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Dzieci ze Szklarskiej Poręby powinny
mieć takie same szanse rozwoju jak ich
rówieśnicy z dużych miast. Niestety, lata
zaniedbań, bylejakości i braku perspektywicznego myślenia spowodowały, że
uczniowie największej w mieście szkoły
podstawowej, zamiast na sali gimnastycznej, ćwiczą w klasie przedzielonej
filarami oklejonymi wątpliwej jakości
gąbkami. Zabezpieczenie założono dopiero po tym jak jeden z chłopców uderzył głową w beton.

Dziennik budowy
Prawie 2 lata temu ówczesna
rada Szklarskiej Poręby, na wniosek byłego burmistrza, podjęła decyzję o budowie sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1.
Cel szczytny, ale ówczesne władze miasta zapomniały przy tym
zabezpieczyć pieniądze na budowę sali. Wprawdzie niektórzy
radni domagali się informacji na
temat zabezpieczenia finansowego, ale w odpowiedzi usłyszeli,
że takich gwarancji nie ma. Jest
jednak pozwolenie na budowę i
jeśli nie rozpocznie się tej inwestycji teraz to za rok trzeba będzie
przejść całą procedurę od nowa.
Ostatecznie zrobiono projekt hali
sportowej i zaciągnięto kredyt na
rozpoczęcie budowy. Pieniędzy
wystarczyło zaledwie na postawienie fundamentów. Tak skończyła
się historia budowy sali gimnastycznej dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Inwestycja bez pieniędzy
Z perspektywy czasu trudno nie odnieść
wrażenia, że inwestycja była nieprzygotowana. Przede wszystkim nie zabezpieczono dla niej pieniędzy w wieloletnich planach inwestycyjnych miasta. Zapewne
uznano, że uda się na ten cel zdobyć pieniądze zewnętrzne. Tymczasem rzeczywistość jest inna. Już w momencie rozpoczynania budowy fundamentów wiadomym
było, że nie uda się zdobyć dofinansowania
z Totalizatora Sportowego (tak jak np. w
Starej Kamienicy), ponieważ sala gimnastyczna jest za mała i nie spełnia minimalnych kryteriów. Uznano, że uda się zdobyć
pieniądze unijne na projekty transgraniczne Polska-Czechy. Ale dziś wiadomo,
że nie ma na to szans, bo pieniądze dostaną wyłącznie projekty, które rzeczywi-
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SALA DLA SP 1
ście służą przygranicznemu rozwojowi.
Prędzej Szklarska Poręba dostanie pieniądze na wozy dla straży pożarnej, które
w razie potrzeby będą mogły też pojechać
do Harrachova, niż na budowę sali gimnastycznej dla dzieci. Większa szansa by-

są po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.
Tak więc Szklarska Poręba musi najpierw
wydać ponad 7 mln złotych, by wybudować salę gimnastyczną dla SP1, a później
ewentualnie pieniądze zostaną zwrócone.
Problem w tym, że gminna kasa świeci

łaby na otrzymanie pieniędzy na projekty
Polska-Niemcy, pod warunkiem, że Szkoła
Podstawowa nr 1 nawiązałaby rzeczywistą współpracę z jakąś placówką z Niemiec. Do dzisiaj tego nie zrobiono.

pustkami, a kilka innych ważnych inwestycji czeka w kolejce.
c.d. str. 2

Nie wolno się poddawać
Co w związku z tym? Oczywiście należy
próbować i szukać pieniędzy w innych źródłach. Już w tym roku ogłoszony zostanie
konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek zostanie
złożony, i zrobi to zapewne kilkaset innych
gmin, a pieniędzy wystarczy na co najwyżej kilka hal sportowych.
Ale nawet jeśli uda się otrzymać dotację z któregoś z programów unijnych, to
wcześniej trzeba wyłożyć na budowę
swoje pieniądze. Tak bowiem działają teraz unijne dotacje, że pieniądze zwracane
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Odśnieżać czy budować?
Rzeczywisty budżet Szklarskiej Poręby
do 10 mln złotych. Z tych pieniędzy opłacane jest odśnieżanie, oświetlenie ulic,
oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni,
bieżące remonty, naprawy i wiele innych
niezbędnych działań, w tym dofinansowywana jest oświata. W sumie na faktyczne inwestycje pozostaje nie wiele, bo
około 1,5 mln złotych.
Szklarska Poręba dokłada do szkół
więcej niż którekolwiek sąsiednie miasto.
Najlepszym przykładem jest porównanie
nas do Świeradowa-Zdrój, który na szkoły
przeznacza nieco ponad 3,1 mln złotych,
gdy tymczasem w Szklarskiej Porębie na
oświatę w tym roku wydanych zostanie
ponad 5,4 mln złotych, z tego z budżetu
miasta prawie 2,1 mln (po odliczeniu subwencji). Z tego prostego zestawienia wynika, że miastu zależy na rozwoju dzieci i
nikt nie chce oszczędzać na ich wykształ-
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ceniu. Świadczy o tym również ilość dzieci
w klasach, których w Świeradowie jest
ich niemal dwukrotnie więcej niż w Szklarskiej Porębie. I podobnie jest z liczbą nauczycieli, których w Szklarskiej Porębie
jest niemal dwa razy więcej niż w Świeradowie.
Trochę zaangażowania
Dyskusji o budowie sali gimnastycznej
nie można prowadzić w oderwaniu od
możliwości finansowych gminy. Sala sportowa jest bardzo ważnym zadaniem i nieprawdziwe są informacje o tym, że zamiast hali dla dzieci budowane będą
boiska na Euro. Używanie takich porównań jest nieuzasadnione i kłamliwe (więcej na ten temat w dalszej części biuletynu
„Walczymy z Interferiami o Euro 2012”).

