Dla kogo mieszkanie komunalne? Przepisy są bardzo jasne. Takie mieszkanie
obecnie przysługuje wyłącznie osobom, które mają niskie dochody i nie mają mieszkania lub lokal, który zajmują nie spełnia norm. Prowadzona od kilku miesięcy
weryfikacja listy mieszkaniowej spowodowała zmiany w kolejce po mieszkanie komunalne. Dzisiaj na liście jest 61 osób, których status materialny oraz sytuacja
mieszkaniowa kwalifikują je do otrzymania mieszkań.

Po wstępnej weryfikacji dochodów
członkowie Miejskiej Komisji Mieszkaniowej dokonali dalszej weryfikacji osób,
poprzez sprawdzenie deklarowanej ciężkiej sytuacji mieszkaniowej w terenie. W
trakcie przeprowadzanych wizji ustalono,

Wiele osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu miało problem z udokumentowaniem dochodu. Dotychczas
osoby oczekujące na mieszkania składały deklaracje dotyczące uzyskiwanych
dochodów. Teraz zostały poproszone o
przedstawienie dokumentów potwierdzających deklarowany dochód. W wielu
przypadkach wywołało to
oburzenie. Później okazywało się, że faktycznie osiągane dochody są wyższe od
deklarowanych.
Wiele osób, w tym również matki samotnie wychowujące dzieci utrzymywały,
że nie posiadają żadnych dochodów, nawet świadczeń z
MOPS. Jedna z nich twierdziła, że nie pobiera alimentów, a ojciec dziecka kupuje
dziecku „co potrzeba”. Kobieta wezwana do przedstawienia wartości otrzymanych w roku 2012
prezentów oświadczyła, że mieszka u ojca
dziecka (a nie jak wcześniej twierdziła ze
swoimi rodzicami) wzamian za to, że wy-

że osoby nie zamieszkują w deklarowanych miejscach.
Komisja odwiedziła mieszkanie dwupokojowe, w którym miała mieszkać babcia wraz z wnuczką, jej mężem i ich
dwójką dzieci. W trakcie wizji członkowie
komisji zauważyli, że w
mieszkaniu nie ma tylu łóżek,
co rzekomych mieszkańców.
We wskazanym pokoju
wnuczki i jej rodziny stała jedynie sofa dwuosobowa. Na
pytanie gdzie śpią dzieci, babcia odpowiedziała, że mają
specjalne łóżeczka (drewniane
ze szczebelkami), które każdorazowo są demontowane i
montowane. Na prośbę komisji, aby babcia okazała te łóżeczka stwierdziła, że właśnie mąż wnuczki zabrał je do
pomalowania.
W innym mieszkaniu
przed wejściem komisji do lokalu rodzice oświadczyli, że ich córka z
wnuczką mieszkają z nimi. Po wejściu do
mieszkania na pytanie komisji, która nie
zauważa śladu zamieszkiwania dziecka
(brak zabawek, rzeczy osobistych, itp.)
właściciele lokalu wskazali, że tak w zasadzie to córka więcej czasu mieszka u
ojca dziecka, ponieważ tutaj nie ma dobrych warunków (niski standard łazienki).
Weryfikacja list mieszkaniowych będzie trwać cały czas. I nie chodzi tu w tym
wypadku o to, aby listę skrócić, lecz o to,
aby mieszkania otrzymały osoby, które
spełniają ustawowe kryteria. Na liście
oczekujących jest wiele rodzin w bardzo
trudnej sytuacji i które spełniają formalne
wymogi. W wielu przypadkach są to lo-

chowuje jego córkę i to jej odpowiada.
Inny wnioskodawca, w trakcie wizyty
w urzędzie twierdził, że nie posiada żadnego dochodu i nie ma gdzie mieszkać.
Ale w trakcie wypełniania dokumentów
w urzędzie rozmawiał przez telefon ko-

mórkowy. Z rozmowy tej wynikało, że
Pan jest instruktorem narciarskim i właśnie umawia się z klientem na lekcję.
Ustalał termin i cenę.

