ściek na łĄce
Nie ustają kontrole budynków, które nie
są podłączone do kanalizacji miejskiej.
W trakcie jednej z nich stwierdzono, że
rocznie na położoną obok łąkę trafia prawie 5 tysięcy metrów sześciennych ścieków. Tyle bowiem wody zużywa się w tym
obiekcie, a tymczasem przedstawione
przez zarządzających budynkiem dokumenty, nie potwierdzały regularnego
opróżniania szamba. Dokumenty potwierdzały wywiezienie w okresie 8 miesięcy tylko ok. 30m3 ścieków.
W trakcie oględzin stwierdzono, że
nieczystości ciekłe odprowadzane są do
zbiorników, które funkcjonują jako komory przepływowe, a ścieki wylewają się
na tereny zielone. Na obszarze, na który

wyciekają nieczystości ciekłe unosi się zapach gnilny, porastająca roślinność jest typowa dla terenów na których występuje
wyciek fekaliów – pokrzywy, koński
szczaw, zalegający osad ściekowy tworzy
sanitarne zagrożenie.
Budynek ma być podłączony do kanalizacji do końca października tego roku.
Jednak nie jest to jedyny taki obiekt
w Szklarskiej Porębie. Nieszczelne
szamba to prawdziwa plaga. Ich właścicielom grozi kara nawet 5 tys. złotych.
Przy okazji prostujemy informacje, jakie kontrolujący czasami słyszą od właścicieli nieruchomości o tym, że rzekomo
mają jeszcze 2 lata na podłączenie do kanalizacji miejskiej. Jest to nieprawdziwa

informacja, a okres dwóch lat dotyczy
„efektu ekologicznego” jaki ma być osiągnięty do 2014 roku. Jeżeli nie zostanie
osiągnięty, zostaną naliczone opłaty karne,
jakie miasto (czyli my wszyscy) będziemy
płacić za to, że ktoś wylewa ścieki na łąki
czy do potoków.
Z pewnością jednak już teraz trzeba
okazywać rachunki za wywóz nieczystości w takiej samej ilości jak zużyta woda.
Ścieki mogą wywozić tylko licencjonowane firmy z pozwoleniem działania na
obszarze Szklarskiej Poręby.
Zwiększenie ilości nieczystości trafiających do oczyszczalni leży w naszym wspólnym interesie. Przykład Mysłakowic pokazuje, że im więcej podłączonych budynków,
tym mniej płaci się za ścieki – taryfa za odprowadzanie ścieków spadła tam o 7 zł.

ZgłosZenie „prZydomowej” ocZysZcZalni ścieków
W myśl przepisów przydomowa
oczyszczalnia ścieków (oczyszczalnia do
5 m³ na dobę) wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów: Prawa budowlanego
(art.29, ust.1, pkt 3 w kwestii zgłoszenia
budowy) oraz Prawa ochrony środowiska (w kwestii eksploatacji).
Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.
U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn.
zm.) powstało rozporządzenie w sprawie
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia instalacje niewymagające pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z uwagi na

wprowadzanie ścieków do wód lub do
ziemi są to oczyszczalnie ścieków
o przepustowości do 5m³ na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw
domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.
W dokumentach źródłowych nie ma
pojęcia „oczyszczalnia przydomowa”,
jest natomiast „pojedynczy system” lub
„indywidualny system. Prawidłowym
określeniem takiego urządzenia budowlanego byłoby „pojedynczy system (indywidualny system), oczyszczalnia ścieków do 50 OLM o przepustowości
dobowej do 5m³”.
Organem właściwym do przyjęcia
zgłoszenia budowy takiej instalacji jest
Starosta.
Do wykonania robót budowlanych
można przystąpić, jeżeli w terminie 30
dni od dnia doręczenia zgłoszenia wła-