ZAPŁACIMY TALARAMI

Ponad 20 punktów zdecydowało się
uczestniczyć akcji Talary Karkonoskie. To
całkiem prywatne przedsięwzięcie numizmatyków z Jeleniej Góry. W tym roku
chcą do obrotu wypuścić 50 tysięcy sztuk
talarów, którymi od 1 czerwca do końca
września będzie można płacić w wybranych placówkach w Karpaczu i Szklarskiej
Porębie. Choć tak naprawdę trudno tu mówić o płaceniu. Niedawne doświadczenia
z Jeleniej Góry wskazują, że talary znikają
szybciej niż świeże bułeczki. Ci sami numizmatycy dla Jeleniej Góry przygotowali
„Cztery Jelenie”. Pieniądz zastępczy tylko
1 maja był wymieniany bezpośrednio za
złotówki. Po „Cztery Jelenie” ustawiła się
długa kolejka przez cały rynek. Od 2 maja
talary miały być dostępne tylko w wybranych sklepach i restauracjach, w których
można je było dostać robiąc zakupy. I tak

też było przez kilka godzin.
Czy podobnie będzie w Szklarskiej Porębie? Raczej nie. Wokół „Talarów Karkonoskich” nie będzie takiego marketingowego szumu, jak w przypadku 900-lecia
Jeleniej Góry, gdzie przede wszystkim
mieszkańcy „monety” chcieli zdobyć na
pamiątkę. W Szklarskiej Porębie i Karpaczu talary będą raczej ciekawostką i oczywiście turystyczną pamiątką, którą zdobyć
będzie można tylko kupując towary lub
usługi w oznaczonych punktach.
Żetony okolicznościowe zostaną wyprodukowane przez Mennice Polską,
będą wykonane z mosiądzu w nakładzie
50 000 szt. Dla kolekcjonerów zostanie
wyemitowana seria talarów karkonoskich
ze srebra w nakładzie 500 szt. (próba
srebrna 500). Talary będą miały herby
Szklarskiej Poręby i Karpacza.

WIOSENNE ŁATANIE DZIUR

Turystyczna, 11 Listopada, Osiedle Podgórze to pierwsze ulice, na które weszły
ekipy remontowe łatając największe dziury.
Pracy w całym mieście jest bardzo dużo.
Stan nie remontowanych przez ostatnich
20 lat ulic jest tragiczny, ale też i te całkiem
niedawno kompleksowo wyremontowane
drogi, także odsłaniają fatalną jakość wykonania. Niestety gwarancja już minęła.
Miejskie ulice byłyby szybciej naprawiane, gdyby Szklarska Poręba dysponowała swoją ekipą. Tymczasem poprzednie
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władze miasta doprowadziły do likwidacji
"Estetyki", która zajmowała się takimi remontami. Teraz brakuje sprzętu, który został wyprzedany za bezcen i ludzi, którzy
znaleźli zatrudnienie w innych firmach.
Innym zagadnieniem jest problem właścicielski dróg. W Szklarskiej Porębie właścicielami ulic i dróg są miasto, powiat,
samorząd wojewódzki, Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad i Nadleśnictwo. Najbardziej zniszczone ulice nie należą do
Szklarskiej Poręby, lecz do powiatu. Są to

Dzieci ze Szklarskiej Poręby zasługują
na salę gimnastyczną, która musi powstać przy SP 1. Dlatego wykorzystana
zostanie każda szansa na zakończenie tej
inwestycji, mimo błędów poprzedników,
którzy podjęli decyzję o budowie nie zabezpieczając pieniędzy pozwalających na
zakończenie prac.
Ale dzieci ze SP nr 1 dzisiaj nie muszą
ćwiczyć w salach lekcyjnych. Dużo zależy tu od operatywności dyrekcji szkoły.
Uczniowie mogą korzystać z sali gimnastycznej Straży Granicznej. Wystarczył jeden telefon rodzica do komendanta, aby
sprawę załatwić niemal od ręki. Teraz
przydałoby się zrobić porządki wokół miejsca budowy, aby boisko do koszykówki
choć trochę nadawało się do uprawiania
jakiegokolwiek sportu.

OGŁOSZENIE LOT

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w Szklarskiej Porębie zaprasza
wszystkich członków na Walne Zabranie
Członków Stowarzyszenia dnia 27 maja
2008 roku o godzinie 18.30 w Domu
Spotkań na Białej Dolinie (dawna szkoła
podstawowa nr 2).
1.Sprawozdanie z działalności za 2007
rok
2.Absolutorium dla Zarządu LOT
3.Umówienie sezonu letniego
4.Podpisanie umów na katalog „Aktywnie w górach”
5.Sprawy różne
6.Spotkanie z burmistrzem Arkadiuszem
Wichniakiem
Spotkanie zamknięte wyłącznie dla
członków stowarzyszenia. Zainteresowanych przystąpieniem do LOT zapraszamy na godzinę 18.00
ulice: Demokratów, Górna i Piastowska, a
także 1 Maja od Jedności Narodowej do
skrzyżowania z ulicą Kilińskiego - czyli
wszędzie tam gdzie są największe dziury.
Władze miasta już wielokrotnie interweniowały u starosty, który jest z Karpacza.
Na razie sprawdzane są prawne możliwości wyremontowania dróg powiatowych
za pieniądze Szklarskiej Poręby i następnie przedłożenie staroście faktury do zapłaty. Zgłoszone też już zostało policji zagrożenie na drogach powiatowych. Nie
zmienia to faktu, że ulice starosty przypominają ser szwajcarski.
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A MOŻE JEDNAK OBWODNICA?
Złe i dobre wiadomości napływają z
Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad we
Wrocławiu. Obie dotyczą krajowej „trójki”
przebiegającej przez centrum miasta.
Zła wiadomość to wyniki badań geologicznych przeprowadzonych na odcinku
od Piechowic do Szklarskiej Poręby Górnej. Geolodzy stwierdzili, że trasa wymaga przebudowy i to bardzo poważnej.
Okazuje się, że skały nad drogą mogą
runąć w każdej chwili.
Geolodzy proponują trzy rozwiązania.
Pierwsze polegałoby na wzmocnieniu ciągle wietrzejących skał. Jest to najtańsze
rozwiązanie, ale zdaniem geologów tylko
tymczasowe. Innym wyjściem jest likwidacja kilku niebezpiecznych nawisów, murów oporowych i łuków. Jednak tu koszty
mogą być już naprawdę duże. Trzecie
rozwiązanie, zaproponowane przez geologów, może ucieszyć wszystkich zwolenników budowy obwodnicy, bo właśnie
budowa nowej drogi pojawiła się również
w ich opracowaniu.
Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad
jeszcze nie podjęła żadnej decyzji w tej
sprawie. Ale specjaliści od dróg wiedzą
doskonale, że skały to nie jedyny problem. Krajowa „trójka” nie jest dostosowana do ruchu najcięższych samochodów ciężarowych, które przez Szklarską
Porębę jeździć będą jeszcze wiele lat, bo

