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Wybraliśmy burmistrza
Mirosław Graf został ponownie 
burmistrzem Szklarskiej Porę-
by. 

W II turze wyborów samorządo-

wych wygrał z Ryszardem Rzepczyń-

skim z Karpacza. 
Na urzędującego burmistrza 

zagłosowało 1528 mieszkańców 
(64,2%). 

Jego kontrkandydat otrzymał 852 
głosy (35,8%).

Mirosław Graf zwyciężył we 
wszystkich sześciu obwodach głoso-

wania. 
Po raz pierwszy w historii po-

wszechnych wyborów burmistrza 

w Szklarskiej Porębie mamy do czy-

nienia z reelekcją.

Serdecznie dziękuję wszystkim Pań-

stwu za oddany głos – Wasz wybór 
świadczy o tym, że nie tylko wyraziliście 
swoją opinię o mnie, ale tym samym 
potwierdziliście zaufanie, jakim obda-

rzyliście mnie od chwili, kiedy objąłem 
funkcję Burmistrza. Bardzo to szanu-

ję. Wszyscy wiemy, że w życiu nic nie 
przychodzi łatwo, dlatego trzeba mieć 
kierunek, myśleć długofalowo i sumien-

nie pracować. Cieszę się, że wspólnie 
pracujemy na rzecz naszego miejsca 
i razem z powodzeniem kreujemy ota-

czającą nas rzeczywistość. Państwa za-

ufanie okazane w minionych wyborach 
to olbrzymi kapitał, który będę wykorzy-

stywać dla dalszego rozwoju Szklarskiej 
Poręby. Te wybory przekonały mnie, że 
kierunek działań na rzecz lokalnej spo-

łeczności, który obrałem, jest słuszny 
i nadal będzie kontynuowany. Jestem 
jednak otwarty na współpracę, dlate-

go zapraszam wszystkich niezależnie 
od poglądów politycznych do wspól-
nego działania

Mirosław Graf

Kompromis 
w Radzie Miejskiej

Rada Miejska w Szklarskiej Po-
rębie została w większości zaprzy-
siężona. Ślubowanie złożył też 
burmistrz Mirosław Graf. 

Dopiero drugie podejście do wybo-

rów przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie przyniosło roz-

strzygnięcie. Radni powierzyli tę funk-

cję Małgorzacie Drużkowskiej, która 
tym razem była jedynym kandydatem. 
Czy tak kończy się pierwszy spór nowej 
rady?

Za pierwszym razem (19. listopada) 
radni w Szklarskiej Porębie wybierali 
między Rafałem Wróblewskim (z ko-

mitetu Mirosława Grafa – Gospodarni 
dla Miasta) i Mirosławem Hochołem 
(z komitetu Grzegorza Sokolińskiego 
– Dla Mieszkańców) i nijak nie mogli 
dojść do porozumienia. Oba komitety 
nie są w stanie uzyskać samodzielnej 
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większości dlatego języczkiem u wagi 
są głosy trójki radnych z (komitetu 
Ryszarda Rzepczyńskiego – Lepsza 
Szklarska). Trójki na razie teoretycznie 
bowiem jeden z radnych zanim rozpo-

czął kadencję wyjechał sobie na urlop. 
Ponieważ głosy w poprzednich gło-

sowaniach rozkładały się po połowie 
wydawać się mogło, że taki stan będzie 
jeszcze trwał. Impas ten jednak posta-

nowił przerwać już na samym początku 
drugiego posiedzenia radny Rafał Wró-

blewski, który zrezygnował z ubiegania 
się o funkcję przewodniczącego zgła-

szając jednocześnie kandydaturę Mał-
gorzaty Drużkowskiej (która zdobyła 
mandat z ramienia komitetu Łukasza 
Bogusza i jest w radzie jego jedyną re-

prezentantką). 
Innych kandydatur nie zgłoszono 

a radni w głosowaniu tajnym 11 gło-

sami za (2 nieważne, 1 wstrzymujący) 
zdecydowali o wyborze Małgorzaty 
Drużkowskiej na funkcję przewod-

niczącej.  Stawiając tym samym i na 
neutralność i na doświadczenie. Pani 
Małgorzata była już przed laty radną 
a w latach 2002-2006 pełniła funkcję 
zastępcy burmistrza.

Równie gładko przebiegły wybory 
zastępcy przewodniczącego. Ponownie 
głos zabrał jedynie Rafał Wróblewski, 
który zgłosił kandydaturę Radosława 
Przybylskiego (Lepsza Szklarska). Po-

nownie nie było innych kandydatur. 
Pozostałe komitety nie przejawiały już 
żadnej inicjatywy.

Mieszkańcy oczekują od nas porozu-

mienia i wspólnego działania na rzecz 
Szklarskiej Poręby a nie pielęgnowa-

nia podziałów i udowadniania kto ma 

przewagę. To jest nowa Rada Miejska 
i o starych konliktach trzeba zapo-

mnieć. Zrobiliśmy więc pierwszy krok, 
który nic tak naprawdę nie kosztuje 
a umożliwia radzie jej normalne funk-

cjonowanie. Mam nadzieję, że to dobry 
początek wspólnych działań i uda nam 
się zrobić w tej kadencji jeszcze wiele, 
wiele dobrego dla miasta – tak o swojej 
decyzji mówił Rafał Wróblewski.

Czy więc rodzący się konlikt w Ra-

dzie Miejskiej udało się zażegnać czy 
tylko przygasić oczywiście czas poka-

że. 
Robert Kotecki

Usuwanie azbestu
Burmistrz Miasta Szklarska Po-
ręba Informuje, że w okresie od 
23 maja do 30 sierpnia 2018 r. na 
terenie miasta Szklarska Poręba 
prowadzone były prace polegają-
ce na zdemontowaniu, wywiezie-
niu oraz utylizacji materiału izo-
lacyjnego zawierającego azbest.

