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Z prac burmistrza
Góry możliwości - miasto aktywności
– takie hasło od listopada b.r. będzie towarzyszyć promocji naszego miasta wszędzie tam, gdzie Piechowice będą reprezentowane. Pierwsza jego część znalazła
się (co z pewnością Państwo zauważyli)
na nowym banerze, który wita wjeżdżających do miasta z drogi krajowej nr 3,
a wkrótce pojawi się także na innych materiałach reklamowych.
Inne hasło: „Piechowice- Upice przekraczamy granice” towarzyszyć będzie
współpracy między naszym miastem
a czeskimi Upicami. Porozumienie w
tej sprawie podpisałam 18 listopada b.r.
Podziw czeskich gości wzbudził wodospad Szklarki i schronisko Kochanówka
a przyjemność dla podniebienia- nieznane w Czechach ruskie pierogi.
Z rzeczy materialnych Piechowice
wzbogaciły się o nową kładkę na Kamiennej, w listopadzie oddaną do użytku i w 80% wybudowaną ze środków pozabudżetowych oraz w nową nawierzchnię ul. Mickiewicza, która w ostatniej
chwili, przed pierwszym atakiem zimy,
została wylana. Do zamknięcia zadania
pozostały prace wykończeniowe, w tym
łącznik z pobliskim parkiem. Zadanie to
także uzyskało 80% dofinansowania ze
środków MSWiA.
Z własnych środków i dotacji WFOŚ
wybudowano i oddano w użytkowanie 1,2 km kanalizacji w Górzyńcu, co
zwiększy efekt ekologiczny oczyszczalni
ścieków, a 14 listopada b.r. rozpoczęto
finansowaną ze środków własnych miasta, oczekiwaną z dużą niecierpliwością
budowę wodociągu i kanalizacji ul. Norwida.
Najistotniejszą dla przyszłości Piechowic jest decyzja Rady Miasta o przystąpieniu do KSWiK, co stanie się w r. 2009,
a dalsza kanalizacja miasta ma szansę
być realizowana od r.2010 Do tematu
powracać będziemy w najbliższym czasie
wielokrotnie.
Listopad to miesiąc przedkładania
Radzie Miasta budżetu na rok następny, co też w przewidzianym terminie się
stało. Jak on się przedstawia, proszę czytać na str. 3. Na własne oczy możecie się

Państwo przekonać, jak ważną jest każda
złotówka wpływająca do budżetu miasta
i jak rozważnie trzeba te złotówki wydawać.
Bardziej szczegółowe dane nie tylko
o budżecie można znaleźć w Biuletynie
Miasta Piechowice. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie dane o pracy UM, które powinny być przekazywane mieszkańcom znaleźć można właśnie w BIP-ie!
I proszę sobie przypomnieć, jak to jeszcze niedawno, nie można było tam znaleźć najistotniejszych informacji, np.
oświadczeń majątkowych niektórych
urzędników czy choćby zarządzeń burmistrza miasta. Przypominam, że w zakładce „burmistrz informuje” można
przeczytać szerzej o mojej i UM pracy.
Z ważnych listopadowych wydarzeń
wymienić muszę: udaną uroczystość
z okazji Dnia Niepodległości (w POK)
zorganizowane przez Z. Gasza podsumowanie sezonu turystyczno-ekologicznego 2008, debatę dot. budowy nowego
zakładu przemysłowego przy ul. Jeleniogórskiej a raczej burzliwą dyskusję nad
istniejącym już zakładem Marconi zainicjowaną przez Stowarzyszenie Piechowice.
W tej sprawie informuję, że aktualnie przyszły inwestor opracował „Raport
OOŚ dla przedsięwzięcia –budynku produkcyjno-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacyjnym”, który analizowany jest przez
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego oraz powiatowe służby sanitarne. Szerzej na ten temat w kolejnym IP.
W grudniu ukaże się wydanie świąteczne „Informatora Piechowickiego”
oraz piechowicki kalendarz na rok 2009,
który mieszkańcy Piechowic otrzymają
w prezencie, jeżeli tylko zgłoszą się po
jego odbiór do Urzędu Miasta, do czego
w drugiej połowie grudnia serdecznie
namawiam.
Z wyrazami szacunku
burmistrz Piechowic
Zofia Grabias-Baranowska

• • • Zaproszenie • • •
W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego w numerze październikowym „Informatora Piechowickiego” informujemy, że spotkanie z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych nagrodzonych w konkursie „Najbardziej
zadbany teren wokół naszej Wspólnoty” odbędzie się 10 grudnia br. o godz.
12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Zaproszenia na spotkanie zostaną doręczone Zarządom Wspólnot do 5
grudnia 2008 r. Serdecznie zapraszamy!
(xz)

Rada
uchwali³a...
• Opłata miejscowa
Nowa stawka podstawowa: 1,80 zł/
dzień pobytu dorosłych. Emeryci, renciści, kombatanci, dzieci i młodzież
ucząca się zapłacą 0,80 zł/ dzień. Inkasentami są gestorzy turystyki.
Ř Uchwała Nr 182/XXX/08 Rady
Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości
stawek opłaty miejscowej, terminów
jej płatności oraz zarządzania poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso

• Opłata targowa
Od nowego roku wyniesie 26 zł za
dzień handlu ze straganu. W uchwale znajduje się szczegółowy cennik.
Opłatę ściąga ZUK.
Ř Uchwała Nr 184/XXX/08 Rady
Miasta Piechowice z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty targowej na
terenie Miasta Piechowice

• Opłata za posiadanie psa
Za psa trzeba zapłacimy 26 zł rocznie. Opłatę należy uiścić bez wezwania do kasy ZUK w terminie do 15
marca.
Uchwała Nr 185/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października
2008 roku w sprawie ustalenia wysokości
stawki opłaty od posiadania psów)

• Podatek
od nieruchomości 2009
Grunty na prowadzenie działalności gospodarczej: 0,74 zł/m kw.; budynki mieszkalne: 0,62 zł/m kw., garaże 6,64 zł/m kw., budynki przeznaczone do działalności gospodarczej:
19,81 zł/ m kw. Uchwała przewiduje także inne kategorie przedmiotów
opodatkowania oraz zwolnienia od
podatku.
Uchwała Nr 192/XXX/08 Rady Miasta Piechowice z dnia 14 listopada 2008
roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Pełen tekst wszystkich uchwał
przeczytasz na stronie:

piechowice.bip.pbox.pl/public
Uchwały udostępnia także Biuro Rady Miasta w godzinach pracy
Urzędu Miasta.
Oprac. [mk]
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Przewidywane wydatki 2009

Na co wystarczy pieniędzy?
Czyli konstrukcja budżetu
na rok 2009
Budżet Miasta opiera się na zasadzie podobnej jak budżet każdego z nas. Ile „zarobimy” tyle możemy wydać. No
oczywiście można zaciągnąć kredyt, ale później trzeba go
spłacić.

Po pierwsze przewidywane dochody:
Planowane dochody budżetu

Jak widać z wykresu – aż 37% dochodów pochodzi
z podatków, głównie od nieruchomości. Zdecydowanie
najwięcej płacą go firmy (osoby prawne) – 82%, jest to
planowana kwota ponad 4 miliony złotych! Pozostałe 18%
pochodzi od osób fizycznych.
Stąd widać, że problemy finansowe dużych piechowickich firm, to także problem budżetu miasta (oczywiście
przede wszystkim pracujących tam osób). Przykładem
może być Olszyńska Fabryka Mebli, która na dzień dzisiejszy winna jest ponad 300 000 złotych. Mimo wpisu do
hipoteki nieruchomości, szanse na odzyskanie tych pieniędzy są znikome.
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – to 24 % planowanego budżetu. Kwota ta bierze się
stąd, że państwo dzieli się z gminami częścią zbieranych
podatków od osób fizycznych i osób prawnych. Im osoba prywatna lub firma więcej zarabia, tym więcej środków trafi do budżetu miasta. Ciekawostką jest, że niektóre podwrocławskie gminy specjalnie wabią bogate osoby,
aby przeniosły się do nich, gdyż zwiększa to budżet danej
gminy.
Dotacje celowe na zadania celowe i własne – 20% planowanego budżetu, to pieniądze przekazywane przez państwo m.in. na zasiłki, świadczenia rodzinne, prowadzenie
rejestru wyborców. Środki te można wydać tylko i wyłącznie na zadania zlecone.
Subwencja oświatowa – 12% planowanego budżetu – to
zaledwie około 50% środków, które potrzeba na bieżącą
działalność przedszkoli i szkół.
RAZEM PLANOWANE DOCHODY W ROKU 2009
TO 15 110 243 ZŁOTYCH.