znów w czasie odsuwa się budowa S-3 na
odcinku Bolków – Lubawka. Czesi już zapowiadają, że ze swoim odcinkiem drogi
nie będą gotowi wcześniej niż 2016 roku.
A nawet po zakończeniu tej inwestycji
nadal samochody ciężarowe będą jeździć
przez Jakuszyce. W związku z tym budowa obwodnicy wydaje
się być dobrą alternatywą.
Nowa droga miałaby
rozpoczynać się w Piechowicach – Górzyńcu i przebiegać prosto na Rozdroże
Izerskie, skąd zawracałaby
w kierunku Szklarskiej Poręby. W okolicach „Zakrętu
Śmierci” skręcałaby w kierunku Jakuszyc, omijając
Szklarską Górną. Zgodę
na taki przebieg drogi wyraziły już samorządy Piechowic i Starej Kamienicy.
Droga byłaby dużym skrótem łączącym Kotlinę Jeleniogórską ze Świeradowem i Pogórzem Izerskim.
Obwodnica miałaby około
14 km, a jej koszt szacowany jest na poziomie 50 mln złotych.
O tym jak bardzo jest ona potrzebna
przekonaliśmy się ostatnio dwukrotnie.
Najpierw, gdy nieopodal parkingiu Ka-

mieńczyk II na zakręcie przewrócił się samochód ciężarowy z naczepą. Trzy dni
później, gdy w centrum miasta pod pocztą
w płomieniach stanął tył kabiny czeskiego
wozu ciężarowego. Aż strach pomyśleć,
co by mogło się stać, gdyby były to samochody przewożące ładunki niebez-

pieczne. Proponowana obwodnica poprowadzona byłaby po łagodniejszych
wzniesieniach, a ponadto nie byłoby tylu
niebezpiecznych zakrętów.

JESTEŚMY NAJLEPSI
W POLSCE
Szklarska Poręba zwyciężyła w organi-

zowanym po raz drugi rankingu Gazety

Prawnej „Europejska Gmina- Europejskie
Miasto”. Gazeta zliczyła wszystkie unijne

Polsce, dysponującą ubiegłym roku po-

nad 91 tysiąca złotych. Nie da się ukryć,

że to głownie zasługa projektu Karkonoski

System Wodociągów i Kanalizacji. Dla-

dotacje jakie otrzymało w ubiegłym roku

tego w rankingu Gazety Prawnej wysokie

środki zdobyte przez samorząd, lecz

rzyn. Ale dzięki m.in. aktywnej działalności

całe miasto. Nie były liczone wyłącznie

także rolników, zarząd dróg i mostów i
np. organizacje pozarządowe.

Z rankingu wynika, że Szklarska Po-

ręba jest najlepiej radzącą sobie gminą w

DUŻY DWORZEC

Szklarska Poręba chce przejąć od PKP
dworzec kolejowy. Prawie 100 letni budynek jest jednym z najładniejszych tego
typu obiektów na Śląsku. Niestety od
wielu lat niszczeje, bo PKP nie ma pieniędzy na jego utrzymanie.
Decyzja w tej sprawie ma zapaść jeszcze wiosną i nie wykluczone, że pierwsze
prace rozpoczną się już na jesieni.

miejsca zajęły też Mysłakowice i Podgó-

organizacji pozarządowych w mieście wyprzedziliśmy naszych rywali. Szklarska

zdobyła 9511 punktów, a drugie w ran-

kingu Mysłakowice 7242 punkty.

Samorząd widzi szansę w unijnych
środkach w ramach odbudowy linii kolejowej Szklarska Poręba – Harrachov. Wniosek o dotację złożył już Urząd Marszałkowski, którego partnerem jest miasto.
Dokumentacja zakłada remont i budowę
dworca zintegrowanego. Miałby tam być
usytuowany końcowy przystanek autobusów komunikacji międzymiastowej i miejskiej. Tam też stworzony byłby parking dla
takich pojazdów. Przystanek przy stacji
paliw Orlen byłby jednym z wielu na trasie.

Szansa na realizację tych zamierzeń
jest spora. PKP gotowa jest współpracować z samorządem. Urząd Marszałkowski
nie ma wątpliwości, że uda się zdobyć
dofinansowanie z programu Polska-Czechy. Wniosek, dotyczący połączenia kolejowego Szklarska Poręba – Harrachov,
ma charakter priorytetowy. Gdyby udało
się przy okazji przywracania połączenia
wyremontować dworzec, to w przyszłych
latach miasto chciałoby przejąć kolejne
nieruchomości od PKP.

Biuletyn Informacyny Miasta Szklarska Poręba 10 maja 2008 nr 4/08 (11)

3

BIEG PIASTÓW W WORLDLOPPET
Bieg Piastów został zaproszony do
udziału w Światowej Lidze Biegów Dystansowych. W połowie czerwca w Norwegii odbędzie się spotkanie zarządu Worldloppet,
na które zostały zaproszone władze stowarzyszenia Bieg Piastów. To wielkie wyróżnienie i szansa dla Szklarskiej Poręby.

W światowej lidze zrzeszonych jest 14
biegów długodystansowych, w których startuje od kilku do kilkunastu tysięcy zawodników. W tym towarzystwie jest już od lat “Izerska Padesatka” z Liberca. Jednak nawet
czescy zawodnicy nie mają wątpliwości, że
Bieg Piastów jest znacznie ciekawszy, bo
poprowadzony ładniejszymi i trudniejszymi
trasami. Zdaniem biegaczy nasze trasy
śmiało mogą konkurować z wieloma znanymi europejskimi ośrodkami.
Przystąpienie Biegu Piastów do światowej ligi będzie jednak wiązało się z obowiąz-

kami. Na początek stowarzyszenie musi
wpłacić kilka tysięcy dolarów wpisowego.
Pieniądze obiecały władze wojewódzkie.
Przystąpienie do Worldloppet spowoduje
większe zainteresowanie naszymi trasami
biegowymi gości z zagranicy. Stowarzyszenie Bieg Piastów bez względu na to prowadzi już odpowiednie przygotowania. Stara się o
unijną dotację na budowę
nowoczesnych szatni i
kupno dodatkowych ratraków. To jednak nie rozwiąże problemów komunikacyjnych. Wprawdzie
tereny PKP wzdłuż torowiska w tym roku mają
przejść na własność stowarzyszenia, to jest ich
wciąż za mało na parkingi. Po wschodniej stronie drogi krajowej numer
3 są obszary wpisane do
sieci Natura 2000, a w
związku z tym bez możliwości przystosowania ich
pod parkingi.
W tej sytuacji jednym z rozwiązań jest
stworzenie sprawnej komunikacji do Jakuszyc, najlepiej już na odcinku od Wrocławia.
Urząd Marszałkowski wciąż zapowiada, że w
tym roku pojedziemy pociągiem do Jakuszyc. Ale w sytuacji, gdy skład osobowy z
Wrocławia do Szklarskiej Poręby jedzie ponad 4 godziny, trudno uwierzyć, że mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska zdecydują się
na narty do Jakuszyc jechać pociągiem. Ta
oferta może być alternatywą dla mieszkańców Jeleniej Góry, pod warunkiem, że w sobotę i niedzielę będzie odpowiednio dużo

