
Wyniki wyborów  
burmistrza Szklarskiej 
Poręby:

Mirosław Graf – 46,51% (1265 głosów)
Ryszard Rzepczyński – 22,21% (604)

Grzegorz Sokoliński – 17,35% (472)
Anna Wondołowska – 5,96% (162)
Katarzyna Bielańczyk – 4,96% (135)
Łukasz Bogusz – 3,01% (82)

4 listopada w Szklarskiej Porębie od-
będzie się druga tura wyborów bur-
mistrza Szklarskiej Poręby. O spra-
wowanie urzędu ubiega się dwóch 
kandydatów, obecny burmistrz Miro-
sław Graf  oraz Ryszard Rzepczyński 
z Karpacza. Głosowanie odbywać się 
będzie w tych samych lokalach wy-
borczych, w których dokonywaliśmy 
wyboru 21 października.

Pełne wyniki wyborów do 
Rady Miasta:
OKRęG nR 1
Przemysław Wiater KWW Dla Miesz-

kańców – 59
Robert Kotecki KWW Gospodarni dla 

Miasta – 54
Michał Pyrek KWW Lepsza Szklarska 

– 46

Ewa Witek KWW Rodzina Karkonoska 
– 43

OKRęG nR 2 
Małgorzata Fiodorów KWW Gospo-

darni dla Miasta – 67
Grażyna Słocińska KWW Lepsza 

Szklarska – 56 
Wasyl Puka KWW Dla Mieszkańców 

– 22
Anna Fabijańska KKW Katarzyny Bie-

lańczyk – 12
Marian Rytau KWW Rodzina Karkono-

ska – 7

OKRęG nR 3
Janusz Lichocki KWW Dla Mieszkań-

ców – 67
Grzegorz Cirko KWW Lepsza Szklar-

ska – 37
Bogdan Gulda KWW Gospodarni dla 

Miasta – 30
Joanna Majdecka KWW Rodzina Kar-

konoska – 25
Grażyna Wojtaś KWW Łukasza Bogu-

sza – 21

OKRęG nR 4
Marcin Michałków KWW Dla Miesz-

kańców – 85
Iwona Pawłowska KWW Gospodarni 

dla Miasta – 66
Kazimierz Depta KWW Rodzina Kar-

konoska – 18
Paweł Janczura KWW Lepsza Szklar-

ska – 16

Mariusz Małaszuk KWW Katarzyny 
Bielańczyk – 14

OKRęG nR 5
Paweł Popłoński KWW Dla Mieszkań-

ców – 101
Michał Malski KWW Gospodarni dla 

Miasta – 90
Czesław Hajdecki KWW Rodzina Kar-

konoska – 21

OKRęG nR 6
Rafał Wróblewski KWW Gospodarni 

dla Miasta – 37
Joanna Hamer-Ślazyk KWW Dla 

Mieszkańców – 33
Jolanta Książek KWW Rodzina Karko-

noska – 18
Marzena Filusz KWW Lepsza Szklar-

ska – 17
Dorota Dymińska KWW Łukasza Bo-

gusza – 16

OKRęG nR 7 
Dorota Morawska-Romańczuk KWW 

Gospodarni dla Miasta – 77
Joanna Osińska KWW Joanny Osiń-

skiej – 47
Adrian Fitzet KWW Lepsza Szklarska 

– 24
Bohdan Ginter KWW Dla Mieszkań-

ców – 18
Marcin Barbarowicz KWW Rodzina 

Karkonoska – 14
Roland Kacperski KWW Łukasza Bo-

gusza – 2

OKRęG nR 8
Krzysztof Jahn KWW Gospodarni dla 

Miasta – 59
Cezary Karwowski KWW Lepsza 

Szklarska – 41
Krystyna Kupis KWW Dla Mieszkań-

ców – 39
Alicja Stasiak KWW Rodzina Karko-

noska – 12

OKRęG nR 9
Teresa Żywicka KWW Gospodarni dla 

Miasta – 59
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Kamil Kasperowicz KWW Lepsza 
Szklarska – 41

