Naśnieżanie polskich nartostrad
wymaga dużej ilości śniegu
- nartostrada Śnieżynka

Armatki bez szans
Tegoroczna aura pokazała, że nawet
urządzenia do produkcji śniegu są bezużyteczne, gdy na termometrach słupki
rtęci pokazują cały czas temperaturę w
plusie. Przez większą część stycznia nie
można było uruchamiać armatek, bo albo
było za ciepło, albo za wilgotno.
Na produkcję śniegu wpływ mają 3
podstawowe czynniki: temperatura powietrza, wilgotność powietrza i temperatura wody. Wystarczy, że jeden z tych parametrów jest nieodpowiedni to z armatek
zamiast śniegu lecieć będzie woda. W
między bajki można wsadzić opowieści o
śnieżeniu przy dodatnich temperaturach.
Praw fizyki nie można oszukać. Przekonali się o tym organizatorzy Pucharu
Świata w narciarstwie biegowym. Choć
przez kilka dni na Polanie Jakuszyckiej
temperatura była poniżej zera, to przywiezione tam armatki śnieżne były bezużyteczne, bo bardzo wysoka wilgotność
uniemożliwiała ich wykorzystanie. To
samo zresztą dzieje się na Szrenicy i na
stokach w mieście. Choć są dni, kiedy
temperatura spada poniżej zera, to utrzymująca się gęsta mgła i tym samym wysoka wilgotność wyklucza śnieżenie.
Inny klimat
Wielu narciarzy dziwi się dlaczego w
Czechach można było przygotować stoki,

a w Polsce to się nie stało. I wielu nie
może uwierzyć, że po obu stronach gór
panują zgoła inne warunki klimatyczne.
Czeska część Karkonoszy charakteryzuje się większą sumą opadów: latem
deszczu, zimą śniegu. Po drugie, nie występują tam ciepłe wiatry fenowe (nazywane też halnymi), które razem z deszczem są największym zabójcą śniegowej
pokrywy. Po trzecie w czeskich małych
dolinach częściej są przymrozki umożliwiające uruchomienie dośnieżania. Tej
zimy wielokrotnie się zdarzało, że w
Szklarskiej Porębie było +5 stopni, a w
Harrachovie -2.
O tym wszystkim łatwo można się
było przekonać w sezonie sylwestrowym.
Kiedy w Szklarskiej Porębie na ulicach
nie było grama śniegu, w Harrachovie na
chodnikach zalegały zwały białego puchu.
Choć też go nie było dużo. Czesi również
byli zmuszeni odwołać kilka imprez sportowych, w tym Izerską 50.
Równanie tras
Jest też czwarty bardzo ważny czynnik
umożliwiający naśnieżenie nartostrad w
krótkim czasie – to stan techniczny tras
narciarskich. Czeskie nartostrady są wyrównane. Wyglądają jak nasz Puchatek.
Niestety nasze pozostałe nartostrady nie
są już takie. Śnieżynka, Lolobrygida, FIS
– wszędzie na nich są wielkie dziury i

głazy. Aby naśnieżyć Puchatka wystarczy
tydzień mroźnych dni. Aby zrobić to
samo z nartostradą Śnieżynka, potrzeba 2
tygodni. Gdyby była ona wyrównana, także
wystarczyłby tydzień. Dlaczego nie są więc
równane? Bo to obszar Parku Narodowego. Nie ma zgody na to, aby wjechał tam
ciężki sprzęt. Przez to dośnieżanie nie jest
tak efektywne jak po czeskiej stronie.
Anomalie pogodowe
Tegoroczna zima na całej półkuli północnej jest ekstremalna. Z jednej strony na
wschodzie i w południowej części Alp
mamy wielkie śnieżyce, w Ameryce rekordowe mrozy, a w Europie zachodniej
i centralnej niemal bezśnieżną zimę. Meteorolodzy wskazują na zmiany klimatyczne, które są faktem. Ale co trzeba podkreślić takie zimy już bywały. W sezonie
1996/97 tylko przez 2 tygodnie czynne
były wyciągi na Hali Szrenickiej. W roku
1972 także nie było śniegu na Szrenicy.
Tegoroczna zima jest z pewnością ekstremalna. Gdyby nie dośnieżanie, w ogóle nie
można byłoby uprawiać narciarstwa, także
po czeskiej stronie gór, gdzie stoki, które nie
mają tego systemu do tej pory nie wystartowały i już prawdopodobnie nie ruszą.
Odwołane imprezy
Brak śniegu to główna przyczyna odwołanych wielu imprez, jakie zostały
dokończenie na 2 stronie

