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DLACZEGO WODA JEST DROŻSZA

Od nowego roku mieszkańcy ponoszą pełną odpłatność za wodę. To spowodowało, że cena wody i ścieków na
rachunkach wzrosła niemal dwukrotnie.
Ale nieprawdziwa jest informacja, że
cena wody od stycznia wzrosła o 100
procent. Nieprawdziwe są też informacje, że w Szklarskiej Porębie jest najdroższa woda. Prawdą jest natomiast,
że w tym roku rozpocznie się potężna
inwestycja wodociągowo-kanalizacyjna i podwyżki są jej
efektem. A także, że pieniądze mieszkańców nie są już
przepijane przez turystów.

Wielka inwestycja
Szklarska Poręba stoi przed
szansą, jakiej zazdrości nam
setki gmin w Polsce. Miasto od
Unii Europejskiej otrzymało 70
mln złotych bezzwrotnej dotacji. Pieniądze w całości zostaną
wydane na budowę nowych
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Do końca 2009 roku
wybudowanych zostanie kilkadziesiąt kilometrów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej,
przepompownie, stacje uzdatniania wody i oczyszczalnia
ścieków. Inwestycje te są niezbędne dla miasta, aby mogło
się ono normalnie rozwijać.
Dzisiaj Szklarska Poręba
jest trucicielem. Nieszczelne
szamba zatruwają strumienie
i potoki. Jeśli tego nie zmienimy, to za
kilka lat będziemy płacić potężne kary
i dostaniemy nakaz budowy tego, co zamierzamy zrobić już teraz za unijne pieniądze. Kary płacić będziemy z budżetu
miasta, a więc z pieniędzy nas wszystkich. Zamiast wydawać je na przykład na
naukę naszych dzieci, będziemy odprowadzać odszkodowania za zanieczyszczenie środowiska.
Dzięki inwestycji, która rozpocznie się za
kilka tygodni, zniknie brunatne zabarwienie
naszej wody. Nie trzeba będzie jej mocno
chlorować. Skończy się problem braku
wody, który występuje w niektórych częściach miasta i śmierdzącej oczyszczalni.

Nic za darmo
Jednak Unia Europejska przyznając
dotację na Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji postawiła kilka warunków, a jednym z najważniejszych było
przyjęcie zasady: zanieczyszczający
płaci. Tak jak jest w całej Europie, i tak też
ma być w całej Polsce po roku 2010. Jednak my musieliśmy ją zastosować, zanim
dostaniemy pieniądze.

Warunek ten może dziwić. Ale przecież to my się staramy o dotacje. Unia
Europejska nie musi nam finansować inwestycji, jakich miasto nie byłoby samodzielnie przeprowadzić nawet przez 20
lat. Aby dostać pieniądze musieliśmy się
więc zastosować do zasad wyznaczonych przez darczyńcę, czyli zacząć liczyć
rzeczywiste wszystkie koszty wyprodukowania i oczyszczenia wody.
Wydawałoby się, że zasada „zanieczyszczający płaci” powinna obowiązywać
od zawsze, bo jest całkowicie logiczna. Ale
tak nie było. W cenę wody i ścieków nie wliczano np. podatku od nieruchomości. Taki
podatek musi być naliczany od wszystkich
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urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Od każdej rury, którą dostarczana jest woda i każdego metra kwadratowego kolektorów
sanitarnych, którymi odprowadzane są
ścieki. Podatek musi być naliczony spółce,
a spółka musi ten podatek odprowadzić do
kasy urzędu miasta.
c.d. str 2
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Skąd ta cena?
Woda jest coraz bardziej deficytowym
dobrem. Dlatego Unia Europejska wodę
zaczęła traktować jak każdy inny towar.
A więc w cenie wody muszą być ujęte
wszystkie koszty: amortyzacja urządzeń,
podatek od nieruchomości, oczyszczanie
i uzdatnianie wody wody, jej chlorowanie,
opłaty za koncesje, podatki i opłaty środowiskowe itd.
Te wszystkie elementy kosztów kształtują cenę wody, która niestety w związku
z tym drożeje. Nieprawdziwe są więc informacje, że za wodę, która płynie z gór,
i której mamy podobno pod dostatkiem,
powinniśmy płacić grosze. Woda w strumieniach to nie wszystko.
Przecież trzeba ją doprowadzić do domów, a to
kosztuje tyle samo co na
nizinach. Przy okazji warto
pamiętać, że Szklarska
Poręba obszarowo należy
do dużych miast. Rozrzucona zabudowa zwiększa
koszty dostarczenia wody.
I właśnie te koszty
kształtują cenę wody
w Szklarskiej Porębie, za
którą dzisiaj trzeba zapłacić 4 złote 46 groszy
brutto.
Cena wody będzie
rosła w całej Polsce. Szacuje się, że po roku 2010,
kiedy już wszystkich obowiązywać będzie zasada
„zanieczyszczający płaci”
stawki w całym kraju nie
wyniosą mniej niż 4 złote
za metr sześcienny.
W Szklarskiej Porębie
w najbliższych latach będą dalsze podwyżki, ale już nie tak znaczące. A po roku
2010 cena wody powinna zacząć spadać.

