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Reforma oświaty
Od 1 września wchodzą przepisy
reformujące system edukacji Polsce.
Efektem reformy będzie całkowita
zmiana systemu oświaty w Polsce. Zamiast systemu 6 + 3 + 3 (sześcioletnia
szkoła podstawowa, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum) będziemy
mieć system 8 + 4 (ośmioletnia szkoła
podstawowa i czteroletnie liceum). Od
nowego roku szkolnego nie będzie już
naboru do klasy I gimnazjum, a uczniowie klas VI dotychczasowych szkół
podstawowych staną się uczniami klas
VII nowych ośmioklasowych szkół
podstawowych. To sprawiło, że również sieć szkół w Szklarskiej Porębie
należało dostosować do nowego ustroju
szkolnego.
Przygotowany przez nas wariant
zakłada zminimalizowanie towarzyszących reformie pewnych niedogodności. Dołożyliśmy wszelkich starań
aby transformacja systemu edukacji w Szklarskiej Porębie, zwłaszcza
w okresie przejściowym, przebiegła
w sposób sprawny i spokojny, jak najmniej dotkliwy i stresujący dla uczniów,
nauczycieli i rodziców – zapewnia burmistrz Mirosław Graf.
Reorganizacja w naszym mieście
przebiega planowo i jest pozytywnie zaopiniowana przez Kuratorium Oświaty.
W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie nadal będzie działało liceum ogólnokształcące,
zaś zamiast uczniów z wygaszanego
gimnazjum, prowadzonego przez miasto, do placówki będą uczęszczać dzieci
z ostatnich klas Szkoły Podstawowej nr
5. Tak więc od 1 września 2017, uczniowie kończący właśnie szóstą klasę, rozpoczną edukację na poziomie klasy VII
szkoły podstawowej w budynku Zespołu
Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa
Sportowego. W tym miejscu należy pod-

kreślić, że SP5 nie będzie likwidowana.
Klasy 1-6 zostaną w dotychczasowym
miejscu, bowiem na to pozwalają warunki lokalowe budynku. Docelowo w miejsce wygaszonego gimnazjum, planowane jest włączenie Szkoły Podstawowej
do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Mistrzostwa Sportowego, co umożliwi
m.in. prowadzenie klas sportowych na
poziomie szkoły podstawowej.

W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie,
sześcioklasową podstawówkę zastąpi
ośmioletnia szkoła tego typu, zaś miejsce „zawodówki” zajmie szkoła branżowa pierwszego stopnia, która będzie
prowadzić kształcenie w wielu specjalnościach.
Robert Kotecki

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Ducha Gór”
LGD Partnerstwo Ducha Gór realizuje Lokalną Strategię Rozwoju
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działanie LEADER. Udzielamy wsparcia
na działania realizujące cele Lokalnej
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Wsparcie mogą uzyskać osoby lub podmioty mieszkające lub zarejestrowane
na obszarze gmin partnerskich: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie,
Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba. Wniosek w ramach ogłoszonych konkursów mogą złożyć osoby
fizyczne, przedsiębiorcy i organizacje
pozarządowe.
Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości:
• Podejmowanie działalności gospodarczej – bezzwrotna premia – 80.000
zł – pula wolnych środków 320.000 zł
(konkurs II poł. 2017 r.) oraz pula
wolnych środków 800.000 zł (konkurs I poł. 2018 r.)
• Rozwój firmy – refundacja do

300.000 zł, pula wolnych środków
600.000 zł (konkurs I poł. 2018 r.)
Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych:
• Konkurs otwarty – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną
i kulturową – refundacja do 300.000
zł; pula środków 2 100 000 zł (II poł.
2017 r.)
• Granty dla organizacji – Włączenie
społeczne
poprzez
realizację
Festiwalu Ducha Gór – max kwota
wsparcia 25 tys. zł dla 1 grantu; pula
środków 300 000 zł (II poł. 2017 r.)
• Granty dla organizacji – Inicjatywy na rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa kulturowego – max
kwota wsparcia 20 tys. zł dla 1 grantu; pula środków 200 000 zł (II poł.
2017 r.)
• Granty dla organizacji – Inicjatywy
na rzecz wzmocnienia kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacja w zakresie ochrony środowiska
i przeciwdziałania zmianom klimatu

– max kwota wsparcia 20 tys. zł dla
1 grantu; pula środków 200 000 zł (II
poł. 2017 r.)
• Granty dla organizacji – Wspólne
działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod
wspólnym szyldem – Kraina Ducha
Gór – max kwota wsparcia 50 tys. zł
dla 1 grantu; pula środków 300 000 zł
(I poł. 2018 r.)
• Granty dla organizacji – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową – max kwota
wsparcia 42 tys. zł dla 1 grantu; pula
środków 300 000 zł (II poł. 2018 r.)
Zapraszamy na spotkania informacyjne, doradztwo w biurze LGD oraz
do kontaktu telefonicznego. Więcej
szczegółowych informacji znajduje się
na naszej stronie: www.duchgor.org
Najbliższe spotkania informacyjne
dla przedsiębiorców zostały zaplanowane w czerwcu 2017 – podczas spotkań
zostaną podane szczegóły dotyczące
warunków udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów.

Gminna Rada Seniorów w Szklarskiej Porębie? To możliwe!

Gminna Rada Seniorów w Szklarskiej Porębie?
To możliwe!

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do uczestnictwa w projekcie: Gminne Rady Seniorów w powiecie
jeleniogórskim. W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania animacyjne, mikroinicjatywy seniorów
dofinansowane w ramach projektu, zajęcia dla liderów grupy senioralnej m.in. z zakresu wystąpień
publicznych, zajęcia cyfrowe‐komputerowe, wizyta studyjna wyjazdowa dla seniorów oraz konferencja
zamykająca projekt.

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do uczestnictwa w projekcie: Gminne Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim. W ramach
zostaną
zorganizowane
spotkania animacyjne, miCzas
działańprojektu
w projekcie: kwiecień
– grudzień
2017 r.
kroinicjatywy
seniorów
dofinansowane
w ramach projektu, zajęcia
Szczegółowe informacje o projekcie na stronach: www.duchgor.org, www.radyseniorow.pl
dla liderów grupy senioralnej m.in. z zakresu wystąpień publiczProjekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie. Projekt jest współfinansowany
nych,
wizyta
studyjna
ze
środkówzajęcia
Rządowegocyfrowe-komputerowe,
Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej
Osób Starszych
(ASOS)wyjazdowa
na lata 2014‐2020.
dla
seniorów
oraz
konferencja
zamykająca
projekt.
Terminy spotkań animacyjnych w Szklarskiej Porębie:
Zapraszamy do współpracy: organizacje senioralne, nieformal22.05.2017 r. – godz. 10.00‐13.00
ne środowiska senioralne, seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie
12.06.2017 r. – godz. 10.00‐13.00
współpracowali dotychczas z żadną grupą.
18.09.2017
r. –działań
godz. 10.00‐13.00
Czas
w projekcie: kwiecień – grudzień 2017 r.
16.10.2017
r. ‐ godz. 10.00‐13.00
Szczegółowe
informacje o projekcie na stronach:
www.duchgor.org,
Spotkania odbywają się w MOKSiALuwww.radyseniorow.pl
w Szklarskiej Porębie, przy ul. Słowackiego 13.
Projekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz
gminy partnerskie. Projekt jest współfinansowany ze środków
Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.
Terminy spotkań animacyjnych w Szklarskiej Porębie:
22.05.2017 r. – godz. 10.00-13.00 • 12.06.2017 r. – godz. 10.00-13.00
18.09.2017 r. – godz. 10.00-13.00 • 16.10.2017 r. – godz. 10.0013.00. 2
Spotkania odbywają się w MOKSiALu w Szklarskiej Porębie,
przy ul. Słowackiego 13.