ciąg dalszy ze strony 1

przygotowane na tegoroczną zimę. Termin
„Śniegolepów” był przekładany 3 razy. Konieczne było odwołanie „Dwuboju Retro”,
bo warunki na Puchatku nie pozwalały na
bezpieczne przeprowadzenie tej imprezy.
Z kalendarza wypadły zawody psich zaprzęgów i zawody narciarskie dla dzieci.
Organizatorzy zdecydowali, że w tym
roku Bieg Piastów rozegrany zostanie na
krótszej 30 km trasie. Ale i tendystans nie
jest pewny, choć organizatorzy zapewniają, że zawody się odbędą. Niedostateczna pokrywa śniegowa nie pozwoliła też
na uruchomienie nowych atrakcji: przejażdżek psimi zaprzęgami w rejonie Czerwonaka oraz dwóch kolejnych torów snowtubingu. Bardzo dużo pracy i pieniędzy
kosztowało utrzymanie lodowiska na Esplanadzie, które w okresach bezśnieżnych
było właściwie jedyną zimową rozrywką.

Zima nadejdzie?
Nocne przymrozki znów pozwoliły
na uruchomienie armatek śnieżnych,
które pracowały na nartostradach Puchatek i Śnieżynka co umożliwiło uruchomienie kolejki Karkonosz Ekpress.
Niestety wysokie temperatury wytapiają
śnieg w niższych partiach gór. Większych
opadów śniegu nadal nie ma w długookresowych prognozach pogody. To
oznacza, że tegoroczny sezon może być
wyjątkowo krótki. Wydaje się, że natura
wyrównuje rachunki za ubiegłoroczną
zimę, która trwała niemal do 3 dekady
kwietnia. Wielka szkoda, bo przygotowana na ten sezon zimowa oferta miasta
była bardzo bogata. Stracili inwestorzy
i turyści. Jednak na aurę nie mamy żadnego wpływu. Teraz trzeba już myśleć
o wiośnie i przygotowywać się ostro do
sezonu letniego.

Olbrzymi metalowy koń pojawił się na
Polanie Jakuszyckiej w Szklarskiej Porębie.Rumak, pędzący z
wiatrem, ma 4 metry
wysokości. Wykonał go
Grzegorz Pawłowski –
metaloplastyk i performen ze Szklarskiej Poręby. Ideą happeningu,
zapoczątkowanego 8 lutego, jest pojawienie się
metalowego konia w
różnych miejscach Gór
Izerskich i Karkonoszy.
Grzegorz Pawłowski
planuje wkrótce ustawić konia przy dolnej stacji wyciągu na
Szrenicę. Figura zostanie również wywieziona na szczyty Karkonoszy. Być

Krakowski Kabaret pod Wyrwigroszem to jeden z najpopularniejszych kabaretów w Polsce. W najnowszym, tegorocznym programie "Kurde Pologne"
znajdą Państwo najnowsze skecze, monologi i piosenki. Zobaczyć i usłyszeć tam
można m.in. bijące rekordy popularności
w You Tube piosenki "Ona nie tańczy dla
mnie" i Oddział specjalny". Błyskawiczne
tempo programu, szereg inteligentnych
skojarzeń i mnóstwo dowcipnych aktualności stanowią o jego powodzeniu na estradach całego kraju.
Przedstawienie odbędzie się w dniu 21
lutego 2014 roku w Hotelu Kryształ Conference & Spa w Szklarskiej Porębie przy
ul. 1 go Maja 19 dwukrotnie o godź.
18:00 i 20:30. Bilety w cenie 60 zł. obecnie są do nabycia na stronach internetowych: biletynakabarety.pl, biletyna.pl i
kupbilecik.pl.

może niebawem zobaczymy postać konia
wyłaniająca się z Końskich Łbów? Równocześnie jest nagrywany film o wędrującej instalacji.Wcześniej powstałe monumentalne metalowe rzeźby autorstwa

Pawłowskiego stoją już w Europie, min.
nad Jeziorem Bodeńskim, w Belgii, Holandii, Niemczech.