Coś za coś
Przez ostatnie dziesięciolecia cena
wody i ścieków ustalana była na podstawie bliżej nieokreślonych kryteriów. Często były to kryteria polityczne, tak jak w
ubiegłym roku, kiedy poprzednia rada
miasta zdecydowała o dopłatach do
wody. Bowiem to w roku 2006 cena wody
wzrosła o 90 procent, o czym mieszkańcy
nie wiedzieli oglądając swoje rachunki.
Ówczesne władze podjęły decyzję, że
z budżetu pokryta zostanie różnica między ceną wody ustaloną przez wodociągi, a tym co dotychczas płacili
mieszkańcy Szklarskiej Poręby.
Ta decyzja spowodowała, że z budżetu
miasta na wodę wydano 1,5 mln złotych.
Dla porównania rzeczywisty inwestycyjny
budżet Szklarskiej Poręby sięga niespełna
10 mln złotych. Zamiast więc wybudować
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pół hali sportowej dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 1, które nie mają gdzie
ćwiczyć, pieniądze dosłownie przepito.
Najgorsze jest to, że najmniej przepili
mieszkańcy.
Dopłaty do wody stosują też inne samorządy. Tak jest np. w Mysłakowicach
i Podgórzynie, które również korzystają z
unijnej dotacji w ramach Karkonoskiego
Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Różnica między tymi gminami a Szklarską Porębą polega na tym, że tam z dopłat
mieszkańcy korzystają w około 75 procentach, a pozostałe 25 procent przypada na
turystów. W Szklarskiej Porębie proporcje

są odwrotne. U nas najwięcej wody zużywają turyści. Tak więc to oni, albo raczej
biznes turystyczny był największym pożeraczem miejskiej dotacji. Szacuje się, że
w ubiegłym roku z budżetu miasta do każdego sprzedanego noclegu dopłacono 70
groszy.

Koniec dopłat bezpośrednich
W tym roku cena za wodę wzrosła
o 10 procent. Jednak mieszkańcy biorąc
do ręki rachunki mogą odnieść wrażenie,
że wyniosła ona aż 100 procent. Wynika to
z tego, że rada miasta zrezygnowała z dopłat jakie obowiązywały w ubiegłym roku.
Rada miasta długo zastanawiała się,
czy dalej korzystać z systemu dopłat do
cen wody. Decyzja nie była łatwa, jednak
ostatecznie zrezygnowano z dofinansowania. Powodów tej decyzji było wiele.
Wygrały jednak dwa najważniejsze argumenty.
Po pierwsze nie można w nieskończoność sprzedawać majątku gminy tylko po

Miejski Biuletyn Informacyjny

to, by go dosłownie przepić, a tak było
właśnie w ubiegłym roku. Kiedyś nadejdzie taki dzień, że nie będzie już co
sprzedawać. Skończą się więc dopłaty.
A ponieważ cały majątek został przepity,
więc nie zostaną wybudowane drogi, nie
powstanie sala gimnastyczna dla dzieci
w szkole i wiele inwestycji, które podniosą
konkurencyjność Szklarskiej Poręby na
coraz trudniejszym turystycznym rynku.
Po drugie, z dopłat jakie były w ubiegłym roku w Szklarskiej Porębie, korzystali
przede
wszystkim
turyści,
a właściwie biznes turystyczny. Nie
można zastosować innej ceny wody dla
pensjonatu, hotelu czy
restauracji, a innej
ceny wody dostarczanej do mieszkań. Jeśli,
ktoś twierdzi inaczej, to
po
prostu
rozpowszechnia nieprawdziwe informacje, dla
własnych, propagandowych celów.
Grupy odbiorców
można jedynie tworzyć na podstawie
kosztów dostarczenia
wody. Nie ma różnicy
między kosztem dostarczenia wody do
mieszkania, pensjonatu, czy restauracji,
więc cena wody dla
nich jest taka sama
jak cena wody dla
przysłowiowego Kowalskiego.
Dopłaty pośrednie
Podczas dyskusji o dopłatach ciągle
przewijał się wątek ludzi o najniższych
dochodach. W Szklarskiej Porębie nie
mieszkają przecież wyłącznie sami
przedsiębiorcy. Wręcz przeciwnie. Jak
więc wspomóc najbiedniejszych mieszkańców Szklarskiej Poręby?
Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta,
a podejmowana decyzja była obarczona
wieloma uwarunkowaniami. O dopłatach
do wody dyskutowano na początku grudnia, kiedy powstawał budżet miasta.
Nowo wybrany samorząd zastał bowiem
miasto bez projektu budżetu. Poprzednie
władze, mimo ustawowego obowiązku,
nie przygotowały dokumentu. Nie było
wiadomo jakimi dochodami będziemy
dysponować w tym roku. A w dodatku w
ostatniej chwili okazało się, że w ubiegłym
roku zużyto więcej wody niż prognozowano i z tegorocznego budżetu trzeba będzie pokryć ubiegłoroczne dopłaty. Kwota
jest niebagatelna, bo przekracza 450 ty-

sięcy złotych.
Z podatku od nieruchomości jakie
płacą wodociągi (600 tysięcy rocznie) zostało w tym roku tylko 150 tysięcy złotych.
Gdyby chcieć te pieniądze przeznaczyć
do dopłat do wody, to uwzględniając fakt,
że trzeba byłoby dopłacać do turystów,
każdy mieszkaniec Szklarskiej Poręby
mógłby rocznie liczyć na dopłatę w wysokości 4 złotych (słownie czterech złotych).
Te pieniądze na pewno nie wspomogłyby
budżetów osób najbiedniejszych.
Ponieważ decyzja dotycząca kształtu
tegorocznego budżetu musiała być podjęta bardzo szybko, bo do połowy grudnia (dzięki „uprzejmości” poprzednich
władz miasta), zabrakło wówczas czasu
na znalezienie sposobu wspomagania
najbiedniejszych mieszkańców naszego
miasta.
Te rozmowy są jednak prowadzone
nadal. Rozważane są różne warianty. Być
może dopłaty do wody będą prowadzone
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który na podstawie dochodów na jednego członka rodziny, będzie w części
pokrywał koszty zużycia wody. Inne pomysły dotyczą pomocy pośredniej. Zamiast stosować dopłaty do cen wody, być
może lepiej, aby dzieci z najbiedniejszych
rodzin dostawały bezpłatnie podręczniki
szkolne. Jest kilka pomysłów na wspomaganie najbardziej potrzebujących i któryś na pewno zostanie zastosowany.