Zapraszamy do współpracy: organizacje senioralne, nieformalne środowiska senioralne, seniorów, którzy nie
są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
PARTNERSTWO DUCHA GÓR
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ul. Konstytucji 3 Maja 25
58-540 Karpacz

www.konkursy.duchgor.org;
sekretariat@duchgor.org,
Tel. 75 644 21 65

NIP 611-266-36-54
REGON 020906334
KRS 0000321321
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Wizyta w KCGO
10. maja podczas wyjazdowej komisji Rady Miejskiej, radni wizytowali
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Kostrzycy. Wizyta była związana z wchodzącą w życie od 1 lipca
nową ustawą śmieciową. W lipcu wejdą
w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów
komunalnych: szkło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale
i plastik do żółtego, a resztki kuchenne
do brązowego. W ich rezultacie każdy
budynek zamiast trzech pojemników

na różne rodzaje odpadów będzie miał
cztery, dzięki czemu więcej odpadów
ma podlegać recyklingowi. Odpady to
nie śmieci, lecz cenne surowce. Dlatego w interesie nas wszystkich jest, aby
jak najwięcej było ich odzyskiwanych
i poddawanych recyklingowi. Po wejściu w życie przepisów samorządy będą
miały pół roku „na dostosowanie i opisanie pojemników” tak, by mieszkańcom ułatwić segregację. Na wymianę
pojemników na te we właściwych kolorach, gminy będą miały jednak pięć lat

(maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.).
Ministerstwo Środowiska wprowadziło
też okres przejściowy ze względu na
konieczność wygaszania już obowiązujących umów z firmami odbierającymi
śmieci.
Radni zapoznali się ze stanem przygotowań w KCGO do wymogów nowej
ustawy, procesem technologicznym
segregacji składowanych w KCGO odpadów oraz pozyskiwaniem materiałów dla surowców wtórnych. Szeroko
omówiony został też problem budowy
spalarni. Kilka miesięcy może potrwać
przerwa w budowie spalarni śmieci,
prowadzona w Karkonoskim Centrum
Gospodarki Odpadami w Kostrzycy.
wstrzymanie budowy, to pokłosie kontroli inwestycji przeprowadzonej w wyniku skarg mieszkańców na zadymienie.
Okazało się, że zadymienie powstało po
próbnym rozpaleniu reaktora trocinami,
w czasie regulacji parametrów pracy
urządzenia i nie stanowiło ani zagrożenia, ani nie naruszało warunków prowadzenia inwestycji. Przy okazji jednak inspektorzy stwierdzili istotne naruszenie
projektu inwestycji – główna hala została skrócona o 15 metrów, a jedna z linii
energetycznych została zamontowana
jako kablowa (a nie napowietrzna). Witold Szczudłowski szef biura Związku
Gmin Karkonoskich, który jest właścicielem KCGO uważa, że ta sytuacja
opóźni oddanie inwestycji do użytku
maksymalnie o trzy miesiące.

Zapraszam mieszkańców Szklarskiej Poręby
na zebranie konsultacyjne
w sprawie zmian nazw ulic w Szklarskiej Porębie
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia
2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 744), już w 2016
roku po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, Rada Miejska w Szklarskiej Porębie dokonała zmiany nazwy ulicy Armii Czerwonej na Izerską. W toku dalszego postępowania
przedstawiłem do konsultacji Dyrektora Instytutu Pamięci
Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu we Wrocławiu wykaz ulic (1 Maja, Armii Ludowej,
Batalionów Chłopskich, [Władysława] Broniewskiego, [Mariana] Buczka, [Jana] Krasickiego, [Stefana] Okrzei, Partyzantów,
[Wincentego] Pstrowskiego i [Ludwika] Waryńskiego) z prośbą
o wydanie opinii co do konieczności zmiany ich nazw. Dyrektor IPN po dokonanej analizie orzekł, że zgodnie z treścią ww.
ustawy, konieczność zmiany nazw występuje w przypadku ulic
Armii Ludowej, [Jana] Krasickiego i [Mariana] Buczka.

Zapraszam Mieszkańców Szklarskiej Poręby a w szczególności Mieszkańców ulic Buczka, Armii Ludowej i Krasickiego
oraz przedstawicieli Instytucji i Przedsiębiorców mających siedziby przy tych ulicach, na zebranie konsultacyjne, które odbędzie się 6 czerwca o godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie
przy ul. Słowackiego 13, sala ogólno-funkcyjna na I piętrze.
Temat konsultacji: zmiana nazw ulic w Szklarskiej Porębie
Do konsultacji przedstawiam następujące propozycje zmian
nazw ulic: w miejsce [Jana] Krasickiego – [Ignacego] Krasickiego, w miejsce [Mariana] Buczka – Granitowa i w miejsce
Armii Ludowej – Sudecka.
Inne propozycje Mieszkańców mile widziane. O dalszej
procedurze konsultacyjnej będziemy informować Mieszkańców na bieżąco.
Burmistrz Szklarskiej Poręby
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Mirosław Graf
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Sprzątanie
Szklarskiej
Kilkadziesiąt worków różnego rodzaju śmieci zostało zebranych podczas sobotniego (20 maja) sprzątania
Szklarskiej Poręby. Do akcji zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej przyłączyli się mieszkańcy, którzy ofiarnie sprzątali miejskie
laski, szlaki, punkty widokowe. Ze śmieci oczyszczono
również Polanę Jakuszycką dzięki wsparciu akcji przez
Stowarzyszenie Bieg Piastów.
Uprzątnięty został również Cmentarz Ewangelicki.
Z grabkami i szpachelkami pojawili się wszyscy, którym
na sercu leży ład i porządek w miejscu poświęconym
pamięci przedwojennych gospodarzy Szklarskiej Poręby. Uprzątnięta z liści i chwastów została górna część
cmentarza. Oczyszczono grobowce z mchu, odsłaniając
na części kamieni ciekawe reliefy.
Akcja poprzedzona została pracami MZGK, który to
wykarczował wcześniej liczne samosiejki w tym miejscu. Zapał okazał się tak duży, że akcja sprzątania nekropolii zostanie powtórzona 3 czerwca 2017 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego wysiłku. Prosimy zabrać dobre rękawice, grabki, szczotki
i szpachelki.
Po sobotnim sprzątaniu wszyscy zostali zaproszeni
przez MOKSiAL do Ogrodu Ducha Gór na kiełbaski,

pyszne ciasta przygotowane przez Kasię Broll i podsumowanie akcji.
MOKSiAL dziękuje bardzo wszystkim, którzy poświęcili swój wolny
sobotni czas na oczyszczenie ze śmieci naszego miasta, szczególnie:
Stowarzyszeniu Zdolna Dolna, Stowarzyszeniu Bieg Piastów i Biuru Turystycznemu Pinokio Travel za wsparcie akcji oraz MZGK za zabranie
śmieci.
(MOKSiAL)

WPIS DO CEIDG
WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM W ZUS
Uprzejmie informujemy, iż od
20 maja 2017 roku przedsiębiorca będzie
mógł zgłosić siebie do ubezpieczeń już
w czasie rejestracji firmy w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (CEIDG).
Nowe przepisy ułatwią przedsiębiorcom zgłoszenie się do ubezpieczeń. Będą
4
mogli to zrobić bez dodatkowej wizyty w ZUS, przy rejestracji działalności
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w Gminie. Będzie również możliwość
zgłoszenia do ubezpieczeń nie tylko samego przedsiębiorcy, ale także członków
jego rodziny. Z nowych przepisów skorzystają również przedsiębiorcy, którzy już
prowadzą działalność gospodarczą i będą
chcieli zmienić zgłoszone dane. Nie dotyczy to jednak danych, które dotyczą tytułu
do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń
oraz terminów ich powstania (np. zmiana

składki ubezpieczeniowej, zgłoszenie pracowników). Nadal przedsiębiorca będzie
musiał zmienić te dane w ZUS.
Jeżeli przedsiębiorca nie dołączy dokumentów zgłoszeniowych do wniosku
CEIDG-1 będzie musiał je przekazać do
ZUS tak jak obecnie (osobiście).
Szczegółowych informacji udziela
inspektor ds. Przedsiębiorców Lokalnych
(pok. nr 3 UM)
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Rok 2017 w Szklarskiej Porębie – Rokiem Wlastimila Hofmana

