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Z prac burmistrza

Z dniem 04 sierpnia 2008r. rozpo-
czyna siê realizacja miejskiego zada-
nia inwestycyjnego pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej z przy³¹czami 
do budynków w ul. 1-go Maja i czêœci 
ul. Zawadzkiego w Piechowicach”.

Wykonawc¹ robót bêdzie Przed-
siêbiorstwo Melioracji i In¿ynierii 
Œrodowiska „EKO-MEL” Sp. z o.o. 58-
573 Jelenia Góra ul. Spó³dzielcza 10.

Przepraszam równie¿ wszystkich 
mieszkañców za utrudnienia w ko-
munikacji spowodowane zmian¹ or-
ganizacji ruchu, która nast¹pi wraz z 
rozpoczêciem robót budowlnych. 

Burmistrz Miasta Piechowice
Zofia Grabias Baranowska

    

BURMISTRZ MIASTA 
PIECHOWICE INFORMUJE:

Lipiec – pe³nia „sezonu ogór-
kowego”, ale nie dla urzêdników 
samorz¹dowych. Nawet najwiêkszy 
upa³ nie mo¿e spowalniaæ 
urzêdniczych dzia³añ, interesantów 
jest wcale nie mniej a i ciê¿ar ga-
tunkowy za³atwianych spraw jest nie 
mniejszy ni¿ kiedy indziej. 

Mo¿e poza jednym wyj¹tkiem- moi 
poniedzia³kowi goœcie, choæ zapisa-
li siê „na listê”, jak przypuszczam w 
wa¿nych dla siebie sprawach, czêsto 
„wagaruj¹” i w moim gabinecie nie 
pojawiaj¹ siê. Je¿eli  sprawa sama 
siê rozwi¹za³a, to  ok , je¿eli nie-oba-
wiam siê ¿e po wakacjach mo¿e byæ  w 
moim gabinecie bardzo t³oczno!

W lipcu ruszy³y zajêcia z progra-
mu ”Zajêcia sportowo- rekreacyj-
ne dla uczniów”, na które uzyskano 
pieni¹dze z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki i które trwaæ bêd¹ do koñca 
roku 2008.  Powinniœcie Pañstwo 
zachêciæ swoje dzieci (wnuki) do dar-
mowego korzystania z wyjazdów na 
basen, uczêszczania na zajêcia: fit-
nes z elementami tañca, judo/kara-
te, gry zespo³owe ( pi³ka no¿na, bad-
minton) a w okresie zimowym na nar-
ty biegowe. To kilkadziesi¹t dodat-
kowych tysiêcy na sport, nie powin-
no wiêc byæ utyskiwañ, ¿e w  wakacje 
( i póŸniej) dzieci nie mog¹ rozwijaæ 
swoich zainteresowañ. 

W lipcu nasze miasto goœci³o uczest-
ników imprezy kolarskiej Pêtla Kar-
konosko-Izerska, której organizato-
rem by³ Cezary Zamana ( na zdjêciu), 
a w oœrodku Potok odby³a impreza 
plenerowa „Pod chmurk¹” ujêta w 
kalendarzu imprez naszego regionu 
„Lato 2008”,corocznie organizowa-
na przez Piechowicki Oœrodek Kul-
tury przy wspó³dzia³aniu ze Stowarzy-
szeniem Rozwoju Turystyki i Promo-
cji Piechowic. Tym razem swoich te-
renów u¿yczy³ oœrodek wczasowy Po-
tok, za co serdecznie w imieniu orga-
nizatorów dziêkujê.

 W lipcu w Dolnoœl¹skim Urzêdzie 
Wojewódzkim odebra³am z r¹k Woje-
wody Dolnoœl¹skiego promesê (400 
tys. z³) na dofinansowanie zadañ 
zwi¹zanych z remontem infrastruk-
tury mostowo-drogowej. Pieni¹dze te 
zostan¹ przeznaczone na remont uli-
cy Szkolnej, która ma jedn¹ z najgor-
szych nawierzchni.

W lipcu rozpocz¹³ siê remont ul. 
Wczasowej, na który mieszkañcy cze-
kali od lat. Prace zakoñcz¹ siê na 

pocz¹tku wrzeœnia. Rozstrzygniêto  
przetargi na: odbudowê k³adki na 
Kamiennej oraz budowê kanalizacji 
czêœci Górzyñca. Rozpoczêcie obu 
zadañ nast¹pi w pierwszych dniach 
sierpnia. Og³oszone zosta³y prze-
targi na remonty ulic: dojazdowej 
do ¯ymierskiego (w okolicach nr 
96),  Mickiewicza oraz odcinka ul. 
S³onecznej.  W/w prace trwaæ bêd¹ 
do listopada 2008 roku. 

W ci¹gu najbli¿szych dni zakoñczy 
siê modernizacja skweru w okoli-
cach Koœcio³a Parafialnego i przy-
stanku MZK.  Bêdzie to kolejny miejski 
skwer  utrzymany w tym samym charakte-
rze. Prace wykonywane s¹ przez  pie-
chowicki ZUK .

W lipcu podjêta zosta³a decyzja 
o dalszej modernizacji oœwietlenia 
Piechowic. W roku bie¿¹cym prze-
widziano doœwietlenie kilku miejsc 
oraz wymianê na energooszczêdne 
opraw oœwietleniowych ulicy Piastów. 
Dla przypomnienie – w roku ubieg³ym wy-
mieniono 115 opraw na energooszczêdne 
wzd³u¿ ca³ej ul. ¯ymierskiego. 

Do koñca lipca przed³u¿ono ter-
min przyjmowania zg³oszeñ na kon-
kurs „Najbardziej zadbany teren 
wokó³ naszej posesji” kierowany 
do piechowickich wspólnot mieszka-
niowych. Zapraszam do wziêcia w nim 
udzia³u tych z Pañstwa, którzy dbaj¹ 
o najbli¿sze otoczenie i sprawiaj¹, 
¿e w pobli¿u ich posesji warto siê 
zatrzymaæ, bo jest piêknie! Nagroda-
mi dla najlepszych bêd¹ elementy ar-
chitektury ogrodowej.

Je¿eli mówimy o najlepszych, to 
muszê wspomnieæ o nagrodzie, jak¹ 
ufundowa³am w lipcu z okazji Œwiêta 
Policji,  a wrêczy³ j¹ na powiatowej 
uroczystoœci mój zastêpca p. K. Raczek. 
Tego te¿ dnia naszego p. Dzielnico-
wego awansowano na stopieñ starsze-
go aspiranta.

Nie by³o niestety policji przy nocnych 
zabawach dowcipnisiów, którzy pewnej 
lipcowej nocy przewiesili kwiaty z  latar-
ni na wiatê autobusow¹ i dokonali przy 
tym wielu innych zniszczeñ. Aby unikn¹æ 
podobnych nocnych ekscesów (chocia¿ przy 
ka¿dym przestêpcy policjanta postawiæ siê 
nie da) od sierpnia do koñca roku wyku-
pione zosta³y dodatkowe patrole policyj-
ne, które powinniœcie wkrótce Pañstwo 
zauwa¿yæ.

Lipiec sprzyja spacerom po 
mieœcie, dziêkuje wiêc za mi³e spotka-
nia,  rozmowy i uwagi dotycz¹ce na-
szego miasta. Te krytyczne tak¿e!  Po-

zdrawiam  goœci, którzy spêdzaj¹ w na-
szym mieœcie wakacje, a jest ich spo-
ro, mamy przecie¿ w Piechowicach 
ponad 900 miejsc noclegowych!

Burmistrz 
Zofia Gabias-Baranowska

Upamiêtnienie 
rocznicy

1 sierpnia 2008r. na terenie miasta 
Piechowice zostanie przeprowadzony 
trening uruchamiania systemu alar-
mowania przy wykorzystaniu systemu 
akustycznego syren. 

O godz. 1700 zostanie og³oszony 
alarm powietrzny – modulowany 
dŸwiêk syreny w okresie jednej minuty.

Tym sposobem zostanie tak¿e 
upamiêtniona 64 rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego. 