Po raz kolejny spotkaliśmy się z okazji
Dnia Mamy. Festyn Rodzinny zorganizowany wspólnymi siłami przez Komitet
Społeczny Biała Dolina i Urząd Miasta tradycyjnie przyciągną do Esplanady setki
mieszkańców Szklarskiej Poręby. Niestety
w tym roku nieco zawiodła pogoda.
Chwilę po rozpoczęciu zabawy lunął
deszcz, zagrzmiało i wiele osób zrezygnowało z dalszej zabawy. A szkoda, bo później już nie padało i atmosfera była fajna.
Jak zwykle nie zabrakło dziecięcych
popisów. Najmłodsi śpiewali mamom „100
lat” i recytowali wiersze. A prawdziwym
koncertowym hitem była „Pszczółka Maja”.
Były też popisy najstarszych. Na scenie zadebiutowały panie, które założyły
zespół wokalny „Porębianki”.
Jak zwykle nie brakowało słodkości
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INWESTYCJA
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czą o zbliżających się robotach i przewidywanym terminie ich zakończenia,
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MAMA TATA I JA

i bardziej konkretnej strawy,
a ponieważ był to festyn rodzinny, więc organizatorzy
zadbali, aby nie sprzedawano alkoholu.
Wszystkim zaangażowanym w organizacje festynu
gratulujemy i zachęcamy do
dalszej pracy.
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NOWY URZĄD  DLA INTERESANTA

Spore zmiany czekają pracowników
urzędu miasta w najbliższych tygodniach. Ich celem jest poprawa funkcjonowania urzędu i obsługi mieszkańców
Szklarskiej Poręby. Zapowiedzią tych
zmian są nowe godziny pracy. W środy
sprawy w urzędzie miasta można załatwiać do godziny 17.00.

Pierwszą zmianą, z jaką już wkrótce
w urzędzie spotka się mieszkaniec, będzie
biuro obsługi interesanta. W pomieszczeniu
na parterze urzędu będzie można załatwić
niemal wszystkie sprawy. Nie
będzie już potrzeby chodzenia
po całym budynku, aby złożyć
wniosek o dowód osobisty, wystąpić o warunki zabudowy czy
złożyć podanie o koncesję na
sprzedaż alkoholu. Wszystkimi
tymi sprawami będzie zajmował
się pracownik z dużym doświadczeniem. Będzie on nie tylko
przyjmował wnioski, ale w razie
potrzeby pomagał je wypełnić.
W sytuacji, jeśli nie będzie potrafił odpowiedzieć na jakieś pytanie, czy załatwić jakieś sprawy,
do biura obsługi interesantów
zejdzie kompetentny pracownik
urzędu.

W biurze obsługi interesant
będzie mógł sprawdzić, na jakim etapie jest
jego sprawa (w przyszłości będzie to mógł
zrobić drogą elektroniczną). Będzie to możliwe dzięki specjalnemu oprogramowaniu
jakie zostanie wkrótce zakupione do urzędu.
Każda złożona sprawa, wniosek, podanie
wprowadzane będą do systemu. Oprogramowanie komputerowe będzie wskazywać
gdzie trafiła dana sprawa, kto się nią w
danej chwili zajmuje, czy też czeka w kolejce. Wszystkie sprawy zaległe, których termin załatwienia minął, w systemie będą
wyświetlane na czerwono. Jak na dłoni
widać będzie jakie są zaległości.
System złośliwi nazywają “batem na
urzędników”, bo wykazuje wszelkie przestoje, zaległości i faktyczną wydajność
w pracy. Nie da się ukryć, że oprogramowanie komputerowe pomoże w ocenie pracowników. Ale nie tylko. Dzięki temu systemowi
można sprawnie i szybko określić konieczne
zmiany w organizacji całego urzędu.

Biuro obsługi interesantów i oprogramowanie komputerowe są elementami zmiany
ogólnej filozofii pracy urzędu miasta. Struktura magistratu pochodzi jeszcze z czasów
PRL i nie jest wydajna. Co utrudnia ich rozwój
i współpracę. Taka struktura jest skostniała.
Wystarczy, że któryś z pracowników jest
chory lub na urlopie, to sprawy którymi się
zajmuje stoją w miejscu, nikt nie wie na
jakim są etapie. Zostanie to zmienione. Za
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zadania odpowiadać będą naczelnicy referatów. Będą oni musieli znać każdą sprawę,
jaką zajmują się ich podwładni, po to, aby w
razie ich nieobecności, sprawę tą można
było przekazać do załatwienia przez innego
pracownika.
Niektóre zagadnienia są załatwiane wieloetapowo i dzisiaj krążą po referatach. Między innymi dlatego zmieniona zostanie cała
struktura organizacyjna.

Dotychczasowa struktura ma charakter
resortowy, tak jak to było w czasach PRL.

