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W najbliższą sobotę i niedzielę znów będziemy świadkami rywalizacji zawodników uczestniczących w
największej w Polsce i jednej
z największych na świecie
narciarskich imprez biegowych. Niewykluczone, że
dzięki tym zawodom i zaangażowaniu nas - mieszkańców, wywalczymy sobie
prawo do organizacji zawodów rangi Pucharu Świata.

Dwa dni rywalizacji
Choć w poprzednich latach
apelowano do kibiców, aby
nie przyjeżdżali tłumnie na Polanę Jakuszycką, bo brakuje tam miejsca, to w tym
roku namawiamy do pojawienia się na trasie zawodów 34. Biegu Piastów. Będą
dwie okazje. W sobotę tradycyjnie rozegrane zostaną zawody na dystansie 50 km
w stylu klasycznym. Natomiast w niedzielę, również tradycyjnie odbędzie się
bieg w stylu dowolnym. Niedzielną nowością jest dystans, który po raz pierwszy
rozegrany zostanie też na 50 km. Tak więc
w pierwszy marcowy weekend dwukrotnie będziemy mieli okazję obserwować zawodników na długich dystansach.

Razem na Białkę
O ile pogoda nie zawiedzie i nie zabraknie śniegu, przez co organizatorzy

zmuszeni byliby do zmiany przebiegu trasy, to w tym roku nie trzeba jechać do
Szklarskiej Poręby – Jakuszyc, aby dopingować zawodników. Wystarczy wybrać
się na Białą Dolinę, a dokładnie w rejon
schroniska Chatka Robaczka. Trasa 34.
Biegu Piastów prowadzi właśnie aż do tego
miejsca, gdzie zorganizowany jest bufet.
Namawiamy więc, aby pojawić się na trasie zawodów, która w tym roku dociera do
najdalej wysuniętych domów na Białej Dolinie. Tam warto być i dopingować zawodników.
Warto ze sobą zabrać trąbki, dzwonki,
kołatki, tamburyny i wszelkie inne akcesoria niezbędne podczas kibicowania.
Pokażmy, że Szklarska Poręba zasługuje
na organizację zawodów Pucharu Świata.

SOBOTA 06.03.2010 r.
10:00 START biegu na 50km CT
11:00 Bieg Przedszkolaka na dystansie 150m
12:30 START biegu na dystansie 26km CT
13:00 Rozpoczęcie dekoracji zwycięzców
NIEDZIELA 07.03.2010 r.
10:00 START biegu na 50km FT
11:00 Wyprawa Polarna Zuchów na dystansie 500m
12:00 START biegu na dystansie 30km FT
13:00 Rozpoczęcie dekoracji zwycięzców

Jak nas widzą...
Wszystko wskazuje na to, że
już za 9 miesięcy w Szklarskiej
Porębie gościć będziemy najlepszych biegaczy świata. Międzynarodowa Federacja Narciarska
już w swym kalendarzu zapisała
4-6 stycznia na organizację zawodów Tour de Ski w Polsce i
Czechach. Oficjalna informacja
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na ten temat podana zostanie
podczas konferencji prasowej
przed Biegiem Piastów. A na łamach Biuletynu szeroką publikację zaprezentujemy w marcowym numerze.
Wybierzmy się więc na Polanę Jakuszycką i trasy Biegu
Piastów, aby kibicować zawodnikom, pokazując, że zależy nam i zasługujemy na organizację prestiżowych zawodów,
które za pośrednictwem TV
będą na żywo transmitowane w
kilkudziesięciu krajach świata,
a zmagania zawodników oglądać będą miliony biegaczy na
całym świecie. Oni później przyjadą do naszego miasta, chcąc spróbować swych sił
na trasach biegowych. Będą nocować w
naszych hotelach i pensjonatach. Będą
smakować potraw w naszych restauracjach
i kupować pamiątki z naszych sklepów.
Dzięki zawodom Pucharu Świata możemy
mieć szansę na wielką promocję miasta na
całym świecie.
Dlatego warto kibicować zawodnikom
Biegu Piastów, którzy przyjadą z 24 krajów świata, w tym z także z odległej Japonii. Jak podaje biuro Biegu Piastów,
łącznie na wszystkich dystansach, przez 2
dni, wystartować ma 4200 zawodników.
Wśród nich będzie premier Estonii, który pobiegnie na 50km. (red)

W NUMERZE

Mapa na biegi

Projekt na trójkę

Nie chcą oddać własności ...

Przetargi

W stylu retro

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 26 lutego 2010 nr 3/10 (43)

str. 2

str. 3

str. 4,5

str. 6,7
str. 8

MAPA NA BIEGI
Na rynku wydawniczym pojawiła się
wznowiona mapa tras biegowych w Górach
Izerskich. Wydawcą tej bardzo potrzebnej w
działalności promocyjnej miasta publikacji
jest wydawnictwo Libra wraz z Lokalną Organizacją Turystyczną. Mapa tras biegowych
została wydana w całości wyłącznie z wpływów reklamowych i jest rozdawana bezpłatnie. Można ją otrzymać m.in. w biurze
Biegu Piastów oraz Informacji Turystycznej.
Nakład jest spory, bo sięga 10 000 sztuk w
trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.

Ktoś mógłby powiedzieć, że rychło w
czas, na koniec sezonu zimowego. Tyle, że
przez całą zimę dostępna była mapa wydrukowana w ubiegłym roku. Wznowione
wydawnictwo trafi do uczestników Biegu
Piastów.
W tym roku, jeszcze przed wakacjami Lokalna Organizacja Turystyczna planuje wznowienie innej mapy: rowerowo-pieszej Karkonoszy Zachodnich i Gór Izerskich wraz z
przewodnikiem pt. „Rowerowa Kraina”.
Mapa ta przed laty cieszyła się wielką popularnością. Do tematu wkrótce wrócimy. (red)