   

Na starcie wyścigu Pętla Karkonosko-Izerska
burmistrz wspólnie z Cezarym Zamaną
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Zak³ad Us³ug Komunalnych in-
formuje, ¿e w dniu 10 lipca 2008 
r. zosta³y uchwalone nowe stawki 
op³aty za wodê i odprowadzenie 
œcieków (Uchwa³a Rady Miasta nr 
156/XXV/2008). Nowy cennik 
wchodzi w ¿ycie 6 sierpnia br. i 
obowi¹zuje do 5 sierpnia 2009 r.

Wniosek kalkulacyjny wykaza³ 
znaczn¹ zwy¿kê cen  za odprowadza-
nie œcieków, bo siêgaj¹c¹  6,07 z³ za 
m3. Aby nie obci¹¿aæ zbytnio „naszych 
portfeli” Rada Miasta zadecydowa³a 
o wprowadzeniu przez Urz¹d Miasta 
dop³aty do odprowadzanych œcieków 
(Uchwa³a nr 157/XXV/2008 z dnia 
10 lipca 2008 r.). 

Aktualne ceny kszta³tuj¹ siê 
nastêpuj¹co:
–  dla gospodarstw domowych 2,85 

z³ + 7% VAT za m3 dostarczonej 
wody

–  dla pozosta³ych odbiorców 3,72 
z³ + 7% VAT za m3 dostarczonej 
wody

–  dla gospodarstw domowych 3,26 
z³ + 7% VAT za m3 odprowadzo-
nych œcieków

–  dla pozosta³ych odbiorców 6,00 z³ 
+ 7% VAT za m3 odprowadzonych 
œcieków

Jak wynika w powy¿szych danych 
dop³ata do cen odprowadzanych 
œcieków wynosi:
– dla gospodarstw domowych w 

wysokoœci netto – 2,81 z³ za m3

– dla pozosta³ych odbiorców w 
wysokoœci netto – 0,07 z³ za m3 
Zmiana cen jest przede wszystkim 

wynikiem wzrostu kosztów utrzyma-
nia Stacji Uzdatniania Wody oraz 
Miejskiej Oczyszczalni Œcieków w 
Piechowicach. W ci¹gu ostatniego 
roku wzros³y ceny energii elektrycz-
nej, gazu ziemnego, paliwa, op³at 
na ochronê œrodowiska, jak równie¿ 
œrodków chemicznych stosowanych 
na stacji i oczyszczalni. Innym po-
wodem maj¹cym istotny wp³yw na 
wzrost ceny wody jest tak¿e rezygna-
cja Spó³ki Wodno-Kanalizacyjnej 
„Wodnik” w Jeleniej Górze z pobo-

Wbrew pozorom metr szeœcienny wody to bardzo du¿o. 
Zmieœci siê we wszystkich butelkach widocznych na 
zdjêciu.

Nowe ceny za dostawê wody 
i odprowadzenie œcieków

ru wody z naszego ujêcia w 
Górzyñcu . W poprzednich 
latach by³ to najwiêkszy od-
biorca wody, który pobiera³ 
od 40.000 do 60.000 m3 wody 
w skali jednego miesi¹ca.

Warto podkreœliæ, ¿e 
przez ostatni rok koszty 
obs³ugi sieci wodno-kana-
lizacyjnej dziêki uspraw-
nieniom organizacyjnym 
zosta³y zmniejszone do mi-
nimum. 

Czynnikiem mog¹cym 
spowodowaæ obni¿kê cen, 
jest zwiêkszenie liczby od-
biorców wody i zwiêkszenie 
iloœci œcieków zlewanych do 
oczyszczalni. W przypadku 
odbioru œcieków sytuacja jest 
krytyczna. Bardzo du¿o osób  
swoje œcieki kieruje wprost 
do naszych rzek: Kamiennej 
i Ma³ej Kamiennej lub do 
strumieni i potoków. Czêsto w ro-
wach przydro¿nych p³ynie nie woda 
gruntowa lecz œcieki z pobliskich 
domostw, a ³¹ki to czêsto mokrad³a 
pochodzenia œciekowego. S¹ domy 
(np. wspólnoty mieszkaniowe), któ-
rych kanalizacja zosta³a pod³¹czona 
wprost do deszczówki, a dalej do 
rzek. A przecie¿ to zwiêkszenie 
iloœci œcieków dostarczonych do na-
szej oczyszczalni, czyli wiêksza ich 
sprzeda¿, ma bezpoœrednio wp³yw 
na cenê, im wiêcej bêdzie odprowa-
dzonych œcieków, tym cena bêdzie 
ni¿sza. 

Tu jeszcze raz nale¿y przypomnieæ, 
jakim b³êdem dla Piechowic by³o 
odst¹pienie od I etapu Karkonoskie-
go Systemu Wodoci¹gów i Kanalizacji 
i zaprzepaszczenie tym samym szan-
sy na  skanalizowanie w najbli¿szych 
dwu latach dalszej czêœci Piechowic 
³¹cznie z osiedlami. 

Wskazaæ nale¿y równie¿ , ¿e mimo 
zmiany taryfy za wodê i œcieki, ceny 
obowi¹zuj¹ce w naszym mieœcie nie 
s¹ na najwy¿szym poziomie. I tak 
dla przyk³adu ceny z innych miast i 
gmin:

cena netto za m3 
miasto woda œcieki 

Szklarska Porêba 4,63 z³ 3,98 z³

Jelenia Góra 3,55 z³ 3,65 z³

Podgórzyn 5,80 z³ 6,55 z³

Kowary 2,53 z³ 4,80 z³

T.K.

Kamienna zarybiona
W lipcu do Kamiennej w Piecho-

wicach wpuszczono 983 pstr¹gi po-
tokowe z od³owu kontrolowanego 
w Górzyñcu. Zarybienia dokona³ 
Okrêg PZW Jelenia Góra.

Apel Mieszkanki Piechowic
Do redakcji wp³yn¹³ apel jed-

nej z mieszkanek Piechowic, 
która zwraca uwagê wszystkim 
kalecz¹cym i oklejaj¹cym plaka-
tami drzewa na niew³aœciwoœæ ta-
kiego postêpowania. Drzewa nie 
s¹ s³upami og³oszeniowymi, nie 
oszpecajmy ich!

Do wszystkich kierujemy zatem 
apel: „Szanuj drzewa, oszczêdzaj 
je, aby „nie umiera³y stoj¹c”.
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Podczas sesji majowej zapadła 
pozytywna decyzja o zakupie no-
wego sprzętu dla Zakładu Usług 
Komunalnych. Radni przeznaczyli 
dotację na zakup nowej koparko-ła-
dowarki oraz samochodu osobowo-
-dostawczego. 

W czerwcu został ogłoszony prze-
targ na zakup samochodu osobowo-
-dostawczego, po przeanalizowaniu 
ofert, wybrano najkorzystniejszą.  W 
ciągu dwóch miesięcy (okres reali-
zacji) zostaniemy posiadaczami no-

Już wkrótce podobny pojazd pojawi się 
w Piechowicach i będzie służył mieszkańcom.

Nowy sprzęt w ZUK

wego samochodu Renault Master 
(skrzynia aluminiowa, podwójna ka-
bina, rok produkcji 2008), a więc we 

Chcesz mieæ przy swym domku schludnie,
Wezwij ZUK, a bêdzie cudnie,
Tanio, szybko i przyjemnie
ZUK posprz¹ta, Ty siê zdrzemniesz.
Chcesz siê pozbyæ brudów z bruku,
To nie zwlekaj – dzwoñ do ZUK-u.
Czysto, szybko i rzetelnie.
Tanio prace ZUK podejmie.

Zak³ad Us³ug Komunalnych w Piechowicach, 
aby zwiêkszyæ swoje dochody i zaspokoiæ potrzeby 
mieszkañców, wprowadza do swej dzia³alnoœci 
dodatkowe – nowe us³ugi. 

I tak informujemy, ¿e od 1 lipca br. 
wprowadziliœmy now¹ us³ugê cmentarn¹ – opieka 
nad grobami. 

Proponujemy wszystkim chêtnym oraz osobom, 
którym nie starcza si³ na porz¹dkowanie grobów 
swoich bliskich, o skorzystanie z naszej oferty. 
Wykonujemy prace  takie jak:                      

–  mycie nagrobków, sprz¹tanie wokó³ grobu, 
woskowanie pomnika, zapalanie zniczy, 
dekoracje grobu oraz inne indywidualnie 
okreœlone prace. Ceny za te us³ugi nie s¹ 
wygórowane, kszta³tuj¹ siê na poziomie 20,- z³, 
oczywiœcie im czêœciej wykonywana jest us³uga 
tym cena jest ni¿sza. Pe³ny cennik wywieszony 
jest w gablocie przy kaplicy cmentarnej, jak 
równie¿ w siedzibie ZUK przy ul. Bocznej 15. 