Polega ona na podziale komórek organizacyjnych według zadań określonych przedmiotowo. Teraz głównym kryterium, które
zastosowano przy tworzeniu nowej struktury
był podmiot, czyli interesant, mieszkaniec,
który chce w urzędzie załatwić swoją
sprawę. Dlatego dotychczasowe komórki organizacyjne zastąpi pięć referatów.
Referat strategii, planowania i rozwoju
będzie grupować szereg różnych spraw,
które dotyczą przyszłych działań w mieście
i kierunków rozwoju np. usług, budownictwa.
W tym dziale pogrupowane będą sprawy
związane z planowaniem przestrzennym,
ochroną środowiska, gospodarowaniem nieruchomościami, pozyskiwaniem środków
pomocowych, oraz sprawy związane z inwestycjami. To do tego referatu ma trafiać
inwestor. Ten referat nie będzie zajmował
się tym co się określa mianem bieżącej obsługi mieszkańców.
Referat gospodarki komunalnej i inwestycji miejskich jak sama nazwa wskazuje, będzie się zajmował bieżącym utrzymaniem
miasta. Będzie on prowadził nadzór nad
MZGL, zajmował się remontami ulic, oświetleniem, czystością, zielenią miejską, inwestycjami miejskimi np. budową hali
sportowej, remontami przedszkoli i całą
sferą gospodarki komunalnej.
Referat organizacji, administracji i spraw
społecznych obejmować ma wszystkie
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sprawy związane z ewidencją ludności,
USC, działalnością gospodarczą, koncesjami, ale też oświatą i zdrowiem, które
w obecnej strukturze urzędu niemal w ogóle
nie istnieje. Tymczasem gmina jest właścicielem przychodni zdrowia, która ma szerokie
plany rozwoju. Ktoś musi więc sprawować
nadzór nad przychodnią. W tym referacie
będą też sprawy kadrowe urzędu i podległych
mu jednostek, a także biuro rady miejskiej.
Ponieważ to w tym referacie mieszkańcy załatwiać będą najwięcej swoich spraw, więc do
niego przypisane będzie biuro obsługi interesanta.
Nie zostanie zmieniona struktura Straży
Miejskiej. Natomiast rozszerzone będą kompetencje referatu promocji
miasta. Jego
zakres
zadań zostanie rozszeżony o sprawy kultury. Ta
dziedzina życia miasta w
ostatnich latach była
traktowana po macoszemu. Kultura jest jednak ważnym elementem
życia mieszkańców jak
i turystów przyjeżdżających na wypoczynek do
S z k l a r s k i e j P o r ę b y.
Nowe kompetencje referatu promocji miasta, w
znacznej części pokrywają się z tym, co ten
referat robi dotychczas organizując w mieście wiele imprez sportowych, kulturalnych
i rozrywkowych. W sytuacji, gdy miasto
przejmie budynek kina być może powróci
temat utworzenia domu kultury, który ma
służyć nie tylko mieszkańcom, ale jego działalność, zwłaszcza w sezonie turystycznym,
powinna obejmować także gości odwiedzających Szklarską Porębę.
Wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzić w pracy urzędu miasta, a w przyszłości
także w podległych gminie jednostkach, mają
służyć mieszkańcom. Nie odwrotnie. Dotychczas interesant był traktowany przedmiotowo. Teraz ma być najważniejszą osobą. Bo
interesant to przecież pracodawca urzędników. Jeśli ci ostatni nie będą się sprawdzać,
nie odnajdą się w nowej strukturze, nie będą
chcieli się dokształcać, będą musieli szukać
innej pracy. Ich miejsce chętnie zajmą osoby
z odpowiednim wykształceniem, szukający
swojej szansy.
Choć zmieniamy filozofię pracy, to inne traktowanie interesanta nie oznacza, że wszystko
zostanie załatwione po jego myśli. Oczekiwania mieszkańców czy interesantów często nie
idą w parze z uwarunkowaniami prawnymi.
Każda jednak decyzja podejmowana w urzędzie musi być transparentna, a przede
wszystkim zgodna z prawem.

BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 22
marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr
142, poz. 1593, z późn. zm. )

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA :
STANOWISKO ds. MARKETINGU
I PROMOCJI MIASTA

Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:
1)jest obywatelem polskim,
2)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,

STANOWISKO ds. POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:
1)jest obywatelem polskim,
2)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
4)cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,
STANOWISKO ds. INFORMATYKI
- w wymiarze ½ etatu -

Wymagania niezbędne:

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który:
1)jest obywatelem polskim,
2)posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3)nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
4)cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,
6)posiada wykształcenie wyższe – kierunek

Burmistrz Szklarskiej Poręby
zaprasza do składania ofert pracy na
STANOWISKO ds. DRÓG,
ULIC I MOSTÓW

1.Forma zatrudnienia: umowa na zastępstwo.
2.Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Kwalifikacje:
1)preferowane wykształcenie wyższe – kie-

OFERTY PRACY
4)cieszy się nieposzlakowaną opinią,
5)posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym w ogłoszeniu stanowisku,
6)posiada wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe - turystyka i rekreacja,
ekonomia),
7)posiada minimum 2-letnie doświadczenie
zawodowe na pokrewnym stanowisku w innych jednostkach,
8)posiada wiedzę w zakresie podstawowej
znajomości następujących przepisów:
ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu
postępowania administracyjnego, ustawy

o usługach turystycznych,
9)wykazuje znajomość minimum jednego języka obcego w stopniu dobrym i drugiego w
stopniu podstawowym (preferowany język
niemiecki i angielski),
10)posiada umiejętność obsługi komputera
(w tym korzystanie z pakietu MS Office).

