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Z prac burmistrza

Można się reklamować

Przed Urzędem Miasta zamontowano przed laty dwie tablice z mapą gminy 
i reklamami firm. Ponieważ niektóre treści już dawno się zdezaktualizowały a i 
kolory już nieco wyblakły przystąpiono do renowacji tablic. Wszyscy zaintereso-
wani umieszczeniem reklamy na w/w tablicach proszeni są o kontakt tel. 075 
75 48 909. Roczny koszt zamieszczenia reklamy to 70 zł plus jednorazowy koszt 
naklejki reklamowej (zamawiający może ją zamówić sam, lub poprzez Urząd 
Miasta w Piechowicach).

Wszystkim, którzy 
wspierali mnie w walce 

o życie mojego ukochanego 
męża Czesława 
Baranowskiego, 

byli przy mnie do Jego 
ostatnich chwil i wraz ze mną 
odprowadzili Go na miejsce 

wiecznego spoczynku 
– gorąco i z całego serca 

dziękuję. 
Zofi a Grabias-Baranowska

 W sierpniu przebywałam na dwu-• 
tygodniowym urlopie wypoczynko-
wym, co w żaden sposób nie wpłynę-
ło na funkcjonowanie Urzędu Mia-
sta, podobnie jak urlopy pozosta-
łych pracowników. Warto zauważyć, 
że w tej kadencji wszyscy pracownicy 
UM, łącznie z kadrą kierowniczą  
wykorzystują swoje urlopy zgodnie 
z planem i nie ma zagrożenia, że 
trzeba będzie wypłacić komuś ekwi-
walent za kilkadziesiąt dni niewyko-
rzystanego urlopu. (W roku 2007 
zaistniała  konieczność wypłacenia 
ekwiwalentu za 215 dni niewyko-
rzystanego urlopu 5 pracownikom, 
którzy zaprzestali pracy w UM!). 
 Ładna sierpniowa pogoda sprzyjała • 
pracom prowadzonym na budowie 
Orlika, po wykonaniu odwodnienia 
terenu prace te nabiorą przyspie-
szenia. Boiska budowane są z myślą 
o wszystkich mieszkańcach Piecho-
wic, szczególnie o młodzieży, która 
w ostatnim czasie upodobała sobie 
teren szkoły podstawowej i nieźle 
tam „rozrabia”. Orlik czynny do 
późnych godzin wieczornych,  bę-
dzie alternatywą spędzania wolnego 
czasu właśnie dla nich. Tę uwagę 

kieruję do tych z Państwa, którzy 
budowę Orlika krytykują – niestety 
tacy też są…
 Odebrano remonty: ulicy Tysiąc-• 
lecia, Szklarskiej z parkingiem, 
chodników na ul. Kolejowej, trwa 
wymiana wodociągu od SUW w ul. 
Leśnej
 Trwają prace przygotowawcze do • 
ogłoszenia przetargów na remonty 
ulic-Kolejowej, Kolonijnej, Słonecz-
nej, na ten cel pozyskano środki 
spoza budżetu miasta.
 Rozpoczęto porządkowanie okolic • 
pomnika przyrody – cisa. Z tej oka-
zji też wysłuchałam kilku uwag typu: 
po co te ławeczki, będą tu przesia-
dywać… Ja mam odmienne zdanie, 
zadbane miejsca z ławeczkami na 
pewno będą się pojawiać jeszcze w 
innych częściach naszego miasta
Od 1 września rozpocznie się re-• 
mont ubezpieczeń brzegowych 
potoku Piastówka wzdłuż ul. Pa-
koszowskiej, który trwać będzie do 
końca listopada br. Na tę inwestycję 
oczekujemy od dwu lat. 
 Szykują się zmiany w MZK – od 1 • 
października przedsiębiorstwo to 
przekształci się w spółkę prawa han-

dlowego, co spowoduje wzrost kosz-
tów transportu publicznego o kilka-
set tysięcy. Innymi słowy – musimy 
w budżecie miasta na przyszły rok 
znaleźć tę kwotę jeżeli chcemy bez 
zmian pozostawić połączenie auto-
busowe Piechowic z Jelenią Górą.
 Po rocznych badaniach prowadzo-• 
nych przez pracowników Politech-
niki Wrocławskiej przystąpiono do 
inwestycji związanych z poprawą 
jakości wody, to jest modernizacją 
Stacji Uzdatniania Wody polega-
jąca na zautomatyzowaniu działa-
nia technologii uzdatniania wody 
.Zamontowane zostaną mieszacze 
statyczne i nowe pompy dozujące, 
zostanie wykonane awaryjne zasila-
nie SUW i hydroforowi przy ul. Za-
wadzkiego. Szerzej na ten temat we 
wrześniowym numerze IP.
 Doceniając  działalność Ochotniczej  • 
Straży Pożarnej w Piechowicach,  
wspólnie ze swoimi najbliższymi 
współpracownikami oraz radnymi 
z Ten Clubu podjęłam inicjatywę 
zmierzającą do ufundowania nowe-
go sztandaru dla naszej jednostki. 
Honorowemu Komitetowi prze-
wodniczyć będzie radna Sejmiku 
Dolnośląskiego p. E. Zakrzewska. 
Pełny skład Komitetu opublikowa-
ny zostanie w następnym numerze 
IP.

 
Ponieważ zbliża się początek roku szkol-
nego życzę:  uczniom  – sukcesów w na-
uce, rodzicom – zadowolenia z osiągnięć 
dzieci, pracownikom oświaty – satysfak-
cji z pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Z wyrazami szacunki 

burmistrz Piechowic 
Zofia Grabias-Baranowska
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liczba sześciolatków, którzy zdecydowali się 
na wcześniejsze rozpoczęcie nauki w pierwszej 
klasie. 0L ICZBA 

NUMERU

Piechowickie przedszkole zyskało w czasie wakacji nowe okna

Zmiany w piechowickiej oświacie

Zwracam się do wszystkich, którym na sercu leży dobro środowiska, którzy 
już wiele zrobili dla poprawy swojego najbliższego otoczenia i do tych, którzy 
dotychczas jeszcze do tej akcji się nie włączali.

Słowem – zapraszam wszystkich Mieszkańców do wzięcia udziału w tej poży-
tecznej akcji, gdyż dzięki niej Piechowice będą zadbane, czyste i jeszcze pięk-
niejsze!

UWAGA: „Sprzątanie Świata” jest akcją dobrowolną, prowadzoną bez przy-
musu. 

Szczegółowe informacje dot. akcji można uzyskać w Urzędzie Miasta w Re-
feracie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska pok. 16, tel. 
075-75-48-915

Tradycyjnie 1 września rozpoczy-
na się rok szkolny, który w tym roku 
przyniesie szereg zmian i nowości.

Przedszkole Samorządowe nr 1
rozpoczyna pracę po wakacyjnej 
przerwie od 1 września. Najważniej-
sza i najbardziej widoczna zmiana 
to nowa elewacja budynku w kolorze 

żółtym. Kolor  eleacji osobiście wy-
bierała pani dyrektor Grażyna Biel. 
W jednej z sal wstawiono dwa duże 
okna, które doświetlają pomieszcze-
nia. Wcześniej, przez cały czas, w tej 
sali zapalone było światło, aby zapew-
nić dostateczne oświetlenie. Wymie-
nione zostały też drzwi i okna w bu-
dynku gospodarczym. 

W tym roku zapisanych do przed-
szkola jest 68 dzieci w trzech oddzia-
łach.

Przedszkole Samorządowe nr 2 
pracuje od 1 sierpnia po miesięcznej 
wakacyjnej przerwie. W placówce wy-
mienione zostały wszystkie okna na 
nowe – razem 49 sztuk. Dzięki temu 
zyskała nie tylko estetyka budynku, 
lecz bezpieczeństwo i oszczędność 
energii. Prace remontowe objęły 
też malowanie pomieszczeń, prace 
te wspomagali wszyscy pracownicy, 
a najlepszy przykład dawała pani dy-
rektor Bożena Woś.