Podczas ferii strażnicy miejscy oprócz
standardowych działań, jakie prowadzą codziennie, zorganizowali też kulig z ogniskiem
dla wychowanków Świetlicy środowiskowoterapeutycznej "Cegiełka". Zabawa miała też
charakter edukacyjny. Aby dzieci bezpiecznie wypoczywały w czasie ferii były
rozmowy i zabawy dotyczące m.in. zasad zachowania się na drodze, w lesie, w parku oraz
na stokach narciarskich i saneczkarskich.
Dzieci miały też okazję poznać pracę

strażników miejskich. Dla większości wychowanków świetlicy był to pierwszy w życiu kulig, który do tej pory wspominają z
uśmiechem na twarzy.
Dzieci i wychowawcy Świetlicy środowiskowo-terapeutycznej "Cegiełka" pragną
serdecznie podziękować Straży Miejskiej ze
Szklarskiej Poręby oraz panu Józefowi Powideł i Stanisławowi Bisaga za przejażdżkę
ich saniami. Wychowawcy: Ewa Dmytryszyn, Angelika Mitura-Goszczyńska

KULIG ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

NA TARGACH
Na Międzynarodowych Targach Turystycznych CMT w Stuttgarcie wzięło udział
1850 wystawców z 90 krajów. W tym gronie znalazła się też Szklarska Poręba reprezentowana przez referat Promocji Miasta.
Ekspozycja zorganizowana była na wspólnym stoisku z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Szczególnym zainteresowanie
cieszyły się materiały promocyjne: „Szklar-

KTO POMOŻE?
Jak co roku Lokalna Organizacja Turystyczna wraz z Radą Miasta pilnuje porządku
na parkingach przy Polanie Jakuszyckiej podczas Biegu Piastów. Rąk do pracy nigdy za
wiele. Zwłaszcza, że w tym roku są dwa biegi na 50 km: w sobotę stylem klasycznym,
a w niedzielę łyżwowym. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców

ska Poręba – informator praktyczny”, mapy
tras biegowych Szklarska Poręba – Jakuszyce, „Aktywnie w górach” – katalog
Szklarskiej Poręby oraz foldery reklamowe
bazy noclegowej i imprez miejskich.
Na początku marca tradycyjnie odbędzie
się największa w Europie impreza targowa,
ITB w Berlinie. I oczywiście tam również nie
zabraknie naszego miasta. Zainteresowanych reklamą swoich usług zapraszamy do
Referatu Promocji Miasta. (sk)

i sympatyków tej imprezy, o pomoc w organizacji parkingów. Praca od 8.00 do startu. Trzeba się ciepło ubrać, zabrać w termosie
gorącą herbatę i ustawiać samochody na parkingach w taki sposób, aby zmieściło się ich
tam jak najwięcej, a jednocześnie aby wszyscy mieli zapewniony wjazd i wyjazd. Zainteresowanych pomocą prosimy o kontakt
telefoniczny: 602490307 albo email
lot@szklarskaporeba.org

POWOLI DO PRZODU
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
wydał pozytywną opinię konserwatorską
koncepcji uporządkowania i zagospodarowania parku przy Domu-Muzeum Carla i
Gerharda Hauptmannów w Szklarskiej Porębie. W opinii konserwatora zaproponowane rozwiązania pozwolą poprawić stan
zabytkowego parku, jego walory roślinne
i kompozycyjne, a także wprowadzenie
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funkcji edukacyjno-rekreacyjnej.
Przypomnijmy, że staraniem samorządu
Szklarskiej Poręby oraz Muzeum Karkonoskiego park przy domu Carla i Gerharda
Hauptmannów ma być odbudowany. Pojawią się alejki spacerowe, z małą architekturą
oraz rzeźbami. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z dotacji unijnej. (red)

OFERTA DLA MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH
SZKLARSKIEJ PORĘBY

Stowarzyszenie Bieg Piastów oferuje
możliwość reklamowania się na stronach informatora Biegu Piastów 2010 lub przy trasach biegowych .
Cena umieszczenia reklamy w informatorze:
Format A7- 1000 zł.
Format A6- 3000 zł.
Format A5- 10 000 zł.
Cena umieszczenia przy trasie reklamy
w wielkości 1m na 1m- 2000 zł.
Płatność na konto stowarzyszenia w
dowolnym terminie tj. do końca marca lub
do końca 2010r lub przy niesprzyjających
warunkach w następnych latach. Płatność
z nieprzyjemnością może zostać umorzona.
Opłaty prosimy wpłacać na poniżej podane konto :
BIEG PIASTÓW, 58-580 SZKLARSKA PORĘBA-JAKUSZYCE
PKO BP Jelenia Góra 59 1020 2124 0000
8402 0072 3858
Julian Gozdowski
Prezes Stowarzyszenia Bieg Piastów
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PROJEKT NA TRÓJKĘ

NAUKA KOSZTUJE

Tytuł jest zwodniczy. Nie chodzi o ocenę projektu, lecz o miejsce którego on dotyczy. Odebrana została dokumentacja zagospodarowania terenu Skweru Radiowej
Trójki pn. „Przebudowa (rewaloryzacja i zagospodarowanie) terenu parku polegająca na:
uzupełnieniu szaty roślinnej, przebudowie i
budowie ścieżek, budowie ogrodzenia, montażu elementów i infrastruktury technicznej”.
Docelowo na skwerze na części skweru radiowej Trójki ma powstać nowy budynek,
który wybudowany zostanie w ciągu ulicy
Jedności Narodowej. Na parter wchodzić się
będzie z poziomu alejek skweru, a na piętro
z poziomu chodnika ul. Jedności Narodowej.
Budynek ma nawiązywać do istniejącej architektury miasta. W obiekcie będzie lokal
gastronomiczny, sklep z pamiątkami albo

punkt Informacji Turystycznej, sala konferencyjna i inne. Nie zabraknie oczywiście
„Alei Gwiazd” z odciskami ust dziennikarzy radiowych. Starosta Jeleniogórski już
wszczął postępowanie administracyjne w
sprawie wydania pozwolenia na budowę tej
inwestycji.
Przed kilkoma laty opracowano koncepcję, która zakładała stworzenie na skwerze amfiteatru. I choć, projekt mógł się podobać, to jednak doświadczenie pokazuje, że
funkcja koncertowa w tym miejscu, po prostu się nie sprawdza. Hałas samochodów jadących ul. Jedności Narodowej oraz 1 Maja
nie ułatwia słuchania. Na skwerze nie ma też
wiele miejsca. Dlatego lepiej stworzyć obszar, gdzie na chwilę będzie można się zatrzymać i odpocząć. (sk)