6)posiada wykształcenie wyższe (preferowane kierunkowe – administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, marketing i zarządzanie),
7)posiada minimum 2-letnie doświadczenie
zawodowe na pokrewnym stanowisku w innych jednostkach,
8)posiada wiedzę w zakresie znajomości zagadnień polityki regionalnej UE i zagadnień
związanych z pozyskiwaniem środków pomocowych, w tym z funduszy UE,
9)posiada wiedzę w zakresie podstawowej
znajomości następujących przepisów:
ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu
postępowania administracyjnego, prawa

zamówień publicznych, ustawy o finansach
publicznych, dokumentów programowych
Ministerstwa Gospodarki,
10)posiada umiejętność obsługi komputera
(w tym korzystanie z pakietu MS Office),
11)wykazuje znajomość minimum jednego
języka obcego w stopniu dobrym (preferowany język angielski).

informatyka,
7)posiada minimum 2-letnie doświadczenie
zawodowe na pokrewnym stanowisku w innych jednostkach,
8)posiada wiedzę w zakresie podstawowej
znajomości następujących przepisów:
kodeks postępowania administracyjnego,
ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o
ochronie danych osobowych, ustawa o
ochronie informacji niejawnych, rozporządzenie w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego, ustawa o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawa o podpisie elektronicznym, ustawa o dostępie do
informacji publicznej, rozporządzenie Mini-

stra Spraw Wewnętrznych i administracji w
sprawie Biuletynu Informacji Publicznej,
9)posiada umiejętność:
zarządzania sieciowymi systemami informatycznymi, obsługi programów do obróbki
grafiki i składu tekstu, serwisowania i konfigurowania sprzętu komputerowego, administracji bazami danych, programowania w
języku HTML.

runek budownictwo, specjalizacja: drogi i
ulice,
2)co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na pokrewnych stanowiskach pracy,
3)posiadanie wiedzy w zakresie podstawowej znajomości następujących przepisów :
ustawa o samorządzie gminnym, kodeks
postępowania administracyjnego, ustawa o
drogach publicznych, prawo budowlane,
4)umiejętność obsługi komputera (w tym korzystanie z pakietu MS Office).

Miejski Biuletyn Informacyjny

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie bądź przesłać przesyłką pocztową
na adres: Urząd Miejski, ul. Buczka 2, 58580 Szklarska Poręba – w terminie do dnia
8 czerwca 2007 r.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie bądź przesłać przesyłką pocztową
na adres: Urząd Miejski, ul. Buczka 2, 58580 Szklarska Poręba – w terminie do dnia
14 czerwca 2007 r.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie bądź przesłać przesyłką pocztową
na adres: Urząd Miejski, ul. Buczka 2, 58580 Szklarska Poręba – w terminie do dnia
18 czerwca 2007 r.
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej
Porębie bądź przesłać przesyłką pocztową
na adres: Urząd Miejski, ul. Buczka 2, 58580 Szklarska Poręba – w terminie do dnia
11 czerwca 2007 r.

Szczegółowe informacje zamieszczone są
na oficjalnej stronie miasta: www.szklarskaporeba.pl w Biuletynie informacji Publicznej,
menu: Nabór pracowników, podkategoria
Urząd Miejski.
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ZEMSTA PARKINGOWEGO CO ROBI STAROSTA
Brak kompetencji i inicjatywy – tak
CZY PRÓBA WYŁUDZENIA? opozycja
określa pracę zarządu powiatu

Policjanci ze Szklarskiej Poręby zatrzymali mężczyznę, który podejrzewany
jest o celowe uszkodzenie mienia. 54-letniemu mieszkańcowi przedstawiono zarzut uszkodzenia mienia. Ale wcale nie
jest pewne, czy jest winien.
Do zdarzenia doszło na parkingu przy
zakręcie śmierci. 19 maja br. około godziny 15.00 na parking przyjechał mężczyzna z dwoma kolegami. Z policyjnej
relacji wynika, że kiedy kierowca płacił za
pozostawienie auta wyczuł od parkingowego woń alkoholu. Zwrócił mu uwagę
i doszło do utarczki słownej. Po chwili jednak turysta nie chcąc psuć sobie wycieczki pozostawił auto i odszedł. Po
chwili odwrócił się i zauważył, jak parkingowy w odwecie za zwrócenie uwagi ry-

sował mu lakier na samochodzie, czym
spowodował straty na kwotę nie mniejszą
niż 1000 zł. Pokrzywdzony natychmiast
wezwał patrol policyjny. Tyle przynajmniej
wynika z komunikatu prasowego.
Inny scenariusz tego zdarzenia przedstawia druga strona. Kierowca nie chciał
w ogóle płacić za parkowanie samochodu
i wówczas doszło do utarczki słownej.
Mężczyzna nie przyznaje się do porysowania samochodu, który mógł być już
wcześniej uszkodzony.
Bezsporne jest, że parkingowy był pod
wpływem alkoholu, ale to wcale nie oznacza, że jest od razu winny, a takie można
odnieść wrażenie czytając policyjny komunikat.

