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Z prac burmistrza
Szanowni Czytelnicy, poniewa¿ 

w ostatnim czasie niew¹tpliwie 
najwa¿niejszym wydarzeniem w pracy 
burmistrza by³o otrzymanie absolu-
torium, pozwalam sobie przytoczyæ 
treœæ mojego wyst¹pienia w³aœnie na 
tej sesji.

 „Pani Przewodnicz¹ca, Panie, Panowie 
Radni, Szanowni Pañstwo!

Pozwólcie, ¿e uzupe³niê wypowiedŸ 
Pani Skarbnik i oceniê realizacjê bud¿etu 
w roku 2007 w nieco innym kontekœcie.

Warto przypomnieæ, ¿e bud¿et ten 
mimo zmian, jakie dokona³y siê w wyniku 
wyborów samorz¹dowych zatwierdzony 
zosta³ ju¿ w styczniu 2007 r. z uwagami, 
które zacytujê: „ radni klubu maj¹ du¿e opory 
w sprawie wprowadzania zmian do bud¿etu, 
którego sami nie przygotowywali”, „trzeba 
go przyj¹æ, aby roczna praca nad nim by³a 
mo¿liwa”, „Przy dobrej wspó³pracy z Urzêdem i 
p. Burmistrz uda siê w ci¹gu roku przeprowadziæ 
w nim pozytywne zmiany.”

 I takie zmiany by³y wprowadzane, 
bud¿et by³ wielokrotnie modyfikowany.

Podjêto kilkanaœcie uchwa³ dot. zmian 
w bud¿ecie,  w wyniku których zwiêkszono 
nak³ady na turystykê, sport, gospodarkê 
mieszkaniow¹, utrzymanie cmentarza, 
na komputeryzacjê  Urzêdu Miasta, na 
bezpieczeñstwo i œrodki na projekty 
unijne. Tak¿e na oœwiatê i wychowanie, 
ochronê zdrowia, gospodarkê komunaln¹ 
i ochronê œrodowiska. 

W mojej ocenie, przy Waszej Szanowni 
Pañstwo Radni akceptacji, bo przecie¿ o 
ka¿dej zmianie byliœcie Pañstwo informo-
wani -razem- potrafiliœmy dobrze zarz¹dzaæ 
tym bud¿etem i  wprowadziæ do niego 
pozytywne zmiany.

A jak kszta³towa³y siê wydatki w roku 
2007? Nie ró¿nimy siê na pewno od innych 
gmin, je¿eli idzie o pierwsze miejsce w tym 
rankingu. Ale ju¿ kolejne miejsca mog¹ 
byæ ró¿nie postrzegane i w przysz³oœci 
kszta³towane inaczej, w zale¿noœci od prio-
rytetów, jakie wspólnie ustalimy.

Najwiêksz¹ pozycjê stanowi¹ wydatki 
poniesione na oœwiatê, wychowanie i 
edukacyjn¹ opiekê w wysokoœci 3.976.398 
z³, co stanowi  31.67 % wydatków ogó³em a 
w dalszej kolejnoœci s¹:

Gospodarka Komunalna i Ochrona 
Œrodowiska, Administracja Publiczna, 
Pomoc Spo³eczna, Transport i £¹cznoœæ, 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowe-
go, ,Bezpieczeñstwo Publiczne i Ochrona 
P/Po¿arowa, Gospodarka Mieszkaniowa, 
pozosta³e osiem dzia³ów gospodarki.

Pragnê  zwróciæ uwagê, ¿e na  realizacjê 
zadañ inwestycyjnych wydatkowano kwotê 
398.228 z³, co stanowi 3,17 % wydatków 
bud¿etowych, natomiast na remonty kwotê 
2.207.812 z³ co stanowi 18,16% wydatków 
bie¿¹cych. Na kwotê tê sk³ada siê dotacja 

by odbudowaæ np. dwie wiêksze ulice lub 
kilka mniejszych dróg dojazdowych!
•  Kwota d³ugu miasta w relacji do 

dochodów zrealizowanych w roku 
bud¿etowym stanowi 22,8% i  w stosun-
ku do lat poprzednich zmniejszy³a siê. 
Dla porównania: r. 2004- 44,9%, r.2005- 
37,8%, r. 2006- 27,3%)

• Zobowi¹zania Gminy Piechowice na dzieñ 
31 grudnia 2007 roku wynosz¹ ogó³em 
3.092.236 z³, w tym zobowi¹zania z 
tytu³u kredytów i po¿yczek 2.872.442 
z³., w 2007 roku sp³acone zosta³y raty 
kredytów i po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê 
940.004 z³.
 Wysoka Rado, pragnê zauwa¿yæ, ¿e 

roczny bud¿et miasta w wysokoœci oko³o 13 
mln z³. nie jest w stanie zaspokoiæ wszyst-
kich najpilniejszych potrzeb i oczekiwañ 
mieszkañców. Dla przyk³adu – na dopro-
wadzenie dróg miejskich do dobrego 
stanu  nale¿a³oby wydaæ jednorazowo 
oko³o 10 mln. Aby sprostaæ tym zadaniom, 
miasto poszukuje inwestorów, którzy 
chcieliby w Piechowicach inwestowaæ, a 
co za tym idzie -p³aciæ podatki i wzbogacaæ 
kasê miasta oraz zabiega o dotacje z Unii 
Europejskiej. 

Niestety w  roku 2007 œrodki unijne na 
lata 2007-2013 nie by³y dzielone, nabór 
wniosków rozpocz¹³ siê dopiero w r. 2008. 

Zaœ w roku 2007 w naszym mieœcie nie 
realizowano  ¿adnych zadañ, na które po-
zyskano by  œrodki unijne w poprzednim 
okresie programowania, tj. w latach 2002- 
2006. 

Koñcz¹c swe wyst¹pienie pragnê 
podziêkowaæ wszystkim pracownikom 
Urzêdu Miasta, którzy przyczynili siê do 
osi¹gniêtych efektów oraz ca³ej Radzie 
Miasta  za dobr¹ roczn¹ wspó³pracê. 

Zachêcam wszystkich zebranych  do 
dyskusji nad realizacj¹ rocznego bud¿etu, 
bo tak jak powiedzia³ Napoleon:

 „Obawiaæ siê trzeba nie tych, co 
maj¹ inne zdanie, lecz tych co maj¹ 
inne zdanie, lecz s¹ zbyt tchórzliwi, by je 
wypowiedzieæ””.

Wyst¹pienie moje by³o zilustrowane 
prezentacj¹ multimedialn¹, a w dyskusji 
nad realizacj¹ bud¿etu zabra³o g³os  
szeœciu Radnych  i co dziwne, wœród nich 
nie by³o g³osu osoby przeciwnej udzieleniu 
absolutorium.

Wynik g³osowania 14 g³osów za 1 g³os 
przeciw.

Burmistrz
Zofia Grabias-Baranowska

w wysokoœci 1.100.000 z³., jak¹ Gmina Pie-
chowice otrzyma³a na usuwanie skutków 
powodzi z sierpnia 2006 roku.

Ze œrodków wymienionych powy¿ej 
zrealizowano nastêpuj¹ce zadania:   
Zadania inwestycyjne: 
1. Wp³aty  na rzecz Zwi¹zku Gmin Karko-

noskich 
•  na realizowane inwestycje ( wysypisko 

œmieci) 150.000 z³
• na zadania dot. wst¹pienia Piechowic 

do II etapu Karkonoskiego Systemu 
Wodoci¹gów i Kanalizacji 81.969 z³

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne   
166.259 z³.

 w tym:
•  rozsiewacz piachu 31.720 z³
• dwa p³ugi 26.230 z³
•  urz¹dzenie do odœnie¿ania chodników 

12.267 z³.
•  urz¹dzenia na oczyszczalniê œcieków   

77.847 z³.
• trzy wiaty przystankowe   18.195 z³.
Zadania remontowe – 2.207.812 z³.
•  remont  ok. 200 m  murów oporowych 

na potoku „Ma³a Kamienna” przy ul. 1 
Maja, Zawadzkiego i Górnej, zamonto-
wanie barierki energoch³onnej przy ul. 
Zawadzkiego

• remont ul. Œwierczewskiego na odcinku 
od ul. ¯ymierskiego do przejazdu ko-
lejowego wraz z jej „odnog¹” w stronê 
Kamiennej stanowi¹ca dojazd do kilku 
posesji

•  wymiana 115 opraw oœwietleniowych na 
energooszczêdne przy ul. ¯ymierskiego 
i w kilku innych miejscach

•  roboty budowlane zabezpieczaj¹ce 
przybudówkê, wymiana dachu budynku 
gospodarczego oraz naprawa przy³¹cza 
kanalizacyjnego w Przedszkolu nr 1

• odnowienie skweru przy ul. 
¯ymierskiego (na zdjęciu)

•  utwardzenie drogi dojazdowej do 
gara¿y przy ul. Szkolnej

•  bie¿¹ce remonty nawierzchni dróg
•  rozpoczêcie porz¹dkowania stadionu 

miejskiego
Miniony rok by³ pod wzglêdem finanso-

wym rokiem dobrym, bo:
• Dochody wykonane stanowi¹ 104,15% 

planu ( rok temu by³o to 97,26%), co 
da³o  o 1.596.823 z³. wiêkszy wp³yw do 
rocznego bud¿etu.