Łącznie z terenu Szklarskiej Poręby 
zostało usunięte 7,052 Mg azbestu z 6 
nieruchomości. Łączna kwota przezna-

czona na realizację zadania wyniosła 
5072,37 zł.

Środki na powyższy cel zostały po-

zyskane z dotacji Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 

4311,51 zł, co stanowi 85% wartości za-

dania, oraz z dotacji ze środków budże-

tu powiatu jeleniogórskiego w kwocie 
760,00 zł, co stanowi 14,98% wartości 
zadania.

Miejski Biuletyn Informacyjny jest już on-line
Zapraszamy na stronę internetową podszrenica.info Biuletyn pojawia się w internecie aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
mieszkańców w zakresie sprawnego i powszechnego dostępu do informacji, szybkiej, rzetelnej i konkretnej. Strona interneto-
wa to uzupełnienie i rozszerzenie formuły wydania papierowego To więcej możliwości kontaktu z mieszkańcami. Dziś klasycz-
ny podział na prasę, radio i TV zanika, bo wszystko łączy się w internecie w jedną całość. Przy budowaniu strony skupiliśmy 
się przede wszystkim na tym, aby treści były jak najbardziej czytelne. Drugim priorytetem był świeży, nowoczesny wygląd. 
Wydanie papierowe oczywiście pozostanie w dotychczasowej formie. Będzie ściśle zintegrowane z nową witryną gwarantując 
utrwalenie najciekawszych i najważniejszych opublikowanych na niej wiadomości.

https://podszrenica.info/
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Jak to 
z zadłużeniem było?

Autorzy internetowej strony 
„Głos Szklarskiej Poręby” po-
kusili się o coś w rodzaju analizy 
procesu oddłużenia miasta. 

Niestety analizy powierzchownej 
której wnioski oparto raz o niepełne dwa 
o nieaktualne dane. Dość powiedzieć, 
że zawarta w publikacji teza o tym ja-

koby miasto na przestrzeni ostatnich 4 
lat zostało oddłużone o kwotę jedynie 
1,4 mln złotych jest dalece nieprawdzi-
wa i wymagająca sprostowania.

Samo zadłużenie z tytułu kredytów 
wynosiło na dzień 31 grudnia 2014:  
11 852 343 zł. Miasto nie spłaciło pla-

nowanej raty kredytu przypadłej do za-

płaty w roku 2014 w wysokości 999.000 
zł. Powodem tego był braku środków 
w budżecie. Na wniosek miasta spłata 
tej raty została prolongowana na rok 
2015. W wyniku przesunięcia tej raty 
w 2015 roku przypadła do spłaty kwota 
3.534.466,00 zł kredytów (kredyt pro-

longowany z 2014 r. – 999.000 zł i pla-

nowany na rok 2015 – 2.533.466 zł).

Budżet za rok 2014 został zamknięty 
deicytem w wysokości 3.327.279 zł co 
skutkowało koniecznością zaciągnię-

cia kolejnego zobowiązania w kwocie 
3.000.000.

W samym tylko 2015 roku koniecz-

na była ponadto spłata m.in.
– 320.000 zł na rzecz zadłużenia 

SPZOZ
– 533.560  zł na rzecz zadłużenia wo-

bec wspólnot mieszkaniowych
– 720.000 zł na rzecz zwrotu nakładów 

orzeczonych wyrokiem sądowym
– 225.000 zł na rzecz zwrotu nakładów 

ustalonych w ugodzie sądowej
– 200.000 zł tytułem kar administra-

cyjnych naliczonych za zwłokę 
w związku z wydaniem decyzji dot. 
inwestycji celu publicznego.
Jeszcze w 2016 spłacono m.in.:

– kolejne 500 tys. z tytułu  ugody sądo-

wej dotyczącej zwrotu nakładów – II 
rata

– 324.000 z tytułu zadłużenia we 
wspólnotach mieszkaniowych

Oddłużenie miasta to nie tylko spła-

ta kredytów. To odzyskanie płynności 
inansowej,odzyskanie możliwości za-

bezpieczenia wkładu własnego na cele 
inwestycyjne, to odzyskanie możliwo-

ści regulowania zobowiązań. Oddłu-

żenie miasta to również prowadzenie 
takiej gospodarki która eliminuje wy-

stępowanie strat inansowych. Jeszcze 
w czerwcu 2014 MZGL miał 2,6 mln 
zadłużenia. Do końca 2014 roku spół-
ka SPORT wygenerowała 4,7 mln de-

icytu. Teraz oba podmioty przynoszą 
dochód.

Dziś spłata kredytów jest realizo-

wana na bieżąco. Raty kapitałowe wy-

noszą 1.196.000 w skali roku. W 2014 
raty wynosiły 2.533.466. Niewątpliwie 
zmniejszenie rat kapitałowych i uwol-
nienie w ten sposób dodatkowych środ-

ków inansowych jest również elemen-

tem szerzej pojmowanego oddłużenia 
miasta.

Domki dla wolno żyjących kotów
Cztery nowe domki dla żyją-
cych na wolności kotów powstały 
w Szklarskiej Porębie. Zwierzaki 
nie będą musiały już szukać schro-
nienia w piwnicach, szopach czy 
pod samochodami.

Wolno żyjące koty w Szklarskiej 
Porębie będą miały nowe schronienia. 
Miasto zakupiło cztery nowe budki, 
które zostały już rozstawione w róż-

nych punktach. Drewniane domki są 
ocieplane. Będą chronić swoich lokato-

rów przed zimnem, deszczem, wiatrem 
i śniegiem.