Wojciech Biernat KWW Katarzyny 
Bielańczyk – 33

Łukasz Bogusz KWW Łukasza Bogu-
sza – 15

Dariusz Ostasiewicz KWW Rodzina 
Karkonoska – 14

OKRęG nR 10 
Radosław Przybylski KWW Lepsza 

Szklarska – 95
Arkadiusz Wichniak KWW Gospodarni 

dla Miasta – 45
Iwona Pyrcz KWW Rodzina Karkono-

ska – 19
Jan Kolodziej KWW Łukasza Bogusza 

– 19
Robert Jagiełło KWW Katarzyny Bie-

lańczyk – 15

OKRęG nR 11
Małgorzata Drużkowska KWW Łu-

kasza Bogusza – 52
Piotr Paliński KWW Gospodarni dla 

Miasta – 31
Joanna Krawietz KWW Lepsza Szklar-

ska – 23

Izabela Broś KWW Dla Mieszkańców 
– 21

Agnieszka Rusecka KWW Rodzina 
Karkonoska – 6

OKRęG nR 12
Piotr Kozioł KWW Lepsza Szklarska 

– 88
Jan Taisner KWW Gospodarni dla Mia-

sta – 74
Janina Paszkowska KWW Rodzina 

Karkonoska – 50
Danuta Firlej KWW Katarzyny Bielań-

czyk – 14

OKRęG nR 13
Sylwia Cybulska Pyczak KWW Lep-

sza Szklarska – 33 (po losowaniu)
Paweł Liborio KWW Gospodarni dla 

Miasta – 33
Mateusz Zając KWW Mateusz Zając – 

31
Ryszard Olas KWW Dla Mieszkańców 

– 28
Jolanta Wiśniewska KWW Łukasza 

Bogusza – 22
Medard Milejski KWW Katarzyny Bie-

lańczyk – 14
Antoni Bodziony KWW Rodzina Kar-

konoska – 8

OKRęG nR 14
Marek Ludwiczak KWW Gospodarni 

dla Miasta – 101
Beata Kudelska KWW Dla Mieszkań-

ców – 46
Bartosz Wójcikiewicz KWW Lepsza 

Szklarska – 37
Krystyna Jerszyńska KWW Rodzina 

Karkonoska – 16
Anna Skrzynecka-Romaniak KWW 

Katarzyny Bielańczyk – 16

OKRęG nR 15
Mirosław Hochół KWW Dla Miesz-

kańców – 66
Iwona Białas KWW Lepsza Szklarska 

– 44
Mirosław Karpiej KWW Gospodarni 

dla Miasta – 36
Mirosław Stefanowicz KWW Rodzina 

Karkonoska – 25
Jan Dębkowski KWW Łukasza Bogu-

sza – 14
Sabina Burka KWW Katarzyny Bielań-

czyk – 7

Frekwencja wyborcza w Szklarskiej 
Porębie wyniosła 54% uprawnionych 
do głosowania.

W dzisiejszych czasach  warto 
tworzyć biznes, w którym chodzi 
o coś więcej niż maksymalizację 
zysku. Otwartość, współpraca 
a w efekcie innowacyjne rozwią-
zania – dzięki tym wartościom 
biznes nabiera sensu.

Polsko-niemiecko-Czeskie  
Forum Kooperacji Firm

Polsko-niemiecko-Czeskie Forum 
Kooperacji Firm organizowane przez 
Karkonoską Agencję Rozwoju Regio-
nalnego, to największa giełda kooperacji 
w Regionie. Tegoroczne odbyło się w 24 
października 2018 roku w Szklarskiej 
Porębie. Impreza służy przede wszyst-

kim mikro, małym i średnim firmom do 
spotykają się, poznania oferty, nawiąza-
nia kontaktów a w konsekwencji współ-
pracy. Forum to spotkanie przedstawi-
cieli m.in. takich branż jak: motoryzacyj-
na, elektroniczna, energetyczna, budowa 
maszyn i urządzeń, elektrotechniczna, 
inżynieria środowiska, logistyczna, IT.

