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7  f il ar ów 
g o s p o d a r n e j  S z k l a r s k i e j  P o r ę b y

Szanowni Państwo!
Cztery lata temu daliście mi szansę. Już 
wkrótce to Wy postanowicie, czy chcecie bur-
mistrza niezależnego, pracowitego, odważne-
go i słuchającego Mieszkańców. Burmistrza, 
który ma wizję otwartego miasta i odwagę, 
aby ją zrealizować. Burmistrza, który liczy się 
ze zdaniem Mieszkańców. To od Was dowie-
działem się jakie są potrzeby i oczekiwania.

Dlatego przedstawiam program, który wraz  
z kandydatami na radnych Rady Miejskiej kon-
sultowałem z Wami – mieszkańcami naszego 
pięknego Miasta. Potrzeby i propozycje zgła-
szane przez Mieszkańców pomogły nam zbu-

dować program 7 filarów na których chce-
my oprzeć budowę gospodarnej Szklarskiej  
Poręby.

Wierzę, że oceniając moją dotychczasową 
pracę dacie mi Państwo szansę kontynuować 
rozpoczęte prace oraz mierzyć się z nowymi 
zadaniami. Wierzę, że dzięki mojej determina-
cji jestem w stanie spełnić Wasze oczekiwa-
nia. Trwa festiwal obietnic wyborczych, pod-
czas którego zostaniecie Państwo zasypani 
tysiącem pomysłów i obietnic. Po 4 latach 
kierowania Miastem mam inne spojrzenie – 
jestem w pełni świadomy potrzeb Mieszkań-
ców, wiem, że jeszcze bardzo wiele zostało 

do zrobienia. Mam jednakże satysfakcję pły-
nącą z dotychczasowej działalności – Miasto 
odzyskało płynność finansową, pozyskali-
śmy duże dotacje, ustabilizowaliśmy budżet. 
Teraz, w oparciu o osiągniętą stabilizację oraz 
wiedzę możemy kontynuować pracę nad pod-
noszeniem jakości naszego życia. Gwarantu-
ję, że przedstawione w programie założenia 
są do zrealizowania. Mam nadzieję, że razem 
z Wami, mieszkańcami zrobimy jeszcze bar-
dzo dużo dobrego!

Mirosław Graf 
Burmistrz blisko Mieszkańców
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Zarządzanie miastem musi być w pełni jawne, a strategiczne decyzje powinny zapadać ze szczególnym uwzględnieniem 
opinii mieszkańców. Podstawowym instrumentem zdobywania wiedzy o potrzebach mieszkańców będą systematyczne 

konsultacje.

Woda i ścieki – po raz pierwszy od lat nie było 
podwyżki cen, co więcej, cena wody nieznacznie, 
ale jednak spadła. Będziemy nadal pracować nad 
negocjacjami z KSWiK oraz w miarę możliwości 
finansowych miasta zwiększać kwotę dopłat.

Dobra przestrzeń – zapewnienie standaryzacji 
infrastruktury na terenie całego miasta takiej jak 
chodniki, oświetlenie czy melioracja. Uporząd-
kowanie polityki i gospodarki przestrzennej na 
poziomie lokalnym – uchwalenie planu zagospo-
darowania przestrzennego. Na ostateczny wygląd 
przestrzeni powinni mieć wpływ nie tylko jej pro-
jektanci, ale też użytkownicy. Dlatego wprowa-
dzimy spacery badawcze, podczas których to 

grupy mieszkańców (seniorzy, matki z dziećmi, 
osoby niepełnosprawne) będą decydowały o roz-
mieszczeniu ustawieniu ławek, czy wyznaczeniu 
przejść dla pieszych. Dobra przestrzeń to również 
ochrona krajobrazu, czyli podjęcie działań, któ-
re doprowadzą do uzyskania estetycznej, pięknej 
przestrzeni miejskiej, tworzącej dobry wizerunek 
całej gminy.
Uporządkowanie przestrzeni Szklarskiej Poręby 
uchroni przed nieprzemyślaną zabudową apar-
tamentową.

Centralny rejestr umów – mieszkańcy mają pra-
wo wglądu w działalność i wydatkowanie środ-
ków publicznych przez władze miejskie. Wpro-

wadzenie rejestru to najprostsze rozwiązanie do 
wykazania na co przeznaczane są publiczne środ-
ki oraz zawierałby informacje o m.in.: umowach 
na inwestycje, zadania i zamówienia publiczne czy 
konkursy. 

Kompetencje=awans – otworzenie ścieżki awan-
su wykwalifikowanym i kompetentnym urzędni-
kom niższego szczebla. Przeprowadzanie konkur-
sów na najważniejsze stanowiska kierownicze.

OpenData, czyli ile kosztuje gmina? – dedyko-
wana zakładka na miejskim portalu internetowym 
oraz coroczne transparentne wydawnictwo w for-
mie elektronicznej, z którego mieszkańcy mogą 
dowiedzieć się, jakie kwoty i na jakie cele były 
wydawane z budżetu gminy.

Mobilna Aplikacja Miejska – dwukierunkowa, 
bezpłatna aplikacja oparta na rozbudowie funkcjo-
nującego systemu SMS, dzięki której mieszkańcy 
otrzymują bieżące informacje o wydarzeniach, 
ostrzeżeniach, konsultacjach, itp., ale przede 
wszystkim w błyskawiczny sposób zgłaszają np. 
do urzędu informacje o problemach występują-
cych na terenie gminy. Mobilna Aplikacja, stwo-
rzona wspólnie z bazą gestorską umożliwi rów-
nież informowanie Turystów o wolnych miejscach 
noclegowych, atrakcjach, nadchodzących wyda-
rzeniach.