ĆWICZENIA W BORNICIE

W połowie kwietnia w Hotelu "Bornit" odbyły się ćwiczenia straży pożarnej połączone
z ewakuacją gości hotelowych z 15 piętra
hotelu. Szkolono także pracowników hotelowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ściślejszej współpracy ze służbami
prewencyjnymi. Hotel Bornit rozpoczął właśnie starania o uzyskanie certyfikatu "Bezpieczny obiekt". Jest pierwszym budynkiem
w Szklarskiej Porębie, który zadeklarował
gotowość przystąpienia do tego projektu.
Wspomniany program jest częścią ogólnokrajowego systemu działań profilaktycznych "Bezpieczne miasto", mającego na celu
poprawę bezpieczeństwa społecznego. Pozwala podnieść poziom bezpieczeństwa i jakości życia, a także nawiązać jeszcze lepszą
współpracę pomiędzy różnymi instytucjami
oraz firmami i mieszkańcami.
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Był to pierwszy etap szkolenia. Kolejnym
będzie szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w którym wezmą udział nie tylko pracownicy hotelu w Szklarskiej
Porębie, ale również pracownicy innych ośrodków należących do sieci INTERFERIE.
Wszyscy będą mogli pod okiem
specjalistów nauczyć się, jak
reagować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz jak
pomóc osobom potrzebującym
pomocy do momentu pojawienia się ratowników.
Po wspomnianych działaniach dyrekcja wypełni ankietę
przygotowaną przez komisję
certyfikacyjną i zaprosi repre-

połączeń wprost do Jakuszyc. Wówczas jest
szansa, że wielu narciarzy samochody zdecyduje się zostawić w domu.
Problem parkingów i połączenia z Jakuszycami jest ważny, ale ważniejszym może
się wydawać nasze słabe przygotowanie organizacyjne do przyjmowania gości zza granicy. Dolnoślązacy na narty biegowe przyjeżdżają na jeden dzień i z reguły nie zatrzymują
się w hotelach i pensjonatach. Miasto niewiele na nich zarabia. Inaczej jest z biegaczami z bardziej odległych regionów kraju,
którzy zatrzymują się na kilka dni. Identycznie
jest z gośćmi zagranicznymi. Na trasach biegowych w Jakuszycach można spotkać wielu
Niemców i Holendrów, którzy mieszkają w
…Harrachovie. Nie da się ukryć, że Czesi są
lepiej zorganizowani do przyjmowania gości
zagranicznych, co widać przez cały rok. Ich
biura turystyczne od lat są obecne na rynku
przede wszystkim Niemieckim. Hotele i pensjonaty świadczą kompleksowe usługi, nie
tylko gwarantując noclegi i wyżywienie, ale
również przewodników, instruktorów i sprzęt
narciarski. Biura turystyczne zajmują się
sprzedażą tygodniowych pobytów, a organizacja wycieczek to działalność uboczna. W
Szklarskiej Porębie proporcje są odwrotne.
Przystąpienie Biegu Piastów Worldloppet
sprawi, że do setek tysięcy biegaczy na całym świecie dotrze informacja o Szklarskiej
Porębie i naszych wyjątkowych trasach biegowych. Wielu z nich na pewno będzie
chciała przyjechać do nas nie tylko w marcu
na Bieg Piastów, ale też w innych miesiącach. Wyłącznie od branży turystycznej
Szklarskiej Poręby zależy teraz, czy na miejsce pobytu wybiorą nasze miasto, czy czeską konkurencję.
zentantów komisji do weryfikacji wszystkich
pozostałych danych. Gdy cały proces zakończy się sukcesem, hotel Bornit otrzyma oficjalny dyplom, potwierdzający spełnienie
wszelkich wymogów bezpieczeństwa.
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BYŁA SOBIE MAJÓWKA
Majowy Zawrót Głowy
Długi Majowy Weekend to świetna okazja do
aktywnego spędzenia wolnego czasu. Karkonosze a w szczególności Szklarska Poręba to idealne do tego miejsce. Każdy, kto zdecydował się
przyjechać do miasta pod Szrenicą mógł znaleźć
coś dla siebie – od rowerowego szaleństwa do
piknikowego lenistwa.

Skołowana Majówka
Prawie 70 zawodników stanęło do walki na nieco
ponad 19 km trasie II Memoriału Jurka Zawadzkiego, współtwórcy tras rowerowych wokół Szklarskiej Poręby. Wyścig był bardzo szybki, o czym
świadczy wynik Dariusza Porosia zwycięzcy zawodów, który trasę pokonał w czasie 00:44:27,31.
Drugie miejsce należało do Piotra Formickiego
z czasem 00:46:00,70, a trzecie miejsce zajął
jego teamowy kolega Rafał Ignaczak, który na
metę wjechał z czasem 00:46:00,71 (wyniki na
www.mtb.szklarskaporeba.pl)
Start pod Szrenicą otworzył tegoroczny cykl
MTB Szklarska Poręba, którego może pozazdrościć wiele miejscowości. Już 7 czerwca pierwszy
maraton, poprowadzony drogami i ścieżkami
między Szklarską Porębą a Michałowicami. 5 i 6
lipca pod Szrenicą rozegrana zostanie dwudniówka: w sobotę uphill z centrum miasta do
Schroniska Pod Łabskim Szczytem, a w niedzielę Wyścig Australijski. Od 7 do 10 sierpnia
odbędzie się XII Festiwal Rowerowy, podczas któ-

rego rozegrany zostanie kolejny maraton oraz kryterium, a sezon zakończony zostanie w Jakuszycach. 21 września na terenach Biegu Piastów rozegrany zostanie Maraton Jesienny będący
jednocześnie finałem Karkonosze Tour MTB
(www.mtb.karkonosz.pl)

