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Budowa
na polanie Jakuszyckiej
ruszy za rok!
Podczas konferencji prasowej w
Urzędzie Miasta w Szklarskiej Porębie została zaprezentowana docelowa
koncepcja architektoniczno-przestrzenna dotycząca budowy Dolnośląskiego
Centrum Sportu na Polanie Jakuszyckiej. Zgodnie z harmonogramem już
we wrześniu możemy spodziewać się
pozwolenia na budowę. Połowę środków na zrealizowanie inwestycji jako
strategicznej dla rozwoju polskiego
sportu zapewnia Ministerstwo Sportu i
Turystyki.
– Możemy dziś śmiało powiedzieć,
że słowo stało się ciałem i nasze marzenia zaczynają się materializować – tymi
słowami przywitał zgromadzonych
dziennikarzy Marszałek Województwa
Dolnośląskiego Cezary Przybylski.
Ostateczna koncepcja w sposób kompleksowy odpowiada potrzebom sportu
wyczynowego jak i rodzinnego, turystycznego – deklaruje Marszałek. – W
oparciu o prezentowany dziś schemat
pracować będą projektanci. Koncepcja jest taka aby obiekt służył nie tylko

uprawianiu sportów zimowych, ale aby
był czynny cały rok. Będzie tam można min. pojeździć na rowerach, rolkach
czy pograć w piłkę.
Koncepcja architektoniczna powstała zgodnie z obowiązującymi przepisami światowych federacji narciarskich
oraz Międzynarodowej Unii Biathlonowej (IBU).Obie wrocławskie firmy
zaangażowane w stworzenie projektu
− Miastoprojekt Wrocław i ETC Architekci – miały trudne zadanie. Wyma-
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gania zdefiniowane przez międzynarodowe organizacje narciarskie musiały
połączyć z ideą wszechstronnego i całorocznego korzystania z obiektu także
przez miłośników aktywnego spędzania
czasu na Polanie Jakuszyckiej.
Projektanci wyszli z założenia, że
budynek musi mieć wszystkie nie-

zbędne funkcjonalności, aby mógł być
certyfikowany do organizacji zawodów
o randze mistrzostw świata – deklarował Sebastian Kącki, prezes spółki
Dolnośląski Park Innowacji i Nauki,
odpowiedzialnej za inwestycję. Trasy
biegowe i biathlonowe, boisko, rolkostrada, punkty odnowy biologicznej,
kryta pływalnia, sale gimnastyczne,
wypożyczalnie sprzętu część gastronomiczna – takie atrakcje będą czekały na
miłosników sportu w tym wyjątkowym
miejscu jakim jest Polana Jakuszycka.
W głównym obiekcie dostępne będą
miejsca noclegowe, sale konferencyjne
i szkoleniowe oraz wymagane przepisami organizacji narciarskich tunele dla
zawodników i trenerów łączące szatnie
z częścią treningową oraz strefą startu
i strzelnicą. W budynku zaplanowano
również centrum odnowy biologicznej
z saunarium i dużą siłownią. W ośrodku
znajdzie się wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, rolek i rowerów oraz kabiny
do smarowania nart. Dodatkowym elementem koncepcji jest stworzenie przy
centrum muzeum sportów zimowych.

Projektanci przewidzieli wymienność funkcji poszczególnych części
centrum, które inną rolę będą pełnić
latem, inną zimą, a jeszcze inną w czasie wielkich imprez sportowych, które
stawiają przed obiektem dodatkowe
wyzwania.
Odrębny projekt zakłada budowę
magazynów dla śniegu, jako warunku
koniecznego dla spełnienia wymogów
federacji międzynarodowych. Wydrębnienie tego projektu było konieczne aby
nie opóżnić prac, przy głównej koncepcji.
Integralną częścią budynku będzie
stacja kolejowa, z której bezpośrednio
będzie się wchodzić do budynku. Połączenia kolejowe do Jakuszyc tak z