Podatki – uszczelnienie sytemu podatków wpły-
wających do kasy Miasta (w tym z tytułu wynaj-
mów krótkoterminowych). Uczciwość i przejrzy-
stość podatkowa.

Budżet partycypacyjny (obywatelski) – Miesz-
kańcy muszą mieć możliwość bezpośredniego 
decydowania o tym, na co zostaną wydane środki 
z budżetu. Każdy z mieszkańców ma realną szan-
sę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wi-
zerunek swojego otoczenia. Stabilizacja finansów 
pozwala w końcu na wydzielenie budżetu obywa-
telskiego.

Jeszcze lepsze 
zarządzanie
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Samorząd będzie realnie wspierać inicjatywy i działania stowarzyszeń i lokalnych przedsiębiorców, tworzyć faktyczne 
warunki rozwoju przedsiębiorczości i lokalnego rynku pracy, szczególnie branży turystycznej oraz przyciąganie nowych, 

atrakcyjnych inwestorów. Istotnym elementem prac samorządu jest skuteczne pozyskiwanie dotacji zewnętrznych. 

Dzielnicowe Forum Mieszkańców – systema-
tyczne spotkania (co najmniej 2 razy w roku) 
mieszkańców z radnymi rad dzielnic i rady miej-
skiej, władz miejskich i pracowników Urzędu 
Miasta.

mikroGRANTY – wsparcie finansowe dla pomy-
słów o charakterze kulturalnym, ekologicznym, 
sportowym i społecznym skierowane do 3 grup 
młodzieży, grup nieformalnych i stowarzyszeń. 
Szklarska Team – powołanie grupy działającej na 
prawach młodzieżowej rady miejskiej, skupiająca 
młodych, aktywnych ludzi chcących pracować 
na rzecz lokalnej społeczności.

Rada Kobiet – żadna z grup mieszkańców nie 
jest bardziej doświadczona w kwestiach edukacji, 
zdrowia czy wrażliwości na kwestie równoupraw-
nienia jak kobiety. Równe szanse zawodowe, 
przyjazne place zabaw, kwestia miejsc w żłob-

kach oraz nakładów na poradnie specjalistyczne 
dla dzieci to zagadnienia, co do których decydują-
cy głos powinny mieć zawsze mamy, lekarki czy 
nauczycielki.

Rada Turystyki – powołanie społecznej Rady 
Turystyki złożonej z przedstawicieli lokalnych 
przedsiębiorców oraz przedstawicieli branży tu-
rystycznej w celu ustalania programu wsparcia 
turystki w Szklarskiej Porębie. Razem możemy 
więcej!

Długotrwała strategia rozwoju – program roz-
woju miasta, który będzie opracowany w porozu-
mieniu ze specjalistami i konsultowany z miesz-
kańcami. Program, który wiązał będzie kolejnych 
włodarzy miasta i doprowadzi do realizacji za-
mierzonych inwestycji bez względu na aktualnie 
rządzącą opcję polityczną. Dobro mieszkańców 
ponad wszystko! 

Miasto obywatelskie  
i przedsiębiorcze
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Siłą Szklarskiej Poręby jest kapitał ludzki, w tym szczególnie rodzina. Planujemy rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. 
Na bieżąco dbać należy o kondycję zasobów mieszkaniowych, a wandalizm spotykać się musi z natychmiastowa reakcją 

służb miejskich.

Pogodny senior – to kompleksowy zestaw 
propozycji ulepszający codzienne życie 
starszych mieszkańców naszej gminy:

Dzienny dom pobytu seniora – utworzenie przy-
jaznego miejsca dla osób starszych, poszuku-
jących spokoju, wypoczynku i bezpieczeństwa. 
Wsparcie gminy przy utworzeniu i prowadzeniu 
domu seniora dla mieszkańców miasta.

Karta seniora – wprowadzająca ułatwienia do-
stępu do zasobów miasta, m.in. kultury, wy-
poczynku, sportu, rekreacji, turystyki, oświaty,  
a także zapewniające zniżki na usługi i towary 
oferowane przez instytucje w tym także prywat-
nych przedsiębiorców. Pozwoli to na skuteczną 
aktywizację i zwiększenia udziału seniorów w ży-
ciu miasta i gminy.

Taxi senior – możliwość skorzystania dwa razy 
w miesiącu z bezpłatnego transportu na terenie 
miasta np. do przychodni.

Bilans zdrowia seniora – raz do roku komplekso-
we badania pozwalające na odpowiednią profilak-
tykę seniorów.

Złota rączka – pomoc osobom starszym przy 
niewielkich awariach w domu takich jak: cieknący 
kran, wymiana żarówki, bezpiecznika, itp.

Program teleopieki – adresowany do osób sa-
motnych po 60. roku życia. To rozwiązanie po-
zwala seniorom na wezwanie pomocy w każ-
dych okolicznościach, niezależnie od tego, czy 
potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest 
bezpieczeństwo, zdrowie lub życie, czy też po-
trzebne jest innego rodzaju wsparcie.

Senior-patrol – osoby starsze są bardzo potrzeb-
ne lokalnej społeczności. Dzięki ich zaangażowa-
niu, spostrzegawczości oraz wolnemu czasowi  
i zgłaszania ubytków w infrastrukturze, zakłó-
ceń porządku, a także przekazywanie informacji  
o osobach potrzebujących pomocy.