Walońska Majówka - drzwi otwarte Starej
Chaty Walońskiej.
Walończycy jak co roku o tej porze zaprosili do
swojej Chaty, w której można się dowiedzieć
wszystkiego o minerałach.
Miłośnicy mocniejszych wrażeń mogli spróbować swoich sił podczas Ekstremalnej Majówki na

Śnieżna Majówka
Kilkudziesięciu biegaczy spotkało się na Polanie Jakuszyckiej, aby zakończyć sezon narciarski.
I jak na zakończenie sezonu przystało, nie obyło
się bez biegów narciarskich. W rejonie Cichej
Równi na 2 km trasie wciąż leży 30 centymetrów
śniegu...
Miłośnicy muzyki mogli rozkoszować się dźwiękami płynącymi z głośników w Klubie Jazgot i w
Hotelu Szrenicowy Dwór.
Dla najmłodszych turystów zorganizowano
Piknikową Majówkę, podczas której można było
przejechać się na wielbłądzie, nauczyć się żonglerki, podziwiać cyrkowe akrobacje i wziąć
udział w konkursach z nagrodami.
Piknikowa Majówka zakończyła się koncertem czeskiej kapeli Dixieland Old Stars Band
oraz występem hiszpańskiego gitarzysty Curro
Noriegi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim podmiotom, które pomogły nam przy organizacji Majowego Zawrotu Głowy.

Kruczych Skałach oraz w parku linowym w centrum miasta.

UROCZYSTE OBCHODY 3 MAJA

3 maja br. w Kościele Bożego Ciała o godz.
11.15 rozpoczęła się uroczystość obchodów 217
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Patriotyczną mszę poprzedził występ uczniów
klasy pierwszej naszego liceum, którzy przenieśli
zgromadzonych na uroczystości wiernych i gości:
Burmistrza Miast, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych, przedstawicieli Straży Granicznej
oraz poczty sztandarowe reprezentujące: SP Nr 1,
Straż Pożarną, Kombatantów, Akcji Katolickiej,
Rycerstwa Niepokalanej – w odległe czasy panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Młodzi artyści ubrani w stroje z epoki stanisławowskiej spisali się doskonale, a swoją postawą
i zaangażowaniem udowodnili, jak ważna dla nich
jest Ojczyzna. Jesteśmy dumni z naszych młodych, utalentowanych patriotów.

Ekologiczna Majówka zorganizowana przez
Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej była
świetną okazją do zapoznania się z walorami turystycznymi Karkonoszy.

Mszę św. za naród uświetnił występ chóru, któremu przewodził S.
Leszczawski.
Następnie uroczystość przeniosła się na skwer im. Jana Pawła II.
Przybyłe delegacje złożyły wiązanki
kwiatów pod pomnikiem poległych
żołnierzy.
Przemówienie wygłosił Burmistrz
Miasta. Nawiązując do obrazu Jana
Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791r” podkreślił triumf radości i woli Narodu, który potrafił w chwili próby i
zagrożenia zjednoczyć się i odnieść
zwycięstwo.
Dzisiaj znowu możemy świętować. W demokratycznej Polsce jest

miejsce dla święta demokracji oraz otwartego wyznawania wartości, którymi są: Bóg, Honor, Ojczyzna.

10 LECIE SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W BIATHLONIE

W roku szkolnym 2007/2008 w Zespole Szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
odbywają się uroczystości związane z 10-leciem istnienia Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Biathlonie. Główne obchody przypadły na
Galę Sportu Szkolnego, która odbyła się 25
kwietnia.
W okresie 10 lat istnienia uczniowie- zawodnicy zdobyli 381 medali na Ogólnopolskich
Olimpiadach Młodzieży oraz Mistrzostwach
Polski. Wielokrotnie reprezentowali Polskę
podczas Mistrzostw Europy Juniorów i Mistrzostw Świata Juniorów. W 1998 roku uczennica Agnieszka Wanżewicz zdobyła dwa
srebrne medale podczas Mistrzostw Europy
Juniorów.
Obecnie w Kadrze Narodowej startują absolwenci szkoły: Agnieszka Grzybek, Magda-
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lena Nykiel oraz Krzysztof Pływaczyk. Sylwia Bo-

gacka po tegorocznych startach zakwalifikowała
się do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w strzelectwie.
Również aktualni uczniowie osiągnęli w mijającym sezonie bardzo dobre wyniki: 12 medali
podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w
biathlonie. Mateusz Matusik, uczeń drugiej klasy
Liceum został powołany do Kadry Młodzieżowej
Polski. Na uwagę zasługują też wyniki Gimnazjalistów – uczniów Szkoły Mistrzostwa Sportowego,
którzy bardzo dobrze zaprezentowali swoje umiejętności podczas Makroregionalnych Mistrzostw
Młodzików w biathlonie i narciarstwie biegowym
oraz w Gimnazjach. Kamila Buchla uczennica
klasy trzeciej gimnazjum zwyciężyła w rankingu
posezonowym Polskiego Związku Biathlonu w
kategorii młodziczek a Dorota Wojda również w
tej kategorii wiekowej zajęła 3 miejsce.
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NOWINKI Z PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1

Podstawą skutecznego funkcjonowania we współczesnym świecie jest postawa twórcza. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy
w nich pielęgnować i rozwijać. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
przedszkole nasze stwarza wszystkim
dzieciom dogodne warunki do rozwijania
ich uzdolnień, talentów i zainteresowań.
Dla nich też zostały opracowane specjalne programy pracy, by mogły się rozwijać, realizować i doskonalić w tym, co je
pasjonuje, nawet wtedy, gdy nie mają w
tej dziedzinie znaczących osiągnięć. I
choć zainteresowania w tym wieku nie są
czasem zbyt trwałe i dość często się
zmieniają, to staramy się uchwycić i wykorzystać te momenty pasji dzieci. Bardzo
chętnie dzieci biorą udział w ogólnopolskich konkursach plastycznych, gdzie
otrzymują wyróżnienia, dyplomy i podziękowania. Do tej pory były to: „Widok z
okna twojego przedszkola”, „Region, w
którym mieszkam”, „Miasto, miasteczko,
wioska – dlaczego lubię miejsce, w którym mieszkam”, „Moja mała ojczyzna”,
„Zimowy pejzaż mojej miejscowości”,
„Przyroda i krajobraz mojego regionu”,
„Ja i mój świat”, „Przyroda w moim mieście”. Również w ogólnopolskim konkursie plastyczno – komputerowym „Wielkanocna pisanka” 2 osoby otrzymały
wyróżnienia. Poza tym, swoje zainteresowania realizują biorąc udział w konkursach wiedzy organizowanych przez
Przedszkole w Piechowicach m.in.: kon-

