji Maraton Karkonoski, która
otrzymała prawa do organizacji mistrzostw.
Mistrzostwa Świata doskonale wpisują się charakter naszego miasta, w którym najbliższym czasie odbędą się zawody Pucharu Świata w narciarstwie
biegowym. To w Szklarskiej Porębie
rozgrywany jest najstarszy masowy
bieg narciarski Bieg Piastów, zaliczany
do największych tego typu zawodów na
świecie. To pod Szrenicą rozgrywany
jest najstarszy i jeden z najtrudniejszych maratonów w kolarstwie górskim w Polsce. Teraz będą to też Mistrzostwa Świata w długodystansowym
biegu górskim.
Trasa maratonu została tak zmodyfikowana, aby spełniała warunek przewyższeń, który teraz będzie sięgać niemal
1500 metrów. Start zaplanowany jest przy
dolnej stacji kolejki linowej na Szrenicę.
Zawodnicy pobiegną do góry nartostradą

Puchatek, a następnie żółtym szlakiem w
kierunku Łabskiego Szczytu i dalej Śnieżnych Kotłów w kierunku Śnieżki, gdzie
zawrócą i pobiegną na metę na Szrenicy.
Dekoracja zwycięzców odbędzie się już
na dole w Szklarskiej Porębie.
Zawody będą nadal miały charakter
otwarty, bo Mistrzostwa odbywają się w
ramach dotychczasowego maratonu.
Wprowadzony zostanie jednak limit
czasu, którym trzeba będzie się wykazać
podczas innych maratonów płaskich.
Bieganie staje się coraz bardziej popularne. Widać to także w Szklarskiej
Porębie, do której trenować przyjeżdżają już nie tylko zawodowcy, ale coraz większa rzesza amatorów. Trasy
pod Szrenicą, przez wielu nazywane są
kultowymi. Szklarska Poręba dysponuje bowiem wyjątkowym mikroklimatem, który idealnie nadaje się do
podnoszenia kondycji. Miasto od dzie-

siątek lat jest uznanym ośrodkiem klimatycznym w Europie.
Jednak w tym miejscu warto postawić zasadne pytanie, czy wszyscy
przedsiębiorcy szukają w tym swojej
szansy. Są hotele do których od lat
przyjeżdżają sportowcy. Ich pobyt często wiąże się z dostosowaniem menu
do potrzeb treningowych. Ale jak się
okazuje, warto dostosować ofertę do
oczekiwań swoich gości. (red)
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bezPłatne PrzeDszKoLa
Niemal w całej Polsce rodzice narzekają na drastyczne podwyżki czesnego w
przedszkolach. Są miasta, gdzie za pobyt
dziecka trzeba zapłacić ponad 600 złotych.
W Szklarskiej Porębie jest inaczej. Nasze
miasto jest jednym z nielicznych wyjątków na mapie Polski.
Rada Miasta kolejny raz podjęła
uchwałę, na mocy której „świadczenia

udzielane przez publiczne przedszkola
prowadzone przez miasto Szklarska Poręba w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o
której mowa w odrębnych przepisach, są
realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, a za świadczenia publicznych przedszkoli, wykraczające poza

podstawę programową wychowania
przedszkolnego ustalono opłatę miesięczną w wysokości „0” zł.” Innymi
słowy czesne w przedszkolach jest bezpłatne. Rodzice muszą pokryć tylko
koszty wyżywienia lub ewentualnych zajęć dodatkowych, jeśli chcą, aby ich
dzieci w nich uczestniczyły.

uwaga w sPrawie Cmentarza

Program soLarnY

W związku z inwentaryzacją miejsc
do pochówku części parafialnej cmentarza przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego uprasza się o uregulowanie zaległych opłat za groby i miejsca
zarezerwowane. Opłat należy dokonać
w kancelarii parafialnej przy ul. Wyszyńskiego. W przypadku nieuregulowania opłat groby oraz miejsca za-

rezerwowane zostaną przekopane i
przeznaczone do ponownego pochówku.
Jednocześnie prosimy o uporządkowanie ww. miejsc i nie wyrzucanie
śmieci poza miejsca wyznaczone na
cmentarzu.
OO. Franciszkanie
i radni RM w Szklarskiej Porębie

