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Pod SZRENICĄ
Budżet 2019Podczas ostatniej sesji Rada Miej-

ska przyjęła uchwałę budżetową 
na rok 2019.

Dochody budżetu miasta mają za-
mknąć się kwotą przeszło 42 mln zł, na-
tomiast wydatki oscylować będą w gra-
nicach 47 mln. Sześciomilionowy de-
ficyt zostanie pokryty emisją obligacji 
komunalnych. To właśnie powstanie 
deficytu, co zrozumiałe budziło najwię-
cej wątpliwości radnych. 

Wątpliwości były na tyle duże, że 
pojawił się wniosek o zmianę porząd-
ku obrad i wycofanie projektu uchwały 
z porządku sesji. Nie zyskał on jednak 
wymaganej większości, przeważyło 
jednak przekonanie, że warto nad bu-
dżetem dyskutować a nie od razu go 
wycofywać. Tym bardziej, że jak su-
gerował radny Krzysztof Jahn wszelkie 
wątpliwości dotyczące budżetu można 
wyjaśniać podczas prac w komisjach. 
Przez cały rok można budżet korygo-
wać, wprowadzać zmiany, jeśli będą 
one konieczne. Bieżąca praca nad bu-
dżetem będzie zdecydowanie bardziej 
efektywniejsza – dodawał z kolei radny 
Rafał Wróblewski.

Niepokój radnych, jak mówił radny 
Marcin Michałków, wzbudzał fakt, ja-
koby emisja obligacji miała być zwią-

zana z koniecznością spłaty długów. 
Skarbnik miasta tłumaczyła, iż ze spła-
tą zadłużenia miasto radzi sobie jednak 
bez przeszkód, wykorzystując własne 
dochody. Natomiast środki uzyskane 
z emisji obligacji komunalnych zosta-
ną przeznaczone na zadania inwestycyj-
ne. To przede wszystkim przebudowa 
Przedszkola Samorządowego (3,5 mln 
ze środków własnych) oraz przeniesie-
nie bazy MZGK wraz z budową nowe-
go budynku, na teren dawnej jednostki 
WOP. Na tę inwestycję miasto pozyska-
ło dotację w wysokości 4,5 mln złotych  
(wartość zadania 6-7 mln). 

Proszę pamiętać, że dofinansowanie 
determinuje nasz udział w inwestycji. 
Jeżeli nie zabezpieczymy środków na 
realizację inwestycji, to pieniędzy z do-
tacji nie dostaniemy – przypominał bur-
mistrz Mirosław Graf – a jeśli ich nie 
dostaniemy, to za pół roku, za rok poja-
wią się zarzuty, że nie wykorzystaliśmy 
okazji na pozyskanie tak dużej kwoty 
(4,5 mln) na inwestycje.

Zasada realizacji inwestycji z udzia-
łem  środków unijnych jest taka, że naj-
pierw miasto musi wyłożyć całość środ-

ków aby zrealizować inwestycję, dopie-
ro po zakończeniu zadania wypłacane 
są pieniądze z dofinansowania – odsła-
niała nowym radnym tajniki funkcjono-
wania budżetu, skarbnik miasta Agata 
Skowrońska-Juralewicz.  

Obligacje komunalne to dobry spo-
sób na dodatkowe środki finansowe. 
Na taki sposób finansowania inwestycji 
decyduje się coraz więcej samorządów. 
Pozyskane w ten sposób środki mogą 
zostać wykorzystane jako wkład w in-
westycję współfinansowaną ze środków 
europejskich czy spłatę zaległych zobo-
wiązań. Zdaniem ekspertów, obligacje 
komunalne są uważane za najlepszą 
formę zwrotnego pozyskiwania środ-
ków przez jednostki samorządu teryto-
rialnego. Obligacje komunalne w swej 
istocie spełniają funkcję kredytu, jed-
nak są bardziej korzystne niż tradycyj-
ny komercyjny kredyt bankowy.

Dziś po ustabilizowaniu budżetu, po 
odzyskaniu płynności finansowej i zdol-
ności kredytowej możemy korzystać 
z tego typu instrumentów finansowych 
i realizować zadania inwestycyjne nie 

tylko ze środków własnych.
Ostatecznie przy 10 gło-

sach za, 3 przeciw i 1 wstrzy-
mującym budżet został przy-
jęty.

Warto zwrócić uwagę, że 
w budżecie miasta jest zabez-
pieczona (po zgodnych suge-
stiach radnych) kwota 200 tys. 
na realizację zadań z budżetu 
obywatelskiego. Budżet oby-
watelski stanowi wydzieloną 
część budżetu Szklarskiej Po-
ręby, o której przeznaczeniu 
zdecydują sami mieszkańcy.

Robert Kotecki
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Zatrzymane budowy niezgodne 
z Planem Zagospodarowania Miejscowego
Wojewoda dolnośląski po inter-
wencjach burmistrza oraz miesz-
kańców, uchylił pozwolenie na bu-
dowę dużego obiektu apartamen-
towego przy ulicy 11. Listopada.

Jeleniogórskie Starostwo Powia-
towe wydało pozwolenie na budowę 
obiektu pomimo sprzeciwu władz mia-
sta, które już od stycznia 2018 wskazy-
wały na niezgodność inwestycji z Miej-
scowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. Planowana budowa 
nie nawiązuje do istniejącej w okoli-
cy zabudowy, a ponadto budownic-
two mieszkaniowe wielorodzinne nie 
jest dopuszczalne na terenach oznaczo-
nych jako przeznaczone pod zabudowę 
mieszkalno-pensjonatową. 

Jednak wydział Architektury, Bu-
downictwa i Gospodarki Przestrzen-
nej jeleniogórskiego starostwa takich 
sprzeczności nie dostrzegł i 12 lipca 
projekt budowlany został zatwierdzo-
ny. Decyzja ta została zaskarżona przez 
burmistrza. W ślad za tym do Woje-
wody wpłynęło też pismo mieszkań-
ców (reprezentowanych przez Józefa 
Umiprowicza) domagających się wni-
kliwego rozpoznania sprawy pozwo-
lenia na budowę. Mieszkańcy powia-
domili również prokuraturę odnośnie 
możliwości naruszenia przepisów przez 
Starostę oraz Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że 
dla terenu objętego planowaną inwesty-
cją obowiązuje plan zagospodarowania 
przestrzennego przyjęty uchwałą z dnia 
11 maja 2011 r. (zmieniona uchwałą 
z dnia 12 listopada 2014). Pierwotna 
treść planu dopuszczała wprawdzie 
zabudowę wielorodzinną ale w formie 
małych domów mieszkalnych w skali 
przedwojennej zabudowy. Ten zapis zo-
stał usunięty w zmianie z 2014 wobec 
czego jedyną dopuszczalną formą zabu-
dowy powinna zostać ta jednorodzinna.

Fakt, że pojęcie zabudowy miesz-
kalno-pensjonatowej nie zostało 
w planie miejscowym zdefiniowane, 
nie dopuszcza zdaniem wojewody do-
wolności interpretacji przepisów. A wa-
runkiem koniecznym dla inwestycji jest 
zachowanie ładu architektonicznego. 