Uchwa³¹ Rady Miasta z  10 lipca br. wprowadzono 
równie¿ ceny na us³ugi komunalne dla osób 
fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie:

wrześniu na naszych ulicach pojawi 
się nowy pomarańczowy samochód.  
Pojazd ma zastąpić dotychczasowy 
samochód Żuk, który niestety nie 
przeszedł pozytywnie bieżących ba-
dań technicznych, a koszty naprawy 
przewyższają jego wartość.

W następnej kolejności będzie-
my ogłaszać przetarg na zakup 
nowej koparko-ładowarki, musimy 
najpierw uzyskać kredyt na zakup 
tego sprzętu. Mamy nadzieję, że 
będzie można prowadzić rozmowy 
już we wrześniu, a w październiku 
trafi on do ZUK-u.

 Kierownictwo ZUK

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH  
ŒWIADCZY DODATKOWE USŁUGI

– wynajmu koparki, wynajmu ci¹gnika, 
wynajmu wywrotki,

– wynajmu pracownika do robót 
ogólnobudowlanych, robót instalacji 
sanitarnych, robót drogowych i sieci wodno-
kanalizacyjnych,

– prac zwi¹zanych z czyszczeniem nawierzchni 
drogowej (chodnikowej)

– prac zwi¹zanych z utrzymaniem 
trawników. 

Po rozpoznaniu cen na rynku jeleniogórskim 
stwierdzamy, ¿e ceny na te us³ugi, s¹ cenami 
umiarkowanymi. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
do korzystania z us³ug ZUK-u, a my do³o¿ymy 
wszelkich starañ, aby us³ugi te by³y wykonywane 
rzetelnie i profesjonalnie. 

Nadmieniamy, ¿e pracownicy obs³uguj¹cy w/
w sprzêt, s¹ fachowcami z d³ugoletnim sta¿em 
i prace przez nich wykonywane, bêd¹ przez 
Zleceniodawcê – Pani¹/Pana na pewno dobrze 
ocenione. 

                                                                                           Zapraszamy 
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6 maja zosta³o wszczête postê-
powanie administracyjne w sprawie 
wydania decyzji o œrodowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacjê 
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na „Bu-
dowie budynku produkcyjno-magazyno-
wego wraz z infrastruktur¹ technicz¹ i 
uk³adem komunikacji przy ul. Jelenio-
górskiej w Piechowicach.”

Obwieszczenie o tym informuj¹ce 
pojawiło się na s³upach i tablicach 
og³oszeniowych w mieście. Znajdu-
je siê ono równie¿ na piechowickiej 
stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej. Z wnioskiem wyst¹pi³a Mirella 
Antoszewska-Pracownia A3, dzia³aj¹ca 
z upowa¿nienia Pani Barbary Urba-
niak-Marconi. To na dzia³ce bêd¹cej 
jej w³asnoœci¹ ma byæ prowadzo-
na inwestycja. Przedsiêwziêcie jest 

Rozbudowa w œrodku miasta

zgodne z planem zagospodarowania 
przestrzennego i obejmuje budowê 
zak³adu produkuj¹cego ceramikê 
u¿ytkow¹ w zakresie dekorów. For-
malnie nie ma ono nic wspólnego ani 
z Ceramik¹ Marconi, ani z Polcolori-
tem.

– ¯aden z naszych zak³adów nie 
bêdzie rozbudowywany. Ta inwestycja 
nie dotyczy grupy kapita³owej – infor-

muje W³odzimierz Hajduk, prezes 
Polcoloritu.

Otoczenie planowanej inwestycji 
stanowi¹: od po³udnia – zak³ad Ce-
ramika Marconi; od wschodu – te-
reny nieu¿ytków przeznaczone pod 
zainwestowanie w ramach Kamien-
nogórskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej Ma³ej Przedsiêbiorczoœci; od 
pó³nocy – teren zarezerwowany pod 
obwodnicê miasta; od zachodu – uli-
ca Cmentarna, za któr¹ zlokalizowa-
ne s¹ nieu¿ytki. 

Na podstawie za³¹czonej do wnio-
sku informacji inwestycja ta nale¿y 
do rodzaju przedsiêwziêæ mog¹cych 
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. 
Aby mo¿na by³o rozpocz¹æ budowê 
konieczne bêdzie wykonanie raportu 
oddzia³ywania na œrodowisko, uzyska-
nie opinii sanepidu, starostwa i burmi-
strza. PóŸniej konieczne bêdzie jeszcze 
uzyskanie zgody na budowê. Wszystkie 
formalnoœci potrwaj¹ kilka miesiêcy.

Obok Ceramiki Marconi ma powstać nowy 
zakład. Procedury trwają.

„...Burmistrz Miasta Piechowi-
ce informuje o rozpoczêciu pro-
cedury udzia³u spo³eczeñstwa 
w postêpowaniu w sprawie wyda-
nia decyzji o œrodowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizacjê 
przedsiêwziêcia polegaj¹cego na: „...
Budowie budynku produkcyjno – magazy-
nowego ... przy ul. Jeleniogórskiej w Pie-
chowicach...”

Takie obwieszczenia w czerwcu mo-
gli przeczytaæ mieszkañcy na s³upach 
i tablicach og³oszeniowych.

O rozpoczêciu procedury udzia³u 
spo³eczeñstwaw rozpoczynaj¹cym siê 
postêpowaniu dowiedzia³em siê z ta-
blicy og³oszeñ (potrz¹œniêty przez 
znajomego), mimo ¿e jestem rad-
nym najbli¿ej po³o¿onego w stosun-
ku do planowanej inwestycji Osiedla 
M³odych, zawsze ¿ywo interesuj¹cym 
siê sprawami Ceramiki Marconi.

Do Rady Miasta dotar³a tylko myl-
na wiadomoœæ, ¿e bêdzie tam utwar-
dzany teren. Do Komisji zajmuj¹cej 
siê rozwojem miasta nie przekazano 
¿adnej informacji. Komisjê zajmuj¹c¹ 
siê ochron¹ œrodowiska nie informo-

SPOTKANIE
Radny Osiedla Młodych Lech 

Rębisz zaprasza mieszkańców 
swojego okręgu wyborczego oraz 
wszystkich zainteresowanych na 
spotkanie w sprawie teraźniejszo-
ści i przyszłości Naszego Osiedla 
oraz na dyskusje o pozostałych 
sprawach samorządowych. Spo-
tkanie odbędzie się w Gimnazjum, 
1 sierpnia (piątek) o godz. 18.00.

Radni nieporadni 
czy niedoinformowani?

wano w tej sprawie. W BIP-ie ogłosze-
nie w tej sprawie bardzo trudno jest 
znaleźć.

Kierownik w³aœciwego referatu 
niefrasobliwie stwierdza: „Spe³ni³em 
ustawowe wymagania polegaj¹ce na 
wywieszeniu informacji na s³upach i 
tablicach og³oszeniowych”...

Mia³em dobê na jak¹kolwiek 
ingerencjê w tej sprawie. Pozbiera³em 
uwagi oraz wnioski dotycz¹ce 
uwarunkowañ œrodowiskowych plano-
wanej inwestycji, która jak s³ysza³em 
mia³a powstaæ na Ukrainie. Niedaw-
no powierzono mi funkcjê Prezesa 
Stowarzyszenia Piechowice, zatem 
po porozumieniu z Zarz¹dem tego 
Stowarzyszenia z³o¿y³em w ostatniej 
chwili (termin mija³ 26 czerwca) pi-
smo z zebranymi uwagami.

A oto wstêpna czêœæ tego doku-
mentu:

„Po zapoznaniu siê z wnioskiem in-
westora, Stowarzyszenie Piechowice 
uwa¿a, ¿e inwestycja ta na wskazanym 
terenie w ogóle nie powinna powstaæ. 
Usytuowanie w pobli¿u centrum mia-
sta oraz osiedla domków jednorodzin-

nych, szko³y, hali i stadionu sportowe-
go, cmentarza, u¿ytków leœnych i rol-
nych du¿ego zak³adu chemicznego 
Ceramika Marconi jest ju¿ powa¿nym 
b³êdem urbanistycznym…  Pog³êbianie 
tych b³êdów poprzez budowê dalszych 
zak³adów tego typu w tym miejscu jest 
niedopuszczalne…”

Nadzieje Piechowiczan na miejsca 
pracy, dobre zarobki i wsparcie dla 
miasta przez tak powa¿nego inwesto-
ra okaza³y siê p³onne.”