5 października (środa) o godz. 14.00 w sali
narad Urzędu Miejskiego odbędzie się kolejne
spotkanie zainteresowanych programem dotacji do 70% na zakup zestawów solarnych.
Na spotkaniu przedstawiciele firmy HETMAN CD (operator i koordynator projektu)
przedstawią założenia projektu i udzielą odpowiedzi na wszystkie pytania zainteresowanych przystąpieniem do programu.
Dodatkowe informacje co do spotkania
można uzyskać w Urzędzie Miejskim pod nr
tel. 75/75 47 733

nabÓr narCiarzY
Klub sportowy „Szrenica” prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do sekcji narciarstwa zjazdowego.
Klub istnieje od 1994 roku. Naszą
działalność prowadzimy w formie stowarzyszenia.
Zajmujemy się rozwojem narciarstwa
alpejskiego wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane szkolenie rekreacyjne i zawodnicze. Wyodrębnione są 3
kategorie: dzieci najmłodsze, grupa rekreacyjna, grupa sportowa.
Ilość oraz wielkość grup w w/w kategoriach jest zależna od ilości dzieci i nie
przekracza 10 osób w grupie. Podstawowym warunkiem rozpoczęcia treningów
przez dziecko, prócz spełnienia wymogów
formalnych, jest posiadanie ważnych badań lekarskich oraz umiejętność pod-

stawy jazdy na nartach.
Jesienią i wiosną zajęcia odbywają się
na basenie, sali gimnastycznej i w terenie.
Organizowane są wycieczki piesze i rowerowe. Treningi odbywają się 3 razy w
tygodniu.
Sezon zimowy rozpoczynamy, gdy
tylko zaistnieją warunki do jazdy na nartach. Treningi narciarskie odbywają się
standardowo 2 razy w tygodniu w soboty
i niedziele na terenie SkiAreny Szrenica.
Ewentualne dodatkowe treningi w tygodniu mogą być organizowane w ramach
poszczególnych grup na zasadzie odrębnych, indywidualnych ustaleń z trenerami,
także na innych wyciągach np. w Dolinie
Szczęścia lub Czechach. Podczas ferii zimowych na nartach jeździmy prawie codziennie. Zimą także odbywają się zaję-

cia na sali gimnastycznej.
Wiosną powracamy do treningów na
sali i basenie oraz w terenie. Zajęcia
trwają do końca roku szkolnego, a podczas wakacji organizowane są obozy.
Jednocześnie staramy się poprzez imprezy dodatkowe uatrakcyjnić naszą ofertę
- są to wyjścia w góry z noclegiem w
schroniskach zarówno w zimie, jak i w sezonie letnim, wyprawy rowerowe połączone z ogniskiem, spotkania np. w pizzerii dla dzieci z okazji Mikołaja czy
Andrzejek itp. a także dla dorosłych
członków klubu.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.klubszrenica.com.pl, a
zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach prośmy o kontakt telefoniczny 660
721 172.

(wYCiąg) uChwała nr Xii/122/11 raDY miejsKiej
w szKLarsKiej Porębie z Dnia 2 września 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr
XLIII/504/06 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 marca 2006 r. w
sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
2

prawo własności przez dotychczasowych
użytkowników i współużytkowników
wieczystych, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy
Szklarska Poręba zabudowanych na cele
mieszkaniowe.