Budynek miał mieć ponad 14 metrów 
wysokości i 150 metrów długości, więc 
do zapisów planu ani do istniejącej 
w okolicy zabudowy nijak nie przysta-
wał. Tym bardziej, że usunięcie zapisu 
o zabudowie wielorodzinnej w formie 
małych domów mieszkalnych oznacza 
wprowadzenie całkowitego zakazu bu-
dowy wielorodzinnej a nie jej dopusz-
czalność.

Zatrzymana budowa apartamen-
towca wraca więc do starostwa, które 
zalecenia wojewody musi wziąć pod 
uwagę. Inwestor natomiast może odwo-
łać się od tych decyzji do Sądu Admini-
stracyjnego. 

Kolejny przypadek, w którym jele-
niogórskie Starostwo wydało pozwole-
nie na budowę obiektu pomimo sprze-
ciwu władz miasta oraz mieszkańców 
dotyczył planowanej budowy przy uli-
cy Okrzei. Planowanej inwestycji za-
rzucano wprowadzenie funkcji miesz-
kaniowej dla terenów zabudowy usług 
turystycznych. Dopuszczenie mieszkań 
jako uzupełnienia usług turystycznych 
na zasadach zaproponowanych przez 
inwestora znacząco wykracza poza 
zakres wyznaczony Planem Miejsco-
wym. Mówiąc w skrócie mieszkania 
na wynajem nie mieszczą się w ramach 
działalności pensjonatowo-hotelowej. 
Ponadto projekt budowlany zakładał 
budowę większej ilości kondygnacji niż 
ta dopuszczona w planie.

Jednak Wydział Architektury, Bu-
downictwa i Gospodarki Przestrzen-

nej jeleniogórskiego Starostwa takich 
sprzeczności nie dostrzegł i 20 czerwca 
2018 projekt budowlany został zatwier-
dzony. Decyzja ta została zaskarżona 
przez burmistrza oraz mieszkańców są-
siednich nieruchomości.

Burmistrz Szklarskiej Poręby 
w swoim odwołaniu zarzucił organo-
wi powiatowemu błędną interpretację 
zapisów planu miejscowego, a także 
wydanie pozwolenia na budowę 5-kon-
dygnacyjnego obiektu podczas gdy plan 
dopuszcza budowę 3. kondygnacji nad-
ziemnych. 

Wojewoda Dolnośląski w przepro-
wadzonym postępowaniu stwierdził, 
że projekt budowlany zatwierdzony 
przez starostwo jest sprzeczny z planem 
miejscowym, bowiem zmierza do re-
alizowania funkcji usług turystycznych 
w innej formie niż pensjonatowo-hote-
lowa, a tylko taka jest dopuszczona na 
tym terenie zapisami planu. W opinii 
wojewody planowany obiekt miał być 
w rzeczywistości budynkiem wieloro-
dzinnym. Rażącą nieprawidłowością 
jest przyjęta ilość kondygnacji prze-
wyższająca dopuszczoną planem miej-
scowym. 

Ponadto wojewoda uznał, że cha-
rakter nieprawidłowości wyklucza skie-
rowanie sprawy do ponownego rozpa-
trzenia. Decyzję więc należało uchylić 
i odmówić zatwierdzenia projektu i po-
zwolenia na budowę.

Robert Kotecki
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Czy promesę trzeba zwrócić? 

Odłożony remont ulicy dolnej
26 lipca br. Szklarska Poręba 
otrzymała promesę z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini- 
stracji na kwotę 1 450 000 z prze-
znaczeniem na remont ulicy dol-
nej zniszczonej w czasie powodzi. 
Inwestycja jednak nie ruszyła. 
Czy miasto musi zwracać pienią-
dze?

„Szklarska Poręba musi zwrócić ok. 
1,4 mln PLN promesy udzielonej przez 
MSWiA”. Taką pogłoskę można było 
w ostatnim czasie usłyszeć. Trzeba od 
razu zaznaczyć, że nie jest to prawda.

Wyjaśnienia wymaga fakt, iż udzie-
lona promesa dotyczyła całego odcinka 
ulicy Dolnej zgłoszonego do odbudo-
wy. W obecnym stanie prawnym miasto 
mogłoby ubiegać się o dotacje tylko na 
tereny, którego jest właścicielem. Wo-
bec powyższego jedynie o około 960 
tys. 

Skąd ta różnica? Dokumentacja pro-
jektowo-kosztorysowa na remont uli-
cy Dolnej w Szklarskiej Porębie została 
wykonana dla całej długości  czyli  nie-
co ponad 1,5 km. Jednakże do miasta 
należy tylko nieco ponad 1000 metrów 
tej ulicy, pozostałe 500 m jest we wła-
daniu PKP.

Z uwagi na przedłużającą się proce-
durę uregulowania spraw własnościo-
wych gruntów wystosowano do mini-
sterstwa pismo o możliwości przedłu-
żenia terminu dot. aplikacji dokumen-
tacji opartej o przedmiotową promesę. 
Jednocześnie zwrócono się z prośbą 
o zmianę kolejności zadań do realizacji 
w roku 2018, tak aby zadanie pn. Odbu-
dowa budowli regulacyjnych na potoku 
Bednarz umieszczone zostało na dru-
giej pozycji zadań ujętych do realizacji 
w 2018 r. 

W wyniku prowadzonych negocja-
cji w dniu 22 października br. wysto-

sowano pismo do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji dot. 
odstąpienia przyjęcia promesy na reali-
zację prac na ulicy Dolnej. W dniu 26 
października br. do Urzędu Miejskie-
go wpłynęła promesa na realizację in-
westycji pn. Odbudowa budowli regu-
lacyjnych na potoku Bednarz.

 Promesa – z definicji jest: „przy-
rzeczeniem, obietnicą dokonania okre-
ślonej czynności lub spełnienia okre-
ślonego świadczenia”. Trudno więc 
mówić o zwrocie obietnicy. Miasto 
Szklarska Poręba nie utraciło środków 
zewnętrznych w kwocie 1 450 000 zł.  
Koniecznością, ze względu na zaistnia-
łe okoliczności, było czasowe odstąpie-
nie od realizacji prac mających na celu 
przebudowę ulicy Dolnej. Przyjęto na-
tomiast promesę na zadanie pn. Odbu-
dowa budowli regulacyjnych na potoku 
Bednarz w kwocie 1 448 000 zł. 

(red.)

Akcja 
Zima

Biznes turystyczny życzyłby sobie 
przede wszystkim śnieżnej zimy. 
Bo wiadomo, że jak jest śnieg, to 
narciarzy nie brakuje. 