Nauka kosztuje - powiedział prezes spółdzielni mieszkaniowej po sprawie sądowej
wygranej ze szklarskoporębskim lekarzem i
prawnikiem.
Przyczyną sporu było to, że mieszkaniec
ów uznał, że ponieważ jest właścicielem
mieszkania spółdzielczego to jest również
właścicielem całej spółdzielni a przynajmniej
współwłaścicielem spółdzielczego majątku,
żądając swojego udziału w profitach z niego płynących. Argumenty prawnicze, jakie
wysunął doktor medycyny, nie przekonały
sądu w Jeleniej Górze. W związku z tym Sąd
uznał, że pozywający, z racji przegranej
sprawy, zapłacił spółdzielni 3 700 złotych tytułem kosztów procesu.
Jednak powód nie zgodził się z tym orzeczeniem a zwłaszcza z kwotą, którą nakazano
mu zapłacić na rzecz spółdzielni i sprawę
skierował do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Ten Sąd również nie dał wiary jego argumentacji i w wydanym wyroku stwierdził,
że w zasadzie sprawy rozpatrywać w ogóle
nie powinien, bo powód niezbyt dokładnie napisał o co mu chodzi.
W kwestii zaś praw do majątku Spółdzielni Sąd Apelacyjny powiedział, że nasz
mieszkaniec racji nie ma i na tym skończył
sprawę nakazując dodatkowych 2 700 zł. (sk)

Rok 2010 jest szczególnym czasem w historii naszego miasta. Obchodzimy jubileusze 50 lecia nadania praw miejskich
Szklarskiej Porębie, 20 lecia reformy samorządowej, 15 lecia nawiązania partnerstwa z Bad Harzburg. Historię Szklarskiej
Poręby, tego pięknego zakątka Śląskiej
Ziemi, wplecionego we wzgórza i doliny
Karkonoszy i Gór Izerskich kształtowały
pokolenia z pogranicza kultury polskiej,
czeskiej czy niemieckiej. Tutaj wpływy
kulturowe często się przenikały, łączyły,
splatały, lecz bywały też antagonistyczne.
Klimat miejsca w znacznej mierzy tworzy
natura, lecz przede wszystkim tworzą go ludzie. Od pokoleń wcześniej żyjących i two-

rzących w tym miejscu ludzi otrzymaliśmy
bogatą spuściznę wartości kulturalnych i
gospodarczych. I dziś społeczność samorządowa Szklarskiej Poręby jest inicjatorem wielu przedsięwzięć lokalnych,
regionalnych i krajowych. Niewielka miejscowość o historycznych tradycjach staje
się zauważalnym ośrodkiem międzynarodowych imprez sportowych i turystycznych. Przyciąga swą magią na czas

aktywnego letniego i zimowego wypoczynku ale też sprawia, że wielu znajduje
tu swoje stałe miejsce w życiu. Program obchodów roku jubileuszowego jest wyrazem
gospodarskiej odpowiedzialności samorządu stwarzających okazję do prezentacji
dokonań, refleksji i wyznaczania kolejnych
celów. Oficjalne obchody roku jubileuszowego rozpoczniemy uroczystą akademią w
dniu 5 marca 2010 roku.

Od stycznia do kwietnia 2010 roku istnieje
możliwość przekazywania 1% podatku na
rzecz organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem urzędów skarbowych. Naszym
podatkiem możemy pomóc wprost określonym z imienia i nazwiska osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji zdrowotnej.
Zwróciły się do nas osoby ze Szklarskiej
Poręby, które znalazły się w bardzo trudnej
sytuacji zdrowotnej i mogą skorzystać z naszej dobroczynności. Apelujemy o przekazanie naszego 1% podatku na następujące
Stowarzyszenia za wskazaniem w rozliczeniu PIT osób -beneficjentów:
1. „Dla: Piotr Sienkiewicz” Fundacja
„Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” nr KRS 0000086210 nr kon-

ta 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867
2. Na rehabilitację Jolanty Wojtusiak Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
”Słoneczko” nr KRS 0000186434 .
3. „PLIR Joanna Dziedzic-Jasińska” OPP
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego nr KRS PTSR – 0000083356 nr
konta 51 2130 0004 2001 0405 6198 0002.
Redakcja informuje, że przyjmuje zgłoszenia innych mieszkańców miasta dla których organizowana jest pomoc w ramach
przekazanego podatku. Po otrzymaniu wiarygodnych informacji opublikujemy niezbędne dane wskazanej osoby i stowarzyszenia/fundacji, by nasz podatek został przekazany na wskazany cel – leczenie bądź rehabilitację konkretnej osoby.

ROK 2010 - ROKIEM JUBILEUSZOWYM

40 ROCZNICA ŚMIERCI
WLASTIMILA HOFMANA

“... dzisiaj nie mogłoby nas stąd ruszyć
nawet trzęsienie ziemi. Więcej, Szklarska
Poręba przywróciła mi odwagę. To tutaj
odzyskałem niezależność i pewność siebie.”
(ze wspomnień Wlastimila Hofmana)

Zapalmy znicz Hofmanom w
rocznicę ich śmierci

Msza święta o godz. 17.00 w kościele
p.w. Bożego Ciała

TWÓJ PODATEK MOŻE POMÓC INNYM

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarska Poręba 26 lutego 2010 nr 3/10 (43)

