to szanse na to są niewielkie. Z drugiej
strony nie ma gdzie wykwaterować lokatorów mieszkań komunalnych, którzy nie
dość, że permanentnie nie płacą czynszu,

Miasto po raz pierwszy starało się o finansowanie zewnętrzne już przed 2 laty.
Jednak w wyniku innej interpretacji przepisów, wówczas projekt został odrzucony. Przy drugim podejściu otrzymaliśmy
640 tys. złotych dotacji, co pokryje 67%
wartości całej inwestycji. Projekt Szklarskiej Poręby w konkursie uzyskał też najwyższą liczbę punktów.
Przy ulicy Obrońców Pokoju
10 zaplanowano 7 samodzielnych mieszkań jednopokojowych różnej wielkości od 25 do
36 m2. Wszystkie będą miały
samodzielne wejścia od zewnątrz. Powstaną też komórki
lokatorskie.
Mieszkania nie są duże, ale
też ich przeznaczenie jest bardzo określone. Przeznaczone
są dla osób samotnych, lub samotnie wychowujących dzieci,
niepełnosprawnych. Stąd też
część mieszkań będzie miała
podjazdy dla wózków.
Jak wynika z analizy listy osób oczekujących na przydział mieszkania, największą grupę osób oczekujących stanowią osoby samotne oraz rodziny 2-3
osobowe (ok. 80% wniosków). W
związku z tym planowana jest przede
wszystkim budowa mieszkań o powierzchni 30-35 m2 z pokojem o powierzchni ok. 15 m2. – zapewniających
możliwość wynajmu rodzinom 3-osobowym. W efekcie w budynku przy ulicy
Obrońców Pokoju 10 zamieszka 21 osób.
Prace budowlane rozpoczną się jeszcze
w tym roku, a ich zakończenie planowane
jest na drugą połowę 2014 roku. W tym samym czasie teoretycznie powinien zostać
oddany do użytku budynek socjalny przy
ulicy Waryńskiego, którego budowa miała

już trwać. Niestety pojawiły się problemy
związane z wykonawcą.
Firma, która wygrała przetarg na budowę budynku socjalnego, zaczęła stawiać nowe warunki i żądania finansowe,
twierdząc, że zakres prac jest większy, niż
planowano. Wysuwane argumenty nie
miały pokrycia w rzeczywistości, dlatego

umowa została zerwana. Sprawa trafiła
więc do sądu, ponieważ wykonawca domaga się pieniędzy za rzekomo zrobione
prace. Dopóki nie zakończy się spór sądowy, nie będzie przeprowadzany kolejny
przetarg. Dotacja obowiązuje do końca
przyszłego roku, zatem na razie nie ma
obawy, że może przepaść. W ramach tej
inwestycji ma zostać wybudowanych różnej wielkości 15 mieszkań socjalnych,
które również będą się charakteryzowały
tym, że wszystkie będą miały niezależne
wejścia z zewnątrz.
Te dwie inwestycje powinny pozwolić
na ruchy w zamianie mieszkań komunalnych w całym mieście. Dzisiaj, nawet jeśli ktoś zajmuje duże mieszkanie komunalne i chciałby się zamienić na mniejsze,

to w dodatku demolują mieszkania i są
uciążliwi dla otocznia. Nie jest to powszechne zjawisko, ale jednak takie sytuacje też mają miejsce.
Oczywiście nie rozwiąże to wszystkich
problemów mieszkaniowych w Szklarskiej Porębie. Ale nie zapominajmy, że
gmina ma też inne obowiązki, a ilość pieniędzy zawsze jest ograniczona. Wciąż otwarta pozostaje sprawa „batalionu”.
Budynek koszarowy po Straży
Granicznej przeznaczony jest
na cele mieszkaniowe. Taki
też warunek został wpisany
do aktu notarialnego, jaki
przed kilkunastoma tygodniami został podpisany pomiędzy Szklarską Porębą i Wojewodą Dolnośląskim.
Obecnie są dwie koncepcje
zagospodarowania
tego
obiektu. Pierwsza zakłada powstanie TBS, a druga mieszkań komunalnych. Aby zrealizować tę drugą koncepcję, niezbędne
będą środki zewnętrzne.
Adaptacja budynku koszarowego na
mieszkania z pewnością rozwiązałaby
wiele problemów mieszkaniowych w mieście. Dlatego już trwają poszukiwania
programu, który pozwoliłby uzyskać dofinansowanie na ten cel. Wstępnie zakłada
się, że gmina wykonałaby remont pomieszczeń w stanie surowym, włącznie z
wyposażeniem ich w ogrzewanie i wymianą stolarki. Reszta prac wykończeniowych byłaby już po stronie lokatora,
który sam zdecyduje czy chce mieć podłogę z płytek, desek czy paneli.
W tej sprawie prowadzone będą konsultacje podczas spotkań jakie organizowane będą na jesieni.