W Szklarskiej Porębie żyje sporo 
bezpańskich kotów. Z pomocą ludzi, 
którzy regularnie je dokarmiają radzą 
sobie całkiem dobrze. Problemy zaczy-

nają się wraz ze spadkiem temperatur, 
gdy zaczyna doskwierać mróz. Wów-

czas koty szukając ciepła wchodzą do 
piwnic skąd są przeganiane, czy też pod 

samochodami, gdzie często giną gdy 
auto rusza.

Wolno żyjące koty są bardzo po-

żyteczne,  pomagają bowiem walczyć 
ze szkodnikami – odstraszają szczu-

ry, myszy. Niestety w wielu miejscach 
koty bywają przyczyną sąsiedzkich 
konliktów, gdy jedni je dokarmiają, 
a innym przeganiają. Taki domek jest 
więc idealnym rozwiązaniem – mówi 
Magdalena Zajączkowska, inspektor ds. 
Ochrony Środowiska z Urzędu Miej-
skiego w Szklarskiej Porębie. Domki są 
solidne i wygodne w obsłudze. Społecz-

ni opiekunowie bardzo je sobie chwalą. 

Mamy nadzieję, że koty też szybko się 
zaaklimatyzują – dodaje. 

Zgodnie z ustawą o ochronie zwie-

rząt: „zwierzęta wolno żyjące stanowią 
dobro ogólnonarodowe i powinny mieć 
zapewnione warunki rozwoju i swobod-

nego bytu (Art. 21.)  Nie należy takich 
kotów oswajać na siłę i zamykać w celu 
ich udomowienia. Również wyłapywa-

nie kotów wolno żyjących i umiesz-

czanie w schroniskach jest łamaniem 
prawa i przykładem bezmyślności. Te 
zwierzęta kochają swobodę – klatka 
w schronisku jest dla nich męką, a stały 
kontakt z człowiekiem – powodem do 
stresów. 

Budki dla kotów to nie jedyne dzia-

łania jakie są podejmowane w Szklar-
skiej Porębie. Miasto zakupiło również  
czytnik mikro chipów dla psów. Co 
pomaga szybko odnaleźć właścicieli 
i uniknąć  wywozu psów znalezionych 
na terenie miasta do schroniska.
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O zmianach w studium  
– 20 ha DlA DeWelOPeRóW! 

czyli wyborcze Hot Newsy
„Przeszło 20 ha terenów miejskich prze-

znaczono na zabudowę apartamentowcami” 
– to jedno z głośniejszych haseł minionej 
kampanii wyborczej. Ile było w nim prawdy? 

Konieczność zmiany Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego, które zostało uchwalone 
w 2016 r. podyktowana została niemożno-
ścią uchwalenia Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego dla terenów 
Białej Doliny związaną z wydanymi w okre-
sie od 2003 do 2015 r. decyzjami o warun-
kach zabudowy. Rozpoczęte wówczas prace 
nad planem miejscowym zostały zawieszo-
ne, celem uchwalenia zmiany studium dosto-
sowującej jego zapisy do zapisów wydanych 
w minionych latach decyzji WZ.

Co prawda istnieje formalna możliwość 
uchwalenia planu miejscowego zgodnego 
z niezmienionym studium i nierespektujące-
go praw nabytych, jakim są wydane decyzje 
o warunkach zabudowy, a także ich wyga-
szenie z uwagi na niezgodność z zapisami 
MPZP. Jednak z uwagi na wiele uprawnień, 
jakie uzyskuje właściciel decyzji WZ wsku-
tek jej wydania (decyzja WZ wydana przy-
kładowo na terenach rolniczych, zmienia 
charakter działki, umożliwiając m.in. jej za-
budowę lub podział na działki mniejsze niż 
3000m2 (minimalna powierzchnia działki 
rolnej), rozwiązanie powyższe naraziłoby 
Miasto Szklarska Poręba na szereg roszczeń 
cywilnych związanych z obniżeniem warto-
ści nieruchomości, dla których zapisy planu 

nie respektowałyby zapisów ostatecznych 
decyzji o warunkach zabudowy.

Analiza orzecznictwa cywilnego  (vide 
np. wyrok Sądu Najwyższego sygn. akt II 
CSK 98/13 z dnia 11 listopada 2013 r., zasą-
dzający kwotę 19.448.500 zł, za nieuwzględ-
nienie wydanej decyzji WZ w uchwalonym 
planie miejscowym) wskazuje wyraźnie, że 
Gminy, które nie ujmowały zapisów decyzji 
WZ w planach miejscowych, przegrywały 
sprawy cywilne o odszkodowanie z tytułu 
obniżenia wartości nieruchomości, poniesie-
nia kosztów opracowania dokumentacji pro-
jektowej, czy też utraty przyszłych korzyści. 
A zasądzone kwoty odszkodowań przekra-
czały nierzadko kwotę połowy rocznego bu-
dżetu Miasta Szklarska Poręba. Jednocześnie 
nieuwzględnienie wydanych w latach 2003-
2015 decyzji WZ skutkuje utratą zaufania do 
organów władzy publicznej z uwagi na nie-
respektowanie praw nabytych. 

Wydane decyzje WZ w większości przy-
padków dotyczyły budowy obiektów jedno-
rodzinnych bądź pensjonatowych. Należy 
stanowczo podkreślić, że w trakcie postę-
powania administracyjnego zmierzającego 
do wydania decyzji WZ, organ prowadzący 
postępowanie nie może powoływać się na 
zapisy Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, z uwa-
gi na fakt, iż Studium nie jest aktem prawa 
miejscowego. Skutkuję to w wielu przypad-
kach koniecznością wydania decyzji WZ 
niezgodnej z jej zapisami, a co za tym idzie 

uniemożliwia w wielu przypadkach uchwa-
lenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, który musi być zgodny z za-
pisami studium. 