kursie „Bezpiecznie na co dzień”, gdzie
zajęły I miejsce i konkursie „Moje miasto
– moim domem”, gdzie również zajęły I
miejsce. Ostatnio świetnie bawiły się podczas międzygrupowego konkursu „Moja
mała ojczyzna”, podczas którego utrwaliły
swoją wiedzę o naszym mieście i regionie. Przy tej okazji dziękujemy przedstawicielom współpracujących z nami
instytucji: KCEE,
Nadleśnictwa, Biblioteki Miejskiej i
Bractwu Walońskiemu za okazaną
nam pomoc w organizacji w/w konkursu. Dzieci uzdolnione muzycznie
mają możliwość
uczestniczenia w
warsztatach
tanecznych, rytmice,
nagrania śpiewanych przez siebie
piosenek w profesjonalnym studiu
nagrań, popisują się swoimi zdolnościami
na festynach i uroczystościach. . Rozwijając talenty taneczne, dzieci uczą się tańców regionalnych, towarzyskich i nowoczesnych. Tradycją naszego przedszkola
jest udział w konkursie teatralnym w Jeleniej Górze, do którego angażują się nie
tylko dzieci, ale i rodzice, wykonując niezbędne akcesoria i stroje dla małych ak-

LESZEK LEGUT

Małe Karkonosze – wystawa akwarel
Leszka Leguta w Domu Carla i Gerharta Hauptmannów w Szklarskiej Porębie w dniach 29.04.2008 – 30.06.2008

Dwie wielkie fascynacje sprawiły, że
istotną część życia poświęciłem malarstwu
pejzażowemu. Pierwsza - to przyroda, której piękno jest dla mnie nieustającym źródłem zachwytu. Druga, to malarstwo o tej
samej tematyce, które zbyt późno odkryłem i którego w dzisiejszym świecie wciąż
mi brakuje. Serdecznie zapraszam do
oglądania moich prac. Pokazują góry
z perspektywy moich spacerów po lesie,
wycieczek samochodowych po okolicy, widoków z mojego okna, czasem mojej wyobraźni. W ten sposób opisane góry nazwałem "małe Karkonosze".
Moje prace w stylistyce nawiązują do
tradycji dawnych malarzy, pejzażystów
drugiej połowy XIX wieku: rosyjskich, niemieckich i polskich. Ich najbardziej lubię
i podziwiam. Również od nich uczę się
malować.
Leszek Legut
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LESZEK LEGUT

www.legut.artysta.pl, legut@artysta.pl
Karpacz, 075 76 18 272

Z urodzenia wrocławianin od lat z zamiłowania tworzy w Karkonoszach, a miejscem, w którym powstało najwięcej jego prac i z którym jest najmocniej związany uczuciowo i
artystycznie jest Karpacz.
Główne dziedziny twórczości artysty
to:malarstwo, rysunek i grafika. Najczęstszą tematyką licznych akwarel i prac olejnych jest pejzaż karkonoski, w przedstawianiu którego osiągnął rzadko dziś
spotykane mistrzostwo. To właśnie w pejzażu uwydatniają się wielkie przymioty
malarza, który z wirtuozerią operuje
barwą, światłem i przestrzenią, tworząc
własne, oryginalne wizje świata opartego
o najlepsze europejskie szkoły artystyczne
XIX i XX w. z premedytacja nawiązując do
wielkich tradycji pejzażowego malarstwa śląskiego - a zwłaszcza wrocławskiego - z przed
II wojny światowej.
U podnóża Śnieżki inspiracji artyście nie
brakuje. Fascynują go i monumentalne góry i
ukryte przed oczami turystów urocze leśne zakątki. Uwiecznia w swoich pracach pojedyncze
drzewa, zespoły leśne, formacje skalne, głazy,

torów.. Również corocznie nasze dzieci
biorą udział w konkursie plastycznym
organizowanym przez Związek Gmin Karkonoskich pt.,, Środowisko naturalne, w
którym chciałbym żyć”, zdobywając tam
czołowe miejsca. W chwili obecnej przygotowujemy się do eliminacji powiatowych IV edycji konkursu „Uczę się bez-

piecznie żyć”. W najbliższym czasie
odbędą się III Wiosenne Igrzyska Sportowe Przedszkolaków, podczas których
wspólnie z rodzicami będą próbowały
swoich sił w wybranych przez siebie konkurencjach.
Jolanta Sobczak i Bożena Bąk

strumienie… Czasem tworzy przedstawienia
rozległych widoków aby później przykuwać
uwagę potencjalnego obserwatora kameralnym ujęciem jakiegoś fragmentu cichego zakątka, do którego dotarł w jednym z licznych
swoich spacerów…
Leszek Legut, członek Związku Polskich
Artystów Plastyków, członek Stowarzyszenia
Artystów Karkonoszy i Gór Izerskich „Nowy
Młyn”, Członek-założyciel Grupy Twórczej

„KORKONTOI”, Zasłużony Działacz Kultury,
laureat m.in. nagrody Marszałka Województwa
Dolnośląskiego (za wybitne osiągnięcia w kulturze i sztuce), jest autorem wielu wystaw indywidualnych i z powodzeniem prezentuje swoje
prace na wystawach zbiorowych w kraju i poza
granicą.
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Janusz Motylski

WPADLI KOLEJNI PRZEMYTNICY PAPIEROSÓW

W Jakszycach na drodze dojazdowej
do granicy państwa strażnicy graniczni
udaremnili kolejny przemyt wyrobów tytoniowych. Patrol funkcjonariuszy z Placówki SG w Jakuszycach zatrzymał do
kontroli samochód osobowy marki Seat
Toledo, którym podróżowało dwóch
mieszkańców Radomia. W trakcie kontroli
funkcjonariusze ujawnili w samochodzie,
w specjalnie skonstruowanych skrytkach
wyroby tytoniowe z rosyjskimi i ukraińskimi znakami akcyzy skarbowej. Łącznie
z pojazdu strażnicy graniczni wyjęli ponad
1800 paczek papierosów o wartości
11 000 zł.
W I kwartale bieżącego roku łużyccy
strażnicy graniczni ujawnili i zatrzymali
przemyt wyrobów tytoniowych o wartości
blisko 472 000 zł. Jest to znaczny wzrost,
bowiem w tym samym okresie w roku