CO MOŻEMY MIEĆ Z
EURO 2012?
Szybkie połączenie Kotliny Jeleniogórskiej z Wrocławiem to priorytet dla Euro
2012 - uważa Jerzy Łużniak z-ca prezydenta Jeleniej Góry. Jego zdaniem nie
wszyscy kibice znajdą zakwaterowanie
we Wrocławiu, a między meczami zapewne będą chcieli zwiedzać region. Do
tego potrzebna jest dobra, szybka droga
i torowisko oraz współpraca wielu gmin.
Jerzy Łużniak zwraca też uwagę, że
dzięki Euro 2012 rosną szanse inwestycji,
które poprawią ruch tranzytowy. Jedną
z nich jest obwodnica Szklarskiej Poręby.
Jelenia Góra ma nadzieję, że będzie
gościć jedną z drużyn i dlatego ma zamiar
wybudować nowe, dobre, treningowe boisko piłkarskie.
Czy takie same nadzieje może mieć
Szklarska Poręba? Szansą miasta może
być klimat zbliżony do alpejskiego i planowane boisko. W Szklarskiej Porębie od
lat na obozy kondycyjne przyjeżdżają
sportowcy. Miasto dysponuje projektem
budowy boiska piłkarskiego, a także terenem w rejonie tzw. Czerwonaka. Jest też
ważne pozwolenie na budowę. Jednak
gmina sama nie będzie realizować tego
przedsięwzięcia, którego koszt przekracza kilka milionów złotych. W mieście są
pilniejsze sprawy niż budowa boiska.
Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby
szukać inwestora, gotowego aby zaangażować swoje środki w budowę ośrodka
treningowego, który ma szansę cieszyć
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się dużym zainteresowaniem nie tylko
w czasie Euro 2012, lecz także po tym piłkarskim wydarzeniu.
Stadion znalazł się już w ofercie inwestycyjnej miasta i rozpoczęto poszukiwania inwestorów.
Jednak miasto, jak i cały region na
Euro 2012 najwięcej może „ugrać” w temacie szeroko pojętego transportu.
O konieczności budowy obwodnicy
Szklarskiej Poręby publicznie mówią nie
tylko sąsiednie samorządy, ale też władze
wojewódzkie. Przekonani są też wszyscy
parlamentarzyści. Coraz częściej wspomina się o modernizacji szlaku kolejowego do Wrocławia i skrócenia czasu
podróży do dwóch godzin. A ostatnio władze województwa, a także przedstawiciele PKP, zaczęli wspominać o remoncie
szlaku kolejowego do Jakuszyc. We Wrocławiu zauważono wielki potencjał Polany
Jakuszyckiej jako areny dużych wydarzeń
sportowych zimą, ale też miejscem do aktywnego wypoczynku latem. Sprawny
transport kolejowy do Jakuszyc może
rozwiązać wiele problemów drogowych.
Jeśli wrocławianin będzie miał zimą do
wyboru jazdę samochodem lub szybkie
połączenie kolejowe, to wybierze pociąg.
Te oczywiste dla nas w Szklarskiej Porębie prawdy odkryli niedawno niektórzy
decydenci. Euro 2012 może pomóc w
przyspieszeniu realizacji inwestycji komunikacyjnych.

Miejski Biuletyn Informacyjny

jeleniogórskiego. Prawo i Sprawiedliwość
na staroście i jego zastępcach nie pozostawia suchej nitki. Eugeniusz Kleśta
mówi, że starostwo nic nie robi.
Emocje są duże, być może dlatego, że
chodzi o Euro 2012. Radni PiS nie mają
wątpliwości, że jeśli teraz nie uda się wykonać kilku inwestycji, to druga szansa
się nie pojawi.
Starosta Jacek Włodyga ataki opozycji
przyjmuje ze spokojem i odpowiada, że
pracuje i wie o co należy zabiegać.

POMYSŁ
NA BIZNES

W Karpaczu od ponad roku działają
drezyniarze. Przy nieczynnym dworcu
PKP turyści mogą spróbować swych sił
jeżdżąc tymi pojazdami. Interes się chyba
opłaca, bo właściciele drezyn chcą wydłużyć trasę wycieczek aż do Mysłakowic.
Czy jest szansa, aby taka turystyczna
atrakcja powstała w Szklarskiej Porębie?
Odpowiedź jest twierdząca, pod warunkiem, że znajdą się zainteresowani uruchomieniem takiej działalności. Samorząd
może wspomóc zainteresowanych w rozmowach z PKP.
Trasa ze Szklarskiej Poręby Górnej
w kierunku Jakuszyc doskonale nadaje
się na takie przejażdżki. Być może mogłaby to być drezyna elektryczna, którą
można byłoby organizować turystyczne
przejazdy. Torowisko do Jakuszyc jest
w stanie utrzymać lekkie pojazdy. Wymaga jednak oczyszczenia z samosiejek.

OGŁOSZENIA

Organizacje pozarządowe zapraszamy do bezpłatnego umieszczania
swoich ogłoszeń i informacji. Mamy nadzieję, że dzięki udostępnieniu łam biuletynu będziecie mogli lepiej realizować
swoje cele statutowe.
Do współredagowania biuletynu zapraszamy wszystkich mieszkańców.
Wszelkie pytania, sugestie, propozycje
tematów prosimy nadsyłać na adres
biuletyn@szklarskaporeba.pl lub zostawiać na piśmie w sekretariacie urzędu
miasta.
Dziękujemy!

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ

ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2007
BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr
96, poz. 873, z późn. zm. )

OGŁASZA II
OTWARTY KONKURS OFERT
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2007 W ZAKRESIE:

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR
KULTURY I TRADYCJI

Zadania:
1.Prezentacja artystycznych imprez śro-

NIE POWIODŁY SIĘ niestety wielomiesięczne próby stworzenia aktualnej
bazy danych organizacji pozarządowych
oraz innych podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego na terenie Szklarskiej Poręby. Już w połowie
roku 2006 na łamach Dwutygodnika
Szklarskoporębskiego zamieściliśmy komunikat dotyczący uzupełnienia danych
przez podmioty zainteresowane współpracą z administracją publiczną w ramach tzw. PROGRAMU WSPÓŁPRACY
MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI.
Podczas sesji w dniu 21 lutego 2007 r.
Rada Miejska uchwaliła PROGRAM
WSPÓŁPRACY NA ROK 2007. Jedną
z pozafinansowych form współpracy jest
sfera informacyjna obejmująca następujące zadania:

dowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonania zadania
– 1 800 zł.

2.Inicjatywy kultywujące pamięć o wydarzeniach historycznych, miejscach, wybitnych postaciach zasłużonych dla miasta.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonania zadania
– 4 000 zł.