•  Zwiêkszy³y siê znacznie dochody z 
maj¹tku gminy i z podatków od osób 
fizycznych i prawnych 

•  Zmniejszy³y siê w porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubieg³ego 
zaleg³oœci podatkowe. Wysokoœæ 
zaleg³oœci podatkowych na dzieñ 31 
grudnia 2007 r. wynosi³a 1.053.833 z³ i 
zmala³a w stosunku do analogicznego 
okresu roku ubieg³ego o 19,34 %.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e do kasy miasta 

nie wp³ynê³o ponad 1 mln z³. z winy tych, 
którzy  p³acenie podatków z ró¿nych przy-
czyn lekcewa¿¹! Z tych œrodków mo¿na 



INFORMATOR PIECHOWICKI   •  maj 2008 3

Pół wieku grał w totolotka

31 maja Wincenty Siofer, mieszka-
j¹cy przy ul. Pakoszowskiej, bêdzie 
obchodzi³ 100-lecie swoich urodzin.

Jubilat urodzi³ siê w Biñcu (woj. 
³ódzkie). Jest to miasteczko podobne 
wielkoœci¹ do Piechowic. Na te ziemie 
trafi³ z ¿on¹ Waleri¹ i czwórk¹ dzieci za-
raz po wojnie. Zawsze sobie radził w ży-
ciu. Przez 25 lat pracował w Karelmie. 
Prowadził gospodarstwo rolne, muro-
wał bloki na osiedlu w Piechowicach. 
Kolejna czwórka dzieci urodziła się już 
w Piastowie. W sumie Wincenty Siofer 
dochował się ósemki dzieci: pięciu sy-
nów i trzech córek. Większość z nich 
do dziś mieszka w okolicy. Doczekał się 
również 25 wnuków, 26 prawnuków i 
dwójki praprawnuków, którzy swojego 
prapradziadka zobaczą dopiero pod-
czas jego urodzin.

Na urodzinach Wincentego Siofera bêdzie 80 osób z rodziny

4 czerwca 2008 r. z inicjatywy gru-
py by³ych mieszkañców Piechowic 
zrzeszaj¹cej ponad czterysta osób - 
obywateli Niemiec, zostanie posa-
dowiony kamieñ i ods³oniêta tabli-
ca upamiêtniaj¹ca koœció³ ewangelic-
ko-luterañski i zmar³ych chrzeœcijan 
obydwu wyznañ zamieszka³ych na te-
renie gminy Piechowice. 

Tablica bêdzie mia³a napisy w 
jêzyku polskim i niemieckim. Zloka-

Uroczystoœæ ods³oniêcia tablicy pami¹tkowej
lizowana zostanie w miejscu dawne-
go koœcio³a ewangelickiego, obecnie 
parku obok OSP. Zamys³ powy¿szy 
sta³ siê mo¿liwy, gdy 13 grudnia 
2007 r. Rada Miasta Piechowice  po-
przez podjêcie uchwa³y, pozytywnie 
zaopiniowa³a wniosek zg³oszony przez 
grupê inicjatywn¹ obywateli Nie-
miec. Poprzez ufundowanie tablicy 
pami¹tkowej byli mieszkañcy Piecho-
wic pragn¹ zainicjowaæ przyjacielsk¹ 
wspó³pracê miêdzy naszym mia-

stem a by³ymi mieszkañcami, obec-
nie mieszkaj¹cymi w ró¿nych  nie-
mieckich miejscowoœciach. Kosz-
ty zwi¹zane z postawieniem tablicy 
pokrywaj¹ pomys³odawcy.

W uroczystoœci, która  rozpocz-
nie siê o godz. 10.00 w parku przy 
OSP udzia³ wezm¹ goœcie z Niemiec, 
przedstawiciel Konsulatu Niemiec, 
w³adze Piechowic, Radni Rady Miasta 
Piechowice, Starosta Jeleniogórski, 
Ksiê¿a katoliccy i pastor ewangelicki.

Serdecznie zapraszamy w imieniu 
organizatorów mieszkañców Piechowic 
na tê miêdzynarodow¹ uroczystoœæ.

Wincenty Siofer jest kombatantem II wojny œwiatowej. Jako ¿o³nierz bra³ udzia³ w obronie 
Warszawy. Na zdjêciu z synem Wies³awem.

Tablica ze zdjêciami cz³onków Rodu Sioferów 
wisi w sieni domu w Piastowie.

– Na tę rodzinn¹ uroczystoœæ przy-
jedzie 80 osób z naszej rodziny. Z ty³u 
domu ju¿ przygotowa³em plan na 
ponad 30 samochodów – œmieje siê 
Wies³aw Siofer, który na co dzieñ opie-
kuje siê ojcem.

Dwa miesi¹ce temu we wroc³awskiej 
klinice 100-latek przeszed³ operacjê 
rozbijania kamieni ¿ó³ciowych. Powoli 
dochodzi do zdrowia, choæ przez 
pierwsze tygodnie móg³ jeœæ tylko kle-
iki ry¿owe.

– Zdrowie jeszcze nie jest najgor-
sze – mówi pan Wincenty. Pomimo 
swego sędziwego wieku nie ma pro-
blemów ze wzrokiem, choć telewizji 
nie ogląda, ani książek czy gazet od 
kilku lat nie czyta. Słuch ma słaby, 
bowiem trzeba bardzo głośno mówić 
mu wprost do ucha, aby coś usłyszał. 
Ale mając 93 lata jeździł jeszcze na 

rowerze. Nie prosił nikogo, aby go 
gdzieś zawiózł lecz sam siadał na ro-
wer i jechał.

Dziś każdy jego dzień wygląda po-
dobnie. Wstaje o 5-6. Zje coś, godzin-
kę się zdrzemnie, znowu coś przekąsi 
i znowu się zdrzemnie. I tak przez 
cały dzień. Zasypia na dobre dopiero 
dopiero o 11-12 w nocy.

– W większości codziennych czyn-
ności pomagam ojcu – mówi Wiesław 
Siofer i przypomina, że jeszcze kil-
kana lat temu jego ojciec namiętnie 
skreślał kupony totolotka.

Tato grał przez 50 lat w totolotka. 
Dwa razy w tygodniu skreślał nawet 
po 10 kuponów. Bywały miesiące, że 
wydawał na to połowę wypłaty – wspo-
mina syn Wiesław.

Dziś na widok kuponu lotka jubi-
lat z Piastowa szczerze się uśmiecha. 
Choć nigdy nie trafił szóstki, to pozo-
staje nadal uśmiechnięty.
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13 maja 2008 roku Rada Osiedla 
i mieszkańcy Michałowic spotkali się 
z radną Panią Haliną Wieczorek i za-
stępcą Pani Burmistrz – Krzysztofem 
Raczkiem. Niestety,  zbyt późna in-
formacja o spotkaniu uniemożliwiła 
udział w nim Pani Burmistrz. Ponad 
trzy godziny dyskutowano ( i to cza-
sem w bardzo gorącej atmosferze) o 
problemach osiedla, które w ocenie 
zebranych wymagają pilnego rozwią-
zania. 

Tematy poruszane w trakcie spo-
tkania dotyczyły:
• Zaproszenia na Festiwal Muzyki Te-

atralnej wystosowane przez Panią 
Beatę Skibińską.

• Propozycji dyrektora MZK Jelenia 
Góra dotyczące zmiany sposobu ob-
sługi Michałowic przez miejskie au-
tobusy. Po gorącej dyskusji,  prawie 
jednomyślnie mieszkańcy zapro-
ponowali pozostawienie obecnego 
układu komunikacyjnego. 