Zatrzymane chwile
Fotografia jest dla mnie
chwytaniem przemijającej chwili,
która jest prawdziwa
JACQUES-HENRI LARTIGUE

Nie ma w Szklarskiej Porębie lepszego miejsca dla zobrazowania powyższych słów od Galerii Fotografii
artystycznej prowadzonej przez Janinę
Korpal. Zmarły w roku 1977 mąż Pani
Janiny – Jan Korpal był uznanym artystą fotografem, mistrzem portretu,
autorem znakomitych pejzaży karkonoskich. Zamieszkał w Szklarskiej
Porębie zaraz po zakończeniu
wojny w 1945 roku. Swoją sztuką Jan Korpal przyczynił się do
wyeksponowania piękna naszej
miejscowości, w której w latach
1945-1947 spełniał rolę pionierską w dziedzinie kultury.
Dziś coroczne wycieczki szlakiem Wlastimila Hofmana zaczynają się przy domu Państwa
Korpal. Dlaczego właśnie tam?
Okazuje się, że słynny malarz niezwykle cenił sobie fotograficzne
umiejętności Jana Korpala co zaowocowało niezliczoną ilością fotografii na których „zatrzymane zostały
chwile” z życia naszego malarza.
Jak zaczęła się ta znajomość? Pani
Janina wspomina, jakby to było wczoraj: Jesienią 1947 roku, przyszła do nas
gosposia Państwa Hofmanów. W plecaku przyniosła dwa płótna z namalowanymi przez Hofmana obrazami
prosząc w Jego imieniu o wykonanie

ich fotokopii. Zdjęcia zrobione przez
męża tak przypadły Hofmanowi do
gustu, że nas do siebie zaprosił…
Pierwsza wizyta we Wlastimilówce,
wywarła na Pani Janinie ogromne
wrażenie: Byłam trochę stremowana.
Szliśmy przecież w gości do wielkiego, uznawanego w świecie malarza,
tymczasem przyjął nas tak radośnie,
tak serdecznie, jak swoich, starych,
najlepszych przyjaciół. Już takim po
prostu był, niezwykle serdecznym,
ciepłym człowiekiem. Do dziś pamiętam

to jego pełne blasku spojrzenie, arystokratyczny wąsik i to co zrobiło na mnie
wielkie wrażenie, to mnóstwo obrazów
na ścianach. Pomyślałam wtedy, że to
bardzo pracowity człowiek i to szybko
się potwierdziło…
Znajomość Jana Korpala z Wlastimilem Hofmanem szybko przerodziła się w coś na kształt artystycznej przyjaźni. Być może stało się
tak dlatego, że obaj mieli
czeskie korzenie i obu charakteryzowała, jak żartował Jan Izydor Sztautynger,
„prawdziwie czeska pracowitość”. Niewątpliwie jednak obaj potrafili patrzeć
na świat, na rzeczywistość
oczami artystów. Lubili się
też wzajemnie oceniać.
Głęboka zażyłość artystów zaowocowała doskonałymi portretami obu
twórców, uwiecznionymi
zarówno na kliszy fotogra-
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ficznej, jak i na płótnie. To dzięki tej zażyłości, i zatrzymanych w kadrze chwilach możemy dziś cofnąć się w czasie
i obejrzeć Wlastimila Hofmana
nie tylko podczas oficjalnych uroczystości, ale podczas pracy przy
sztaludze i podczas wypoczynku
na ulubionej ławeczce w okolicach Złotego Widoku.
Pani Janina Korpal od wielu lat pielęgnuje pamięć o tak
niezwykłym mieszkańcu naszego miasta jakim był Hofman.
W swojej galerii zgromadziła
wiele pamiątek związanych z malarzem. Pytana o to dlaczego postanowiła upamiętniać Hofmana
w swojej galerii, sięga pamięcią
w odległą już przeszłość. Zapytałam go (Wlastimila Hofmana – red.),
dlaczego tak dużo pracuje. Czasem
niemal bez wytchnienia. Potrafił przecież namalować kilka obrazów jednego
dnia. Chętnych na jego obrazy nigdy
nie brakowało a i Hofman nikomu nie
odmawiał sportretowania. I kiedy się
o to zapytałam, to mi powiedział, że
przecież nic innego po nim nie zostanie
tylko jego obrazy. Nie miał dzieci, więc
cząstkę siebie zostawiał właśnie w swoich obrazach, i dlatego są takie cenne.
Malarstwo było jego światem, jego filozofią życia. Wtedy właśnie postanowiłam, że będę się starać pamięć o nim
ocalić od zapomnienia.
Wspomnienia o malarzu to jednak
nie tylko fotografie. To także wiele epizodów, o których Wlastimil Hofman
opowiadał swoim przyjaciołom. Tu
znów odwołujemy się do pamięci Pani
Janiny Korpal: Hofman lubił się dzielić
swoimi przeżyciami. A już od najmłodszych lat te przeżycia związane były
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z jego pasją. Brat Hofmana narzekał,
że nie może się z nim bawić bo mały
Wlastimil tylko rysował i rysował. Czasem to umiłowanie rysowania wpędzało
go w kłopoty. Jak choćby w rodzinnym
Karlinie, kiedy na świeżo pobielonej
ścianie szkoły, kawałkiem węgla wyrysował jedno ze swoich pierwszych
„dzieł”. Szkolny woźny, przy pomocy
kija od szczotki, dobitnie i boleśnie dał
odczuć małemu adeptowi malarstwa, co
sądzi o jego talencie. Hofman po latach
dowcipnie wspominał, że woźny chyba
jednak nie znał się na sztuce… Tak dzięki znajomości z Hofmanem, życie było
dużo ciekawsze…
Robert Kotecki

Wlastimil Hofman
– patron niezwykły
Już 25 lat Szkole Podstawowej nr 5
w Szklarskiej Porębie, patronuje wybitny artysta, ulubiony malarz mieszkańców Szklarskiej Poręby, Wlastimil Hofman. Z tej okazji odbyła się w szkole
uroczysta akademia.
Uroczyste obchody 25-lecia nadania
imienia Wlastimila Hofmana, były okazją do sentymentalnej podróży w przeszłość. Stało się to między innymi za
sprawą archiwalnego już nagrania, jakie
zarejestrował przyjaciel malarza, pan
dr Władysław Karwiński, 27 kwietnia
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zienia się na migawkach filmu sprzed
ćwierćwiecza okazała się dla wielu
absolwentów i byłych pracowników
wzruszającą chwilą przywołującą wiele
wspomnień.
O tym, że Szkoła będzie nosić imię
Wlastimila Hofmana zdecydowano już