Po drugie – wydatki:
PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA W 2009
ROKU TO: 16 090 243 ZŁOTYCH.

Jak widać brakuje 980 000 złotych. Braki te, na całe szczęście, wynikają z planowanych inwestycji w roku 2009 i pokryte zostać muszą z kredytu. Jeżeli jakaś inwestycja będzie
tańsza lub nie dojdzie do skutku, to kredyt będzie mniejszy.
Tak było m.in. w tym roku.
Tradycyjnie największe wydatki pochłonie oświata i wychowanie razem ze świetlicą szkolną – blisko 40% wydatków (6 mln 361 tysięcy). Zwiększone koszty to efekt podwyżek w oświacie i planów inwestycyjnych związanych z budową boiska przy SP-1 oraz planowanej termomodernizacji.
Miejsce drugie w planowanych wydatkach to pomoc społeczna – około 16% budżetu. 15% i 14% to administracja
publiczna (Rada Miasta, Urząd Miasta, promocja, „Kryształowy Weekend”) i gospodarka komunalna z ochroną środowiska.
Wybrane planowane wydatki:
– oświetlenie miasta 387 600 złotych; – dopłata do MZK
315 000 złotych; – oczyszczanie miasta 240 000 złotych, –
gospodarka odpadami 100 000 złotych.
Reasumując: dochody miasta Piechowice nie są duże
(np. Szklarska Poręba planuje w 2008 roku prawie 19 mln
dochodu). Większość dochodów pochodzi z podatków od
nieruchomości osób prawnych (piechowickich zakładów)
i części podatków płaconych fiskusowi.
Wydatki w 80% kierowane muszą być na bieżącą działalność Miasta. Pozostałe 20 % to planowane tzw. wydatki
majątkowe – zakupy inwestycyjne i inwestycje. Jest to kwota niewielka i bez starań urzędu o środki zewnętrzne, starczyłoby tylko na niewielkie inwestycje. W roku 2008 ponad
50% kosztów największych inwestycji i remontów pochodziło ze zdobytych środków zewnętrznych. Podobnie w roku
2009. Na większość ważnych inwestycji planujemy pozyskanie środków zewnętrznych.
Mimo podobnych kłopotów z pieniędzmi (budżetem) jakie ma większość mieszkańców, staramy się jak najlepiej gospodarować funduszami, aby przybywało inwestycji w mieście a dług był jak najmniejszy.

Budżet miasta w ujęciu procentowym
dochody z podatków i opłat

37,0%

udział w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

23,7%

wpływy jednostek budżetowych

1,4%

sprzedaż majątku gminy

4,6%

inne wpływy

1,4%

subwencja oświatowa

12,3%

dotacja na zadania celowe

19,6%
100,0%
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Nowy etap współpracy polsko-czeskiej
Pociągi wróciły
Przywrócone zostały połączenia kolejowe na trasie Piechowice – Szklarska Poręba. Wcześniej,
z powodu remontu torowiska, były
na pewien czas zawieszone. Pasażerowie byli dowożeni autobusami.
Były dni, kiedy konieczne było podstawianie nawet dwóch autobusów,
gdyż pasażerów było tak wielu.
PKP zapowiada korzystne zmiany w rozkładzie jazdy. Planuje się
zwiększenie połączeń między Piechowicami a Szklarską Porębą i Jelenią Górą.

Michałowice i Górzyniec
najpierw
Wraz z początkiem intensywnych
opadów śniegu, do pracy ruszyły
dwa zestawy ZUK do odśnieżania.
W pierwszej kolejności odśnieżane są główne drogi i osiedla, gdzie
spada najwięcej śniegu: Michałowice i Górzyniec. W drugiej kolejności odśnieżane są pozostałe drogi.
Właścicielom posesji przypominamy
o obowiązku odśnieżenia przyległego chodnika. Wzorowo swój obowiązek spełnili m.in. niektórzy mieszkańcy ul. Tysiąclecia. Obawy budzą
jednak drogi zarządzane przez Powiat Jeleniogórski: Sudecka w Michałowicach, Piastowska i Pakoszowska.
Zarząd Dróg Powiatowych (tel. 75 64
73 290) jak zwykle ma duże problemy
z należytym utrzymaniem tych dróg.

PIECHOWICE – UPICE
18 listopada 2008 r. w Urzędzie
Miasta Piechowice, Panie: Burmistrz
Miasta Piechowice Zofia Grabias-Baranowska oraz Starosta Miasta Upice Iljana Berankova podpisały porozumienie dotyczące nawiązania stosunków partnerskich obu miast. Porozumienie to daje szansę na realną
i efektywną współpracę samorządów
obu miast, a także rozwój kontaktów
pomiędzy mieszkańcami, instytucjami i przedsiębiorcami.
Podpisanie porozumienia poprzedzały kilkumiesięczne starania pracowników Gminy Miejskiej Piechowice o pozyskanie (kolejnego po Hradku) partnera po stronie czeskiej, aby
wspólnie ubiegać się o fundusze
z Unii Europejskiej. Starania te były
utrudnione o tyle, że większość gmin
po obu stronach granicy od lat ma
umowy partnerskie i z dobrym skutkiem je realizuje.
Pierwsze spotkanie odbyło się
w Czechach i przyniosło oczekiwane
efekty. Nie tylko uzgodniono zakres
współpracy w ramach projektów unijnych, ale podjęto decyzję o zawarciu
szerszego porozumienia między mia-

Nowości w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna
pozyskała z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego (Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych”) kwotę 4.600 zł na nowości
wydawnicze. Zakupy zostały już dokonane i od grudnia będą udostępniane Czytelnikom. Zapraszamy!

Remont w POK
W ostatnich dniach października rozpoczęto prace remontowe na
pierwszym piętrze budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury. Celem
tych działań jest utworzenie galerii
wystawienniczej małych form artystycznych. Brak takiego miejsca
uniemożliwia edukację kulturalną
i promocję lokalnych twórców i artystów. Uroczyste otwarcie galerii planowane jest na luty 2009 r. Otwarcie galerii ożywi życie kulturalne
Piechowic oraz zaspokoi potrzeby
mieszkańców naszego miasta.

Porozumienie z czeską gminą
Upice jest szansą na wspólne
działania na różnych
płaszczyznach: samorządowej,
gospodarczej, kulturalnej,
sportowej i innych.
Na zdjęciu powyżej teatr
w Upicach. Na zdjęciu obok
porozumienie pomiędzy
miastami.

stami, które podpisano właśnie 18 listopada b.r.
Uzgodniono, że w ramach współpracy realizowany będzie wspólny
projekt transgraniczny pod nazwą