remonty w świetlicach
W sierpniu, w czasie gdy wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Plus” oraz
Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej
„Cegiełka”, działających przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej, wypoczywali
na koloniach we Władysławowie w obu
świetlicach oraz w Klubie Integracji Społecznej trwały prace remontowe.
Największym problemem świetlicy na
„Dolnej” jest zagrzybienie i zawilgocenie
ścian dlatego też we wszystkich pomieszczeniach wykonano prace związane z osuszaniem. Usunięto cześć tynków, poprawiono instalacje i pomalowano w wesołe
barwy. W szatni pojawiły się nowe wieszaki,
półki na tornistry i obuwie. Warto przypomnieć, że jedno z pomieszczeń Klubu zostało
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gruntownie wyremontowane na wiosnę br.
kiedy to powstała w nim komputerowa Pracownia Orange.
Remont w Plusie na Białej Dolinie,
który nie był planowany na ten rok został
przeprowadzony ze względu na wymianę
okien w całym budynku MOKSIAL-u.
Prace polegały głównie na pomalowaniu
ścian oraz wykonaniu wieszaków na ubrania i tornistry dzieci.
Wszystkie prace wykonali pracownicy
Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej. To nie pierwszy raz kiedy jednostki
współpracują ze sobą. Dzięki zlecaniu prac
remontowych, naprawczych i instalacyjnych między jednostkami gminnymi, na
bieżąco można monitorować postęp prac

ściwy organ nie wniesie sprzeciwu.
Adresatów zgłoszenia eksploatacji
określa art. 378 Prawa ochrony środowiska. Artykuł ten określa, iż zgłoszenie
eksploatacji oczyszczalni ścieków należy przedłożyć Wójtowi, Burmistrzowi
lub Prezydentowi Miasta, w przypadku
zwykłego korzystania ze środowiska
przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami.
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli
organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia
w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Formularz zgłoszenia eksploatacji
wraz z wykazem niezbędnych załączników jest dostępny w BiP Miasta Szklarska Poręba w zakładce Ochrona środowiska – Utrzymanie czystości i porządku.
i dokonywać ewentualnych korekt zakresu
remontu a środki finansowe „pozostają
w gminie”. Nie bez znaczenia jest także
fakt „dawania” zatrudnienia mieszkańcom
miasta, którzy są zatrudnieni w MZGL. Płacone przez nich podatki później znów zasilają budżet miasta.
Wychowankowie świetlic, którzy po
wakacjach wrócili do świeżo wyremontowanych pomieszczeń byli zachwyceni skalą
pozytywnych zmian i z ochotą przystąpili
do dekoracji pomieszczeń.
Wszystkie prace finansowane były ze
środków budżetu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
uzyskanych z wydawanych miejscowym
podmiotom zezwoleń na sprzedaż wyrobów
alkoholowych (MSL)
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rusZyła słonecZna polana
Luksusowy dom opieki „Słoneczna
Polana” rozpoczą działalność w Szklarskiej Porębie. W budynku dawnego sanatorium dziecięcego przy ulicy Franciszkańskiej przygotowano miejsce dla
ponad 40 osób w podeszłym wieku.
Jest to pierwszy tego typu dom opieki
na Dolnym Śląsku. Inwestycja została
zrealizowana przez Centrum Pulmonologii i Alergologii, które jeszcze do niedawna
w tym miejscu przyjmowało małych pa-

cjentów. Remont i przebudowę budynku
rozpoczęto jesienią ubiegłego roku. Dzisiaj są tam 43 miejsca w komfortowych 27
pokojach jedno i dwuosobowych. Dodatkowo emeryci będą mogli korzystać z całodobowej pielęgniarskiej, rehabilitacji,
zatrudnieni są animatorzy czasu wolnego.
Nad ich zdrowiem będą czuwać lekarze
mający do dyspozycji zaplecze medyczne
Centrum Alergologii i Pulmonologii.
Niewielki park z alejkami i sąsiedztwo