3

NIE CHCĄ ODDAĆ WŁAS
Czy dzierżawcy miejskich pensjonatów Mariusz Bacior, Anna Sokołowska i Barbara wiązek przydzielić jej mieszkanie. Prawdą jest,
powinni otrzymać od gminy mieszkania? Zając co prawda pisemnie zaprezentowali że wyrażono zgodę, aby dzierżawcy w części
Radni podczas spotkań z mieszkańcami nie- swoje żądania, ale podali wyłącznie kwoty (w nieruchomości mogli mieszkać, jednak nigdy
jednokrotnie słyszeli, że miasto pod żadnym po- sumie 1,2 mln zł) bez wskazania co remonto- te lokale nie zostały włączone do zasobów
zorem nie powinno spełniać mieszkaniowych wali oraz dokumentów potwierdzających, że mieszkaniowych miasta. Dzierżawcy nigdy nie
żądań dzierżawców.
właściciel czyli gmina Szklarska Poręba, wy- dostali tzw. „kwaterunku”, a więc umów najPowracamy do tematu żądań dzierżaw- raził na to zgodę. Władze miasta na tej pod- mu mieszkań komunalnych. Zgodę na zaców, po części za sprawą publikacji w Nowi- stawie nie mają prawa wypłacić żądanych pie- mieszkiwanie w budynkach przeznaczonych
nach Jeleniogórskich pt. „Nie opuszczą Bel- niędzy. Gdyby to zrobiono, burmistrz odpo- pod działalność gospodarczą można więc
wederów”. W artykule tym pojawiły się nie- wiadałby za naruszenie dyscypliny finansów traktować jako zgodę na wyznaczenie czegoś
ścisłości i niedopowiedzenia, które wymaga- publicznych. Swoje stanowisko w tej sprawie na wzór mieszkania służbowego.
ją sprostowania, albo zasługują na polemikę. i sposób rozwiązania kwestii roszczeń finanCiekawą wypowiedź w sprawie mieszkań,
Podobnie jak internetowe komentarze.
sowych był prezentowany dzierżawcom w pro- można było usłyszeć w TVP3. Pani Barbara
Streszczając problem, należy napisać, że wadzonej z nimi od 3 lat korespondencji. Były Zając, dzierżawca pensjonatu „Belweder
przeszło 3 lata temu, zgodnie z warunkami też na ten temat informacje publikowane w Biu- VI” przekonywała, że żąda trzech mieszkań,
umów, wypowiedziane zostały dzierżawy letynie. A mimo to dotychczas dzierżawcy nie nie tylko dla siebie, ale całej swojej wielowszystkich gminnych pensjonatów. Samo- przedstawili dokumentacji na podstawie któ- pokoleniowej rodziny. Jednak umowa dzierrząd, działając w imieniu mieszkańców, uznał, rej, zgodnie z prawem, można byłoby wypła- żawy, nie była podpisywana z „wielopokoże wpływy z tych dzierżaw są katastrofalnie cić żądane przez nich pieniądze. O czym to leniową rodziną”, lecz z jedną osobą.
małe. Stawki w „poefwupowskich” pensjo- świadczy? Czy dzierżawcy faktycznie chcą
Pan Mariusz Bacior reporterowi TVP3 ponatach były niższe od czynszu płaconego w rozwiązania problemu? Po co kierowali do wiedział, że dzierżawcy po to remontowali
sądu „oferty ugody” jeśli dotychczas nie speł- budynki, aby je kiedyś kupić. Faktem jest,
mieszkaniach komunalnych.
Umowa dzierżawy z roku 1994 gwaranto- nili podstawowych warunków zapisanych w że dzierżawcy od początku starają się o kupwała dzierżawcom trzyletni okres wypowie- umowach dzierżaw, na podstawie których no budynków. Przed 3 laty proponowali, aby
dzenia. Dlatego odpowiednio wcześnie umo- można byłoby podjąć jakąkolwiek dyskusję? samorząd sprzedał im te nieruchomości za
35% wartości, z pominięciem prowy zostały wypowiedziane. JednoDotychczas jedynie spółka Prestomax (prowadząca klini- cedury przetargowej.
cześnie wszyscy dzierżawcy otrzymali ofertę renegocjacji stawek i kę Wzrok), zaprezentowała swoje wyliczenia, ale zastały one
W Nowinach Jeleniogórskich czyaneksowania umów. Skorzystało tyl- zakwestionowane, ponieważ pojawiły się wątpliwości, czy rze- tamy m.in., że „pani Zając słyszała inko dwóch.
czywiście firma ta poniosła wykazane nakłady. Ponadto część formacje, że płaci za 508-metrowy
9 lutego tego roku minął termin ze wskazanych remontów została poniesiona w czasach, gdy „Belweder VI” tylko 400 złotych dzierwypowiedzenia. Jednak 5 dzier- budynkami zarządzał Fundusz Wczasów Pracowniczych. Wła- żawy, pokazuje rachunki i prosi o ich
żawców odmówiło wyprowadzki. dze miasta uznały, że nie ma powodu wypłacania pieniędzy upublicznienie. Dzierżawa wynosi
Trzech z nich (Mariusz Bacior,
za remonty, które wykonane były w czasach, gdy dzierżawa 1295,3 zł (2,09 zł za metr kwadratowy
Barbara Zając i Anna Sokołowska)
plus 22 procent VAT) miesięcznie”.
za budynki płacona była do kasy FWP, a nie gminy Szklarprzedstawiło pisemne żądania, w
Szkoda, że Pani Barbara Zając nie
ska Poręba. Pozostałe nakłady inwestycyjne nie zostały udoktórych wyprowadzkę warunkują
ujawniła, gdzie słyszała tę informację.
otrzymaniem mieszkań. Dodatko- kumentowane pisemnymi zgodami właściciela. W związku Na pewno nie przeczytała o niej w Biuwo domagają się zwrotu poniesio- z tym operat został zakwestionowany. Spółka Prestomax skie- letynie, w którym zaprezentowane zonych nakładów. Tymczasem nie- rowała sprawę do sądu domagając się wypłacenia w sumie pra- stały stawki takie same, jakie „upuktóre internetowe komentarze mówią wie 2 mln złotych. Proces trwa.
bliczniła” pani Zając w Nowinach Jewprost o tym, że dzierżawcy domaleniogórskich.
gają się mieszkań, bo rzekomo władze miasta
Na łamach Nowin Jeleniogórskich dzierDzierżawcy podnoszą też, że płacą podatnie chcą im wypłacić należnych pieniędzy za żawcy „Zacisza IV” i „Belwederu II” dowo- ki od nieruchomości. W internetowych koremonty budynków. Jest to bzdura ponieważ dzili, że „ich umowy były podpisane z dwoma mentarzach pojawia się zarzut, że samorząd w
dzierżawcy domagają się mieszkań i pieniędzy. osobami, a wypowiedzenia otrzymała tylko jed- swych publikacjach nie wspomina o tych poCzemu więc mają służyć te internetowe ko- na, więc umowa z tą drugą trwa nadal.” Z do- datkach. Tu trzeba wyjaśnić, że podatek nie jest
mentarze, które wyłącznie wprowadzają w błąd, kumentacji MZGL, wynika jednak, że w przy- składnikiem czynszu. Podatki od nieruchomości
sugerując też, że władze miasta nie chcą wy- padku „Zacisza IV” wypowiedzenia otrzymali płacą wszyscy.
płacić pieniędzy za remonty?
obaj dzierżawcy. Natomiast w przypadku BelDzierżawcy na łamach Nowin JeleniogórJest to kolejny fałsz. Otóż, władze miasta do- wederu II, faktycznie wypowiedzenie tylko Ma- skich oświadczyli, że kierują sprawę do sądu,
tychczas od dzierżawców nie otrzymały do- riusz Bacior. Osobnego wypowiedzenia nie który ma ocenić stan faktyczny. Władze miakumentacji związanej z remontami. Umowa skierowano do jego małżonki, która również sta nie czekając na to rozstrzygnięcie, zgodnie
dzierżawy jasno i wyraźnie precyzuje za co na- jest dzierżawcą. Sąd zdecyduje, czy wypo- z zapowiedzią, podejmują wszystkie możliwe
leży się zwrot pieniędzy. Są to remonty, ad- wiedzenie jest skuteczne.
prawne działania, zmierzające do odzyskania
aptacje i przebudowy, na które zgodził się właAnna Sokołowska, dzierżawca „Chmielni- własności mieszkańców Szklarskiej Poręby, z
ściciel. Czyli dzierżawcy chcąc odzyskać pie- ka” na łamach Nowin dowodzi, że w umowie eksmisją na bruk włącznie.
Pensjonaty, o który toczą spór dzierżawcy,
niądze powinni przedstawić odpowiednio udo- jaką zawarła w 1994 roku był zapis, że budykumentowane wyliczenia. Do dziś żaden z nek jest przeznaczony na cele użytkowe i są częścią majątku gminy Szklarska Porędzierżawców nie przedstawił dokumentacji. mieszkalne i dlatego uważa, że miasto ma obo- ba. Majątek gminy jest własnością ogółu