„Piechowice – Upice
przekraczamy granice”
Projekt będzie miał charakter turystyczno-kulturalno-rekreacyjny, planowany termin złożenia projektu to
marzec 2009 r. a wstępna wartość 500
tys. euro.
Będzie to drugi nasz wniosek polsko-czeski, pierwszy złożony wspólnie
w 4 innymi gminami w październiku
2008 r. o wartości ponad 1 mln euro
dotyczący zapobiegania klęskom żywiołowym czeka na ocenę i realizację
w roku 2009.
Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizacji i stowarzyszeń, placówek oświatowych, klubów sportowych zainteresowanych współpracą
z miastem Upice o kontakt z pracownikiem prowadzącym sprawę p. J. Bumażnikiem, tel 0757548914
(j.b.)
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Tragedia na trasie
kolejowej w Górzyńcu*
Trasa kolejowa Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna jest
jedną ze szczególnie niebezpiecznych. Katastrofa, jaka wydarzyła się tu prawie 30 lat temu pokazała, jak bezwzględne mogą być
góry i jak wysoka może być cena chwili ludzkiej słabości czy nieuwagi.
Trasa wiodła pierwotnie aż do Czech, a dziś na odcinku Szklarska Poręba Górna – Jakuszyce stanowi już tylko bocznicę (choć
planuje się przywrócenie tam ruchu). Była ona świadkiem niejednego dramatycznego wydarzenia, głównie jednak ze względu
na górskie warunki klimatyczne i obfite opady śniegu.
W latach 80. końcową stacją na czynnym odcinku linii była
Szklarska Poręba Huta. Tutaj formowano pociągi towarowe z wagonów ładowanych w izerskich kamieniołomach na punktach ładunkowych Czerwony Potok i Jakuszyce. Dnia 23 września 1980
r. jak zwykle formowano skład pociągu nr 698 do Jeleniej Góry.
Parowóz Ty2-877 miał prowadzić brankard i 11 czteroosiowych
węglarek z kamieniem o łącznej masie 900 t brutto. Pociąg ten
zwano popularnie „kamykami”. Wyruszał do Jeleniej Góry po
przyjeździe osobowego, który meldował się planowo w Szklarskiej Porębie Górnej o 14:37. W tym dniu był chyba trochę spóźniony bo, jak wspominają świadkowie tamtych wydarzeń, wkrótce po jego wjeździe na stację dyżurny ruchu odebrał alarmujący
telefon od ekspedytora z Huty: w dół z kierunku Jakuszyc zbiegały „kamyki”. Dalej wydarzenia potoczyły się błyskawicznie – dla
tych, którzy musieli podejmować decyzje, zaś dla drużyny pociągowej były to najdłuższe i najgorsze chwile w życiu.

Do wypadku kolejowego w okolicach Górzyńca doszło we wrześniu 1980
roku. Zginęły dwie osoby. Ruch był zablokowany przez dwa dni.
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Obie stacje dzieliło tylko 2,5 km. W „Górnej” natychmiast
wstrzymano manewry, nastawiono zwrotnice, nie zdążono nawet
podać semafora, gdy po chwili po torze głównym dodatkowym
(nr 3) z prędkością 60–70 km przemknęła masa ponad tysiąca
ton, kierując się ku położonym 300 m niżej Piechowicom. Czy
myślano o wykolejeniu składu już na początku jego szaleńczej
drogi? Zapewne tak, choć czasu do zastanowienia nie było wcale
więcej, niż zajmuje przeczytanie opisu tych pierwszych dramatycznych chwil. Wszyscy mieli jednak w pamięci poprzedni wypadek z ok. 1976–77 roku, gdy z Jakuszyc zbiegły cztery próżne
węglarki i brankard z kierownikiem pociągu. Rozpędzone wagony próbowano w Szklarskiej „złapać” na uciekający parowóz, który akurat manewrował po przyprowadzeniu pociągu z Warszawy.
Położone płozy prysnęły spod kół jak pociski, brankard w wyniku uderzenia o „tekatkę” rozsypał się w drzazgi. Z rumowiska
cudem wydostał się poturbowany tylko kierownik. Tym razem
wykolejenie na ograniczonej pionową skalną ścianą stacji, na
której stał skład osobowy było zbyt ryzykowne, a szanse na ujście
z życiem drużyny parowozowej –niewielkie.
Tymczasem do dyżurnego ruchu przybiegł konduktor, któremu udało się wyskoczyć z pociągu tuż przed stacją. W składzie
nie otwarto kranów na przewodzie powietrznym między lokomotywą a brankardem…
Decyzje trzeba było podjąć błyskawicznie. Postanowiono spróbować przepuścić skład do Jeleniej Góry licząc, że jeśli nie wykolei się po drodze, zatrzyma się na przeciwnym spadku pod Jelenią Górą Zachodnią. Na lokomotywach nie było wówczas radiotelefonów, w żaden sposób nie można było nawiązać kontaktu ze
zdaną na łaskę losu drużyną pociągową. Na całej linii zamknięto
rogatki na przejazdach, podniesiono semafory, dając w ten sposób znak maszyniście, ze zrobiono, co tylko było możliwe. „Trzymajcie się” –zdawały się mówić w Szklarskiej Porębie Dolnej.
Przed pociągiem nr 698 pozostał najgorszy odcinek – serpentyny pod Górzyńcem z łukami o promieniach 200 m na spadku
25‰. Jeśli tylko dojedzie szczęśliwie do Piechowic, gdzie linia
traci górski charakter…
Trudno tu opisać chwile grozy na pędzącym tendrem naprzód parowozie. Hamowanie przeciwparą i hamulcem stosunkowo lekkiej lokomotywy niewiele tu mogło pomóc. Maksymalne obciążenie dla parowozów Ty2 przy jeździe pod górę wynosiło
320 ton, rozkładowe 270 ton. Tutaj maszynę pchała z zawrotną
prędkością masa trzykrotnie większa. O ile przekroczona została
rozkładowa prędkość 30 km/h?
Na stacji Piechowice w napięciu wpatrywano się w widniejącą
wysoko w oddali, skrytą za rzadkimi drzewami linię wygiętego w
ciasnym łuku nasypu. Dalej jeszcze tylko odwrotny łuk w wykopie
i już stacja. Czy dojadą? Z gór nie dochodził tym razem łagodny stukot kół: narastał jakiś nienaturalny, przerażający łomot.
Pociąg ze Szklarskiej jechał normalnie ponad 30 minut. Tutaj
minęło ich może dziesięć… O 14:56 nad nasypem rozległ się
huk. W powietrze wśród tumanu kurzu leciały drzewa. Po dłuższej chwili wszystko ucichło, nad lasem unosiła się chmura dymu
i pyłu…
Z leżących na stoku kilkunastometrowego nasypu szczątków
wydobyto poturbowanego kierownika pociągu i ciężko rannego maszynistę. Pomocnika szukano przez kilka godzin z psami
wzdłuż szlaku, później sprowadzono ciężki sprzęt ratowniczy.
Dopiero o godz. 18 znaleziono jego ciało pod parowozem. Miał
19 lat, od pół roku jeździł na lokomotywie. Maszynista zmarł niedługo potem w szpitalu.
Do stacji zabrakło 2 km… Może gdyby parowóz nie jechał tendrem naprzód? Może gdyby kadź wodna była bardziej wypełniona? Może zdecydowała drobna nierówność toru? Może…
Ruch na linii przywrócono dopiero 25 września o 4:20. Wrak
parowozu, na którego decyzję kasacyjną wydano 2 października i pogięte wagony leżały jeszcze długi czas na łące u podnóża
nasypu. Lokomotywę podniesiono przy pomocy pociągu ratunkowego i zawieziono do szopy, wagony pocięto na miejscu. Dziś
rośnie tu już las.
Michał Jerczyński
Fot. K. Słowikowski (1981)
* Artykuł przedrukowano za zgodą i dzięki uprzejmości wydawcy
pisma „Świat kolei” – firmie EMI PRESS z siedzibą w Łodzi.
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Długa droga Piechowic do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji
Jak mieszkańcom Piechowic wiadomo, tylko część miasta jest skanalizowana a miejska
oczyszczalnia ścieków wybudowana w latach
1996-1998 o przepustowości 1500 m3/d wykorzystywana jest tylko w połowie. Kredyty zaciągnięte na jej wybudowanie spłacane będą jeszcze do 2010 r. Zdawać by się mogło, że o konieczności skanalizowania pozostałej części
miasta nie trzeba nikogo przekonywać, zwłaszcza władz miasta i radnych.
W czasie kadencji 2002-2006 sposobność
taka nadarzyła się, gdy powstała spółka Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej, do której
Piechowice wraz z innymi gminami planowały przystąpić. Przewidywano do zaprojektowania i wykonania: 45 000 m kanałów i rurociągów tłocznych, 3 000 m kanalizacji deszczowej,
18 000 m modernizacji starego wodociągu,
5 000 m budowy nowego wodociągu, ścieki miały być odprowadzane do istniejącej oczyszczalni
ścieków, spełniającej dyrektywy UE. Na 30 marca 2004 r. zaplanowano nawet otwarcie ofert na
wyłonienie projektanta.
No i na planach się skończyło…
Bo najpierw Rada 20.09.2004 r. 13 głosami
„za” podjęła uchwałę w sprawie uczestnictwa
Miasta Piechowice w realizacji projektu „Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej” argumentując: „powinniśmy przystąpić, aby nikt nie
zarzucił, że nie skorzystaliśmy z sytuacji”, „niepoważną sprawą byłoby wycofanie się z tego,”
„Piechowice należy skanalizować”, a następnie
28 lutego 2005 r. odrzuciła uchwałę w sprawie
przystąpienia do spółki Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, 11 głosami za odrzuceniem i 2 głosami wstrzymującymi się.