polskiej jak i czeskiej strony, mają być
istotnym czynnikiem służącym rozwiązaniu problemu parkingowego na
Polanie. Być może zwiększenie ilości
połączeń kolejowych sprawi, że więcej osób zdecyduje się przyjechać na
Polanę bez samochodu. Niezależnie od
tego,powstanie też parking podziemny,
pod płytą stadionu, docelowo mogący
pomieścić 220 aut.
Wstępne szacunki mówią o łącznym
koszcie powstania obiektu wynoszącym od 80 do 100 mln złotych. Inwestycja będzie w połowie sfinansowana
ze środków Ministerstwa Sportu. Szerokie przeznaczenie obiektu, sprawia
że możliwa będzie aplikacja o środki
z Funduszu Ochrony Środowiska a nawet PFRON. Pozostałą część zapewnią
środki własne samorządu województwa
dolnośląskiego.
– Cieszymy się, konieczność budowy nowoczesnego Centrum Sportu, jest
powszechnie rozumiana. Tą potrzebę
rozumiało i Stowarzyszenie Bieg Piastów za co dziękuję ale także obecny
rząd, który nie wycofał się z ustaleń zawartych
2 kilka lat wcześniej – podkreślał
marszałek Cezary Przybylski.
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– Pan marszałek dziękował nam, że
przekazaliśmy tereny pod budowę....
to ja dziękuję, że Pan je przejął – punetował dzisiejsze
spotkanie Julian
Gozdowski,
honorowy
prezes
Stowarzyszenia
Bieg Piastów – Bo
dzięki temu z porządnej furmanki
ciągniętej
przez
konie, przesiadamy się do luksusowego ferrari. Choć
muszę powiedzieć,
że fakt sprzedaży
i oddania Polany
bardzo mnie bolał. Dziś jednak widze,
że warto było, bowiem na Polanie Jaku-

szyckiej powstanie obiekt o tak imponującej wszechstronności. Dlatego dziś
ten wcześniejszy ból zastępuje satysfakcja – dodawał Pan Julian.
– Nie ma wątpliwości, że nie można
było wybrać lepszego od Polany Jakuszyckiej miejsca na zainwestowanie tak
poważnych środków. Dlatego dziękuję
zarówno pomysłodawcom sprzed lat jak
i dzisiejszym kontynuatorom ale przede
wszystkim Biegowi Piastów i Julianowi
Gozdowskiemu za upór, za tonowanie
nastrojów i zaufanie jakim obdarzył ludzi z Urzędu Marszałkowskiego i także
mieszkańców Szklarskiej Poręby, dlatego właśnie w imieniu mieszkańców
dziękuję, bo ta inwestycja to wielki
bonus i lokomotywa dla Szklarskiej Poręby – mówił z kolei burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf.

Plener malarski „Z Inspiracji Hofmana” skierowany jest do dzieci Szkół
Podstawowych (od lat 9),
Gimnazjum i Liceum.
Wybrane prace zostaną zamieszczone w kalendarzu na 2018 rok.
Plener malarski będzie prowadzony przez
Monikę Krakowską w
każdy wtorek w godz.
17:00-19:00 przez cały
maj.
Zgłoszenia przyjmowane są do 04.05.2017 r.
kultura@mok.szklarskaporeba.pl
tel. 75 717 36 14
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Magiczny Szlak Ducha Gór
Produktem Markowym

Wycieczki po Magicznym Szlaku
Ducha Gór otrzymały certyfikat karkonoskiej Marki Lokalnej – Skarby
Ducha Gór, stając się Produktem Lokalnym z Karkonoszy.
Referat Promocji Miasta jak co roku
przygotował bogatą ofertę bezpłatnych
wycieczek po Magicznym Szlaku Ducha Gór, które odbędą się w każdy poniedziałek lipca i sierpnia.
Trasy poprowadzone są zarówno
po Karkonoszach jak i Górach Izerskich. Zwiedzimy najciekawsze atrakcje Szklarskiej Poręby zagłębiając się w
historię i tradycje miasta. Poznamy ciekawostki przyrodnicze, geograficzne, a
także przeżyjemy niezwykłe przygody.
Magiczny Szlak Ducha Gór to także gra terenowa. W najbardziej interesujących punktach szlaku znajdują się
granitowe głazy zawierające tajemnicze hologramy. W wędrówce pomoże
„Księga Skarbów” zawierająca „Przewodnik Magiczny Szlak Ducha Gór”,
notes i ołówek do odrysowania hologramów (do nabycia w punkcie Informacji
Turystycznej- koszt 10 zł). Kto odwiedzi wszystkie 14 punktów i odwzoruje
wszystkie hologramy w notesie z otrzyma pamiątkowy certyfikat „Odkrywcy
Magicznej Szklarskiej Poręby” oraz
gadżet.
Karknoska Marka Lokalna - Skarby
Ducha Gór to zrzeszenie lokalnych producentów, wytwórców, rękodzielników i
usługodawców, którzy cenią sobie ponad wszystko prawdziwość i autentyczność regionu, w którym żyją, którzy w
doskonały sposób łączą w swojej dzia-