W tym roku zapisanych do przed-
szkola jest 100 dzieci w czterech od-
działach plus oddział żłobkowy 19 
najmłodszych dzieci. 

Szkoła Podstawowa nr 1 intensyw-
nie przygotowuje się do roku szkol-
nego, który rozpocznie blisko 300 
uczniów w 13 oddziałach klasowych. 
Zgodnie z reformą od tego roku szkol-
nego 6-latki mogą rozpocząć naukę 
w pierwszych klasach szkoły podsta-
wowej. W Piechowicach żaden z ro-
dziców nie zdecydował się na ten krok 
(podobnie jak większość rodziców 
w kraju). Mimo wszystko szkoła przy-
gotowuje się do przyjęcia młodszych 
dzieci. Kończy się remont sali nr 40 – 
przeznaczonej dla 6-latków. O środki 
na wyposażenie tej Sali wystąpiliśmy 
do Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Czy otrzymamy środki? Dowiemy się 
wkrótce. Pierwszeństwo mają szkoły 
z zapisanymi 6-latkami. Złożyliśmy też 
wniosek o dofinansowanie placu za-
baw przy szkole. Również oczekujemy 
na rozpatrzenie wniosku.

Jednocześnie rośnie na boisku 
szkolnym zespół boisk „Orlik”. Naj-
trudniejsza część prac ziemnych za 
nami. Teren budowy jest w całości 
ogrodzony i pilnowany. Pracy trwają-
ce do końca października nie zagrożą 
bezpieczeństwu młodzieży.

W Publicznym Gimnazjum im. 
Jana Pawła II rozpocznie naukę  163 
uczniów w siedmiu oddziałach. Trwa-
ją prace remontowe w szatniach przy 
sali sportowej. Szatnie były najbar-
dziej zaniedbaną częścią szkoły. Na 
ścianach pojawiły się płytki ceramicz-
ne, wymieniono instalacje elektrycz-
ną i zamontowano nowe prysznice.  
Odświeżona została również część 
klas. Zakupiono nowe krzesła.

Krzysztof Raczek
 

18-20 września 2009 r. 
na terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona akcja

„Sprzątanie Świata 2009”
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Nowe chodniki na Kolejowej

Zakończono prace przy układaniu nowych chodników przy ul. Kolejowej. 
To główny ciąg komunikacyjny w kierunku osiedla Górzyniec oraz przedszkola. 
Wcześniej chodniki były w złym stanie technicznym. Kolejnym etapem będzie 
położenie nowego asfaltu na ul. Kolejowej, co stanie się jeszcze w tym roku.

Głosuj na Piechowice
Czasopismo „Wrocławianin” organi-

zuje konkurs „Śląska SuperGmina”. Ma 
to być okazją do wypromowania najbar-
dziej atrakcyjnego miejsca na Śląsku, 
ale przede wszystkim wygrania nagród 
– zarówno przez zwycięski samorząd, 
jak również przez głosujących. „Śląska 
SuperGmina” – to taka gmina, w któ-
rej prężnie działa władza samorządo-
wa, dobrze się żyje i pracuje. Tu dobrze 
wykorzystywane są walory turystyczne 
i logistyczne, samorząd umiejętnie po-
zyskuje dotacje unijne i wykorzystuje je 
dla dobra społeczności lokalnej. W ta-
kiej gminie panuje atmosfera przyjazna 
dla mieszkańców, inwestorów i gości. 
Na wybraną gminę będzie można gło-
sować przez 8 miesięcy wysyłając SMS. 

Aby zagłosować na Piechowice wy-
starczy wysłać SMS o treści: GMINA.149 
na numer 7135. Koszt SMSa to 1,22 zł.

Konkurs dla przedsiębiorców
Przedsiębiorstwa z terenu Piechowic 

zainteresowane udziałem w VI edycji 
konkursu „Dolnośląski Gryf – Nagroda 
Gospodarcza” mogą wysyłać swoje zgło-
szenia do 15 września. Konkurs organi-
zuje Zachodnia Izba Gospodarcza, a re-
gulamin dostępny jest na stronie inter-
netowej WWW. Zig.pl.

* * *
Informujemy o zamieszczeniu 

w BIP obwieszczenia Burmistrza Miasta 
Piechowice z dnia 10.08.2009r. w spra-
wie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego na „Bu-
dowie budynku produkcyjno-maga-
zynowego na działce nr 205/4, wraz 
z infrastrukturą techniczną i układem 
komunikacyjnym na działkach nr ewi-
dencyjny 205/4, 205/5 przy ul. Jelenio-
górskiej w Piechowicach”.

 

Podziękowania
Rodzice i dzieci z grupy 6-latków ser-

decznie dziękują za całoroczną opiekę 
pani dyrektor Grażynie Biel i całej ka-
drze pedagogicznej, paniom woźnym 
oddziałowych, paniom  z kuchni, pani 
intendentce oraz panu konserwatoro-
wi z „Chatki Puchatka” – Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Piechowicach

W imieniu rodziców B. Niemiec 

Dzień Papiernika
28 sierpnia w fabryce papieru Wepa 

Professional Piechowice S.A. uroczy-
ście świętowano „Dzień Papiernika”.  

Relacja z obchodów, a także artykuł 
dotyczący zakładu zamieścimy w jed-
nym z kolejnych wydań Informatora 
Piechowickiego.

Spalone pojemnik do segregacji 
odpadów, powybijane szyby w wia-
tach, powyrywane kwiaty, porozbi-
jane kwietniki i  latarnie, połamane 
elementy ogrodzeń, stosy śmieci w 
najbardziej nieoczekiwanych miej-
scach…Czyżby po naszym mieście 
przeszła trąba powietrzna?

Niestety to działania wandali, któ-
rzy swoim nieodpowiedzialnym za-
chowaniem dewastują  co się da z bez-
myślności albo z wygodnictwa, bo jak 
nazwać kierowców, którzy bez żenady 

Wandala trudno upilnować?
Na szczęście niektóre szkody są 

zgłaszane, jak choćby zdarzenie 
z ostatniego czwartku,  kiedy to kie-
rowca cofając „skasował” lampę obok 
Carefoura. Spisano oświadczenie 
o dokonaniu szkody i firma ubez-
pieczeniowa pokryje koszty naprawy 
lampy. Ten kierowca postąpił uczci-
wie, może dlatego że był to turysta 
z Niepołomic. Kilka miesięcy temu 
ktoś „ściął” latarnie obok PKO i dys-
kretnie ulotnił się… 

Koszt naprawy tej latarni pokryje 
firma ubezpieczeniowa

jeżdżą po chodnikach wzdłuż 
ulicy Żymierskiego! 
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Intensywne opady deszczu, jakie 
miały miejsce na początku lata bar-
dzo zniszczyły niektóre drogi na te-
renie Piechowic. Oprócz wypłukanej 
nawierzchni w wielu miejscach po-
wstają zapadliska spowodowane przez 
wody podziemne. Dziury pojawiły się 
już m.in. na ulicy Tysiąclecia i Rycer-
skiej. Szczególnie duże zniszczenia 
nawierzchni ujawniły się w Michało-

Dziury po deszczu

Czerwcowe deszcze spowodowały szereg wymyć w drogach na terenie Piechowic

wicach, głównie na ulicy Kolonijnej 
i Złoty Widok. 

Miasto zdobyło dodatkowe środki, 
dzięki którym przeprowadzone będą 
częściowe remonty najbardziej znisz-
czonych fragmentów dróg. Najważ-
niejsze będzie to, aby wybudować od-
wodnienia, o których do tej pory nikt 
nie myślał naprawiając drogi w Micha-
łowicach.