Jubileuszowa edycja, okazała się 
być rekordowa. Udział wzięło 160 firm 
z Polski, Czech i Niemiec. Co bardzo 
cieszy to fakt, że połowa uczestników to 
firmy, które pierwszy zgłosiły swój ak-
ces. 

Nie ukrywam, że takie zainteresowa-
nie bardzo cieszy i po raz kolejny udo-
wadnia, że nasza praca ma sens – mówi 
Piotr Miedziński, Prezes Karkono-
skiej Agencji Rozwoju Regionalne-
go, która w tym roku obchodzi swoje 
25-lecie. Rywalizacja jest ważna, bo 
motywuje do rozwoju i pobudza inno-
wacyjność. Ale to kooperacja zapewnia 
dostęp do wiedzy, doświadczenia i po-
szerzania rynków zbytu czy ekspansji 
zagranicznej. Obecność tylu firm na Fo-
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rum udowadnia, że współpraca z kon-
kurencją jest nie tylko jest możliwa, 
ale też bardzo opłacalna. Szczególnie 
w przypadku małych firm, którym w po-
jedynkę trudniej zdobywać nowe rynki 
zbytu – dodaje.

Formuła Forum polega na połącze-
niu wykładów, paneli dyskusyjnych 
i giełdy kooperacji (B2B). 

WyKłADy 
i PAneLe DySKuSyJne

Do udziału w tej części wydarzenia 
zapraszani są eksperci, których  wiedza 
i praktyka, pomaga przedsiębiorcom 

lepiej odnajdywać się w meandrach 
współczesnego biznesu. Tematem prze-
wodnim tegorocznego Forum była  Kul-
tura innowacyjna – drogą do sukcesu na 
rynkach zagranicznych. Stąd też obec-
ność zaproszonych ekspertów – od bu-
dowania marki w biznesie - Pani Joanny 
Janowicz oraz Mateusza Biernackiego 
z „Rekinów Sukcesu” – od skutecznych 
metod e-marketingu. 

GiełDA KOOPeRACJi (B2B)

To indywidualne spotkania z przed-
stawicielami wybranych wcześniej firm. 
W tym roku w ciągu niespełna trzech 

godzin odbyło się blisko 400 spotkań 
B2B. Nie ma barier językowych, ponie-
waż tu również dostępni są tłumacze.

Widząc tak ogromną potrzebę orga-
nizacji tego typu spotkań i ich potencjał, 
Karkonoska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego zapowiada, że w roku 2019 
odbędą się nie jedno, a dwa Fora Ko-
operacji. 

Projekt „Wsparcie transgranicznej 
i wspierającej innowację współpracy 
na polsko-saksońskim pograniczu” jest 
współfinansowany przez Unię Europej-
ską ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Współpracy INTERREG 
Polska-Saksonia 2014-2020.

Rekordowa Pierwsza Pomoc
Jak wykorzystać najważniejsze 
cztery minuty więdzą doskona-
le w Szklarskiej Porębie. A przy 
okazji biją Rekord Guinessa. 

Bicie tego rekordu to już trady-
cja Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Celem jest wspólne promo-
wanie w całej Polsce nauki pierwszej 
pomocy. 

Tym razem 105 tys osób prowa-
dziło jednoczesną resuscytację krąże-
niowo-oddechową. Wśród bijących 
rekord byli również uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 5 w Szklarskiej 
Porębie. 

– „Chcemy sprawić, żeby jak 
najwięcej ludzi wiedziało, jak udzie-
lać pierwszej pomocy. Aby w sytu-
acji kiedy ktoś zemdleje wyciągać 
telefon nie po to, by to filmować, ale 
by zadzwonić po pogotowie. A póź-
niej samemu udzielić pomocy. To 
bardzo proste czynności: wezwanie 
pogotowia, uciskanie klatki piersio-
wej, defibrylacja i bycie dumnym 
z tego, że się pomogło – mówi Doro-
ta Morawska-Romańczuk, koordy-
natorka akcji w Szklarskiej Porębie. 