Po raz kolejny w Schronisku Kamieńczyk u Państwa Janiny i Jerzego Sieleckich odbyło się „.Spotkanie Ludzi Gór”.

Alicji Figielskiej i Kamila Figielskiego –
najbliższej rodziny nieodżałowanej pamięci Darka Figielskiego. To dzięki jego

Tradycyjnie na początku roku spotkały się
osoby, które łączy wspólna pasja i
praca związana z okalającymi Szklarską
Porębę Karkonoszami i Górami Izerskimi.
Podczas spotkania wręczono Nagrodę
„Ducha Gór”. Ta prestiżowa nagroda
przyznawana raz w roku ma wyróżniać
osoby, stowarzyszenia bądź instytucje,
które szczególnie przyczyniły się do promocji naszego miasta w kraju i na świecie. Do tej pory trafiła do Juliana
Gozdowskiego - legendarnego Komandora Biegu Piastów, Ś.P. Juliusza Naumowicza – Wielkiego Mistrza i
założyciela Sudeckiego Bractwa Walońskiego, Marka Niedźwieckiego – dziennikarza muzycznego i prezentera
Programu III Polskiego Radia .
W tym roku Figura ukazująca najstarszy wizerunek Karkonoskiego Ducha
Gór, pochodząca z mapy Martina Helwiga z 1561 roku trafiła do Jego Ekscelencji Księdza Biskupa doktora Stefana
Cichego miłośnika Szklarskiej Poręby i
jej oddanego propagatora.
Podczas spotkania wyróżniono również: - Nowiny Jeleniogórskie , które
podczas Gali konkursu Stowarzyszenia
Gazet Lokalnych – Local Press 2013
zdobyły nagrodę główną – Grand Prix, Barbarę i Tadeusza Głębockich za wieloletnie działania na rzecz promocji Miasta
Szklarska Poręba.
Szczególne podziękowania trafiły do

zaangażowaniu powstał projekt utworzenia aplikacji mobilnej dotyczącej tras rowerowych. Aplikacja powstała w ramach
projektu „Rowerowa Kraina” , którego
pomysłodawcą był Darek. Mobilny przewodnik po Szklarskiej Porębie zwyciężył
w konkursie Mobile Trends Awards na
najlepszy program, jaki powstał w Polsce
w 2013 roku.

Mobilny przewodnik po Szklarskiej Porębie i okolicach jest najlepszym tego typu
programem, jaki powstał w Polsce w roku
2013. Rozstrzygnięty został konkurs Mobile Trends Awards. To prestiżowe nagrody dla branży technologii mobilnych.O
co chodzi? O przewodnik, jaki każdy
może bezpłatnie zainstalować na swojego
smartphona czy tableta i wybrać się z nim
na wycieczkę. Aplikacja w połączeniu z
systemem GPS tworzy nawigację, która
ułatwia dotarcie do atrakcji turystycznych
położonych
na
turystycznych
szlakach.Przewodnik tworzony był z
myślą o trasach rowerowych i powstał też
w ramach projektu „Rowerowa Kraina”
jednak od początku jego twórcy zakładali,
że aplikacja z czasem zostanie uzupełniona o inne dane. W ten sposób powstał
elektroniczny przewodnik, który zawiera
mapy rowerowe, piesze, narciarskie czy
samochodowe. Oprócz nich są też opisy