Zapewne można zorganizować
wszystko inaczej. I na pewno są tacy, którzy uważają, że mosty można budować jesienią, a może nawet zimą. Ja do tych osób
nie należę. Uważam bowiem, że nie
można ryzykować i stawiać wszystkiego
na jedną kartę. Zwłaszcza, jeśli chodzi o
dobro wspólne, a takim jest miasto.
Czy można było remontować most na
ulicy Mickiewicza w innym terminie?
Moim zdaniem nie można było. Natomiast
między bajki można wsadzić opowieści, że
był na to czas w marcu, albo w
kwietniu. Po pierwsze, o czym
niektórzy już nie pamiętają,
zima w tym roku trzymała do
połowy kwietnia. Ale to nie
ma znaczenia, ponieważ dopiero pod koniec marca otrzymaliśmy promesę na pieniądze
na ten cel z MSWiA i od tego
momentu można było przygotowywać przetarg. A przygotowanie, ogłoszenie i wreszcie
rozstrzygnięcie przetargu trwa
kilka tygodni. Przetarg trzeba było ogłaszać powtórnie. Umowa na roboty budowlane w efekcie podpisana została z początkiem czerwca, a wykonawca wszedł na
plac budowy niemal natychmiast po
uzgodnieniu organizacji ruchu z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
Budowa takiego mostu nie trwa miesiąc
czy dwa. Kto zaryzykuje rozpoczęcie budowy we wrześniu, mając na uwadze

Nowy system gospodarki odpadami
wprowadzony w całym kraju od 1 lipca,
powoli zaczyna funkcjonować. Choć nie
bez problemów, szczególnie na
początku. Kilkakrotnie zdarzyło się, że śmieci z posesji nie
zostały odebrane. Po kolejnej
interwencji pracownicy firmy,
która wygrała przetarg, w
końcu nauczyli się topografii
miasta. Innym problemem jest
to, że niektórzy mieszkańcy domagali się wywożenia śmieci,
choć sami nie złożyli deklaracji. W tej sytuacji nie dość, że
nie płacą za wywózkę, to w dodatku nie ma ich w bazie danych. A śmieci wywożone są na
podstawie złożonych deklaracji.
Największym problemem są tzw.
punkty selektywnej zbiórki śmieci, czyli

możliwą deszczową jesień, a tym samym
przerwy w budowie i wreszcie spore
prawdopodobieństwo opadów śniegu na
przełomie października i listopada?
Przypomnę, że Szklarska Poręba jest
miejscowością górską o bardzo zróżnicowanym i nieprzewidywalnym klimacie.
Załóżmy jednak, że któryś z wykonawców zdecydowałby się na rozpoczęcie prac we wrześniu. Co by się stało,
gdyby jednak nie zdążył na czas? Zostalibyśmy z dużym problemem na zimę. Nie

trudno sobie wyobrazić jak wyglądałaby
komunikacja w tej części miasta po opadach śniegu. Jak chodziliby piesi? Co by
się działo na zjeździe na ulicy Mickiewicza? Zupełnie pomijam fakt, że przepadłaby dotacja MSWiA.
Drugi most, na ulicy 1 Maja, nie należy
do miasta. Za jego remont odpowiada Starostwo. Władze powiatu widać też nie zaryzykowały rozpoczęcia robót we wrze-

kontenery na plastik, szkło, metale i papier. Za wszystkie te punkty odpowiada
Związek Gmin Karkonoskich, który

widać nie przygotował się do nowych
zasad. Nie trudno było przewidzieć, że
obowiązek segregacji spowoduje zwięk-