4

Biuletyn Informacyjny Miasta Szklarsk

SNOŚCI MIESZKAŃCÓW
ELA\V FA  6L;7D`3I5MI EUAI@;7 FDL75:
@3
EUAI@;7 <767@3EFG =FMDLK E=;7DA
I3>; 6A -DLY6G B;E?3 `7 D7LK9@G<W L 63>
EL7< 6L;7D`3IK T3FIA ;? BDLKELUA LD7LK
9@AI3V L G?MI =FMD7 <G` 63I@A ;?
IKBAI;76L;3@A  EIA<W 6DA9W 5;7=3I3
<7EF F3 ?3F7?3FK=3 "* <7\>;  FA I;Y=
ELA\V L
FA 5;7=3I;7 L3BAI;363<W E;Y
RDLW6KQ ;@;5<3FADMI D787D7@6G? 'B I E87
mieszkańców Szklarskiej Poręby. Majątek
DL7
9AEBA63DAI3@;3 4G6`7F7? ?;3EF3 ;
ten, zgodnie z planami, przeznaczony jest na
@;7 FDG6@A EA4;7 IKA4D3L;V 6A 5L79A 6A
sprzedaż, aby zdobyć pieniądze na budowę
BDAI36LWN
sali gimnastycznej, kolejnych ulic, przed/ EBD3I;7
L G?MI ;roz;5:
szkola
i innychD7LK9@35<;
inwestycji służących
I5L7\@;7<EL79A DALI;WL3@;3 FDL743 <3

F3 @;7 IK?393 EB75<3>@K5: IK<3\@;7Z 4A
BDL75;7` =3`6K ?;7EL=3@;75 I;7 I <3=;?
EW A@7 EF3@;7 ';7 BD3I6L;I3 F7` <7EF ;@
8AD?35<3 `7 =A?;E<3 @79A5<35K<@3 BDL7
DI3U3 L F79A BAIA6G BD357 L;7D`3I5K
6AFK5:5L3E @;7 BDL76EF3I;>; `36@K5: 6A
=G?7@FMI =FMD7 \I;365LKUK4K A FK? `7
D7?A@FAI3>; F7 4G6K@=; ; @3 BA6EF3I;7
=FMDK5: ?A`@3 4Y6L;7 IK>;5LKV I3DFA\V
wojowi miasta.
@3=U36MI BDLKEUG9G<W5K5: ;? 6A LIDAFG
To, za ile zostaną sprzedane budynki, zależy
L;7D`3I5K B7@E<A@3FMI 6AE=A@3>7 I;7
wyłącznie od sytuacji na rynku nieruchomo6LW `7 L9A6@;7 L FD7\5;W G?AIK G6A=G
ści. Sugestie, że majątek wyprzedany zostanie
?7@FAI3@7
@3 i=FMD7
L3DLW653
za
pół darmo, są@3=U36K
niedorzeczne
pozbawione
doIKD3L;U L9A6Y LAEF3@W ;? LIDM5A@7 >75L

     N I L3A=DW9>7@;G I;Y5
 9DAELK L3 <767@ ?
1ID353?K E;Y I;Y5 L BKF3@;7? 6A
IELKEF=;5: >A=3FADMI ?;7EL=3Z =A?G@3>
@K5: ; ?;7EL=3Z EBMU6L;7>5LK5: 5LK
5:5;7>;4K\5;7 BU35;V  9DAELK L3 ?7FD
=I36D3FAIK >3 <3E@A\5; 6A63V @3>7`K
`7 A6 F79A 5LK@ELG A6>;5LKV <7EL5L7
FDL743 =AELFK G47LB;75L7@;3 4G6K@=G
wodów. Ceny wywoławcze obiektów kiero=FMD7 BA@AE; E3?ADLW6 5LK>; ?K IELKE5K
wanych na przetargi przewyższają wyceny. I
?;7EL=3Z5K +L=>3DE=;7< )ADY4K / =3E;7
nawet jeśli w wyniku braku chętnych, trzeba
?;3EF3 L 6L;7D`3IK 7>I767DG "" LAEF3<7
będzie obniżyć ceny wywoławcze, to i tak będą
=IAF3
 z
LU ';753U7
 LUAFK5: L3
one
zgodne
wycenami.
C.D.N.
4G6K@7= A BAI;7DL5:@;  ? ; 6L;3U=Y A