ciąg dalszy na stronie 2
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kale, które praktycznie nie powinny być
zasiedlone lub są nadmiernie zaludnione.
Na przykład w pomieszczeniu na 15m2
mieszka rodzina 3 osobowa ze schorowaną babcią. Spełniają także kryterium
dochodowe i wymagane dokumenty składają w terminie. Czas oczekiwania na
upragnione mieszkanie faktycznie potrzebujących, wydłuża się poprzez nieuczciwe postępowanie innych.
Oczywiście, od samej weryfikacji list
mieszkań nie przybędzie. Sytuacja mieszkaniowa w mieście jednak cały czas się
zmienia. Plany pozwalają mieć nadzieję na
rozwiązanie problemu. Budynek po dawnym „Hubertusie” wciąż czeka na przebudowę. Zaplanowanych jest tam kilka lokali.
Na razie nie można w nim nic robić do
czasu rozstrzygnięcia konkursu o dotację.
Budowa domu socjalnego, na który
jest już przyznana dotacja, ruszy natychmiast jak w budżecie miasta znajdą się
środki gwarantujące sfinalizowanie całej

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza
Kościuszki otrzymała tytuł „BEZPIECZNEJ SZKOŁY!” W roku szkolnym 2012 / 2013 placówka wzięła udział
w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”.
Konkurs zorganizowała Redakcja miesięcznika Perspektywy Europejskie orazFundacja Państwo Obywatelskie pod honorowym patronatem przedstawicieli
Sejmu i Senatu, kuratorów Oświaty ,
przedstawicieli władz samorządowych.
Konkurs trwał od września 2012 roku

inwestycji (zwrot pieniędzy w ramach dotacji jest dopiero po zakończeniu i rozliczeniu zadania). Do tego dochodzi budynek koszarowy po Straży Granicznej,
który po kilku latach starań, wkrótce zostanie już formalnie przekazany gminie.

Miło nam jest donieść, że decyzją czytelników portalu przecinekikropka.pl tytuł Najlepszej Książki Dziecięcej w 2012r.
uzyskała „Niebieska niedźwiedzica” autorstwa Joanny M. Chmielewskiej ze
Szklarskiej Poręby. Internauci wybierali
najbardziej wartościową i najpiękniej wydaną książkę spośród 10 nominacji wytypowanych przez grono ekspertów.
Gratulujemy!

do marca 2013 roku. W tym czasie realizując zadania konkursu szkoła współpracowała z Policją, Strażą Miejską,
Strażą Pożarną, Wydziałem Policji do
spraw nieletnich w Jeleniej Górze, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w
Szklarskiej Porębie. Uczniowie, nauczyciele zorganizowali debatę: „Państwo,
prawo, obywatel”. W debacie wzięli
udział: burmistrz, radni Rady Miejskiej,
przedstawiciele policji ze Szklarskiej Poręby. Szkoła wykonała wszystkie zadania
konkursowe, za każdym razem krzewiąc
zasady praworządności, tolerancji i bezpieczeństwa.

Już 4 miesiąc trwają prace związane
z rozbudową cmentarza przy ul. Wyszyńskiego. W pierwszej kolejności
wycięte zostały drzewa, a obecnie
prowadzone są prace porządkowe.
Prowadzi je zakład komunalny, co
jest najtańszym rozwiązaniem. Być
może prace nie posuwają się zbyt

szybko, ale jest to związane też z tym,
że MZGL zajmuje się też innymi rzeczami. Czasami sprzęt (koparki, samochody ciężarowe) potrzebny jest
przy innych pracach.
Prace porządkowe są niezbędne
przed rozpoczęciem prac budowlanych. Teraz usuwane są korzenie,

wielkie głazy, równany jest teren. Po
zakończeniu tych prac rozpocznie się
budowa ogrodzenia, alejek i parkingu.
Zakończenie prac planowane jest na
koniec października.
Projekt zakłada 240 miejsc o wymiarach 220 x 80 cm oraz 549 miejsc
o wymiarach 50 x 50 cm. Przewiduje
się też doprojektowanie i wykonanie
ściany urnowej na ok 650 miejsc.

Naprawa muru oporowego na ulicy
Jedności Narodowej. Niemiła niespodzianka po zimie. Woda, śnieg i mróz
przez lata zrobiły swoje. W trybie pilnym
potrzebny był remont schodów i muru.
Zadaniem zajęła się ekipa MZGL.