Mama i dziecko – samorząd powinien 
wspierać każdego, kto podejmuje się wysił-
ku wychowania dziecka. Rodzicielstwo nie 
może wykluczać aktywności zawodowej, a 
infrastruktura gminna musi być przyjazna 
dla każdej rodziny:

Standard życia 
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Wspieramy mamy – wsparcie dla alternatyw-
nych form opieki nad najmłodszymi mieszkańca-
mi gminy: dzienny opiekun, klub dziecięcy, niania.

Karta dużej rodziny – wprowadzenie karty uła-
twiającej dostęp do zasobów miasta i jego infra-
struktury.

Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościa-
mi – odbywać się powinno przy pomocy 
szczególnego zaangażowania stowarzy-
szeń, fundacji, wolontariatu miejskiego  
i podmiotów ekonomii społecznych (spół-
dzielni socjalnych). Pakiet propozycji obej-
muje:

Dom Spotkań – stworzenie miejsca, w którym 
wdrożymy program „przerwy wytchnieniowej”; 
który będzie miejscem spotkań i opieki osób  
z różnymi niepełnosprawnościami dostosowany 
do pobytu dziennego.

Przyjazna administracja – stosowanie w zamó-
wieniach publicznych klauzuli społecznych.

Doradca zawodowy – uczniowie klas 7 i 8 po-
winni zostać objęci indywidualnym doradztwem, 
dzięki któremu stopniowo przygotują się do wy-
boru dalszej drogi kształcenia lub wyboru zawo-
du. Realizacja tego pomysłu zakłada współpracę 
z organizacjami społecznymi. 

Równamy szanse – opracowanie programu 
wsparcia dla dzieci potrzebujących szczególnego 
wsparcia, pomocy.

Uniwersytet Trzeciego Wieku – z radością bę-
dziemy wspierać inicjatywy chluby miasta, którą 
niewątpliwie jest Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Bilet do kultury – miasto dofinansuje szkołom 
wyjścia do teatrów, kin, galerii – co najmniej raz 
na semestr dla każdej klasy. Będziemy też stwa-
rzać warunki dla wszystkich mieszkańców dla 
uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w re-
gionie. 
Wsparcie działań Miejskiego Ośrodka Kultury, 
Sportu i Aktywności Lokalnej.
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Tętniące serce miasta – skwer Radiowej Trójki 
jako specjalna strefa aktywności kulturalnej (or-
ganizacja mini koncertów plenerowych, giełdy 
antyków, jarmarku regionalnego, animowanie 
wydarzeń). 

Kolonia Artystyczna – sięgnijmy do pięknej prze-
szłości naszego miasta i wspierajmy artystów 
związanych ze Szklarską Porębą. Poprzez organi-
zację dużych imprez będziemy starali się przycią-
gać do miasta twórców różnych dziedzin. 
 
Dni Szklarskiej Poręby – to jeden z pomysłów, 
na organizację dużej, cyklicznej imprezy o cha-
rakterze ogólnopolskim, która rozpropagowałaby 
nasze miasto. Wydarzenie to oprócz charakteru 

kulturalno-rozrywkowego, miałoby silny wymiar 
turystyczny i edukacyjny. Wraz przedsiębiorcami 
i przedstawicielami instytucji otoczenia zorgani-
zowane zostaną imprezy towarzyszące, tak aby to 
w Szklarskiej Porębie przez najbliższe lata toczyła 
się debata o przyszłości całego regionu. Będzie 
to też bardzo dobra platforma wzmacniania kon-
taktu z miastami partnerskimi Szklarskiej Poręby. 

Dumni z hutniczych tradycji – przywrócimy na-
leżne miejsce dumnej i niedocenianej tradycji. 
Niech 4 maja, w dzień św. Floriana, mieszkańcy 
miasta świętują równie huczne jak mieszkańcy 
Górnego Śląska Barbórkę. Odkrywajmy na nowo
kryształowy dorobek i tradycje szklarskie.

W różnorodności siła! Odkryjmy bogatą historię naszego miasta, czerpmy siły i pomysły na rozwój z jego historii oraz 
doświadczeń jakie nasi dziadkowie i rodzice przywieźli do Szklarskiej Poręby z różnych stron świata. Bądźmy dumni  
z hutniczych tradycji i z osiągnięć naszej wspólnoty! Szklarska Poręba na powrót najpiękniejszym kurortem regionu!

Tradycja i tożsamość

Promocja aktywności sportowej powinna odbywać się jako forma spędzania wolnego czasu, a budowanie tożsamości  
i dumy z naszej miasta musi opierać się na sukcesach klubów sportowych.

Kluby sportowe – duma naszego miasta! – każdy 
klub niezależnie od dyscypliny, skupia oddanych 
barwom zawodników i kibiców. Dlatego chcemy 
wspierać istniejące dyscypliny i wspomagać roz-
wój nowych.

Niech żyje sport! – należy wykorzystać potencjał 
stadionu i boisk i animować tam zajęcia oraz wy-
darzenia, które angażować będą młodzież oraz 
dzieci, zwłaszcza w wieku 6-10 lat. 

Stawiamy na sport masowy – do tego niezbędny 
jest rozwój przyjaznej sportowcom – amatorom 
infrastruktury. Współpraca ze stowarzyszeniami, 
fundacjami i organizacjami związkowymi, które 
nie musiałyby ponosić dodatkowych kosztów 
przy organizacji imprez o charakterze sporto-
wym.