22 i 23 lutego zapraszamy do wspólnej zabawy i poszukiwania zimy
Park Odkrywców powstanie 22 i 23
lutego w centrum miasta. Razem z Miejskim Ośrodkiem Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej będziemy szukać zaginionej
zimy.
Na Skwerze Radiowej Trójki staną instalacje, które pomogą nam przypomnieć
jak wygląda zima. Będziemy:
• Budować zimowy labirynt
• Odciskać zimowe ślady zwierząt
• Poznawać optykę i… budowę płatków
śniegu!
• Ubierać Ludzi Północy
• Stwarzać zimowe wzory na stole
Dziadka Mroza!
• Wyławiać rybki i inne skarby
z zimowego przerębla!
• Oświecać zimowego renifera
•Tworzyć zimowe grafitti
Dodatkowo przeprowadzimy zimowe
eksperymenty dla młodych naukowców
Przyjdź i poczuj zimę tej wiosny !
Jak wygląda zima?
Konkurs plastyczny dla dzieci.
Każda praca będzie nagrodzona słodkim
pitnym czekoladowym poczęstunkiem.
Wszystkie rysunki zawisną na wystawie, którą będzie można oglądać do
końca ferii.
Rysunki wykonywane będą 22 – 23 lutego w „Café Park” Rodzinnego Parku
Rozrywki Esplanada w godzinach od
12.00 do 18.00

najciekawszych miejsc, wydarzeń, prognozy pogody i inne. Można wcześniej zaplanować całą trasę i poruszać się z góry
zaplanowaną trasą. Aplikacja działa w
trybie online i offline, posiada możliwość
wcześniejszego pobrania danych. To
ważne, ponieważ będąc na wycieczce nie
zawsze w górach jest zasięg GMS umożliwiający ściąganie danych. Ponadto jest
to tańsze w eksploatacji dla użytkowników, którzy mogą zaktualizować dane korzystając np. z domowej sieci Wi-Fi.
Projekt aplikacji został stworzony przez
naszego nieżyjącego kolegę Darka Figielskiego. Był to jego pomysł, który kontynuował Kornel Olbrycht z Referatu
Promocji Miasta. Jego ciężka, wielomiesięczna praca nad realizacją projektu zaowocowała nagrodą. Wierzymy, że Darek
cieszy się z tej nagrody razem z nami.
Oczywiście, gratulujemy też wykonawcy
projektu firmie Amistad.

Drużyna ze Szklarskiej Poręby, która
reprezentowała nasz kraj na jednym z
największych festiwali śniegowych na
świecie, odbywającym się w Japonii od 3
do 9 lutego, wróciła do domu.

bryle śniegu o wymiarach 3mx3mx3m przez
cztery dni, od rana do wieczora, rzeźbiły postać „Matki Natury nawadniającej kotliny
górskie w Karkonoszach” . Przedstawiciele
innych drużyn, złożonych niemal wyłącznie
z mężczyzn, z podziwem dopingowali reprezentacji
Szklarskiej Poręby.
Powstała piękna
rzeźba, która bardzo
podobała się widzom Festiwalu.
Ostatecznie Konkurs na Międzynarodową Rzeźbę w
Śniegu wygrała Korea. Przedstawicielki naszego kraju
zostały uznane za
najsympatyczniejszą
drużynę Międzynarodowego Konkursu w Rzeźbie w Śniegu.
Na Sapporo Snow Festiwal przyjechało w

Polska była na językach wszystkich
uczestników i widzów podczas tegorocznego
65 Festiwalu Śniegu w
Sapporo. Byliśmy tam
po raz pierwszy i jako
jedyny reprezentant
Europy. Dodatkowo na
miejscu okazało się, że
nasza drużyna składem
mocno wyróżnia się na
tle innych zawodników. Złożona bowiem
była z samych kobiet.
Reprezentowały nas:
Maria Misztal, Joanna Świech i Justyna Graf – wielokrotnie nagradzane Matka Natura Karkonosze
podczas Śniegolepów.
Dziewczyny miały przed sobą nie lada tym roku pond 2 miliony turystów. Główna
wyzwanie. W twardej niemal jak kamień ulica w Sapporo, Odori Park, została oddana

we władanie rzeźbiarzy: w tym 11 drużynom
spoza Japonii min. z Korei, Hongkongu, Tajlandii, Nowej Zelandii, Korei, Singapuru, Stanów Zjednoczonych i Polski W śniegu tworzyli
również japońscy artyści, harcerze z wielu kra-