Warto podkreślić, że w akcji 
z wielkim entuzjazmem wzięły 
udział słuchaczki Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku – „Jeszcze Mło-
dzi”.
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DzieCi 
niePODLeGłeJ

Projekt Dzieci niepodległej re-
alizowany był przez placówki 
wsparcia dziennego działające 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Szklarskiej Porębie. 

Od początku roku szkolnego w obu 
świetlicach prowadzone były poga-
danki tematyczne o drodze Polski do 
odzyskania niepodległości, znaczeniu 
symboli narodowych oraz patriotyzmie. 
Wychowankowie stworzyli także prace 
plastyczne, w których przedstawili wła-
sny sposób postrzegania wolności i nie-
podległości naszego kraju.

Elementem kulminacyjnym projek-
ty było odsłonięcie przy Świetlicy Ce-
giełka w Szklarskiej Porębie Dolnej pa-
miątkowego obelisku. Osadzony przed 
świetlicą przez firmę MUREX, ufundo-
wany przez firmę I.K Granit głaz otrzy-
mał ostateczny wygląd dzięki napisowi 
Dzieci Niepodległej wykonanemu na 
nim przez artystę Macieja Nowaka. 

W dniu 4 października br. na placu 
przy obelisku pojawiło się wielu zapro-
szonych gości. Wśród nich burmistrz 
miasta, radni rady miasta oraz dyrek-
torzy i kierownicy jednostek, instytu-
cji działających na terenie miasta oraz 
mieszkańcy. Gośćmi honorowymi uro-
czystości byli kombatanci-członkowie 
Związku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych. 

Czas oczekiwania na mo-
ment przecięcia wstęgi na obe-
lisku wypełnił patriotyczny pro-
gram artystyczny w wykonaniu 
wychowanków świetlicy Plus. 
Nie zabrakło też okolicznościo-
wych przemówień i wspólnego 
śpiewania polskich pieśni pa-
triotycznych. Przecięcia wstęgi 
dokonali wspólnie burmistrz 
Mirosław Graf i przedstawi-
ciel Miejskiego Koła Związ-
ku Kombatantów RP i Byłych 
Więźniów Politycznych – Józef 
Wojtaś. 

Po oficjalnych uroczystościach na 
wszystkich w Klubie Integracji Spo-
łecznej czekały różnorodne atrakcje. 
Był rodzinny konkurs wiedzy o Polsce, 
warsztaty gier planszowych, warszta-
ty robienia kotylionów narodowych, 
warsztaty grawerowania symboli naro-
dowych na szkle oraz warsztaty flory-
styczne z kwiatów w biało-czerwonych 
barwach. 

Projekt Dzieci Niepodległej wpisuje 
się w miejskie obchody 100-lecia od-
zyskania przez Polskę niepodległości. 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej dziękuję wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób przyczynili się do 
realizacji projektu.

(MOPS-MSL)
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Kluczyk 
       do miasta
Do Szklarskiej Poręby trafił KLuCzyK za organiza-
cję wydarzenia kulturalnego artystycznego sezonu.

Za wydarzenie artystyczne minionego sezonu uznano Rok 
Hofmanowski w Szklarskiej Porębie. Dzięki dziesiątkom wy-
staw, prelekcji, wycieczek i innych działań cała Polska po-
znała twórczość Wlastimila Hofmana, znakomitego malarza, 
który ostatnie lata swojego życia spędził pod Szrenicą.

Ślady Mistrza Wlastimila 
na sztalugach

Pierwszym punktem programu 
dnia, po przywitaniu i wprowa-
dzeniu zgromadzonych do ka-
wiarni w eSPLAnADzie, była 
projekcja filmu dokumentalnego 
pt. Wlastimil Hofman – wybitna 
postać spod Szrenicy. 