WRAŻENIA ZE SZKLARSKIEJ

4

Jak cię widzą, tak cię piszą. Poniżej opinia o nas znaleziona w internecie na grupie
dyskusyjnej pl.sport.zimowe. Zachowana
oryginalna pisownia.
„Bylem od piatku do wtorku. Niezaleznie
od dnia tygodnia warto byc przed 8:30 (kolejka do kas). Jesli się wjedzie ok 8:30 to mozna zjechac na sam dół -poranek z dziewiczą
Lolą to naprawdę piękne przeżycie. Drugi
zjazd tez może się udać bo w pensjonatch podają sniadania ok 9 i tłok zaczyna się od 10.
Wtedy wjeżdżamy na górę i tam pozostaje-
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my. Do 11 da się jeszcze
przejechac górną ściankę
na Loli, potem mamy tam
mielonke sniegowo-żiemną z wystającymi kamieniami. Ratrakowania,
wbrew obietnicom, nie
było w ciągu dnia i w tym
miejscu najlepiej jezdzi
sie na nartach z wypozyczalni. Szkoda, bo na
wyciąg Swiąteczny Kamien praktycznie nie ma
kolejek a na tej trasie mozna się wyżyć szybkościowo. Na górze mamy
jeszcze FIS - bardzo dobre warunki ale od lasu
w dół. Góra ma troche mało śniegu, wystaje kosówka i kamienie, że muldach nie
wspomnę. Wjechac można orczykiem i wypiąć się za lasem. Ciekawostka: raz orczyk
cofnął się kilkadziesiat metrów i paru nieszczęsników wypadło. FIS jest bardzo dobrze
utrzymany ale trzeba miec naostrzone narty!
W wypożyczalni nie udało się znaleźć ani jednej pary i do FIS podchodziłem "z pewną taką
nieśmiałością". Sniezynka, pomimo dużej ilości śniegu, zlodzona na dolnej muldziastej

ściance a koncowy zjazd/rynna na poczatku
tez moze sprawic niespodzianki. Po południu
na Hali Szrenickiej robią się kolejki bo pewnie zmeczone towarzystwo zjezdza sie tam
aby odpocząć. Sam to robię, trasa malo ambitna ale tu, z kolei, można się pobawić. Końcowy zjazd dnia warto opóżnić aby nie zjeżdżać ze wszystkimi - Lola robi się wtedy niebezpiecznie zatłoczona. Na pierwsze wypłaszczenie warto wjechac z pełną predkością
a w tłumie tak się nie da. W czasie ferii nie
było różnicy między weekendem a reszta tygodnia - kolejki na dole koszmarne. Jeden
dzien bylismy w Rokietnicach - podobne pieniadze co w Harrachow ale wiecej tras.
Nowa kanapa od dolu zastapila orczyk i nie
ma tu juz kolejek za to te pojawily się na środkowej kanapie. Wtedy warto przejsc na orczyki u Zalomanego. Dla odpoczynku zjezdzalem na dół, gdzie, o dziwo, byly potem puste kanapy. Śniegu jakby więcej niż na Śzrenicy a trasy o wiele lepiej przygotowane. Zakwaterowanie Polsce nie warte tych pieniedzy - kwatery ok 50 zl a ich jedyna zaleta jest
bliskosc wyciagu. W Czechach ma sie za tyle
pokoj z łazienka, a w apartamencie w pelni
wypsazona kuchenkę (w Polsce czajnik z mikrofalą na korytarzu).”
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PRZETARGI

Przetarg na sprzedaż świetnie zlokalizowanej w pobliżu kompleksu narciarskiego na Szrenicę oraz zaledwie 500 m od centrum miasta nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym o powierzchni użytkowej 602,70
m2. Nieruchomość położona jest przy ul. Kilińskiego 14 w granicach działek gruntu nr

Przetarg na sprzedaż świetnie zlokalizowanej, o ciekawej architekturze nieruchomości zabudowanej budynkiem pensjonatowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1132/J z dnia
24.03.1993 r. o powierzchni użytkowej 484,20
m 2 i budynkiem mieszkalnym (dawna wozownia) wpisanym do rejestru zabytków pod nr
1149/J z dnia 09.08.1993 r. o powierzchni użytkowej 187,90 m2 wraz z otaczającym zespół budynków ogrodem willowym wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1270/J z dnia 02.08.1996
r. Nieruchomość położona jest w Szklarskiej Po-

Przetarg na sprzedaż malowniczo położonej
w centrum Szklarskiej Poręby przy ul. Armii Krajowej 9 w granicach działki gruntu nr 253/2 obr.
1 o powierzchni 9885 m2 nieruchomości zabudowanej wolnostojącym budynkiem pensjonatowym, podpiwniczonym o trzech kondygnacjach
nadziemnych z użytkowym strychem i o powierzchni użytkowej 727,80 m2 . Budynek uję-
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678/1 i nr 677/2 obr. 6 o łącznej powierzchni
2983 m2. Budynek ujęty jest w spisie konserwatorskim i nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na
podstawie obowiązujących przepisów Prawa
budowlanego. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW NR 37792 przez
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Na terenie nieruchomości znajdują się trzy studzienki kanalizacyjne, kolektor ściekowy dla budynku
pensjonatu i budynków sąsiednich oraz znajduje się na nim sieć elektryczna. Ponadto przez
działki zaprojektowany został przebieg rurociągu sanitarnego w ramach inwestycji wodno – kanalizacyjnej KSWiK realizowanej w latach 2008-2009. Pierwszy przetarg odbył się w
dniu 18 września 2009 r., natomiast drugi w dniu
14 grudnia 2009 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:na podstawie zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem MN, MP tj: tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny
zabudowy mieszkalno – pensjonatowej.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
wykonanie remontu obiektu oraz dostosowanie
go do obecnych standardów usług turystycznych
w ciągu 3 lat od daty nabycia nieruchomości.
Cena wywoławcza nieruchomości :
1.950.000,- zł.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a i art. 29
ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54,
poz. 535 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Wadium należy wnieść na konto podane poniżej w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia
16 marca 2010 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2010
roku o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2.