• Dowozu dzieci z Michałowic do pie-
chowickich szkół.

• Problemu niezagospodarowanych 
i porośniętych chaszczami działek 
budowlanych przy ul. Kolonijnej.

• Dużo było zastrzeżeń do Starostwa 
Powiatowego za stan ulicy Sudec-
kiej, głównej drogi dojazdowej do 
Michałowic. Niestety, dotychcza-
sowe pisma i apele o naprawę na-
wierzchni i poboczy  - pozostały 
bez echa. Może radny powiatowy 
Pan Grzegorz Rybarczyk wspomoże 
mieszkańców i władze miasta?

• Zadano także pytanie: ”Dlaczego 
najpierw sprzątane jest centrum 
Piechowic, a później Michałowi-
ce?”.

• Duży niepokój wzbudziło pytanie o 
Fot. www.karkonosze.pl

Również mieszkańcy przepięknych Michałowic borykają się z problemami dnia codziennego.

Michałowickie postulaty 
jakość bakteriologiczną wody. Tu 
jednak nie ma wątpliwości. Badania 
SANEPIDU dowodzą, że w wodzie 
z ujęcia” Śnieżne Kotły” nigdy nie 
wystąpiły żadne zanieczyszczenia!

• Mieszkańcy Michałowic  zaniepoko-
jeni są również częstymi awariami i 
wyłączeniami prądu przez Energię-
Pro.

• Proszono również o zamknięcie 
nieprzejezdnego odcinka drogi 
obok Zielonego Wzgórza.

• Jeden z mieszkańców zgłaszał pro-
blem słabego odbioru sieci gsm. 
Ale pozostali mieszkańcy nie byli 
zadowoleni z perspektywy budowy  
masztu gsm w Michałowicach.

Jak z przebiegu spotkania wyni-
ka, jego celem było wypunktowanie 
spraw, które utrudniają mieszkań-
com codzienne życie, przedstawienie 
ich obecnemu  na spotkaniu zastępcy 
burmistrza i niejako  zobligowanie 
władz miasta do ich rozwiązania. 

Postronny obserwator mógłby za-
dać sobie pytanie, czy jest możliwy 
inny scenariusz takich spotkań –np. 
ujmujący problemy dnia codzienne-
go w większej perspektywie czasowej.

Burmistrz Z. Grabias-Baranowska 
skomentowała:

Wszystkie w/w postulaty będą do-
kładnie przeanalizowane przez me-
rytorycznych pracowników Urzędu 
Miasta oraz, jeżeli zajdzie potrzeba, 
także przez komisje Rady Miasta. Na 
pewno informacja o niezadowoleniu 
mieszkańców z usług świadczonych 
przez EnergięPro oraz przez Zarząd 
Dróg Powiatowych dotrze (nie po raz 
pierwszy) do tych instytucji. Niestety, 
władze miasta mają niewielki wpływ 
na wielkość środków i zakres prac wy-
konywanych na terenie gminy przez 
inne podmioty. 

O możliwościach i sposobach roz-
wiązania zgłaszanych problemów 
Rada Osiedla informowana będzie 
na bieżąco, także poprzez „Informa-
tor Piechowicki”.

Burmistrz dodała także, że choć 
mieszkańcy Michałowic borykają się 
z wieloma niedogodnościami, to jed-
nak pamiętać należy, że w tej kaden-
cji Rady Miasta zatwierdzony został 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu Widok”, 
wykluczający działalność kamienioło-
mów oraz finalizowane są starania, by 
osiedle skanalizować, co niestety zo-
stało w poprzedniej kadencji zaprze-
paszczone.

R.G.

Psie rozliczenia- 
—  CIĄG DALSZY  —

Do 21 maja 2008 r. do kasy miasta 
wpłynęły opłaty za posiadanie psa od 
152 ich właścicieli. To o 50 % więcej 
niż za cały ubiegły rok. Dziękujemy!

Ale przy założeniu, że w naszym 
mieście „mieszka” około 600 psów, to 
tylko co czwarty z nich przebywa tu le-
galnie! A dlaczego „wymigujemy” się 
od opłaty za psa? Tłumaczenia są np. 
takie:
• Skąd mam wiedzieć, że trzeba pła-

cić

• Mój pies w ogóle nie wychodzi na 
dwór

• Ja tam po swoim psie sprzątam
• Co oni robią z tymi pieniędzmi
• I tak nie sprzątają
• I tak mi nic nie zrobią
• Bo dlaczego w kasie „Wspólnego 

Domu"

Gdyby wierzyć danym liczbowym, 
to należałoby wysnuć wniosek, że 
mieszkańcy Michałowic nie lubią 
psów, bo jest ich tam tylko 6 i wcale 
nie lepiej jest w Górzyńcu, gdzie żyje 
ich tylko 13! Ciekawostką może być 
fakt, że tylko jedna osoba zwróciła się 
z prośbą o zwolnienie z opłaty za swo-
jego pupila i taką zgodę uzyskała.
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41 osób podjê³o pracê
Na dzieñ 30 kwietnia w Piechowi-

cach by³o 204 bezrobotnych, w tym: 
34 z prawem do zasi³ku, 114 kobiet, 
75 osób powy¿ej 50 roku ¿ycia, a 14 
niepe³nosprawnych. W pierwszych czte-
rech miesi¹cach roku pracê podjê³o 41 
osób.

Kto bêdzie honorowym?
Do 20 maja w biurze rady miasta 

mo¿na by³o sk³adaæ wnioski o przy-
znanie tytu³u Honorowego Oby-
watela Miasta Piechowice. Spoœród 
zg³oszonych kandydatur radni na jed-
nej z najbli¿szych sesji wybior¹ osoby, 
które zostan¹ uhonorowane tytu³ami.

 Przesz³a na emeryturê
6 maja w Urzêdzie Miasta Piecho-

wice odby³o siê uroczyste po¿egnanie 
odchodz¹cej na emeryturê Marii 
Zieliñskiej. W Urzêdzie Miasta Pani Ma-
ria przepracowa³a 24 lata z których ostat-
nie 18 lat w Referacie Finansowym. 
Zajmowa³a siê ewidencj¹ ksiêgow¹ do-
chodów bud¿etowych oraz windykacj¹ 
podatków. Praca ta ze wzglêdu na jej cha-
rakter wymaga skrupulatnoœci, a przede 
wszystkim wysokiej kultury osobistej i 
umiejêtnoœci prowadzenia rozmów z 
d³u¿nikami, które nie s¹ ³atwe. Za te lata 
wspó³pracy, pogodn¹ twarz i okazywane 
zrozumienie problemów powstaj¹cych 
na styku urz¹d – obywatel sk³adamy ser-
deczne podziêkowanie.

Pomoc dla uczniów
Fundacja koncernu naftowego „Or-

len Dar Serca” uruchamia w roku szkol-
nym 2008/2009 kolejn¹ edycjê progra-
mu stypendialnego dla uczniów techni-
ków, liceów, gimnazjów oraz ostatnich 
dwóch klas szkó³ podstawowych. Pro-
gram skierowany jest do uczniów, których 
œrednia ocen z mijaj¹cego roku szkolne-
go przekracza 4,5. Powinni wykazaæ siê 
wybitnymi osi¹gniêciami w dzia³alnoœci 
pozaszkolnej (olimpiady, konkursy, tur-
nieje) na poziomie co najmniej wo-
jewódzkim, a tak¿e charakteryzuj¹ 
siê niewielkim œrednim miesiêcznym 
dochodem na osobê w rodzinie.
Treœæ regulaminu oraz „Wniosek o przy-
znanie stypendium w roku szkolnym 
2008/2009” s¹ dostêpne na stronie in-
ternetowej fundacji: www.orlendarser-
ca.pl. 

 
Oœwiatowe konkursy

Og³oszone zosta³y konkursy na 
stanowiska dyrektora Przedszkola 
Samorz¹dowego nr 2 i Gimnazjum Pu-
blicznego w Piechowicach. O wynikach 
konkursów poinformujemy w czerwco-
wym numerze Informatora.

Na wniosek mieszkañców Burmistrz Miasta wyst¹pi³ do Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i 
Kolei – w³aœciciela drogi i chodnika przy ulicy ¯ymierskiego, o umo¿liwienie parkowania 
samochodów na wysokoœci Banku PKO BP i pozosta³ych placówek handlowych. Niestety 
otrzymaliœmy pismo odmowne. Zakaz zatrzymywania dalej bêdzie obowi¹zywa³. Niestety 
na terenie Piechowic wystêpuj¹ tereny Dolnoœl¹skiej S³u¿by Dróg i Kolei, Powiatu Jele-
niogórskiego i innych instytucji, na które Burmistrz Miasta Piechowice nie ma wp³ywu. 