łalności tradycję i lokalność z nowoczesnością.
Karknoska Marka Lokalna - Skarby
Ducha Gór to przede wszystkim oferta spędzenia czasu w Karkonoszach
– wypełniona autentycznym klimatem
i smakiem regionu. To nie tylko okazja
do skosztowania wyrazistych górskich
smaków czy zakupienia lokalnego rękodzieła. To także możliwość uzupełnienia
urlopu o warsztaty rękodzielnicze i kulinarne w wyjątkowych miejscach: serowarstwa, wypieku chleba, przygotowywania przetworów, wypieku i lukrowania pierników, filcowania, szklarskie,
grafiki czy ceramiki.
Karknoska Marka Lokalna - Skarby
Ducha Gór to produkty, usługi i miejsca
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certyfikowane znakiem Karkonoskiej
Marki Lokalnej „Skarby Ducha Gór”,
który świadczy o ich jakości i autentyczności.
Tekst z http://www.konkursy.duchgor.org
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Wielkanocne szukanie
jajek na Osiedlu huty!
W sobotę 11 marca, tradycyjnie
już dwa tygodnie przed Wielkanocą z
inicjatywy lokalnych liderów Osiedla
Huty, członków Stowarzyszenia Lo-

kalni-Niebanalni oraz pracowników
MOPS-u i Przedszkola nr 2 na „Świątecznym Spotkaniu Wielkanocnym” w
Przedszkolu Samorządowym nr 2 spo-

tkali się mieszkańcy naszego miasta. W
tym roku spotkanie to przybrało formę
wspólnego „Poszukiwania Wielkanocnych jajek”. Uczestnicy spotkania podzieleni na kilkuosobowe zespoły, w
których nierzadko ramie w ramię jajek
szukali dziadkowie, rodzice i dzieci
mieli do pokonania siedem rożnych zadań przygotowanych w skrytkach znajdujących się nie tylko na terenie przedszkola ale także wokół niego.
Tradycyjnie już spotkanie zakończyło się rozstrzygnięciem konkursu
plastycznego. Tym razem był to samodzielnie przygotowany koszyk wielkanocny. Za najbardziej oryginalny koszyk jury uznało koszyczek Zuzanny
Wnuczak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali specjalne nagrody.
Dziękując za obecność i wspólnie
spędzony czas już dziś zapraszamy
wszystkich na Osiedle Huty na VII
Festyn Hutniczy w dniu 6 maja 2017
r, który w tym roku także będzie
przebiegał w zupełnie nowej formule.
Ale to na razie niespodzianka!
(MOPS-MSL)

Modernizacja dworca –
Warsztaty Kreatywne
PKP ujęły dworzec w Szklarskiej
Porębie Górnej w Programie Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023.
W ramach Programu planowane jest
zmodernizowanie wybranych dworców
kolejowych położonych min. w województwach dolnośląskim i opolskim.
Program Inwestycji Dworcowych PKP
SA na lata 2016 – 2023 został przyjęty
przez Zarząd PKP SA, a następnie zatwierdzony przez Radę Nadzorczą PKP
SA. Założenia wynikające z programu,
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wraz z listą dworców kolejowych nim
objętych, są priorytetem dla spółki na
najbliższe lata.
Program inwestycji dworcowych
zakłada zagospodarowanie przestrzeni publicznej dworca jako użytecznej
z uwzględnieniem zmieniających się
przepisów, aktualnych potrzeb dotyczących transportu kolejowego, rosnącego
potencjału przewozów kolejowych oraz
wymagań związane z rozwojem transportu łączonego.
Z tej okazji w
Miejskim Ośrodku
Kultury zorganizowane zostały warsztaty kreatywne, podczas których mieszkańcy mieli możliwość
wyrażenia
swoich oczekiwań
odnośnie planowanych inwestycji na
dworcu. Spotkanie
zgromadziło około