Argumenty: „będzie można pozyskać fundusze na skanalizowanie dalszej części Piechowic
z innych środków…są możliwości inne, z których będzie można skorzystać”.
Ta sama Rada Miasta po raz kolejny zmieniła zdanie 6 czerwca 2006 r., kiedy to 13 głosami
„za”, podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do projektu inwestycyjnego „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap
II”.
Tak więc kadencja 2002-2006 upłynęła na
rozważaniu za i przeciw, co niestety nie przysporzyło miastu ani metra kanalizacji a wręcz pozostawiło Piechowice w tyle za sąsiednimi gminami.
Od początku kadencji 2006-2010 rozpoczynają się prace I etapu budowy kanalizacji
w gminach, które przystąpiły do spółki. W Piechowicach niestety nie! Szansą na rozwój miasta
jest włączenie się do II etapu KSWiK , co nowa
Rada deklaruje podejmując 27 września 2007
r. 13 głosami „za” uchwałę w sprawie wyrażenia
woli przystąpienia gminy Piechowice do spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością „Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji” z siedzibą
w Bukowcu. W dalszej kolejności 14 listopada
b.r. Rada Miasta uchwala cztery kolejne uchwały uszczegóławiające zasady przystąpienia gminy
do KSWiK. Jedna osoba jest przeciw wszystkim
uchwałom.
W roku 2008 wybudowano w Piechowicach
1,6 km sieci kanalizacyjnej i 0,5 km sieci wodociągowej ze środków własnych miasta i z dotacji
z WFOŚiGW (ul.1 Maja i odcinek Zawadzkiegoprace zakończono oraz ul. Norwida- prace trwają). Koszt tych dwu zadań to około 1,6 mln zł.

Piechowiczanie o Piechowicach

o stare instalacje aluminiowe, które bardzo lubią się
psuć i palić. Z ciekawszych prac to można wymienić
wykonanie całej instalacji elektrycznej w restauracji-hotelu Barok. Zajęło to 1,5 roku bowiem praca była
nadzwyczaj trudna i precyzyjna.
– Od ponad 30 lat jest pan również przewodnikiem sudeckim...
– To moja największa pasja. Od tylu lat pokazuję
młodzieży najpiękniejsze miejsca w całych Sudetach.
Opowiadam im o całym regionie i staram się to robić w interesujący sposób. Posiadam Brązowy Krzyż
Zasługi, złote i srebrne odznaczenia PTTK, PTSM za
działalność społeczną i zasługi dla rozwoju turystyki
w regionie. Od 32 lat jestem kierownikiem tras w corocznym Rajdzie Młodzieży Szkolnej zwanego „Kuratorką”. Komandorem jest tam Zdzisław Gasz, który
namówił mnie przed laty na zrobienie kursu przewodnika. Na co dzień współpracuję z biurem turystyki Macieja Stanisza z Piechowic. Ostatnio jednak nie chodzę tak często po górach jak kiedyś bowiem odzywają
się echa wypadku, jaki przed laty miałem na motorze.
Od lat czasami doskwiera mi ból kolana. Mimo tego,
co roku na Śnieżce czy na Szrenicy bywam po kilkanaście razy. Nieco rzadziej na Śnieżnych Kotłach, jednak planuję to nadrobić. Turystyce zawdzięczam najwięcej, gdyż podczas jednego z rajdów poznałem swoją przyszłą żonę Ewę.
– Jak pan ocenia rozwój Piechowic przez ostatnie
30-40 lat?
– Miasto cały czas się zmienia co uwieczniłem na
tysiącach fotografii i nagrań video. Pamiętam początek lat 70. kiedy te zmiany odbywały się w naprawdę
dużym tempie. Wtedy były jednak inne czasy. Odbywały się turnieje miast przed którymi w Piechowicach
malowano ławki, sadzono nowe drzewa i kwiaty, stawiono nowe drogowskazy. Lata 80. to czas stania po
3 dni w kolejkach za pralką albo motorem. Jawa 350
była moim marzeniem i kiedy dotarła jedna sztuka do
dawnego GS-u w Piechowicach w kolejce ustawiłem
się pierwszy. Odstałem na zmianę z rodziną 3 dni i
3 noce i kiedy wszedłem do sklepu sklepowa mówi,
że Jawę kupiła już jej koleżanka zza lady! Nie mogłem do tego dopuścić i po 3-godzinnych słownych

Elektryzujący
przewodnik sudecki
Rozmowa z Markiem Bergtraumem, przewodnikiem sudeckim i właścicielem zakładu instalatorstwa
elektrycznego w Piechowicach.
– Jest pan rodowitym piechowiczaniniem. Całe
pańskie życie związane jest z Piechowicami...
– To prawda. Urodziłem się w nieistniejącej już
izbie porodowej obecnego ośrodka zdrowia. Na początku lat 50. panował wyż demograficzny i dzieci
w Piechowicach rodziło się wówczas wiele. Później
izbę zlikwidowano, a najbliższa porodówka była
w Jeleniej Górze. Mój ojciec Stanisław przyjechał tutaj po wojnie a pochodzi ze Lwowa. Pracował w szkole (obecna podstawówka), dlatego dostaliśmy tam
mieszkanie. Już na przerwie po lekcji ojciec wiedział,
jeśli coś narozrabiałem. Później chodziłem do szkoły
zawodowej i technikum przy Karelmie. W tym zakładzie przepracowałem 10 lat na różnych stanowiskach
związanych z elektromechaniką. W 1977 roku znajomy namówił mnie na otworzenie własnego zakładu
i od tego czasu prowadzę własną firmę.
– Firmę, która jest znana i ceniona w mieście...
– Na uznanie pracuje się jednak latami. Początki nie były łatwe, bo podjęcie działalności gospodarczej na własny rachunek w tamtych czasach było ryzykowne i trudne. Zakład Instalatorstwo Elektryczne
prowadzę już 31. rok bez przerwy. Zajmuję się wszystkim co jest związane z instalacjami elektrycznymi:
ich montażem, pomiarami, kontrolami, przeglądami
i odbiorami. Oprócz typowo elektrycznych mam również uprawnienia budowlane, które pozwalają mi na
pracę bez inspektora nadzoru. Głównie zajmuję się
instalacjami w domkach jednorodzinnych. Kilka razy
w miesiącu przychodzą do mnie również mieszkańcy
z awariami instalacji w mieszkaniach. Głównie chodzi

Nieczystości często trafiają do przydrożnych rowów. Na zdj. fragment ul. Pakoszowskiej
Co dalej?
Termin przystąpienia Piechowic do spółki
przewidywany jest od 1 marca 2009 r., wiąże się
to ze zmianą taryf za wodę i ścieki. (Przewidywane są dopłaty)
Informacje o ważnych sprawach związanych
z tym faktem ukazywać się będą w IP oraz przekazywane będą na spotkaniach z mieszkańcami.
W kwietniu 2009 r. spółka złoży wniosek o Fundusze Unijne i w przypadku ich otrzymania w r.
2010 rozpocznie się budowa kanalizacji.
Należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi
Unii Europejskiej od 2015 r. zarówno podmioty
fizyczne jak i prawne będą płacić kary za niedostosowanie się do przepisów unijnych w zakresie
ochrony środowiska, w tym i w zakresie odprowadzania ścieków.
(xz)

Marek Bergtraum przez lata przeszedł z
młodzieżą setki kilometrów po górach.
przepychankach, interwencji prezesa spółdzielni
i urzędniczki z magistratu, dopiąłem swego. Kupiłem
wymarzony motor. I tak było ze wszystkimi sprzętami
w sklepach.
– Ciekawe było również pańskie wesele...
– Brałem ślub w stanie wojennym i wówczas wesele – nazywane wówczas zgromadzeniem weselnym
- można było robić do godz. 21, albo też po godz. 21
zamknąć salę na klucz, aby nikt nie mógł wyjść. Za
pilnowanie porządku odpowiedzialna była moja teściowa, która miała funkcję przewodniczącej zgromadzenia weselnego. Wszystko tak sprawnie poszło, że
tuż przed 21 było już po weselu i wszyscy musieli się
szybko rozejść do domów. Dziś jest to nie do pomyślenia, jednak wtedy nikt nie protestował, bo było to
coś normalnego.