śniu, bo konsekwencje byłyby takie same
jak w przypadku mostu przy ul. Mickiewicza.
Czy można było zorganizować ruch
pieszy inaczej? Nie można było. Pierwszy
projekt nie przewidywał zwężenia i sygnalizacji świetlnej ze względu na to, że
projektant przewidywał duże ograniczenia ruchu i ogromne korki. Doświadczenie pokazuje, że chyba lepiej, aby tworzyły się korki niż ryzykować ludzkie
zdrowie. Zarządca drogi wciąż nie podjął
ostatecznej decyzji, co do zmiany organizacji ruchu. Oby zrobił to szybciej niż
zakończy się remont mostu.
Wykonawca korzystając z wyjątkowo słonecznego lata buduje
most w dobrym tempie. Choć
początki były bardzo trudne, ponieważ na planach nie było niektórych przewodów i rur, a podbudowa jezdni okazała się
piaskiem zsuwającym się do rzeki
(czego wcześniej nie widziano),
co oczywiście skomplikowało sytuację i zaszła potrzeba przeprojektowania tego przyczółka mostu. Być może jeszcze przed
końcem wakacji uda się uruchomić część
chodnika, choć nikt tego nie gwarantuje.
I wreszcie pytanie: czy trzeba było remontować ten most? Tak, trzeba było, ponieważ most był w złym stanie technicznym i mógł nie przetrzymać kolejnej
„wielkie wody”. A wówczas przerwa nie
trwałaby 3-4 miesiące lecz o wiele dłużej.
Burmistrz
Grzegorz Sokoliński

szenie ilości śmieci w tych punktach. Ale
jednak tego nie przewidziano. Po interwencji władz miasta, Związek ma zwiększyć liczbę takich punktów.
Nowe miejsca, gdzie w ostatnich tygodniach dostawiono pojemniki to m.in.
targowisko przy ulicy Mickiewicza orazteren gminny przy ul. Zdrojowej. Niestety zwiększona ilość miejsc do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przekłada się na prawidłowy
sposób segregacji, jak i porządek wokół
gniazd. Tylko w ostatnich dwóch tygodniach pracownicy Urzędu Miejskiego
oraz Straży Miejskiej interweniowali kilkakrotnie w sprawie pozostawionych
gruzów z remontów, starych telewizorów
i mebli. Należałoby również zwrócić
uwagę, że do pojemników trafiają nieodpowiednie odpady. Przypominamy, że do
gniazd przekazujemy opakowania plastikowe, metalowe, tekturę, papier, opakowania wielomateriałowe (typu kartony
ciąg dalszy na stronie 3

Nie będzie odszkodowania dla spółki Prestomax. W sądzie II instancji zakończyły się już wszystkie procesy w sprawie zwrotu nakładów poniesionych na
dzierżawionych obiektach. Procesy wygrała gmina Szklarska Poręba.

Sprawa z Prestomax ciągnie się już
drugą kadencję. Przed 6 laty spółka prowadząca klinikę Wzrok otrzymała od
gminy propozycję renegocjacji czynszu,
który był na bardzo niskim poziomie.
Przypomnieć warto, że łącznie za trzy
budynki o powierzchni 1907 m2 z dużymi
działkami liczącymi 6,5 tys. metrów kw.
spółka płaciła 3559 zł za budynku i nic
za działki (1,87 zł za m2 powierzchni
użytkowej budynku). Rada Miasta
stwierdziła wówczas (w stosunku do
wszystkich dzierżawców), że należy renegocjować umowy i wysokość tego dramatycznie niskiego czynszu. Miesięczne
dochody budżetowe netto z dzierżawy 14
budynków wynosiły nieco ponad 10 tysięcy złotych, to jest prawie tyle samo, co
obecnie miesięcznie płaci spółka, która
dzierżawi teren parku Esplanada.
Mimo, że wszystkim dzierżawcom zaproponowano renegocjacje umów dzierżaw, aby urealnić stawki, to nie wszyscy
się na to zdecydowali. Spółka Prestomax
początkowo wyrażała wolę współpracy,
ale z czasem zmieniła stanowisko. Opu-