30 osób. Byli wśród nich, reprezentanci
PKP S.A., burmistrz miasta Mirosław
Graf oraz przedstawiciele rady miejskiej
z jej przewodniczącym. Każdy z uczestników spotkania miał możliwość przedstawienia swoich oczekiwań i pomysłów
dotyczących planowanego projektu. W
związku z tym, że warsztaty kreatywne
organizowane są jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych, każda
sugestia może zostać uwzględniona w
projekcie.
Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na grupy, przed przystąpieniem
do dyskusji każdy uczestnik otrzymał
szczegółowe zasady udziału i dowiedział się, jaki jest zakres inwestycji,
czyli na które elementy infrastruktury
może mieć wpływ. Uzupełniając ankietę, można było określić najważniejsze
oczekiwania i preferencje dotyczące nowego obiektu.
Uczestnicy warsztatów dyskutowali o najistotniejszych z ich punktu
widzenia funkcjonalnościach dworca.
Podczas dyskusji poruszono tak ważne
z punktu widzenia podróżnego kwestie,
jak: poczekalnia z miejscami siedzącymi, kasy, informacja wizualna, bankomat, WiFi, lokale gastronomiczne. Podczas całego spotkania pomocą służyli
przedstawiciele PKP S.A. Jest szansa,
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że powstanie tam tak potrzebna miastu
duża sala widowiskowa. Znajdzie się też
miejsce na galerię czy punkt informacji
turystycznej. Nie brakło sugestii dotyczących elektromobilności jakie mają
zapewnić gniazda do ładowania telefonów komórkowych czy laptopów.
Podczas warsztatów podkreślano
przede wszystkim konieczność dostosowania dworca do wszystkich grup
podróżnych, w tym rodzin z dziećmi,
seniorów i osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Dla uczestników spotkania równie ważną okazała
się kwestia zapewnienia odpowiedniego
poziomu bezpieczeństwa. Wśród proponowanych rozwiązań można wskazać
monitoring na dworcu, umieszczenie zestawu do udzielania pierwszej pomocy.
W miarę możliwości będziemy starali się spełnić te oczekiwania – mówi
Artur Fojud, audytor ds. dostępności
PKP SA, który koordynował warsztaty.
Najistotniejszym założeniem organizowanych warsztatów jest to, że nie proponujemy żadnego gotowego rozwiązania.
Określamy jedynie ramy funkcjonalno

-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje
oczekiwania i uwagi dotyczące planowanych modernizacji
Efekty prac przedstawione przez
każdą grupę warsztatową stanowiły
podstawę do dyskusji o proponowanych
funkcjonalnościach dworca i otaczającej
go przestrzeni. Uczestnicy spotkania w
dużej mierze byli zgodni co do głównych postulatów.

Pewne problemy może nieść ze sobą
uwarunkowana wymaganiami programu, konieczność wygaszenia funkcji
mieszkalnych dworca. PKP będzie się
ten problem starało rozwiązać z pomocą
miasta.
Ten kto wziął udział w warsztatach
będzie mógł śledzić tok prac modernizacyjnych, a także komentować dane działania i wyrażać swoją opinię bądź sugestię o projekcie, bądź jego danym etapie.
Robert Kotecki

Burmistrz Szklarskiej Poręby zwraca się do Organizacji
Pozarządowych (Stowarzyszeń) działających na terenie miasta Szklarska Poręba o aktualizację danych
stowarzyszenia (w przypadku zmian), tj.: siedziba i adres, skład organów i funkcje, telefoniczne dane kontaktowe z adresem poczty e-mail włącznie. Dane są niezbędne
do aktualizacji danych o stowarzyszeniach na stronie BIP
Miasta.
Proszę o doręczenie aktualizacji do dnia 15 maja 2017 r.
elektronicznie na adres e-mail biurorady@szklarskaporeba.pl , lub w formie papierowej Urząd Miejski p. nr 5.
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
przetargi) zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonych na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości, który odbędzie się w dniu
23 czerwca 2017 r. o godz. 1300 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie:
1) nieruchomość zabudowana kompleksem trzech budynków usługowych o łącznej pow. użytkowej 1199,40m2 położona
w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze 13-14 w granicach działek gruntu nr 280/1, 280/2 i 277 obr. 0001 o łącznej
powierzchni 1,6089 ha, księga wieczysta nr JG1J/00037778/0.
Cena wywoławcza do drugiego przetargu: 950.000 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
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Pomóż upiększyć nasze miasto biorąc
udział w konkursie Burmistrza Szklarskiej Poręby