Biorąc pod uwagę powyższe gmina ma 
do wyboru dwa rozwiązania:

– nierespektowanie praw nabytych, ja-
kie daje wydana decyzja WZ (opracowanie 
planu zgodnego ze studium, ale niezgodnego 
z decyzją), oraz wypłatę ewentualnych od-
szkodowań właścicielom nieruchomości;

– zmianę studium, w zakresie jakim 
uwzględniałaby ona wydane decyzje WZ, 
oraz w kolejnym kroku uchwalenie w opar-
ciu o zmienione studium, miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego.

Jednocześnie wbrew twierdzeniom nie-
których osób, jakoby 20 ha terenów Białej 
Doliny zostało przeznaczone pod zabudo-
wę apartamentową, zauważyć należy, że 
w zapisach uchwalonego 28 września 2018 
roku miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla Białej Doliny nowa zabu-
dowa mieszkalna wielorodzinna została do-
puszczona jest tylko  i wyłącznie na terenach 
dla których w zeszłych latach wydane były 
takie decyzje WZ i pozwolenia na budowę 
(rejon kilku działek przy ulicy Żeromskiego 
obejmujący oraz kilku działek przy ul. Izer-
skiej). 

Reasumując, zmiana studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego dokonana w 2016 roku miała na 
celu tylko  i wyłącznie uwzględnienie praw 
nabytych właścicieli decyzji WZ, oraz unik-
nięcie roszczeń cywilnych, natomiast twier-
dzenie, że zmiana studium obliczona była na 
otwarcie się Gminy na deweloperów i umoż-
liwienie  budowy apartamentowców jest 
czystej maści populizmem, obliczonym na 
wykorzystanie niewiedzy mieszkańców oraz 
uzyskanie wysokiego wyniku w wyborach 
samorządowych.

Referat Planowania Przestrzennego  
i Nieruchomości
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Rok pracy projektowej za nami! 
Projekt Aktywni, zintegrowani, 
silniejsi szansą na rozwój! 

Czy po roku pracy jego uczestnicy 
to potwierdzają? Może zadają sobie py-

tanie: czy było warto tak ciężko praco-

wać...? 
Czas bilansów zbliża się nieuchron-

nie, jest planowany na grudzień 2018. 
Wówczas po raz drugi, w pięknym i go-

ścinnym obiekcie Karkonoskiego Par-

ku Narodowego, 
w Karkonoskim 

Centrum Eduka-

cji Ekologicznej 
w Szklarskiej Po-

rębie, uczestnicy 
projektu będą 
pogłębiać wiedzę 
o przyrodniczych 
i krajobrazowych 
skarbach nasze-

go regionu.  Na-

stępnie wspólnie 
z władzami mia-

sta - beneicjen-

tem projektu jest 
Miasto Szklar-

ska Poręba oraz z załogą Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej realizu-

jącą działania, podejmą się podsumo-

wania całości, w tym zmian jakich do-

świadczyli. 

W tej chwili jednak cała uwaga 
większości uczestników skoncentrowa-

na jest na przygotowaniach do egzami-
nów z prawa jazdy kategorii B i C. Eg-

zamin na prawo jazdy, choć obrośnięty 
wieloma mitami, da się szczęśliwie 
zdać – dokonała tego Pani Agata i to za 
pierwszym podejściem. Gratulujemy!  
Inne trzy uczestniczki, również nie mu-

szą się już stresować ocenami, szczęśli-
wie zakończyły swój kurs egzaminem 
państwowym -Pani Anno, Ludmiło 
i Marleno chylimy głowy w uznaniu. 

Finał już blisko, ale wciąż jeszcze 
pozostały zadania do zrealizowania, 
w tym praca wolontariuszy na rzecz in-

nych. Jest to praca nieodpłatna ale za to 
przynosząca wiele radości i satysfakcji. 
Takie spostrzeżenia uczestników od-

notowujemy niemalże od pierwszych 
wspólnie realizowanych wydarzeń - 
zdjęcia z nich mówią same za siebie. 

Najtrudniej jest zwykle tuż przed 
ważnymi rozstrzygnięciami, jednakże 
na podstawie doświadczeń z rocznej 
współpracy, mamy głębokie przekona-

nie o Waszych umiejętnościach radze-

nia sobie ze stawianymi przez życie 
(i projekt) wyzwaniami.   Mocno trzy-

mamy kciuki i czekamy na dobre infor-
macje oraz radosny inał

     

 Elżbieta Pawłowska 

 wraz z Załogą MOPS
Koordynator Projektu 

Aktywni, zintegrowani, silniejsi

P R O J E K T  Aktywni, 
zintegrowani, silniejsi!

współinansowany ze środków europejskiego Funduszu  
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i Miasta Szklarska Poręba

Patriotyczne śpiewanie w Sasance
W gościnnym hotelu SASANKA, dzięki uprzejmości gospodarz obiektu Rafała Wróblewskiego, spotkaliśmy 
się 8 listopada na zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską wieczorze muzycznym. 

Repertuar stanowiły pieśni legionowe, patriotyczne oraz piosenki 
z dwudziestolecia międzywojennego w wykonaniu chóru PORĘBIANIE.

Wspólne śpiewanie w rodzinnej atmosferze spowodowało, że przesym-

patyczny wieczór upłynął nam (za) prędko. Między utworami kosztowa-

liśmy poczęstunek ufundowany wspólnie przez SASANKĘ i Bibliotekę 
Miejską. Uczestnicy składają wszystkim zaangażowanym w organizację 
wieczoru podziękowania, a Stanisławowi Leszczawskiemu również za 
przygotowanie repertuaru.
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Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości w Szklarskiej 
Porębie rozpoczęły się późnym rankiem 11 listopada 2018 r.