Mieszkańcy, którzy nie są związa-
ni z tą branżą, życzyliby sobie głównie 
łagodnej zimy. Bo przecież chodze-
nie i jeżdżenie po śniegu nie należy 
do najprzyjemniejszych czynności. 
Z pewnością, jak co roku, można się 
spodziewać okresów, kiedy śniegu nie 
będzie wiele, ale też i okresów, gdy 
opady są intensywne i długotrwałe. 
Musimy wszyscy pamiętać, że nie da 
się w ciągu jednej chwili, a nawet kilku 
godzin, odśnieżyć całego miasta. Dla-
tego ulice są podzielone na kategorie, 
które określają kolejność i intensyw-
ność odśnieżania. Generalna zasada 
jest taka, że w pierwszej kolejności są 
odśnieżane główne ciągi komunikacyj-

ne, które łączą różne części miasta. Do 
tych ulic zalicza się m.in. 1 Maja, Ki-
lińskiego, Turystyczną, Demokratów, 
Górną, Piastowską, 11 Listopada, Fran-
ciszkańską. Po nich pługi jeżdżą tyle 
razy ile potrzeba, aby były przejezdne. 
Odśnieżaniem specjalnym objęte są uli-
ce leżące na trasie przejazdu Gimbusa. 

W dalszej kolejności odśnieżane są uli-
ce, które są ciągami pieszo-samochodo-
wymi w drodze do przedszkoli, szkół, 
kościołów. Ulice te są odśnieżane w za-
leżności od potrzeby, ale przynajmniej 
raz dziennie. W dalszej kolejności są 
odśnieżane pozostałe ulice. Przy czym 
podkreślenia wymaga fakt, że są one 
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odśnieżane dopiero wówczas, gdy płu-
gi uporają się ze śniegiem na głównych 
ciągach komunikacyjnych. Ma to swoją 
logikę. Po co bowiem odśnieżać boczną 
drogę, jeśli po głównej wciąż nie można 
jeszcze jeździć? 

Plan akcji zima jest podany 
do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej 
www.mzgl.szklarskaporeba.pl 

Jest to jedyny obowiązujący doku-
ment dotyczący zimowego utrzymania 
miasta. Nie ma dodatkowych rozpo-
rządzeń burmistrza ani uchwał Rady 
Miasta. Zimą jednak przede wszystkim 
potrzebny jest rozsądek. A niektórym 
widocznie go brakuje, bo po Szklar-
skiej Porębie jeżdżą na letnich lub ca-
łosezonowych oponach, które być może 
sprawdzają się we Wrocławiu, ale na 
pewno nie w górach. W Europie normą 
jest, że zimą boczne drogi i ulice utrzy-
mywane są w tzw. białym standardzie. 
Oznacza to tyle, że pługi pracują tylko 

tyle, aby umożliwić przejazd. Kierow-
cy jednak muszą mieć świadomość, że 
jeżdżąc po śniegu trzeba mieć opony 
zimowe lub łańcuchy na kołach. 

 Śnieg oraz lód na miejskich ulicach, 
chodnikach i dachach oznacza kłopo-
ty. W związku z opadami śniegu na wła-
ścicielach i zarządcach budynków spo-
czywa szereg obowiązków. Zadbać mu-
simy, aby chodniki wokół posesji były 
należycie utrzymane, co oznacza regu-
larne odśnieżanie i sypanie piachem. 
Przy odśnieżaniu należy pamiętać, że 
nie wolno nam wyrzucać śniegu na uli-
cę. Ważne jest też strącanie sopli i usu-
wanie zalegającego na dachach śniegu. 
Uchylanie się przed tym obowiązkiem 
może mieć przykre konsekwencje.

W sytuacji, gdy chodnik przyle-
ga bezpośrednio do ogrodzenia domu, 
obowiązek odśnieżania spoczywa na 
właścicielu nieruchomości, jeśli nato-
miast między chodnikiem a działką jest 
np. pas publicznej zieleni, odśnieżanie 
należy do obowiązków gminy. Wynika 
to z definicji chodnika, jako wydzielo-

nej części drogi publicznej służącej do 
ruchu pieszego, położonej w bezpo-
średnim sąsiedztwie nieruchomości.

Jeśli zaś chodnik służy jako parking 
dla pojazdów, a zarządca drogi pobiera 
za to opłaty, wówczas to on ponosi od-
powiedzialność za odśnieżanie, tak jak 
to się dzieje w przypadku dróg publicz-
nych.

Biuro działu Komunalnego 
w godz. 7.00-15.00 

od poniedziałku do piątku
tel.75 717 23 56 wew. 28

W przypadku intensywnych opa-
dów śniegu oraz niekorzystnych warun-
ków atmosferycznych czas pracy działu 
komunalnego wydłuża się tj. od godz. 
6:00-22:00 z możliwością pełnienia dy-
żurów w soboty, niedzielę i święta.

Numery telefonów komórkowych:
telefon dyżurny: 516 137 383
Zgodnie z poleceniem kierowni-

ka MZGK pracownicy zaangażowani 
w Akcję Zima mają prawo nie odbierać 
telefonów z numerów zastrzeżonych.

Zadbajmy o miasto!
Pamiętajmy, że utrzymanie czy-
stości i porządku w mieście to nie 
tylko obowiązek służb miejskich 
ale także jego mieszkańców. Stan 
ten świadczy o nas wobec tury-
stów i gości wypoczywających 
w mieście ale również wobec nas 
samych.

Utrzymujące się trudne warunki zi-
mowe spowodowały m.in. przejściowe 
utrudnienia w odbiorze odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości. 
Przedstawiciele operatora wykonujące-
go usługę odbioru odpadów na terenie 
miasta, zadeklarowali ze swej strony 
eliminowanie przyczyn dla których 
doszło na przestrzeni ostatnich dni do 
opóźnień w odbiorze odpadów.

Prosimy jednak mieszkańców aby 
jednocześnie pamiętali o obowiązku 
zapewnienia operatorowi uprawnione-
mu do odbioru odpadów swobodnego 
dostępu do pojemników oraz utrzymy-
wanie miejsca ich ustawienia w po-
rządku i czystości.  W przypadku braku 
dostępu do pojemników i worków dla 
przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne (np. braku przejezdności 

drogi, braku miejsca manewrowego), 
właściciel nieruchomości powinien 
w dniu odbioru odpadów komunalnych 
wystawić pojemniki i worki przed nie-
ruchomość tak, aby umożliwić odbiór 
odpadów. 

Właściciele nieruchomości do któ-
rych prowadzą drogi wewnętrzne sta-
nowiące ich własność zobowiązani są 

do ich utrzymywania w dobrym stanie 
technicznym oraz do ich odśnieżania    
w okresie zimowym. Nie zapewnienie 
odpowiedniego dojazdu do posesji lub 
brak miejsca manewrowego skutko-
wać może koniecznością wystawie-
nia pojemników na odpady zmieszane 
i pojemników lub worków na odpady 
segregowane przy wjeździe na posesję 
z drogi publicznej. 

Choć zima daje się nam wszystkim 
we znaki, postarajmy się wspólnie za-
dbać o nasze miasto.
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Chipowanie 
psów

Szklarska Poręba rozpoczyna 
akcję chipowania psów. 