Zakaz pozostanie

Po interwencji Urzę-
du Miasta uprzątnięte 
zostało dzikie wysypi-
sko powstałe w obrębie 
dworca PKP w Piecho-
wicach. Dworzec nadal 
jednak straszy miesz-
kańców i podróżnych.

Budynek piecho-
wickiego dworca PKP 
jest w opłakanym sta-
nie technicznym. Ścia-
ny są odrapane, tynk 
się sypie, a na schodach 
wejściowych można się 
przewrócić. Potrzeb-
ny byłby porządny re-

PKP nie ma pieniędzy na odnowienie dworca

W tym roku nie ma szans na remont dworca

Dworzec jeszcze postraszy

mont, jednak PKP nie ma na to pie-
niędzy.

– W roku obecnym dworzec w Pie-
chowicach nie został ujęty w planie 
remontów z uwagi na ograniczone 
środki finansowe – informuje Paulina 
Matkowska z wrocławskiego oddzia-
łu gospodarowania nieruchomościa-
mi PKP.

Czysty jest natomiast plac przed 

dworcem i perony. W maju uprząt-
nięte zostało również dzikie wysypi-
sko śmieci, jakie powstało przed dwor-
cem. PKP uczyniło to jednak dopiero 
po interwencji Urzędu Miasta. 

– Idąc od dworca w kierunku 
cmentarza nadal nie jest czysto: śmie-
ci, butelki, stare liście, gałęzie – mó-
wi jedna z turystek, była mieszkanka 
Piechowic.
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15 maja 2008 r. uroczyœcie 
obchodziliœmy w naszej szkole 
nowe polskie ekologiczne œwiêto- 
Dzieñ Polskiej Niezapominajki. 
Dokonaliœmy ponownego otwar-
cia ostoi szkolnej, która po³o¿ona 
jest na terenie parku szkolnego. 
Ods³oniêta zosta³a tablica infor-
macyjna oraz oznaczone tabliczka-
mi informacyjnymi gatunki drzew 
rosn¹cych wokó³ szko³y. Nadaliœmy 
imiê najstarszej lipie z naszego 
szkolnego ogrodu.

Uroczystoœæ zorganizowa³o Ochot-
nicze Ko³o Przyrodnicze LOP, któ-
rym opiekuje siê nauczyciel przyro-
dy, p. Beata Szy³ejko. Lipa otrzyma³a 
imiê za³o¿yciela Ligi Ochrony Przy-
rody, profesora W³adys³awa Szafe-
ra, gdy¿ w tym roku ta dzia³aj¹ca na 
rzecz ochrony przyrody organizacja 
obchodzi swoje 80- lecie.

W Dniu Niezapominajki ucznio-
wie prezentowali swoje prace o 
dzielnicach Piechowic, opowiadali 
o tym, czego dowiedzieli siê o swo-
im mieœcie, szukaj¹c informacji w 
ró¿nych Ÿród³ach, przeprowadzaj¹c 
zwiad œrodowiskowy na wycieczkach 
22 kwietnia podczas Dnia Ziemi 
oraz przeprowadzaj¹c wywiady z 
d³ugoletnimi mieszkañcami nasze-
go miasta.

Uroczyœcie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹.

Dzieñ Polskiej Niezapominajki 
w Szkole Podstawowej nr 1 

Na terenie naszej ostoi mo¿na 
by³o 15- go maja “zwiedziæ”: Pia-
stów, Pakoszów, Micha³owice, Gó-
rzyniec, Piechowice Górne, Œrednie 
i Dolne oraz rezerwat Szklarki i 
Cich¹ Dolinê. Uczniowie zwiedzali 
te¿ ostojê szkoln¹, poznaj¹c rosn¹ce 
tu gatunki drzew, o których opowia-
dali przewodnicy z ko³a przyrodni-
czego.

Nasza ostoja liczy sobie ju¿ 5 lat- 
jej istnienie zapocz¹tkowa³o objêcie 
ochron¹ starego cisu, który by³ 
wczeœniej niszczony przez uczniów. 
Po udanej akcji ko³a przyrodni-
czego, która zapobieg³a dewastacji 
krzewu, nadaliœmy mu z okazji 75- 
lecia LOP imiê “Lopuœ”. W roku 
2005 nasza ostoja zosta³a nagrodzo-
na I wyró¿nieniem w Ogólnopol-
skim Konkursie “Parki Narodowe 
Skarbem naszej ma³ej ojczyzny”. Co 
roku uroczyœcie odnawiamy niszczo-
ne tabliczki informacyjne, a oprócz 
tego uczniowie bior¹ udzia³ w cieka-
wych zajêciach.

W roku 2005 z okazji 60- lecia 
szko³y, nadaliœmy imiê “Józio” dêbowi 
czerwonemu na czeœæ pierwszego kie-
rownika Józefa Miêdzybrodzkiego. 
Uczniowie natomiast wêdrowali po 
Piechowicach, poznaj¹c i opisuj¹c 
pomniki przyrody.

W tym roku uczniowie równie¿ 

z du¿ym zaanga¿owaniem wyko-
nali wszystkie niezapominajko-
we zadania, dziêki temu mogli 
uœwiadomiæ sobie koniecznoœæ 
i potrzebê ochrony œrodowiska, 
poczuæ odpowiedzialnoœæ za jego 
stan w naszej gminie, wzros³a te¿ 
ich wra¿liwoœæ na piêkno przyrody 
naszego regionu.

Mo¿na by jeszcze d³ugo pisaæ o 
niezapominajkowych dzia³aniach, 
wymieniliœmy tylko najwa¿niejsze. 
Zapraszamy po prostu do zwiedzania 
naszej ostoi szkolnej. Chêtnie po niej 
oprowadz¹ uczniowie z ko³a przy-
rodniczego, mo¿na te¿ wpisaæ siê do 
Ksiêgi Uczynków Ekologicznych.

Marzena S¹siada 

„Polityka oœwiatowa Piechowic- 
stan aktualny” – taki by³ temat sesji 
Rady Miasta, która odby³a siê 27 maja 
2007 r. Zaproszono na ni¹ wszystkie 
osoby, które na co dzieñ zajmuj¹ siê 
w naszym mieœcie sprawami edukacji 
i wychowania oraz osoby z zewn¹trz, 
które tê dzia³alnoœæ wspomagaj¹.

Inicjatorem zwo³ania sesji o takiej 
tematyce by³  by³ radny p. Adam Spo-
lnik, cz³onek Komisji ds.  Edukacji, 
Sportu, Kultury i Turystyki. Inicjatywa 
ta uzyska³a poparcie cz³onków w/w 

Sesja tematyczna poœwiêcona oœwiacie

Inwestycja w spo³eczeñstwo
komisji oraz w³adz miasta, które temat 
funkcjonowania oœwiaty w mieœcie 
uznaj¹ za niezwykle wa¿ny i wart szer-
szej debaty. Burmistrz Z. Grabias-Ba-
ranowska, która przedstawi³a Radzie 
Miasta aktualn¹ informacjê o stanie 
piechowickiej oœwiaty zauwa¿y³a, ¿e 
g³ównym celem polityki oœwiatowej 
samorz¹du lokalnego jest okreœlenie 
lokalnych priorytetów oœwiatowych i 
opracowanie zgodnego z nimi wielo-
letniego planu dzia³añ i decyzji finan-
sowych,  a diagnoza aktualnego stanu 
oœwiaty w Piechowicach jest  punk-

tem wyjœcia do opracowania koncep-
cji polityki oœwiatowej miasta, przy 
za³o¿eniu, ¿e:

• iw oœwiatê to inwestycja w 
spo³eczeñstwo

• placówka oœwiatowa to placówka 
otwarta na problemy jej otoczenia 

Aktualnie miasto nie posiada ¿ad-
nego opracowania strategicznego, 
które wyznacza³oby kierunki rozwoju 
piechowickiej oœwiaty jako ca³oœci. Ist-
nieje zatem koniecznoœæ stworzenia 
takiego dokumentu.