Sport naszym dobrem eksportowym – będzie-
my starać się organizować w naszym mieście 
duże imprezy sportowe. Ich organizacja musi 
być łączyć się z promocją miasta i inwestycjami  
w infrastrukturę, która będzie wykorzystywana 
nie tylko przy okazji wielkich imprez. 

Bezpieczne bieganie – wspólnie z zainteresowa-
nymi podmiotami przygotowanie pobocza drogi 
od Zakrętu Śmierci do Rozdroża Izerskiego dla 
biegaczy oraz instalacja siatek chroniących zwie-
rzynę. Taka inwestycja poprawi znacznie bezpie-
czeństwo sportowców, ale również przyczyni się 
do ochrony zwierząt.

Miasto na medal



7 fil arów gospodarnej Szkl arskiej Poręby

kontakt@gospodarnidlamiasta.pl www. gospodarnidlamiasta.pl | 7KWW Gospodarni Dla Miasta

Szklarska Poręba musi mieć elastyczną komunikację z regionem. Wszystko powinno być domknięte zrównoważonym 
transportem miejskim, uwzględniającym szczególnie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a nowoczesne usługi 

informacyjno-komunikacyjne powinny być powszechnie dostępne.

Zasada 7 na 7 – komunikacja miejska działająca 
7 dni w tygodniu, obejmująca wszystkie części 
miasta. Siatka połączeń aktualizowana w ramach 
szerokich i systematycznych konsultacji z miesz-
kańcami. W sezonie zimowym w porozumieniu z 
bazą noclegową wprowadzenie ski busów, kursu-
jących po całej Szklarskiej Porębie. 

Integracja z sąsiednimi gminami – wprowadze-
nie komunikacji z sąsiednimi gminami (szczegól-
nie ze Świeradowem – Zdrój).

Bezpieczny ruch – aktualizacja mapy obszarów 
ze strefami zwolnionego ruchu i egzekwowanie 
przestrzegania ograniczeń prędkości. Doświe-
tlanie przejść dla pieszych, szczególne uwzględ-
nianie osób z niepełnosprawnościami, rodziców 
z wózkami i małymi dziećmi – i usuwanie barier 
architektonicznych.

Współpraca z policją – dodatkowe patrole policji 
w ramach służby ponadnormatywnej; wsparcie 
w realizacji programów profilaktycznych na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i gości. 

Szklarski Rower Miejski – to alternatywny śro-
dek transportu ze stacjami łączącymi różne punk-
ty miasta.

RoweLOVE Szklarska – praca nad udoskonale-
niem sieci ciągów pieszo-rowerowych. 

Wsparcie dla ochotniczej straży pożarnej – sys-
tematyczne doposażenie remizy strażackiej w 
elementy operacyjno-techniczne oraz wspieranie 
działalności drużyn i młodzieżowych grup pożar-
niczych.

Komunikacja  
i bezpieczeństwo
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Miejska zieleń pomaga zachować zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców dlatego jest jednym z priorytetów naszego 
programu. Przed rozpoczęciem prac w parkach i na skwerach zawsze będziemy informować mieszkańców, co gmina za-
mierza zrobić i dlaczego. Prywatni inwestorzy powinni informować o koniecznych wycinkach drzew i o tym, jak zamierzają 
wycinkę zrekompensować.

Parki, skwery, zieleńce – rozbudowa miejskiej zie-
leni, podnoszenie atrakcyjności parków, tworzenie 
nowych parków.

Zielone place zabaw – dokonanie nasadzeń two-
rzących strefy cienia.

Zielone płuca Szklarskiej – wykorzystanie poten-
cjału parków i skwerów budowa siłowni oraz pla-
ców zabaw dla dzieci.

Kamienna naszą rzeką – wspieranie i ochrona 
doliny rzeki, wytyczenie bulwarów rekreacyjno – 
spacerowych.

Zielone inwestycje – prowadzenie inwestycji przy 
poszanowaniu istniejącej zieleni miejskiej: nowe 
parkingi i chodniki mają wtapiać się w istniejącą 
zieleń, nie ją degradować.

Zielona Szklarska 

Mirosław

Burmistrz blisko 
Mieszkańców

Graf
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Kandydaci do Rady Miejskiej

Arkadiusz 
Wichniak 

Ze Szklarską Porębą związany jestem od 
urodzenia. Z wykształcenia jestem peda-
gogiem. W nadchodzącej kadencji Rady 
Miasta będę wspierał działania: prowadzą-
ce do zrównoważonego rozwoju miasta, 
rozwijające opiekę nad seniorami i dziećmi, 
poprawę infrastruktury drogowej i parkin-
gowej.

10okręg nr9okręg nr

Teresa 
ŻYWICKA 

W Szklarskiej Porębie mieszkam od uro-
dzenia. Memu sercu szczególnie jest bliski 
Marysin. Chciałabym abyśmy wszyscy zro-
bili co tylko się da aby uczynić je atrakcyj-
nym miejscem do życia dla naszych dzieci  
i wnuków, tak aby w poszukiwaniu lep-
szych warunków nie musieli opuszczać 
nas, ani naszego miasta. 

Piotr 
PALIŃSKI 

11okręg nr

Ze Szklarską Porębą związany jestem od 
urodzenia. Od 27 lat pracuję w Zespole 
Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jele-
niej Górze. Aktywnie działam w Towarzy-
stwie Sportowym „Regle”. Jako radny wy-
korzystam swoje doświadczenie zawodowe 
przede wszystkim w obszarach związanych 
ze sportem, turystyką i edukacją. 