Zmiany w radzie 
Polcoloritu

Robert Pietryszyn został powo-
łany do rady nadzorczej producen-
ta płytek ceramicznych Polcolorit. 
Zastąpił na tym stanowisku Danutę 
Mikołajczyk. Pietryszyn jest obecnie 
pełnomocnikiem Widzew S.A. w za-
kresie inwestycji w budownictwie 
komercyjnym. Wcześniej przez dwa 
lata był prezesem Zagłębia Lubin. 
Wcześniej był też członkiem zarządu 
jeleniogórskiej spółki Dolfamex.

* * *
Wydaje się, że najgorsze Polcolo-

rit ma już za sobą. Świadczy o tym 
lekkie ożywienie w branży, a tak-
że mocny wzrost kursu giełdowe-
go spółki. Jeszcze niedawno akcje 
Polcolorit można było kupić po 20 
groszy. Teraz za jedną akcję trzeba 
zapłacić 50 groszy. To wzrost z naj-
niższego poziomu o 150 procent. 

Rada nadzorcza na swym posie-
dzeniu zaproponowała, aby strata 
za 2008 rok w wysokości 9 mln zł 
została pokryta z kapitałów zapaso-
wych. Przypomnijmy, że głównym 
akcjonariuszem spółki jest nadal 
Barbara Urbaniak-Marconi, która 
posiada 69,7 procent w ogólnej licz-
bie głosów. 

Ponownie w naszym informatorze 
musiał pojawić się tekst o odpadach 
komunalnych, krótko mówiąc o śmie-
ciach. 

W ostatnim okresie niestety co-
raz więcej śmieci wyrzucanych jest 
w miejscach niedozwolonych czyli nie 
przeznaczonych do ich składowania. 
Najwięcej znajduje się ich w pobliżu  
pojemników do segregacji, które jak 
wszyscy powinniśmy wiedzieć mają 
spełniać określony charakter czyli:
–  w pojemniku w kolorze żółtym – 

winny znajdować się tylko – odpady 
plastikowe oraz puszki

– w pojemniku niebieskim – papier – 
makulatura

– w pojemniku zielonym – szkło
– w pojemnikach siatkowych – tylko 

butelki plastikowe.
Wszystkie pojemniki są dokładnie 

opisane.
Właścicielem pojemników jest 

Związek Gmin Karkonoskich w Bu-
kowcu, który, może odmówić nam 
wywozu śmieci nieprawidłowo se-
gregowanych. Śmieci porozrzucane  
wokół tych pojemników nie są zbie-
rane, bo specjalistyczny samochód 
przyjeżdża po posegregowane odpady 

O odpadach komunalnych po raz kolejny!
a nie po porozrzucane wokół śmieci! 
Przypomnieć warto w tym miejscu, że 
mieszkańcy nie płacą za wywóz tych 
odpadów, sponsorem jest miasto. Czy 
miasto musi jeszcze dokładać i anga-
żować ZUK do dodatkowej usługi po-
legającej na zbieraniu śmieci wokół 
pojemników do segregacji odpadów?!

Bo pragnę poinformować wszyst-
kich mieszkańców Piechowic, że 
śmieci te wywozi Zakład Usług Komu-
nalnych w Piechowicach, a wszystkie 
koszty z tym związane (wywóz i skła-
dowanie na wysypisku śmieci) ponosi 
Urząd Miasta. Są to naprawdę wysokie 
koszty, dla przykładu w miesiącu lip-
cu br. była to kwota 1200,00 zł, (tyl-

ko  dwukrotny wywóz – około 6 ton). 
A wywozów takich w ciągu roku jest 
kilkanaście! Dlaczego musimy pono-
sić koszty za niechlujstwo i brak zdy-
scyplinowania tych, którzy ukradkiem 
podrzucają śmieci w okolice pojem-
ników do segregacji?  Przecież wywóz 
odpadów wielkogabarytowych odbywa 
się  w kwietniu i wtedy firmy zajmują-
ce się wywozem nieczystości stałych 
wywożą odpady na swój koszt, zużyty 
sprzęt elektryczny można składować 
nieodpłatnie przez cały rok w ZUK-u.

Stąd apelujemy po raz kolejny do 
wszystkich:

Nie wystawiajmy śmieci wielkoga-
barytowych.

Nie wystawiajmy zużytego sprzętu 
elektrycznego. 

Segregujmy śmieci do odpowied-
nich pojemników.

Reagujmy na patologiczne zacho-
wania ludzi zaśmiecających teren wo-
kół pojemników do segregacji.

Stosując się do w/w zasad, nie będzie-
my musieli oglądać szpecących ”wysta-
wek” źle wpływającą na  wizerunek na-
szego miasta, tym bardziej, że  od roku 
2010 będą nakładane wysokie kary  za 
brak segregacji odpadów komunalnych 
(wytyczne Unii Europejskiej).

T. Kupczyńska 
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Najwyższa jakość z Górzyńca!

Są i tacy, którzy wykoszą trawę, choć to nie ich obowiązek
Za wykoszenia między 

płotem a jezdnią odpowia-
da właściciel przylegającej 
posesji. Mieszkańcy nie-
słusznie oczekują wykoszeń 
w niektórych miejscach od 
gminy. Tylko w niektórych 
miejscach (na zdj. z prawej 
ul. Kościuszki) mieszkańcy 
sami koszą trawę. 

(mkam)

– Urodził się Pan w Piechowicach... 
– Tak, jestem rodowitym piechowicza-

ninem, urodziłem się tutaj w 1952 roku.
– Jest Pan rolnikiem z przypadku czy z wy-

kształcenia?
– I jedno i drugie. Ukończyłem studia 

wyższe na Politechnice Wrocławskiej i na 
początku, w latach 1966 – 1984 pracowa-
łem w piechowickich zakładach „Karel-
ma”. Później los sprawił, że otworzyłem 
gospodarstwo rolne, które zbudowałem 
od podstaw. Po rodzicach odziedziczy-
łem 2 krowy i trochę sprzętu rolniczego. 
Ukończyłem również 3-letnią Zawodową 
Szkołę Rolnicza, bez tego nie mógłbym 
prowadzić gospodarstwa. 

– Od początku zajmował się Pan zwierzę-
tami?

– Nie, zaczynając moją działalność sku-
piałem się na produkcji roślinnej, warzyw-
nej, nasiennictwie. Później wymogi rynku 
zmusiły mnie do przekwalifikowania się 
i poszerzenia działalności o hodowlę by-
dła i mleko. Zacząłem doskonalić stado 
i teraz mam 20 krów ze stada podstawowe-
go i 15 sztuk młodzieży żeńskiej. Męskie 
osobniki są zamawiane przed hodowców, 
jałówki idą w uzupełnienie stada.

– A co dało początek Pana hodowli bydła?
– Bydło na początku zakupiłem z bazy 

hodowlanej w Grabarowie – stąd pocho-
dzi materiał wyjściowy, nad którym pie-
czę miała wówczas Akademia Rolnicza 
we Wrocławiu. Oni zaniechali hodowli, ja 
udoskonalałem swoje stado i teraz oni po-
zyskuję ode mnie materiał genetyczny.

– Dużo mleka „wyjeżdża” z Pana gospodar-
stwa?

– Miesięcznie jest to ok. 7000 litrów, 
co daje rocznie około 85 000 litrów mle-
ka. Głównym odbiorcą mleka jest firma 
Mlekpol

–Wokół nas sporo pucharów, medali, wy-
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Rozmowa z Jerzym Semeriakiem – członkiem Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który  prowadzi w Górzyń-
cu gospodarstwo rolno-hodowlane. W przeszłości świetny zawod-
nik szosowej sekcji kolarskiej Karkonoszy Jelenia Góra. Jego hob-
by to gołębie pocztowe i ich loty. Ojciec Pana Jerzego – Jan Seme-
riak ma 103 lata!

różnień dla Pana jako hodowcy i dla Pana sta-
da. Jakimi sukcesami może Pan się pochwalić 
w 2009 roku?