O przebiegu dyskusji na sesji i 
podjêtymi ustaleniami  dot. piecho-
wickiej oœwiaty – szerzej w czerwco-
wym numerze Informatora.
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Porady 
i spotkania

1. W Punkcie Konsultacyjnym Piechowic-
kiego Ośrodka Kultury, każdy potrze-
bujący pomocy może ją uzyskać

•  osobiście: 
–  w poniedziałek, godz. 15.30-17.30 ko-

rzystając z porady psychologa
–  we wtorek, godz. 15.00-19.00  uczest-

nicząc w spotkaniu indywidualnym lub 
grupowym z terapeutką od uzależnień

•  telefonicznie (nr 075/76-11-130)
2. Klub Abstynenta ”Eden rozszerzył swo-

ją działalność:
–  poniedziałek godz. 18.00 spotkania 

klubowe
–  środa godz. 17.00 grupa AL.-ANON 

(dla osób współuzależnionych)
–  czwartek godz.18.00 grupa AA
–  piątek godz. 17.00-20.00 spotkania 

otwarte dla wszystkich z problemem 
uzależnienia i współuzależnienia.

Zapraszamy!

Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów ko³o nr 9 w Piechowicach 
informuje:
• W czasie majowych „Piechowickich 

Prezentacji”  odby³a siê premiera 
zespo³u muzycznego, który przyj¹³ 
nazwê  „Szklarki”. 

• Zapraszamy chêtnych do udzia³u w 
zabawie z okazji „Dnia Matki i Ojca”, 
która odbêdzie siê  31.05.2008 r. w 
DW Potok w godz. 16.00-22.00. Zapisy 
w Klubie.

20.05.2008 r. w Urzędzie Mia-
sta odbyło się spotkanie z udziałem 
przedstawicieli władz miasta: Pani 
Zofii Grabias – Baranowskiej i Pana 
Krzysztofa Raczka, Pełnomocnika 
Burmistrza ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Kierownika 
MOPS, Prezesa Klubu Abstynenta 
„EDEN”, pracowników zatrudnio-
nych w Punkcie Konsultacyjnym w 
Piechowicach, tj. terapeuty i psycho-
loga, członków GKRPA oraz pedago-
gów szkolnych. poświęcone proble-
matyce uzależnień od alkoholu w śro-
dowisku lokalnym objętym Gminnym 
Programem Profilaktycznym.

Podczas zebrania omówione zosta-
ły formy i metody udzielania pomocy 
osobom z problemem alkoholowym z 
terenu miasta Piechowice, aktywność 
instytucji odpowiedzialnych za reali-
zację działań służących przeciwdzia-
łaniu zjawisku alkoholizmu i dostęp-
ność do pomocy terapeutycznej osób 
uzależnionych i ich rodzin.

Ustalono dalsze kierunki przedsię-
wzięć, sprzyjających integracji służb 
lokalnych zajmujących się w/w pro-
blematyką, miedzy innymi:

Tworzenie lokalnego programu 
profilaktycznego szansą 

zwalczania patologii społecznych 
• motywowanie rodziców, dzieci i 

młodzieży do udziału w programach 
profilaktycznych, 

• wdrażanie programów profilak-
tycznych na terenie szkół,

• podejmowanie skutecznych dzia-
łań prewencyjnych przez funkcjona-
riuszy Policji i Straży Miejskiej w sytu-
acjach spożywania alkoholu i zakłó-
cania porządku w miejscach publicz-
nych, 

• usprawnienie systemu przepływu 
informacji dotyczącego osób uzależ-
nionych,

• przeprowadzenie kampanii in-
formującej społeczeństwo lokalne o 
prowadzonych aktualnie działaniach 
w zakresie profilaktyki uzależnień.

Według wskaźnika PARPA około 
2% populacji nadużywa alkoholu, oko-
ło 5-7%    żyje w otoczeniu alkoholika, 
co w Piechowicach daje wynik: 140 
osób nadużywa alkoholu a 350-490 to 
osoby żyjące w otoczeniu alkoholika.

W naszym mieście objętych opieką 
GKRPA jest 30 osób, 13 osób zade-
klarowało uczestnictwo w terapii. 

W roku bieżącym z porady tera-
peuty  skorzystało 81 osób.

10 maja w Borowicach odbyły sie 
powiatowe obchody Dnia Strażaka, na 
których była obecna jednostka OSP 
Piechowice. Tym bardziej było to dla 
nas ważne, gdyż właśnie podczas tej 
uroczystości naszemu druhowi Mi-
rosławowi Kisielowi wręczono Złoty 

Znak Związku, najwyższe w Polsce od-
znaczenie dla strażaków-ochotników.

Kilka dni wcześniej 4 maja odbyły 
sie obchody Dnia Strażaka w naszej 
straży. Po uroczystej mszy w kościele 
parafialnym i przemarszu przez cen-

Odznaczeni strażacy z OSP Piechowice.

Strażackie święto trum Piechowic,dalsze obchody prze-
niosły sie do Domu Strażaka. Przed 
uroczystą akademią, przyrzeczenie na 
sztandar złożyło 6 nowych członków 
wstępujących w nasze szeregi. Po powi-
taniu zaproszonych gości zostały wrę-
czone odznaczenia oraz medale. 

Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
złoty – dh. Jerzy Pięciak
srebrny – dh. Mariusz Przybycień, dh. 

Roman Jurek, dh. Feliks Banaś
brązowy – dh. Waldemar Wojtaś, dh. Da-
riusz Golian.
Odznaka Strażak Wzorowy:
dh. Iwona Hasiec-Kukułka, dh. Dawid 
Flieger, dh. Bartosz Kolendo.
Odznaczenia Za Wysługę Lat:
30 lat – dh. Andrzej Kowaleski
25 lat – dh. Ireneusz Dąbrowski
15 lat – dh. Waldemar Wojtaś
5 lat – dh. Paweł Wołangiewicz, dh. 
Wojciech Wroński, dh. Dawid Flieger, 
dh. Bartosz Kolendo.
Dziękujemy również za przybycie 
wszystkim rodzinom strażaków oraz 
mieszkańcom Piechowic.

Ze strażackim pozdrowieniem

Zarz¹d Ko³a nr 9
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Zak³ad Us³ug Komunalnych od 30 maja 2008 r. wzbogaci³ siê 
o nowy sprzêt. Dziêki dotacji z Urzêdu Miasta zakupiono w dro-
dze przetargu ci¹gnik PRONAR 1025A2.  

Jest to bardzo wa¿ne dla ZUK-u wydarzenie – odnawiany jest 
przestarza³y i czêsto psuj¹cy siê sprzêt. Dotychczasowy, bardzo 

Dziêki staraniom ZUK-u 
Piechowice bardziej zadbane 

Mieszkańcy Piastowa cieszą się z nowej wiaty, której wcześniej tu nie było

ju¿ wys³u¿ony ci¹gnik ZETOR 7745 (1991 rok produkcji) wyma-
ga kapitalnego remontu i wkrótce zostanie mu poddany, tak aby 
od listopada móg³ jeszcze s³u¿yæ podczas  „akcji zima”. Pozosta³y 
sprzêt zimowy: p³ugi i posypywarka zosta³y przez pracowników 
ZUK zakonserwowane i  równie¿ czekaj¹  na zimow¹ porê. 

Aby usprawniæ sprz¹tanie miasta, zakupiono  dwie me-
chaniczne zamiatarki, które u³atwiaj¹ prace przy utrzymaniu 
porz¹dku na  ulicach i chodnikach. Niestety, nie sprawdzi³a siê 
zamiatarka-samochód, która eksperymentalnie zosta³a wynajêta 
do uprz¹tniêcia ul. ¯ymierskiego. Stan naszych ulic jest tak fatal-
ny, ¿e z powodu nierównoœci jezdni zamiatarka zbiera³a œmieci 
tylko czêœciowo. St¹d te¿ pomys³  na zast¹pienie miote³ rêcznymi 
zamiatarkami (tych z Pañstwa, których denerwuje, ¿e w czasie 
zamiatania siê kurzy, prosimy o wyrozumia³oœæ – inaczej siê nie 
da!). Na sprzêt zmechanizowany przyjdzie pora, gdy stan miej-
skich dróg zdecydowanie siê poprawi.

Przy ulicy ¯ymierskiego (ko³o dawnej „Karelmy” i na pêtli 
w Piechowicach Górnych) oraz przy zak³adzie „Polcolorit” na 
osiedlu Piastów ustawiono trzy nowe wiaty przystankowe. S¹ one 
utrzymane w kolorystyce ¿ó³to-zielonej, tak jak wiaty zamonto-
wane  w poprzednim roku. W kilku punktach miasta pojawi³y 
siê równie¿ nowe ³aweczki, kosze na œmieci, odnowione zosta³y 
s³upy informacyjne, a na skwerach posadzono kwiaty. 