Można to zrobić bezpłatnie 
w lecznicy dla zwierząt Ostoja w Jele-
niej Górze przy ulicy Wiejskiej. Na 
razie to program pilotażowy, nie ma 
przymusu, aczkolwiek zachęcamy 
m.in. dlatego że jest to akcja darmo-
wa, mieszkańcy nie muszą nic pła-
cić. Wystarczy się zgłosić do lecz-
nicy. Czip ma w sobie zakodowany 
unikalny numer identyfikacyjny. To 
pozwala na szybsze znalezienie psa – 
w przypadku jego zaginięcia. 

Prowadzona jest również stery-
lizacja wolnożyjących kotów. Jej 
celem jest m.in.  globalne spojrzenie 
na nadmierne rozmnażanie się zwie-
rząt domowych w świetle ich istnie-
jącej nadpopulacji, bezdomności, 
przepełnionych schronisk, masowej 
i często tragicznej śmierci lub przy-
padków bestialskiego uśmiercania.

Wnioski do pobrania na stronie 
szklarskaporeba.pl

OdSZedł ROLAnd KACPeRSKI

19 grudnia 2018 roku zmarł Roland Kacperski. W latach 90. pełnił funkcję architekta miej-
skiego. Był rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Urbanistycznego. Zapamiętamy go jako czło-
wieka o dużej wrażliwości mocno zaangażowanego w sprawy miejskie. Szanował ludzi, bezkon-
fliktowo rozwiązywał trudne zawodowe problemy.

Burmistrz i pracownicy Urzędu Miejskiego

POżegnAnIe IReny RZeMIenIeWSKIej

7 stycznia odeszła Irena Rzemieniewska, radna Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie dwóch 
kadencji 2006-2010 i 2010-2014 Związana zawodowo z Izerskim Centrum Pulmonologii i Che-
mioterapii w Szklarskiej Porębie. Człowiek wielkiego serca, społecznik, współtwórca Stowarzy-
szeń Zdolna Dolna i Światełko, Klubu Integracji Społecznej. Irenka była otwarta, życzliwa, pełna 
pasji, kobieta dla której najważniejsza była Szklarska Poręba Dolna. Przy jej udziale zrealizowano 
projekt Blisko Boisko, uporządkowano i oznaczono ważne historycznie i kulturowo miejsca, po-
wołano Klub Wolontariatu, wytyczono Szlak Waloński. Odeszła cicha, skromna osoba o sercu 
otwartym na potrzebujących.

 

 
Szklarska Poręba    

5 lutego 2019 
  przy Oddziale Opiekuńczo - Leczniczym (Przychodni)   

ul. Szpitalna 1 
 

Zarejestruj się: 
5 8  6 6 6  2 4  4 4  
www.mammo.pl 

Przypominamy o składaniu 
wniosków o usunięcie 

i utylizację azbestu z terenu  
nieruchomości. 

jeżeli nieruchomość nie jest  
ujęta w spisie prosimy o dekla-
rowanie aktualizacji danych. 

Pok. nr 16 urząd Miejski
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BuRMIStRZ SZKLARSKIej PORĘBy
P  R  Z  y  P  O  M  I  n  A

o ustawowym obowiązku złożenia w tut. Urzędzie w terminie do 31 stycznia 
2019 r. stosownego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto napojów al-
koholowych w roku ubiegłym, przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych, w ramach udzielonego im zezwolenia. Gdy przedsię-
biorca nie złoży oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych 
w ustawowym terminie, obowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej 
w wysokości 30% opłaty rocznej za każde z posiadanych zezwoleń. 

Ponadto Burmistrz przypomina, że termin wniesienia I raty opłaty za korzy-
stanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mija 31 stycznia 2019 
roku. W przypadku gdy przedsiębiorca nie uiści I raty w ustawowym terminie 
ma dodatkowych 30 dni na dokonanie wpłaty, ale będzie ona powiększona 
o 30% opłaty rocznej. 

 
Więcej informacji udziela Agnieszka Swoboda, tel. 7575 47 704.

              Burmistrz 
        /-/ Mirosław Graf

Miejski Zakład 
gospodarki Komunalnej 
ma nowego kierownika

Został nim Michał Malski. Z dniem 
1. grudnia kierownikiem MZGK 
w Szklarskiej Poręby został Michał 
Malski. Obsada stanowiska odbyła 
się w ramach awansu wewnętrznego. 
Michał Malski do końca listopada był 
zatrudniony w zakładzie komunalnym 
na stanowisku referenta ds. obsługi kas 
i czynszów. Jest absolwentem Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
Pracę magisterską obronił na wydziale 
Politologii (specjalność Bezpieczeń-
stwo Publiczne).

Ruszają kontrole palenisk domowych
Z dniem 21 grudnia 2018 na tere-
nie miasta Szklarska Poręba obo-
wiązuje zarządzenie burmistrza 
w sprawie wprowadzenia proce-
dury kontroli palenisk na terenie 
miasta. 

Sezon grzewczy w pełni. Niestety 
wciąż niektórzy w piecach palą śmieci.

Płyty meblowe, plastikowe butelki, 
stare ramy okienne, stara odzież i ko-
lorowe czasopisma, to  śmieci, którymi 
najczęściej nieodpowiedzialni miesz-
kańcy palą, a przy okazji nas trują. Teraz 
takie osoby nie mogą czuć się bezkar-
nie, nawet gdy nie zostały przyłapane 
na gorącym uczynku. Udowodnić winę 
można i po fakcie po pobraniu próbki 
z paleniska i przebadaniu jej w specjali-
stycznym laboratorium. Strażnicy miej-
scy oraz wyznaczeni pracownicy urzędu 
odbyli już specjalne szkolenia. 

W oparciu o art. 379 ustawy Pra-
wo ochrony środowiska, osoby prze-
prowadzające kontrolę, uprawnione 
są do wstępu przez całą dobę na teren 
nieruchomości, na której prowadzona 
jest działalność gospodarcza oraz w go-
dzinach 6.00-22.00 na pozostały teren 
w celu przeprowadzenia kontroli. 

Śmieci do śmietnika – nie do pieca
Najwięcej toksycznych substancji 

powstaje w trakcie spalania plastików, 
gumy, podkładów kolejowych czy me-
bli z płyt wiórowych. Również spala-
nie kartonów po mleku czy napojach 
i błyszczącego kolorowego papieru jest 
szkodliwe – ich integralnym składni-
kiem jest m.in. folia, chlor, którą są po-
kryte.

Palenie śmieci w domowym piecu po-
woduje powstawanie wielu toksycznych 
substancji, które wydostają się z niego 
wraz z gazami wylotowymi. Wśród nich 
znajdują się m.in. metale ciężkie, pyły, 
tlenki siarki i azotu. Do zdecydowanie 
groźniejszych należą rakotwórcze i silnie 
toksyczne wielopierścieniowe węglowo-
dory aromatyczne oraz liczne związki 
chloru, np. dioksyny, którymi są bardziej 
trujące niż cyjanek potasu.

miału węgla kamiennego, a nawet bio-
masy stałej (drewna) o dużej wilgotno-
ści (powyżej 20 procent).