jów i dzieci. Powstały wielopiętrowe
rzeźby wykute przez wojsko japońskie. Równolegle tworzono niezwykłe lodowe dzieła.
Obecność Szklarskiej Poręby na festiwalu w
Japonii dała możliwość nawiązania wielu ciekawych kontaktów. Nasze dziewczyny podczas
pracy odwiedził Cyryl Kozaczewski ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Japonii.
Na miejscu okazało się, że właśnie w Szklarskiej Porębie uczył się on jeździć na nartach.
Co więcej, niedaleko Sapporo jest miejscowość
turystyczna mogąca poszczycić się równie
pięknymi trasami biegowymi co w Szklarskiej
Porębie. Pan Ambasador obiecał, iż poczyni
starania aby ułatwić kontakt Szklarskiej Poręby
z przedstawicielami japońskiego miasta.
Przez cały czas trwania Festiwalu przewinęły się obok miejsca pracy drużyny ze Szklarskiej Poręby setki tysiące turystów. „Pōrando„

japońska nazwa naszego kraju nie schodziła z ust widzów, którzy odnosili się z
ogromną sympatią do naszej drużyny. W
mig rozeszły się wszystkie materiały promocyjne, liczne wycieczki ze szkół przychodziły
z mapami, aby wspólnie z zawodniczkami ze
Szklarskiej Poręby odszukać Polskę i Karkonosze. Obecność tak egzotycznego dla Japończyków kraju była sporą atrakcją. Na tyle

W Sejmie można oglądać Góry Izerskie.
Otwarta została tam bowiem wystawa foto-

graficzna poświęcona temu zakątkowi Polski.
Na zdjęciach autorstwa Zygmunta Trylańskiego i Radosława Pelisiaka ze Szklarskiej
Poręby, a także Marcina Oliwy Soto, Andrzeja Wożniaka i Leszka Kosiorowskiego,
prezentowane są Góry Izerskie w szacie
czterech pór roku.Polana Jakuszycka jest
szczególnie zaznaczona na wystawie. Julian
Gozdowski został gorąco przywitany wy-

dużą, że podczas ceremonii
wręczenia nagród poproszono kapitana drużyny o
głos i przedstawienie naszego kraju.
Rzeźbiące drużyny odwiedzali również dziennikarze z całego świata, w
tym z tak znanych miesięczników jak National
Geographic, w którym i o
festiwalu i dziewczynach
ze Szklarskiej Poręby będzie można przeczytać.
Gratulujemy naszej
drużynie i dziękujemy za
wspaniałą pracę jaką wykonały podczas Festiwalu
Śniegu w Japonii!
Wyjazd drużyny ze
Szklarskiej Poręby do Sapporo został sfinansowany
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Dolnośląską Organizacę Turystyczną, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Japońskiej. Szczególną pomocą i zaangażowaniem w projekt
odznaczyła się również Ambasada Rzeczypospolitej w Tokio.
Wyjazd został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności
Lokalnej w Szklarskiej Porębie.

mieniony zarówno przez poseł Zofię Czernow (pomysłodawczyni wystawy) jak i marszałek Ewę Kopacz jako
twórca imprezy amatorskiej o światowym zasięgu. Justyna Kowalczyk została określona
jako Królowa Polany Jakuszyckiej. Julian Gozdowski opowiedział historię Polany Jakuszyckiej, klęski ekologicznej w Górach Izerskich i wysiłku ludzi nad
jej rewitalizacją. Był
wzruszony i dumny z
tego, że może wystąpić
w gmachu Sejmu, przemawiać w obecności i
do posłów promując Polanę, jako część
Szklarskiej Poręby. W swej skromności
dzielił się zasługami w dziedzinie rozwoju
narciarstwa biegowego z ludźmi lasów, włodarzami, sportowcami i wszystkimi biegaczami. Otrzymał szczególny upominek – fotografię na której przedstawiony jest jako
zarządzający 3.000 sportowców na starcie
Biegu Piastów.