– W Piotrowicach k/Chojnowa na Re-
gionalnej Wystawie Zwierząt Hodowla-
nych w kat. Jałowic Cielnych Rasy Polskiej 
na Dolnym Śląsku zdobyłem w 2009 r Vice 
Championa. W sumie moje zwierzęta uzy-
skały już 4 Championy, 3 V-ce Championy 
i 1 Superchampiona, z Pucharem Prezy-
denta Polskiej Federacji Hodowców By-
dła włacznie.

– A inne wyróżnienia?
– Trochę można by ich wymienić… 

np. w kategorii jałowic niecielnych 
w przedziale 13-15 miesięcy rasy polskiej 
moja podopieczna zdobyła Championa. 
Z ważniejszych odznaczeń mogę wymie-
nić Puchar Prezydenta Polskiej Federacji 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka 
dla Super Championa (zdobyła go jało-
wica Sroka I), 5. miejsce na III Ogólno-
polskiej Wystawie Bydła Hodowlanego 
w Opolu dla Sroki I, wyróżnienie Kra-
jowego Centrum Hodowców Zwierząt 
w Warszawie za zasługi w rozwoju i hodow-
li bydła mlecznego na Dolnym Śląsku. 

– Czy wyjazdy na wystawy ktoś Panu spon-
soruje czy też sam organizuje Pan takie przed-
sięwzięcia?

– Na pewno sponsor jest bardzo po-
mocny, ale taka wystawa odbywa się jed-
nak na koszt hodowcy. Koszty badań wete-
rynaryjnych, specjalny transport, licencja 
przewozu, wykup stanowiska, pozwolenia 
etc. to wszystko generuje spore wydatki 
hodowcy.

 – Zatrzymajmy się przez chwilę przy hodow-
li buchajów... 

– Prowadzę hodowlę buchajów na za-
mówienie, a także posiadam jedyny w re-
gionie punkt inseminacji.  Przez 25 lat 
sprzedałem ok. 20 buchajów do różnych 

ośrodków – to bardzo duża ilość, jak na 
moje stado podstawowe. Dodam, że w rasie 
czerwono-białej  wartość genetyczna moje-
go stada plasuje się na II miejscu na Dol-
nym Śląsku i jest to czołowe miejsce w Pol-
sce. 

– A propos genetyki, jakaś ciekawostka z tej 
dziedziny?

– Gdy cielą się bliźniaki i jest parka, to za-
zwyczaj jest ona bezpłodna. Toczy się wtedy 
walka o dominujący gen, i tylko raz na 1000 
przypadków zdarza się, że samiec może być 
płodny, lecz samica jest zawsze bezpłodna. 
Jak są bliźniaki jednej płci to są płodne i na-
dają się do hodowli.

– A skąd sprowadza Pan materiał genetyczny 
i w czym się je przechowuje?

– Na potrzeby hodowli sprowadzam ma-
teriał genetyczny z Włoch, Niemiec, Holan-
dii, USA, Francji, Kanady, Belgii. Nasienie 
trzymane jest w ciekłym azocie.

– Czy publikuje Pan w pismach branżowych?
– Tak, publikuję czasami w specjalistycz-

nych wydawnictwach związanych z genetyką 
i hodowla bydła. Współpracuję z Ośrodka-
mi Małopolskiego Centrum Biotechnologii 
i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozro-
du Zwierząt.

– Jest Pan człowiekiem zapracowanym...
– Jeśli człowiek decyduje się na taką dzia-

łalność, musi przyjąć, ze tutaj pracuje się 24 
h na dobę. Nie ma sobót, niedziel, świąt, 
dnia czy nocy. Tutaj pracuję się ciągle. Pil-
nowanie stada trwa przez całą dobę.

– Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych suk-
cesów. 

Rozmawiał Radek  Bieniek

Zdjęcie zaczerpnięto z www.gorzynec.xt.pl
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Na budynku dworca zauważyć można prace remontowe. Jak na razie odmalowano 
wieżyczkę zegarową. Czekamy na dalsze działania właściciela obiektu, tj. PKP. Być 
może obiekt ten nabierze blasku. 

Prace na dworcu PKP

W 1989 roku w Piechowicach przy 
ul. Żymierskiego 20a Małgorzata 
Sztabińska otworzyła swoją pracow-
nię. Wcześniej przez 14 lat pracowała 
w piechowickiej Hucie Szkła Krysz-
tałowego „Julia”, gdzie doskonaliła 
swoje rzemiosło. Już wtedy marzyła 
o własnej, autorskiej pracowni, w któ-
rej będzie mogła tworzyć unikatowe 
szkło związane z regionem.

W tym roku mija 20 lat istnienia 
pracowni grawerskiej Małgorzaty Szta-
bińskiej, której przyświeca motto „Pa-
sja i Tradycja”- pasja, bo zauroczenie 
szkłem  trwa od dziecka, tradycja,  bo 
Małgorzata Sztabińska hołubi wszystko 
co z historią szkła się wiąże. 

O szkle p. Małgorzata mówi: 
– „Szkło to piękny temat, pięknie 

wygląda, a dekorowanie i zdobienia 
szkła nadaje mu niepowtarzalny i jedy-
ny w swoim rodzaju wygląd”. 

W tej chwili profesja uprawiana 
przez p. Małgorzatę zanika, zanikają 
mozolne i ręczne metody dekoracji 
szkła, zastępuje je automatyka, ma-
szyny i komputery. Kiedyś szkło było 
dobrem niezwykle cennym, było two-
rzone dla królów i szlachty, było ręcz-
nie malowane, farby ręcznie ucierano. 
Na ten wzór Mistrz Grawer Małgorzata 
Sztabińska stworzyła swoją pracownię. 
Jak sama mówi teraz wielu grawerów 
idzie na pewne uproszczenia, tworzy 
proste szlify dekoracje, dawniej było 
w tym więcej finezji, rokoka, empiry-
zmu. Klienci odwiedzający pracownię 
Pani Sztabińskiej przychodzą z różny-
mi zleceniami, od grawerki napisów 
na szklanej książeczce komunijnej, po 
bardziej wyszukane zlecenia jak cho-
ciażby unikatowy herb rodowy. Naj-
większe zapotrzebowanie jest obecnie 
na napisy i drobne okolicznościowe 
upominki. Najbardziej ceniony w pra-
cowni jest kapryśny klient, bo wówczas 
Pani Małgorzata ma spore pole do po-
pisu. 

– „Najtrudniejszym zleceniem, 
z jakim się spotkałam było zamówienie 
z Libanu modlitwy arabskiej, musiałam 
wówczas wygrawerować litery, których 
nie znałam. Ale i z tym sobie poradzi-
łam” – wspomina Pani Małgorzata.

Praca w HSK Julia dała jubilatce 
niezbędne w tym fachu doświadcze-
nie, które wykorzystuje po dzień dzi-
siejszy. Cechą charakterystyczną jej 
twórczości jest to, że sama przygotowu-

Piękny Jubileusz Pasji i Tradycji
Mistrza i Grawera Szkła 
Małgorzaty Sztabińskiej

je narzędzia, na których później pra-
cuje, sama tworzy tarcze grawerskie, 
co sprawia że grawerka jest później 
niepowtarzalnie matowo – aksamitna, 
widać na niej szczegóły, jest nie tylko 
matowa jak piaskowana, ale stanowi 
rodzaj wklęsłej rzeźby.

Na pytanie co sądzi o szkle współ-
czesnym odpowiada: 

– Wykonując szkło współczesne nie 
wkłada się w to wiele wysiłku, jak wyj-
dzie tak jest. W HSK Julia nauczyłam 
się precyzji, były to czasy swego rodzaju 
reżimu jakościowego, zanim kontrola 
jakości zaakceptowała wyrób gotowy 
musiał on być naprawdę idealny. Jeśli 
czegoś brakowała, wyrób wracał do po-
prawki. Ta perfekcja została mi po dziś 
dzień i jest ona podstawą mojej pracy.