W ubiegłym tygodniu odbyło się
spotkanie prezesa Kamiennogórskiego
TBS z mieszkańcami Szklarskiej Poręby. Nie było dużego zainteresowa-

nia. Na spotkanie przybyły 4 osoby.
Trudno się też temu dziwić, ponieważ
mieszkańcy Szklarskiej Poręby nie
mają dobrych skojarzeń z TBS, który

miał powstać w latach 90-tych ubiegłego stulecia. Wiele osób straciło na
tym sporo pieniędzy. Niedokończona
budowa do dziś szpeci rejon ul. Demokratów.
Prezes Kamiennogórskiego
TBS jest zainteresowany budownictwem
mieszkań pod
wynajem w naszym mieście nie
od dziś. Pierwsze
rozmowy odbyły
się na przełomie
poprzedniej
i
obecnej kadencji.
Od kilku lat, władze samorządowe,
zabiegają o darowiznę terenów przy
ul. 1 Maja 53, które użytkowała Straż
Graniczna. Już w poprzedniej kaden-

cji padła deklaracja, że teren zostanie
przekazany Szklarskiej Porębie. Procedura przejmowania nieruchomości
jest już niemal na finiszu. Jest to więc
dobry moment, aby rozmawiać o dalszym zagospodarowaniu terenu. Wiadomo, że na części nieruchomości
przeniesiona zostanie baza MZGL.
Ale budynek koszarowy zostanie przerobiony na mieszkania (patrz zdjęcie
na pierwszej stronie).
TBS Kamienna Góra opracował
koncepcję modernizacji budynku i zagospodarowania terenu. Sprawa przekazania aportem części terenu byłego
„Batalionu” do spółki będzie przedstawiona Radzie Miasta po przejęciu
nieruchomości w formie darowizny.
Choć oczywiście już dziś warto podejmować dyskusję i rozmawiać na ten
temat, czy organizować mieszkania w
ramach TBS, czy jednak powinny być
tam mieszkania komunalne.

W nieruchomości segregujemy odpady
do trzech podstawowych pojemników:
- odpady biodegradowalne – czyli
odpady pochodzenie roślinnego (resztki
ze stołu, obierki warzyw, resztki roślin
ozdobnych, trawa skoszona koło domu)
o ile nie zagospodarowujemy ich we własnym ogrodzie przez kompostowanie;
- szkło opakowaniowe – puste opakowania szklane, pełnowartościowe;
- pozostałości z segregacji odpadów –
czyli to, co rzeczywiście jest już tylko odpadem – należy tu wyrzucać miedzy innymi: popiół zimny!, odpady ze stołu pochodzenia
zwierzęcego
(kości),
opakowania po olejach jadalnych, margarynie, zabrudzone opakowania papierowe i tekturowe po żywności, uszkodzone naczynia ceramiczne, pampersy itp.
Do gniazd selektywnej zbiórki odpa-

dów, zlokalizowanych na terenie miasta
przekazujemy: opakowania plastikowe,
metalowe, tekturę, papier, opakowania
wielomateriałowe (kartony po mleku, sokach) oraz opakowania szklane.
W pojemnikach na papier, plastik i
szkło (gniazdach selektywnej zbiórki
odpadów) umieszczamy surowce
wtórne! Nie umieszczamy zatem odpadów, czyli np. stłuczki szklanej, zatłuszczonych opakowań z papieru i tektury,
butelek po olejach jadalnych – takie odpady należy w nieruchomości umieścić
w pojemniku na pozostałości z segregacji odpadów (selektywna zbiórka) lub pojemniku na odpady zmieszane.
Trzecim elementem systemu selektywnej zbiórki odpadów będzie Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – lokalizacja zostanie po-

Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 obchodziły Dzień Unii Europejskiej. Tym raze pod hasłem "Wędrówki po krajach Unii Europejskiej’’.
Wędrówka rozpoczęła się hymnem Unii
– „Odą do radości”. Dzieci przygotowały prezentacje: Polski, Francji , Czech
oraz Włoch. Przedszkolaki przedstawiły charakterystyczne tańce poszczególnych państw, charakterystyczne potrawy, oraz ciekawe zwyczaje
wywodzące się z danego państwa. Nie
zabrakło ulubionych postaci bajkowych,

na scenie pojawił się Rumcajs z Czech,
Czerwony Kapturek z Francji oraz Pinokio z Włoch. Ten dzień grupa IV zakończyła samodzielnym wykonaniem
pizzy pod czujnym okiem pizzera, dzieci
z wielkim zaangażowaniem wyrabiały
ciasto i nakładały na nim ulubione produkty. Mali kucharze spisali się doskonale. Głównym celem całego przedsięwzięcia było zapoznanie dzieci z
symbolami i zwyczajami państw europejskich oraz kształtowanie wśród przedszkolaków poczucia przynależności narodowej i europejskiej. Przygotowane
wiersze , piosenki, zgadywanki ,tańce narodowe wyzwalały w dzieciach radość i
zachęcały do aktywnego udziału.