Marek Bergtraum – 56 lat, mieszkaniec Górzyńca. Żona Ewa – dyrektor Zespołu Szkół
Licealnych i Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Syn Maks (26 l.) – student V roku
prawa na Uniwersytecie Wrocławskim.
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Dobrze oceniona strona
www.piechowice.pl
Strona internetowa www. Piechowice.pl w rankingu serwisów gmin Dolnego Śląska zajęła 62 miejsce na 169 sklasyfikowanych gmin. Zważywszy na to, że
nasza strona nie jest prowadzona przez
komercyjną firmę lecz we własnym zakresie przez pracowników UM, pozycja
jaką zajęliśmy jest dobra. Wspólnymi
siłami staramy się, aby strona www.piechowice.pl była coraz bardziej atrakcyjna.
Dla porównania miejsca zajęta przez
inne miejscowości: Miasto Karpacz 20
m., Miasto Szklarska Poręba 35 m., Miasto Jelenia Góra 39 m., Gmina Lubomierz 99 m., Gmina Mysłakowice 109
m., Gmina Podgórzyn – 126 m., Gmina
Stara Kamienica – 136 m., Gmina Janowice Wielkie 161 m., Gmina Jeżów Sudecki 166 miejsce. Zwyciężyło Miasto
Wrocław.
W ostatnim miesiącu na naszej stro-

Strona internetowa miasta została dobrze
oceniona.

nie dokonano aktualizacji bazy noclegowej – obiekty z naszej gminy mają
wreszcie przyporządkowane do danych
teleadresowych zdjęcie przedstawiające
obiekt. Dodatkowo są linki odsyłające
do stron internetowych bezpośrednio
do obiektu, gdzie turysta może sprawdzić ceny miejsc noclegowych czy zapoznać się ze szczegółową ofertą gestora.
Istnieją również aktywne linki kontaktowe bezpośrednio ze strony www.piechowice.pl. Taka baza danych obiektów
noclegowych z gminy Piechowice w jednym miejscu umożliwia turyście wybór
najbardziej odpowiadającej mu oferty
i skupia w jednym miejscu rozproszoną
dotychczas informację.
Ciągła aktualizacja strony www.piechowice.pl idzie w parze ze wzrostem
odwiedzających ją internautów, licznik
odwiedzin wskazuje kilkaset odwiedzin
dziennie. Podczas imprez jak np. Bike
Maraton obserwujemy kilkukrotny skok
średniej liczby internautów odwiedzających oficjalna stronę Gminy Miejskiej
Piechowice.
Warto zaznaczyć, że badania przeprowadzone przez DOT (Dolnośląską Organizację Turystyczną) dotyczące efektywności działań promocyjnych przyciągających turystów do gmin, miast czy
regionów na Dolnym Śląsku wskazują
internet jako drugi najefektywniejszy kanał dystrybucji oferty turystycznej. Bezsprzecznie zwyciężyły przekazy ustne
znajomych, którzy już te miejsca odwiedzili i polecają je przyjaciołom.
Z turystycznym pozdrowieniem
Radek Bieniek

Podsumowali sezon
14 listopada w sali dawnego klubu „Pod
Reglami” (ul. Żymierskiego 53) podsumowano sezon turystyczny i ekologiczny
w Piechowicach i regionie jeleniogórskim.

Organizatorem spotkania był Zarząd
Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych
w Jeleniej Górze oraz Zarząd Okręgu Ligii
Ochrony przyrody w Jeleniej Górze wspólnie z władzami samorządowymi Piechowic
i dyrektorem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Złoty Widok” w Michałowicach. Podsumowania sezonu od 1977 roku
odbywają się zawsze w listopadzie.
– Są okazją do zaprezentowania najciekawszych dokonań danego roku a także złożenia podziękowań osobom, które
najbardziej się do tego przyczyniły – mówi
Zdzisław Gasz, prezes PTSM i LOP.
W tym roku odbyło się kilka rajdów, zlotów, przeglądów, wycieczek i konkursów z
udziałem kilku tysięcy uczniów i nauczycieli z regionu, w tym również z Piechowic.
Warto zaznaczyć, że wszystkie działania na rzecz edukacji ekologicznej dzieci
i młodzieży szkolnej są realizowane przez
jeleniogórski LOP na zasadach pełnego
wolontariatu. Natomiast szkoły piechowickie mają na swoim koncie wieloletnie sukcesy turystyczne i ekologiczne z dobrą pozycją michałowickiego schroniska.

Wodociągowanie ul. Norwida
Od 14.11.2008 r. trwają roboty budowlane przy zadaniu pn.: „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej
w ul. Norwida w Piechowicach”.
Planowany termin zakończenia robót to 3 styczeń 2009 r., przy czym obserwując zaawansowanie robót należy przypuszczać, że zakończenie prac
może nastąpić przed planowanym terminem.
Planowany koszt robót to 194 tys.
zł. Planowany zakres prac:
– sieć wodociągowa o śr. 110 mm
i dł. 150 mb,
– sieć kanalizacji sanitarnej o śr.
200 mm i dł. 150 mb oraz o śr. 160
mm i dł. 38 mb.
Po zrealizowaniu inwestycji 7 posesji przy ul. Norwida zostanie uzbrojonych w wodociąg i sieć kanalizacji sanitarnej. Z pewnością ułatwi to mieszkańcom codzienne życie.

Na zdj. inwestycja w trakcie. Dziś teren wygląda już inaczej.
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Groźny pożar
Ponad 30 tys. zł będzie kosztował
remont budynku przy ul. Żymierskiego 34, który spalił się w wyniku pożaru. Spłonęła dobudówka 4-rodzinnego domu. M.in. wymieniony został
dach, przemurowany komin. Mieszkańcom już nie kapie na głowy.
Przypomnijmy... Pożar został wzniecony podczas pijackiej biesiady. Akcja
gaśnicza trwała ponad trzy godziny.
Pożar wybuchł podczas snu mieszkańców. Tylko przypadek sprawił, że
jedna z kobiet wszczęła alarm. Dzięki
temu ludzie zdążyli wyjść z płonącego domu. Strażacy, aby dostać się do
środka, musieli zrywać dachówki. Akcja gaśnicza była prowadzona od ulicy
Słowackiego. Policja zatrzymała kompletnie pijane osoby, które zaprószyły
ogień. Duże ilości wody zużyte podczas gaszenia prawie całkowicie zniszczyły budynek.

Pilot skakał
W rejonie Górzyńca na początku listopada rozbił się szybowiec. Awaria
maszyny w powietrzu spowodowała,
że doświadczony szybownik ratował
się skokiem na spadochronie. Szybowiec runął na drzewa na skraju Górzyńca. Lotnik zawisł na spadochronie na drzewie i został ściągnięty przez
strażaków. Rozbity szybowiec został
odnaleziony i zabrany przez pracowników Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Pilot nie odniósł większych obrażeń,
oprócz sporej porcji strachu.