Czy tak jak poprzednio mieszkañcy 
naszego miasta, pospo³u z Rad¹ Mia-
sta bêd¹ pozbawieni wszelkiego 
wp³ywu na to, co wokó³ nich siê budu-
je i jak bêdzie wygl¹daæ w przysz³oœci 
Ich Miasto?

Radny Lech Rêbisz
(skrót redakcji)
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Rozpoczynamy publikacjê najwa¿niejszych informacji 
dotycz¹cych naszego miasta i jego mieszkañców. W tym 
numerze kilka s³ów o dzia³alnoœci gospodarczej.

Na koniec czerwca br. w Piechowicach by³y zarejestrowa-
ne 614 podmioty gospodarcze podlegaj¹ce wpisowi do ewi-
dencji dzia³alnoœci gospodarczej prowadzonej przez gminy. 
Ponadto niektóre przedsiêbiorstwa podlegaj¹ zg³oszeniu 
do Krajowego Rejestru S¹dowego i do innych ewiden-
cji (np. hotele- do rejestru Urzêdu Marsza³kowskiego). 
Podmioty w naszej gminnej ewidencji to czêsto jednooso-
bowe firmy, które kieruj¹ swoj¹ 
ofertê do innych firm i ludnoœci. 
W tym roku zarejestrowano 48 no-
wych firm, z których 14 skorzysta³o 
ze zwolnienia od op³aty za wpis 
do ewidencji (100 z³). Zgodnie 
z uchwa³¹ Rady Miasta Nr 231/
XLVI/2006 z 14 marca 2006 r. 
nie pobiera siê op³aty od osób 
rejestruj¹cych siê po raz pierwszy. 
Nowi przedsiêbiorcy najczêœciej 
deklarowali dzia³alnoœæ w zakre-
sie us³ug, budownictwa i handlu 
stacjonarnego. Zarejestrowanie 
dzia³alnoœci upowa¿nia do pro-
wadzenia w³asnego biznesu na 
terenie ca³ego kraju; mo¿na 
rejestrowaæ siê w kilku bran¿ach. 

 Wielu cennych, aczkolwiek 
podawanych z opóŸnieniem infor-
macji  o dzia³alnoœci gospodarczej 
dostarczaj¹ roczniki statystycz-

W Piechowicach w ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej jest zarejestrowanych 
ponad 600 podmiotów.

Portret statystyczny 
Piechowic  

ne GUS. Wedle ostatniej informacji (lipiec 2006) mia-
sto dysponowa³o 679 miejscami noclegowymi, a w ca³ym 
2006 r. udzielono 64.541 noclegów (przy czym ka¿dy goœæ 
zostawa³ œrednio na 2-3 noclegi). 

Przypominamy, ¿e od 1 stycznia 2008 r. obowi¹zuje 
nowa Polska Klasyfikacja Dzia³alnoœci znana pod nazw¹ 
PKD 2007. Wszyscy przedsiêbiorcy powinni dostosowaæ 
wpis do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej do nowych 
kodów PKD. Powinni to zrobiæ sukcesywnie do koñca 
grudnia 2009 r. 

Obowi¹zek zmiany wynika to z rozporz¹dzenia Rady 
Ministrów w sprawie PKD (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 
1885). Zmiana klasyfikacji jest wynikiem dostosowania 
statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów 
obowi¹zuj¹cych na poziomie œwiatowym. Dodatkowo ze 
wzglêdu na du¿e tempo zmian zachodz¹cych we wszyst-
kich obszarach gospodarki oraz rozwój nowych dziedzin, 

Przedsiêbiorcy przechodz¹ 
na PKD 2007

szczególnie zwi¹zanych z us³ugami oraz technologiami 
informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach 
PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakoœci klasyfikacji w 
kontekœcie opisywanej rzeczywistoœci gospodarczej. Warto 
w tym miejscu wspomnieæ, ¿e PKD 2007, podobnie jak po-
przednie klasyfikacje, nieco ró¿ni siê od klasyfikacji unij-
nej.

Zaœwiadczenia wydane przed 1 stycznia 2008 (oraz 
symbole PKD 2004) bêd¹ obowi¹zywa³y do dnia 31 
grudnia 2009 r., niemniej jednak od 2 stycznia 2008 r. 
przedsiêbiorcy dokonuj¹cy zg³oszenia jakichkolwiek 
zmian we wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej 
zobowi¹zani s¹ jednoczeœnie aktualizowaæ przedmiot 
dzia³alnoœci zgodnie z now¹ klasyfikacj¹ PKD 2007.

Na stronach internetowych Urzêdu Statystycznego 
www.stat.gov.pl dostêpna jest wyszukiwarka klasyfikacji 
PKD 2007 oraz podany jest sposób przejœcia z PKD 2004 
na PKD 2007. Informacji udziela równie¿ Urz¹d Miasta 
(pok. nr 1, tel. 075 75 48 921).

D. Iwanek

PIECHOWICE W LICZBACH
28 – tyle obiektów noclegowych znajduje siê w 

Piechowicach (w tym hotele: Las i Barok)
17  – tyle jest sklepów spo¿ywczych (wszystkie z ze-

zwoleniem na sprzeda¿ alkoholu)
16  – tyle mamy punktów gastronomicznych (w tym 

15 z zezwoleniem na podawanie alkoholu)

(mk)
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Do koñca sierpnia w jeleniogór-
skim Muzeum Karkonoskim mo¿na 
ogl¹daæ wystawê „Najwa¿niejsze od-
krycia archeologiczne w regionie je-
leniogórskim”. Niew¹tpliwie atrakcj¹ 
tej ekspozycji jest prezentacja z³otych 
monet z tzw. skarbu piechowickiego.

Skarb znaleziony zosta³ przypadko-
wo podczas robót drogowych w Pie-
chowicach w 1979 roku. Z³ote mone-
ty znajdowa³y siê w glinianym garnku 
i próbowano je przew³aszczyæ. Dopie-
ro wyrokiem s¹dowym zosta³y prze-
kazane do muzeum. Zbiór liczy 94 
monety z okresu od XV do XVII wie-
ku. Najwiêksza iloœæ monet pocho-
dzi z Niderlandów, s¹ to 42 dukaty. 
S¹ tam równie¿ monety hiszpañskie, 
tureckie, w³oskie. 16 z nich pochodzi 
z mennic niemieckich, 8 dukatów z 
mennic wêgierskich.

Najwczeœniejsza moneta z tego 
znaleziska to z³oty dukat Macie-
ja Korwina (1458-1490) oraz dukat 
pochodz¹cy z roku 1497 powsta³y w 
mennicy dzia³aj¹cej w Hamburgu. 
NajpóŸniejsze monety to dukat z Ni-

Na wystawie eksponowanych jest 12 dukatów. 
Najstarszy pochodzi z Wêgier i datowany jest na 
1458 rok. Oprócz dukatów polskich s¹ równie¿ 
monety niderlandzkie, niemiecka, turecka, 
hiszpañska i austiacka.

Skarb piechowicki 
w Muzeum Karkonoskim

Naczynia z Cichej Doliny. Na wystawie mo¿na równie¿ zobaczyæ znalezione na terenie Cichej Do-
liny fragmenty naczyñ œredniowiecznych z XIV i XV wieku.

derlandów z 1642 roku oraz dukat 
ksiêcia saskiego Jana Jerzego (1611-
-1656). S¹ tu równie¿ monety polskie 
z mennicy gdañskiej: dukat Zygmunta 
III Wazy z 1652 roku oraz W³adys³awa 
IV z 1638 r.

Wystawa bêdzie czynna do koñca sierpnia. Mo¿na j¹ zobaczyæ od wtorku do 
pi¹tku w godz. 9-16, a w soboty i niedziele w godz. 10-16. Bilet normalny kosztuje 
6 z³. W niedzielê wstêp wolny.