§1
W treści § 1 uchwały nr XLIII/504/06
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z
dnia 30 marca 2006 r. wymienioną po słowach „w wysokości” liczbę 80 % skreśla
się zastępując ją liczbą 70 %.
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witaj szKoło
1 września dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 był dniem wyjątkowym.
Tego dnia oficjalnie oddano do użytku salę
gimnastyczną z całym zapleczem dydaktyczno-socjalnym. Tym samym spełniło
się marzenie wielu osób, w tym absolwentów tej szkoły, aby dzieci miały gdzie
ćwiczyć.
Na salę ćwiczeń w SP 1 czekało kilka
pokoleń dzieci. Wcześniej zajęcia wychowania fizycznego w mokre i zimowe dni
odbywały się na korytarzach i zaadaptowanej do tego celu salce lekcyjnej. Teraz
uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny
obiekt, który wraz z łącznikiem i pomieszczeniami socjalno-magazynowymi
zajmuje powierzchnię ponad 1200 m2.
Sala gimnastyczna ma wymiary 29,75
m x 17,68 m i wysokość użytkową 7,20
m. Do tego dochodzi też scena. Wyposażona jest w boiska zamiennie do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa
oraz treningowe boiska po podziale sali na
pół: dwa do siatkówki lub dwa do koszykówki.Ścianka wspinaczkowa o wysokości 6,0 m i szer. 6,0 m umieszczona jest na
ścianie szczytowej sali gimnastycznej,
druga mniejsza 2,0x2,0 m na ścianie sali
dodatkowej na piętrze.Obok sali gimnastycznej powstał plac zabaw wybudowany w ramach programu „Radosna
Szkoła”. Został wyposażony w przyrządy
do zabawy dla dzieci we wczesnym wieku
szkolnym, a na powierzchni 240 m2 pokryty jest nawierzchnią poliuretanową
bezpieczną amortyzującą upadek. Amfiteatr wyposażony w kaskadowe siedziska
z drewna egzotycznego odpornego na
warunki atmosferyczne. Dodatkowo obok
szkoły są boiska sportowe, które powstały w ramach akcji „Orlik 2012”.
Koszt całej inwestycji przekroczył 5,7 mln

złotych. Przy czym 1,5 mln pochodziło z
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
pozyskane z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała kwota do środki własne
Szklarskiej Poręby.
Plac zabaw, który cieszy przede
wszystkim najmłodszych został zrefundowany w kwocie ponad 98 tys. przez
Wojewodę Dolnośląskiego i Kuratora
Oświaty. Sala gimnastyczna wraz z całym
zapleczem powstała przez 19 miesięcy.
Wykonana została przez PUHP Maxi Star
Konstruktor - Konsorcjum z Maxi Star Sp.
z o.o. Rok szkolny 2011/2012 to całkiem
nowy etap dla SP nr1. Uczniowie i nauczyciele mają bardzo dobre warunki do
pracy. Teraz na głębszą modernizację
czeka szkoła podstawowa nr 5. We
wrześniu skończyła się budowa placu

zabaw, który również otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Radosna Szkoła”. Przed dwoma laty w
szkole wyremontowana została sala
gimnastyczna. Teraz przydałoby się
boisko ze sztuczną nawierzchnią. Jednak największym zadaniem jest przebudowa toalet dla dzieci. Dzisiaj Szkoda
Podstawowa nr 5 dzisiaj wygląda jak
uboga krewna starszej siostry „nr 1”.
Ale wszystkiego nie da się zrobić na
raz. Tym bardziej, że w kolejce potrzebnych inwestycji oświatowych na
pierwszym miejscu jest budowa nowego przedszkola które zastąpi warunkowo dopuszczone do użytkowania
Przedszkole nr 1 przy ulicy Sikorskiego. (red)
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rowerowY finał
50 zawodników stanęło na
starcie finałowej edycji Sudeckiej Młodzieżowej Ligii
Sportowej.
Tym razem wyścigi rowerowe odbywały się na terenie
parku Esplanada i okazało się,
że to świetnie miejsce do przeprowadzenia tego typu zmagań. Dopisała pogoda i kibice,
a trasa okazała się wyjątkowo
atrakcyjna.
Pierwsze na starcie stanęły
maluchy, które do pokonania
miały dwa okrążenia na ternie
pod amfiteatrem. Dzieci przejechały 300 metrów, często razem z rodzicami. Emocji było bardzo dużo.
Rodzice biegli za swoimi pociechami, pomagali jak mogli, aby dzieci dojechały do
mety. Przekrój wiekowy w tej kategorii był
spory, ponieważ dzieci były od 3 do 7 lat. W
kategorii zwyciężyła Malwina Świtalska
przez Marceliną Orchowską i Antonką Krawitz, a wśród chłopców Wiktor Żmudziński,
Szymon Jagodziński i Daniel Wylęgała.
Już nieco bardziej trudniejszą trasę, bo
niemal kilometrową, poprowadzoną po ternie parku, musieli pokonać zawodnicy w kategorii wiekowej 2001-2003. Tutaj zwyciężczynią okazała się Klaudia Kamińska,
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która na metę przyjechała przed Laurą Bator i Amelią Łękawską. W kategorii chłopców najlepszym okazali się Jakub Krzysztofiak, Kacper Kuzaj i Nikodem Paleweski.
W roczniku 1998-2000 trasę 1400 metrów najszybciej pokonała Łucja Barzak
przed Paliną Gola i Karoliną Swobodą.
Wśród chłopców pierwszy linię mety przekroczył Wincenty Krawczyk, a zanim Michał Chwiej i Konrad Pleszczyński. W tej kategorii jak i starszej, jedno okrążenie liczyło
ponad 700 metrów i było pełne technicznych
zjazdów i sporych podjazdów.
W najstarszej kategorii wiekowej 19951997 startowali tylko
chłopcy. Zwyciężył Łukasz
Kaczmarczyk przed Wojtkiem Kubielą i Bartkiem
Bieńkowskim.
Zawody na terenie Parku
Esplanada dopisały. Pogoda
była idealna, atmosfera również. Wyznaczona trasa
spełniła oczekiwania zawodników w każdej kategorii wiekowej.
Z każdym rokiem rośnie
liczba uczestników. Jednak,
co trzeba podkreślić, najwięcej jest dzieci w najmłodszej kategorii wiekowej. Duża w tym zasługa
grona
pedagogicznego
przedszkola samorządowego nr 2. Z całą pewnością
brakuje chętnych do startów
w najstarszych kategoriach
wiekowych. Szkoda, bo zawody byłyby świetną okazją
do organizacji mistrzostw
szkół podstawowych czy