ściła budynki, ale jednocześnie zażądała
niemal 1,9 mln złotych za remonty, jakie
miała przeprowadzić w tych obiektach.
Żądania te zostały odrzucone. Tym bardziej, że domagano się od Gminy pieniędzy za remonty, które przeprowadzono
przed komunalizacją obiektów, czyli gdy

dokończenie ze strony 2

dzinach od 11:30 do 13:30 - ul. Dworcowa przy składzie opału, od godz. 14:00
do 16:00 – plac za sklepem Netto, od
godz. 16:30 do 18:30 – ul. Piastowska 29.
Docelowo powstanie stały PSZOK, którego miejsce zostanie podane w później-

po mleku) oraz opakowania szklane. W
Urzędzie Miejskim wciąż dostępne są dla
wszystkich mieszkańców ulotki dotyczące
prawidłowej segregacji. Usunięcie takich
odpadów w dodatkowy sposób obciąża budżet miasta, a w przypadku większej ilości
tego typu zdarzeń może okazać się, że
gminie nie wystarczy pieniędzy na obsługę
nowego systemu. Informujemy, że wobec
każdej osoby, która pozostawi odpady nieposegregowane, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu.
Dodatkowym elementem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
jest tzw. PSZOK. Do tego punktu mogą
Państwo oddać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, opony, zużyte baterie i
akumulatory, chemikalia, tekstylia, w
tym ubrania, odpady z drobnych prac remontowych w ilości 100 kg rocznie na
mieszkańca. Oczywiście dotyczy to nieruchomości zamieszkałych. Hotele, pensjonaty i restauracje muszą gromadzić
tego typu opady oraz odpady budowlane
i przekazywać je uprawnionemu podmiotowi na podstawie odrębnej umowy.
Na terenie naszego miasta funkcjonuje
w każdą środę mobilny PSZOK – w go-

były w zarządzie FWP. Później spółka
zmniejszała roszczenia, jednak mimo
wszystko wciąż domagała się niemal miliona złotych.
Sprawa trafiła do sądu, który w obu instancjach nie miał wątpliwości co do wyroku. Ostatecznie Prestomax musi miastu

szym terminie. Zwracamy się do Państwa
z gorącą prośbą o zachowanie umiaru w
ilości przywożonych rzeczy, do momentu
kiedy nie powstanie stały punkt odbioru
tego typu odpadów. W ostatnich tygodniach odnotowano, że w niektórych
przypadkach cały samochód został zapełniony przez meble i zużyty sprzęt
przywieziony przez 1 osobę.

zwrócić dodatkowo pieniądze z tytułu zastępstwa procesowego.
W tym miejscu warto na chwilę zatrzymać się przy sprawie wszystkich
gminnych budynków pensjonatowych.
Te, które zostały przez dzierżawców
opuszczone w okresie, kiedy był bum na
nieruchomości, zostały sprzedane. Pozostałe, które dzierżawcy opuszczali dopiero
po
trzyletnich
okresach
wypowiedzenia, często jeszcze przedłużanych o bezumowne korzystanie, już w
czasie kryzysu gospodarczego, dzisiaj
niestety stoją puste i nie mogą
znaleźć nabywców. Tak było
z dwoma Belwederami,
Chmielnikiem i Janosikiem,
które zwolnione zostały jako
ostatnie. W wypadku budynków Oko I i II sprawa wygląda nieco inaczej. Choć
zostały opuszczone jako
pierwsze, to ich stan techniczny nie spełnia oczekiwań
ewentualnych
nabywców.
Ostatnio podjęta została więc decyzja o
połączeniu tych dwóch nieruchomości z
dużą działką. Być może w ten sposób uda
się znaleźć nabywcę na dużą nieruchomość, która daje większe możliwości inwestycyjne. Przede wszystkim pozwoli
na budowę dużego obiektu hotelarskiego.