rębie przy ul. Kilińskiego 18 w granicach działek gruntu nr 680/2, 680/3, 680/5, 681 i 682/1 obr.
6 o łącznej powierzchni 19703 m2 wpisanych do
rejestru zabytków pod nr 1270/J z dnia
02.08.1996 r. Nieruchomość podlega ochronie
i opiece na podstawie przepisów ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) Dla
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW NR 37774 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze. Pierwszy przetarg odbył się w dniu
1 czerwca 2009 r., drugi przetarg odbył się w dniu
18 września 2009 r., natomiast trzeci przetarg odbył się w dniu 14 grudnia 2009 r.
Termin zagospodarowania nieruchomości:
wykonanie remontu obiektów oraz dostosowanie ich do obecnych standardów usług turystycznych (projekt należy uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków) w ciągu 4
lat od daty nabycia nieruchomości .
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.250.000,zł, z czego: grunt (działka 681 obr. 6) - 14,83%,
pozostały grunt- 20,97%, budynki: 62,80%,
nasadzenia :1,40 %

W cenie nieruchomości uzyskanej w przetargu, dla odrębnego ustalenia ceny działek
gruntu, ceny budynków i ceny nasadzeń, przyjęte zostaną proporcje zachodzące między nimi
w cenie wywoławczej. Od ceny nieruchomości
ustalonej w przetargu udzielona zostanie 10 %
bonifikata. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a
i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r.
Nr 54, poz. 535 ze zm.) sprzedaż działki gruntu nr 681 obr. 6 oraz posadowionych na niej budynków zwolniona jest od podatku od towarów
i usług. Do wylicytowanej ceny działek gruntu
nr 680/2, 680/3, 680/5 i 682/1 obr. 6 oraz nasadzeń doliczony zostanie podatek od towarów i
usług w wysokości 22%. Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Wadium należy wnieść na konto podane poniżej w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia
26 marca 2010 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 29 marca 2010
roku o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2.

ty jest w spisie konserwatorskim i nie posiada
świadectwa charakterystyki energetycznej wydawanego na podstawie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW NR
36405 przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 grudnia
2009 r.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania: na podstawie zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szklarska Poręba (Uchwała Rady Miejskiej Nr
XII/90/07 z dnia 10 września 2007 r.) nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym
symbolem Uz tj: tereny usług z zielenią towarzyszącą - obszary, wskazane dla lokalizacji zabudowy usługowej na działkach w obrębie których minimum 50% powierzchni winna stanowi zieleń urządzona, lub obiekty i urządzenia
sportowe i rekreacyjne.

Na terenach usług z zielenią towarzyszącą
preferuje się usługi z zakresu:
- turystyki i hotelarstwa,
- ochrony zdrowia i odnowy biologicznej,
- opieki społecznej,
- oświaty i nauki,
- kultury, sztuki i rozrywki.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4.210.000,- zł.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a i art. 29
ust. 5 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54,
poz. 535 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług.
Minimalne postąpienie: 1% ceny wywoławczej nieruchomości.
Wadium należy wnieść na konto podane poniżej w terminie do dnia 6 kwietnia 2010 r.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2010
roku o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2.
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Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujące przetargi ustne nieograniczone:
1. pierwszy przetarg na sprzedaż przepięknie położonej nieruchomości niezabudowanej z panoramą na góry, w zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby
przy ul. Dolnej, stanowiącej działkę
gruntu nr 374/1 obr. 2 o powierzchni
3369 m2. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Przez działkę
przebiegają linie energetyczne niskiego
napięcia ze słupami oraz napowietrzna linia telefoniczna. Obecnie w ewidencji
gruntów teren działki 374/1 oznaczony jest
symbolem: Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane.
Symbol „Z” oznacza przeznaczenie ternu pod zabudowę ekstensywną (rozproszona lub tworząca gniazda starannie
wkomponowane w otoczenie, przy zachowaniu wyraźnej przewagi terenów
otwartych).
Cena wywoławcza nieruchomości –
280.400,- złotych, a minimalne postąpienie
– 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

2. pierwszy przetarg na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości niezabudowanej z widokiem na góry, w zacisznym
miejscu Szklarskiej Poręby przy ul. Dolnej, stanowiącej działkę gruntu nr 374/2
obr. 2 o powierzchni 3654 m2. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Przez środek działki przebiega ciek
wodny oraz przez południową jej część napowietrzna linia energetyczna średniego
napięcia ze słupami i poziemna linia energetyczna wysokiego napięcia. Po południowej granicy działki nr 374/2 zaprojektowany został przebieg rurociągu sanitarnego
w ramach realizowanej inwestycji wodno –
kanalizacyjnej KSWiK. Obecnie w ewidencji
gruntów teren działki 374/2 oznaczony jest
symbolami: Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane, W – rowy, Bz- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkalno – pensjonatowej. Symbol „Z” oznacza
przeznaczenie ternu pod zabudowę ekstensywną (rozproszona lub tworząca gniazda starannie wkomponowane w otoczenie,

przy zachowaniu wyraźnej przewagi terenów otwartych.
Cena wywoławcza nieruchomości –
285.500,- złotych, a minimalne postąpienie – 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

3. pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w
zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby
przy ul. Waryńskiego, stanowiącej działkę gruntu nr 244 obr. 3 o powierzchni
546 m2. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Przy granicy
działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia ze słupem oraz
kolektor sanitarny. Obecnie w ewidencji
gruntów teren działki nr 244 oznaczony jest
symbolem: Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane.
Cena wywoławcza nieruchomości –
76.900,- złotych, a minimalne postąpienie
– 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

4. pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w
Szklarskiej Poręby przy ul. Piastowskiej, stanowiącej działkę gruntu nr
307/2 obr. 3 o powierzchni 317 m2. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi
wieczystej. Obecnie w ewidencji gruntów
teren działki 307/2 oznaczony jest symbolem: Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania:
Ponieważ działka nr 307/2 znajduje się
w strefie ochronnej cmentarza, w związku
z czym przy ustalaniu zagospodarowania
działki należy uwzględnić przepisy szcze-

gólne.
Termin zagospodarowania nieruchomości: brak określenia.
Cena wywoławcza nieruchomości –
25.000,- złotych, a minimalne postąpienie
– 1% ceny wywoławczej nieruchomości.