Od 1 lipca 2018 r. – nowo urucha-
miane kotły, piece i kominki muszą 
spełniać wymagania emisyjne dla czą-
stek stałych (pyłu):

• dla kotłów emisja cząstek stałych 
(PM) nie może przekraczać 40 mg/
m3 w przypadku kotłów z automatycz-
nym podawaniem paliwa oraz 60 mg/
m3 w przypadku kotłów z ręcznym po-
dawaniem paliwa; instalacja nie posia-
da rusztu awaryjnego;

• dla miejscowych ogrzewaczy po-
mieszczeń emisja cząstek stałych (PM) 
nie może przekraczać 40 mg/m3 przy 
zamkniętej komorze spalania lub 50 
mg/m3 przy otwartej komorze spalania;

• uchwałodawca dopuszcza osią-
gnięcie granicznych wielkości emisji 
pyłu dla miejscowych ogrzewaczy po-
mieszczeń poprzez montaż urządzeń 
zapewniających redukcję emisji pyłu 
(elektrofiltry).

 Za nieprzestrzeganie tych przepi-
sów grozi grzywna w wysokości do  
5 tysięcy złotych. W przypadku  utrud-
niania kontroli lub odmowy przyjęcia 
mandatu strażnik może skierować spra-
wę do sądu rejonowego. 

Zwracamy się do mieszkańców 
z apelem, by ogrzewali swoje miesz-
kania paliwem dobrej jakości. dla 
własnego zdrowia i zdrowia sąsiadów.

Robert Kotecki

Warto pamiętać, że nie tylko od-
pady wchodzą w grę. Władze Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego podjęły 
stosowną uchwałę, zabraniającą od lip-
ca 2018 palenia węgla brunatnego oraz 
paliw produkowanych z jego wykorzy-
staniem, mułów i flotokoncentratów, 
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OBWIeSZCZenIe 
BuRMIStRZA SZKLARSKIej PORĘBy

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów w sąsiedztwie ulic 
1 Maja, Okrzei, Kasprowicza oraz tetmajera w Szklarskiej Porębie

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 
r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz o oce-
nach oddziaływania na środowisko (tj. 
Dz. U. 2018  poz. 2081) w związku 
z uchwałą Nr XXXIX/458/17 Rady 
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 
30 marca 2017 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia Miejscowego 
Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego dla terenów w sąsiedztwie ulic 
1 Maja, Okrzei, Kasprowicza zawia-
damiam o wyłożeniu do publicznego 

wglądu projektu Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego dla 
terenów w sąsiedztwie ulic 1 Maja, 
Okrzei, Kasprowicza wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach 
od 27 grudnia 2018 r. do 18 stycznia 
2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Szklarskiej Porębie, ul. Granitowa 2, 
58-580 Szklarska Poręba.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości 
prawnej mogą wnosić uwagi do projek-
tu planu miejscowego.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 
ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na śro-
dowisko (tj. Dz. U. 2018 poz. 2081), 
w związku z postępowaniem w sprawie 
strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko informuję, że zaintereso-
wani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją w siedzibie Urzędu Miej-
skiego w Szklarskiej Porębie, ul. Grani-
towa 2, 58-580 Szklarska Poręba oraz 
składać uwagi do wyżej wymienionej 
prognozy i postępowania w jej sprawie.

Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Szklarskiej Poręby na adres 
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porę-
bie, ul. Granitowa 2, 58-580 Szklarska 
Poręba, elektronicznie na adres ma-
ilowy: sekretariat@szklarskaporeba.
pl z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adre-
su, oznaczenia nieruchomości, której 
uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 4 lutego 2019 r.

Ogłoszenie dla par małżeńskich, które w 2019 r. będą obchodziły
 jubileusz Pożycia Małżeńskiego

Burmistrz Szklarskiej Poręby zwra-
ca się z uprzejmą prośbą do wszystkich 
par małżeńskich, zameldowanych na te-
renie Szklarskiej Poręby, których zwią-
zek małżeński został zarejestrowany 
w innym Urzędzie Stanu Cywilnego na 
terenie kraju, a które w 2019 r. chciały-

by świętować swój jubileusz pożycia 
małżeńskiego (30-lecie, 35-lecie, 40-le-
cie, 45-lecie, 50-lecie, 55-lecie, 60-le-
cie, 65-lecie) o zgłaszanie tego faktu do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Szklarskiej 
Porębie w terminie do dnia  31 stycz-
nia 2019 r. 

Z wnioskiem mogą wystąpić sami 
Jubilaci lub osoby im najbliższe. 

W celu zgłoszenia wniosku proszę 
o kontakt z Kierownikiem Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Szklarskiej Porębie, 
ul. Granitowa 2 pok. Nr 3,  tel. 75 75 
47 714.
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niezapomniane, pełne energii widowisko stworzyły gwiazdy polskiej 
sceny muzycznej. Ania Rusowicz i jej goście koncertowali w Szklarskiej 
Porębie.

AnIA RuSOWICZ 
i goście...

Świąteczny rock and roll tak bra-
wurowe połączenie kolęd i popkultury 
to koncepcja Ani Rusowicz na radosne 
przeżywanie czasu Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. I do takiego nowo-
rocznego śpiewania zaprosiła swoich 
przyjaciół i idoli. W przepięknej scene-
rii kościoła pw. Bożego Ciała wystąpili: 
Renata Przemyk, Natalia Grosiak (Mi-
kromusic), Anna Brachaczek, Marika, 
Marcelina, Skaldowie (Andrzej i Jacek 
Zielińscy), Staszek Karpiel-Bułecka 
i Szymon Chyc-Magdzin, Adam Nowak.

Artyści z pasją i zaangażowaniem 
zaśpiewali pastorałki w rockandrolo-
wym stylu, z wielką swobodą nawią-
zując do tradycji polskich zespołów 
poprzednich dekad.

Śmiało można stwierdzić, że Kon-
cert Retro Boże Narodzenie to już nowa 
tradycja w Szklarskiej Porębie. 

Ania Rusowicz, która często mówi 
o sobie, że jest hipiską, lubi okres świą-
teczny. 

– To dobry moment, żeby zastanowić 
się nad tym, co jest ważne. Nie kasa i nie 
supersamochód. To wszystko minie, nie 
warto „zawiścić”. Liczy się nadzieja. 
Idealnym miejscem dla przeżywania 
świąt jest dla mnie Szklarska Poręba –
dodała artystka podczas koncertu.

Ulubioną piosenkę z „Retro Naro-
dzenia” – „Trudne życzenia” zaśpiewa-
ła razem z Adamem Nowakiem z grupy 
„Raz dwa trzy”.

Właściwie to nie jest nawet pio-
senka zimowa. Wysłaliśmy ją do radia 
w listopadzie 2015 roku i była grana 
do czerwca, bo ludzie chcieli jej słu-
chać. Na Liście Przebojów Trójki spę-
dziła rekordową ilość 28 tygodni, z cze-
go 16 tygodni w pierwszej dziesiątce! 
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Zwrotka idzie tak: „jak wiary / to mą-
drej / nadziei / na wszystko / miłości / do 
kogoś / kto zawsze / jest blisko”. Mam 
nadzieję, że te słowa przypomną słucha-
jącym o tym, co ważne. Zwłaszcza, że 
jest coraz mniej piosenek, które potrafią 
sprawić, że w człowieku coś zadrży.