Na sezon wakacyjny wyrastają w mieście
różnego rodzaju tymczasowe obiekty handlowe. Jeśli dzieje się to na prywatnym gruncie i w dodatku właściciel dokonał niezbędnych zgłoszeń, niewiele można zrobić
ze szpetotą tych miejsc. Takie jest polskie
prawo budowlane, które jednocześnie wprowadza karę nawet dwóch lat pozbawienia
wolności wobec osób, które bez stosownych
pozwoleń prowadzą roboty budowlane.
Przy ul. 1 Maja na początku wakacji stanęła drewniana szopka, w której osoby
spoza Szklarskiej Poręby chciały handlować
serkami. Okazało się, że obiekt postawiono

nie tylko nie posiadając na to stosownego pozwolenia budowlanego, ale również zro-

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Tytuł naukowy
profesora sztuk muzycznych otrzymała Pani

wersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina prowadzi zajęcia z muzyki. Sercem
związana jest ze Szklarską Porębą. Tu do
swego mieszkania, wraz z rodziną przybywa
na ok. 3 miesiące w roku. Tu organizuje koncerty muzyczne zespołów studenckich w ramach tzw. Spotkań Muzycznych. Od 6 do 13
lipca mieliśmy możliwość uczestniczenia w
koncertach Karkonoskiej Wakacyjnej Orkiestry Kameralnej i Symfonicznej Małej Or-

Ewa Marchwicka z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
która od kilku lat na początku wakacji organizuje w Szklarskiej Porębie warsztaty dla
młodych muzyków, połączone z koncertami
w różnych częściach miasta.
Prezydent gratulował sukcesu i dziękował
za wysiłek, za osiągnięcia na drodze do tytułu profesorskiego. - To niezwykły moment
w życiu każdego człowieka nauki - ocenił.
Bronisław Komorowski wspomniał o spoczywającym szczególnie na profesorach i na
całej nauce obowiązku - wyważenia potrzeby
kontynuowania pięknych tradycji, a więc życia z dumą z osiągnięć, dokonań, doświadczeń środowisk naukowych z potrzebą myślenia w kategoriach zmiany.
Pani profesor Marchwicka zawodowo
związana jest z Warszawą, gdzie na Uni-

kiestry Karkonoskiej. Do Szklarskiej Poręby
z Warszawy przyjechali młodzi artyści z
trzech szkół muzycznych pod opieką pani
Profesor i innych profesjonalnych filharmoników. Grali muzykę nie całkiem poważną
dostosowaną do letnich klimatów. Koncertowali w Kościele pw. Bożego Ciała, w
CRR KRUS, pensjonatach „Do Słońca” i
„Królowa Karkonoszy”, restauracji „Kaprys” i hotelach „Szrenica” i „Kryształ”.
Muzyczne występy w Szklarskiej Porębie
dostarczyły mieszkańcom i kuracjuszom
niezapomnianych wrażeń artystycznych.
Przy każdym pobycie w mieście pod Szrenicą chętnie gościmy Panią Profesor w Urzędzie Miejskim czy w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej. Pani
Profesor serdecznie gratulujemy tytułu i
oczekujemy na kolejne koncerty.

biono to bez zgody właściciela – wspólnoty
mieszkaniowej!
Samowolę budowlaną zgłoszono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze, który wszczął postępowanie w tej sprawie. Takich spraw będzie
coraz więcej, ponieważ zawiadomienia będą
składane każdorazowo, jeśli okaże się, że coś
stanęło bez wymaganych pozwoleń. A takich
miejsc jest w mieście sporo. To m.in. sezonowe
wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, które są
organizowane w przenośnych pawilonach
zgłaszanych jako tymczasowe obiekty budowlane na okres 180 dni, po czym po zimie,
nadal stoją w tym samym miejscu, choć zgodnie z prawem powinny zostać usunięte.

Na Skwerze Radiowej „Trójki” odbywają się
plenerowe warsztaty edukacyjno –kulturalne.
Uczestniczą w nich nie tylko dzieci i młodzież,
ale przede wszystkim całe rodziny. Oferta bo-