1992 podczas akademii kiedy Szkole
Podstawowej nadano imię malarza. Film przertwał
próbę czasu, został
przez
obecnego
dyrektora
szkoły
pana Tomasza Frąca przeniesiony na
nośnik cyfrowy i na
nowo zmontowany.
Możliwość odnalew 1990 roku podczas specjalnego plebiscytu. Przez cały następny rok uczono
się jego bogatego życiorysu i poznawano twórczość artysty. Wszystko po to,
aby godnie przyjąć patronat Wlastimila
Hofmana. Uroczystość nadania imienia
szkole odbyła się 27 kwietnia 1992 r.,
w rocznicę urodzin wybitnego artysty.
Stanowisko dyrektora piastował wtedy
Leszek Albański, który z rąk ówczesnego burmistrza Andrzeja Kusztala otrzymał w prezencie autoportret Hofmana.
Ten obraz do dziś znajduje się w budynku szkoły i w czasie akademii znalazł
się na honorowym miejscu.
Wśród uczniów SP nr 5 nie ma takich osób, które nie potrafiłyby powiedzieć czegoś o swoim patronie. – CzuPod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 14(25)/17

jemy się zobowiązani do krzewienia pamięci o Hofmanie – deklaruje dyrektor
szkoły Tomasz Frąc.
Wlastimil Hofman to patron niezwykły. W Szklarskiej Porębie mieszkał od 1947 roku i bardzo szybko stał
się jej ważną postacią. Hofman zżył się
bardzo z lokalną społecznością, namalował wiele portretów i niewielkich obrazków dla mieszkańców. Odbiorcami
jego ówczesnej twórczości byli także
miejscowi ojcowie Franciszkanie. Jego
dzieła zdobią prywatne domy i tutejsze
kościoły. Pamięć o malarzu wciąż jest
żywa wśród mieszkańców, i to nie tylko
tych, którzy pozowali do jego obrazów.
Sam artysta wspominał, że po przeprowadzce do Szklarskiej Poręby czuł się
jak „roślina wyrwana z ziemi”. Z czasem jednak bardzo się tam zadomowił
i prowadził szczęśliwe życie ze swoją
żoną Adą. – „Szklarska Poręba przywróciła mi odwagę, to tutaj powróciła
mi pewność siebie” – często powtarzał.
Podczas uroczystości można było
usłyszeć głos Walstimila Hofmana. Dy-

rektor szkoły dotarł do archiwalnego
wywiadu z 1964 r., który został przeprowadzony przez dziennikarkę Polskiego Radia Wrocław. Artysta opowiadał wówczas o czasach paryskich, gdzie
mieszkał przez dwa lata.

Prezentacje mulitimedialne przeplatane były występami uczniów szkoły.
Był też czas, aby uhonorować laureatów konkursów plastycznych, poetyckich i wiedzy o Hofmanie.
Robert Kotecki

Mural Art inspirowany Hofmanem
Jednym z wydarzeń jakie odbyły
się podczas obchodów 25-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 5 imienia
Wlastimila Hofmana było odsłonięcie
naściennego malowidła.
Mural Art powstał na budynku
przy szkolnym boisku i jest inspirowany twórczością i życiem malarza
Wlastimila Hofmana. Sam artysta był
wielkim fanem sportu, stąd też mural
odnosi się do twórczości dotyczącej tematyki sportowej. Mural został wykonany przez młodego artystę Stanisława
Szumskiego, absolwenta studiów licencjackich Akademii Sztuk Pięknych na
wydziale Sztuki Mediów w Warszawie.
Naścienne dzieło jest efektem
współpracy miast partnerskich Szklarska Poręba – Harrachov, stworzone
w ramach polsko-czeskiego projektu
„Świat według Hofmana”.
W tym dniu w obchodach szkoły
uczestniczyły również dzieci z Harrachova, które zostały zaproszone do
uczestnictwa w szkolnych atrakcjach
oraz warsztatach muralowych prowadzonych przez Monikę Krakowską.
Nasi mali sąsiedzi obejrzeli spektakl teatralny „O smoku Wawelskim”
w wykonaniu dzieci z SP nr 5. Dalej

ruszyli śladami Hofmana z wizytą do
Domu C.G. Hauptmannów. Na miejscu zapoznali się z malarstwem artysty,
a wszystko po to by zdobyć źródło inspiracji do stworzenia własnych prac na
artystycznych warsztatach prowadzonych w Moksial-u. Ukończone dzieła
wykonane przez dzieci z obu stron granicy zostaną zamieszczone w kalendarzu na 2018 rok.
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Dziękujemy za ciepłe przyjęcie naszych gości Panu Tomaszowi Frącowi
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 5,
pracownikom i dzieciom oraz Pani Bożenie Danielskiej Kierownikowi Domu
C.G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie i pracownikom.
Moksial
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X Wycieczka Szlakiem
Wlastimila Hofmana
27.04.2017 r. w 136 rocznicę urodzin
Wlastimila Hofmana, blisko 120-osobowa, grupa miłośników artysty wyruszyła na wycieczkę śladami malarza.
Licznie zebranych przywitał burmistrz
Szklarskiej Poręby Mirosław Graf,
który wraz z uczestnikami odwiedził
dom Państwa Korpalów, długoletnich
przyjaciół Ady i Wlastimila Hofmanów.
Liczną grupę wycieczkowiczów stanowili uczniowie II klasy Gimnazjum nr
4 im. Aleksandra Kamińskiego w Legionowie oraz uczniowie SP z Makowa
Mazowieckiego.
Wśród entuzjastów byli również turyści z Kowar, Jeleniej Góry, Bytomia
Odrzańskiego i oczywiście nie zabrakło mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Pierwsze swoje kroki uczestnicy wycieczki skierowali do Galerii Fotografii
Jana Korpala, gdzie gości przywitała
Pani Janina Korpalowa. Wśród zgromadzonych zdjęć i pamiątek zebrani usłyszeli ciekawe historie z życia Panów
Jana i Wlastimila.
Kolejnym etapem wycieczki był
Park Miejski „Esplanada”, gdzie na
turystów czekała niespodzianka. Panią Ludmiłę Riabkową wycieczkowicze mogli zobaczyć podczas pracy
z pędzlem w dłoni. Malarka urodzona
w Niżnym Nowogrodzie, absolwentka
najlepszych rosyjskich szkół artystycznych. Jej dzieła można było podziwiać
na licznych wystawach w Polsce, Rosji,
Niemczech i Austrii. Podobnie jak Hofman, Pani Ludmiła również sportretowała mieszkańców Szklarskiej Poręby
Wystawę prac Ludmiły Riabkowej pt.
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„Galeria portretów Mieszkańców Szklarskiej Poręby” można było zobaczyć w Hotelu „Kryształ”
w Szklarskiej Porębie.
Stąd wycieczka udała
się do Kościoła pw. Bożego Ciała, w którym znajduje się kilka obrazów namalowanych przez mieszkającego wtedy tutaj Wlastimila Hofmana, m.in.
znajdujący się w ołtarzu
głównym Chrystus z Eucharystią na tle Szrenicy.
Wycieczka
odwiedziła
również Szkołę Podstawową nr 5 im.
W. Hofmana, gdzie dyrektor szkoły Pan
Frąc krótko opowiedział historię o tym
jak wybrano obecne imię patrona szkoły. Następnie grupa przeszła na cmentarz by tam na grobie Ady i Wlastimila
Hofmanów zapalić znicze.
W dalszej kolejności wędrowcy
udali się do Domu Carla i Gerharta
Hauptmannów, gdzie mogli podziwiać
trwającą właśnie wystawę: Obrazy religijne Wlastimila Hofmana – Szklarka
Poręba 1947-1970. Tu też na miłośników artysty czekała kolejna niespodzianka. W miejscu, gdzie bywał Hofman spotkaliśmy kolejną artystkę, tym
razem była to Pani Agata Roszkiewicz
związana ze stowarzyszeniem Nowy
Młyn. Artystka była w trakcie pracy nad
portretem mężczyzny.
Kolejnym etapem wycieczki była
Wlastimilówka, dom w którym żył
i tworzył Wlastimil Hofman. W tym

przepięknym i przesyconym historią
miejscu można było podziwiać prace
artysty i wysłuchać barwnej opowieści
o Jego życiu i twórczości, opowiedzianej przez przyjaciela Hofmana, Pana
Wacława Jędrzejczaka, obecnego wła-