Dzia³ania powy¿sze s³u¿yæ maj¹ podniesieniu estetyki miasta 
a tak¿e u³atwieniu i umileniu codziennego ¿ycia mieszkañców. 
Czy tak bêdzie zale¿y od nas wszystkich! Szanujmy wspólne mie-
nie, niech s³u¿y nam jak najd³u¿ej i reagujmy na przejawy wanda-
lizmu (patrz artyku³ poni¿ej). 

T.K.

Wandale w akcji
Niestety, znowu w mieście dali znać o sobie wandale! W nocy 

z piątku na sobotę 9-10 maja 2008 r. wyrwano  ozdobną lampę 
chodnikową przy Banku PKO. Szkoda została zgłoszona na po-
licję, ale z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że  najprawdo-
podobniej sprawcy nie zostaną ujęci i wszystkie koszty naprawy 
znowu poniesie Urząd Miasta. 

W tym roku tacy sami „miłośnicy awantur” dopuścili się uszko-
dzenia przystanku autobusowego w Michałowicach, wiaty w Dol-
nych Piechowicach, w której  wybito kilka szyb, uszkodzono zna-
ki drogowe, kilkanaście koszy na śmieci oraz ławek. Zostały skra-
dzione krzewy posadzone w pierwszych dniach maja. Wszystkie 
szkody musiały być naprawione, dodatkowo wydano około 6.500 
zł., które nie  były

ujęte w tegorocznym budżecie. Jeśli wandale i złodzieje będą 
nas odwiedzać z taką częstotliwością, to w roku 2008 dodatkowo 
wydamy kilkadziesiąt tysięcy złotych, które można by przezna-
czyć np. na zakup ławek parkowych, koszy na śmieci, a może na 
plac zabaw dla naszych najmłodszych pociech. 

Aby się bronić przed wandalami, złodziejami i wszystkimi, któ-
rzy za nic mają wspólne mienie władze miasta zamierzają  zlecić 

Wandale przewrócili m.in. lampę w centrum miasta.

opracowanie planu monitoringu miasta. W przyszłorocznym bu-
dżecie przeznaczone zostaną  środki na zamontowanie w najbar-
dziej newralgicznych punktach miasta kamer, które rejestrować 
będą to co chcieliby ukryć złoczyńcy.

T.Z.

Remont ulicy Wczasowej
W odpowiedzi na liczne skargi mieszkańców na bardzo zły 

stan techniczny ulicy Wczasowej uniemożliwiający dojazd do kil-
ku posesji planuje się w najbliższym czasie rozpocząć remont 
odcinka tej ulicy. 

Remont całej ulicy Wczasowej  prowadzącej do „Uroczyska” 
będzie możliwy po pozyskaniu środków pozabudżetowych w 
kolejnych latach. Przeprowadzono już przetarg, który wygra-
ło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „CORSO” Marek Zim-
mer z Mysłakowic, oferując wykonanie zadania za łączną kwotę 
147.118 zł. Pozostałe oferty złożyły firmy: „REMO” z Lwówka Ślą-
skiego i „EKO-MEL” z Jeleniej Góry, ale były one mniej korzyst-
ne. Już wkrótce rozpoczną się prace remontowe. Ich zakończe-
nie przewidywane jest  w sierpniu 2008 r.Ulica Wczasowa będzie wkrótce jak nowa
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Bobrowe Ska³y 2008
W sobotê 26 kwietnia – ju¿ po raz czwarty odby³ siê Ro-

dzinny Zlot na Bobrowych Ska³ach. Tradycyjnie by³y pieczo-
ne kie³baski, marsz patrolowy przygotowany przez 12 PDH 
„Zenit”, dobry humor i zabawa. Wœród goœci by³a Pani Bur-
mistrz Zofia Grabias-Baranowska z mê¿em i tylko trójka rad-
nych: P. Ewa Szmel, P. Daniel Potkañski, P. Jacek Kamiñski. 
Ciekawostk¹ Zlotu by³o doœæ póŸne docieranie na Bobrowe 
Ska³y. Najwiêcej uczestników by³o na sam koniec imprezy, a 
grupa Micha³owicka przyby³a ju¿ po zakoñczeniu. Mo¿e za 
rok przesuniemy termin na póŸniejsze godziny?

Zapraszamy za rok! 

Stowarzyszenie Piechowice  K. Raczek

9-10 maja 2008 r. na Targach Tu-
rystycznych „TOURTEC” w Jeleniej 
Górze Piechowice zaprezentowa³y 
swoj¹ ofertê na dwóch stanowiskach 
targowych tworz¹cych ca³oœæ –Urzêdu 
Miasta Piechowice oraz Piechowickie-
go Oœrodka Kultury. 

Nasze stanowisko wyró¿nia³o siê 

Jubileuszowe Targi Turystyczne
na tle stoisk innych gmin. Miasto Pie-
chowice oprócz walorów turystycz-
nych, bazy noclegowej i oferty imprez 
zaprezentowa³o nasz¹ gminê – Piecho-
wice jako „Rowerow¹ Krainê”. Wielkim 
powodzeniem wœród odwiedzaj¹cych 
cieszy³y siê mapy „Rowerowa Kraina” 
wspó³finansowane ze œrodków Euro-

Po raz kolejny Piechowicki Oœrodek Kultury promowa³ 
Piechowice na Targach w Jeleniej Górze przez pryzmat 
atystycznych osi¹gniêæ naszych twórców. 

Piêkne obrazy  wykonane ró¿norodn¹ technik¹, intry-
guj¹ce prace artystyczne ze szk³a i mistrzowska grawerka 
przyci¹ga³y uwagê wszystkich uczestników targów. Du¿o 
osób zwraca³o uwagê na nasze stoisko jako jedno z bardziej 
interesuj¹cych oraz bardzo chêtnie zaopatrywa³o siê w wizy-
tówki twórców i materia³y promocyjne miasta Piechowice. 
Szczególn¹ uwagê uczestników targów przyci¹gn¹³ wystêp 
zespo³u „Trie Staar” i okazjonalnie wygrawerowane szk³a p. 
Ma³gorzty Sztabiñskiej.

Wydzia³ Promocji Starostwa Powiatowego jest ¿ywo za-
interesowany sta³¹ wspó³prac¹ z Piechowickim Oœrodkiem 
Kultury w dziedzinie kultury i sztuki szklarskiej.

Dziêki tak cennej inicjatywie, jak¹ s¹ targi turystycz-
ne Tourtec, organizowane corocznie przez Starostwo 
Powiatowe w Jeleniej Górze, skutecznie przekonujemy 
mieszkañców naszego regionu, ¿e Piechowice to miasto o 
wyj¹tkowych walorach turystycznych, oferuj¹ce niepowta-
rzalne prze¿ycia artystyczne.

Anna  Kalisz

Galeriê zdjêæ z targów TOURTEC 2008 mo¿na obejrzeæ 
na stronie www.piechowice.pl pod linkiem GALERIA.

Artystyczne 
Piechowice

pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach programu Interreg 
IIIA Czechy-Polska oraz wydawnictwo 
„Bike Maraton 2008”. Ju¿ pierwszego 
dnia targów, tj. 9 maja w b³yskawicznym 
tempie rozesz³a siê spora iloœæ gaze-
tek dot. Bike Maratonu w Piechowi-
cach, który odbêdzie siê 30 sierpnia! 
Na szczêœcie dziêki pomocy radnego – 
Jacka Kamiñskiego i dyrektora impre-
zy Bike Maraton – Macieja Grabka do-
starczono kolejn¹ partiê materia³ów 
dotycz¹cych tej najwiêkszej imprezy ro-
werowej w Polsce. Turystyk¹ rowerow¹ 
zainteresowani byli, oprócz turystów 
z Dolnego Œl¹ska, tak¿e turyœci z wo-
jewództwa wielkopolskiego, Górnego 
Œl¹ska, oraz województwa zachodnio-
pomorskiego. 

Targi TOURTEC pokaza³y, ¿e 
jak wielki popyt istnieje na turystykê 
aktywn¹ – rowerow¹ oraz jak wielkie 
zainteresowanie wzbudzi³ Bike Mara-
ton w Piechowicach.