Jedną z najtrudniejszych rzeczy 
w grawerowaniu jest przeniesienie 
obrazu na szkło. Małgorzata Sztabiń-
ska może poszczycić się tak trudnymi 
motywami jak wiele raz psów czy tak 
wzniosłymi jak Matka Boska z Gwade-
lupy i kardynał Bernardin z Kanady. 

Artystka wykonuje to co bardzo lubi, 
dlatego wiele zleceń realizowanych 
jest po przysłowiowych „kosztach”.

Ciekawość co powie o naszej Mi-
strzyni grawerstwa prawdziwy znawca 
sztuki zaprowadziła nas do dr Stefani 

Żelazko – kustosza dyplomowanego 
Muzeum Karkonoskiego. 

„Małgorzata Sztabińska to rzetelna 
perfekcjonistka, która w swoim fa-
chu nie ma sobie równych w Polsce. 
Jest doskonałą uczennicą starych mi-
strzów oraz co bardzo istotne, zawsze 
dotrzymuje terminów. Doskonała per-
fekcjonistka – od lat razem współpra-
cujemy i nigdy jeszcze się na niej nie 
zawiodłam” - powiedziała dr Stefania 
Żelazko.

Gratulujemy Jubileuszu i trwania 
w swojej pasji i perfekcjonizmie!

Radek Bieniek
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Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Kościuszki 6 odnowiła elewację swojego bloku

Bloki przy ul. Szkolnej zostały 
odmalowane 

Blok przy ul. Kościuszki 7 zyskał nowy 
dach

W wielu piechowickich budynkach 
przeprowadzane są gruntowne remon-
ty i modernizacje.

W budynku przy ul. 1 Maja 9 w Gó-
rzyńcu, w którym niedawne wichury 
zerwały dach wymieniane są zawilgo-
cone regipsy oraz kładzione kafelki na 
korytarzu. Na klatce schodowej wymie-
nione zostaną również cztery okna. Na 
przyszły rok planowane jest malowanie 
elewacji na trzech budynkach. Na to 
zadanie potrzebne będzie zaciągnię-
cie kredytu. Z kolei wspólnoty miesz-
kaniowe przy ul. Szkolnej 5 i 13 koń-
czą właśnie spłacanie kredytów zacią-
gniętych na termomodernizację obu 
bloków. 

– Dobrze, że koszt termomoderni-
zacji w 20 procentach finansuje pań-

Nowe elewacje i szczelne dachy
stwo, bo inaczej wspólnotom byłoby 
bardzo ciężko – zauważa Stanisław 
Gwizda, prezes Wspólnego Domu za-
rządzającego budynkami.

Koszt taki waha się pomiędzy 100 
a 200 tysięcy złotych w zależności od 
wielkości budynku i zakresu robót.

Wspólny Dom, w którego zarządzie 
pozostają 92 obiekty wspólnot miesz-
kaniowych oraz 20 budynków komu-
nalnych, zakończył ostatnio szereg re-
montów. Wymieniono dach na bu-
dynku przy ul. 1 Maja 7, w trakcie jest 
remont dachu przy ul. Kościuszki 5. 
Rozpoczął się remont dachu przy ul. 
Nadrzecznej 4, gdzie jego część zosta-
ła zerwana przez niedawną wichurę. 
Czynione są przygotowania do remon-
tu budynku przy ul. Żymierskiego 108 
(wykonanie dokumentacji), który zo-

stanie ocieplony, a system ogrzewania 
zmieniony na ekologiczny.

Mieszkańcy budynku przy ul. 1 Maja 
9c rozważają możliwość docieplenia da-
chu, wymianę piorunochronów, uszczel-
nienie rynien oraz wymianę śrub mocu-
jących blachę na dachu. Obecnie miesz-
kańcy na własny koszt docieplają ściany 
w mieszkaniach; każdy we własnym za-
kresie i na własny koszt.

– W niektórych budynkach będzie-
my również remontować kominy i wy-
mieniać w nich wkłady – mówi Stani-
sław Gwizda.

Pamiętna wichura dała się we znaki 
kilku innym budynkom w Piechowi-
cach. W dalszym ciągu zgłaszane są 
roszczenia o odszkodowanie z budyn-
ku przy ul. Żymierskiego 56, gdzie 
wiatr wyrwał część dachu. Wspólny 
Dom wystąpi do ubezpieczyciela o po-
krycie tych strat.

Miasto w obiektywie

DRZEWA, KTÓRE SZPECĄ
Kora niektórych drzew jest najeżona zszywkami i pełna resz-

tek po starych ogłoszeniach. Niszczenie drzew jest wykrocze-
niem, za które karze Straż Miejska, a przede wszystkim powo-
dem do wstydu dla firm, które robią sobie reklamę w takich 
miejscach. 

 Przypominamy: zamiast na drzewie, latarni czy przystanku- 
lepiej ogłaszać się na słupach, tablicach lub choćby w naszym 
informatorze. Dziękujemy firmom, które wykazały zrozumie-
nie i usunęły już swoje ogłoszenia! (mkam)
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Zdjęcia Daniela na wystawie Podsumowanie ogólnopolskiej 
kampanii profilaktycznej 

„Zachowaj 
trzeźwy umysł”
Zakończył się pierwszy etap VIII edy-

cji ogólnopolskiej kampanii profilak-
tycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.  

Miasto Piechowice otrzymało certy-
fikat za aktywny udział w akcji i wkład 
włożony w tworzenie nowoczesnej pro-
filaktyki.

W 2009 roku odbyło się 5 ogólnopol-
skich konkursów indywidualnych, wśród 
laureatów znaleźli się uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach:

Monika Przychodzień1.  w konkursie 
„Przygoda tuż za progiem” otrzymała 
grę komputerową Trzeźwy Umysł – 
Alko Test 
Karolina Tokarek2.  w konkursie „Przy-
goda tuż za progiem” otrzymała grę 
komputerową Trzeźwy Umysł-Alko 
Test 
Monika Waraszko 3. w konkursie „Ping? 
Pong!” otrzymała zestaw do gry 
w ping-ponga 
Daria Bumażnik4.  w konkursie „Ping? 
Pong!” otrzymała zestaw do gry 
w ping- ponga 
Nagrody zostaną  wręczane podczas 

uroczystego rozpoczęcia roku szkolne-
go 2009/10. Dziękuję dyrektorom i na-
uczycielom placówek oświatowych,  któ-
rzy włączyli się w realizację tej niezwykle 
pożytecznej kampanii a nagrodzonym 
uczniom serdecznie gratuluję sukcesu.

Koordynator Wiesława Rak

• Poniedziałek godz. 18.00 – spotka-
nia klubowe;

• Środa godz. 17.00 grupa AL.-ANON
• Piątek godz. 17.00-20.00 spotkania 

otwarte dla wszystkich z problemem 
uzależnienia i współuzależnienia.

Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Kamienna” zaprasza na mityngi:
• Czwartek godz. 18 Piechowicki 

Ośrodek Kultury II piętro (pierwszy 
czwartek miesiąca mityng otwarty).

Kara pozbawienia wolności nawet 
do 10 lat grozi dwóm mieszkańcom po-
wiatu lwóweckiego podejrzanym o kra-
dzież z włamaniem w Piechowicach. 
Sprawcy wyłamali klapkę od zbiornika 
z paliwem i ukradli paliwo. Policjanci 
zabezpieczyli bańki oraz inne narzę-
dzia, którymi zatrzymani posłużyli się 
do popełnienia przestępstwa. 

21 sierpnia 2009 roku około godziny 
5.00 oficer dyżurny Komendy Miejskiej 
Policji w Jeleniej Górze otrzymał telefo-
niczne zgłoszenie, że młodzi mężczyźni 
w Piechowicach kręcą się obok samo-
chodu marki Nissan.  Osoby te porusza-
ją się samochodem marki Honda Civic.