Sprostowania
Proszę o sprostowanie informacji zawartej w Informatorze Piechowickim – październik 2008 dotyczącej
wyników I Otwartych Mistrzostw Piechowic w Kolarstwie Górskim.
W Informatorze błędnie podano
wyniki w kategorii III-IV klasa, jako
że zwycięzcą został Adam Batko, a nie
Michał Makowski.
Z poważaniem
Wojciech Batko
***
Do „Informatora Piechowickiego”,
który ukazał się w czerwcu zakradł się
chochlik i w artykule „Z prac Burmistrza” przekręcił nazwisko w części dotyczącej spotkania z Panią Burmistrz,
dziećmi i ze mną – czyli Dorotą Wiśniewską, a nie jak pomylono Dorotą
Wesołowską.
Dorota Wiśniewska

WAŻNE DLA RODZICÓW
Już we wrześniu 2008 r. pierwsze
sześciolatki mogły rozpocząć naukę
szkolną.
Mimo, że kolejny etap reformy
oświaty ruszył we wrześniu, to dopiero od 2011 roku sześciolatki zostaną
objęte obowiązkiem szkolnym. Do
tego czasu o wcześniejszej edukacji
dzieci zadecyduje nie rząd, ale rodzice. To od ich oceny dojrzałości dziecka będzie zależało, czy maluch włoży

mundurek i założy tornister na plecy, by z przedszkolaka przeobrazić się
w poważnego pierwszaka.
Na razie ministerstwo nie przygotowało nowych programów szkolnych, dlatego do 2011 roku sześciolatki będą uczyć się z programów
przygotowanych dla siedmiolatków.
W takiej sytuacji rodzice mogą zdecydować o opóźnieniu nauki w szkole
o rok. Możliwość ta skończy się we
wrześniu 2011.

Plan obniżania wieku, w którym dzieci będą rozpoczynały
przygotowanie przedszkolne i edukacje szkolną.
Data urodzenia dziecka
2002 rok

Od 1 stycznia do 30
kwietnia
2003

Ustawowy termin rozpoczęcia
przez dziecko edukacji
W roku szkolnym 2008/2009
dziecko jako 6-latek podlega
obowiązkowej edukacji przedszkolnej, a w roku szkolnym
2009/2010 – jako 7-latek rozpoczyna edukację szkolną.
W roku szkolnym 2009/2010
dziecko jako 6-latek rozpoczyna
naukę w szkole (jeśli rodzice nie
zdecydują inaczej).

W roku szkolnym 2009/2010
dziecko jako 6-latek podlega
obowiązkowej edukacji przedszkolnej.
W roku szkolnym 2010/2011
dziecko jako 7-latek rozpoczyna
naukę w szkole (jeśli rodzice nie
zdecydują inaczej).
W roku szkolnym 2009/2010
1 styczeń
dziecko jako 5-latek podlega bez– 31 sierpień płatnej edukacji przedszkolnej.
W roku szkolnym 2010/2011
2004
dziecko jako 6-latek rozpoczyna
naukę w szkole (jeśli rodzice nie
zdecydują inaczej).
Od 1 maja
do
31 grudnia
2003

1 wrzesień
– 31 grudzień
2004

2005 rok

2006 rok

W roku szkolnym 2010/2011
dziecko jako 6-latek podlega
obowiązkowej edukacji przedszkolnej.
W roku szkolnym 2011/2012
dziecko jako 7-latek rozpoczyna
naukę w szkole (jeśli rodzice nie
zdecydują inaczej).
W roku szkolnym 2010/2011
dziecko jako 5-latek podlega
obowiązkowej edukacji przedszkolnej.
W roku szkolnym 2011/2012
dziecko jako 6-latek rozpoczyna
naukę w szkole.

Uwagi
Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej

Zgłoszenie do 15 kwietnia 2009 r. w
szkole zamiaru posłania 6-latka do
przedszkola w roku szkolnym 2009/
2010, 7-latka do szkoły w roku szkolnym 2010/2011
(Wskazane dla dzieci nieobjętych
jako 5-latki edukacją przedszkolną
w roku szkolnym 2008/2009)
Zgłoszenie do 15 kwietnia 2009 r. w
szkole zamiaru posłania 6-latka do
szkoły w roku szkolnym 2009/2010
(Wskazane dla dzieci nieobjętych
jako 5-latki edukacją przedszkolną
w roku szkolnym 2008/2009)

Zgłoszenie do 15 kwietnia 2010 r. w
szkole zamiaru posłania 6-latka do
przedszkola w roku szkolnym 2010/
2011, 7-latka do szkoły w roku szkolnym 2011/2012
(Wskazane dla dzieci nieobjętych
jako 5-latki edukacją przedszkolną
w roku szkolnym 2009/2010)
Zgłoszenie do 15 kwietnia 2010 r.
w szkole zamiaru posłania 6-latka
do przedszkola w roku szkolnym
2010/2011,
(Wskazane dla dzieci nieobjętych
jako 5-latki edukacją przedszkolną
w roku szkolnym 2009/2010)

Zgłoszenie do 15 kwietnia 2011 r.
w szkole zamiaru posłania 6-latka
do przedszkola w roku szkolnym
2011/2012, 7-latka do szkoły w
roku szkolnym 2012/2013
(Wskazane dla dzieci, których rodzice słabo oceniają ich gotowość
szkolną)
Dziecko jako 5-latek podlega Opinia poradni psychologicznoobowiązkowej edukacji przed-pedagogicznej
szkolnej. Jako 6-latek rozpoczyna
naukę w szkole.
Na podstawie informacji z MEN opracowała Marta Głowala
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Portret statystyczny gminy (4)

W TROSCE O CZYSTE ŚRODOWISKO
Każdy chce mówić dobrze o miejscu,
w którym mieszka. Co tam macie w Piechowicach?- pytają znajomi. Co można tu zobaczyć?
– pytają turyści. Polecamy wtedy atrakcje
przyrodnicze, mówimy o miejscach wartych zobaczenia.
Tym razem piszemy, jak chroni się środowisko w naszym mieście.

I lasy, i pojedyncze drzewa
Gmina zajmuje 4329 hektary. Większość powierzchni to las - 2743 ha, w tym
508 ha na terenie KPN. Wokół parku narodowego rozpościera się strefa ograniczonej
ochrony zwana otuliną- jej dolną granicą
jest skraj lasu lub rzeka Kamienna. Ponadto teren KPN wraz z otuliną oraz dodatkowo osiedle Michałowice znajdują się w obszarze chronionym Natura 2000. Zabrania
się tutaj podejmowania działań mogących
w znaczący sposób pogarszać stan siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar ochronny. Wszelkie budowy mogące pogorszyć stan przyrody na tym terenie wymagają postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.
W Piechowicach mamy 7 drzew chronionych jako pomniki przyrody, ale najcenniejszym z nich jest 700-letni cis rosnący nad Młynówką przy ul. Żymierskiego koło numeru 12. Pomnikiem przyrody
nieożywionej jest także granitowa skałka
„Złoty Widok” w Michałowicach. Odrębną
ochroną objęty jest zespół parkowy przy
pałacu w Pakoszowie – wpisany do rejestru
zabytków.

Wycinka jest możliwa
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody
mieszkańcy mogą usuwać drzewa lub krzewy z terenu swojej nieruchomości po uzyskaniu zezwolenia burmistrza. Zezwolenia
nie wymaga usuwanie drzew owocowych
(z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków
oraz w granicach parku narodowego) oraz
których wiek nie przekracza 5 lat. Do października br. burmistrz wydał 36 decyzji
dotyczących wycinki, z czego 4 odmowne
(drzewa wymagały jedynie zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu
i uformowaniu korony). W tym czasie starosta wydał 10 decyzji na wycinkę drzew
rosnących na terenach gminy. Wszystkie
powyższe decyzje zwolnione z były z opłat.
W ostatnich latach nie została wydana ani
jedna decyzja naliczająca karę za wycinkę
bez zezwolenia. Łącznie w tym roku wycięto 43 drzewa rosnące na terenie gminy. Znacznie większą liczbę drzew wycięto
na terenach prywatnych nieruchomości,
większość z nich to samosiejki rosnące na
polach i łąkach w ostatnich latach nie użytkowanych.
Wody płynące i wodociągi
Przez Piechowice przepływa rzeka:
Kamienna (ok. 8 km na terenie gminy)
i Szklarka oraz 12 większych potoków. Naj-

ważniejsze z nich to: Szklarka, Mała Kamienna, Piastówka, Rudnik, Czarna Płóczka, Michałowicki Potok, Piekielnik i Cichy
Potok. Ważniejsze cieki są własnością Skarbu Państwa, w imieniu którego dba o nie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
pomniejsze potoki należą do właścicieli
nieruchomości, przez które przepływają.
Cieki wodne i zbiorniki stojące stanowią
łącznie powierzchnię 23 hektarów.
System wodociągowy w gminie zaopatruje mieszkańców z dwóch miejsc: ujęcia
powierzchniowo-drenażowego „Śnieżne
Kotły” (254 m3 na dobę) i ujęcia powierzchniowego „Górzyniec” (max wydajność 187
m3 na godzinę). Woda z tego drugiego
poddawana jest uzdatnianiu polegającemu na podwyższeniu pH w granicach 6,5-8,5; zwiększeniu twardości, zmniejszeniu
ilości zawiesiny, mętności, barwy.