16.04.2008
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na
okres 3 miesięcy wobec 19-letniego
mieszkańca Szklarskiej Poręby, podejrzanego o to, że w dniu 9 kwietnia zadając ciosy nożem 30-letniemu mieszkańcowi Szklarskiej Poręby spowodował
rany przedramion i jamy brzusznej, za
co postawiono mu zarzut usiłowania zabójstwa. Podejrzany w wyniku ustaleń
operacyjnych został zatrzymany przez
funkcjonariuszy Sekcji Kryminalnej
KMP w Jeleniej Górze dnia 15 kwietnia
2008 roku.
Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat.
19.04.2008
Funkcjonariusze Policji ze Szklarskiej
Poręby na podstawie posiadanych informacji zatrzymali dwóch mieszkańców

2007r. strażnicy graniczni udaremnili przemyt papierosów o wartości 77 000 zł.
Ujawniony przemyt to efekt skutecznych
działań patroli straży
granicznej na terenie
województwa dolnośląskiego. Zatrzymane
papierosy w większości pochodziły zza naszej wschodniej granicy – Ukrainy i Rosji.
Nasz kraj dla przemytników był tylko krajem
tranzytowym. Wykorzystując fakt zniesienia kontroli granicznej
na naszej zachodniej i
południowej granicy,
zamierzali przemycić
papierosy do Niemiec

20.04.2008
Funkcjonariusze prewencji zatrzymali 60-letniego mieszkańca Szklarskiej
Poręby, który kierował pojazdem mimo
zakazu sądowego obejmującego
wszystkie kategorie Prawa Jazdy.

23.04.2008
Funkcjonariusze prewencji zatrzymali 29-letniego mieszkańca Szklarskiej
Poręby, który kierował pojazdem mimo
zakazu sądowego do kierowania pojazdami mechanicznymi.
27.04.2008
Funkcjonariusze prewencji Komisa-

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Szklar-

dzięki dotacji, w tym wypadku PZU i Mini-

edycji budowy boisk sportowych dla dzieci

cel 300 tysięcy. Drugie tyle wyłożyła Szklar-

Urząd Marszałkowski, który budowę dofi-

wyrzucone w błoto. Niedawno zrobiono so-

Za te pieniądze można wybudować bar-

kład, na którym już jest układana na-

i młodzieży „Orlik” organizowanych przez

nansowuje w wysokości 700 tyś. złotych.

dzo dobre boisko piłkarskie ze sztuczną

nawierzchnią, niewielkimi trybunami oraz
szatniami.

02.05.2008
Na szlaku kolejowym pomiędzy
Szklarską Porębą, a Jelenią Górą 47letni nietrzeźwy mężczyzna został potrącony przez lokomotywę. W wyniku
wypadku poszkodowany doznał otwartych złamań kości obu nóg i został hospitalizowany w jeleniogórskim szpitalu.
Załoga pociągu była trzeźwa.
Przygotował oficer prasowy
KM Policji w Jeleniej Górze

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam mieszkańców

do wzięcia udziału w Paradzie Rodzinnej,

ska Poręba. Ale te pieniądze mogą być

ulicach naszego miasta. Celem parady

bie tam rajdy samochodowe niszcząc podwierzchnia. Dlatego po zakończeniu

inwestycji boisko będzie zamykane na

klucz, po to, aby utrudnić komuś wjazd mo-

torem. Wymyślony zostanie sposób, który

szansa, że będzie ono gotowe już na wa-

którzy chcieliby po prostu pograć w piłkę.

kacje. To boisko również budowane jest

riatu Policji w Szklarskiej Porębie zatrzymali w bezpośrednim pościgu 14letniego mieszkańca Szklarskiej Poręby, który uszkodził powłoki lakiernicze
czterech zaparkowanych obok siebie
pojazdów. Nieletni po wykonaniu czynności został przekazany rodzicom.

sterstwa Sportu, które przeznaczyły na ten

Na razie trwają prace związane z bu-

dową boiska na ulicy Waryńskiego. Jest

Oficer prasowy
Łużyckiego oddziału Straży Granicznej

WYDARZENIA POLICYJNE

Szklarskiej Poręby – 19 i 26-latka, którzy
dwa dni wcześniej wspólnie i w porozumieniu dokonali kradzieży telefonu komórkowego.

BOISKO JUŻ CHYBA NA WAKACJE
ska Poręba będzie walczyć w kolejnej

oraz dalej Wielkiej Brytanii.

nie będzie jednak utrudniać wejścia tym,

która odbędzie się w dniu 01.06.2008r na
jest integracja i prezentacja społeczności
lokalnej naszego miasta.

Bliższe informacje znajdą Państwo

na oficjalnej stronie miasta www.szklarskaporeba.pl w zakładce Wydarzenia
lub pod nr telefonu 075 75 47 740.
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WALCZYMY Z INTERFERIAMI... O EURO 2012
Szklarska Poręba zaliczana jest do
grupy dolnośląskich miast, które mają największe szanse stać się centrum pobytowym dla narodowej reprezentacji, która
przyjedzie na Euro 2012. Miasto na ten cel
chce wydać pieniądze tylko na promocję.
W kwietniu spółka Interferie, będąca
właścielem hotelu Bornit, i samorząd
Szklarskiej Poręby podpisały porozumienie w sprawie współpracy o centrum pobytowe Euro 2012. - Jesteśmy przekonani, że oferta Szklarskiej Poręby
wyróżnia się na tle innych złożonych
wniosków, także tych z Dolnego Śląska –
podkreśla Waldemar Czechowski-Jamroziński, prezes INTERFERIE SA. – Już teraz nasz czterogwiazdkowy hotel Bornit
spełnia wymogi stawiane przez UEFA i
może gościć piłkarskie drużyny. A w najbliższych planach mamy jego modernizację i rozbudowę tak, by standard obiektu
był jeszcze wyższy.Tymczasem gmina
prowadzi wszelkie niezbędne działania,
aby uzyskać status miejsca treningowopobytowego. Mamy już pozwolenie na budowę stadionu piłkarskiego. Przy okazji
warto rozwiać nieprawdziwe informacje
rozpowszechniane w mieście, że miasto