Policjanci, którzy przyjechali na 
zgłoszenie  we wskazanym miejscu ni-
kogo nie zauważyli. Postanowili po-

szukać wskazanego pojazdu. Nieopo-
dal zważyli zaparkowaną na poboczu 
hondę, w której siedzieli młodzi męż-
czyźni. Okazało się, że w samochodzie 
siedziało pięciu mieszkańców powia-
tu lwóweckiego. Mężczyźni dziwnie 
się zachowywali i byli bardzo nerwo-
wi. Szybko okazało się, że powodem 
ich zdenerwowania były ukryte w ba-
gażniku baniaki z benzyną, wężyk gu-
mowy oraz inne narzędzia służące do 
kradzieży paliwa. W trakcie czynności 
z ich udziałem okazało się, że sprawca-
mi kradzieży paliwa byli dwaj mężczyź-
ni w wieku 21 i 23 lata.

Sprawcy zostali zatrzymani w poli-
cyjnym areszcie.  Odpowiedzą za kra-
dzież z włamaniem za co grozić im 
może kara pozbawienia wolności na-
wet do 10 lat.

Wężykiem spuszczali paliwo 
ze zbiornika

21 sierpnia w galerii Cztery Pory Roku Piechowickiego Ośrodka Kultu-
ry otwarto wystawę zdjęć Daniela Potkańskiego. Autor zatytułował wystawę 
„Dziecko w obiektywie”. Można na niej obejrzeć zdjęcia piechowickich dzieci 
w różnych miejscach: podczas zabawy, nauki, zawodów sportowych. Wystawa 
będzie czynna do 18 września w godz. 10-17.

                                   
Dodatkowo w Punkcie Konsultacyj-
nym Piechowickiego Ośrodka Kultury 
każdy potrzebujący porady może ją 
uzyskać osobiście:
• Poniedziałek godz. 15.00-17.00 ko-

rzystając z pomocy psychologa
• Wtorek godz. 15.00-19.00 uczestni-

cząc w spotkaniu indywidualnym 
lub grupowym z terapeutką od uza-
leżnień.

Wiesława Rak

Klub Abstynenta „Eden” zaprasza:

Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 
3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 
2001 r. poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 
35 ust.1 ustawy o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz.U. Nr 261 z 2004 
r. poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice 
zostały wywieszone wykazy:

Nieruchomości przeznaczonych 1. 
do sprzedaży pod numerami RG-
7125/9/09 i RG-7125/10/09. 
Nieruchomości przeznaczonych 2. 
do dzierżawy pod numerem RG-
72243/8/09.

POMOGĘ 

0791 339 611 

w pracach domowych,
zrobię zakupy, przywiozę,

porąbię drewno,
zawiozę do lekarza 

lub na zakupy

fot. Daniel Potkański
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W sierpniu odbyło się kilka wyścigów, w 
których startowali kolarze górscy Lechii Pie-
chowice oraz zrzeszeni w innych klubach. 

23 sierpnia podczas Mistrzostw Dolne-
go Śląska w maratonie MTB zawodnicy Le-
chii Piechowice zajęli dobre miejsce. Adam 
Drahan wygrał wyścig na krótkim dystansie, 
na którym trzecie miejsce zajął Krzysztof 
Baran. Na długim dystansie czwarty był Łu-
kasz Niedbalski. Dziewiąte miejsce w kate-
gorii zajął Przemek Niedbalski, a jedenaste 
Jacek Kamiński.

* * * 
1 sierpnia zawodnicy ścigali się w Świe-

radowie-Zdroju. Na najdłuższym dystansie 
12. w swojej kategorii był Łukasz Niedbal-
ski, 31. miejsce zajął Paweł Wojczal (jeździ 
w drużynie Team Utensilnord), a 71 – To-
masz Januszkiewicz.

Na średnim dystansie trzeci był Adam 
Drahan, 6 – Jakub Danielski, 8 – Artur Mia-
zga. Pierwsze miejsce w swojej kategorii 
wiekowej zajął Krzysztof Zalewski, a czwar-
te Michał Grynienko. Janusz Pietrzykowski 
był 10., Małogrzata Polańska – 11, Jarosław 
Piś - 16, Cezary Zahorski – 20, Karol Janusz-
kiewicz – 87.

Na najkrótszym 
dystansie w swojej 
kategorii po raz 
kolejny zwyciężyła 
Karolina Cierluk 
(na zdj.). Pierw-
sza była również 
Aneta Adamek 
(nie jest zrzeszona 
w Lechii) oraz 
Sebastian Wolny, 

piąty był Jacek Kamiński, Mariusz Przyby-
cień oraz Krzysztof Bełch (jeździ w druży-
nie Team Podgórzyn), szósty Łukasz Frys, 
siódmy Dariusz Kluk, ósmy Krzysztof Ba-
ran, dziewiąty Przemek Niedbalski, dzie-
siąty Dawid Flieger, jedenasty Norbert Po-
tkański oraz Eugeniusz Czech, piętnasty 
Mariusz Junik, a czterdziesty piąty Sylwe-
ster Kujaszewski.

* * *
1 sierpnia w Świeradowie Zdroju w ma-

ratonie rowerowym Bike Maraton udany 
debiut zaliczył nowy zawodnik KS Lecha 
Piechowice, a jednocześnie pracownik 
ZUK – Sylwester Kujaszewski. Trzymamy 
kciuki za kolejne występy!

* * *
W wyścigu na Śnieżkę, który odbył się 

2 sierpnia najlepiej spisał się Artur Mia-
zga, który zajął 11 miejsce. Adam Drahan 
był 13., Łukasz Niedbalski – 40, Krzysztof 
Bełch – 46, Sebastian Wolny – 76, Krzysz-
tof Zalewski – 99, Łukasz Frys – 116, Michał 
Grynienko – 168, Aneta Adamek – 320, Ka-
rolina Cierluk – 359.

* * *
15 sierpnia odbył się wyścig w Ustroniu 

w Beskidach. Nie startowało w nim zbyt 
wielu kolarzy z Piechowic. Michał Grynien-
ko był trzeci, Łukasz Frys czwarty, Mariusz 
Przybycień i Eugeniusz Czech 8, Dariusz 
Kluk 11, Krzysztof Baran 12, Jarosław Piś 
22, Marcin Jabłoński 42.

Piechowicki Armstrong
Po trzech latach przerwy do ścigania 

powrócił Łukasz Niebdalski. Startuje na 
dłuższych dystansach w kategorii M2 (ma 
22 lata) i z wyścigu na wyścig idzie mu co-

•  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •

Orlik rośnie w oczach

Ścigali się po górach

Trwają prace przy budowie kompleksu boisk na terenie Szkoły Podstawowej. 
Zgodnie z umową roboty mają się zakończyć w październiku. Zakończono już 
najważniejszy etap prac – odwadnianie terenu i podłączanie się do kanalizacji 
deszczowej. Obecnie układane są warstwy konstrukcyjne boisk. Teren jest od-
grodzony, a prace nie powinny utrudnić normalnego funkcjonowania szkoły.

W dobrym stylu do ścigania powraca 
Łukasz Niedbalski

raz lepiej. Podczas Mistrzostw Dolnego 
Śląska w Maratonie MTB, jakie odbyły się 
23 sierpnia w Zieleńcu zajął czwarte miej-
sce w swojej kategorii. Zważywszy, że star-
towała cała dolnośląska czołówka kolarzy 
górskich to bardzo dobry wynik. Wcze-
śniej, 15 sierpnia wygrał maraton w Szklar-
skiej Porębie. Był najlepszy wśród zawod-
ników bez licencji. 1 sierpnia w Świerado-
wie-Zdroju zajął dobre 18 miejsce wśród 
130 zawodników na najdłuższym i najtrud-
niejszym dystansie 84 km. 