Przedstawia on malarza, jego życie 
w Szklarskiej Porębie, ale również ob-
chody Roku Hofmanowskiego. Oglą-
dając podsumowanie kilkudziesięciu 
wydarzeń odbywających się w ciągu 
2017 roku, mogliśmy przypomnieć so-
bie bogaty program jaki miasto przy-

gotowało, by uczcić swego wybitnego 
mieszkańca.

Po seansie filmowym przeszli-
śmy do niższej części parku, gdzie 
wzdłuż alejki rozstawione zostały 
ogromne sztalugi. W odsłonięciu skry-
tych pod płótnami tablic dopomogły 
dzieci z przedszkola KRYSZTAŁEK 
w Szklarskiej Porębie. Sztaluga po szta-
ludze odkrywały przed nami kolejne 
obrazy Wlastimila Hofmana, będące za-
razem tablicami informacyjnymi ścież-
ki. Dla wielu zaskoczeniem była pusta 
sztaluga. Niektórzy z gości pomyśleli 
nawet, że to efekt kradzieży!

Tymczasem to świadomy zabieg. 

Ma być zachętą do pójścia w ślady ar-
tysty Hofmana – tym razem malarskie. 
Zainspirowany twórczością malarza, 
albo widokami, które można ujrzeć 
z miejsca ustawienia sztalugi – ktoś być 
może zechce namalować obraz?

W piątek jedyny raz sztalugi-tablice 
można było ujrzeć razem, bowiem już 
od poniedziałku 24 września montowa-
ne są w terenie, na ścieżce dydaktycz-
nej. Rozlokowane w miejscach waż-
nych dla życia i twórczości Wlastimila 
Hofmana przycupnęły:
•  przy Galerii Państwa Korpalów
•  w pobliżu Parku Miejskiego Espla-

nada
•  przy szkole nr 5 im. Wlastimila Ho-

fmana i w pobliżu kościoła p.w. Bo-
żego Ciała oraz cmentarza

•  przy Domu Carla i Gerharta Haupt-
mannów

•  opodal stacji kolejowej z widokiem 
na Karkonosze (to ta pusta)

•  przy kościele w Szklarskiej Porębie 
Dolnej

•  przy „Wlastimilówce” – domu arty-
sty

•  na ul. W. Hofmana, w pobliżu mu-
zeum JUNA – dawnej karczmy, 
w której Hofman zatrzymał się po-
szukując miejsca do życia w Szklar-
skiej Porębie; tablica znajduje się 
zarazem nieopodal domu Jana Sztau-
dyngera – literata, wieloletniego 
przyjaciela malarza, za namową któ-
rego W. Hofman przybył do Szklar-
skiej Poręby.



Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 26(37)/186

Poczuj się jak w domu kultury
Miejski Ośrodek Kultury Sportu 
i Aktywności Lokalnej w Szklar-
skiej Porębie po 9 latach doczekał 
się termomodernizacji. 

Nowa elewacja przywraca blask nie-
mal 100-letniemu budynkowi, budząc 
zachwyt odwiedzających. Podczas re-
montu MOKSiAL został odwodniony, 
ocieplony i wymieniona została insta-
lacja elektryczna. Odnowione i posze-
rzone zostały biura. Termomoderniza-
cja była możliwa dzięki porozumieniu 
Szklarskiej Poręby z holdingiem Zdro-
jova Invest.

MOKSiAL został powołany do ży-
cia w 2009 roku. Przez ten czas na bie-
żąco remontowano stary budynek po 
szkole podstawowej. Na początku urzą-
dzono biura i wymieniono piec gazowy. 
Placówka pozyskała fundusze z Mini-
sterstwa Kultury na remont i wyposaże-
nie sal warsztatowych, wymianę okien 
i drzwi. W zeszłym roku wymieniono 
dach, a w tym przeprowadzono termo-
modernizację.