dana do wiadomości mieszkańców.
W punkcie tym będzie można pozbywać się odpadów problematycznych, których nie wolno wrzucać do pojemników na
odpady komunalne: resztki chemii gospodarczej i opakowania po niej, resztki
środków ochrony roślin oraz opakowania
po takich środkach, zużyte opony, odpady
poremontowe – w ilości do 100 kg na
mieszkańca w roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane
lekarstwa oraz baterie. Dwa razy w roku
z nieruchomości odbierane będą odpady
wielkogabarytowe (terminy zostaną podane do wiadomości mieszkańców), a w
okresie między tymi terminami, również
takie odpady będzie można przekazywać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
Funkcjonowanie wszystkich trzech elementów systemu obejmuje jedna opłata,
określona w deklaracji składanej przez
właściciela nieruchomości.

Przez dwa dni w Jeleniej Górze 130
wystawców z kraju i zza granicy prezentowało swoje oferty podczas XV Międzynarodowych Targów Turystycznych
Tourtec. Na jeleniogórskim Placu Ratuszowym nie zabrakło
oczywiście również
oferty Szklarskiej Poręby.W tym roku na
stoisku naszego miasta dominował wystrój retro. Jedyny w
swoim rodzaju, ciekawy,
przyciągał
wzrok wszystkich odwiedzających. Zapraszaliśmy na Święto
Kolei Dolnośląskiej –
111 Lat Kolei Izerskiej, które odbędzie
się 6-7 lipca 2013 w
Szklarskiej Porębie
Górnej na dworcu
PKP. Była to również
wspaniała okazja do promocji zimowych imprez retro.
Podczas targów w piątkowe popołu-

Szklarska Poręba będzie areną
mistrzostw świata Nordic Walking. Zawody zaplanowane są
na pierwszy październikowy
weekend. Organizatorzy spodziewają się kilkuset uczestników.
Nordic Walking ta nowa dyscyplina, która w Polsce staje się
coraz bardziej popularna. Z roku
na rok przybywa osób chodzących z kijami przypominającymi narciarskie. Wcześniej
Mistrzostwa Świata były organizowane trzykrotnie w Austrii.
Polska była na nich reprezentowana trzy razy. Zawiązana
wówczas współpraca zaowocowała organizacją zawodów w
Szklarskiej Porębie.
Nordic Walking w Polsce nie
jest jeszcze dyscypliną oficjalnie uznawaną za sport. Jednak

dnie na scenie wystąpił nasz lokalny zespół
„Porębianie”. W sobotę zaprezentował
się zespół bębniarski Tiriba również ze
Szklarskiej Poręby.

Targi TOURTEC plasują się w pierwszej
dziesiątce rankingu targów ogłaszanego rok
rocznie przez czasopismo branżowe Rynek

Turystyczny. Warto na nich się prezentować
przede wszystkim po to, aby pokazać ofertę
mieszkańcom regionu. Nie należy bowiem
zapominać, że Jeleniogórzanie to także turyści, którzy planują jednodniowe
wycieczki.
Prezentacja na
rynku w Jeleniej
Górze nie była jedyną. 17-18 maja
oferta była prezentowana
też
podczas
Turystycznej Majówki
we Wrocławiu.
Nasz region cieszył
się największym zainteresowaniem odwiedzających. W
szczególności pytano o trasy rowerowe, ofertę dla
dzieci oraz piesze
wędrówki. Tydzień później Szklarska Poręba
prezentowała się też w Chorzowie, gdzie nasze stoisko odwiedziło kilka tysięcy osób.

wbrew pozorom, to nie tylko chodzenie
z kijami. Profesjonalne uprawianie Nordic Walking wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego i technicznego.
Prawidłowe chodzenie techniką nordycką wygląda zupełnie inaczej od
tego co zazwyczaj można zobaczyć w
parkach czy na szlakach.
Mistrzostwa w Szklarskiej Porębie odbędą się 5 i 6 października. W sobotę
na Polanie Jakuszyckiej zaplanowano
cross na 10 i 20 km, sprint oraz specjalny dystans dla dzieci (ok. 250-300
m). W ramach Mistrzostw Świata odbędą się I Mistrzostwa Polski Dziennikarzy w Nordic Walking na dystansie 10 km. W niedzielę zawodnicy
będą się wspinać na Szrenicę. Patronat nad mistrzostwami objęła Minister
Sportu i Turystyki Joanna Mucha.
Co ważne w zawodach może wziąć
udział każdy, bo jak podkreślają organizatorzy, Nordic Walking to przede
wszystkim zabawa, która być może
kiedyś będzie dyscypliną olimpijską.
Więcej na temat mistrzostw na stronie
http://www.msnw.pl/ oraz organizatora http://www.psnw.pl/