12okręg nr

Jan 
TAISNER 

W Szklarskiej Porębie mieszkam od 30 lat. 
Swoją przedsiębiorczość i doświadczenie 
jestem gotów wykorzystać dla dobra Na-
szego Miasta i jego społeczności. Razem  
z Wami – mieszkańcami Szklarskiej Poręby 
chcę tworzyć lepszą, wspólną przyszłość 
dla wszystkich pokoleń.

Bogdan 
GULDA 

W Szklarskiej Porębie mieszkam od 
urodzenia. Jestem żonaty, mam dwóch 
dorosłych synów. Od wielu lat jestem 
zaangażowany w działalność społeczną. 
W gospodarczym mieście to mieszkańcy 
czują się gospodarzami. Jako radny szcze-
gólną uwagę będę przykładał do wszelkich 
form bezpośredniego udziału mieszkańców 
w podejmowaniu lokalnych decyzji.

3okręg nr

Iwona 
PAWŁOWSKA 

4okręg nr

W Szklarskiej Porębie mieszkam od uro-
dzenia. To jest moje miejsce na ziemi i nie 
zamieniłabym go na żadne inne. Jako radna 
chcę aktywnie wspierać inicjatywy służące 
rozwojowi naszych przedsiębiorców. Gło-
sując na mnie poprzesz miasto, które sku-
tecznie zachęca lokalne firmy do czynnego 
udziału w życiu całej społeczności.

2okręg nr1okręg nr

Małgorzata 
FIODORÓW 

Robert 
KOTECKI 

W Szklarskiej Porębie mieszkam od blisko 
40 lat. Od 23 lat pracuję w Urzędzie Pocz-
towym. Jestem osobą otwartą na codzien-
ne problemy mieszkańców, które wyma-
gają przedstawienia na forum samorządu. 
Moją działalność w radzie skupię na projek-
tach, które pomogą naszym mieszkańcom 
w integracji oraz korzystaniu z atrakcyjnych 
form spędzania czasu.

W Szklarskiej Porębie Dolnej mieszkam 
od urodzenia. Jako lokalny dziennikarz, od 
wielu lat aktywnie uczestniczę w życiu pu-
blicznym. Przez ostatnie cztery lata pełni-
łem funkcję redaktora Miejskiego Biuletynu 
Informacyjnego „Pod Szrenicą”. Kandyduję 
bo zależy mi na Szklarskiej Porębie.

Michał 
MALSKI 

Od urodzenia mieszkam w Szklarskiej 
Porębie, na Białej Dolinie. Zawsze lubiłem 
aktywnie spędzać czas, brać udział w 
zawodach i sportowych wydarzeniach. Od 
zawsze też angażowałem się w życie naj-
bliższej mi społeczności – byłem przewod-
niczącym Samorządu Szkolnego i radnym 
w Młodzieżowej Radzie Miasta.

5okręg nr

Dorota 
MORAWSKA 

W Szklarskiej Porębie mieszkam od uro-
dzenia. Znam dobrze mocne i słabe strony 
naszego miasta. Zawodowo realizuję się 
pracując z dziećmi i młodzieżą. Wierzę też 
w potrzebę porozumienia i współpracy bo 
tylko w ten sposób można zrobić coś co 
przyniesie korzyści naszej małej lokalnej 
społeczności.

7okręg nr

Rafał 
WRÓBLEWSKI 

6okręg nr

Jestem dyrektorem Eco Hotelu Sasanka. 
Sercem Polakiem i Grekiem, a od ponad 
dwóch lat również Szklarskoprębianinem. 
Studiowałem prawo oraz wokalistykę. 
Jestem ciekawym świata idealistą, choć 
twardo stąpającym po ziemi. Człowiekiem 
z głową pełną pomysłów, które konse-
kwentnie realizuję.

8okręg nr

Krzysztof 
JAHN 

Mieszkańcem Szklarskiej Poręby jestem 
od urodzenia. Od 1995 roku, wraz z żoną 
prowadzimy Firmę „KAJA”. Znam bieżące 
sprawy, problemy oraz potrzeby Naszego 
Miasta. Dlatego będę w stanie zapropono-
wać takie rozwiązania, które pozwolą na 
polepszenie warunków życia mieszkańców. 

Mirosław 
KARPIEJ 

Swoją osobę, swoją pracę i czas poświę-
cony lokalnej społeczności chciałbym 
poddać Państwa ocenie, dlatego ponownie 
zdecydowałem się kandydować w nadcho-
dzących wyborach. Po to, aby być ponow-
nie blisko waszych codziennych spraw  
i artykułować codzienne problemy na 
forum Rady Miasta. 

15okręg nr

Paweł 
LIBORIO 

Mam 64 lata. W Szklarskiej Porębie miesz-
kam od urodzenia. Wraz z żoną prowadzę 
działalność gospodarczą. Postanowiłem 
wziąć czynny udział w wyborach do Rady 
Miejskiej by pomóc w dalszym rozwoju na-
szego miasta. W radzie miasta chcę zająć 
się poprawą bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz infrastruktury drogowej. 