Przypomnijmy, że Łukasz w 2003 roku 
został mistrzem Polski juniorów w marato-
nach, oraz zajął czwarte miejsce w sztafe-
cie podczas mistrzostw Polski w cross co-
untry. W wielu innych wyścigach zajmował 
też miejsca w pierwszej trójce.

Trzeźwo i zdrowo
W dniach 10-11 sierpnia gościliśmy 

w Piechowicach po raz piąty uczest-
ników XI Rowerowego Rajdu Trzeź-
wościowego dookoła Polski im. Jana 
Pawła II.

W imieniu Klubu Abstynenta 
„EDEN” uczestników rajdu powitał pre-
zes Bogusław Czyż wraz z burmistrzem 
Zofią Garbias-Baranowską oraz peł-
nomocnikiem ds. rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych Wiesławą Rak. 
Uczestnicy rajdu mieli zapewnioną ką-
piel, posiłek, ognisko, zakwaterowanie 
oraz niezapomniane wrażenia. 

* * *

Dostali piłki i koszulki
Lechia Piechowice otrzymała sprzęt 

sportowy z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki. Są to piłki nożne, siatkowe i do gry 
w szczypiorniaka, a także pachołki, tycz-
kę slalomową, drabinkę oraz koszulki 
dla zawodników. Lechia złożyła wniosek 
o wsparcie wspólnie z urzędem miasta.

fo
t. 
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w 
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W rocznicę wybuchu wojny
W Piechowickim Ośrodku Kultury 

odbył się happening upamiętniający wy-
buch II wojny światowej oraz 20. roczni-
cę upadku komunizmu. Odsłonięto in-
stalację tematyczną, którą można oglą-
dać przez cały wrzesień.

Maracana
Amatorska drużyna z Piechowic – 

Maracana prowadzi w tabeli rozgrywek 
Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej organizo-
wanej przez Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklar-
skiej Porębie. W dwóch pierwszych me-
czach odniosła pewne zwycięstwa, w trze-
cim musiała zadowolić się remisem 4:4 
z futbolistami ze Szklarskiej Poręby. Nie 
przeszkodziło to jednak w utrzymaniu 1. 
miejsca w tabeli. Więcej na www.moksial.
pl.

Sam kosi trawę
Panu Kazimierzowi Pietruszce z ul. 

Baczyńskiego gratulujemy społecznej 
postawy i dziękujemy za wkładanie wła-
snego wysiłku w utrzymanie wizerunku 
naszego miasta. Pan Kazimierz w trosce 
o wygląd swojej ulicy kosi trawę i zbiera 
śmieci nie tylko na własnym gruncie, ale 
też na gminnym. Potrzeby porządkowe 
miasta są ogromne, więc pomoc Miesz-
kańców jest nieoceniona! 

Cola i chipsy zabronione
342 napoje sprzedano w automatach 

w Szkole Podstawowej w ciągu minione-
go kwartału. W automatach można ku-
pić tylko wodę, herbatę mrożoną, soki. 
Nie można kupić coli, bowiem dyrekcja 
szkoły nie zezwala na sprzedaż napojów 
zawierających dużą ilość cukru, ponie-
waż napoje tego typu powodują otyłość 
u dzieci. Coli i chipsów ziemniaczanych 
nie wolno też sprzedawać w szkolnym 
sklepiku.

(mkam, kr)

Przedmiotem drugiego przetargu są nieruchomości 1. 
gruntowe objęte miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Piechowice. 
Termin zabudowy (zagospodarowania) działek wynosi – 2. 
pięć lat przy czym rozpoczęcie budowy, za które uważa 
się wylanie ław fundamentowych powinno nastąpić w 
terminie dwóch lat licząc od dnia podpisania umowy 
sprzedaży.
Nabywcy działek ponoszą koszty umowy notarialnej oraz 3. 
wpisu do księgi wieczystej.
Forma własności – sprzedaż na własność.4. 
Przedmiotem drugiego przetargu będą następujące nie-5. 
ruchomości gruntowe stanowiące własność gminy:

Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr I. 
273/55 o pow. 841m2, AM-3, położona w Piechowicach, 
obręb: 0005 przy ul. Bolesława Prusa, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wie-
czysta nr JG1J/00045244/7:
drugi przetarg rozpocznie się o godz. 9• 00,
przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku • 
mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania prze-
strzennego jednostki strukturalnej Piechowice – Połu-
dnie 5MWn),
cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku • 
VAT) wynosi – 50.264,00 zł,
nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowa-• 
nia  w kwocie 1.062,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr II. 
273/65 o pow. 600m2, AM-3, położona w Piechowicach, 
obręb: 0005 przy ul. Bolesława Prusa, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wie-
czysta nr JG1J/00045244/7:
drugi przetarg rozpocznie się o godz. 9• 15,
przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku • 
mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania prze-
strzennego jednostki strukturalnej Piechowice – Połu-
dnie 5MWn),
cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku • 
VAT) wynosi – 38.430,00 zł,
nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowa-• 
nia  w kwocie 1.062,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr III. 
273/66 o pow. 1070m2, AM-3, położona w Piechowicach, 
obręb: 0005 przy ul. Bolesława Prusa, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wie-
czysta nr JG1J/00045244/7:
drugi przetarg rozpocznie się o godz. 9• 30,
przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku • 
mieszkalnego (symbol planu zagospodarowania prze-
strzennego jednostki strukturalnej Piechowice – Połu-
dnie 5MWn),
cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku • 
VAT) wynosi – 64.050,00 zł,
nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowa-• 
nia  w kwocie 1.062,00 zł.

Nieruchomość niezabudowana działka nr 120 o pow. IV. 
2452m2, AM-1, położona w Piechowicach, obręb: 0007 
(Michałowice) przy ul. Kolonijnej, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wie-
czysta nr JG1J/00078274/6:
drugi przetarg rozpocznie się o godz. 9• 45,
przeznaczona na cele rekreacyjne bez możliwości zabu-• 
dowy,
w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki • 
strukturalnej Michałowice w Piechowicach działka po-
łożona jest na terenie przeznaczonym na cele usług z 
zielenią towarzysząca (symbol planu 8Uz),
cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku • 
VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 30% i 
wynosi – 13.456,80 zł,
nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowa-• 
nia 1.551,95 zł,
nieruchomość położona jest na terenie obszarów Natura • 
2000 tj.:

– obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) nr PLB020007 
– KARKONOSZE, 

– specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) nr 
PLH020006 – Karkonosze,
przez teren nieruchomości przebiega napowietrzna linia • 
wysokiego napięcia oraz zlokalizowana jest słupowa sta-
cja transformatorowa.

Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr V. 
52/11 o pow. 1187m2, AM-1, położona w Piechowicach, 
obręb: 0008 przy ul. Sudeckiej, dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczy-
sta nr JG1J/00041968/0:
drugi przetarg rozpocznie się o godz. 10• 00,
przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabu-• 
dowy, 

w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki • 
strukturalnej Piechowice – Południe działka położona 
jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (sym-
bol planu Mi),
cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku • 
VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 20% i 
wynosi – 41.187,20  zł,
nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowa-• 
nia  w kwocie 486,60 zł,
na terenie działki występuje drzewo wskazane do ochro-• 
ny.

Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr VI. 
52/10 o pow. 1827m2, AM-1, położona w Piechowicach, 
obręb: 0008 przy ul. Sudeckiej, dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczy-
sta nr JG1J/00041968/0: 
drugi przetarg rozpocznie się o godz. 10• 15,
przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabu-• 
dowy, 
w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki • 
strukturalnej Piechowice – Południe działka położona 
jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (sym-
bol planu Mi),
cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku • 
VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 20% i 
wynosi – 56.998,40 zł,
nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowa-• 
nia  w kwocie 2.987,60 zł.