ściciela domu artysty. Dalsza trasa, poprowadziła przez piękne przyrodniczo
miejsca Szklarskiej Poręby, takie jak,
Złoty Widok skąd, można było podziwiać wspaniałą panoramę, Grób Karkonosza, czy Chybotek, który oczywiście
został rozhuśtany przez 2 uczestniczki
wycieczki. Kolejnym, niezwykle interesującym miejscem, które odwiedzili
miłośnicy malarza był Kościół Niepokalanego Serca NMP w Szklarskiej
Porębie Dolnej, gdzie ciepło przyjął nas
proboszcz, o. Zygmunt Mikołajczyk,
opowiadając historię kradzieży i odzyskania znajdujących się tu obrazów
Wlastimila Hofmana. Stąd wycieczka
śladami malarza powiodła do Chaty
Izerskiej, gdzie Ci, którzy dotrwali do
końca udali się na zasłużony odpoczynek.
Na zakończenie spotkania z Wlastimilem Hofmanem odbyła się prelekcja, którą poprowadził Pan Jerzy
Nowicki, przybliżając postać Pani
Ady
Hofmanowej,
żony Wlastimila. Miło
nam również poinformować, że znalazł
się nabywca na jeden
z obrazów Pani Agaty
Roszkiewicz.
Obraz
zakupili państwo Hanna i Jerzy Nowiccy,
którzy od lat wspierają wszelkie inicjatywy
związane z Wlastimilem Hofmanem.
Inicjatorem i głównym
organizatorem
wycieczki był Pan
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Marian Cap, mieszkaniec Szklarskiej
Poręby, miłośnik życia i twórczości
Wlastimila Hofmana. Wędrówkę poprowadził Przewodnik Sudecki Waldemar Ciołek. Przy wsparciu Referatu
Promocji Miasta Szklarska Poręba,
„Wlastimil” Jerzy Nowicki, Parafia

Rzymsko-Katolicka p.w. Bożego Ciała
w Szklarskiej Porębie, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wlastimila Hofmana
w Szklarskiej Porębie, Rodzinny Park
Rozrywki ESPLANADA, Chata Izerska, Muzeum Dom Wlastimila Hofmana, Galeria Fotografii Artystycznej

Jana i Janiny Korpal, Willa Gwiazda
Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta
Hauptmannów, Rodzinny Ogród Działkowy „Szklarski Potok”, Biblioteka
Małego Księcia.
Referat Promocji Miasta

Pociąg Retro „Liczyrzepa” dotarł
do Szklarskiej Poręby
Tłum turystów i mieszkańców zgromadzony na dworcu w Szklarskiej Porębie Górnej czekał na przyjazd Muzealnego Pociągu Specjalnego „Liczyrzepa”
z Jaworzyny Śląskiej prowadzonego
przez zabytkową lokomotywę parową.
Pasjonaci kolejnictwa długo wytężali wzrok i słuch, czekając na przyjazd
pociągu turystycznego. Z utęsknieniem
wypatrywano, czy gdzieś ponad drzewami nie pojawią się kłęby parowozowego
dymu. Peron co rusz obiegały gorączkowe informacje o tym, gdzie pociąg się
w danej chwili znajduje. Niestety lokomotywa krótko po wyruszeniu w podróż
miała awarię, która spowodowała blisko
dwugodzinne opóźnienie.
Wielu miłosników kolei czekało
na pociąg już w Jeleniej Górze. Jednak
prawdziwe tłumy przybyły na dworzec
w Szklarskiej Porebie Górnej. Kiedy
z oddali dobiegł przeciągły, tak charekterystyczny gwizd parowozu, szybko wybaczono mu takie spóźnienie. Chwilę potem na dworzec spektakularnie wtoczył
się pociąg specjalny prowadzony przez
spowitą kłębami dymu lokomotywę.
Pociąg retro był rzeczywiście nie
lada gratką dla miłośników kolejnictwa.

Skład prowadziła lokomotywa parowa Tk-t 48-18
z 1951 roku. Wielką atrakcją
były również wagony – trzy
przedwojenne serii Ci28.
Wagony zostały wyprodukowane w 1928 r. we
wrocławskiej wytwórni taboru kolejowego Linke Hofmann Werke (późniejsza
Państwowa Fabryka Wagonów). Całą swoją kolejową
służbę spędziły na Śląsku
– przed 1945 roku odpowiednio w wagonowniach
w Katowicach i Opolu. Na
przełomie lat 70-tych i 80tych XX wieku wycofane
zostały z obsługi przewozów
pasażerskich i przystosowane do roli wagonów gospodarczych. Jako takie trafiły
do Jaworzyny Śląskiej.
Tak zestawiony skład
prezentował się niezwykle
malowniczo na tle karkonoskich krajobrazów. Przyciągał uwagę nie tylko amatorów niezwykłych zdjęć ale przede wszystkim tych,

którzy z nostalgią przypominali sobie
dziś czasy regularnych kursów takich
składów.
Furorę robili podróżni w strojach
retro. Wśród nich wyróżniała się grupa
rekonstrukcyjna GRH 39-45 z Polkowic oraz fani mody retro z Jeleniej Góry
i Szklarskiej Poręby, którzy nadali tej
niezwykłej podróży dodatkowego kolorytu i autentycznej nostalgii. Dzięki
pasjonatom mody retro można w pełni
poczuć klimat dawnych czasów. Pamiątkowym zdjęciom nie było więc końca.
Organizatorem przejazdu było Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śl, któremu partnerował Miejski Ośrodek Kultury Sportu
i Aktywności Lokalnej, który zadbał
o uatrakcyjnienie przejazdu.
Robert Kotecki
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Dobiegł końca Dolnośląski Festiwal
Rowerowy organizowany przez Halę
Stulecia i Dolnośląski Związek Kolarski.
Trzy dni rowerowego święta we Wrocławiu upłynęły pod znakiem zawodów,
kongresu, targów turystyczno-branżo-

wych, konkursów i festiwalowego kina.
Kilka tysięcy gości i 100 wystawców,
którzy prezentowali swoją ofertę.
Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć Szklarskiej Poręby, która preten-

Dolnośląski Festiwal
Rowerowy
duje do miana rowerowej Stolicy
Polski.
Dolnośląski Festiwal Rowerowy to pierwsza edycja święta rowerzystów i pasjonatów aktywnych
form spędzania wolnego czasu na
dwóch kołach. To połączenie imprezy wystawienniczej z kongresem rowerowym oraz atrakcjami
sportowymi. Na jeden majowy
weekend (20-21.05.2017) wrocławska Hala Stulecia zmieniła się
w strefę dobrej, rowerowej zabawy.
Podczas 2 dni Wrocławianie i nie
tylko mogli zapoznać się z ofertą
miasta pod Szrenicą. Wielką popularnością cieszyły się szczególnie mapy
Rowerowej Krainy, ale również oferta
skierowana do rodzin z dziećmi. Miasto

Kryształowy Rajd

wraz z 2 pozostałymi gminami tj. Świeradowem Zdrój i Miękinią oraz z Bike
Martonem połączyło swoje siły, by zaprezentować swoją ofertę jako miejsca,
gdzie odbywa się cykl imprez pod nazwą
BIKE MARATON.
Festiwal skierowany był zarówno
do osób, które uprawiają kolarstwo zawodowo, jak i amatorsko oraz do tych,
którzy rower traktują jako świetną formę
wypoczynku, środek transportu, okazję
do poznawania i odkrywania uroków
przyrody. Wielkie zainteresowanie na
naszym stoisku wzbudził również rower,
nietypowo ozdobiony przez Panią Anię
Potrzeszcz, która na szydełku wykonała
ubranie dla naszego jednośladu.
Referat Promocji Miasta

huty i także nie raz jest „dobrym aniołem” dla przedszkolaków, ale i wychowanków MOPS-owskich” świetlic.
Na podsumowanie imprezy zaprezentowana została wydana przez Grzegorza Sokolińskiego książeczka zawierająca historyczne zdjęcia Huty Julia. Bonusem było zamieszczenie w niej kilka
zdjęć z poprzednich festynów.
VII Festyn hutnictwa szkła przygotowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie Lokalni-Niebanalni wraz
z partnerami – Grupą Lokalnych liderów
Osiedla Huty, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Przedszkolem Samorządowym Nr 2 w Szklarskiej Porębie
dofinansowany był ze środków z pożytku
publicznego miasta Szklarska Poręba.