 
Podczas koncertu w Szklarskiej Po-

rębie drżały i serca i dusze licznie zgro-
madzonej publiczności. A okazji do 
takich wzruszeń było co niemiara. Wy-
konywanym utworom dodatkowej 
oprawy nadały kameralne wnętrza pa-
rafialnej świątyni. Niezwykłemu klima-
towi koncertu nie sposób było nie ulec 
za sprawą atmosfery stworzonej przez 
artystów. Bo i jak usiedzieć spokojnie 
gdy: „Z kopyta kulig rwie” .......

Za ten piękny wzru-
szający Koncert No-
woroczny dziękujemy 
przybyłym muzykom, 
turystom i mieszkańcom 
oraz wszystkim tym, 
bez których ten koncert 
nie mógłby się odbyć 
w tak pięknym wymiarze: 
Ojcu Proboszczowi 
Zygmuntowi Mikołaj-
czykowi,  Blue Mounta-
in Rosort – Sponsorowi, 
Rafałowi Wróblewskie-
mu – dyrektorowi Hote-
lu Sasanka, Tomaszowi 
Frącowi – Dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej Nr 5, Panu Kazimierzowi Dy-
mińskiemu – Kościelnemu.

Organizatorem koncertu było Mia-
sto Szklarska Poręba.

tekst: Robert Kotecki
foto: Marcin Kaźmieruk
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Spotkanie opłatkowe

Wigilijne spotkanie opłatkowe 
w sali hotelu Kryształ tradycyj-
nie zgromadziło przedstawicieli 
wszystkich środowisk związanych 
ze Szklarską Porębą.

Spotkanie opłatkowe to okazja do 
wspólnego przeżywania Świąt Boże-
go Narodzenia oraz Nowego Roku. 
Wśród gości specjalnych znaleźli się 
m.in. ksiądz biskup senior Stefan Cichy,  
posłanka na Sejm RP Zofia Czernow, 

starosta jeleniogórski Krzysztof Wi-
śniewski, przedstawiciele biura posel-
skiego Marzeny Machałek oraz senatora 
Krzysztofa Mroza. Ponadto w spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele samorzą-
du, Nadleśnictwa, KPN, GOPR, Związ-
ku Gmin Karkonoskich, straży pożarnej, 
policji, szkół, klubów sportowych, sto-
warzyszeń oraz bazy turystycznej.

Przybyłych gości powitała prze-
wodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata 
Drużkowska. Burmistrz Mirosław Graf 

składając świąteczne życzenia, przy-
pomniał, że Boże Narodzenie to czas 
kiedy bardziej niż kiedykolwiek odczu-
wamy potrzebę bycia razem, wspólne-
go tworzenia i wzajemnego wspierania 
się. Burmistrz podziękował wszystkim 
osobom, angażującym się w działal-
ność na rzecz mieszkańców naszego 
miasta oraz życzył zebranym i ich ro-
dzinom spokojnego,  radosnego świę-
towania Bożego Narodzenia. Wyraził 
też nadzieję, że wartości płynące z tych 
świąt będą nam towarzyszyły przez 
cały nadchodzący rok 2019.

Wielu wrażeń artystycznych dostar-
czyły dzieci z przedszkola Kryształek 
prezentując piękne jasełka. Po oficjal-
nych wystąpieniach wspólną modlitwę 
poprowadził ksiądz biskup Stefan Ci-
chy. Po czym przyszedł czas na trady-
cyjne przełamywanie się opłatkiem. At-
mosfera przedświątecznego spotkania 
została przedłużona przy świątecznie 
przystrojonym stole, dając okazję do 
dalszych wspólnych rozmów.

Powołany zastępca burmistrza
Zbigniew Misiuk objął od nowego 
roku obowiązki zastępcy burmi-
strza. 

W ramach przyjętych obowiązków 
w szczególności będzie nadzorować 
i koordynować działalność Referatu 

Rozwoju, Planowania Przestrzennego 
i Nieruchomości oraz Referatu Inwesty-
cji Miejskich i Gospodarki Komunalnej. 

Zbigniew Misiuk jest niezwykle do-
świadczonym samorządowcem. W la-
tach 2000-2006 pełnił funkcję burmi-
strza miasta.
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jarmark Różności i Warsztaty Świąteczne
Było bardzo świątecznie i kolo-
rowo. na jarmarku zorganizo-
wanym przez Miejski Ośrodek 
Kultury Sportu i Aktywności Lo-
kalnej można było się zaopatrzyć 
w bardzo oryginalne upominki 
choinkowe...

W sobotę, 15 grudnia ub. roku od-
był się Świąteczny Jarmark Rozmaito-
ści. Zimowa aura sprawiła, że mogli-
śmy poczuć zbliżający się świąteczny 
czas. Wystawcy w swojej ofercie pre-
zentowali własne wyroby, rzemiosło, 
domowe wypieki czy pierniki. Wszyst-
kie produkty były w 100% wykonane 

przez naszych lokalnych twórców 
i mieszkańców.

W ofercie pojawiły się m.in. 
naturalne kosmetyki, biżuteria, 
obrazy na płótnie, drewniane 
ptaszniki. Zgodnie z tradycją nie 
zabrakło świątecznych ozdób cho-
inkowych, stroików i haftów.

Osobom, którym zimno dało 
się we znaki mogły ogrzać się przy 
ognisku oraz posilić się pysznymi 
gorącymi zupami.

Na warsztatach produkcja prezen-
tów szła pełną parą. Mogliśmy własno-
ręcznie wykonać, oryginalne i piękne 
upominki dla najbliższych. Możliwości 
było wiele – ceramiczne zwierzątka na 

choinkę, drewniane kolorowe domki, 
wieszaki na klucze, naturalne i pach-
nące lasem stroiki, korzenne pierniki. 
W tym roku chyba największym hitem 
wśród uczestników okazały się śnieżne 
kule.

Do tego młodsze i starsze dzieci za-
śpiewały kolędy i utwory związane ze 
świętami. Podsumowując – to był miło 
i bardzo produktywnie spędzony przed-
świąteczny czas.

Pięknie dziękujemy za wsparcie 
i chęci do wspólnego działania naszym 
Partnerom, a są nimi: Karkonoskie Cen-
trum Edukacji Ekologicznej, Hotel Sa-
sanka, Nadleśnictwo Szklarska Poręba, 
Straż Miejska, O.W „Królowa Karko-
noszy”, Miejski Zakład Gospodarki Ko-
munalnej. Dziękujemy pięknie również 
naszym wystawcom i uczestnikom.

MOKSiAL

Ludmiła Riabkowa i Bramy nieba 
Prace artystki ze Szklarskiej Po-
ręby na wystawie w Londynie.