W kościele pw. Bożego Cia-

ła o godz. 915 chór PORĘBIANIE, 
z akompaniamentem i prowadzeniem 
Stanisława Leszczawskiego, odśpiewał 
pieśni legionowe. Wprowadziło to ze-

branych wiernych w podniosły i patrio-

tyczny nastrój.
Trzy kwadranse później uroczystą 

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odpra-

wił proboszcz paraii, ojciec Zygmunt 
Mikołajczyk. Patriotyczną homilię o mi-
łości ojczyzny wygłosił ksiądz dziekan 
Bogusław Sawaryn, proboszcz paraii 
pw. Św. Maksymiliana Kolbego.

NIeMAłO NAS ByłO

Pośród tego grona były dzieci i mło-

dzież szkolna, delegacje instytucji sa-

morządowych, kulturalnych, placówek 
oświatowych i przedsiębiorstw działają-

cych w mieście, także służb publicznych 
i instytucji państwowych oraz organiza-

cji pozarządowych. Każdy z przybyłych 
mógł wpisać się do pamiątkowej księgi 
Dla Niepodległej, przygotowanej przez 
Klub Integracji Społecznej i Świetlicę 
Środowiskową w Szklarskiej Porębie 
Dolnej wraz z animatorami i pracow-

nikami Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Można było wyrazić swój 
szacunek dla narodowych bohaterów, 
walczących o niepodległość, bądź uczu-

cia i doświadczenia z życia w lokalnej, 
szklarskoporębskiej wspólnocie. Byli 
i tacy, co deklarowali rozmaite gesty 
wobec naszej małej ojczyzny, albo skła-

dali życzenia. Księga była też okazją do 
podzielenie się troskami i problemami 
dnia codziennego. Wszak tworzą one 
i wzmacniają więzi społeczne służące 
przyjaznemu życiu i rozwojowi spo-

łeczności.
Nad naszymi głowami łopotała laga 

Polski – dar od Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Konfe-

ransjer odczytał dołączone do niej pre-

zydenckie przesłanie:
„Niech laga Rzeczypospolitej Pol-

skiej, symbol naszej tożsamości i pań-

stwowości oraz znak naszego przywią-

zania do Ojczyzny, którą współtworzą 
lokalne wspólnoty, będzie stale obecna 
pośród nas, a zwłaszcza w roku obcho-

dów stulecia odzyskania niepodległości. 
Niech w roku wielkiego narodowego 
jubileuszu biało-czerwona laga ozdobi 
nasze domy i połączy nas wokół wspól-
nego celu, jakim jest pomyślność i do-

bro Polski”.

DO HyMNU!

Nadszedł wyczekiwany moment – 
zegary wybiły południe i Szklarska Po-

ręba, podobnie jak tysiące miejscowości 
w Polsce, stanęła do hymnu. Z setek 
gardeł wydobyły się słowa Mazurka Dą-

browskiego, w pełnej jego wersji.
W okolicznościowym przemówie-

niu Burmistrz Mirosław Graf podzię-

kował wszystkim przybyłym: dzieciom, 
obywatelom miasta, gościom i tury-

stom. Przypomniał na wstępie słowa 
Marszałka Piłsudskiego sprzed 100 lat, 
podkreślając ile krwi obywatelskiej nie-

podległość Polski kosztowała, a przez to 
jak wielką wartość stanowi. Życzył też 
nam wszystkim, aby entuzjazm, który 
ogarnął Polaków przed stu laty, kiedy 
niepodległość stała się faktem, udzielił 
się nam i dziś.

„Niech to święto łączy nie tylko nas 
tu zgromadzonych, niech łączy wszyst-
kich Polaków”, powiedział burmistrz. 
„Jest to także dzień skłaniający do re-

leksji nad wartością wolności. A wol-
ność to odpowiedzialność. Wolność to 
wyzwanie, któremu tak trudno spro-

stać”, dodał Mirosław Graf.

NA-StO-lAtKOWIe

Żadna uroczystość nie może się od-

być bez części artystycznej. Nie dlatego, 
że takie są obyczaje. Występ kogoś, kto 
bardzo się stara, przygotowywał się spe-

cjalnie na taką okazję, włożył w to wiele 
czasu i pracy, nie tylko jest hołdem, ale 
też podnosi wartość uroczystości. A jeśli 
artystami są dzieci – tym bardziej miło 
się ogląda takie występy.

Najmłodsi mieszkańcy Szklarskiej 
Poręby, wychowankowie Oddziału 
Przedszkolnego przy Szkole Podstawo-

wej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki: Blan-

ka Drzymała, Filip Modzelewski, Emi-
lia Buchla, Magdalena Banasik i Natalia 
Wilczopolska, wyrecytowali i zaśpiewa-

li wiersz M. M. Skrobacz pt. „Polska” 
oraz piosenkę „Mój dom”.

Kolejnym zespołem artystycznym 
były dzieci z Przedszkola Samorządo-

wego nr 2. Piosenkę pt. „Jestem Pola-

kiem” zaśpiewały Króliki i Tygrysy, 
czyli: Amelia Graf, Julian Trojanowski, 
Aldona Gondek, Amelia Zawadziłło, 
Tymon Mucha i Oliwier Jachimowicz. 
Po gromkich brawach przed publiczność 
wyszli soliści. Wiersz pt. „Barwy ojczy-
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ste” Czesława Janczarskiego wyrecyto-

wała Ada Sinnicka, a wiersz pt. „Ojczy-

zna” Włodzimierza Domerackiego – Jan 
Ciszewicz. Te występy podsumowała 
piosenka „Co to jest niepodległość” 
wyśpiewana przez Zuzannę Boewertdt. 
Znów rozległy się głośne oklaski.