Czysta Kamienna płynie dalej
Nieczystości ciekłe gromadzi się w zbiornikach bezodpływowych. Zgodnie ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości musi
posiadać umowę lub kwit na wywóz nieczystości ciekłych wystawiony przez firmę
do tego uprawnioną. Obecnie w Piechowicach dopuszcza się do wywozu 5 firm:
ZUK (tel. 075 76 12 165), Usługi Asenizacyjne Edward Roman (tel. 602301837),
Usługi Asenizacyjne Ryszard Kowalski (tel.
602723862), Usługi Asenizacyjne Wiesław
Kulik (tel. 075 75 319 94), P.H.U „Dziwak-Eko” (tel. 075 713 74 92). Nieczystości
ciekłe zrzucane są z wozów asenizacyjnych
do gminnej oczyszczalni ścieków (do października br. zrzucono 1816 m3). Nasza
oczyszczalnia o charakterze mechaniczno-biologicznym przyjmuje przede wszystkim
ścieki z nieruchomości skanalizowanych.
Może przerobić 1500m3 ścieków na dobę,
a obecnie przyjmuje ponad 1200 m3, jednakże kanalizacja ściekowa obejmuje ok.
53% miasta.

Śmieci coraz bardziej kłopotliwe
Zgodnie z przepisami przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające
w gospodarstwach domowych. Każdy właściciel nieruchomości musi posiadać umowę na wywóz tych odpadów z firmą wywozową. Aktualnie na terenie Piechowic operują 3 firmy wywozowe: PKS „Tour” (tel. 075
64 22 923), „Simeko” Sp. z o.o. (tel. 075
64 28 065), MPGK (tel. 075 64 20 100).
W 2007 roku z terenu gminy wywieziono
ok. 2260 ton niesegregowanych odpadów
komunalnych na składowisko odpadów
w Ściegnach.
W mieście ustawione są jednak także
pojemniki do segregacji odpadów: zielone do szkła, niebieskie do papieru, żółte
lub siatkowe do plastiku. W 2007 roku z te-

renu gminy zebrano 32 tony papieru; 20
ton tworzyw sztucznych oraz 55 ton szkła.
Ponadto w Urzędzie Miasta i w ZUK ustawiono kosze do wrzucania baterii, natomiast w ZUK mieści się też punkt przyjmowania zużytego sprzętu elektrycznego
(bez opłat). Z wolna przebija się pytanie:
jak dzielić śmieci na jednorodne części
i gdzie je wyrzucać, aby nie być uciążliwym
dla środowiska? W sytuacjach wątpliwych
zalecamy korzystanie z ogólnych pojemników. Natomiast odpady wielkogabarytowe odbierane są na podstawie odrębnych
umów właścicieli nieruchomości z firmami
wywozowymi. Lokatorzy domów komunalnych w wyznaczonym czasie, raz do roku,
mogą wystawić niepotrzebne meble czy zużyty sprzęt. Ostatnio coraz częściej spotykamy się z problemem podrzucania śmieci
do cudzych pojemników albo wyrzucania
gruzu budowlanego na cudzych posesjach
– w takich sytuacjach interweniuje Straż
Miejska, która poprzez rozpytanie wśród
sąsiadów ustala sprawców.
Piechowice od tego roku posiadają Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Piechowice przyjęty uchwałą Rady Miasta. Do tej pory zinwentaryzowano wyroby azbestowe głównie w postaci
płyt płaskich i falistych w ilości 18 tys. m2,
z czego prawie wszystkie wymagają jak najpilniejszego usunięcia. Gmina dofinansuje
osobom fizycznym 40% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu.
Na razie nie został złożony żaden wniosek.

Przemysł pod szczególnym nadzorem
W mieście znajdują się 3 zakłady, które
uzyskały od starosty tzw. pozwolenie zintegrowane. Jest to dokument, który wystawia
się dla inwestycji, której funkcjonowanie
ze względu na rodzaj lub skalę działalności
może powodować znaczne zanieczyszczenie części lub całości środowiska. Pozwolenie wystawiono dla Wepa Professional
Piechowice S.A., Ceramika Marconi Sp.
z o.o., i Polcolorit S.A.

Nowa uchwała
Od listopada na terenie gminy obowiązuje nowa uchwala w sprawie ustalenia
szczegółowych zasad utrzymania porządku
i czystości na terenie Gminy Piechowice.
Określa m. in. zasady kompostowania, spalania, gromadzenia i usuwania odpadów,
rozmieszczania i wielkości pojemników,
częstotliwości opróżniania szamb, dopuszczalności mycia samochodów, trzymania
pszczół i innych zwierząt gospodarskich,
obowiązku deratyzacji. Uchwała pokazuje
również dążenia proekologiczne gminy:
w kolejnych latach będzie maleć poziom
produkcji odpadów biodegradowalnych
(rozkładających się podczas kompostowania) odprowadzanych na wysypisko. Tym
samym odzyskiwanie coraz większej części składników biodegradowalnych będzie
obowiązkiem firm wywożących, które obsługują mieszkańców.
Oprac. S. Nowak, M. Kamiński

18 tys. metrów kw. wyrobów azbestowych znajduje się na terenie gminy. To
tyle, co powierzchnia dachów kilku hipermarketów razem wziętych. Gmina
oferuje pomoc ﬁnansową w usuwaniu azbestu.
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Badmintoniści
zagrali

Fot. Daniel Potkański

Reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Piechowicach (na zdj.) wywalczyła tytuł Mistrza Powiatu w Badmintonie Drużynowym! W w Mistrzostwach
Strefy Jeleniogórskiej drużyna zajęła
II miejsce, a 18 listopada we Wrocławiu w finale Dolnego Śląska – 6 lokatę.
W zawodach brała też udział drużyna
piechowickiego gimnazjum, która zajęła 7 miejsce w finale dolnośląskim.

Sezon zakończony
Udanie zakończył się tegoroczny
sezon dla kolarzy górskich klubu Lechia Piechowice. Zawodnicy startowali głównie w cyklu 12 wyścigów Bike
Maraton. Na najkrótszym dystansie
najlepszy w swojej kategorii wiekowej
był Michał Grynienko, siódme miejsce zajął Jacek Kamiński, a dziesiąte
Janusz Pietrzykowski. Na średnim dystansie czwartą lokatę wywalczył Sebastian Wolny. Na najdłuższym dystansie drugie miejsce zajął Jacek Brzózka.
W cyklu startowali również mieszkańcy Piechowic niezrzeszeni w klubie Lechia. Pierwszy w kategorii był
Krzysztof Bełch, a trzeci Mariusz Przybycień.
W tym sezonie w drużynie jeździli
(wg kat. wiekowej): Michał Grynienko, Sebastian Wolny, Patryk Biela,
Tomasz Starzyk, Aleksandra Rokita,
Krzysztof Baran, Grzegorz Lubieniec,
Jakub Potkański, Norbert Potkański,
Grzegorz Paluszkiewicz, Mariusz Junik, Daniel Potkański, Jacek Kamiń-

ski, Przemysław Niedbalski, Marek
Mazur, Cezary Zahorski, Bogdan Sieniuć, Eugeniusz Czech, Janusz Pietrzykowski.
Dobre wyniki nie byłyby możliwe bez wsparcia głównych sponsorów, firm ze Śląska: JBG2 i APC Presmet. Pomogły również lokalne firmy
i przedsiębiorstwa m.in. hotel Las,
Wepa, Metal, Energoinstal, Quest,
Enervit, Muller, Agromasz, Klub Radnych Ten Club, Pearl Izumi, Specialized.
W tej chwili trwają rozmowy z potencjalnymi sponsorami dotyczące
przyszłorocznego sezonu wyścigowego.