gimnazjum. Wystarczyłoby tylko
zachęcić uczniów.
Zabawa na Esplanadzie trwała 3
godziny. Uczestnicy korzystali z
gościnności spółki Rodzinnego
Parku Rozrywki, która ufundowała poczęstunek, a także zjazdy
na Alpine Coaster. Sponsorami byli
też Piekarnia Górska i Pizzeria
Habanero.
Była to czwarta edycja. Wcześniejsze odbywały się na Czerwonaku i przy pensjonatach Raad na
Uroczysku i Dom przy Skale. W
sumie we wszystkich zawodach
udział wzięło ponad 70 chłopców
i dziewcząt.
Zwycięzcami wszystkich 4 edycji w sezonie 2011 zostali:
Kategoria A przedszkolaki
dziewczęta
I Malwina Świtalska
II Natalia Jagodzińska
III Paulina Kasjaniuk
chłopcy
I Wiktor Żmudziński
II Szymon Jagodziński
III Daniel Wylęgała
kategoria B 2003-2001
dziewczęta
I Klaudia Kamińska
chłopcy
I Jakub Krzysztofiak
II Kacper Kuzaj
III Nikodem Siukak i Nikodem Palewski
kategoria C 2000-1998
dziewczęta
I Łucja Barzak
II Paulina Gola
III Karolina Swoboda
chłopcy
I Michał Chwiej
II Wincenty Krawczyk
III Norbert Kowalik
kategoria D 1997-1995
I Łukasz Kaczmarczyk
II Wojtek Kubiela
III Bartosz Bieńskowski
Organizatorem Sudeckiej Młodzieżowej
Ligii Sportowej jest Stowarzyszenie Cyklistów „Szklarska Poręba na dwóch kółkach”
oraz Klub Sportowy Szrenica, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej,
Karkonoska Grupa GOPR. Sponsorem
głównym jest Miasto Szklarska Poręba. Zapraszamy na kolejną rowerową edycję już na
wiosnę, a zimą odbędzie się liga narciarska.
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sPotKanie Po LataCh
Ponad 40 emerytowanych nauczycieli odwiedziło we wrześniu Szklarską
Porębę. Był to zlot absolwentów liceum
Pedagicznego, które pod Szrenicą kształciło przyszłych nauczycieli w latach
1947-1957. Liceum Pedagogiczne o
profilu wychowania fizycznego istniało

i kształciło nauczycieli w Szklarskiej Porębie Średniej, poniżej Zakrętu Śmierci.
Absolwenci tej szkoły swą wiedzą,
umiejętności, doskonałą wręcz znajomość warsztatu nauczycielskiego wykorzystywali w pracy zawodowej wykonywanej głównie na Dolnym Śląsku.