Zasłużyli na nie również uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wlastimi-
la Hofmana. „My pierwsza brygada” 
wykonana przez duet Mateusza Glenia 
i Michała Tańskiego, przyniosła chłop-

com laury w Szkolnym Konkursie Pieśni 
Patriotycznej. Po recytacji „Niepodle-

głości” Piotra Radziwiłłowicza, występy 
zakończył Taniec Niepodległości z laga-

mi Polski, wg choreograii nauczycielek 
klas II.: Magdaleny Drzymały i Agaty 
Janas, w wykonaniu zespołu tanecznego 
uczniów klas II. Szkoły Podstawowej nr 
1 im. Tadeusza Kościuszki.

Nie był to jednak jedyny przejaw 
kulturalno-edukacyjnej działalności 
młodego pokolenia porębian. Na Skwe-

rze Jana Pawła II prezentowane były 
prace plastyczne wykonane na Szkolny 
Konkurs Narodowego Święta Niepod-

ległości. Zaś uczniowie Szkoły Podsta-

wowej nr 1 napisali pod kierunkiem na-

uczycielek Izabeli Michalik i Anny Szy-

dłowskiej, tomik wierszy zatytułowany 
„100 wierszy na 100. lecie Niepodle-

głości”. Pierwszy egzemplarz otrzymał 
Pierwszy Obywatel Szklarskiej Poręby. 
Wraz z autorami tomik miastu przeka-

zała dyrektorka szkoły Justyna Kozik. 
Kolejne egzemplarze zbioru otrzymały: 
Miejska Biblioteka Publiczna, Miejski 
Dom Kultury, Sportu i Aktywności Lo-

kalnej oraz biblioteki szkolne. Każdy 
zainteresowany patriotyczną twórczo-

ścią młodych kościuszkowców, może 
się z nią zapoznać w czytelni szkolne.

Ostatnim, jakże pięknym akcentem 
uroczystości, było złożenie kwiatów 
pod pomnikiem bohaterów. Wiązankę 
w imieniu wszystkich obywateli Szklar-

skiej Poręby złożył Burmistrz Miasta 
Mirosław Graf, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Krzysztof Jahn i Komendant 

Straży Miejskiej Andrzej Suchta. Wią-

zankę biało-czerwonych kwiatów prze-

słaną przez Posłankę na Sejm RP Zoię 
Czernow, złożyli pracownicy Urzędu 
Miejskiego. Kwiaty złożył również 
Józef Wojtaś – członek Związku Kom-

batantów Rzeczypospolitej, uczest-
nik walk okresu II wojny światowej. 
Pod pomnikiem legły także bukiety od 
członków Zarządu lokalnej komórki 
Polskiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów, od członków miej-

skiego koła Prawa 
i Sprawiedliwości, 
od pracowników 
i podopiecznych 
Przedszkola Sa-

morządowego nr 
2, od wychowan-

ków i opiekunów 
Domu Dziecka 

im. Marii Ko-

nopnickiej, od 
uczniów i wycho-

wawców Szkoły 
Podstawowej nr 

1 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 i Ze-

społu Szkół Ogólnokształcących i Mi-
strzostwa Sportowego, a także wycho-

wanków i opiekunów Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego, od komen-

danta i policjantów z Komisariatu Poli-

cji, od studentów Uniwersytetu Trzecie-

go Wieku, od kierownictwa i pracow-

ników Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
od pracowników Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, od kierownic-

twa i pracowników Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, od członków Sto-

warzyszenia SENIOR 60, od prezesa 
Zarządu Izerskiego Centrum Pulmono-

logii i Chemioterapii IZER MED, od 
Zarządu spółki SPORT, od pracowni-
ków Nadleśnictwa Szklarska Poręba, 
od członków Rady Paraialnej Paraii 
pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
od dyrekcji i pracowników Miejskiego 
Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności 
Lokalnej oraz przyniesione przez wielu 
mieszkańców i gości miasta.

Tak dobiegła końca druga, podniosła 
i oicjalna część obchodów setnej rocz-
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nicy odzyskania niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską. Anita Kacz-

marska, dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, 
zaprosiła zgromadzonych do kolejnej, 
sportowo-rekreacyjnej części radosnego 
święta. Marszobieg zakończony pikni-
kiem patriotycznym Dla Niepodległej 
przy rzeźbie STO TON był integracyj-
nym, rodzinnym i na wskroś aktywnym 
sposobem uczczenia doniosłej rocznicy. 
Zwłaszcza, że marszowo-biegowe zma-

gania nie były rywalizacją – ze wspól-
nego startu, bez pomiaru czasu, to po 
prostu świetna okazja do poruszania 
ciała na rześkim powietrzu. Była harto-

waniem ducha i ciała.

WSPólNIe 
MOżNA WIele

Wart podkreślenia jest udział w uro-

czystości licznej grupy młodych dru-

hen i druhów z Młodzieżowej Drużyny 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Po raz 
pierwszy obchody Święta Niepodle-

głości w Szklarskiej Porębie uświetniła 
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocła-

wiu, wystawiając wartę honorową.
Słowa uznania i serdecznych po-

dziękowań należą się Ochotniczej 
Straży Pożarnej za dekorację miasta 
lagami, wychowankom i wychowaw-

czyniom Domu Dziecka im. Marii Ko-

nopnickiej za wykonanie kotylionów 

w barwach narodowych i upięcie ich 
na piersiach dumnych mieszkańców, 
co sprawiło wielką radość i napełniło 
wzruszeniem; Paraii pw. Bożego Cia-

ła za przygotowanie religijnej części 
obchodów, Urzędowi Miejskiemu za 
organizację obchodów wg scenariusza 
opracowanego przez sekretarza miasta – 
Feliksa Rosika, Szczepanowi Zającowi 
za nagłośnienie, Wojciechowi Zarówne-

mu za sprawne poprowadzenie całości, 
a wszystkim uczestnikom – za akt pa-

triotyzmu, jedności i solidarności.
Miejmy nadzieję, że 200. roczni-

cę nasi potomni będą obchodzić w nie 
mniej radosnej atmosferze, w bezpiecz-

nej i pokojowej Polsce.
Arkadiusz Lipin

Niedzielny Piknik Sportowy
Aura postanowiła spłatać zimo-
wego psikusa i zaplanowany na 28 
października Niedzielny Piknik 
Sportowy zamiast planowo odbyć 
się na ORlIKU, odbył się na hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej Nr 1.