Podziękowania
Składamy serdeczne
podziękowania firmom
wspierającym sport
w Piechowicach.
Zarząd KS Lechia Piechowice

Dziewczęta
najlepsze

Fot. Daniel Potkański

Reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej w Piechowicach (na
zdj.) zajęła I miejsce w Mistrzostwach
Powiatu w Mini Piłce Ręcznej, które
odbyły się w Miłkowie! Chłopcy zajęli
VIII miejsce.
Drużyna chłopców zajęła 3. miejsce w mistrzostwach powiatu w mini
piłce koszykowej. Dziewczęta zajęły
4. lokatę. Reprezentacja szkoły zajęła
VIII miejsce w Mistrzostwach Powiatu
w unihokeju drużynowym, które odbyły się w Łomnicy. Uczenica klasy III
Andrea Kreutzer wywalczyła brązowy medal na dystansie 500m podczas
biegów przełajowych „Karkonosze”,
które odbyły się w Karpaczu. W klasyfikacji końcowej dziewczęta zajęły V
miejsce natomiast chłopcy XI.

Nagrody za dobre miejsca w całym cyklu Bike Maraton otrzymali Michał Grynienko i Sebastian Wolny.
Na zdj. z i Markiem Galiński, który udzielał młodym kolarzom cennych wskazówek.

Lechici wysoko
Piłkarska drużyna Lechii Piechowice wygrała na wyjeżdzie z Hotturem
Borowice w zaległym, ostatnim meczu jesiennej grupy II B-klasy. Lechici
wygrali 2:0. To zwycięstwo przesunęło
ich na 4. pozycję w tabeli. Bramki dla
Lechii strzelili Grzegorz Romański i
Przemysław Karoński. Obok tabela na
zakończenie rundy jesiennej.
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AKADEMIA POŻYTECZNIE
SPĘDZANEGO CZASU
w roku szkolnym 2008/09
Zajęcia w APSC stanowią atrakcyjną ofertę dla uczniów, którzy wymagają wsparcia z uwagi na zaniedbania
środowiskowe oraz czasowe lub długotrwałe dysfunkcje rodziny.
W nowym roku szkolnym zwiększyła się ilość uczniów, których rodzice
wyrazili zgodę na udział w zajęciach
Akademii Pożytecznie Spędzanego
Czasu.
Gimnazjum im. J. Pawła II: 16
Szkoła Podstawowa Nr 1: 36
Uczestnictwo uczniów w zajęciach APSC:

Rodzaj zajęć
Nauka pływania na
basenie
Zabawa z komputerem
Pomoc w nauce w SP
Nr1
Nauka gry na
instrumencie

Ilość uczniów

Uwagi

Gimnazjum

SP nr1

11

20

2

18

Dożywianie w postaci
ciepłego posiłku
Podwieczorek

6

12

Podwieczorek

5

Akademia Pożytecznie Spędzanego Czasu finansowana jest w całości
ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profi-

10

Podwieczorek

laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii i Przemocy w Rodzinie.
W. Rak

Można pobiegać na nartach

Informujemy
W Piechowickim Ośrodku Kultury
– Punkt Konsultacyjny, każdy potrzebujący pomocy może z niej skorzystać
osobiście lub dzwoniąc pod numer
tel. 075/76-11-130
Dyżury:
– w poniedziałki godz. 15.30-17.30
psycholog ( tel. 601-565-844)
– we wtorki godz. 15.00-17.00 spotkania indywidualne i grupowe z terapeutką od uzależnień (tel. 667-755-111)
Klub Abstynenta” Eden” rozszerzył
swoją działalność:
– poniedziałek godz. 18.00 spotkania
klubowe
– środa godz. 17.00 grupa AL.-ANON
(dla osób współuzależnionych)
– czwartek godz.18.00 grupa AA
– piątek godz. 17.00-20.00 spotkania
otwarte dla wszystkich z problemem uzależnienia
ZAPRASZAMY!

„Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust. 2
pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz.1591 z późn. zm.) oraz art.
35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261 z 2004 r.
poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w
siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości
przeznaczonych
do sprzedaży pod numerami RG-7125/14/08 i RG-7125/15/08.
2. Nieruchomości
przeznaczonych
do dzierżawy pod numerami RG-72243/13/08 i RG-72243/14/08.”

USŁUGI
POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski
Przypominamy, że trwają zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów piechowickich szkół. Zajęcia są dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Zgodnie z planem w grudniu rozpocznie się cykl wyjazdów na Polanę Jakuszycką dla tych uczniów, którzy chcą się przygotować do startu w XXIII Biegu
Piastów. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Uczniowskim Klubem Sportowym przy szkole podstawowej (liczba miejsc ograniczona). Warunki do biegania w Jakuszycach są już dobre.
7 grudnia odbędą się na Polanie Jakuszyckiej „Otwarte Mistrzostwa Piechowic w Narciarstwie Biegowym”. Impreza przewidziana dla amatorów narciarstwa biegowego. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 11.30, zawody odbędą się od godz. 13.00 do 17.00 (szczegóły na plakatach) i na stronie www.
piechowice.pl.

58-573 PIECHOWICE
ul. Nowotki 1
tel. (075) 76 11 983
tel. kom. 505 111 529
• • •
CHŁODNIA, TRUMNY,
KRZYŻE, TABLICZKI,
URNY, KREMACJA,WIEŃCE,
WIĄZANKI, TRANSPORT
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Góry możliwości
w Piechowicach

Taki baner zaprasza od niedawna do Piechowic wszystkich, którzy wjeżdżają do miasta z drogi krajowej nr 3.
Wcześniej w tym samym miejscu do Piechowic zapraszał
z baneru Marek Galiński, najlepszy polski kolarz górski.

Modernizacja szlaku
na „Bobrowe Skały”

Dzieci się bawiły

W dniu 7 listopada 2008 roku odbył się (już po raz drugi) festyn sportowo-rekreacyjny dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
W zmaganiach sportowych przygotowanych przez kierownika hali sportowej uczestniczyło 48 przedszkolaków.
Dzieci dzielnie i ambitnie rywalizowały między sobą
w różnych konkurencjach sportowych (m.in. biegi, skoki,
rzuty, tory przeszkód, jazda na hulajnodze).
(j.z.)

Niepełnosprawność nie
przeszkadza grać

Zakończył się pierwszy etap prac związanych z modernizacją szlaku „Bobrowe Skały”. Prace zostały zainicjowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki i Promocji
Piechowic, a zrealizowane są ze środków Stowarzyszenia,
Piechowickiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta Piechowice. Wykonano m.in. naprawę barierek, wyznaczono
miejsca na ognisko i uporządkowano tereny wokół niego,
ustawiono tablice informacyjne i z panoramą gór. Kolejny etap prac porządkowych przewidziany jest na wiosnę
2009 roku.
Podziękowania Panu Pawłowi Stołkowi – sponsorowi
podkładów pod tabliczki informacyjne i mapy.
Prezes SRTiPP – Anna Kalisz

„Romeo i Julia” w wykonaniu młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie to spektakl, na który zaprosił mieszkańców piechowicki MOPS. Wykonawcy pochodzą z Wrocławia i podróżują po Dolnym Śląsku w ramach programu
dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski. Przedstawienie w sali teatralnej POK obejrzało około 60 osób,
w większości uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Jeleniej Górze.
Po spektaklu odbyły się miniwarsztaty z zakresu arteterapii, choreoterapii oraz terapii przez ruch i teatr. Uczestnicy tworzyli etiudy sceniczne, improwizacje ruchowe,
działania plastyczne i performance.
(mk)

Oliwia laureatką
Oliwia Wojtaś, pięciolatka z Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach została laureatką w dolnośląskim konkursie rysunkowym „Osoba niepełnosprawna
w oczach dziecka”. 6 grudnia, Oliwia wraz z rodzicami
i wychowawcą Sylwią Januszkiewicz będą uczestniczyć
w uroczystej gali „Wrocław bez Barier” z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
(b.w.)
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