Pierwsze półrocze nowego systemu
wywożenia nieczystości komunalnych za
nami. Nie oznacza to jednak, że sprawa
została zakończona. Niestety, ale przepisy
wprowadzone przez parlament, jeszcze
długo będą wywoływać niezadowolenie.
I choć cały czas prowadzone są prace
związane z ich aktualizacją, to jednak częste zmiany wprowadzają zamieszanie i
ciągłe nowe problemy w interpretacji
przepisów.
W Szklarskiej Porębie Rada Miasta w
ubiegłym roku zdecydowała się na prowadzenie systemu mieszanego naliczania
podatku śmieciowego. W związku z tym,
że dominującym biznesem w mieście jest
turystyka, podjęto decyzję o uzależnieniu
naliczania podatku w zależności od ilości
zużytej wody. Jest to najbardziej sprawiedliwy system. Wielkość podatku jest
bowiem uzależniona od faktycznej frekwencji turystów w obiekcie. Ten system
obejmuje także szarą strefę, która przecież
w mieście działa. Jeśli ktoś nielegalnie
wynajmuje pokoje wówczas ma większe
zużycie wody, a tym samym musi zapłacić więcej za śmieci. Tym samym przedsiębiorcy płacą za faktycznie wykorzystane
łóżka. Inaczej podatek śmieciowy jest naliczany w nieruchomościach związanych z
gastronomią, biurami oraz tych, które mają
własne ujęcia wody.
Nie ma obowiązku składnia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok
2014, jeżeli nie nastąpiła zmiana danych
będących podstawą ustalenia wysokości
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych (np.
spadek lub wzrost zużycia wody w przypadku nieruchomości zamieszkałych).
W przypadku zmiany danych, o których
mowa wyżej właściciel nieruchomości
obowiązany jest złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia
zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w której nastąpiła zmiana.
Jeżeli nie nastąpiły zmiany, mające
wpływ na wysokość opłaty, przechodzi
ona na kolejny rok po uwzględnieniu zaokrągleń.
Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień
01.01.2014r. pozostają bez zmiany w stosunku do roku 2013.
Zmianie uległy natomiast niektóre normatywny na podstawie których ustala się