„MÓJ KRZEW,
MOJE DRZEWO”
Celem konkursu jest propagowanie idei dbałości o zasoby przyrodnicze naszego miasta poprzez promocję działań korzystnych dla
drzew i krzewów stanowiących własność prywatną, mających istotny
wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Konkurs polega na wyłonieniu drzew/krzewów o wyjątkowej budowie, rozmiarach, wartości kulturowej, czy posiadających ciekawą
historię lub inne niewymienione wyżej walory.
Najistotniejszym elementem oceny zgłoszonego do konkursu okazu…będzie przedstawienie go przez uczestnika. Szczególnie mile widziane są wszelkie ciekawe historie czy anegdoty związane z wytypowanym drzewem lub krzewem. Jeśli na Waszej posesji rośnie drzewo
posadzone po narodzinach dziecka, lub jest związane z inną ciekawą
nie tylko rodzinną historią, zostało uwiecznione na starej fotografii a
może jest to rzadki gatunek…to ten konkurs jest dla Was.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście w
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szklarska Poręba, ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, w godzinach 8.00-15.00 bądź listownie, z dopiskiem: KONKURS „MÓJ KRZEW, MOJE DRZEWO”.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 maja 2017 r.
Zgłoszone obiekty należy udostępnić do oceny do 16 czerwca
2017 r.
Ocena drzew i krzewów biorących udział w konkursie zostanie
dokonana najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. (w zależności od liczby
zgłoszeń).

Pomóż upiększyć nasze miasto biorąc udział w
konkursie Burmistrza Szklarskiej Poręby

„MÓJ KRZEW, MOJE DRZEWO”

Do wygrania nagrody rzeczowe oraz
wyjazd do Ogrodu Botanicznego we
Wrocławiu
Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja 2017r. na kartach
zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej.

REGULAMIN KONKURSU
„MÓJ KRZEW, MOJE DRZEWO”
1. Cel konkursu: Celem konkursu
jest propagowanie idei dbałości o zasoby przyrodnicze naszego miasta poprzez
promocję działań korzystnych dla drzew i
krzewów stanowiących własność prywatną, mających istotny wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców Szklarskiej
Poręby.
2. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest Burmistrz Szklarskiej
Poręby.
3. Uczestnicy konkursu: W konkursie mogą wziąć udział wszyscy właściciele nieruchomości w obrębie Gminy
Szklarska Poręba, którzy posiadają na nich
wyjątkowe egzemplarze drzew i krzewów,
szczególnie wyróżniające się w krajobrazie kulturowym.
Do konkursu można zgłosić zarówno
drzewa i krzewy wiekowe, od lat ozdabiające przestrzeń miejską, jak i drzewa
młode, mające szczególne znaczenie dla
uczestników konkursu.
4. Warunki konkursu: Konkurs polega na wyłonieniu drzew/krzewów o wyjątkowej budowie,
rozmiarach, wartości kul6
turowej, czy posiadających ciekawą historię lub inne niewymienione wyżej walory.
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Warunkiem przystąpienia do konkursu
jest posiadanie na swojej nieruchomości
ciekawego drzewa/krzewu, akceptacja
regulaminu oraz pisemne zgłoszenie na
karcie konkursowej z podaniem: imienia i
nazwiska zgłaszającego, adresu nieruchomości, numer telefonu kontaktowego oraz
od 1 do 3 zdjęć przedstawiających zgłoszone do konkursu drzewo/krzew.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wyeliminowania zgłoszeń z
przyczyn formalnych, oraz na podstawie
braku związku z tematyką konkursu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście w Biurze Obsługi
Interesanta Urzędu Miasta Szklarska Poręba, ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba,
w godzinach 8.00-15.00 bądź listownie, z
dopiskiem: KONKURS „MÓJ KRZEW,
MOJE DRZEWO”.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 31
maja 2017 r.
Zgłoszone obiekty należy udostępnić
do oceny do 16 czerwca 2017 r.
Ocena drzew i krzewów biorących
udział w konkursie zostanie dokonana najpóźniej do 30 czerwca 2017 r. (w zależności od liczby zgłoszeń).