Moje sportowe wspomnienia rozpocznę
od roku 1957, w tym czasie w Szklarskiej
Porębie rozgrywano Mistrzostwa Polski
Seniorów, była to okazja do oglądania
czołówki krajowej i dolnośląskiej w biegach i skokach narciarskich na nowo wybudowanej skoczni za Osiedlem Huty. To
w tym czasie narodziła się moja pasja narciarska. Po skompletowaniu po niemieckich nart zaczęło się budowanie terenowych śniegowych skoczni narciarskich i
rywalizacja o prymat na Marysinie,Osiedlu Huty i Białej Dolinie, która miała już
„wybudowaną” skocznie treningową. Przypomnę, że Miejski
Klub Sportowy „Unia”
szczycił się bardzo dobrymi zawodnikami
w skokach narciarskich
a byli to między innymi J. Lechowicz,
Świerk, Żukowski, J.
Rzadkosz oraz v-ce
Mistrz Polski Juniorów
K. Bakiera a także W .
Tomczyk, Z. Wręczycki.
Miejscowy aktyw
sportowy, widząc duże
zainteresowanie młodzieży narciarstwem,
doprowadził do wybudowania małej
skoczni przy ul. Turystycznej, a następnie
po kilku latach skoczni „Pod Jaworem” w
centrum miasta, na której zainstalowano
oświetlenie dające możliwość treningu tej
młodzieży która uczęszczała do szkół jeleniogórskich i późno wracała ze szkoły.
Często organizowane konkursy skoków
narciarskich przyciągały tłumy wczasowiczów i kuracjuszy w sobotni wieczór
„Pod Jaworem” i niedzielnych na „dużej”
skoczni „Pod Ruczajem”.
W tych warunkach czuliśmy się dowartościowani sportowo. Od roku 1960 do
1966 pojawiło się wielu utalentowanych
zawodników między innymi; St. Kurzawski, R. Majer ,M. Bustrzycki, J. Stakun, E. Sosnowski, J. Chmal, Fr. Szczyrbak, J. Busse, A. Aleksandrowicz. Oni z
kolei „przyciągnęli”swoich następców,
którzy w latach 1967-1975 byli znani na
wszystkich skoczniach polskich. Należy
wyróżnić talenty; A. Kościewicza, W.
Karpiela, G. Jabłońskiego, Pacygi, Ludwiczaka, Łaszewicza, rodzeństwa D. M.

Grafów, J. M. Rybaków, J. A. Runge.
Narastające problemy społeczno-ekonomiczne doprowadziły do coraz mniejszego finansowania klubów sportowych
na terenie miasta. Fundusz Wczasów Pracowniczych podupadał, skocznie groziły
zawaleniem, miejscowy aktyw sportowy
był bezradny, część zawodników zaczęła
szukać szans w innych klubach. Duże nadzieje wiązano z nowo powstałym Wojskowym Klubem Sportowym „Szklarska
Poręba” (X.1968) który miał za zadanie

szkolić seniorów odbywających służbę
wojskową w WOP, głównie w biathlonie
(duży kaliber). Za sprawą kadry oficerskiej WOP M. Krzyżosiaka, H. Piecucha,
Z. Drobniaka, H. Łopusiewicza klub zainicjował akcję szkolenia młodzieży w
konkurencjach klasycznych, a w późniejszym czasie w biathlonie małokalibrowym. Trenerem klubowym był znany w
polskim świecie narciarskim Bogdan Henśl.
Szkolenie „narybku” narciarsko-biathlonowego rozpocząłem jeszcze jako zawodnik, a od 1970 roku jako początkujący instruktor. Na mocy postanowień
zarządu klubu szkoleniem objąłem około
50 osobową grupę młodych chłopców, ale
było też kilka dziewcząt. Wyselekcjonowałem dwie grupy szkoleniowe: skoki
narciarskie i kombinacja klasyczna, oraz
biegi narciarskie i biathlon małokalibrowy. Pasjonowała mnie ta praca, której
pierwsze efekty przyszły po dwóch latach.
W klasyfikacji Mistrzostw Dolnego Śląska WKS ”Szklarska Poręba” zdominował
narciarstwo klasyczne na Dolnym Śląsku.
Jednak natura ludzka potrafi być nie-