wiem jest tak przygotowana, żeby na „Artskwerze” każdy znalazł ciekawe zajęcie dla siebie. Zainteresowanie jest na tyle duże, że
warsztaty mają swoich stałych odbiorców i to
zarówno wśród mieszkańców jak i turystów. Do
tej pory w ramach „Strefy Szkła” projektowana
była biżuteria i tworzona mozaika szklana.
Oczywiście największą atrakcją podczas
szklarskich dni był pokaz wydmuchiwania
szkła w piecu hutniczym. W kolejnym tygodniu
odbyliśmy fantastyczną podróż w świat cyrku
– „FRIKART”, który spowodował, że Skwer
Radiowej „Trójki” wypełnił się po brzegi publicznością. Żonglowanie, pantomima, balans
i komediowe spektakle połączyły się w
niesamowite show,
które wzbudziły zachwyt i radość na twarzach najmłodszych
uczestników. Kolorowe rękodzieło, taniec afrykański, tworzenie
eko
–instrumentów i zabawek to już działania
które odbyły się pod
hasłem „Art & Eko”.
Dużym zainteresowaniem wśród najmłodszych uczestników

cieszyły się warsztaty „kartonowe”, na których
powstała duża instalacja z kolorowych domków. Największą frekwencję odnotowaliśmy
na warsztatach malowania farbami na płóciennych torbach.
Ten czas upłynął nam również przy dźwiękach
muzyki afrykańskiej ulubionego zespołu bębniarskiego „Tiriba”. Postawę ekologiczną natomiast kształtowały zaprzyjaźnione Instytucje,
czyli Centrum Edukacji Ekologicznej, Leśny
Kompleks Promocyjny Nadleśnictwa Szklarska

Poręba – Świeradów Zdrój i Dolnośląski Zespół
Parków Krajobrazowych. Na stanowiskach promocyjnych odbywały się warsztaty ekologiczne,
konkursy, prezentacje fauny i flory.
Od 7 do 9 sierpnia odbyły się „Dni Permakultury”, czyli powrót do natury…i umiejętne wykorzystanie odpadów. W tym czasie, przy wykorzystaniu możliwości budownictwa

naturalnego - użyciu gliny, słomy i piasku zbudowana została ławka.
Przed nami tworzenie ciekawych form z masy
plastycznej, poznanie tradycyjnej metody
stempelkowej ceramiki bolesławieckiej artystycznej i użytkowej to już GLINOLEPY
które odbędą się w dniach 14.08 – 16.08. Ten
termin warto zapamiętać bowiem Glinolepy to
nie tylko warsztaty, ale w tym czasie Artskwer
odwiedzą również słynne Bolesławieckie Glinoludy. Dużo dymu, ognia i gorącej temperatury zapewne dostarczy nam pokaz wypału ceramiki starodawną metodą raku.
Na koniec zapraszamy na „Bazę żelaza”. Pod
takim hasłem odbędzie się ostatni tydzień
(22.08 – 24.08) warsztatów. Przygotowaliśmy
około 300 form do odlewów żelaznych, które
razem z mobilnym piecem „żeliwniakiem”
przyjadą na Artskwer , aż z Gdańska. Warsztatom towarzyszyć będą min. pokazy wyrobów broni średniowiecznej, wykuwania monet
celtyckich i kowalstwa artystycznego.
Podsumowanie „Letniego Festiwalu Sztuk’’
przypadnie na sobotę 24 sierpnia i już teraz
wiemy że upłynie w naprawdę wysokiej temperaturze. Gorącą atmosferę nieco ostudzi
koncert Muzyki Sfer, która przeniesie nas w
świat dźwięków mis i gongów tybetańskich.

Upał i 42 km po górach. Ekstremalnie
ciężkie warunki nie przestraszyły niemal
600 osób, które stanęły na starcie V Maratonu Karkonoskiego będącego jednocześnie Mistrzostwami Świata w Długodystansowym Biegu Górskim. Do mety
dobiegło 563 zawodniczek i zawodników, co jak na tak trudne warunki, jest bardzo dobrym wynikiem.
Maraton Karkonoski jak zwykle był
ekstremalny pogodowo. Tak jakby Duch
Gór - Karkonosz chciał się co roku bawić
z zawodnikami. Raz nagradza ich słonecznym lecz rześkim dniem. Innym razem ulewami z błyskawicami. W tym
roku z nieba lał się żar. Ci, którzy stanęli
na mecie czekając na zwycięzców, szukali
cienia. A co mieli powiedzieć zawodnicy?
Wystartowali o 8.30 spod dolnej stacji