Bezapelacyjnie wszystkim tym, 
którzy stawili się, 
aby aktywnie i miło 
spędzić czas należą 
się wyrazy uzna-

nia, pierwszy atak 
zimy nie był im 
straszny. Dziękuje-

my Naszym wier-

nym odbiorcom za 
obecność i wspólną 
zabawę. Było kame-

ralnie, integracyjnie 

i wielopokoleniowo. Takie wydarzenia 
pokazują, że wiek nie gra roli, a wspól-
na zabawa i aktywny wypoczynek 
łączy. Największe emocje  budził  pił-
karski mecz kobiet – w końcu dzieci 
mogły się odwdzięczyć swoim mamom  
gromkim dopingiem za wsparcie jaki 
otrzymują od nich na co dzień kie-

dy to one rywalizują. Spotkanie 
sędziował Burmistrz Szklarskiej 

14 listopada żegnaliśmy 

elżBIetę SOCHACKą 

wieloletnią pracownicę Urzędu 
Miejskiego w Szklarskiej Porębie. 
Pracując na stanowiskach geodety 
miejskiego a ostatnio inspektora ds. 
gospodarowania nieruchomościa-
mi prowadziła wszystkie istotne 
sprawy gospodarki miejskiej. Była 
przykładem odpowiedzialnego i fa-
chowego urzędnika. Zapamiętamy 
Ją jako ciepłą osobę, która nie od-
mawiała pomocy drugiemu czło-
wiekowi
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Retro Boze Narodzenie
k o n c e r t  n o w o r o c z n y

sprzedaż :
www.kupbilecik.pl°
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu °

  i Aktywności Lokalnej 
  tel. 757173614, 
  e-mail sekretariat@mok.szklarskaporeba.pl

Poręby, któremu serdecznie 
za to dziękujemy.
Symboliczny przechodni 

Puchar MOKSiAL-u traił 
na ręce najmłodszej żeńskiej 
zawodniczki Laury Gadaw-

skiej. Najmłodszy uczestnik 
dziecięcych zmagań Stasiu 
miał niespełna  2,5 roku, co 
nie przeszkodziło mu, aby 
ukończyć wszystkie zaplano-

wane tego dnia konkurencję.
Rozstaliśmy się z podwyż-

szonymi poziomami endorin 
i uśmiechem na ustach, nikt 
głodny do domu nie wrócił 
bowiem w streie „regenera-

cji” na uczestników czekały 
wypieki i przeróżne owoce.

Dziękujemy Pani dyrek-

tor SP Nr 1 za udostępnienie 
Sali gimnastycznej, naszym 
animatorom Pawłowi i Mag-

dzie za wsparcie i Fundacji 
„KOBOLT” za zaangażowa-

nie przy organizacji tego wy-

darzenia. 

(tekst i foto:MOKSiAL)
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Spotkanie z Robertem Rientem
Wielu mieszkańców Szklarskiej 
Poręby przybyło 16 listopada na 
spotkanie z Robertem Rientem 
pisarzem, podróżnikiem, dzienni-
karzem i felietonistom.   

Dwie jego najnowsze książki „Du-

chy Jeremiego” i „Przebłysk” były te-

matem pasjonującej rozmowy o jego pi-

sarstwie, poszukiwaniach duchowych, 
podróżach przez świat, inspiracjach 
i objawieniach. Robert, którego przed-

ostatnia powieść „Duchy Jeremiego” 
została nominowana do prestiżowej li-
terackiej nagrody Nike, mówił również 
jak znacząca jest dla niego Szklarska 
Poręba, w której przeżył lata swej mło-

dości. 
Spotkanie prowa-

dziła Anita Kaczmarska 
razem z pisarką Joanną 
Marią Chmielewską. 
Bardzo dziękujemy 
Robertowi za przyjazd, 
niezwykle inspirują-

ca rozmowę, a przede 
wszystkim za najlepsze 
książki jakie ostatnio 
czytaliśmy. 

W ramach zbliżają-

cego się Festiwa-

lu Trójka Górom 
pisarz opowie 
o swojej podróży 
koleją transsybe-

ryjską, do Tajlandii, Malezji, Nowej 
Zelandii, Peru i Wyspy Wielkanocnej. 
Jest fantastycznym narratorem i nie 
wolno tej opowieści przegapić :-)) Nie-

długo przed nim kolejna podróż Burki-
na Faso wiecej https://zrzutka.pl/afryk.   
Spotkanie odbyło się w ramach projek-

tu Kulturalne Karkonosze, który przez 
całą jesień realizuje Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej 
przy udziale Stowarzyszenia Lokalni 
Niebanalni. Projekt współinansowany 
jest przez Urząd Marszałkowski Woje-

wództwa Dolnośląskiego.
(MOKSiAL)

Co nam w duszy gra?
Okazało się podczas kon-
certu Retrofonik jaki 
miał miejsce 8 listopada 
w Szklarskiej Porębie. 

Była to absolutna świa-

towa prapremiera :-). Bo-

wiem zespół w tym składzie 
i z takim repertuarem zagrała 
po raz pierwszy. Rertrofonik 
zabrał nas w muzyczną podróż 
w czasie do najpiękniejszych 
standardów muzyki światowej 
i polskiej. Piosenki klimatycz-

nie, a zarazem przebojowo zaśpiewane 
przez Ewelinę Goryaską i Annę Ka-

tarzynę Jiruska porwały publiczność, 

która zgotowała zespołowi owacje na 
stojąco. 