Anita Kaczmarska ciesząc się 
z przeprowadzonych prac, liczy na wy-
konanie w 2019 r. dokumentacji remon-
towej ośrodka wewnątrz. „Potrzebna 
jest zmiana funkcjonalności, zwłaszcza 
ciągów komunikacyjnych, tak aby zo-
stały spełnione wymogi bezpieczeństwa 

stawiane przez straż 
pożarną. Remont od 
wewnątrz i wymia-
na ogrodzenia za-
kończy długotrwały 
proces adoptowania 
tego budynku na 
potrzeby ośrodka 
kultury”, tłumaczy 
szczegóły dyrektor-
ka MOKSiAL-u.

Nowa elewacja 
została uroczyście 
zap rezen towana 
w Dniu Otwartym 
Miejskiego Ośrod-
ka Kultury, Sportu 
i Aktywności Lokalnej. Zaproszeni go-
ście wzięli udział w specjalnie przygo-
towanych warsztatach. Grali rodzinnie 
w etno-planszówki dookoła świata, 
uczestniczyli w warsztatach kulinar-
nych pn. SMAKI JESIENI warząc pi-
kantną zupę dyniową i piekąc podpło-
myki z ziołami karkonoskimi, dorośli 
tworzyli szklane lasy zamykając rośliny 
karkonoskie w słojach, wyklejano rów-
nież mozaikę ceramiczną. Było także 
studio fotograficzne.

Znaczącym punktem programu 10 
października br. był wernisaż wystawy 
zdjęć Bartosza Wójcikiewicza. Ukazują 
przebieg Międzynarodowego Pleneru 

Rzeźbiarskiego 100 TON. Wszystkich 
zachwycił występ wokalny utalentowa-
nej Sary Kozak. Bardzo podobały się 
również nastrojowe malunki jakie na 
ścianach korytarzy domu kultury nanio-
sła artystka Monika Krakowska.

Dziękujemy animatorom za pięknie 
poprowadzone warsztaty: Edycie Kuli, 
Marlenie Jędrosze z Izery Galery, Ani 
Wójcikiewicz, Kamilowi Czuprynie, 
Zielonemu Wulkanowi i Bartkowi Wój-
cikiewiczowi.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do nowego budynku na 
ciekawe, różnorodne warsztaty prowa-
dzone w Miejskim Ośrodku Kultury od 
października do czerwca.

Plenerowe biblioteczki dla 
mieszkańców i turystów
W Szklarskiej Porębie stanęły 
trzy plenerowe biblioteczki. To ta-
kie budki dla książek, które będą 
przyfruwały, by czytelnicy mogli 
je wypożyczyć, przeczytać i odło-
żyć na półkę.

Pomysł zrodził się oczywiście 
w naszej Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, a Urząd Miasta wsparł finansowo. 
Budki dla książek stanęły opodal ratu-
sza przy źródełku (ul. Granitowa), na 
Skwerze Radiowej TRÓJKI oraz przed 
MOKSiAL-em (u. Słowackiego 13).

Stylowe biblioteczki, z drewna 
i metalu wykonał wg własnego projektu 
miejscowy artysta Maciej Wokan.

Wypełnienie biblioteczek książkami 
i uroczyste ich otwarcie dokona się 30 
października br. o godz. 12, przy źródeł-
ku na ul. Granitowej opodal Informacji 
Turystycznej w Szklarskiej Porębie.

Biblioteczki wpisują się w bar-
dzo nam bliską ideę bookcrossingu. 
To nieodpłatne dzielenie się książka-
mi – pozostawianie ich w rozmaitych 
miejscach, czasem celowo ku temu 
utworzonych, np. w biblioteczkach ple-
nerowych, aby kolejny czytelnik mógł 

je przeczytać i przekazać dalej. Biblio-
teczki w książki na początek zaopatrzy 
biblioteka miejska.
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80 mieć lat!
Wyobraźmy sobie: osiemdziesiąt nowych Roków, osiemdziesiąt zim, 
wiosen i jesieni, osiemdziesiąt urodzin...

Osiemdziesiąt przeżyć lat, to nie lada 
wyczyn. Zwłaszcza, że dzisiejsi osiem-
dziesięciolatkowie musieli jako dzieci 
przeżyć koszmar wojny, często niewy-
obrażalny głód i poniewierkę, ciężkie 
czasy powojenne, i niewiele lepsze czasy 
powtarzających się w Polsce kryzysów. 
A przecież z wiekiem na ogół sił i zdro-
wia nie przybywa...