Ludmiła Riabkowa prezentowała 
swoje obrazy w najlepszym międzyna-
rodowym towarzystwie. Przez ostatni 
tydzień oglądali je goście i klienci lon-
dyńskiej A&D Gallery.

Londyn jest kolebką światowych 
trendów mody, kultury i sztuki. Teraz 
częścią tego świata stała się artystka ze 
Szklarskiej Poręby, Ludmiła Riabko-
wa. Jej obrazy prezentowane były pod-
czas świątecznej wystawy „Bramy Nie-
ba”, organizowanej przez Gabriel Fine 
Arts. Zaprezentowali się na niej mala-
rze z całego świata m.in. z Australii, 
RPA, Francji, USA, Niemiec i Rumunii 

oraz nasza Ludmiła ze Szklarskiej Porę-
by. Jej obraz „Wzrasta stopami w skałę” 
otwierał wystawę.

 Okazuje się, że to dopiero początek 
współpracy Ludmiły z londyńską ga-
lerią. Już w marcu szykuje się bowiem 
kolejna wystawa. Pozostaje tylko trzy-
mać kciuki i życzyć kolejnych sukce-
sów.

Wyjazd Ludmiły do Londynu wspie-
rał Miejski Ośrodek Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej 
Porębie oraz Fundacja Ars Sudetica.

Galeria A&D to najdłużej działająca 
galeria sztuki współczesnej w Mary-
lebone – dzielnicy środkowego Lon-
dynu, która otworzyła swoje podwoje 
w 2000 roku. Galeria A&D specjali-

zuje się w promocji sztuki która dziś 
jest określana mianem „Urban Art”, ale 
prezentuje także hiperrealistyczne i sur-
realistyczne obrazy olejne, dzieła sztu-
ki studentów Royal College of Art and 
Photography, studentów Batley School 
of Art and Design.

MOKSiAL
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Kiermasz świąteczny 
w „jedynce”

Piękne dekoracje, stroiki, pyszne 
świąteczne smakołyki, a przede 
wszystkim wspaniała atmosfera 
towarzyszyły bożonarodzeniowe-
mu kiermaszowi w Szkole Podsta-
wowej nr 1.

Kiermasz świąteczny organizowany 
każdego roku w Szkole Podstawowej  
nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  stał się 
już naszą lokalną tradycją. Jest to oka-
zja do zatrzymania się w przedświątecz-
nej krzątaninie i spędzenia kilku mi-
łych chwil w towarzystwie przyjaciół, 

w pięknym otoczeniu, przy muzyce. 
Społeczność szkolna z przyjemnością 
gości tego dnia mieszkańców miasta – 
i nie tylko.

Każdy kto przybył tego dnia do 
szkoły mógł również obejrzeć prze-
piękne jasełka z „nowoczesną nutą” 
przygotowane przez uczniów klasy 
pierwszej pod kierunkiem Agnieszki 
Szczęsnej. Nie zabrakło oczywiście 
koncertu kolęd i pastorałek w wykona-
niu uczniów różnych klas. 

Kiermasz był także okazją do za-
prezentowania „rękodzielniczego do-
robku”  uczniów i ich rodziców, którzy 
przygotowali ozdoby i stroiki świą-
teczne. W czasie kiermaszu odbyło 
się głosowanie na najładniejszy stroik 
świąteczny, potem nastąpiła licytacja 
stroików na rzecz Magdy, uczennicy 
naszej szkoły.

Kiermasz Świąteczny  
i jasełka w „piątce”
W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 odbył się 
w piątek tradycyjny Kiermasz Świąteczny. I ku uciesze 
organizatorów sala niemal pękała w szwach.

Licznie stawili się uczniowie, ich 
rodzice, dziadkowie oraz wielu ab-
solwentów i przyjaciół szkoły. Wśród 
honorowych gości obecny był Bur-

Miejskiej. Wszystkich przybyłych na 
to wydarzenie powitał Dyrektor szkoły 
Tomasz Frąc.

Następnie czwartoklasiści zapre-
zentowali jasełka przygotowane pod 
kierunkiem katechety o. Witolda Słowi-
ka oraz wychowawczyni świetlicy pani 
Doroty Morawskiej-Romańczuk.

Po jasełkach nastąpiła degustacja 
ciast, ciasteczek, pierników i innych 
smakołyków. Tradycyjnie największą 
atrakcją kiermaszu były gustownie 
przygotowane stoiska z zachwycający-
mi ozdobami świątecznymi, które wy-
konali uczniowie wraz z rodzicami.

Tekst: 
www.szkolahofman.szkolnastrona.pl

mistrz Szklarskiej Po-
ręby p. Mirosław Graf, 
Proboszcz Parafii o. Zygmunt Miko-
łajczyk, a także wielu radnych Rady 
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Otwarcie nowej hali sportowej
Przy Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących i Mistrzostwa Sportowego 
oficjalnie otwarto nową halę spor-
tową. 

Miejska inwestycja powstała w trzy 
miesiące. Nie jest to murowany bu-
dynek, a tzw. konstrukcja namiotowa, 
w której powłoka z tworzywa sztuczne-
go jest osadzona na stalowym szkielecie.

Podobne hale są już od lat z powo-
dzeniem wykorzystywane w podwro-
cławskich gminach. W naszym regionie 
podobny obiekt stanął rok temu w Ko-
pańcu, gmina Stara Kamienica. Nowa 
hala to bardzo poważne urozmaicenie 
bazy sportowej Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Mistrzostwa Sportowego 
im. J.I. Sztaudyngera. 

Morawska-Romańczuk i Rafał Wró-
blewski) oraz szkoły.

Nasza hala spełnia wszelkie wyma-
gania, także odnośnie warunków klima-
tycznych, jakie u nas panują. Służyć bę-
dzie przede wszystkim badmintonistom 
ale jej wielofunkcyjność sprawia, że bez 
przeszkód można tu również trenować 
inne dyscypliny – podkreśla dyrektor 
Beata Szechidewicz. 

Bardzo cieszę się, że uczniowie do-
czekali się nowej hali, w której będą 
mogli trenować i rozwijać swoje spor-
towe zainteresowania. To kolejny no-
woczesny obiekt sportowy w naszym 
mieście. Za wyborem tego typu budynku 
stały przede wszystkim relatywnie ni-
skie koszty i szybkość realizacji – mówił 
z kolei burmistrz Mirosław Graf.

– Nie ma lepszej inwestycji niż in-
westycja w młodzież. Życzę tej mło-
dzieży sukcesów na miarę co najmniej 
Mistrzostw Polski i wierzę, że przy ta-
kim zaangażowaniu jakie tutaj widać 
te sukcesy przyjdą, także na międzyna-
rodowych arenach – zaznaczył z kolei 
wicestarosta Jarosław Kotliński.

Inwestycja w Szklarskiej Porębie 
wzbudza zainteresowanie przedstawi-
cieli okolicznych gmin, stąd obecność 
wójta Janowic Wielkich Kamila Ko-
walskiego.