W sobotę, 6 maja, po raz siódmy Lokalni Liderzy Osiedla Huty w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalni-Niebanalni oraz Przedszkolem nr 2 na Osiedlu Huty zorganizowali Festyn Hutniczy.
Tym razem odbył się on w zupełnie nowej odsłonie – gry terenowej pod nazwą
Rajd Kryształowy.
Punktualnie o godzinie 10.00 spod
Leśnej Huty pięć drużyn, po krótkiej
prezentacji wyrobu szkła, wyruszyło na
trasę przygotowaną przez właścicieli Żelaznego Tygla, państwa Pawłowskich.
Po krótkiej odprawie w Żelaznym Tyglu,
gdzie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy plecak-worek z hutniczą wodą,
walońskim preclem i owocem oraz mapę
gry, rozpoczęła się zacięta walka między drużynami. Na trasie wiodącej przez
związane z hutnictwem miejsca czekało
na uczestników wiele zagadek i zadań do
rozwiązania. Nie wszystkie zadania były
łatwe. Uczestnicy musieli mieć przysłowiowe „oczy dookoła głowy”. Dodatkową trudność stanowiła sama trasa wiodąca czasem pod górę, po mokrych leśnych
szlakach.
Mimo wszystkich trudności, na metę
rajdu do Przedszkola na Hucie, po ok.
4 godzinach marszu, dotarły wszyst10 Wszyscy uczestnicy rajdu
kie drużyny.
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Naj-

większą ilość punktów zdobyły drużyny
Kryształków, Kryształowych Myszek
i Torpedy. Każdy z członków tych drużyn został obdarowany pamiątkowym
szklanym Aurunie. Odpowiadając na
zadawane przez Mistrza Walońskiego
pytania konkursowe wszyscy uczestnicy
rajdu mogli wygrać inne atrakcyjne nagrody.
Za zasługi dla aktywizacji i integracji
mieszkańców Osiedla Huty przyznaną
po raz drugi przez Lokalnych Liderów
Osiedla Huty nagrodą w postaci Szklanego Anioła został wyróżniony Roman
Klimek. Pan Roman od samego początku
wspiera wszystkie działania na Osiedlu
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MOPS – MSL

Majówka
w Rytmie Smaku

Kulinarnie, muzycznie, w stylu retro i całkiem współcześnie było podczas
majówki zorganizowanej przez Miejski
Ośrodek Kultury Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie przy
współpracy z Kosmos Mega Saund
System, Rodzinnym Parkiem Rozrywki
Esplanada i Norweską Doliną.
Majówkę rozpoczęliśmy tradycyjnymi brzmieniami z punkowym pazurem
dzięki zespołowi Radykalna Wieś, a później było coraz bardziej energetycznie.
W niedzielę 30 kwietnia specjalnie

ich degustację przybyli
smakosze z całej okolicy.
Świetnym uzupełnieniem
rozbudzonych kubków
smakowych były stoiska z pysznym ciastem
i swojskim jadłem.
Dużą atrakcję stanowiły bezpłatne warsztaty artystyczne:
„Eko – naczynia piknikowe”,
gdzie zdobiono jadalnymi roślinami równie jadalne talerze
z otrębów pszennych. Po spełnieniu swoich funkcji taki talerz może stać się pokarmem dla zwierząt.
W nurcie Eko były prowadzone również warsztaty „Plastikowe inspiracje”,
na których butelka plastikowa dostawała „drugie życie”. Z małych butelek powstawały kolorowe żółwiki, osłonki na
zioła, na kwiaty, a z większych torebki,
koszyczki piknikowe. Na warsztatach
z Mini Decoupage można było tą techniką ozdobić takie elementy jak bransoletka, podstawka pod kubek, zakładka do

zamówiona pogoda pozwoliła na realizację imprezy, podczas której Skwer
Radiowej Trójki zapełnił się kolorowymi
stoiskami, ziołami, zapachem pysznego
ciasta i potraw. Pokaz kulinarny w wykonaniu gościa specjalnego „Jarmarku ze
Smakiem” Charlesa Daigneault stworzył
iście piknikowy klimat.
Charles podczas jarmarku ugotował cztery potrawy: „Zupę cebulową
z grzankami po karkonosku”, „Pstrąga
sudeckiego z sosem chrzanowym”, „Liczyrzepy kiełbasę z kurczaka”, „Szarlotkę Charliego inspirowaną Szrenicą”, a na

książki, czy magnes
na lodówkę w kształcie serca.
Dla najmłodszych
jak zwykle prowadziliśmy animacje ruchowe, gry, zabawy,
konkursy z nagrodami, chętnych nie
brakowało. 1 maja
przywitaliśmy Kolej Retro – więcej na
stronie 9. Tego dnia
wieczorem królowała

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 14(25)/17

soulowa alternatywa w wykonaniu Chilii
Crew na Muzycznej Scenie Esplanady.
3 maja uroczyscie na Skwerze Jana
Pawła II obchodziliśmy Narodowe Święto 226 rocznicy Konstytucji 3 Maja.
5 maja reaktywowaliśmy Kino na
Wysokości. Wspólnie z MOKSiAL-em
co miesiąc w super gościnnej i przepięknej Norweskiej Dolinie będziemy mieli
szansę oglądać dobre polskie i zagraniczne kino.Tym razem obejrzeliśmy świetną
polską produkcję „Chce się żyć”. Jeśli
macie jakieś pomysł na tytuły filmów
zgłaszajcie je do MOKSiAL.
Dziękujemy naszym sponsorom,
partnerom i wszystkim mieszkańcom
i turystom, którzy razem z nami bawili
się podczas wydarzeń Majówki w Rytmie Smaku.
(MOKSiAL)
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Policja ostrzega: Nie daj się nabrać
„na wnuczka” i „na policjanta”
W ostatnim czasie w Szklarskiej Porębie miał miejsce fakt dokonania przestępstwa wyłudzenia znacznej kwoty
pieniędzy metodą na tzw. „wnuczka”.
Pamiętajmy, że nigdy nie wiemy,
kiedy oszuści zaatakują, dlatego Policja
apeluje o ostrożność, zasadę ograniczonego zaufania i otoczenie troską przez
rodzinę i przyjaciół swoich bliskich
oraz osób samotnych z sąsiedztwa.
Dzięki
czujności
i wiedzy o sposobach działania przestępców, seniorzy
mogą nie tracić swoich oszczędności.
Mimo
zatrzymań nadal pojawiają
się kolejni oszuści.
W rozmowie telefonicznej podają się
za bliskiego członka
rodziny np. wnuczka, bratanka, kuzyna, siostrzeńca lub
za członka rodziny znajomych, sąsiadów, czy też przyjaciół. Przedstawiają
zmyśloną historię i proszą o pieniądze
np. na opłatę kosztów leczenia szpitalnego lub na okazyjny zakup samochodu czy mieszkania. Zwykle proszą, aby
o tej rozmowie nikogo nie powiadamiać, gdyż wstydzą się, że muszą pożyczyć pieniądze. Zawsze po ich odbiór
wysyłają wspólnika, który w umówionym miejscu i czasie odbiera gotówkę.
Gdy starsza osoba godzi się na udzielenie pożyczki tłumaczą, że nie mogą
osobiście odebrać pieniędzy i zrobi to
za nich ktoś zaufany. Cierpliwie czekają, jeśli gotówka ma być pobrana z banku. Okradziona osoba orientuje się, że
padła ofiarą oszustów dopiero wówczas, gdy nawiązuje kontakt np. z prawdziwym krewnym.
Dla wywarcia większego wrażenia oszuści coraz częściej ostatnio
podszywają się też za urzędnika lub
przedstawiciela jakiejś organizacji bądź
instytucji. Wmawiają również starszym osobom, że są funkcjonariuszami
Centralnego Biura Śledczego lub poli12 a pieniądze są potrzebne na
cjantami,
„wykupienie z problemów” członka ich