wyciągu na Szrenicę i już wówczas termometr wskazywał grubo ponad 23 stopnie Celsjusza. Z każdym kilometrem było
jeszcze gorzej, bo przecież początek tego

morderczego maratonu to ściana płaczu.
Nartostrada Puchatek stanowiła preludium do tego co zaczynało się dziać po 2
kilometrze. A tam bardzo stromy podbieg
do schroniska Pod Łabskim
Szczytem i to nie koniec.
Wciąż pod morderczą górę
Łabskiego Szczytu. Peleton
biegaczy bardzo mocno się
rozciągnął. Tu trzeba było
szanować siły na pozostałe
ponad 38 km. Nie wszyscy
dali radę. Pierwsi odpadli
wdrapując się na Śnieżne
Kotły. Reszta pobiegła dalej,
w kierunku Śnieżki. Ale w
tym roku jej nie zdobywali.
Delegat techniczny ze
względu na remont szlaku i
bardzo duży ruch turystyczny
stwierdził, że bezpieczniej będzie jeśli zawodnicy zawrócą pod
Domem Śląskim nie wbiegając na
najwyższy szczyt Karkonoszy.
Przed startem wielu zawodników było z tego powodu niezadowolonych. Ale wielu również nie
dało rady nawet zawrócić. Zjeżdżali wyciągiem w dół. Niektórych
ze skręconymi stawami skokowymi musiał transportować
GOPR. Sporo tych, którzy narzekali na "brak Śnieżki" zmieniło
zdanie, gdy padli wchodząc wyczerpani na metę usytuowaną na Szrenicy.
Dla niektórych ostatnie metry były już nie
do przebiegnięcia.
Mistrzem Świata i zwycięzcą Mara-

tonu Karkonoskiego 2013 został Słoweniec
Mitja Kosovelj, który dystans 42k m pokonał w 3 godziny 7 minut i 36 sekund. Ponad 6 minut później na mecie pojawił się
Walijczyk Adrew Davis, który na ostatnich
metrach wyprzedził Rumuna Lonut Zinca.
Wśród kobiet triumfowały dwie

Włoszki: Antonella Confortola oraz
Omella Ferrara. Trzecia na metę wbiegła
Polka Anna Celińska.
Drużynowymi Mistrzami Świata została bezkonkurencyjna reprezentacja
Włoch zarówno w kategorii pań jak i panów. Wśród pań drugie miejsce zajęły
Szkotki, a trzecie Walijki. Wśród mężczyzn drugim miejscem mogą się cieszyć
Czesi, a trzecim również Walijczycy.
Mistrzem Polski został Marcin Świerc,
który w klasyfikacji generalnej zajął 9
miejsce. Wicemistrzem Przemysław Dąbrowski, a trzecie miejsce zajął Robert
Faron (UKS Watra Kamienica).
Mistrzynią Polski została wspomniana
wcześniej Anna Celińska przed Antoniną
Rychter i Magdaleną Łączak.
Wszystko co dobre niestety szybko się
kończy. Mistrzostwa Świata w tej arcytrudnej dyscyplinie odbędą się za rok w
USA. Tymczasem w Szklarskiej Porębie
zorganizowany zostanie VI Maraton Karkonoski. Co tym razem dla zawodników
przygotuje Duch Gór Karkonoszy?

Patryk Kaczmarczyk, 22-letni kolarz
górski ze Szklarskiej Poręby wygrał tegoroczny wyścig MTB na Śnieżkę. Nie
jest to przypadek, lecz lata ciężkiej pracy.
Patryk w ubiegłym roku w tym samym
wyścigu był drugi. Jeżdżący w barwach
Mitutoyo AZS Politechnika Wrocławska
(bo jest studentem Politechniki) w ostatnich sezonach dość często staje na pudle.
Lata ciężkich treningów i startów w zawodach przynoszą efekty.
Patrykowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Ponad miesiąc pozostał do treningów
gry w mini golfa. 22 września w Parku
Esplanada zaplanowany
jest turniej, który będzie
jednocześnie Mistrzostwami Szklarskiej Poręby. W zawodach może
wziąć udział każdy w
wieku od 5 lat wzwyż.
Kategorie wiekowe
będą tworzone w zależności od liczby zarejestrowanych uczestników.