W Piechowicach po raz pierwszy 
dokonano kompleksowej kontroli 
obiektów nie bêd¹cych obiektami ho-
telarskimi, a œwiadcz¹cymi us³ugi ho-
telarskie. Podstaw¹ do dokonania ta-
kiej kontroli jest art.38 ust. 3 oraz art. 
40 ust. 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. 
o us³ugach turystycznych (tj. Dz. U. z 
2004 r. Nr 233, poz. 2268 ze zm.) oraz 
rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki 
i Pracy z dnia 19.08.2004 r. w spra-
wie obiektów nie bêd¹cych obiekta-
mi hotelarskimi i innych obiektów, w 
których s¹ œwiadczone us³ugi hotelar-
skie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 
ze zm.). Warto zaznaczyæ, ¿e opraco-
wana przez Ministerstwo Gospodar-
ki „Strategia rozwoju turystyki na lata 
2007-2013” wskazuje, ¿e do kompe-
tencji gmin w zakresie turystyki nale¿y 
m.in.:„ewidencji pó³ biwakowych i in-
nych obiektów, w których œwiadczone 
s¹ us³ugi hotelarskie i prawo kontro-
lowania ów, w których s¹ œwiadczone 
us³ugi hotelarskie”. 

Komisja powo³ana do dokona-

W Piechowicach jest 969  miejsc 
noclegowych dla turystów!

nia kontroli tych¿e obiektów w 
sk³adzie: Danuta Iwanek, Marta 
G³owala, Rados³aw Bieniek dokona³a 
przegl¹du wszystkich pomieszczeñ i 
urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad kon-
trolowanych obiektów, wydaj¹c nie-
kiedy zalecenia. Wszystkie obiekty 
poddane kontroli i  ujête w ewidencji 
dzia³alnoœci gospodarczej Gminy Pie-
chowice, bêd¹ bezp³atnie reklamowa-
ne na stronie internetowej www.pie-
chowice.pl, w folderach i materia³ach 
wydawanych przez Urz¹d Miasta Pie-
chowice, jak równie¿ w materia³ach 
promocyjnych wydawanych wspólnie 
ze Zwi¹zkiem Gmin Karkonoskich. 
Niebawem wydany zostanie w nowej 
formule folder „Gdzie spaæ? Wo szla-
fen?” w nak³adzie 30 000 egzempla-
rzy. 

W Piechowicach poza hotelami: 
„Las” z 400 miejscami noclegowymi, 
„Barokiem” z 30 miejscami, „Silesi¹” 
z 44 miejscami (48,91% wszystkich 
miejsc noclegowych) oraz schroniska-
mi: „Kochanówka” z 12 miejscami i 

PTSM „Z³oty Widok” z 50 miejscami 
(schroniska – 6,4% ogó³u miejsc noc-
legowych), jeszcze 23 obiekty œwiadcz¹ 
us³ugi hotelowe z liczb¹ 433 miejsc noc-
legowych, co stanowi 44,69% wszyst-
kich miejsc. Gmina Piechowice mo¿e 
siê wiêc pochwaliæ 969 zewidencjono-
wanymi miejscami noclegowymi! 

Powy¿sza krótka analiza wskazu-
je na zró¿nicowanie bazy noclegowej 
co  sprawia, ¿e dysponujemy miejsca-
mi noclegowymi na ka¿d¹ kieszeñ, za-
równo dla bardziej wymagaj¹cych tu-
rystów, którzy zapewne wybior¹ hote-
le, jak i dla mniej zamo¿nych turystów, 
którym oferujemy spor¹ iloœæ miejsc 
noclegowych w innych obiektach ho-
telarskich oraz schroniskach. Tê bazê 
wybior¹ zapewne rodziny z dzieæmi, 
studenci, m³odzie¿. Piechowice mog¹ 
walczyæ wiêc o ka¿dego klienta – 
turystê: biznesmena, studenta, ucznia, 
rodzinê z dzieæmi czy amatora agrotu-
rystyki. To wielki atut gminy Piechowi-
ce, który czas zacz¹æ wykorzystywaæ!

W³aœcicielom wszystkim obiektów 
¿yczymy braku miejsc z powodu nad-
miernej liczby turystów!

Z turystycznym pozdrowieniem 
Radek Bieniek
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7 czerwca w godzinach od 15.00 do 
21.00 na terenie oœrodka Agroturysty-
ka „Zielone Wzgórze” w Piechowicach 
- Micha³owicach przy ulicy Kolonijnej 
odby³ siê „Piknik Mamy, Taty i Dziec-
ka” zorganizowany ju¿ po raz czwar-
ty przez Stowarzyszenie Piechowice. 
Wspó³organizatorami byli: Rada Osie-
dla Micha³owice, Urz¹d Miasta Pie-
chowice oraz Radni miasta Piechowi-
ce.

Celem imprezy by³a promocja zdro-
wego, ciekawego i aktywnego sposobu 
spêdzania wolnego czasu dzieci i ich ro-
dzin oraz zapobieganie uzale¿nieniom 
wœród dzieci i m³odzie¿y. 

Organizatorzy chcieli równie¿ 
zaproponowaæ alternatywne formy 
pêdzania wolnego czasu integruj¹ce 
rodziny  i rozwijaj¹ce  zainteresowa-
nia sportowe i turystyczne, co stanowi 
skuteczn¹ przeciwwagê dla u¿ywania 
substancji psychoaktywnych.

PIKNIK 
w „Zielonym Wzgórzu”

Uczestnicy pikniku dobrze siê bawili. Fot. Daniel Potkañski

W programie znalaz³y siê:
• Konkursy i zabawy (serso, rzu-

ty do kosza, rodzinne skoki na ska-
kance, siatkówka pla¿owa, rzut bere-
tem) dla dzieci i ca³ych rodzin, któ-
re prowadzi³ p. Jarek Zawiœlañski przy 
wspó³pracy p. Marioli Zawiœlañskiej i 
harcerzy z 24 Dru¿yny Wêdrowniczej 
„Obie¿yœwiaty”.

Zabawy odbywa³y siê symultanicz-
nie, na piêciu stanowiskach, ka¿da 
dru¿yna otrzymywa³a kartê na zbiera-
nie punktów z poszczególnych kon-
kurencji. Oko³o godziny 18.30 mia³o 
miejsce og³oszenie wyników i dekora-
cja zwyciêzców. W rywalizacji w kon-
kurencjach rodzinnych wziê³o udzia³ 
ogó³em oko³o 40 osób.

• Loteria fantowa, której organiza-
torem i koordynatorem by³a El¿bieta 
Polañska przy wsparciu Alicji Kara-
czun, Debory Polañskiej i Joanny 
Polañskiej. 

Loteria zosta³a zorganizowana 
dziêki tym, któ-
rzy zafundowali 
atrakcyjne fanty. 
Wœród g³ównych 
fundatorów fan-
tów w tym roku 
byli: Jelenia Plast, 
Bar u Jolki, Szkla-
na Manufak-
tura z Piecho-
wic, Mistrz Gra-
wer Ma³gorzata 
Sztabiñska, Ap-
teki Pañstwa 
KuŸniarów, Alicja 
Karaczun, Rad-
ny Leszek Maraœ 

Pan Marcin Zawi³a pose³ Ziemi Jele-
niogórskiej da³ sygna³ do rozpoczêcia 
rywalizacji w turnieju osiedlowym w 
sportach ekstremalnych w trzecim 
dniu „Kryszta³owego Weekendu”. 
Goœæmi turnieju oprócz Pana Pos³a 
M. Zawi³y byli tak¿e: burmistrz Z. Gra-
bias-Baranowska i zastêpca burmistrza 
K. Raczek. 

Rywalizowano w konkurencjach: 
jazda na quadach, wspinaczka na 
œciance, gigantyczne pi³karzyki,  strze-

Osiedle Piastów na medal!
lanie z ³uku, broni pneumatycznej, 
szukanie i rozbrajanie min, narty wie-
losobowe, biegi na beczce i w wor-
kach. 

Najlepsza okaza³a siê dru¿yna z Pia-
stowa z kapitanem Panem  radnym 
Bronis³awem Dani³o, która zdoby³a 
najwiêksz¹ liczbê punktów i puchar 
ufundowany przez burmistrza mia-
sta. Na drugim miejsce uplasowa³a siê 
dru¿yna  KS Lechii Piechowice, a na 
trzecim reprezentacja Górzyñca.