Nieruchomość niezabudowana w granicach działki nr VII. 
180/5 o pow. 664m2, AM-2, położona w Piechowicach, 
obręb: 0005 przy ul. Reja, dla której w Sądzie Rejono-
wym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta 
nr JG1J/00065473/7: 
drugi przetarg rozpocznie się o godz. 10• 30,
przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabu-• 
dowy, 
w planie zagospodarowania przestrzennego jednostki • 
strukturalnej Piechowice – Południe działka położona 
jest na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowej (sym-
bol planu Mi),
cena wywoławcza działki (powiększona o kwotę podatku • 
VAT) do drugiego przetargu została obniżona o 10% i 
wynosi  – 28.548,00 zł,
nabywca działki będzie obciążony kosztami postępowa-• 
nia  w kwocie 969,33 zł,
nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia • 
służebności gruntu na rzecz każdoczesnego właściciela 
sieci wodociągowej o przekroju Ø250 i Ø100,
nabywca będzie zobowiązany do zapewnienia swobodne-• 
go dostępu do istniejącego hydrantu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby 6. 
prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzo-
ziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie z 
24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziem-
ców (tj. Dz. U. Nr 167 poz.1758 z 27.07.2004r. z późn. 
zm.).
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nierucho-7. 
mości należy wpłacić w terminie do dnia 16.09.2009r. 
na konto Urzędu Miasta Piechowice Bank Gospodarki 
Żywnościowej S.A. O/Jelenia Góra nr 65 2030 0045 1110 
0000 0080 3550.
Przed otwarciem przetargu należy przedstawić komisji 8. 
przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dowód osobi-
sty lub paszport.
Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniej-9. 
sze niż 1% ceny wywoławczej  działki, po zaokrągleniu w 
górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na 10. 

poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zostanie zwrócone.
Po wygraniu przetargu nabywca zobowiązany jest wpła-11. 

cić pozostałą kwotę wraz kosztami postępowania, w ter-
minie 14-tu dni licząc od dnia podpisania protokołu z 
przetargu. Niedotrzymanie terminu powoduje przepa-
dek wadium, a przetarg czyni się niebyłym.
W przypadku rezygnacji z kupna nieruchomości  (po 12. 

wygraniu przetargu) wadium przepada.
Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej.13. 
Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.14. 
Ustala się miesięczny termin podpisania aktu notarial-15. 

nego.
Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania 16. 

przetargu w terminie do dnia 21.09.2009r. Ogłoszenie 
o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem podlega 
podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie 
na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Piechowice oraz 
zostanie opublikowane w prasie lokalnej.

Szczegółowe informacje na temat warunków i regulaminu 
przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piechowice 
przy ul. Żymierskiego nr 49 w pok. nr 17 tel. 075 75 48 
916.”

„Burmistrz Miasta Piechowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości położonych w Piechowicach. Przetarg odbędzie 
się w dniu 21.09.2009r. od godz. 900 w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice 
przy ul. Żymierskiego nr 49 (na parterze pok. nr 4).

Usługi krawieckie
Haft ozdobny
Patchwork

Małgorzata 
Spolnik

Piechowice
ul. Świerczewskiego 6/5

tel. 075 76 11 681
kom. 696 205 967

www.art-dekoracja.pl
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Europejskie Dni Dziedzictwa 2009 “Zabytkom na od-
siecz! Szlakiem grodów, zamków i twierdz.” – pod takie 
hasłem odbywają się tegoroczne Dni Dziedzictwa, w któ-
rych po raz pierwszy swój akcent mają Piechowice.

Europejskie Dni Dziedzictwa, wspólna inicjatywa Rady 
Europy i Unii Europejskiej, to jedno z najważniejszych wy-
darzeń kulturalnych, największy projekt edukacyjny mają-
cy na celu szeroko pojętą edukację historyczną i kultural-
ną, promowanie regionalnego dziedzictwa z ukazaniem 
jego bogactwa oraz przypomnienie o wspólnych korze-
niach kultury europejskiej. Koordynatorem Europejskich 
Dni Dziedzictwa z ramienia Rady Europy była od 2006 r. 
Europa Nostra, europejska federacja stowarzyszeń zajmu-
jących się ochroną dziedzictwa kultury, obecnie Rada Eu-
ropy.

Z każdym rokiem imprezy organizowane w ramach Eu-
ropejskich Dni Dziedzictwa zyskują na popularności. Pod-
czas ubiegłorocznej edycji wzięło w nich udział ponad  22 
miliony Europejczyków. Wyjątkowym zainteresowaniem 
uczestników cieszą się imprezy lokalne, które ukazują bo-
gactwo kulturowe regionu, istniejące wprawdzie tuż obok, 
a jednak często nieznane i niedoceniane.

EDD 2009 odbędą się 12-13 oraz 19-20 września. W tych 
dniach we wszystkich regionach Polski będą organizowane 
różnorodne imprezy i wydarzenia. Zgodnie z decyzją Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogólnopolskie 
otwarcie EDD odbędzie się 12 września w Kołobrzegu.

Polska po raz siedemnasty będzie uczestniczyć w ob-
chodach Europejskich Dni Dziedzictwa, natomiast po 
raz trzeci pod jednym wspólnym  hasłem w całej Polsce. 
W tym roku hasło to brzmi: „Zabytkom na odsiecz! Szla-
kiem grodów, zamków i twierdz”.     

Europejskie Dni Dziedzictwa w Piechowicach są orga-
nizowane we współpracy  Szklanej Manufaktury Marcina 
Zielińskiego i Urzędu Miasta w Piechowicach. Temat prze-
wodni: „Zamki, groty, uzdrowiska w szkle artystycznym na 

Europejskie Dni Dziedzictwa po raz 
pierwszy w Piechowicach!

PIECHOWICE –  12-13 września
Wystawa „Zamki, groty, uzdrowiska w szkle artystycz-

nym na przestrzeni wieków”, pokazy artystycznego – tra-
dycyjnego grawerowania szkła na warsztatach z przełomu 
XIX i XX wieku, zwiedzanie manufaktury, prelekcja na 
temat „Zamki, grody, uzdrowiska w szkle artystycznym na 
przestrzeni wieków”. 

Lokalizacja: Szklana Manufaktura w Piechowicach, ul. 
Kamienna 1.

Organizator: Szklana Manufaktura i Urząd Miasta Piecho-
wice, ul. Kamienna 1, 58-573 Piechowice, Marcin Zieliński, tel. 
504 86 22 23, Radek Bieniek, tel. 075 754 89 00, fax 075 761 22 74,
e-mail:szklanamanufaktura@gmail.com, Wydział Promocji 
UM Piechowice, tel. 075 754 89 00.

przestrzeni wieków”, pokazy artystycznego – tradycyjnego 
grawerowania szkła na warsztatach z przełomu XIX i XX 
wieku, zwiedzanie manufaktury, prelekcja na temat „Zam-
ki, grody, uzdrowiska w szkle artystycznym na przestrzeni 
wieków”. Promocja Piechowic poprzez ten projekt jest za-
tem bezsporna i co najważniejsze nie generuje kosztów 
z budżetu miasta. Więcej na www.edd.com.pl

XXVII OGÓLNOPOLSKIE
DNI PSZCZELARZA

Tegoroczne Ogólnopolskie Dni Pszczelarza odbędą się już 
po raz 27. w dniach 12-13 września w Jeleniej Górze wraz z X 
Międzynarodowymi Warsztatami Pszczelarskimi. Oczywiście 
nie zabraknie na nich pszczelarza z Piechowic – Pana Jana 
Wójcika, który zaprezentuje nasz piechowicki miodowy sma-
kołyk „Skarb Piechowic.

Więcej informacji można uzyskać w Regio-
nalnym Związku Pszczelarzy w Jeleniej Gó-
rze przy ul. Wojska Polskiego, tel. 075 752 
49 21, www.rzp25.webpark.pl, oktan@o2.pl