przewidywalna, bez uzgodnień zaczęło się
„podbieranie” tych najlepszych do innej
grupy szkoleniowej - to w konsekwencji
zniechęciło mnie do wykonywanej pracy.
Jeszcze na krótko podjąłem pracę w ZKS
”Julia” Szklarska Poręba. Zachodzące
zmiany ustrojowe i społecznoekonomiczne w Polsce spowodowały katastrofalny stan bazy szkoleniowej, bardzo niski poziom finansowania klubów na
statutową działalność, a to z kolei przełożyło się na decyzje o zmianie mojej pracy.
Do moich znaczących wyników indywidualnych w sporcie wyczynowym należą:
● 1965 rok - mistrzostwa Polski juniorów
CRZZ Zakopane
- 3. miejsce w kombinacji norweskiej,
● 1966 rok - Puchar Karkonoszy przy obsadzie międzynarodowej
- 2.miejsce w biegu na 15 km,
- 3.miejsce w kombinacji norweskiej,
● 1967 rok - brązowy medal na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Zimowej w sztafecie biathlonowej 4 x 7,5 km w składzie:
P. Paruzel, B. Henśl, Fr. Szczyrbak, H.
Piecuch,
● 1969 rok -Puchar Beskidów
- 3. miejsce w biegu na 15 km,
- 2. miejsce w kombinacji norweskiej,
● 1969 rok – brązowy medal mistrzostw
Polski w biathlonie w sztafecie 4 x 7,5 km
w składzie: M. Czernicki, Z. Glebowicz,
J. Zieba, Fr. Szczyrbak,
● 1971 rok – brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski w kombinacji
norweskiej w składzie: L. Łaciak, R. Bodziana, Fr. Szczyrbak, J. Gąsienica,
W roku 2003 Franciszkowi Szczyrbakowi powierzono obowiązki trenera asystenta kadry olimpijskiej oraz trenera rezerwy kadry olimpijskiej „Turyn 2006”.
Jego dwóch podopiecznych uczestniczyło
w Igrzyskach Olimpijskich w Turynie
/K. Pływaczyk, G. Bodziana/
Rozwijał również biathlon na warszawskich Bielanach w latach 2006-2009.
Franciszek Szczyrbak za działalność
społeczną w sporcie kwalifikowanym został odznaczony: Srebrnym Medalem za
Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego, Medalem za Zasługi w Rozwoju
Sportu Szkolnego, Medalem za Zasługi
dla Obronności Kraju, Złotym Krzyżem
Zasługi, Złotą Odznaką za Zasługi dla
Sportu.

W Nr 8 MBI niezamierzenie zmieniliśmy pisownię nazwiska młodej
sportsmenki Łucji Barzak.
Zainteresowaną i czytelników
serdecznie przepraszamy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie
wraz z parafią pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego i Miejskim
Ośrodkiem Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej zaprasza na
Integracyjny Festyn rodzinny który odbędzie się 02 czerwca 2013
roku przy parafii. W programie występ chóru "Porębianie", występ przedszkolaków oraz dzieci z DPS Caritas, pokaz
ZUMBY, rozstrzygnięcie konkursu dla dzieci i młodzieży "Z rodziną poznajemy świat".
Wspólna zabawa, gry, konkursy z nagrodami, darmowe dmuchańce dla najmłodszych oraz mnóstwo słodkości i wiele radości.

Burmistrz Szklarskiej Poręby
ogłasza nabór na stanowisko
ogrodnika na terenie zabytkowego
parku wokół Domu Carla
i Gerharta Hauptmannów
w Szklarskiej Porębie.
Praca sezonowa w okresie od
01.06.2013 r. do 31.10.2013 r.
na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
Więcej informacji na stronie:
www.szklarskaporeba.bip.net.pl
w zakładce: nabór pracowników
– Urząd Miejski. Zapraszamy!

Serdeczne podziękowania
dla wszystkich uczestników ceremonii pożegnalnej
naszej ukochanej żony i matki

Ś.P. Ireny Jarosławskiej
oraz wszystkich tych, którzy wspierali nas
w trudnych chwilach
Mąż z Synami