Spora część rozjechała się po całej Polsce a wielu spośród nich trafiło do innych krajów europejskich a nawet do
Ameryki i Australii. Więcej informacji
na stronie internetowej miasta
wwww.szklarskaporeba.pl.

szKLarsKa w tVP info
W sobotę 3 września w Szklarskiej Porębie gościła
ekipa TVP Info. Od wczesnych godzin rannych na
antenie tego coraz bardziej popularnego kanału informacyjnego, ukazywały się relacje podczas których
opowiadano o możliwości wrześniowego wypoczynku. Była więc mowa o grzybach, pieszych i rowerowych wycieczkach i przede wszystkim o uroku
Gór Izerskich. Wejścia na żywo z mieszkańcami
Szklarskiej Poręby i z Duchem Gór były na tyle
udane, że TVP Info dodatkowo zrealizowała bezpłatnie łączenia popołudniowe z Gór Izerskich.

nowinKi z PrzeDszKoLa nr 1
Tematyka dotycząca bezpieczeństwa
dzieci w ruchu drogowym jest często poruszana w toku zajęć i zabaw z dziećmi. Początek roku szkolnego to doskonały moment
żeby przypomnieć naszym najmłodszym
na czym polega „Bezpieczna droga do
przedszkola”. A któż zrobi to lepiej niż
Funkcjonariusze Policji? Spotkanie poświęcone tej tematyce odbyło się w naszym
przedszkolu 9 września . Pani policjant
opowiadała dzieciom o swojej pracy, o bezpiecznym poruszaniu się na jezdni oraz
ograniczonym zaufaniu do obcych. Uczyła,
jak skutecznie obronić się przed psem,
przyjmując bezpieczną pozycję „na żół-
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wia”, jak poruszać się po ulicach gdy
nie ma chodnika oraz do czego służą
światełka odblaskowe. Dzieci zapoznały się także z podręcznym sprzętem każdego policjanta. Największym zainteresowaniem maluchów
cieszył się radiotelefon i kajdanki.
O bezpieczeństwo naszych dzieci
dba również Straż Miejska ze Szklarskiej Poręby, wraz z funkcjonariuszem Straży oraz Funkcjonariuszem
Policji nasze dzieci wraz ze swoimi
rodzinami wzięły udział w III edycji akcji ,,Zgubek’’ oraz rajdzie rowerowym. Impreza rozpoczęła się wspólnym przejazdem na rowerach,
hulajnogach, wózkach, spod szkoły
Nr1 do leśniczówki. Akcja miała na
celu sprawdzenie umiejętność radzenia sobie dzieci podczas zagubienia się
w trudnych leśnych warunkach. Maluchy, wcześniej opanowały w przedszkolu wiedzę teoretyczną z postępowania podczas zgubienia się,
następnie musiały zastosować ją w terenie. Dzieci, z pomocą rodziców,
babć, dzidków musiały zbudować sza-

łasy i przygotować ściółkę w ich wnętrzu.
Później zaś odpowiednio je oznaczyć, aby
były widoczne dla ratowników oraz użyć
symboli SOS. Sposób wykonania szałasów
i oznaczeń oceniała specjalna komisja składająca się z przedstawicieli straży miejskiej,
policji i nauczycielek z przedszkola. Wszystkie dzieci zaliczyły egzamin celująco. Koniec imprezy uwieńczyło wielkie wspólne
ognisko, pieczenie kiełbasek. Wrażeń było
wiele , do obejrzenia galerii zdjęć z tej imprezy zapraszamy na stronę www.przedszkole.szklarska.org
5