5. drugi przetarg na sprzedaż lokalu
mieszkalnego nr 7, składającego się z jednego pokoju i spiżarki o powierzchni
użytkowej 11,10 m2 oraz pomieszczenia
przynależnego do tego lokalu (na półpiętrze): wc o powierzchni 1,10 m2 wraz
z oddaniem udziału w wysokości 2,11%
w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 425 obr. 5 o powierzchni 281
m2 oraz we wspólnych elementach budynku. Lokal położony jest w samym
centrum Szklarskiej Poręby, na I strychu w
budynku mieszkalno – użytkowym nr 9
przy ul. Jedności Narodowej. Cena wywoławcza nieruchomości : 25.000,- (w tym
lokal: 98,24% i grunt: 1,76%). Minimalne
postąpienie – 1% ceny wywoławczej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż lokalu odbył się w dniu 11 grudnia 2009 r.
Przetargi odbędą się w dniu 29 marca 2010. o godz. 1400 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
przy ul. Buczka 2
Szczegółowych informacji udziela
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu,
pokój nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 715
lub 75 75 47 726. Dodatkowe informacje
o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również
w internecie pod adresem: www.szklarskaporeba.pl
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W STYLU RETRO

20 lutego pod dolną stacją wyciągu na
Szrenicę odbył się już V Slalom Retro. Impreza jak co roku, zgromadziła kilkudziesięciu uczestników i setki widzów dopingujących narciarzy zjeżdżających na
nartach liczących nawet 100 i więcej lat.
Zawody w stylu retro zapoczątkowało
Towarzystwo Izerskie, które przy stacji turystycznej Orle, w marcu 2004 roku
zorganizowało Bieg Retro. Od tego czasu narciarskie zawody retro w Szklarskiej
Porębie odbywają się corocznie. W 2006
r. Bieg Retro został rozszerzony o slalom
i tak powstał I Izerski Dwubój Retro. Impreza jednak się nie przyjęła. Pojawiły się
problemy logistyczne z przewozem zawodników. Organizatorzy podjęli więc decyzję o organizacji wyłącznie Biegu Retro i rezygnując ze slalomu.
Pałeczkę organizatora slalomu podjął
Referat Promocji Miasta. Wiadomym
było, że impreza ma wielki potencjał i jest
widowiskowa. Trzeba tylko poświęcić
jej trochę więcej czasu.
Od 2007 r. odbywają się nie kolidując

8

ze sobą dwie osobne
imprezy retro: tak slalom, jak i bieg, które na
stałe wpisały się do
kalendarza zimowych
atrakcji w mieście.
Skrzętnie podpatrując
pomysł spod Szrenicy, próbę organizacji
narciarskich zawodów
retro podjął też Karpacz, niestety, albo na
szczęście, na przeszkodzie stanął brak
śniegu. Pod Śnieżką,
na razie zaprzestano kopiowania kolejnego
sprawdzonego pomysłu spod Szrenicy.
W tegorocznym Slalomie Retro wzięło udział prawie trzydziestu uczestników.
Do Szklarskiej Poręby przybyli „retrowcy” z Warszawy, Augustowa, Świeradowa,
Mirska, Czech, ale przeważali mieszkańcy Kotliny Jeleniogórskiej Emocji i zabawy było co niemiara. Nie zabrakło też
widowiskowych wywrotek. Jazda na nartach z ruchomą piętą nie jest łatwa,
a wręcz można powiedzieć, że sztuką zapominaną.
Oprócz tego, uczestnicy starali się zachować
stylistycznie ubiory dopasować do epoki „ski”.
Mirosław Górecki,
burmistrz Kowar oprócz swoich umiejętności narciarskich zaprezentował również sanie rogate. Dodać należy, że w tym
roku w Kowarach organizowana jest już
kolejna międzynarodowa edycja Ligi Sań
Rogatych, której finał
z Przełęczy Okraj odbędzie się w 13 marca.
Zacne jury szklarskoporębskiego V Slalomu Retro wnikliwie
oceniało sprzęt, strój,
czas przejazdu i styl
jazdy prezentowany
przez zawodników.
Nadprogramowo po
przejechaniu trasy slalomu narciarze retro z

okrzykiem „Precz z plastikiem!” dokonali
niecodziennego zjazdu trasą nartostrady
„Puchatek”, po czym zgodnie udali się do
„Szałasu Żywca” na zasłużoną herbatę.
W kolejności zajętych miejsc wśród Pań
zwyciężyły Maja Misztal, Barbara Cygoń
i Iwona Abramowicz (wszystkie ze Szklarskiej Poręby), a pośród Panów Waldemar
Bobowski (Jelenia Góra), Maciej Krzywiński (Augustów) oraz Feliks Rosik (Jelenia Góra). Godnym podkreślenia jest
fakt, że organizatorzy starali się nagrodzić
jak największą ilość uczestników, z których każdy dostał pamiątkowy dyplom, numer startowy i plakat zawodów. Jest to zrozumiałe, gdyż zdobycie stosownego stroju i ekwipunku nie jest sprawa łatwą, a niejednokrotnie wymaga wielu zabiegów
oraz kosztów. Głównym organizatorem tej
udanej imprezy był Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej wspie-

rany przez Referat Promocji Miasta oraz
licznych sponsorów.
Z niecierpliwością oczekujemy na VI
Slalom Retro, który już wiadomo, że zostanie rozbudowany o dodatkowe konkurencje. Kto wie, może będziemy obserwować skoki z telemarkiem, albo popisy
jazdy christianią.
Zanim to nastąpi, już dziś zapraszamy
na XIII Bieg Izerski i VII Bieg Retro, które na Orlu odbędą się w sobotę 20 marca.
Start do Biegu Retro o godzinie 11.30, do
Biegu Izerskiego: 12.30. (red/P.Wiater)
Wydawca: Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700,
Redaguje Zespół Urzędu Miasta
pod kierownictwem
Feliksa Rosika Sekretarza Miasta
biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Urząd Miejski; Nakład: 1000 szt.
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