£¹cznie wyst¹pi³o dziesiêæ dzie-

siêcioosobowych dru¿yn, w tym Urzêdu 
Miasta, Rady Miasta, Radnego Mazura 
z  Piechowic Dolnych, Stowarzyszenia 
Piechowice, Przedszkoli, Micha³owic, 
Seniorów. 

Turniej przygotowa³ Klub Grañ z 
Karpacza a jego miejscem by³ teren 
szko³y podstawowej. 

Obserwatorzy imprezy mogli 
zauwa¿yæ, ¿e dru¿yny KS Lechii, Rady 
Miasta i Urzêdu Miasta wyst¹pi³y w 
jednakowych kolorowych koszulkach 
ze swoimi emblematami i zgodnie 
orzekli, ¿e jest to pierwsza tego typu 
impreza w naszym mieœcie i warto j¹ 
w przysz³ym roku powtórzyæ.  

oraz inni anonimowi darczyñcy, któ-
rym serdecznie dziêkujemy.

Sprzedano 107 losów, ka¿dy po 5 z³ 
i ka¿dy wygrany.

• Punkty gastronomiczne: S³odka 
Chwilka, T³usta Chwilka, Wiej-
skie Jad³o zorganizowane przez  p. 
Agnieszkê Marciniak przy wspar-
ciu  Pañstwa Celiny i Edwarda Wrysz-
czów by³y czynne przez ca³y czas trwa-
nia imprezy. Nieodp³atnie serwowano 
przek¹ski i s³odkoœci oraz napoje, któ-
re zosta³y przygotowane lub zafundo-
wane przez mieszkañców Micha³owic 
i Piechowic. G³ówne dania dostarczy-
li: DW „Kora” w Micha³owicach, Apar-
tamenty „Micha³ki”, Schronisko „Z³oty 
Widok” w Micha³owicach, Piekar-
nia „Halutek” z Piechowic, Pani Ha-
lina Wieczorek, Pani Ewa Mucharska, 
Pani Kasia Rêbisz, Pan Henryk Kozak i 
Pañstwo Wryszczowie

O  godz. 19.30 wyst¹pi³ zespo³u tañca 
ulicznego „Suicide Squad Attack” 
z Piechowic – wystêp sponsorowa³a 
Pani Barbara Vetter, mieszkanka 
Micha³owic.

Konferansjerk¹ imprezy zaj¹³ siê 
Pan Adam Spolnik, a oprawê muzyczn¹ 
zapewni³  p. S³awek S³upek..

Sprzêtu nag³aœniaj¹cego i muzycz-
nego u¿yczyli: Nadleœnictwo Szklarska 
Porêba oraz p. S³awek S³upek.

Ogólna liczba uczestników impre-
zy: oko³o 100 osób.

G³ówni sponsorzy: Urz¹d Miasta 
Piechowice, Stowarzyszenie Piechowi-
ce, Pani Barbara Vetter, Pani Halina 
Wieczorek, OW „Zielone Wzgórze”.

Dziêki zaanga¿owaniu organizato-
rów, pomocy sponsorów i aktywnoœci 
oraz iloœci uczestników, Piknik Mamy 
Taty i Dziecka spe³ni³ przedstawio-
ne powy¿ej cele, bêd¹c zarazem bar-
dzo udan¹, ró¿norodn¹ i integruj¹c¹ 
imprez¹.

El¿bieta Polañska
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Cyklobus na wakacje
Tradycyjnie jak co roku, w okre-

sie wakacji, w soboty, niedziele oraz 
w dni œwi¹teczne na liniê nr 15 (MZK 
Jelenia Góra) do Piechowic (przez 
Micha³owice) zostanie skierowa-
ny autobus przystosowany do prze-
wozu rowerów. Bilety za przewóz ro-
weru bêd¹ do nabycia u kierow-
cy w autobusie – op³ata wynosi 4 z³. 
Odjazd autobusu z przystanku Dwo-
rzec G³ówny PKP w Jeleniej Górze – 
11:20. Ponadto w okresie wakacji (li-
piec-sierpieñ), w soboty i niedziele 
PKS Jelenia Góra wprowadzi³ kursy cy-
klobusów do Jakuszyc przez Piechowi-
ce. Autobusy odje¿d¿aj¹ z Dworca PKS 
o godz.: 6:50, 9:50 i 14:05. Cena biletu 
do Jakuszyc wynosi 7,80 pln + 3,50 pln 
za przewóz roweru. 

FITNES Z ELEMENTAMI
 TAÑCA

Serdecznie zapraszamy piechowick¹ 
m³odzie¿ do udzia³u w zajêciach „Fit-
nes z elementami tañca”, które pro-
wadzone bêd¹ we wtorki i czwartki w 
godz. 16-18. Pierwsze zajêcia odbêd¹ 
siê ju¿  05.08.2008 r. i trwaæ bêd¹ do 
koñca tego roku. kalendarzowego. 
M³odzie¿y chcemy ofiarowaæ radoœæ 
i zabawê poprzez zajêcia ruchowe, ja-
kim jest taniec i jego ró¿ne formy.

Taniec uczy gracji i rozwija 
koordynacjê ruchow¹. Ma te¿ pozy-
tywny wp³yw na funkcjonowanie na-
szego organizmu.

W czasie zajêæ ruchowych bêdzie 
mo¿na wy³adowaæ nadmiar swo-
jej energii i mi³o spêdzaæ wolny czas 
wœród rówieœników.

Zapisy przyjmuje i szczegó³owych 
informacji udziela w Urzêdzie Mia-
sta– p. M. G³owala. pokój nr 9, tel. 
075 75 48 909

Warto by³o uczestniczyæ w 
zajêciach Akademii Po¿yte-
cznie Spêdzanego Czasu...

Wakacje zaczê³y siê nie tylko w 
szko³ach, ale równie¿ w Akademii 
Po¿ytecznie Spêdzanego Czasu.

Podczas uroczystego zakoñczenia 
roku szkolnego w Szkole Podstawo-
wej, Pe³nomocnik Burmistrza d/
s Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych i Narkomanii Wies³awa 
Rak wrêczy³a certyfikaty uczniom 
wyró¿nionym za aktywnoœæ i wzoro-
we zachowanie na zajêciach APSC. 
Wyró¿niono 15 uczniów, a nagrod¹ dla 
nich jest wyjazd na obóz letni nad  mo-
rze lub jezioro.

 Wyjazdy te s¹ finansowane z fundu-
szu na realizacjê Gminnego Programu 
Profilaktycznego.

¯yczê wszystkim uczestnikom Aka-
demii Po¿ytecznie Spêdzanego Czasu 
udanych wakacji i do zobaczenia we 
wrzeœniu.

W. Rak

Awansowali
Z okazji „Œwiêta Policji” awans na 

stopieñ starszego aspiranta otrzyma³ 
Pawe³ Zackiewicz. Dodatkowo nasz 
dzielnicowy uhonorowany zosta³ 
przez Burmistrza listem gratulacyj-
nym i nagrod¹ pieniê¿n¹. Awans na 
stopieñ podinspektora otrzyma³ rów-
nie¿ komendant komisariatu w Cie-
plicach Piotr Wa³czyk. Wszystkim po-
licjantom dziêkujemy za pe³nienie 
trudnej s³u¿by i ¿yczymy pomyœlnego 
wype³niania s³u¿by w ka¿dej sytuacji i 
wielu sukcesów w ¿yciu osobistym i za-
wodowym. 

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e w 
ka¿dy poniedzia³ek w Piechowicach 
dy¿ur pe³ni policjant z Komisariatu II 
w Jeleniej Górze Cieplicach od godz. 
14.00 do 16.00. Punkt przyjêæ mieœci 
siê w budynku dawnego komisariatu 
(obecnie MOPS) obok Urzêdu Mia-
sta – ul. ¯ymierskiego 49a.
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nicy przyjad¹ na metê ju¿ po godzi-
nie. Przez kolejne cztery godziny ko-
lejni bêd¹ doje¿d¿aæ do mety. Zapo-
wiada siê widowiskowy dzieñ dla sym-
patyków kolarstwa w Piechowicach. 
Dekoracjê najlepszych zaplanowano 
na godz. 17. Informacja o lokalizacji 
centrum wyœcigu i przebiegu trasy po-
jawi siê w sierpniu na stronie interne-
towej miasta oraz na stronie ograniza-
tora – Grabek Promotion: 

www.bikemaraton.com.