warsZtaty w moksial
W ofercie dla mieszkańców Szklarskiej Poręby pojawią się różnorodne zajęcia, które
docelowo będą odbywały się cyklicznie
(wrzesień-czerwiec) oraz
w ściśle określonych, zamkniętych terminach.
Wśród propozycji kreatywnego spędzenia
czasu wolnego i możliwości rozwijania zdolności artystycznych i samodoskonalenia pojawią
się m.in.:
Prace remontowe w Miejskim
Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej trwają nadal, niemniej jednak
pracownicy przymierzają się do planowania zajęć warsztatowych nie tylko z zakresu edukacji kulturalnej. Już na przełomie listopada/grudnia 2012 r. ciekawe
propozycje pojawią się w odnowionych
progach placówki.
Do tego czasu działania warsztatowe
musiały zostać wstrzymane. Poszczególne grupy ruszą dopiero w październiku,
a zajęcia edukacyjne rozpoczną się na
przełomie listopada i grudnia.

roZpocZęcie
roku utw
Uwaga słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku! Zarząd Uniwersytetu informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku odbędzie się dnia 1-X- 2012 roku o godzinie
16:00. W tym roku zapraszamy na uroczystości w gościnne progi Nadleśnictwa
Szklarska Poręba przy ulicy Krasińskiego
6. Wykład inauguracyjny poprowadzi
Nadleśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Pani Zyta Bałazy.

Zajęcia cykliczne
- warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (malarstwo, mozaika szklana, ceramika)
- warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży (nauka gry na gitarze, nauka gry na
bębnach, zajęcia wokalne)
- warsztaty teatralne dla młodzieży (gra
aktorska)
- zajęcia z języka angielskiego dla dzieci,
młodzieży i dorosłych (różne poziomy zaawansowania, przygotowania do matury)
- nordic walking z grami terenowymi

komunikat
dyrektora sp ZoZ
Pacjent pobierający "leki stałe" może
raz w miesiącu złożyć w rejestracji zapotrzebowanie na leki.
Po odbiór recept prosimy zgłaszać się
w rejestracji . Maksymalny czas oczekiwania na realizację zamówienia do 2 dni.
Po zaopatrzeniu, raz na 3 miesiące, pacjent będzie musiał zgłosić się na wizytę
do lekarza.
Druki na zapotrzebowanie recept są dostępne w rejestracji."

lasu, a przede wszystkim wyjątkowy górski klimat Szklarskiej Poręby mają wspomagać leczenie i rehabilitację.

- taniec/zumba
dodatkowo:
- joga
- chór „Porębianie”
Zajęcia panelowe (terminy zamknięte)
- warsztaty fotograficzne dla młodzieży
i dorosłych
- warsztaty komputerowe dla młodzieży
i dorosłych (obsługa komputera, zajęcia
z grafiki komputerowej)
- warsztaty z rękodzielnictwa dla dorosłych (decupage, biżuteria, działania okolicznościowe: malowanie jajek, projektowanie stroików)
- zajęcia z twórczego pisania dla dzieci
i młodzieży
- warsztaty tworzenia komiksu dla młodzieży
- warsztaty z pantomimy dla młodzieży
- Dyskusyjny Klub Filmowy
- Warsztaty z samorozwoju/samodoskonalenia dla dorosłych
Wszystkie zajęcia prowadzone będą
przez specjalistów, wykwalifikowanych
instruktorów, zaproszonych gości. Do
MOKSiAL zapraszamy późną jesienią, po
zakończeniu remontu, dzięki któremu w budynku będzie cieplej, a sale warsztatowe
będą wyposażone w nowoczesny sprzęt.

prZesunięcie
terminu sprZedaŻy
Zdrojowa Invest sp. z o.o., która wygrała przetarg na zakup nieruchomości,
złożyła wniosek o przesunięcie terminu
podpisania aktu notarialnego nabycia nieruchomości. Spółka zwróciła się o przesunięcie terminu z powodu zaległości
płatniczych swoich kontrahentów, zapewniając jednocześnie o woli realizacji
swojego zamierzenia inwestycyjnego tj.
budowy combo hotelu z zapleczem SPA,
którego prace projektowe są już na zaawansowanym etapie. Władze Miasta po
przeanalizowaniu sprawy wyraziły zgodę
na przesunięcie terminu.
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