PozYtYwna oCena
Dwa dni trwały robocze
spotkania organizatorów Pucharu Świata w biegach narciarskich w Szklarskiej Porębie z przedstawicielami
FIS i telewizji. Najwięcej
czasu poświęcono na wizyty
w terenie, gdzie ustalano
sposób ustawienia kamer i
pokazania zawodów.
Pojedynek Justyny Kowalczyk z Marit Bjoergen i
Terese Johaug w Polsce zapewne będą obserwować
miliony kibiców w kraju i
nie wiele mniej na świecie.
Jeżeli na zawodach pogoda
będzie tak dobra, jak podczas inspekcji, to świat po
raz pierwszy będzie mógł
zobaczyć piękno Karkonoszy i Gór Izerskich w najlepszym wydaniu. Nad produkcją telewizyjną tego
najważniejszego krajowego
zimowego sportowego wydarzenia 2012 roku
pracują bowiem wybitni eksperci z Polski i
Szwecji.
Pozytywna ocena powinna nas motywować
do jeszcze bardziej intensywnej pracy. Biegi
narciarskie to wprawdzie dyscyplina dla indywidualistów takich jak Justyna Kowalczyk,
ale przygotowanie zawodów to już praca zespołowa. Sukces zależy od pogody i umiejęt-

ności zespołowej pracy osób przygotowujących zawody. W połowie lutego cała Polska
zobaczy efekty pracy osób zaangażowanych w
przygotowania.
W ostatnich dniach sierpnia Joerg Capol dyrektor biegów narciarskich FIS ze swoimi
najbliższymi współpracownikami, a także
przedstawiciele FIS Marketing AG, eksperci
telewizyjni sprawdzali zaawansowanie przy-

gotowań do organizacji zawodów Pucharu Świata
oraz World Uphill Trophy.
Trzydniowe zawody odbędą się w Szklarskiej Porębie w dniach 17-19 lutego 2012 r. Dwa pierwsze
dni, to wyścigi na Polanie
Jakuszyckiej zaliczane do
Pucharu Świata. Ostatniego dnia, w niedzielę rozegrany zostanie World
Uphill Trophy, czyli wbieg
na Szrenicę i zjazd do
Szklarskiej Porębie. To
zawody wymyślone przez
Joerga Capola, które w
przyszłych latach mają
szansę dołączyć do wyścigów punktowanych w Pucharze Świata. Wszystkie
zawody będą relacjonowane przez telewizje.
Przy takiej randze nie
ma miejsca na amatorkę.
Jest harmonogram z zadaniami, które muszą
być terminowo wykonywane. Nie ma taryfy
ulgowej dla organizatora, który organizuje
takie zawody po raz pierwszy.
Generalnie, kontrola FIS wypadła pozytywnie. Jak zawsze przy tego tupu przedsięwzięciach pojawiają się problemy. A takie spotkania robocze są właśnie po to, aby te
problemy rozwiązywać.

reKrutaCja woLontariuszY na PuChar świata
Od 1 października rusza rekrutacja wolontariuszy chętnych do pomocy przy organizacji dwóch prestiżowych imprez narciarskich,
których gospodarzem będzie w lutym 2012
roku Szklarska Poręba. Nabór prowadzony będzie do trzech odrębnych grup wolontariackich
a w każdej z tych grup utworzone zostaną
ekipy wolontariuszy, które będą realizować
konkretne zadania.
Pierwszą grupę wolontariuszy stanowić
będą osoby, które zostaną zaangażowane do
działań przy organizacji zawodów Pucharu
Świata w dniach 18-19 lutego 2012. Grupa ta
będzie pracować od czwartku 17 lutego w czasie treningu oficjalnego do soboty 19 lutego do
zakończenia zawodów. Wolontariusze będą aktywni w następujących obszarach:
1) pełnienie funkcji rezydenta reprezentacji;
2) zabezpieczenie tras zawodów; bramek do
sektorów na stadionie; pola startu i mety;
strefy testowania nart i rozgrzewki; dojścia z
miasteczka zawodników na start; parkingów
w Jakuszycach;
3) pomoc w pracach biura zawodów; biura prasowego, w namiotach cateringowych: VIP, zawodników, służb technicznych i wolontariatu;
4) obsługa punktów informacyjnych w Jakuszycach;
5) pomoc w pracach ochrony.
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Drugą grupę stanowić będą wolontariusze
chętni do pomocy przy organizacji rozgrywanych w dniu 19 lutego 2012 na zboczach Szrenicy zawodów Word Uphill Trophy. Grupa ta
pracować będzie w dzień rozgrywania zawodów. Wolontariusze zostaną podzieleni na
grupy zajmujące się następującymi działaniami:
1) zabezpieczenie trasy zawodów; obszaru
przy dolnej stacji wyciągu; pola startu i mety;
strefy testowania nart i rozgrzewki; miasteczka
zawodników/szatni; parkingów przy wyciągu;
2) pomoc w pracach biura zawodów; biura prasowego, w namiotach cateringowych: VIP, zawodników, służb technicznych i wolontariatu;
3) obsługa punktów informacyjnych pod wyciągiem;
4) pomoc w pracach ochrony.
Trzecią grupę wolontariuszy stanowić będą
tzw. wolontariusze przestrzeni miejskiej. Ich
zadaniem będzie obsługa utworzonych w strategicznych miejscach miasta punktów informacyjnych oraz „ambasad kibica”. Grupa ta
pracować będzie już od środy 16 lutego aż do
niedzieli 19 lutego.
Wszyscy wolontariusze przejdą przed zawodami cykl szkoleń, których tematem będą
między innymi zasady BHP, przepisy ppoż, zasady udzielania pierwszej pomocy, psycholo-