Zdominowaliœmy równie¿ wystêpy 
artystyczne na scenie. Wrêcz brawu-
rowy by³ wystêp maluchów z naszego  
Samorz¹dowego Przedszkola nr 1.  
Kto nie widzia³, niech ¿a³uje!

Radek Bieniek
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Wyniki na bieżąco podawane są 
w internecie: www.kslechia.prv.pl.

Lechici zagrali 
W majowych meczach dobrze 

wiodło się piłkarzom Lechii Pie-
chowice. Przegrali jedynie z druży-
ną Juvenii Rybnica 3:1 i zremisowa-
li z LKS Świecie 2:2. Pozostałe me-
cze wygrali: z Kwisą Mroczkowice 
1:0 (fragment meczu na zdjęciu), 
ze Zrywem Ubocze 6:0 oraz z Rado-
goszczą 0:1. 

Kopali piłkę
Reprezentacja chłopców zajęła 

VI miejsce w rozegranych w maju w 
Jeleniej Górze zawodach Mini Piłki 
Nożnej. 

Występy kolarzy
Kolarze Lechii Piechowice w 

maju startowali w dwóch wyścigach 
górskich z cyklu Bike Maraton. 5 
maja maraton w Zdzieszowicach w 
swojej kategorii wygrał Michał Gry-
nienko. Drugie miejsca w katego-
riach zajęli Sebastian Wolny i Grze-
gorz Paluszkiewicz, a trzecie Patryk 
Biela. W maratonie w Bielawie dru-
gie miejsce zajął Jacek Brzózka, trze-
cie Jacek Kamiński, a piątek Marek 
Galiński.

17 maja w Boguszowie-Gorcach 
wyścigi wygrali: Jacek Brzózka, Se-
bastian Wolny i Michał Grynienko. 
Wyścig w Bielawie wygrał Tomasz 
Starzyk, drugi był Piotr Brzózka, 
a czwarty Adrian Brzózka. Po raz 
pierwszy w tym sezonie wystartowała 
również Aleksandra Rokita zajmu-
jąc wśród kobiet 8 miejsce. Dzień 
później w rozegranych w Niem-
czech mistrzostwach Europy Marek 
Galiński zajął 17 miejsce. 25 maja w 
Niemczech startował również Piotr 
Brzózka, który w swojej kategorii za-
jął drugie miejsce. 

17 maja Piechowice po raz drugi 
pobieg³y z ca³¹ Polsk¹! Impreza „Polska 
Biega” odby³a siê pod has³em „W ZDRO-
WYM CIELE – ZDROWY DUCH – JA 
WYBIERAM RUCH”!

Dopisa³a piêkna pogoda i iloœæ uczest-
ników – ponad 160! Rywalizacjê w po-
szczególnych kategoriach wiekowych 
rozpoczê³y przedszkolaki, które dzielnie 
pokona³y dystans 150 metrów. Po nich 
startowali reprezentanci Szko³y Podstawo-
wej, którzy mieli do przebiegniêcia 300 m 
(kl. I-II), 500 m (kl. III-IV) i 800 m (kl.
V-VI). Nastêpnie z dystansem 1500 zmie-
rzyli siê gimnazjaliœci z klas I i II. Na ko-
niec dystans 3000 m przebiegli pozostali 
zawodnicy i zawodniczki. 

Banany i pomarañcze na mecie 
pozwoli³y zawodnikom zregenerowaæ 
utracone si³y. Spragnieni mogli napiæ siê 
herbaty, wody i soku. Po ukoñczonym 
biegu najm³odsi mogli spróbowaæ swo-
ich si³ w konkursie plastycznym organizo-
wanym przez Piechowicki Oœrodek Kul-
tury, a tym którym ma³o by³o jeszcze ru-
chu kierownik hali Jaros³aw Zawiœlañski 
zorganizowa³ konkursy sprawnoœciowe. W 
trakcie odbywa³y siê dekoracje w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych, których 
dokonywali: burmistrz miasta Zofia Gra-
bias-Baranowska, zastêpca burmistrza 
Krzysztof Raczek, organizator imprezy 
Ewa Szmel oraz dyrektorki piechowickich 
placówek oœwiatowych. 

Zwyciêzcy otrzymali pami¹tkowê 
koszulkê, medal, dyplom oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Urz¹d Mia-
sta, Ewê Szmel i Halinê Ciepielê. Impre-
za zosta³a wsparta przez Hotel LAS W Pie-
chowicach, firmy – Jelenia Plast oraz Opo-
ny Nowak. Ka¿dy z uczestników otrzyma³ 
od organizatorów certyfikat uczestnic-
twa w zawodach. Na zakoñczenie odby³o 
siê losowanie nagród wœród wszystkich 
biegaj¹cych. 

Impreza odby³¹ siê pod patronatem 
Urzêdu Miasta Piechowice, a wœród or-

Piechowice pobieg³y z ca³¹ Polsk¹

Wszyscy uczestnicy „Polska biega” wspaniale 
siê bawili.

Fot. Daniel Potkañski

ganizatorów wymieniæ nale¿y: Szko³ê 
Podstawow¹ nr 1, Gimnazjum Piechowi-
ce, KS Lechia Piechowice, Przedszkole nr 
1 oraz Przedszkole nr 2, Halê Sportow¹ 
w Piechowicach. Podziêkowania nale¿¹ 
siê sponsorom: Hotel Las w Piechowi-
cach, Jelenia Plast w Jeleniej Górze, PHU 
Us³ugi Wulkanizacyjne Andrzej Nowak, 
Halina Ciepiela.

Organizatorzy dziêkuj¹ wszystkim, któ-
rzy pomogli przy organizacji imprezy. Do 
zobaczenia podczas kolejnej edycji „Pol-
ska Biega”!

Zwyciêzcy poszczególnych kategorii:
Przedszkole dziewczêta 
 – Marta Tomczyszyn
Przedszkole ch³opcy 
 – Klaudiusz Bukraba
Szko³a Podstawowa klasy I-II dziewczêta 
– Lidia Hamka³o
Szko³a Podstawowa klasy I-II ch³opcy
– Jakub Kubocki
Szko³a Podstawowa klasy III-IV dziewczêta
– Blanka Promirska
Szko³a Podstawowa klasy III-IV ch³opcy
– Kamil Mazur
Szko³a Podstawowa klasy V-VI dziewczêta 
– Karolina Dul
Szko³a Podstawowa klasy V-VI ch³opcy
– Pawe³ Mazur
Gimnazjum klasy I-II dziewczêta
– Daniela Nowak
Gimnazjum klasy I-II ch³opcy
– Wojciech Banowicz
Open Kobiety – Karolina Dul
Open Mê¿czyŸni – Adrian Strza³kowski

Udany występ
5-cio osobowa reprezentacja Szko³y 

Podstawowej nr 1 uczestniczy³a w fina-
le strefowym Igrzysk Lekkoatletycznych 
w Zgorzelcu. Najlepiej spisa³a siê Kinga 
Tomczyszyn (na zdjêciu), która zajê³a V 
miejsce w finale w biegu na 60 m. Na VI 
pozycji uplasowa³ siê Rados³aw Paradow-
ski, który startowa³ w biegu na 1000 m. 
Wymienieni uczniowie uzyskali prawo 
startu na finale dolnoœl¹skim, który roze-
grany zostanie 30 maja we Wroc³awiu. 

Wczeœniej w finale powiatowym repre-
zentacja SP 1 wywalczy³a 5 medali. Bieg 
na 60 metrów wygra³a Kinga Tomczyszyn. 
Br¹z na 300 metrów wywalczy³ Arkadiusz 
S³upek, na 1000 m Radek Paradowski, w 
skoku w dal Piotr Mazur, a w pchniêciu 
kul¹ Jacek Machelski.

Wiêcej o wystêpach m³odych sportow-
ców w internecie: www.ukskrokus.prv.pl.

Fot. Daniel Potkañski
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Ogłoszenie dla reklamodawców
Informujemy, iż chętne firmy oraz osoby prywatne mogą zamieszczać ogłoszenia 

i reklamy w Informatorze Piechowickim. Ogłoszenia drobne umieszczane są bez-
płatnie, natomiast reklamy i ogłoszenia komercyjne odpłatnie. Ceny wynoszą:

• 1 strona – 100 zł;   1/2 strony – 50 zł;   1/4 strony – 25 zł
• ogłoszenie drobne komercyjne – 10 zł 

Wpływy z reklam zasilą konto hali sportowej i będą przeznaczone na za-
kup sprzętu sportowego dla dzieci.