5. Komisja konkursowa. Oceny zgłoszonych obiektów dokona komisja konkursowa w składzie:
– przedstawiciel Referatu Inwestycji Miejskich i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie;
– przedstawiciel oddelegowany przez
kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie;
– przedstawiciel Referatu Promocji
Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie;
– dwóch przedstawicieli Rady Miasta
Szklarskiej Poręby.
Praca komisji konkursowej nastąpi z
chwilą zakończenia naboru do konkursu.
O dokładnym terminie odwiedzin zgłoszonych posesji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
Drzewa/krzewy ocenione zostaną wg
następujących kryteriów:
– wartość przyrodnicza;
– wartość kulturowa;
– walory estetyczne i krajobrazowe;
– prezentacja obiektu przez uczestników konkursu (znajomość cech botanicznych, opis historii obiektu i in.).
Za interesujące przedstawienie drzewa/krzewu przez właściciela można będzie zdobyć największą ilość punktów.
6. Nagrody: Laureaci miejsc 1-3
otrzymają nagrody rzeczowe, ponadto
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nagrodzeni zostaną wyjazdem do Ogrodu
Botanicznego we Wrocławiu.
7. Wyniki konkursu: Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 7 lipca 2017 r.
Wyniki ogłoszone zostaną na stronie
internetowej, pod adresem http://www.
szklarskaporeba.pl/.
8. Postanowienia końcowe: W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy

Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
oraz jednostek mu podlegających oraz
członkowie komisji konkursowej i ich
rodziny. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do publikowania listy zwycięzców oraz zdjęć konkursowych. Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu
Miasta w Szklarskiej Porębie Pan Rafał
Jaworowski (pokój nr 15) dostępny rów-

nież pod numerem tel. 75 754 77 32 lub
533 981 303. Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej: http://www.
szklarskaporeba.pl/.
Serdecznie zachęcamy do czynnego
udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

„NAJPIĘKNIEJSZE RÓŻANECZNIKI
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE”
1. Cel konkursu: Celem konkursu jest propagowanie idei
upiększania naszego miasta, poprzez podniesienie walorów estetycznych przestrzeni z wykorzystaniem zieleni miejskiej, w
której w równym stopniu uczestniczyć powinni zarówno mieszkańcy jak i jednostka samorządu terytorialnego.
2. Organizator konkursu: Organizatorem konkursu jest
Burmistrz Szklarskiej Poręby.
3. Uczestnicy konkursu: W konkursie mogą wziąć udział
wszyscy właściciele nieruchomości w obrębie Gminy Szklarska
Poręba, którzy w sposób szczególny upiększą swoją posesję poprzez stworzenie kompozycji roślinnej z wykorzystaniem roślin
z rodzaju rododendron (Rhododendron L.).
Do konkursu można zgłosić zarówno ogrody, których istotnym elementem są różaneczniki, jak i pojedyncze, wyjątkowe
egzemplarze różaneczników.
4. Warunki konkursu: Konkurs polega na wyłonieniu najpiękniejszego ogrodu istniejącego lub nowopowstałego, wykorzystującego w założeniu przestrzennym ozdobność różaneczników i azalii, będących charakterystycznymi roślinami sudeckiego krajobrazu kulturowego.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja regulaminu oraz pisemne zgłoszenie na karcie konkursowej z podaniem: imienia i nazwiska zgłaszającego, adresu nieruchomości,
numer telefonu kontaktowego oraz od 1 do 3 zdjęć przedstawiających zgłoszone do konkursu różaneczniki.
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do wyeliminowania zgłoszeń z przyczyn formalnych, oraz na podstawie
braku związku z tematyką konkursu.
Zgłoszenia do udziału w konkursie należy składać osobiście
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szklarska Poręba,
ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, w godzinach 8.00-15.00
bądź listownie, z dopiskiem: KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE RÓŻANECZNIKI.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 maja 2017 r.
Ogród należy przygotować do oceny do 15 maja 2017 r.
Ocena obiektów, biorących udział w konkursie zostanie dokonana najpóźniej do 22 maja 2017 r. (w zależności od liczby
zgłoszeń).
5. Komisja konkursowa. Oceny zgłoszonych różaneczników dokona komisja konkursowa w składzie:
– przedstawiciel Referatu Inwestycji Miejskich i Gospodarki
Komunalnej Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie;
– przedstawiciel oddelegowany przez kierownika Miejskiego
Zakładu Gospodarki Lokalowej w Szklarskiej Porębie;
– przedstawiciel Referatu Promocji Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie;
– dwóch przedstawicieli Rady Miasta Szklarskiej Poręby.
Praca komisji konkursowej nastąpi z chwilą zakończenia naboru do konkursu. O dokładnym terminie odwiedzin zgłoszonych
posesji uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
Zgłoszone obiekty ocenione zostaną wg następujących kryteriów:

Pomóż upiększyć nasze miasto biorąc udział w
konkursie
Burmistrza
Poręby
naw
Pomóż
upiększyć
naszeSzklarskiej
miasto biorąc
udział
konkursie
Burmistrza
Szklarskiej
Poręby
na
NAJPIĘKNIEJSZE
RÓŻANECZNIKI
Pomóż
upiększyć nasze miasto
biorąc udział w
NAJPIĘKNIEJSZE
RÓŻANECZNIKI
konkursie Burmistrza Szklarskiej
Poręby na

NAJPIĘKNIEJSZE RÓŻANECZNIKI

Do wygrania nagrody rzeczowe oraz
Do
wygrania
nagrody
rzeczowe oraz
wyjazd
do Ogrodu
Botanicznego
we
wyjazd
do Ogrodu
Botanicznego
we
Wrocławiu
Do
wygrania
nagrody
rzeczowe oraz
Wrocławiu
wyjazd do Ogrodu
Botanicznego we
Zgłoszenia przyjmujemy
do
12
maja 2017r. na kartach
Wrocławiu

zgłoszeniowych
dostępnych
stronie
internetowej.
Zgłoszenia
przyjmujemy
do 12namaja
2017r.
na kartach
zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej.
Zgłoszenia przyjmujemy do 12 maja 2017r. na kartach
–zgłoszeniowych
kompozycja; dostępnych na stronie internetowej.
– walory estetyczne;
– ozdobność w zależności od okresu;
– prezentacja różaneczników przez uczestników konkursu
(rys historyczny, opisanie inspiracji, znajomość wykorzystanych
gatunków i odmian i in.).
6. Nagrody: Laureaci miejsc 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe, ponadto nagrodzeni zostaną wyjazdem do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu.
7. Wyniki konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26
maja 2017 r.
Wyniki ogłoszone zostaną na stronie internetowej, pod adresem http://www.szklarskaporeba.pl/.
8. Postanowienia końcowe: W konkursie nie mogą brać
udziału pracownicy Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie
oraz jednostek mu podlegających oraz członkowie komisji konkursowej i ich rodziny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
publikowania listy zwycięzców oraz zdjęć konkursowych. Wszelkich informacji udziela pracownik Urzędu Miasta w Szklarskiej
Porębie Pan Rafał Jaworowski (pokój nr 15) dostępny również
pod numerem tel. 75 754 77 32 lub 533 981 303. Regulamin oraz
karta zgłoszenia dostępne są w wersji elektronicznej na stronie
internetowej: http://www.szklarskaporeba.pl/.
Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w konkursie,
który niewątpliwie podniesie walory estetyczne naszego miasta.
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Referat Promocji
Miasta przygotował
nowe wydawnictwa
na sezon wiosenno
-letni:
Informator Praktyczny w wersji polsko-czeskiej – 16 000 szt. Wydawnictwo zawiera pakiet niezbędnych informacji dotyczących Szklarskiej Poręby,
przygotowanych na potrzeby turysty
(m.in. miejscach, które warto odwiedzić: osobliwości przyrody, muzea,
galerie; informacje o możliwościach
spędzania wolnego czasu, o wyciągach
i trasach biegowych, a także informacje
praktyczne: np. numery alarmowe, komunikacja PKP I PKS, czy wykaz agencji ubezpieczeniowych itp.).
W IT dostępne są również ulotki Szlaków Tematycznych (Magiczny Szlak Ducha Gór, Szlak Waloński,

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szklarskiej Porębie

58-580 Szklarska Poręba, ul. Buczka 2;
tel. 75 75 47 700, 75 75 47 708;
fax 75 75 47 724
e-mail: sekretariat@szklarskaporeba.pl;
www.szklarskaporeba.pl
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w
Szklarskiej Porębie z następującym porządkiem obrad:
1. Prezentacja oceny zasobów pomocy
społecznej oraz sprawozdanie z podejmowanej w 2016 roku działalności, połączone z prezentacją planów
na rok 2017, realizowanych przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szklarskiej Porębie.
2. Sprawozdanie z działalności Referatu Promocji Miasta i podejmowanych
działań promocyjnych w I połowie
2017 r. Przedstawienie planu działań
na sezon letni.
3. Sprawozdanie
Prezesa
Spółki
,,Sport’’ z działalności Spółki za rok
2016 oraz przedstawienie planu działań na sezon letni.
4. Wnioski i zapytania mieszkańców
Szklarskiej Poręby.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
Projekt uchwały nr 1 w sprawie
8
zmiany uchwały budżetowej miasta
Szklarska Poręba na rok 2017.
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Szlak Sztaudyngera) z mapka. Został
zaktualizowany Przewodnik po Magicznym Szlaku Ducha Gór, który można nabyć w Informacji turystycznej w
zestawie z Księgą Skarbów za 10 zł.