Koncert „Retro granie na zawołanie 

– co nam w duszy gra?” był elementem 
dużego projektu realizowanego przez 
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Ak-

tywności Lokalnej w Szklarskiej 
Porębie przy udziale Stowarzy-

szenia Lokalni Niebanalni pn. 
Kulturalne Karkonosze. Projekt 
ten ma na celu  zaprezentować 
utalentowanych mieszkańców 
Szklarskiej Poręby. W ramach 
projektu jeszcze przed nami wer-
nisaż wystawy „Znikająca ar-
chitektura Domów Sudeckich”. 
Więcej na www.moksial.pl 

(MOKSiAL)

Projekt Kulturalne Karkono-
sze doinansowywany jest ze 

środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności lokalnej oraz Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki serdecznie zapra-

szają na Wernisaż Wystawy pn. „Znikająca Architektura Domów Sudeckich” Prezentowana wystawa jest 
efektem  prac uczestników warsztatów, które odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej.
Warsztaty architektoniczne z „Budowania Modeli Domów Sudeckich” prowadziła architektka Ewelina Markiewicz, nato-

miast warsztaty „Architektura Zatopiona w szkle” odbyły się pod kierunkiem Edyty Kulli artystki szkła. Podczas wydarzenia 
zostanie zaprezentowana także wystawa fotograiczna Gabi Zając i Bartka Wójcikiewicza. Warsztaty zostały zrealizowane 
w ramach projektu Kulturalne Karkonosze – Ścieżki tożsamości. Projekt  został doinansowany ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalni – Niebanalni w Szklarskiej Porębie.

7 grudnia 2018 • miejsce: Sudeckie Centrum Kultury i Sztuki, ul. Grabskiego 5 (dw. Pstrowskiego) • godz. 18:00
kontakt: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności lokalnej w Szklarskiej Porębie, tel. 75 717 36 14, kultura@mok.szklarskaporeba.pl
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PRACUŚ
Zrobiłbym nie mało
gdyby
chcieć się chciało

Możliwość
Można by było
skały kruszyć
tylko trzeba

d,,,,ę ruszyć
Andrzej Ślazyk

żAl 
Mam żal do czasu, 
bo się nie zmienia....
siedzi na tronie 
nadęty szczeniak
i  patrzy na nas 
tym swoim wzrokiem

jak przemijamy
pod jego bokiem.... 
mógłby na chwilę 
coś tam zatrzymać 
ale on twardo... 
swego się trzyma, 
powiedział do mnie 
moja kochana... 
tak całą wieczność
od nocy, do rana... 
przebywać z wami... 
nie... 
sprawa przegrana ??

           

  Ewa Stępień
 

OBRAZy W leSIe
Na skraju lasu
W otoczeniu drzew
Mieszka malarka

Co zna każdy krzew.

Mieszka tam z leśnikiem,
Który drzew pilnuje
Lecz ona jest artystką
I pięknie maluje.

Gdy majowe słonko
Ogrzewa nas co dzień
Malowidła Ireny
Łażą po ogrodzie.

Jej obrazy w słońcu
Nabierają życia
Pachną i mrugają
Zewsząd do nas skrycie.

Nie chcą być zamknięte
W ciasnych pokojach
Uradowane i chętne
Wypełzły po schodach.

Galeria wśród kwiatów
Pomiędzy trawami
Obrazy zachwycają
Mówią z przechodniami.

Mknący rowerzysta
Aż przyhamowuje
Rozglądając się cieszy
– Któż tak pędzlem czaruje!
Szemrzący obok strumyk
Mruczy w swej głębinie
-Malarski-cud zakątek!
I dalej gdzieś płynie.

Kumplując się przyrodą
Artystyczna Jej dusza
Barwami obrazów

Spacerowiczów wzrusza

Biegnie tamtędy
Ścieżka ma ulubiona
Idąc więc na spacer
Czuję się wzruszona.

Takim krajobrazem
Przy ptaków śpiewie
Błogo się upajam
Z wiatru powiewem.

Jadzia Butrym
Mój Ogródek w słońcu
Choć maleńki ale mój
Takie me królestwo
Kwiaty kwitną
Pną się w górę
Mieniąc się barwami
Pukają do okna
Och radości tyle
Patrzę
Wieczorem gotowe do spania
Zamykają swoje płatki
A ja okna moje

SAlONIK lIStOPAD Odpoczniemy od słonka
Rankiem
Przywitamy się znowu
I znowu

Aż minie ich czas
Nie zakwitną więcej
Łza się w oku zakręci
Spadnie jak ranna rosa
Lecz nic to
I mój czas przeminie
Przeminie

Na pewno
Bożena Czesna

lIMeRyK DlA JASIA P.
Pewien Janek ze Szklarskiej 
Poręby
Twórczości mojej śledzi zręby
i od kariery mej zarania
wciąż mnie namawia do pisania
więc piszę słowa trwałe jak 
dęby

Joanna Hammer-Ślazyk
 



Wydawca: Miasto Szklarska Poręba, ul. Granitowa 2, tel. 75 75 47 700. Strona www: www.szklarskaporeba.pl
Redakcja: zespół Urzędu Miejskiego. Redaktor odpowiedzialny: Robert Kotecki, biuletyn@szklarskaporeba.pl
Skład: AD REM, Jelenia Góra; Druk: Związek Gmin Karkonoskich, www.zgk.karkonosze.eu; Nakład: 1200 szt.

WeRSJA eleKtRONICZNA BIUletyNU NA  PODSZReNICA.INFO