Kwoty należy wpłacać w kasie urzędu lub na konto: Urząd Miasta Piechowice
10 2030 0045 1110 0000 0082 2000

z dopiskiem „Za reklamę w Informatorze Piechowickim”

USŁUGI
POGRZEBOWE 

PIECHOWICE 
ul. Nowotki 1 

tel. (075) 76 11 983 
tel. kom. 505 111 529 

Bardzo dobrze spisali siê m³odzi 
lekkoatleci UKS Krokus podczas 
zawodów w trójboju lekkoatletycz-
nym (bieg na 60 m, skok w dal i rzut 
pi³eczk¹ palantow¹), jakie rozegrano 
21 maja w Jeleniej Górze. Ch³opcy wy-
walczyli pierwsze miejsce wyprzedzaj¹c 
nastêpn¹ dru¿ynê a¿ o 100 punktów. 
Niezwykle zaciêta rywalizacja by³a 
wœród dziewcz¹t gdzie o koñcowej 
kolejnoœci zadecydowa³ jeden punkt! 
Ostatecznie nasze dziewczêta zajê³y 
drugie miejsce uzyskuj¹c tyle samo 
punktów co zwyciêska dru¿yna z 
Mi³kowa. Decydowa³ indywidual-
ny wynik najlepszej zawodniczki. Na 
zdjêciu: Blanka Promiska. Fot. Daniel Potkañski

Sukces lekkoatletów

Kapliczka poświęcona

Zwrot VAT!VAT!
Dotyczy osób, które naby³y grunty w 

u¿ytkowanie wieczyste od Gminy przed 1 
maja 2004 r.       

         
Referat Gospodarki Nieruchomo-

œciami i Ochrony Œrodowiska Urzêdu Mia-
sta w Piechowicach uprzejmie informuje, ¿e 
osoby, które wnios³y op³aty roczne z tytu³u 
u¿ytkowania wieczystego gruntu wraz z na-
liczonym podatkiem VAT   mog¹  sk³adaæ 
wniosek o dokonanie zwrotu nadp³aconego 
podatku. 

Wniosek o dokonanie zwrotu podatku  
mo¿na pobraæ w pokoju nr 17 lub na stro-
nie internetowej http://piechowice.bip.
pbox.pl/public/?id=48070.

Burmistrz 
Miasta Piechowice
dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 
ustawy z 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie 
gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001r. 
poz.1591 z póŸn. zm.) oraz art.35 ust.1 
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami 
(t.j. Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z 
póŸn. zm.) informuje, ¿e w siedzibie 
Urzêdu Miasta Piechowice zosta³y wywie-
szone wykazy:
1. Nieruchomoœci przeznaczonych do 

sprzeda¿y pod numerami RG-7125/6/
08 i RG-7125/7/08. 

2. Nieruchomoœci przeznaczonych do 
dzier¿awy pod numerami RG-72243/
5/08 i RG-72243/6/08.
 

Konkurs dla wspólnot
Burmistrz Miasta Piechowice za-

prasza Wspólnoty Mieszkaniowe do 
wziêcia udzia³u w konkursie na naj-
bardziej zadbany teren wokó³ posesji. 
Konkurs trwaæ bêdzie od czerwca do 
wrzeœnia. Dla zwyciêskiej Wspólnoty 
cenne nagrody: urz¹dzenia ma³ej ar-
chitektury ogrodowej. Szczegó³owy re-
gulamin konkursu w czerwcowym nu-
merze Informatora Piechowickiego.

3 maja ksi¹dz proboszcz poœwiêci³ 
kapliczkê w Górzyñcu na ul.
S³onecznej. Chwilê póŸniej, po zakoñ-
czeniu uroczystoœci goœcie oraz ksiê¿a 
zostali poczêstowani ciastem oraz kie³-
bask¹.

Pierwsz¹ kapliczkê skrzynkow¹ na 
lipie ko³o domu przy ul. S³onecznej 10 

Wiêcej zdjêæ z poœwiêcenia kapliczki mo¿na obejrzeæ w internecie: 
www.gorzyniec.xt.pl.

za³o¿y³a M. Gajda w latach 50-tych, z ob-
razem Matki Boskiej Czêstochowskiej. 
Kapliczka kilka razy spad³a, gdy w lipê 
uderza³ piorun, ale nic siê jej nie sta³o. 
Zawsze ca³a - zawieszana by³a ponow-
nie na lipie. W latach 80-tych kaplicz-
ka siê rozpad³a ze staroœci. W 2003 
r. na lipie w miejscu poprzedniej ka-
pliczki pani Gajda zawiesi³a obecn¹ 

kapliczkê skrzynkow¹ 
z obrazkiem na któ-
rym widnieje napis 
– „Pami¹tka Nawie-
dzenia obrazu Maryi 
Królowej Polski w pa-
rafii w Piechowicach 
w dniu 04.06.1968 
r.” Kapliczka wisia³a 
do momentu prze-
wrócenia siê ponad 
100-letniej lipy. Pani 
Gajda postanowi³a 
postawiæ postument, 
który wykona³ Jacek 
Or³owski. 
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Ju¿ dziœ zapraszamy Ciebie i ca³¹ Twoj¹ rodzinê na 
„Kryszta³owy Weekend” – cykl imprez organizowanych w 
naszym mieœcie pod patronatem Urzêdu Miasta i Nowin 
Jeleniogórskich. 

 W Komitecie Organizacyjnym zasiadaj¹ znani piecho-
wiczanie:  ks. Kubek i Zdzis³aw Gasz, przedstawiciele pie-
chowickiej m³odzie¿y i seniorów, co jest gwarancj¹ dobrej 
rozrywki dla ka¿dego! Szczegó³y na plakatach, ale ju¿ dziœ 
zapowiadamy:

20 czerwca

– sesja naukowa i wystêp gwiazdy Operetki Wroc³awskiej

W dniach 20-22 czerwca musisz byæ w Piechowicach!!!

Kryszta³owy 
weekend

21 czerwca

– Karkonoski Piknik Szk³a
– du¿a scena z wystêpami miejscowych zespo³ów i gwiazdy 

wieczoru
– niespodzianka dla mieszkañców
– miasteczko gastronomiczne i dyskoteka

22 czerwca

– msza w intencji mieszkañców
– wycieczka szlakiem œcie¿ki przyrodniczej
– osiedlowa spartakiada sportowa dla dru¿yn z ró¿nych 

czêœci Piechowic zorganizowana przez profesjonaln¹ 
firmê

W dniach 20-21 czerwca b¹dŸ w Centrum, 
nie przegap okazji do integracji  ze swoimi 

„ziomkami”!

W tym konkursie mo¿esz wzi¹æ udzia³ ka¿dy. Mo¿na bawiæ siê i 
pracowaæ wykonuj¹c w wolnych chwilach „dzie³o” ze szk³a. Mo¿na wygraæ 
800 z³otych!

W tworzeniu dzie³a wolno wykorzystaæ wszystko co szklanego znajdzie 
siê w domu: s³oiki, buteleczki, talerzyki, spodki, szklanki itp. Zadaniem 
ka¿dego bêdzie zrobiæ coœ fajnego z tych szkie³ek. Mo¿e byæ smok, domek, 
wie¿a, góry lub wszystko co mo¿na sobie wymyœliæ. Szkie³ka mo¿esz sklejaæ 
lub zwi¹zywaæ, malowaæ lub nie. Wszystko zale¿y od ciebie !

Ka¿de „dzie³o” weŸmie udzia³ w konkursie „ Szklana improwizacja” ju¿ 
21 czerwca 2008 r. podczas imprezy „ Kryszta³owy weekend”. Wystarczy 
tylko zadzwoniæ do Piechowickiego Oœrodka Kultury tel. 075/ 76 17 201 i 
zg³osiæ pracê ze szk³a. Nagrody w tym konkursie s¹ cenne: I miejsce = 800 z³,
II miejsce = 400 z³, III miejsce = 200 z³ i dodatkowo dla ka¿dego uczestni-
ka upominek. 

Zg³oszenia mo¿na dokonaæ do 15 czerwca na adres organizatora:  Pie-
chowicki Oœrodek Kultury, 58-573 Piechowice, ul. ¯ymierskiego 53, e- 
mail: informacja@piechowice.pl, tel. 075/ 76 17 201

Ze szk³a mo¿na zrobiæ bardzo ciekawe rzeczy, jak te prezentowane w 
ubieg³ym roku podczas obchodów 40-lecia Piechowic.

Konkurs „Szklana improwizacja”