13okręg nr 14okręg nr

Marek 
LUDWICZAK 

W Szklarskiej Porębie mieszkam od 
urodzenia. Mam wykształcenie średnie – 
technik budowlany. W życiu Szklarskiej 
Poręby aktywnie uczestniczę już od wielu 
lat na płaszczyźnie sportowej oraz spo-
łecznej.  Nie interesują mnie niepotrzebne 
spory polityczne, tylko faktyczne działanie 
na rzecz mieszkańców. 
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4 lata Burmistrza

1. Racjonalne wydatkowanie posiadanych 
środków finansowych w celu zmniejszenia 
zadłużenia miasta i zrównoważenia bu-
dżetu:

 9Miasto odzyskało zdolność kredytową.
 9Poprzez konsolidację poprzednich kredy-
tów oraz konsekwencję systematycznie 
zmniejsza się zadłużenie Szklarskiej Po-
ręby.
 9 Zwiększyły się dochody budżetowe.
 9Brak nowych kredytów (szczególnie tych, 
na pokrycie deficytu budżetowego).
 9 Znaczący udział środków własnych w inwe-
stycjach miejskich.
 9Oddłużenie MZGL.
 9Miasto odzyskało dla Mieszkańców i Gości 
stadion.

2. Pozyskiwanie funduszy unijnych i środków 
zewnętrznych na inwestycje:

 9Wartość wszystkich środków pozyskanych 
z zewnątrz.

3. Poprawa dostępności do służby zdrowia, 
pomoc rodzinom wielodzietnym oraz miesz-
kańcom najuboższym.

 9Oddłużenie ZOL-u.
 9Stacja pogotowia ratunkowego w Szklar-
skiej Porębie.
 9Nowoczesny sprzęt dzięki połączeniu z Izer 
Medem.
 9Najuboższym mieszkańcom umożliwiono 
odpracowanie zaległości czynszowych, 
części z nich dług umorzono.

4. Współudział obywateli w kształtowaniu poli-
tyki miejskiej:

 9Urząd Miasta stał się bardziej przyjazny dla 
obywateli.
 9Burmistrz oraz osoby przez niego wyzna-
czone chętnie spotykali się z mieszkańca-
mi, wsłuchując się w ich rady, problemy  
i sugestie.

5. Poprawa infrastruktury drogowej oraz este-
tyki miasta:

 9Konsekwentnie prowadzone są inwestycje 
drogowe.
 9Konsekwentnie trwa wymiana oświetlenia 
ulicznego.
 9Na bieżąco staramy się upiększać drobny-
mi elementami Szklarską Porębę.
 9Uporządkowano Skwer Radiowej Trójki, 
przygotowując go do pełnienia roli małego 
centrum miasta.

6. Wykorzystanie istniejącego potencjału pra-
cowników Urzędu oraz podległych mu jed-
nostek do stworzenia administracji samo-
rządowej i przyjaznej mieszkańcom:

 9Prężnie działająca Informacja Turystycz-
na, której pracownicy przyczyniają się do 
promocji Szklarskiej Poręby (najnowsze: 
Szklak Wlastimila Hoffmana).
 9 Prężenie działający MOKSiAL zapewniający 
szereg zajęć tak dla dzieci, jak i dla doro-
słych; pod egidą MOKSiALu odbyły się duże 
imprezy miejskie na czele z Rokiem Wlastimi-
la Hoffmana, poprzez Koncert Ady Rusowicz 
do niedawnego koncertu Kamila Bednarka.

7. Powrót do współorganizowania dużych im-
prez plenerowych oraz dofinansowania 
mniejszych, podobnych inicjatyw obywatel-
skich:

 9Koncertem Kamila Bednarka udowodnili-
śmy, że miasto ma piękne miejsce na duże 
imprezy – stadion oraz, że możliwe jest 
współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami 
dla dobra mieszkańców i turystów.
 9Poprzez niezwykle prężne działanie całego 
zespołu MOKSiAL zorganizowaliśmy lub 
współorganizowaliśmy wiele koncertów 
i imprez, m. in. Cudowny plener malarski 
poświęcony Wlastimilowi Hoffmanowi, od-
słoniliśmy monumentalny pomnik, który na 
realizację czekał 25 lat, koncerty m. in. Ady 
Rusowicz, Organka, Kapitana Nemo, Artura 
Gotza, Grubsona, Mezo oraz wielu innych. 
Wspólnie z Hotelem Sasanka wystawiliśmy 
po raz pierwszy w Szklarskiej Porębie ope-
retkę: Księżniczkę Czardasza. 
 9Nawiązaliśmy kontakt z Filharmonią Dolno-
śląską.
 9Szklarska Poręba na powrót staje się kolo-
nią artystyczną.

8. Stwarzanie dodatkowych możliwości rozwo-
ju dzieci i młodzieży w placówkach oświa-
towych oraz usprawnienie transportu dzieci 
do szkoły i ze szkoły.

9. Wspieranie lokalnych przedsiębiorców oraz 
tworzenie klimatu dla inwestorów z ze-
wnątrz.
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MZGK. Jak każdy z Was, chciałbym widzieć nasze 
miasto czyste, zadbane czy be dziurawych dróg. 
Do tego jest potrzebny sprawnie działający Zakład 
Gospodarki Lokalowej. Po latach zaniedbań lista 
spraw do naprawienia, była długa. Złe praktyki 
i zaniedbania wskazały także RIO i NIK. Do ure-
gulowania zobowiązań MZGL-u we wspólnotach 
wykorzystaliśmy wypracowaną nadwyżkę budże-
tową. Wspólnoty zaczęły dzięki temu odzyskiwać 
zdolność kredytową i uzyskały możliwość inwe-
stowania w swoje nieruchomości. 

OBNIŻKA CEN WODY. Po raz pierwszy woda i 
ścieki w Szklarskiej Porębie są tańsze. Pierwsza 
w historii naszego „związku” z KSWiK obniżka, 
oprócz tego, że odciąża mieszkańców to także po-
zwala zaoszczędzić 200 tys. złotych w budżecie.