łączną pojemność minimalną pojemników
służących do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach niezamieszkałych, co z kolei przekłada się na
wysokość opłaty. Nowe (niższe) normatywy ustalone zostały na podstawie danych
uzyskanych w pierwszych sześciu miesiącach funkcjonowania nowego systemu
gospodarowania odpadami.
Zmiany dotyczą:
● zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych zatrudniających do
5 pracowników - 10 l na każdego pracownika na tydzień, jednak nie mniej niż
jeden pojemnik o pojemności 70 l, a dla
zakładów rzemieślniczych, usługowych i
produkcyjnych, zatrudniających powyżej 5 pracowników – 10 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l;
● lokali gastronomicznych – 10 l na
każde miejsce konsumpcyjne na tydzień,
jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110l;
● ogródków działkowych – jeden pojemnik o pojemności 110 l na tydzień, na
każdy ha powierzchni w okresie od 1 maja
do 30 września;
● kolejowych – 150 l na ha powierzchni
na tydzień;
● dróg publicznych znajdujących się w
„ścisłym centrum” tj.:
- ul. Jedności Narodowej od skrzyżowania z ul. Franciszkańską do skrzyżowania z ul. Sikorskiego i Dworcową;
- Plac PKS;
- ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul.
Okrzei;
- ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ul.
Jedności Narodowej do skrzyżowania z ul.
Chopina - 110 l na każde 50 m długości
dróg na tydzień, a dla dróg publicznych
znajdujących się poza „ścisłym centrum”
– 70 l na każde 750 m długości dróg na tydzień;
● parkingów – 1 l na każde miejsce parkingowe na tydzień;
● – 0,5 l na jedno miejsce pochówku na
tydzień;
● terenów leśnych 0,3 l na tydzień, na
każdy ha powierzchni, jednak nie mniej
niż 1 pojemnik o pojemności 70l.
Właściciele wskazanych wyżej nieruchomości obowiązani są dokonać korekty deklaracji.
W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów z którego wynika, że
opłata za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi podlega zaokrągleniu na podstawie art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej,
dokonano zmian w formularzu deklaracji.
Tym samym naliczając wysokość opłaty
na rok 2014r. należy dokonać zaokrągleń,
w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącej mniej niż 50 groszy pomija się,
a końcówkę kwoty wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
W deklaracji wykazujemy średniomiesięczne zużycie wody za rok kalendarzowy
poprzedzający rok złożenia deklaracji lub
za okres ostatnich 12 m-cy poprzedzających
miesiąc złożenia deklaracji.
W praktyce oznacza to, że średniomiesięczne zużycie wody w roku 2014
stanowić będzie podstawę do naliczenia
opłaty na rok 2015. Nie będzie więc możliwości dokonywania korekty deklaracji
w ciągu roku kalendarzowego na podstawie miesięcznego zużycia wody. Jeżeli
np. zużycie wody w 2014r. ulegnie
zmniejszeniu
lub
zwiększeniu
w stosunku do roku 2013 to na podstawie
korekty deklaracji dokonanej w styczniu
2015r. opłata za gospodarownie odpadami
na rok 2015 ulegnie odpowiednio obniżeniu lub podwyższeniu.
Terminy płatności pozostają bez zmian.
Do 15 dnia każdego miesiąca należy dokonywać wpłaty.
UWAGA!
Jeżeli właściciel nieruchomości nie
dysponuje informacją odnośnie zużycia
wody za cały rok 2013r. (brak rozliczenia z KSWiK Sp. z o.o.), a tym samym
nie może dokonać korekty deklaracji, to
powinien uiścić opłatę w wysokości wynikającej z deklaracji złożonej w 2013r.
Ewentualne nadpłaty lub niedopłaty wynikłe po złożeniu korekty deklaracji będą
rozliczne w kolejnych miesiącach. Informacji w tym zakresie udziela pani
Katarzyna Kozłowska tel. 75 75 47 719

IT BERLIN
Referat Promocji Miasta zaprasza przedsiębiorców do
współpracy podczas największych targów turystycznych IT Berlin. Odbędą
się one od 4 do 9 marca.
Materiały reklamowe w języku niemieckim należy dostarczyć do Informacji Turystycznej do końca lutego.

OGŁOSZENIE
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Szczegółowe informację dostępne są na stronie
http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,3444.html.

OGŁOSZENIE
Działając na podstawie art. 24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze
zm.), Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Oddział w Szklarskiej Porębie ogłasza taryfy, stanowiące zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujące na terenie
Gminy Szklarska Poręba, które zostały zatwierdzone uchwałą
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie Nr XLII/531/2013 z dnia 27
listopada 2013 roku oraz uchwałą nr XLIV/556/2013 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 grudnia 2013r.

W związku z powyższym odbiorców usług obowiązywać będą
następujące ceny w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2013 r.:

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA
SZKLARSKIEJ PORĘBY

o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów w rejonie ul.
Uroczej i ul. Kilińskiego
w Szklarskiej Porębie
na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.
647 ze zmianami) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy
z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz.
1227 ze zmianami) zawiadamiam o
podjęciu przez Radę Miejską w
Szklarskiej Porębie Uchwały Nr
XLV/571/2014 z dnia 30 stycznia
2014r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenów w rejonie ul. Uroczej i ul. Kilińskiego w Szklarskiej Porębie
Plan obejmuje obszar w granicach działek położonych w rejonie
ul. Kilińskiego, ul. Uroczej i ul. Caritas oraz częściowo ul. Słonecznej,
ul. Okrzei i ul. B. Czecha w Szklarskiej Porębie.
Zainteresowani mogą składać
wnioski do wyżej wymienionego
planu miejscowego. Wnioski należy
składać na piśmie, w siedzibie
Urzędu Miasta w Szklarskiej Porębie, ul. Buczka 2, 58-580 Szklarska
Poręba, w terminie do dnia 20
marca 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której
wniosek dotyczy.

fot. M. Oliva Soto