gia tłumu, topografia miasta. Zostaną również
wyposażeni w jednakowe elementy odzieży.
Komitet organizacyjny zaprasza wszystkie
chętne do pomocy osoby do wypełnienia kwestionariuszy wolontariusza. Najwięcej osób
potrzeba do zadań związanych z zabezpieczeniem poszczególnych obszarów rozgrywania
zawodów. Każdy, kto zechce przeżyć niezapomnianą przygodę i znaleźć się w samych centrum sportowej rywalizacji, na pewno znajdzie
dla siebie jakąś funkcję. W obszarach gdzie wolontariusze będą mieć do czynienia bezpośrednio z zawodnikami (funkcja rezydenta reprezentacji, zabezpieczenie miasteczka
zawodników/szatni, obsługa punktów informacyjnych czy pomoc w namiotach cateringowych zawodników) znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym jest
wymagana, w pozostałych obszarach nie jest
konieczna, ale będzie dodatkowym atutem.
Kwestionariusze dla wolontariuszy można pobrać w Biurze Organizacyjnym Pucharu Świata
w hotelu „Bornit”; ze stron internetowych
www.szklarskaporeba.pl;
www.worldcup2012.pl; www.pucharswiata2012.pl. Wypełnione kwestionariusze oraz wszelkie pytania dotyczące wolontariatu sportowego można
także kierować na adres m.stach@worldcup2012.pl. Marlena Stach-Lewandowska
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KomuniKat w sPrawie wYborÓw ParLamentarnYCh
Burmistrz Szklarskiej Poręby informuje , iż listy wyborców dla wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej są do
wglądu w Urzędzie Miejskim , pokój nr
13 w godzinach pracy urzędu tj. od godz.
730 do godz. 1530 do dnia 7 października
2011 r.
Wyborca, który w dniu głosowania
będzie przebywał poza miejscem zamieszkania może uzyskać zaświadczenie
o prawie do głosowania , na podstawie
którego może zagłosować w dowolnym
obwodzie głosowania – tak w kraju jak i
za granicą .Zaświadczenia o prawie do
głosowania dla wyborcy zmieniającego

miejsce pobytu przed dniem wyborów tj.
9 października 2011 r. są wydawane u
Urzędzie Miejskim , pokój nr 13 do dnia
7 października 2011 r. (piątek) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. od
godz. 8,30 do godz. 15,30. Zaświadczenie
odbiera się za pokwitowaniem osobiście,
lub przez upoważnioną pisemnie osobę,
przy czym w upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy.
Wyborca przebywający czasowo w
Szklarskiej Porębie w okresie obejmującym dzień wyborów jest dopisywany do
spisu wyborców, na jego pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim pokój nr 13 do

dnia 4 października 2011 r. w godzinach
pracy urzędu.
Transport dla wyborców niepełnosprawnych i starszychOsoby niepełnosprawne i starsze wraz z opiekunami
mogą skorzystać z transportu zorganizowanego przez Miejskie Biuro Wyborcze.Zgłoszenia będą przyjmowane w
dniach poprzedzających głosowanie w
godz. 8,00 – 15,00 oraz w dniu głosowania od godz. 8,00 do godz. 18,00 pod nr
telefonów 75 75 47 713, 75 75 47 714
Osobie niepełnosprawnej w głosowaniu, na jej prośbę, może pomagać inna
osoba z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 29 września 2011 nr 12/11 (72)