Spółka SPORT. Niedostępność stadionu w Szklar-
skiej Porębie to już przeszłość. Stadion lekkoatle-
tyczny po ponad dwudziestu latach wrócił do mia-
sta. Dziś zarządza nim spółka SPORT. Podjęliśmy 
szereg działań aby spółkę usamodzielnić finanso-
wo, by nie była zależna wyłącznie od kolejnych 
dofinansowań z budżetu gminy. 

Stacja Pogotowia. Od 3 lutego 2017 na terenie 
naszego miasta funkcjonuje stacja pogotowia ra-
tunkowego. Teraz do mieszkańców i gości nasze-
go miasta potrzebujących nagłej pomocy, karetka 
pogotowia dotrze znacznie szybciej, niż bywało 
to w latach ubiegłych, kiedy dojeżdżała z Jeleniej 
Góry. Dlatego, wybudowanie w centrum miasta 
stacji dla pogotowia było dla nas takie ważne. 

Ważniejsze inwestycje:
Ulica Wiejska. Na długości przeszło 1100 metrów 
została odbudowana droga, pobocze oraz prze-
pust drogowy. Na realizację tego zadania miasto 
otrzymało dotację w wysokości 460 tys.

Ulica Demokratów. Przebudowane zostały odcin-
ki o łącznej długości ok. 380 m, od skrzyżowania 
z ul. Partyzantów do skrzyżowania z ul. Zdrojową. 
Wykonano nową podbudową i nawierzchni1) dro-
gi oraz odwodnienia w postaci wpustów ulicznych 
wpiętych do istniejącej kanalizacji deszczowej. 
Koszt inwestycji 367 tys. 

Ulica Turystyczna. To jedna z ważniejszych arterii 
komunikacyjnych w Mieście. Gruntowna przebu-
dowa tej ulicy to niewątpliwie najpoważniejsza in-
westycja w infrastrukturę drogową na przestrzeni 
ostatnich lat. Ulica ma nową podbudowę z na-
wierzchnią z kostki brukowej, nowe oświetlenie 
drogi (22 latarnie LED, kanalizacja deszczowa (31 
wpustów ulicznych). 

Odcinek ulicy Sanatoryjnej. Roboty obejmowały 
przebudowę istniejącej drogi gruntowej, na drogę 
gminną, o nowej konstrukcji nawierzchni jezdni 
wraz z odwodnieniem, budowę konstrukcji opo-

rowych utrzymujących stateczność skarp, oświe-
tlenie drogowe i likwidację kolizji istniejących sieci 
uzbrojenia podziemnego z przebudowaną drogą. 
Dotacja z budżetu państwa wyniosła 723,00 tys. 
zł co stanowiło 80% wartości zadania. 

Skwerek Radiowej Trójki. Jedno z reprezentacyj-
nych miejsc Szklarskiej Poręby zyskało nowe ob-
licze. Wykonano nawierzchnię z kostki granitowej, 
dzięki czemu miejskie imprezy będą mogły się 
odbywać w bardziej komfortowych warunkach. 
Zakupiono nowe donice, kosze na śmieci, stojak 
rowerowy, wymieniono latarnie parkowe, wyko-
nano 5 ław drewnianych o długości 2,5 metra 
każda oraz 12 siedzisk na murze. Zagospodaro-
wano także enklawy zieleni. 

Hala sportowa. Hala łukowa to idealne rozwią-
zanie na całoroczne zadaszenie boiska. Zastoso-
wane przykrycie membranowe, będzie wykonane 
w systemie podwójnej powłoki z poduszką po-
wietrzną pomiędzy powłokami. Podwójna war-
stwa PCV jest bardzo dobrym termo izolatorem 
w warunkach zimowych (pustka powietrzna izo-
luje halę przed przemarzaniem) i letnich (izolacja 
przed przenikaniem promieni słonecznych ograni-
cza nagrzewanie hali).

Budynek socjalny. Obiekt z 15 mieszkaniami so-
cjalnymi stanął przy ulicy Waryńskiego. W bu-
dynku o powierzchni zabudowy 514 m² znalazło 

Gospodarni
Obejmując stanowisko burmistrza zastałem miasto z bagażem przeszło 11 milionów zadłużenia. Taki był efekt „życia na kredyt”.  W wyniku starań, które 
podjąłem obniżyliśmy miesięczną kwotę kosztów obsługi zadłużenia. W latach ubiegłych znaczna część dochodów oparta była o zakładaną sprzedaż 
miejskich nieruchomości. To w konsekwencji wymuszało częste korekty budżetowe, a rzeczywiste dochody nie osiągały zaplanowanego wcześniej pułapu. 
Obecnie budżet miasta został urealniony i oparty jest o rzeczywiste dochody a nie planowane a więc wirtualne.
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21 października to dzień ważny dla nas wszystkich. Tego dnia będziemy mogli zagłosować na kandydatów do sejmików 
wojewódzkich, rad powiatu, rad miasta oraz na kandydatów na burmistrzów. Każdy z głosujących otrzyma karty wybor-

cze i zaznaczy swoje głosy znakiem „X”. Lokale wyborcze będą pracować od godziny 7:00 do 21:00.

21 października 
Wybory samorządowe
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się w 13 mieszkań jednopokojowych oraz dwa 
dwupokojowe. Każdy z lokali wyposażony jest 
w kuchnię, łazienkę oraz osobne wejście. Koszt 
inwestycji - 1,7 mln zł z czego 1,1mln to środki 
własne a pozostała część pochodziła z dofinan-
sowania z BGK.