Na początku maja zostanie również
wydana bezpłatna mapa szlaków turystycznych z opisami atrakcji.

Projekt uchwały nr 2 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta
Szklarska Poręba’’
Projekt uchwały nr 3 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta
Szklarska Poręba’’
Projekt uchwały nr 4 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w
Szklarskiej Porębie przy ul. Armii
Krajowej
Projekt uchwały nr 5 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w
Szklarskiej Porębie przy ul. Armii
Krajowej
Projekt uchwały nr 6 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w
Szklarskiej Porębie przy ul. Armii
Krajowej
Projekt uchwały nr 7 w sprawie zbycia
nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Krasińskiego
Projekt uchwały nr 8 w sprawie zbycia
nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Moniuszki
Projekt uchwały nr 9 w sprawie zbycia
nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Oficerskiej
Projekt uchwały nr 10 w sprawie
zbycia nieruchomości położonej w
Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle
Podgórze
Projekt uchwały nr 11 w sprawie
zbycia nieruchomości położonej w
Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle
Podgórze

Projekt uchwały nr 12 w sprawie
zbycia nieruchomości położonej w
Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle
Podgórze
Projekt uchwały nr 13 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na
nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja
Projekt uchwały nr 14 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na
nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Jedności Narodowej
Projekt uchwały nr 15 w sprawie
dzierżawy nieruchomości położonej
w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha
Projekt uchwały nr 16 w sprawie
dzierżawy nieruchomości położonej
w Szklarskiej Porębie przy ul. Bronka Czecha
Projekt uchwały nr 17 w sprawie
dzierżawy nieruchomości położonej
w Szklarskiej Porębie przy ul. Franciszkańskiej.
Projekt uchwały nr 18 w sprawie
dzierżawy nieruchomości położonej
w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej.
Projekt uchwały nr 19 w sprawie
dzierżawy nieruchomości położonej
w Szklarskiej Porębie przy ul. Wolności
Projekt uchwały nr 20 w sprawie
zmiany uchwały Nr XLIII/546/2013
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porę-
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bie z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad przeniesienia
prawa własności lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowych w związku z realizacją
roszczeń wynikających z art. 209a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami
Projekt uchwały nr 21 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
położonej w Szklarskiej Porębie przy
ul. 1 Maja, oznaczonej jako działka
nr 310/1 obręb 0006.
Projekt uchwały nr 22 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
położonej w Szklarskiej Porębie przy
ul. Krótkiej, oznaczonej jako działka
nr 310/2 obręb 0006.
Projekt uchwały nr 23 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
położonej w Szklarskiej Porębie przy
ul. Krótkiej, oznaczonej jako działka
nr 310/3 obręb 0006.
Projekt uchwały nr 24 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
położonej w Szklarskiej Porębie przy
ul. Oficerskiej.
6. Informacja o pracach Rady Powiatu Jeleniogórskiego przedstawiona
przez Radnego Rady Powiatu wybranego z okręgu wyborczego w
Szklarskiej Porębie.

7. Sprawozdanie Burmistrza Szklarskiej Poręby o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8. Sprawozdanie z działalności komisji Rady Miejskiej w Szklarskiej
Porębie w okresie międzysesyjnym.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej
sesji.
10. Przyjęcie interpelacji radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

12. Wnioski i zapytania radnych.
13. Sprawy różne.
XL Sesja Rady Miejskiej odbędzie
się 28 kwietnia 2017 r. o godz. 12:00
w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej
przy ul. Słowackiego 13 w Szklarskiej Porębie.
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Krzysztof Jahn

Komunikat Burmistrza
W związku z licznymi pytaniami mieszkańców, Burmistrz Miasta Szklarskiej Poręby, przypomina, że od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje Uchwała nr
XXXVI/418/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2016 r.
w sprawie dopłat dla odbiorców usług w zakresie zbiorowe zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanych przez Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu.
Uchwała w sprawie dopłat obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30
czerwca 2017 r.
Dopłty odnoszą się do taryf przyjętych uchwał Nr XXVII/315/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Miasta Szklarska Poręba, na okres od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca
2017 r.
Burmistrz
Mirosław Graf
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