Ofertę w zamkniętej kopercie z oznaczeniem oferenta i napisem: „KONKURS NA

REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
W ROKU 2007” oraz numerem i nazwą
zadania wybranego do realizacji należy
złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie ul. Buczka, 58-580
Szklarska Poręba w terminie do dnia 28
czerwca 2007 r.
Szczegółowe informacje zamieszczone
są na oficjalnej stronie miasta:
www.szklarskaporeba.pl w Biuletynie informacji Publicznej, menu: Pożytek publiczny

BAZA DANYCH
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

1)założenie i prowadzenie elektronicznej
bazy danych o podmiotach Programu,
2)utworzenie interaktywnego serwisu informacyjnego na oficjalnej stronie miasta
www.szklarskaporeba.pl lub współpraca
nad utworzeniem takiej platformy informacyjnej przez podmioty Programu,
3)promowanie działalności podmiotów
Programu w biuletynie miejskim,
4)wzajemna wymiana informacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych
kierunków,
5)wzajemna wymiana informacji o źródłach pozyskiwania środków finansowych
z zewnętrznych źródeł, w szczególności

z funduszy Unii Europejskiej,
6)wspieranie podmiotów Programu w
przygotowywaniu wniosków o pozyskanie
środków finansowych z zewnętrznych
źródeł.
Na stronie www.szklarskaporęba.pl
stworzyliśmy zakładkę: Komunikaty
różne. Zamieszczono tam komunikat
skierowany do podmiotów prowadzących
działalność pożytku publicznego. Po raz
kolejny zwracamy się więc do wszystkich
zainteresowanych o uzupełnienie bądź
korektę danych zawartych w tabeli i ich
przekazanie na adres:
sekretarz@szklarskapopreba.pl

WYBORY ŁAWNIKÓW NA NOWĄ KADENCJĘ 2008  2011
Informacja dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia
17 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów
powszechnych ( Dz. U. z 2001r. Nr 98,
poz. 1070 z późn. zm.) Rada Miejska w
Szklarskiej Porębie wybierze ławników
do Sądu Okręgowego i Rejonowego w
Jeleniej Górze.
Termin zgłaszania przez uprawnione
podmioty kandydatów na ławników
upływa w dniu 30 czerwca 2007 r.
Ławnikiem może być wybrany ten,
kto:posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich; jest nieskazitelnego charakteru;
ukończył 30 lat; nie przekroczył 70 lat;
jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia,
do pełnienia obowiązków ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być: osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, osoby
wchodzące w skład organów, od których
orzeczenia można żądać skierowania

sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze Policji oraz inne
osoby zajmujące stanowiska związane
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy
prawni i aplikanci radcowscy, duchowni,
żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
funkcjonariusze Służby Więziennej,
radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Kandydatów na ławników zgłaszają
radom gmin: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje
zarejestrowane na podstawie przepisów
prawa z wyłączeniem partii politycznych
oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze
zamieszkujących stale na danym terenie.
Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której
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kandydat ma obowiązek dołączyć:
1)3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych;
2)informację z Krajowego Rejestru Karnego;
3)oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4)zaświadczenie lekarskie, stwierdzające
brak przeciwwskazań do wykonywania
funkcji ławnika.
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika
można odbierać w Urzędzie Miasta
ul. Buczka 2, na parterze w pok. Nr 5. Dostępne są również do pobrania na stronie
BIP Urzędu Miejskiego:
www.szklarskaporeba.pl oraz na stronach
Ministerstwa Sprawiedliwości:
www.ms.gov.pl
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika
sądowego przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu Miasta w Biurze Rady
Miejskiej, pok. Nr 5.
Termin 30 czerwca 2007 r. jest ostatecznym na złożenie kompletnego zgłoszenia.
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ZAPROSZENIE

LOT

Zarząd Lokalnej Organizacji Turystycznej w
Szklarskiej Porębie zaprasza na drugi termin
Walnego Zebrania Stowarzyszenia dnia 14
czerwca 2007 o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Hotelu Bornit.
Pogram:

1.Informacja o pracy zarządu
2.Uchwała o zmianach w statucie stowarzyszenia
3.Uzupełnienie składu komisji rewizyjnej
4.Uzupełnienie składek członkowskich
5.MTB Sprint Weekend
6.Inne imprezy na lato – jesień 2007
7.Skipasy na zimę 2008
8.Sprawy różne LOT
9.Spotkanie z burmistrzem
a) szara strefa
b) wizualizacja
c) inne tematy
Jednocześnie informujemy, że członkowie Lokalnej Organizacji Turystycznej prowadzący
działalność w zakresie usług noclegowych w
najbliższych dniach będą za pośrednictwem Internetu polecani uczestnikom zawodów i imprez w sezonie letnim 2007.
Przy okazji przypominamy o konieczności uregulowania zaległych składek członkowskich
podczas walnego zebrania. Osoby, które nie
uregulują zaległych składek za 2006 rok zostaną
skreślone z listy członków stowarzyszenia.
Spotkanie ma charakter zamknięty wyłącznie
dla członków LOT.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego
w Szklarskiej Porębie:

poniedziałki:
wtorki, czwartki, piątki:
środy:

8.00 – 16.00
7.30 – 15.30
7.30 – 17.00

SŁÓW KILKA BURMISTRZA

Szanowni Mieszkańcy Szklarskiej Poręby
Sześciomiesięczny czas mojego zarządzania miastem pozwala na wytyczenie
kierunków działań. Do najważniejszych
zaliczam:
1. Przeprowadzenie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w ramach karkonoskiego
systemu wodno-kanalizacyjnego. Sprawne
przeprowadzenie tej inwestycji będzie wielkim sprawdzianem dla całej naszej społeczności. Nie ma możliwości by taki
zakres prac przeprowadzić bez problemów. Jednak fundamentalne znaczenie inwestycji, podstawa rozwoju naszego
miasta przez następne długie lata, musi
być nadrzędnym argumentem we wszelkich rozmowach i sposobach rozwiązywania niedogodności.
2. Polityka informacyjna miasta. W wielu
rozmowach z mieszkańcami wyczuwam
potrzebę stałego informowania o pracach
prowadzonych w urzędzie miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych. Mam
nadzieję, że ten egzemplarz biuletynu
miejskiego będzie doskonałym narzędziem w tym zakresie. Chcę informować
mieszkańców w cyklu miesięcznym,
a jeśli będzie potrzeba częściej, o naszych dokonaniach i zamierzeniach. Kolejną platformą do przekazu informacji
będzie strona internetowa miasta. W planach jest jej całkowita zmiana.
3. Dobrze działający urząd traktuję jako
fundament wszelkich działań w naszym
mieście. Zachodzące zmiany w prawie,
nowe zadania i obowiązki przekazywane
samorządom wymuszają zmiany organizacyjne w urzędzie miejskim. Poszczególne referaty muszą działać zadaniowo.
Czas przyjmowania interesantów musi
być wydłużony. Najważniejsze kryteria
oceny pracowników to sumienność i kompetencje. Jakość pracy urzędu znacznie

KALENDARIUM NA CZERWIEC  LIPIEC
Czerwiec

02 czerwca
Dzień Dziecka – Festyn.
Organizator: Dom na Białce, Rada Mieszkańców, Świetlice
16 – 17 czerwca
59 Międzynarodowy Rajd „Trial” - zawody motocyklowe z udziałem zawodników między innymi z Polski, Włoch, Niemiec, Czech na
wyznaczonych w Szklarskiej Porębie trasach.
Organizator: Organizator: T.M.S.M.„SPARTA”
Wrocław i Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie
23 czerwca
Noc Świętojańska oraz Festyn z okazji 10-lecia
schroniska „Kamieńczyk” - Jubileuszowa impreza organizowana przez właściciela schroniska „KAMIEŃCZYK” - festyn dla mieszkańców
Szklarskiej Poręby.
Organizator: Komitet Organizacyjny, Urząd
Miejski
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23 czerwca
Noc Świętojańska Organizator: Towarzystwo
Przyjaciół Szklarskiej Poręby
23 czerwca
Sobótka Impreza integracyjna dla wszystkich
mieszkańców Szklarskiej Poręby.
Organizator: Parafia p.w. Bożego Ciała.

Lipiec

07 – 08 lipca
Mazovia MTB – 24h. Całodobowe zawody rowerowe na trasach Szklarskiej Poręby i okolic.
07 – 08 lipca
Otwarte Mistrzostwa we Wspinaczce Skałkowej. Zawody i pokazy technik wspinaczki skałkowej. Organizator : Urząd Miejski; Ośrodek
Quasar
14 – 15 lipca
MTB Sprint Weekend odjechane zawody rowerowe w skład których wchodzą: UpHill
Sprint, Sprint MTB, Cross Sprint MTB. Więcej
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podniesie elektroniczny obieg dokumentów, który w późniejszym czasie pozwoli
również mieszkańcom na wnoszenie dokumentów do urzędu drogą elektroniczną.
4. Komunikacja. Pod tym hasłem rozumiem cały szereg działań zmierzających
do usprawnienia ruchu kołowego na terenie miasta, wskazania miejsc parkingowych, wprowadzenia kołowej komunikacji
lokalnej, poprawy komunikacji autobusowej i kolejowej z Jelenią Górą. Rozwiązanie tych problemów nie nastąpi od razu.
Decyzje w tym zakresie będą podejmowane również we Wrocławiu i Warszawie.
Stąd czas realizacji niektórych inwestycji
np. obwodnicy miasta, remontu linii kolejowej będzie wymagało długiego czasu.
5. Prace publiczne. Cieszę się, że w tym
roku 30 naszych mieszkańców zyskało
możliwości pracy na rzecz miasta. Wynagrodzenie tych osób pochodzi ze środków pozabudżetowych miasta. Chcę by
półroczna praca była skierowana w zaniedbane miejsca naszego miasta . Priorytety to drogi, strumienie i park miejski.
Oczywiście do tej listy można dodać
cały szereg innych zadań. Jednak musimy podjąć decyzję o kolejności działań.
Mam świadomość, że sprawa dziury
w drodze, lampy oświetleniowej na państwa ulicy i szereg innych spraw, jest bardzo ważna, ale te działania powinny być
swoistą kropką nad „i”. Stąd też zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału
w życiu publicznym naszego miasta. Zapraszam na posiedzenia Rady Miasta,
spotkania powyborcze z radnymi, angażowanie się w prace stowarzyszeń działających w mieście. Siłą miasta są jego
mieszkańcy.
Arkadiusz Wichniak

szczegółów na: www.sprint.karkonosz.pl
Organizator: Lokalna Organizacja Turystyczna,
Urząd Miejski
20 – 22 lipca
Weekend z Adrenaliną Największa impreza wakacyjna w Szklarskiej Porębie. W programie
między innymi:
LIVE GAME (skoki na bungy, atrakcje z adrenaliną) - Szkoła Górska QUASAR (zrobing, tyrolka,
wspinaczka skałkowa, paintball) - V Nocny Turniej Tenisa Ziemnego - Hotel Las - V Turniej
Plażowej Piłki Siatkowej - Hotel Las - Pokazy
Aikido - Pokazy Szkoły Służb Ochrony KOBRA
- Koncert zespołu HEY - Fire Walk (chodzenie
po rozżarzonych węglach) i wiele, wiele innych.
Organizator: Urząd Miejski
Wydawca: Urząd Miejski
w Szklarskiej Porębie,
ul. Buczka 2, tel. 075 75 47 700
Redakcja: biuletyn@szklarskaporeba.pl
Druk: Zakład Usługowo-Handlowy „DDR”;
58-503 Jelenia Góra;
ul. Lwówecka 18; tel. 075 6437991