na budowę boiska chce wydać 7 mln złotych i dlatego nie będzie budować sali
gimnastycznej. To wielkie nieporozumienie, bo budowa boiska nie jest nawet ujęta
w wieloletnich planach inwestycyjnych.
Pomysł jego sfinansowania polega bowiem na partnerstwie publiczno-prywatnym. W tym wypadku będzie poszukiwany inwestor, który wybuduje boisko z
hotelem dla sportowców. Tym samym
miasto nie wyda pieniędzy budżetowych
na budowę boiska.
Jednym z ważniejszych atutów Szklarskiej Poręby w walce o Euro 2012 jest
baza noclegowa. Miasto jest gotowe na
przyjazd kibiców i turystów: już teraz zapewniamy ponad 10 tys. miejsc noclegowych, ta ilość będzie też systematycznie
rosła. To wielka przewaga nad innymi miastami na Dolnym Śląsku, choć są też konkurenci tacy jak np. Karpacz.
Kolejnym naszym asem jest klimat charakterystyczny tylko dla Szklarskiej Poręby. Od lat najlepsi polscy sportowcy wybierają Szklarską Porębę na miejsce
swoich treningów - dzięki specyficznym
warunkom na wysokości 1000 m.n.p.m.
panują warunki analogiczne do alpejskich,

istniejących na poziomie 2000 m.n.p.m.,
co wykorzystywane jest w treningach wytrzymałościowych.W Szklarskiej Porębie
zgrupowania mają krajowe związki wioślarzy, rolkarzy i triatlonu. Regularnie trenowali i trenują tutaj: Kamila Skolimowska,
Szymon Ziółkowski, Anna Rogowska, czołowa wieloboistka świata – Urszula Włodarczyk, sztafeta 4x400 – Maćkowiak,
Czubak, Rysiukiewicz, Hoczek. Na obozy
kondycyjne przyjeżdżają tu również piłkarze takich drużyn jak Zagłębie Lubin, Lech
Poznań czy Pogoń Szczecin. Piłkarze
chętnie wybierają Szklarską Porębę, chociaż na treningi muszą jeździć na stadiony
w Piechowicach albo nawet w Czechach.
Szklarska Poręba nie jest jedyną dolnośląską gminą zainteresowaną goszczeniem
drużyn uczestniczących w finałach piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku –
swoje uczestnictwo zgłosiło 20 gmin z
tego regionu (przedstawiając w sumie 30
wniosków), a z całego kraju napłynęło
około 150 zgłoszeń. Jednak tylko w kilku
przypadkach dolnośląskie gminy dysponują czterogwiazdkowymi hotelami, które
są minimalnym wymogiem UEFA.

APEL DO MIESZKAŃCÓW PODZIĘKOWANIA
SZKLARSKIEJ PORĘBY

W tym roku w Szklarskiej Porębie rozegranych zostanie aż 7 wyścigów w kolarstwie górskim. W Polsce nie ma drugiej takiej miejscowości, w której byłoby aż tyle
zawodów MTB. To nas upoważnia do
tego, aby powiedzieć, że pod Szrenicą
rozgrywany jest cykl, który nazwaliśmy
„MTB Szklarska Poręba”. Od maja do
września zawodnicy będą walczyć o
punkty Grand Prix. Dlatego zwracamy się
do mieszkańców Szklarskiej Poręby z
prośbą o ufundowanie nagród rzeczowych
dla uczestników cyklu. W zamian sponsorom oferujemy reklamę na stronie internetowej cyklu www.mtb.szklarskaporeba.pl,
www.mtb.karkonosz.pl oraz reklamę podczas zawodów rozgrywanych w Szklarskiej
Porębie, a także podczas prowadzonej
promocji medialnej.
Nagrodami mogą być weekendowe, a
nawet tygodniowe pobyty dla dwóch osób,
osprzęt rowerowy (przed zakupami prosimy o kontakt), lub po prostu przekazanie
gotówki w formie darowizny na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej z dopiskiem „nagrody MTB”. Cykl „MTB Szklarska Poręba” już jest szeroko opisywany
przede wszystkim przez rowerowe portale
internetowe, co nie jest bez znaczenia
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przed sezonem wakacyjnym i podejmowaniu decyzji, gdzie wyjechać, którą miejscowość wybrać. O tym, że rowerzyści z
roku na rok stanowią coraz większą grupę
gości w sezonie letnim, świadczą nasze
codzienne spostrzeżenia. Organizacja zawodów, a przez to obecność w mediach
jest skuteczniejszą reklamą niż komercyjne ogłoszenia.
Organizatorem zawodów jest Lokalna
Organizacja Turystyczna we współpracy
ze Stowarzyszeniem Cyklistów „Szklarska
Poręba na Dwóch Kółkach”. Poniżej kalendarz zawodów MTB w Szklarskiej Porębie:
3.05 Memoriał Jurka Zawadzkiego
7.06 Maraton Ducha Gór (XCM)
5.07 Uphill
6.07 Wyścig Australijski
8.08. Festiwal Rowerowy – kryterium MTB
9.08. Festiwal Rowerowy – maraton
21.09 Maraton Jesienny - Jakuszyce
Zwracamy się z prośbą do wszystkich,
którzy chcieliby pomóc przy organizacji
zawodów o kontakt email MTB@karkonosz.pl. Potrzebna jest szczególnie obstawa tras zawodów, startu i mety. Wolontariuszom oferujemy dobre słowo.
Szklarska Poręba 23 kwietnia 2008r.
Lokalna Organizacja Turystyczna

Lokalna Organizacja Turystyczna i Stowarzyszenie Cyklistów Szklarska Poręba
na Dwóch Kółkach (Organizatorzy Memriału Jurka Zawadzkiego) dziękują wszystkim zaangażowanym w pomoc w organizacji zawodów: Katarzyna Fornal, Hanna
Maron-Chrebela, Beata Zawadzka, Dorota Zawadzka, Marcin Zawadzki, Aneta
Fiodorek, Danuta Wichniak, Małgorzata
Dominikowska, Alicja Kłosowicz, Iwona
Abramowicz, Monika Garbarczyk, Barbara
Głębocka, Halina Gąsiorek, Teresa Janowska, Piotr Lepka, Dariusz Pasek, Zygmunt Fornal, Michał Wojtyczko, Czesław
Chrebela, Bogusław Figielski, Dariusz Figielski, Kamil Figielski, Maciej Abramowicz, Zdzisław Tomala, Zbigniew Kubiela,
Jacek Topolnicki, Piotr Kaczmarski, Mirosław Pluta, Dariusz Michalak, Spółka Sudety Lift, Jeleniogórskie Elektrownie
Wodne, Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Samorząd Szklarskiej Poręby.
Wydawca: Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700
Redakcja: biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski
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