Pewnie dlatego na spotkaniu senio-
rów 16 października br. w gościnnych 
progach restauracji KAPRYS było 
tak wesoło. Kto przeżył osiemdzie-
siąt razy urodziny, ten może się już 
tylko cieszyć.

Szanownych osiemdziesięcio-
latków oraz ich gości przywitała 
Wanda Ryś. Zastąpiła w tej roli 
Janinę Gerczak, przewodniczącą 
miejskiego koła Polskiego Ko-
mitetu Pomocy Społecznej. Pani 
Janina tego dnia bowiem sama 
była zacnym jubilatem. Spotkanie 
seniorów, właśnie pod znakiem 
jubileuszu osiemdziesięciolatków 
zgromadziło ich bez mała trzy-
dzieścioro. W Szklarskiej Porębie 
osób, które przekroczyły osiemdziesiąt-
kę jest 35. Są też 90-latkowie oraz oso-
by „90+”, wraz z najstarszą mieszkanką 
Zofią Mikoszek (101 lat). Wszystkich 
seniorów powyżej 80. roku życia jest 59. 
To wcale nie tak mało.

 
W dniu ich symbolicznego świę-

ta towarzyszył im oczywiście gospo-
darz miasta, Burmistrz Mirosław Graf, 
wraz z Przewodniczącym Rady Miasta 
Krzysztofem Jahnem oraz Sekretarzem 
Miasta Feliksem Rosikiem. Miejskie, 
jakże ważne dla seniorów instytucje, 
reprezentowały Dyrektorka Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta 
Pawłowska oraz Dyrektorka Miejskiego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej Anita Kaczmarska.

Aby wprowadzić babcie i dziad-
ków w wesoły nastrój wystąpiły dzieci 
z przedszkola nr 2 w Szklarskiej Porę-
bie. Zaśpiewały piosenkę, powiedziały 
wierszyk, a nawet zatańczyły. Zaś swej 
przedszkolnej babci Janeczce wręczyły 
urodzinową laurkę. Po nich wystąpili 

nieco starsi obywatele miasta, ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 1. Odczytały 
mądre wiersze Edwarda Zycha („Góry”), 
Adama Mickiewicza („Trzech budry-
sów” oraz inwokację do „Pana Tade-
usza”), a także Wisławy Szymborskiej 
(„Tutaj”).

Część artystyczną zakończyło naj-
starsze pokolenie występem zespołu PO-
RĘBIANIE. Śpiewają razem od 13 lat 
i słychać, że sprawia im to wielką przy-
jemność.

Wnet nadszedł moment wzruszający. 
I to nie tylko samych zainteresowanych. 
Burmistrz Graf odznaczył Stanisława 

Czarnylewskiego, przyznaną przez Radę 
Naczelną Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej, Odznaką Honorową ZA-
SŁUŻONY DZIAŁACZ KPS. Sekretarz 
Rosik zaś przekazał w imieniu komitetu 
honorowego, którego jest członkiem, po-
dziękowanie Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego w Jeleniej Górze dla Janiny 

Gerczak za spełnienie obywatelskie-
go obowiązku wobec armii i złoże-
nie ofiary na związkowy sztandar.

Ten wzniosły akcent dopełniło 
podziękowanie młodym talentom.

Kulminacją popołudnia zaś było 
złożenie życzeń osiemdziesięcio-
latkom. Burmistrz Mirosław Graf 
zwrócił się do jubilatów tymi słowy:

„Daliście szansę byśmy mogli 
budować Szklarską Porębę. Dzięku-
jemy Wam za to!”

A chcąc szczególnie uszanować 
ich wiek i społeczną rolę, do każde-
go podchodził osobiście, składając 

życzenia zdrowia i radości w jesieni ży-
cia, wręczając pamiątkę tego spotkania 
i kwiat. Asystowali burmistrzowi w tym 
miłym geście: Irena Kubera oraz Stani-
sław Czarnylewski.