Hala łukowa wydaje się ideal-
nym rozwiązaniem rozwiązanie na cało-
roczne zadaszenie boiska. Zastosowane 
przykrycie membranowe, wykonane 
jest w systemie podwójnej powłoki 
z poduszką powietrzną pomiędzy po-
włokami. Podwójna warstwa PCV jest 
bardzo dobrym termoizolatorem w wa-
runkach zimowych (pustka powietrzna 
izoluje halę przed przemarzaniem) i let-
nich (izolacja przed przenikaniem pro-
mieni słonecznych ogranicza nagrzewa-
nie hali). Wykonawcą jest wrocławska 
firma Sport Halls. Koszt inwestycji to 
548 tys. zł

W jej uroczystym otwarciu obok dy-
rektor Beaty Szechidewicz i burmistrza 
Mirosława Grafa wzięli udział wicesta-
rosta powiatu Jarosław Kotliński, wice-
przewodniczący rady powiatu Ryszard 
Głodek oraz przedstawiciele Urzędu 
Miejskiego, Rady Miejskiej (Dorota 
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SALOnIK styczeń
CZAS  
Czasu cofnąć 
już nie można 
opowiada  
pan spod różna....  
a zatrzymać go 
się nie da?  
zagadała panna 
Leda.... ? 
może można  
go zawrócić  
dodał swoje  
pan kogucik....  
i tak sobie  
gadu, gadu,.... ? 
a czas mija 
bez układów.  

Ewa Stępień 

POBOżnIŚ
Boże co się stało
Kowalski ma tyle 
a ja 
milion za mało

Andrzej Ślazyk

tRZy BAłWAnKI
W moim zimowym ogródku
Zaśnieżonym puchem białym
Od mroźnego poranka
Trzy bałwanki zamieszkały.
Jeden jest ogromny 
Z brzuchem pękatym
Gapi się wciąż w moje okno
Czarnym okiem zezowatym.
Drugi jeszcze większy
Jak balon, jak kula
Z nosem marchewkowym
Uśmiechem mnie rozczula.
A ten trzeci to maleństwo
Zmarzło między krzewami
Guzików ma mnóstwo
Lecz lśniące oczka ze łzami.
Zbiegnę zaraz na dół
Z szalikiem futerkowym 
Otulę jak kolegę
– Nie smuć się wichrem 
 zimowym!

Szymon Biernat kl. IV 
/wnuczek Jadzi Butrym/

K O L Ę d y
Uśpione polskie kolędy
Czekały przez rok cały
Na ten wieczór Świąteczny 
Na ten czas wspaniały!
Niech rozbrzmiewa melodia
Z nią pasterze, anioły
Jasna gwiazda z welonem
Maluśki Jezus narodzony!
Śpiewajmy więc wszyscy ra-
dośnie
Monarchowie pokłony biją
Bo nasze kolędy nam niosą 
Nowinę zbawienia – jak żywą!
Niech nas choinka olśniewa
Mieni się światełkami
Śpiewając kolędy radujmy się
Cudownymi Świętami!
W zaciszu domowym grajmy

Na skrzypcach czy pianinie
Niech w mroźne dni grudnia
Zewsząd kolęda nam płynie!

Jadwiga Butrym

BOMBKI 
Pachnące drzewko
Kryje kolorowe pudełka 
W nich świecidełka świąteczne
Bombki najcudniejsze
Jedne szklane
Przez Mamę malowane
Drugie wełniane 
Przez Babcię dziergane
Cierpliwie czekają
Mają marzenie

Świerk zdobi
godnie
Zawieszają je dzieci
Blask ciepły już od nich bije
Wesoło się zrobiło
Święta, Święta oznajmiły

Bożena Czesna

MIKOłAje
Już w listopadzie, jak teraz w    
zwyczaju
zaczyna się najazd świętych
 Mikołajów
W telewizji, radiu prasie
tam Mikołaj wszędzie pcha się

tu prezencik kup dla dziadka,
z tego się ucieszy matka
z tego dzieciom moc radości
to koniecznie kup dla gości, 
tamto dla kuzynki Waci
to dla taty się opłaci.
Zaraz, zaraz moi złoci
przecież Mikołaj prezenty
 przynosi
o co tu chodzi – człek się 
 głowi,
a to agenci są reklamowi.
Ten prawdziwy to przyjdzie w
 Święta
i o każdym będzie pamiętać
od serca rozda wszystkie 
 prezenty
łagodny, miły i uśmiechnięty.

Joanna Hammer-Ślazyk
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Szklarska Poręba - Jakuszyce

Gestorzy, Przedsiębiorcy,

wzorem najlepszych światowych mara-
tonów, również w Szklarskiej Porębie 
wiele restauracji, obiektów hotelar-
skich i atrakcji turystycznych włącza się 
w przygotowania do organizacji Festi-
walu Narciarstwa Biegowego BIEGU 
PIASTÓW, oferując szereg rabatów 
i udogodnień dla uczestników zawodów.

Akcję wspólnie organizuje stowa-
rzyszenie BIEG PIASTÓW i Referat 
Promocji Miasta Szklarska Poręba. Pod 
hasłem PRZYJACIELE BIEGU PIA-
STÓW skupiamy hotele, pensjonaty, 
restauracje i lokale rozrywkowe, które 
z myślą o zawodnikach i kibicach 43. 
Biegu Piastów, wprowadzają do swej 
oferty różnego rodzaju usługi i udogod-
nienia.

PAŃStWO także możecie się 
WłĄCZyĆ w AKCjĘ! Wystarczy, że 
z myślą o nocujących u Państwa zawod-
nikach Biegu Piastów:
1. w festiwalowe dni wprowadzicie 

wcześniejszą porę śniadań, umożli-
wiającą zawodnikom posilenie się 
przed zawodami

2. wydłużycie dobę hotelową umożli-
wiając zawodnikom późniejszy wy-
jazd po zawodach

3. zaoferujecie transport / pomocy w prze-
jeździe do Jakuszyc i z powrotem 
itp.

4. zamieścicie materiały informacyjne 
na temat BIEGU PIASTÓW na terenie 
swojego obiektu: plakat, ulotki z pro-
gramem, cukierki krówki, nioodpłat-
ne, okazjonalne pocztówki przygo-
towane z myślą o Państwa gościach, 
proporczyk (materiały będą dostępne 
w Informacji Turystycznej w Szklar-
skiej Porębie, a jeśli to konieczne – 
dostarczymy je Państwu osobiście)

5. przekażecie darowiznę na organiza-
cję zawodów.

Wszystkich zainteresowanych współudziałem, zapraszamy do indywidualnych 
rozmów.

Kontakt: Marlena grochowska, 
tel. 757 547 748 lub 603 269 189 (w godz. 9-15), 

marketing@szklarskaporeba.pl

KOMunIKAt
Informujemy, iż w związku z utrzymu-
jącymi się bardzo trudnymi warun-
kami atmosferycznymi i oblodzeniem 
przekaźników na szczycie Szrenicy 
mogą występować okresowe przerwy  
w dostawie sygnału internetowego dla 
beneficjentów programu Interaktywna 
Szklarska.
 Za utrudnienia przepraszamy!
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