Na pewno można się spodziewać kategorii dziecięcej, juniorskiej i seniorskiej. Nie

przewiduje się podziału na płeć, bo golf jest
grą w której nie ma to żadnego znaczenia.
Pola do gry w mini golfa od początku
wakacji ustawione są na terenie Parku
Esplanada, gdzie jest również wypożyczalnia kijów i piłek. Korzysta z tego coraz więcej osób. Wbrew pozorom nie
jest to takie proste, ponieważ podobnie jak
w dużym golfie, zabawa polega na
umieszczeniu piłki w dołku przy jak najmniejszej liczbie uderzeń. W niektórych
krajach są organizowane profesjonalne ligii mini golfa.
Mini golf w Parku Esplanada ustawiony będzie do zimy. Później w tym
miejscu stanie lodowisko.

INTERFERIE Spółka Akcyjna
ul. M. Skłodowskiej – Curie 176
59-301 Lubin
Ogłasza:
nieograniczony przetarg pisemny
ofertowy na „Rewitalizację recepcji,
patio z kręgielnią, klubu muzycznego, restauracji i SPA w jednostce
eksploatacyjnej INTERFERIE
w Szklarskiej Porębie Hotel Bornit
ul. Mickiewicza 21,
58-500 Szklarska Poręba”.
Szczegóły na stronie internetowej:
www.kghm.pl w zakładce: przetargi.

46 Ogólnopolska Turystyczna Giełda Piosenki Studenckiej już za nami.
Ta najstarsza impreza tego typu w Polsce, jak zwykle przyciągnęła setki osób,
które uczestniczyły w wieczornych koncertach w Bazie pod Ponurą Małpą.
Niewątpliwym tegorocznym hitem był występ zespołu Leniwiec, który zaprezentował w nowych brzmieniach wiersze Edwarda Stachury.
Prażące słońce w piątek nie przeszkodziło w corocznej przesympatycznej części giełdy pn. „Od Przedszkola do Giełdola”. Na Skwerze Radiowej Trójki w
godzinach 12:00 do 14:00 prezentowały się zarówno pociechy stałych giełdowiczów spoza jak i dzieci ze Szklarskiej Poręby.
Emocji nie zabrakło. Popularność tej części programu rośnie z roku na rok.
Dzieci chętnie prezentują się na scenie przełamując pierwsze lody i oswajając
się z tremą, tym bardziej, że aspiracje artystyczne są duże. Najmłodszy uczestnik miał 2 i pół roku i śpiewał solo. Występy odbywały się w duetach, tercetach, kwartetach, kwintetach z akompaniamentem i a capella.
Wciąż nasilający się upał w sobotnie popołudnie nie zniechęcił sympatyków
piosenki turystycznej do udziału w sentymentalnej część 46 OTGPS Giełda Miastu pn. „Nowe Dzieła Starych Twórców” w parku Esplanada.
Sobotniego nocnego koncertu nie przerwała nawet letnia burza, a uświetnili go:
zespół Nieobecni – laureaci 45 OTGPS, Browar Żywiec, który obchodzi w
tym roku 40-lecie istnienia, Na Bani, Zgórmysyny, Wacław Juszczyszyn & Tony
Milner, Leonard Luther, BOHEMA, Maciej Służała, Bez Idola, Leszek Kopeć,
LABOLARE, Egon Alter – Przemysław Kmietjan.
Giełda to 46 lat tradycji, dla niektórych to kawał czasu. Giełda to ludzie i oni
nie zapomnieli o tych, których już nie ma wśród nas. Minutą ciszy uczczono
pamięć tych, którzy odeszli między innymi:
Jerzy Reiser – poeta, artysta z nurtu "krainy łagodności", twórca wielu piosenek z tego gatunku, członek zespołu Browar Żywiec.
Jerzy Paweł Duda – muzyk, autor wielu turystycznych hitów, Szary Łoś Giełdowy, ekspert, odkrywca takich artystów jak Ela Adamiak, Piotr Bukartyk,…
Julo Naumowicz - Wielki Mistrz Waloński, wieloletni przyjaciel Giełdy, dobry duch Bazy Pod Ponurą Małpą.
MOKSiA L