rodziny lub prowadzą sprawę oszustw
i wyłudzania pieniędzy. Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom! Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci NIGDY
nie informują o prowadzonych przez
siebie sprawach telefonicznie i nigdy
nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. NIGDY też nie poproszą
o zaangażowanie naszych pieniędzy do
jakiejkolwiek akcji!
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Powyższe sytuacje mogą przydarzyć się naszym bliskim lub sąsiadom.
Dlatego niezbędne jest pobudzenie
czujności rodzinnej oraz sąsiedzkiej
w celu zwiększenia bezpieczeństwa
osób starszych, samotnych.
• Reagujmy, kiedy widzimy lub mamy
sygnały, że ktoś podejrzany „kręci”
się w pobliżu naszego krewnego,
sąsiada albo miejsca jego zamieszkania.
• Zapamiętajmy jak najwięcej szczegółów dotyczących wyglądu i zachowania osoby, która wzbudza niepokój.
• Zapiszmy numer rejestracyjny pojazdu, którym się taka osoba porusza.
Podzielmy się wiedzą o sposobie
działania sprawców z osobami najbardziej zagrożonymi – seniorami.
Ostrzeżmy ich, nim będzie za późno.
• W trosce o Państwa bezpieczeństwo
apelujemy, aby nie przekazywać żad-

nych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków Waszej rodziny lub proszą o przekazanie
pieniędzy poprzez osoby pośredniczące.
• Nie reagujmy pochopnie na hasło:
syn, wnuczek, siostrzenica potrzebują pomocy, gdy tylko usłyszymy
głos w słuchawce. Należy sprawdzić
czy jest to prawdziwy krewny, np.
poprzez skontaktowanie się z innymi członkami
rodziny.
Bliscy, z którymi utrzymywany jest codzienny
kontakt,
mogą
pomóc potwierdzić, że jest to ta
osoba, za którą
się podaje oraz
czy rzeczywiście
potrzebuje pomocy, o jaką prosi.
Pamiętajmy, że sami również możemy
zweryfikować dzwoniącego. Warto zadzwonić bezpośrednio do tych osób
i sprawdzić. W większości przypadków
mamy numer telefonu do syna, córki
czy wnuczka. Nie bójmy się do nich
zadzwonić i ustalić, czy przedstawiona
sytuacja ma miejsce. Lepiej wykonać
jeden telefon więcej, niż stracić swoje
oszczędności i przekazać je przestępcom.
W związku z powyższym zalecamy stosowanie zasady ograniczonego
zaufania wobec nieznajomych – lepiej
wyglądać na człowieka podejrzliwego
niż stracić dorobek życia. Pamiętajmy
także, aby nie udzielać przez telefon
żadnych informacji dotyczących danych personalnych, numerów kont bankowych i haseł do nich. Nie opowiadajmy nieznajomym o swoich planach
życiowych, czy o członkach rodziny.

O wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast poinformujmy
Policję, korzystając z numeru alarmowego 997 lub 112.
Nie obawiajmy się, że alarm może okazać się fałszywy.
Zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

Burmistrz Szklarskiej Poręby

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
przy ul. Buczka 2 (parter) oraz na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl
(zakładka oferta/sprzedaż) oraz na stronie www.szklarskaporeba.bip.net.pl
(w zakładce miasto/przetargi) zostały podane do publicznej wiadomości ogłoszenia
o przetargach na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości,
które odbędą się w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w sali nr 2
Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie:
1. nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul.
Mikołaja Kopernika w granicach
działki gruntu nr 140/3 obr. 0004
o powierzchni 0,8229 ha, księga wieczysta nr JG1J/00033758/6. Cena wywoławcza do czwartego przetargu:
250.000 zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
2. nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul.

Waryńskiego w granicach działki
gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 0,2412 ha, księga wieczysta nr
JG1J/00093229/7. Cena wywoławcza
do pierwszego przetargu: 171.300
zł, wadium: 10% ceny wywoławczej;
3. nieruchomość lokalowa nr 3 (lokal
mieszkalny) o pow. użytkowej 37,10
m2 położony w budynku przy ul.
Osiedle Huty 6 w Szklarskiej Porębie
w granicach działki gruntu nr 4/2 obr.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA
SZKLARSKIEJ PORĘBY

o ponownym (3) wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów tzw. „Nowego Centrum”
w Szklarskiej Porębie
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami), art.
39 ust.1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz na
podstawie Uchwały Nr XIV/152/15 Rady
Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24
września 2015 r.
zawiadamiam
o ponownym (3) wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów tzw. „Nowego Centrum”
w Szklarskiej Porębie,
wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko
w dniach od 22 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2,
58-580 Szklarska Poręba (pok. Nr 14),
w godzinach od 800 do 1500.
Przedmiotem ponownego wyłożenia
są zmiany wprowadzone do projektu planu.
Zmiany te zostały wyróżnione:
• w tekście projektu zmiany planu czerwoną czcionką;

• na rysunku projektu zmiany planu – poprzez zastosowanie żółtego tła.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami planu miejscowego
rozwiązaniami, w zakresie wprowadzonych
zmian,
odbędzie się w dniu
20 czerwca 2017 r. w sali
konferencyjnej Urzędu
Miejskiego w Szklarskiej
Porębie o godzinie 1000.
Zgodnie z art. 18 ust.
1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte
w projekcie zmiany planu
miejscowego, w zakresie
wprowadzonych zmian,
może wnieść uwagi.
Uwagi do wyłożonych do
publicznego wglądu dokumentów należy składać
na piśmie do Burmistrza
Szklarskiej Poręby, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki
organizacyjnej i adresu
oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
5 lipca 2017 r.
Zgodnie z art. 40 i 54
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0006 o powierzchni 0,0761 ha, wraz
z udziałem 12,16% we wspólnych
częściach budynku i w prawie współwłasności działki, dla lokalu brak jest
księgi wieczystej, natomiast dla działki prowadzona jest księga wieczysta
nr JG1J/00066351/3. Cena wywoławcza do trzeciego przetargu: 30.000
zł, wadium: 10% ceny wywoławczej.
Szczegółowych informacji udziela
Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie 75 75 47 710.
Dodatkowe informacje o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów dostępne są również na stronie internetowej pod adresem:
www.szklarskaporeba.pl

ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016
r. poz. 353 ze zm.) uwagi do prognozy
oddziaływania na środowisko mogą być
wnoszone w formie pisemnej, ustnie do
protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jako wniesione
piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
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Zapraszamy na III edycję
Pucharu Szklarskiej Poręby w Półmaratonach Górskich
Klasyfikacja generalna w 3 półmaratonach górskich:
• 2.07.2017r. (niedziela) – PZU Półmaraton Karkonoski (9 PZU Maraton Karkonoski)
• 22.07.2017r. (sobota) – 5 PKO Półmaraton Wielka Pętla Izerska
• 26.08.2017r. (sobota) – Letni Bieg Piastów – półmaraton górski
Zasady uczestnictwa w poszczególnych biegach znajdują się w osobnych regulaminach dla
każdego z biegów.
Klasyfikacja ta będzie prowadzona wg następujących zasad:
• by być sklasyfikowanym w klasyfikacji generalnej należy ukończyć wszystkie 3 biegi
• należy stosować się do regulaminów poszczególnych biegów
• liczy się suma czasów wszystkich biegów
• uczestnik, który uzyska najkrótszy czas zostanie zwycięzcą Pucharu
Nagrody:
• Klasyfikacja generalna będzie ogłoszona w 2 kategoriach:
Kobiety: I-III miejsce
Mężczyźni: I-III miejsce
• Nagrody: puchary oraz cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora i inne w przypadku
pozyskania sponsora
• Osoba trzecia może odebrać nagrodę w imieniu zawodnika jedynie na podstawie pisemnego upoważnienia zawierającego dane upoważnionego do odbioru – imię, nazwisko oraz numer dokumentu
tożsamości oraz czytelny podpis upoważniającego.
PÓŁMARATON KARKONOSKI
02.07.2016 (niedziela) – ok. 21 km; przewyższenia +– 965 m. Start i Meta: Dolna stacja wyciągu
na Szrenicę SudetyLift w Szklarskiej Porębie. Start godz. 9:30, zamknięcie mety godz. 13:30 (Limit
czasu 4 godziny).
5.PKO Wielka Pętla Izerska
22.07.2017 (sobota) – 21,097 km. Start godz. 11:00 z placu przed dworcem PKP ul. Dworcowa
w Szklarskiej Porębie. Meta: Stadion Miejski przy ul. Plac Sportowy w Szklarskiej Porębie.
Letni Bieg Piastów
26.08.2017 (sobota) – ok. 22 km. Start i meta: Polana Jakuszycka. Start godz. 10:00

Weź udział w trzech półmaratonach i zgarnij cenne nagrody!

Noc Muzeów 2017

rektor Szkoły Podstawowej Nr.5, która
w tym roku obchodziła 25-rocznicę nadania imienia Wlastimila Hofmana, więc
nie zabrakło też wspomnień dotyczących
tego wydarzenia. O życiu i twórczości
Hofmana opowiadała Bożena Danielska.
Noc zakończyła prelekcja filmu o Wlastimilu Hofmanie.
(red.)

Tegoroczna, sobotnia (20 maja) Noc
Muzeów w Szklarskiej Porębie miała
jednego, głównego bohatera. To Wlastimil Hofman, którego rok jest obecnie obchodzony w mieście pod Szrenicą. Cykl wydarzeń opatrzono tytułem
„W Sprawie Wlastimila Hofmana”. Była
to niezwykła i niepowtarzalna okazja by
wysłuchać obszernych relacji o Hofmanie od osób, które doskonale go znały,
jego ulubionej modelki Krystyny Trylańskiej – Maćkówki oraz zaprzyjaźnionej
z malarzem fotograficzki Janiny Korpal,
której bogata kolekcja zdjęć pozwoliła
ocalić od zapomnienia także codzienność Wlastimila Hofmana. O poetyckich
przyjaźniach opowiadał natomiast profe14
sor Henryk Gratkowski, literaturoznawca, filolog i nauczyciel akademicki zwią-

zany z uczelniami na Dolnym Śląsku.
Wlastimil czy jednak Vlastimil tą min.
kwestię rozstrzygał pan Tomasz Frąc dy-

14

Pod SZRENICĄ • Miejski Biuletyn Informacyjny • nr 14(25)/17

Salonik Literacki
Baśniowy spacer
Wokół mojego miasta
Jest wiele ścieżek i dróg
Przeoczenia nie warta żadna
Wąska, szutrowa czy budząca trud.
Gdy minę szkołę z rzeźbami bajkowymi
Zerknę na Leśną Hutę z ptakami szklanymi
Za halą sportową dawna „Hutniczanka”,
Jeszcze czar mieszanego lasu
I już jest – walońska polanka!
Tu kiedyś pędzący koń, cały z metalu i cyny
„Gubiąc cząstki codzienności”…
Pomykał z wyciągniętą szyją
Gdzieś w zaczarowane krainy.
Teraz fruwający rower sięgający chmur
Ze skrzydłami motylkowymi
Jawi nam się jako baśniowy stwór……….
A miedziane wilki wyją ciągle do gwiazd
Obok nich sokół posępnie pilnuje swych skał
Wiotka salamandra wykuta na głazie
I profil smutnej damy
Tajemniczo patrzącej za nami.
Wreszcie Walońska Chata wabi w swe progi
Tu świat minerałów olśni Cię mój drogi,
Nie zapomnisz już nigdy ametystów, szafirów
Kolorowych nefrytów, ciemnych granatów.
W drodze tej odpoczywam, zostawiam zmęczenie i żal
Gdy znajdę się znów w domu, przez okno
spojrzę w dal
Zatęsknię za rzeźbami, przestrzenią, lasem
jodłowym
Nieustannie nasycam się światem zagadkowym!
Autor: Jadwiga Butrym

Jak te góry nie kochać,
Kiedy Wiosną malują się zielenią,
Latem słonko ogrzewa tą zieleń,
Jesienią złotości nabiera zieleń,
Zima zaś przykrywa to bielą.
Autor: Bożena Czesna
Ekopark Kołobrzeg
W efekcie kilku wydarzeń zbiegu
byliśmy w Kołobrzegu,
a właściwie to w Podczelu,
gdzie atrakcji nie ma wielu,
ale jest tam ekopark
a ten jest uwagi wart.
Jest w nim bowiem ptaków mrowie,
o wszystkich Wam nie opowiem,
bo się na tym mało znam,
lecz jedne przedstawię Wam.
Więc niech mi powie kto ciekawy

jak wyglądają piękne gęgawy?
Niby to kaczka niby to gęś
piórka ma białe i szarych część.
Po grobli sobie chodzą gromadką
tata i mama i piskląt stadko.
Mama pierwsza idzie skromnie:
– dzieci trzymać się koło mnie,
ale dzieci jak to dzieci,
każde w inną stronę leci,
gang puszystych małych kulek,
słodkich w każdym swym szczególe,
za nimi tata nastroszony,
a na końcu zagubiony,
pędzi pisklak jak torpeda,
lecz mu tata zginąć nie da.
Spotkać je, to nie przypadek,
bo jest kilka takich stadek,
a jak z bliska na nie łypiesz,
tata za nogawkę szczypie.
Idą dumnie i dostojnie,
rozglądając się spokojnie.
Oto rodziny szczęścia klucz,

a ty się człowieku od nich ucz!

Autor: Joanna Hammer– Ślazyk

Fraszka
Był „ królem życia”
Kpił z przyszłości
A teraz często
W MOPsie gości

Autor: Andrzej Ślazyk

Z wiosną
Masz wrażenie, że zmieniłeś kanał
włączyłeś program z kolorami
mienią się barwy i błyszczą
myślisz taki banał
Czarno-biały, zimowy obraz pożegnałeś
śnieg zniknął, wiatr ustał
nawet nie wiesz jak długo
już tego chciałeś.
Mijają lata, miesiące, dni
i wierzysz w iluzję, że to właśnie Ty!
Włączasz do życia kolory
by miało ono jakiś sens.
Autor: Beata Holek
Kochane góry
Góry nasze góry, ej góry kochane
Gdzie spojrzysz, tam góra, góreczka, pagórek
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