Jeden dwupokojowy lokal w budynku przy ulicy 
Waryńskiego. Jest przeznaczony na mieszkanie 
chronione. Mieszkanie takie jest przeznaczone 

dla osób, które w danym momencie potrzebują 
szczególnego wsparcia. Do tej pory w Szklarskiej 
Porębie nie było takiego mieszkania i miasto w 
nagłych przypadkach musiało wynajmować lokal 
na takie potrzeby od innych podmiotów.

MOKSiAL. Budynek Miejskiego Ośrodka Kultury 
Sporty i Aktywności Lokalnej doczekał się grun-
townego remontu. Wymiana dachu, termomoder-
nizacja budynku, wymiana instalacji elektrycznej 

konieczna była nie tylko ze względów estetycz-
nych ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa. 
Remont ośrodka nie kosztował nas ani złotówki. 
Jest wynikiem porozumienia pomiędzy Szklarską 
Porębą a holdingiem Zdrojova Invest, który prace 
przeprowadził w ramach naliczonych kar umow-
nych. Poprzednie władze w 2014 zrezygnowały 
dochodzenia należności zrzekając się przeszło 
miliona złotych. 

Pozostałe inwestycje:
 9 termomodernizacja oraz wymiana dachu bu-
dynku SP nr 1,
 9 remont mostu na Izerze,
 9 przebudowa ulicy Słowackiego i ulicy Kołłątaja,
 9 nowa nawierzchnia ulicy Orzeszkowej, ulicy 
Kolejowej, Piastowskiej, Odrodzenia, Orlej Ska-
le, Kopernika i inne w sumie 9 km dróg,
 9 budowa hali sportowej – łukowej przy ZSOiMS.

Okręg 1 – ROBERT KOTECKI

Ulice: Kolejowa, Kościuszki, Ludowa, Orla 
Skała, Osiedle Janosika, Osiedle Klimczoka, 
Piastowska, Rataja, Sanatoryjna, Skargi, 
Spokojna, Wiejska, Zielona.

Okręg 2 – MAŁGORZATA FIODORÓW

Ulice: 11 Listopada: od nr 8 do nr 8H, Brzozowa, 
Hofmana, Kopernika, Matejki, Muzealna, 
Waryńskiego.

Okręg 3 – BOGDAN GULDA

Ulice: 11 Listopada: od nr 1 do nr 7 oraz od nr 
9 do nr 100, Armii Krajowej: od nr 11 do nr 50, 
Dolna, Górna, Osiedle Grottgera,  Podsudecka.

Okręg 4 – Iwona PAWŁOWSKA

Ulice: Batalionów Chłopskich, Izerska, 
Konopnickiej, Oficerska, Orzeszkowej, Osiedle 
Podgórze, Schroniskowa, Słowackiego, 
Sudecka, Szklana, Wolności, Zdrojowa.

Okręg 5 – Michał MALSKI

Ulice: Demokratów, Hutnicza, Krasickiego, 
Partyzantów, Wojska Polskiego, Żeromskiego.

Okręg 6 – Rafał WRÓBLEWSKI

Ulice: Armii Krajowej: od nr 1 do nr 10A, 
Dworcowa, Morcinka, Plac Sportowy, Szpitalna, 
Świerkowa, Wyszyńskiego.

Okręg 7 – Dorota MORAWSKA ROMAŃCZUK

Ulice: Franciszkańska, Obrońców Pokoju, 
Słoneczna Polana.

Okręg 8 – Krzysztof JAHN

Ulice: Cicha, Granitowa, Jedności Narodowej, 
Krasińskiego, Mickiewicza, Władysława 
Grabskiego.

Okręg 9 – Terasa ŻYWICKA

Ulice: Broniewskiego, Caritas, Czecha, 
Narciarska, Okrzei: od nr 7 do nr 28A,  
Turystyczna: parzyste od nr 10A do nr 10D oraz 
od nr 20 do 40, Urocza.

Okręg 10 – Arkadiusz WICHNIAK

Ulice: Chopina, Gimnazjalna, Odrodzenia, 
Parkowa, Potokowa,  Stroma, Wiosenna, 
Wysoka, Wzgórze Paderewskiego.

Okręg 11 – Piotr PALIŃSKI

Ulice: Jakuszyce, Orle, Osiedle Huty, Schroniska: 
Hala Szrenicka, Kamieńczyk, Szrenica, 
Sikorskiego, Szosa Czeska.

Okręg 12 – Jan TAISNER

Ulice: 1 Maja: nieparzyste: od nr 37C do nr 45 
oraz od nr 46 do nr 100, Kasprowicza, Kołłątaja, 
Leśna, Makuszyńskiego, Okrzei: od nr 1 do nr 
6A, Tetmajera.

Okręg 13 – Paweł LIBORIO

Ulice: 1 Maja: od nr 1 do nr 35, Jeleniogórska, 
Objazdowa, Prusa, Schronisko Pod Łabskim 
Szczytem, Turystyczna: od nr 1 do nr 8 oraz od 
nr 11 do nr 19, Wesoła, Wrzosowa.

Okręg 14 – Marek LUDWICZAK

Ulice: 1 Maja: nr 35B, nr 35D, nr od 37 do 
37B oraz parzyste: od nr 38 do nr 44C, Mała, 
Moniuszki.  

Okręg 15 – Mirosław KARPIEJ

Ulice: 1 Maja: nr 35A, nr 35C, od nr 35E do nr 
36A, Kilińskiego, Krótka, Słoneczna.