7

mistrzowie na bezgrzYbiu
Po raz trzeci amatorzy grzybów i dobrej zabawy spotkali się na Międzynarodowych Mistrzostwach Szklarskiej Poręby w Grzybobraniu. O godzinie 11.00,
w sobotę, 3 września, grupa zawodników
wyruszyła w las pomiędzy Polaną Jakuszycką a Stacją Turystyczną „Orle”, w poszukiwaniu grzybów. Każdy zawodnik,
przed udaniem się na grzybobranie, został
oznakowany pieczęcią z wizerunkiem
Ducha Gór, aby pod jego opieką bezpiecznie dotrzeć do mety. Najwyraźniej
jednak Duch Gór był jeszcze w nastroju
urlopowym, bo zapomniał o zapewnieniu
urodzaju grzybów. Na szczęście celem
nadrzędnym mistrzostw jest integracja
uczestników i dobra zabawa, a nic tak Polaków nie integruje, jak wspólna niedola,
więc - pomimo braku grzybów - nikt nie
czuł się zawiedziony. Atrakcją dodatkową była obecność ekipy TVP Info,
która od wczesnych godzin porannych
nadawała program promujący Góry Izerskie, także nasze zawody w zbieraniu
grzybów.
Na mecie, o godz. 14.00, na strudzonych grzybiarzy czekało już ognisko i poczęstunek, przygotowany przez gospodarza Stacji Turystycznej „Orle”, pana
Stanisława Kornafela, a jury zajęło się
oceną zbiorów.Tym razem dylematów
nie było: miejsce pierwsze przypadło
Panu Donatowi Pawłowskiemu, który
pojawił się na mecie zawodów z dwoma
borowikami oraz kilkoma podgrzybkami.
Pozostałe miejsca zajęli: Justyna Mazurkieiwcz, Karolina i Dominik Jarek, Irena
Rzemieniewska, Katarzyna Dul z dziećmi,
Joanna Góralewicz, Joanna Osińska, Beata Zawadzka, Irena i Marian Ulanowscy,
Izabela Broś.Wszystkie zbiory zostały
uhonorowane pięknymi okazami szklanych grzybów, które co roku przygoto-

wuje na tę okazję „Leśna Huta”, a ponadto, każdy uczestnik otrzymał stosowny
certyfikat, będący „uznaniem dla wiedzy,
sprawności i efektywności w tropieniu
przeróżnych okazów runa leśnego”. Uzyskanie certyfikatu wiązało się z otrzymaniem miana któregoś z grzybów (np. Monetki bukowej, piestrzycy giętkiej,
sromotnika bezwstydnego lub tęgoskóra
pospolitego) i włączeniem do „nader szacownego grona starych
grzybów i purchawek”.
Certyfikaty co roku przygotowuje organizator, czyli
Partnerstwo Lokalne na
Rzecz Rozwoju Szklarskiej
Poręby „Wspólnie dla
Szklarskiej Poręby” i za
każdym razem ich wręczanie stanowi najweselszy
moment zawodów. Najmłodsza uczestniczka otrzymała od Stanisława Korna-

fela nagrodę specjalną - wielki słoik
miodu. To taka inwestycja w przyszłe pokolenia grzybiarzy...Już teraz Partnerstwo Lokalne „ Wspólnie dla Szklarskiej
Poręby” zaprasza mieszkańców i turystów na przyszłoroczne, czwarte mistrzostwa w grzybobraniu. Nie możemy
zagwarantować pogody, ani grzybów, ale
na pewno zapewnimy świetną zabawę.
Tekst: Marzena Czarnecka
Zdjęcia: Andrzej Woźniak
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