Nim na stołach wylądowały talerze 
z obiadem, wystąpił jeden z jubilatów, 
Tomasz Jukniewicz. Wyrecytował, a jak-
że – z pamięci!, poemat własnego au-
torstwa, o górach, o lesie, o przyrodzie, 
o nostalgii...

Zanim zdążycie się zadumać nasi 
drodzy Seniorzy, także ci przyszli :-), ży-
czymy Wam co najmniej setki!
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W eco hotelu Sasanka spotkały 
się pary małżeńskie obchodzące 
jubileusze długoletniego pożycia.

W tym wyjątkowym dniu parom naj-
lepsze życzenia składali Burmistrz Mia-
sta Mirosław Graf oraz przewodniczący 
Rady Miejskiej Krzysztof Jahn wraz 
z kierownik USC Joanną Cirko. Jubile-
usz Długoletniego pożycia małżeńskie-
go to wyjątkowa okazja do spojrzenia na 
minione lata, dokonania podsumowań 
i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym 
się na przestrzeni lat uczuciem dwojga 

ludzi. W swoim wystąpieniu Burmistrz 
wskazał, iż nie sztuką jest pokochać, ale 
sztuką jest wytrwać w miłości na dobre 
i na złe. Lampką szampana wzniesiono 
toast za pomyślność i kolejne lata we 
dwoje. Wszystkie pary otrzymały oso-
biste życzenia złożone przez Burmistrza 
Miasta, Przewodniczącego Rady oraz 
Kierownik USC, wraz kwiatami oraz 
drobnymi upominkami. Przemiłym ak-
centem był koncert Nikosa Rusketosa 
i zespołu Orfeusz – gości specjalnych 
Rafała Wróblewskiego, dyrektora hote-
lu Sasanka.

OzOn  
w Szklarskiej 

Porębie
6 października Akademia Wycho-
wania Fizycznego we Wrocławiu 
rozpoczęła realizację projektu ba-
dawczego, którego istotą jest na-
ukowe udokumentowanie wpływu 
podwyższonej zawartości ozonu 
w powietrzu w określonych rejo-
nach Szklarskiej Poręby na wydol-
ność organizmu i sprzyjaniu wyni-
kom treningowym sportowców. 

Testy i badania prowadzone są pod 
kierunkiem prof. dr Jana Chmury. Do-
tychczas odbyły się 3 sesje badawcze. 
Badania prowadzone będą przez rok 
w różnych rejonach miasta.

Powstaną dwie nowe  
siłownie zewnętrzne

Trwa procedura przed rozpoczę-
ciem budowy dwóch stref rekre-
acji plenerowej zawierających 
obiekty małej architektury oraz 
układ komunikacji pieszej przy 
ul. Franciszkańskiej i ul. Waryń-
skiego. 

W obrębie każdej ze stref plenero-
wej aktywności planowane jest zamon-
towanie przyborów siłowni: 

1. Rower 
2. Narciarz 
3. Wyciskanie siedząc 
4. Wyciąg górny 
5. Biegacz 
6. Orbitrek  
a także montaż elementów małej ar-

chitektury: ławki, gry logiczne. 

Głównym celem tych działań jest 
troska o zapewnienie należytych wa-
runków do aktywnego wypoczynku dla 
całych rodzin oraz przyczynienie się do 
poprawy jakości zdrowia i życia miesz-
kańców, a szczególnie dzieci i młodzie-
ży. 

Oferowane rozwiązania będą sprzy-
jały integracji społecznej pozwolą za-
dbać o zdrowie i kondycję mieszkań-
ców i turystów, a także stworzą szansę 
do korzystania ze sprzętów siłowych 
wszystkim mieszkańcom, również tym, 
którzy dotychczas nie mieli dostępu 
do podobnie wyposażonych obiektów 
sportowych w pobliżu swojego miejsca 
zamieszkania.

(red.)