Po raz trzeci
Przez Piechowice bieg³a równie¿ trasa 

lipcowego wyœcigu Pêtla Karkonosko-Izer-
ska.  Wyœcig zagoœci³ w Piechowicach ju¿ 
po raz trzeci. 
KS Lechiê re-
prezentowali: 
Marek Galiñski 
(wygra³ wyœcig) 
i Krzysztof Ba-
ran (na zdj.). 
Więcej zdjęć 
z wyścigu na 
www.piechowi-
ce.pl w galerii.

jeleniogórskim gimnazjum o profilu spor-
towym. Ch³opak jest wszechstronnie uzdol-
niony sportowo: dobrze gra w pi³kê no¿n¹ 
i biega na nartach (w szkolnym Biegu Pia-
stów by³ najlepszym Piechowiczaninem).

* * *
Byæ mo¿e Radek pójdzie w œlady Ewy 

Szmel, która od wielu lat z powodzeniem 
reprezentuje Piechowice podczas biegów 
zajmuj¹c czo³owe lokaty. W ostatnim czasie 
Ewa (na zdj.) by³a najlepsza wœród kobiet 
w biegach ulicznych w Boles³awcu, w Bie-
gu Wa³ami Chrobrego w Kliczkowie i w bie-
gu ze Œwierzawy 
do Lubiechowej, 
gdzie odbywa³ siê 
V Zlot Czarownic. 
Dobre pozycje 
(pierwsza czwór-
ka w kategorii 
wiekowej) zajê³a 
równie¿ podczas: 
biegu na Œnie¿kê, 
Crossie Cieplic-
kim, biegu Szla-
kiem Agatowym 
i w maratonie w 
Boguszowie-Gor-
cach.

– Ten ostatni bieg odbywa³ siê w nocy z 
latarkami na morderczym dystansie 42 ki-
lometrów – mówi Ewa.

Wystartowała również w biegu górskim 
do kaplicy œw. Anny w Sosnówce, który 
odby³ siê 27 lipca.

Polski Zwi¹zek Kolarski wytypowa³ 
kadrê, która wyst¹pi na Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie. Wœród 11 
zawodników jest Marek Galiñski, 
reprezentuj¹cy barwy grupy JBG2-
-APC Presmet Lechia Piechowice.

Piechowice 
w Pekinie

Marek Galiñski, który właśnie po raz kolejny 
został mistrzem Polski, bêdzie reprezentowa³ w 
Pekinie barwy klubu JBG2-APC Presmet Le-
chia Piechowice.

Zapytaliœmy Marka Galiñskiego, 
który ju¿ po raz czwarty bêdzie 
reprezentowa³ barwy Polski na olim-
piadzie, o jego wra¿enia z poprzednich 
startów oraz oczekiwania zwi¹zanego 
z tegorocznym wystêpem.

„Mimo m³odego wieku (34 lata) 
jestem faktycznie jednym z wete-
ranów, jeœli chodzi o olimpijskie 
wystêpy. Pekin bêdzie moj¹ czwart¹ 
olimpiad¹. W pierwszej startowa³em 
jako niedoœwiadczony ma³olat, a teraz 
jako zawodnik z wieloletnim baga¿em 
doœwiadczeñ startowych. Pierwszy raz 
pojecha³em na igrzyska do Atlanty 
w 1996 roku. Olimpiada zrobi³a na 
mnie ogromne wra¿enie. To wielkie 
prze¿ycie zw³aszcza, ¿e zdarzy³o mi siê 
na pocz¹tku mojej kariery. PóŸniej 
by³em w 2000 roku w Sydney i nastêpnie 
w Atenach. Tam wystartowa³o wiêksze 
grono polskich kolarzy górskich, bo a¿ 
5 osób. Uda³o mi siê wtedy zaj¹æ zna-
komite 14 miejsce.

W tym roku liczê na powtórkê do-
brego miejsca sprzed 4 lat. By³bym za-
dowolony, gdybym dotar³ na metê w 
pierwszej 15-tce. By³by to bardzo do-
bry rezultat bior¹c pod uwagê dzisiej-
szy poziom polskiego i œwiatowego 
kolarstwa MTB”.

Więcej informacji sportowych
w internecie

www.kslechia.prv.pl

Na dobrego biegacza zapowiada siê 
Radek Paradowski z Piechowic. W dwóch 
pierwszych swoich powa¿nych biegach 
zaj¹³ miejsca na podium.

Radek reprezentuj¹c KS Lechia wygra³ 
Europejskie Biegi Uliczne w Boles³awcu. 
O 1 sekundê wyprzedzi³ drugiego zawod-
nika na mecie. W kolejnym biegu Cros-
sie Cieplickim, Radek by³ drugi. Wczeœniej 
startowa³ tylko w szkolnych zawodach w 
barwach Szko³y Podstawowej w Piechowi-
cach. Od nowego roku bêdzie siê uczy³ w 

Radek – m³ody, zdolny biegacz

Radek Paradowski mimo m³odego wieku ju¿ 
odnosi spore sukcesy.

Bike maraton w Piechowicach

W wyœcigu weŸmie udzia³ ca³a kolarska dru¿yna 
Lechii Piechowice. Fot. Daniel Potkański

30 sierpnia (w sobotê) w Piechowi-
cach odbêdzie siê wyœcig rowerowy z cy-
klu Bike Maraton. 

Tego dnia w mieœcie pojawi siê kil-
kuset zawodników, którzy bêd¹ jeŸdziæ 
po malowniczych trasach w okolicach 
Piechowic, w Górach Izerskich i Karko-
noszach.  Rowerowe miasteczko roz³o¿y 
siê ju¿ w pi¹tek. Start wyœcigu odbêdzie 
siê w sobotê o godz. 11. Pierwsi zawod-
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W lipcu 2008 r. ruszy³a akcja 
zajêæ finansowanych ze œrodków 
pochodz¹cych z Funduszu Zajêæ Spor-
towo-Rekreacyjnych dla Uczniów, na 
które Urz¹d Miasta pozyska³ œrodki fi-
nansowe z Ministerstwa Sportu i Tury-
styki.

Zapraszamy wszystkie dzieci i 
m³odzie¿ do czynnego udzia³u w 
zajêciach sportowych. Podczas waka-
cji proponujemy wyjazdy na basen do 
hotelu „Las” oraz badminton na Hali 
Sportowej przy Szkole Podstawowej w 
Piechowicach.

BASEN: WTOREK-CZWARTEK w 
godzinach 9.00 - 11.00.

BADMINTON: WTOREK godzi-
na 17.30 (pierwsze zajêcia - 5 sierpnia 
2008 r.)

FITNESS Z ELEMENTAMI 
TAÑCA: WTOREK godzina 16.00 
(pierwsze zajêcia – 5 sierpnia 2008 r.)

Zapisy na basen, badminton i fit-

Zajêcia sportowe dla dzieci 
i m³odzie¿y z Piechowic

ness – Urz¹d Miasta Piechowice, po-
kój nr 9, tel. 075/75 48 909.

Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny, z 
zapewnieniem profesjonalnej obs³ugi 
instruktorskiej. Warunkiem uczestnic-
twa jest deklaracja podpisana przez ro-
dziców oraz zapoznanie siê z regulami-
nem oraz systematyczne uczestnictwo.

Od wrzeœnia ruszamy z pi³k¹ no¿n¹, 
koszykówk¹, pi³k¹ siatkow¹, kara-
te i judo. Dla mi³oœników zimowego 
szaleñstwa – narciarstwo biegowe w li-
stopadzie i grudniu. 

Szczegó³owe informacje przeka-
zane zostan¹ we wrzeœniu w szko³ach 
oraz w kolejnych numerach Informa-
tora Piechowickiego.

Koszt ca³kowity zadania 53 500 z³ 
w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i 
Turystyki 26 000 z³.

Organizatorzy serdecznie zapraszaj¹ 
na zajêcia, takiej akcji jeszcze w naszym 
mieœcie nie by³o!

Og³oszenia
Dyrektor Piechowickiego Oœrodka 

Kultury og³asza konkurs ofert na wy-
najem lokalu handlowego zlokali-
zowanego w Piechowicach przy ul. 
¯ymierskiego 53 (osobne wejœcie na 
parterze budynku). Lokal przezna-
czony jest na dzia³alnoœæ handlow¹ 
typu: sprzeda¿ artyku³ów dekoracyj-
nych i plastycznych, szk³o, pami¹tki, 
bibeloty. Powierzchnia lokalu – 16 m2 
po kapitalnym remoncie. 

Oferty prosimy sk³adaæ w formie pi-
semnej w punkcie Informacji Turystycz-
nej Piechowice, ul. ¯ymierskiego 53 z 
podaniem proponowanej ca³kowitej 
kwoty brutto za 1 miesi¹c u¿ytkowania 
lokalu z dopiskiem „Dotyczy lokalu 
handlowego” w terminie do 20 sierp-
nia br.

Rozstrzygniêcie konkursu i 
og³oszenie wyników nast¹pi 21 sierp-
nia o godz. 10.00 w sali dydaktycznej 
Piechowickiego Oœrodka Kultury. Or-
ganizator konkursu zastrzega sobie 
mo¿liwoœæ uniewa¿nienia konkursu 
bez podania przyczyny.

*  *  *

OFERTA NA WAKACJE I NIE TYLKO, BO DO KOÑCA 
ROKU KALENDARZOWEGO 2008.

Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego znajduje siê w siedzibie 
Zak³adu Us³ug Komunalnych w Pie-
chowicach przy ul. Bocznej 15, pok. 
nr 6.

Wszelkie informacje w spra-
wie zagro¿enia powodziowego,
katastrof¹ budowlan¹, komu-
nikacyjn¹, epidemiologicznego, inne-
go zagro¿enia dla ¿ycia i zdrowia lu-
dzi powsta³ego na skutek dzia³alnoœci 
cz³owieka lub si³ przyrody, w przypad-
ku stwierdzenia obecnoœci na terenie 
miasta ¿ywego lub martwego zwierzêcia 
dzikiego nale¿y zg³aszaæ osobiœcie lub 
telefonicznie w godz. 7.00-15.00  tel.  
075 76 11 224, ca³odobowo  tel. kom. 
693 411 157.

Miejski Oœrodek Pomocy
Spo³ecznej w Piechowicach otrzy-
ma³ z Kuratorium Oœwiaty we Wroc³awiu 
cztery miejsca na bezp³atne kolonie w 
£ebie dla dzieci z najubo¿szych rodzin 
w terminie 16.08 – 29.08.br 

Z puli „sfinansowanie wypoczynku 
letniego dzieci z terenów wiejskich 
pochodz¹cych z rodzin o niskich do-
chodach, w tym dzieci by³ych pracow-

Wyjazdy kolonijne
ników Pañstwowych Przedsiêbiorstw 
Gospodarki Rolnej” przyznano na-
szej gminie piêæ miejsc kolonij-
nych w Oœrodku Kolonijno-Wczaso-
wym w Brennie. Organizator kolonii 
wyposa¿y ka¿de dziecko w wyprawkê 
w wysokoœci 80 z³ na zakup tenisó-
wek lub adidasów,  przyborów  toa-
letowych, rêczników, bielizny itp.) 
Turnus kolonijny trwaæ bêdzie od 
14.08.2008 do 27.08.2008 roku.

Ponad 80 harcerzy wyjecha³o 
10 lipca na obóz do miejscowoœci 
Wygnañczyce nad jeziorem. Wœród 
nich by³a ponad dwudziestoosobowa 
grupa z Piechowic.

Byli to harcerze z 8 Piechowickiej 
Dru¿yny Harcerskiej „Burza”. Przez 
trzy tygodnie bêd¹ wypoczywali nad 
jeziorem, ale i naucz¹ sie wielu prak-
tycznych rzeczy. W programie s¹ gry 
harcerskie i zabawy. Bêdzie nauka 

Harcerskie wakacje nad jeziorem
rozpalania ognisk, wi¹zania wêz³ów. 
Harcerze obóz zbuduj¹ sobie sami i 
bêd¹ spaæ pod namiotami.

Harcerze z jeleniogórskiego huf-
ca ZHP planuj¹ w tym roku kil-
ka obozów. Grupa najm³odszych 
wyjecha³a wczeœniej do Pobierowa. 
Odbêd¹ siê tak¿e wyjazdy na Mazu-
ry oraz do Siemaszyc. Wyjazd harce-
rzy dofinansowa³ urz¹d miasta z fun-
duszu rozwi¹zywania problemów al-
koholowych.

USŁUGI
POGRZEBOWE 

PIECHOWICE 
ul. Nowotki 1 

tel. (075) 76 11 983 
tel. kom. 505 111 529 
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Goœcie, turyœci i mieszkañcy Pie-
chowic zapewne mile bêd¹ wspominaæ 
tegoroczn¹ imprezê „Pod chmurk¹”. 
Dopisa³a pogoda, sponsorzy i uczest-
nicy. 

Obficie zastawiony by³ stó³ 
poczêstunkowy, a przy ognisku i dys-
kotece goœcie bawili siê do 22.30. 
Zwyciêzcom i uczestnikom gier i 
konkursów rozdano wiele nagród. 
G³ówna nagroda- weekend dla dwóch 
osób w hotelu „Las” trafi³a do uczest-
ników ze Strzelc Opolskich. 

Organizatorzy: Piechowicki Oœrodek 
Kultury i Stowarzyszenie Rozwoju Tu-
rystyki i  Promocji Miasta serdecznie 
dziêkuj¹:

Ewie Pop³awskiej- DW „Potok”,Jadwi-
dze Niedbalskiej- Szkolne Schronisko 
M³odzie¿owe „Z³oty Widok”,El¿biecie 
i Krzysztofowi Lenartom- Apartamenty 
„Micha³ki”, Jolancie Piwowarskiej- Bar 
„U Jolki”, Irenie i Eugeniuszowi Zielen-
kiewiczom- Hotel „Las”, Teresie i Ja-

Tegoroczna impreza „Pod chmurk¹” uda³a siê znakomicie. Fot. Daniel Potkański

S³onecznie 
„Pod chmurk¹”

nowi Kiperom, Dorocie Liszka- Hotel 
„Barok”,Agnieszce i Remigiuszowi Na-
dziejom- Willa „Akant”,Ma³gorzacie i 
Dariuszowi Reska- Pokoje goœcinne 
„Michalina”, Ma³gorzacie Janasz , Ha-

linie Wieczorek, Stra¿y Miejskiej w Je-
leniej Górze, Stowarzyszeniu KS „Le-
chia” i ZERiI -Klub Seniora” za wspar-
cie i pomoc w organizacji tej impre-
zy. A.K.
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Ostatni weekend lipca br. to 
jednoczeœnie ostatni dzieñ zajêæ wa-
kacyjnych organizowanych dla dzieci 
w Piechowickim Oœrodku Kultury. 

Wakacje na pó³metku

Piechowickie dzieci mia³y frajdê wspólnie siê bawi¹c.

W zajêciach uczestniczy³o codzien-
nie 16- 18 osób. Najwiêkszym powo-
dzeniem cieszy³a siê „kuchnia arty-
styczna” czyli muchomorki z pomi-

OBÓZ  
REKREACYJNO-

SPORTOWY SEKCJI 
SZACHOWO-BRYDŻOWEJ

Termin: od 8 do 17 sierpnia 2008 r. 
(od piątku do niedzieli)
Gdzie: Pojezierze Kaszubskie, jezioro 
i miejscowość Schodno w gm. Dzie-
miany (gdańskie)
Pełny koszt: 500 zł (dojazd, noclegi, 
pełne wyżywienie, zajęcia i inne atrak-
cje)
Motto: „Po takim treningu sięgniemy 
po najwyższe laury”

dorów, domki z her-
batników z mas¹ 
czekoladow¹ czy ko-
rale z makaronu. 

To, co najpierw 
z zaanga¿owaniem 
tworzono, póŸniej ze 
smakiem zjadano.

Nale¿y podkreœliæ, 
¿e wszystkie zajêcia 
organizowane w Pie-
chowicach w ramach 
dzia³añ „Wakacje 
2008” s¹ bezp³atne, 
co stanowi chlubny 
wyj¹tek w naszym re-
gionie. 

A.M Lech i Kasia Rębisz
kontakt tel. 606 29 40 76


