
www.piechowice.plwww.piechowice.pl

• Centrum 
   ładniejsze
• Rozmowa
  z Wicemarszałkiem

MAJ
2009

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY                                                                                           ISSN 1731-5220

www.piechowice.pl

• Strażacy 
  świętowali
• Miesiąc bez dachu
• Bike Maraton 
  po raz drugi

• Skarb  
  Piechowic 
  hitem 
  Tourtecu



INFORMATOR PIECHOWICKI   •  maj 20092

Z prac burmistrza
Skutki wichury
Czas pracy burmistrza jest nienormowa-

ny co oznacza, że nie zamyka się w ramach 
czasowych. Gdy trzeba burmistrz musi być 
tam, gdzie coś się dzieje, nawet w nocy. Tak 
też było, gdy w kwietniową noc podmuch 
wiatru zerwał dach na jednym z domów w 
Górzyńcu. Ocena sytuacji i „czuwanie” nad 
całością należały właśnie do mnie. Wspierali 
mnie oczywiście moi najbliżsi współpracow-
nicy, w tym mój zastępca i inspektor ds. za-
rządzania kryzysowego, który powiadomio-
ny przez OSP był pierwszy na miejscu zda-
rzenia. Zarówno mieszkańcy budynku, jak 
i nasi dzielni Strażacy spisali się na medal. 
Nie było paniki, dowództwo OSP profe-
sjonalnie pokierowało akcją, a członkowie 
OSP zeszli z posterunku, gdy teren wokół 
budynku był uprzątnięty a blacha z dachu 
pocięta. (Więcej o zdarzeniu na str.5 ) Na 
szczęście tak dramatyczne zdarzenia należą 
do rzadkości  a nieprzespane noce to dość 
szczególny aspekt pracy burmistrza.

Absolutorium
30 kwietnia b.r. Rada Miasta poprzez gło-

sowanie na sesji absolutoryjnej udzieliła mi 
absolutorium, co oznacza, że pozytywnie 
oceniła wykonanie budżetu za rok 2008. Wy-
nik głosowania: 13 głosów „za” 1 głos „prze-
ciw” i 1 głos „wstrzymujący się” wskazuje, że 
dwoje radnych miało zastrzeżenia do reali-
zacji budżetu, jednak uwag merytorycznych 
na sesji nie przedstawiło. Być może łatwiej-
sze jest nieme podniesienie ręki niż przygo-
towanie na sesję sensownego wystąpienia. 
Wprawdzie radny wstrzymujący się od głosu 
nazwał moje „rządy” autorytarnymi, ale do 
realizacji budżetu uwaga ta ma się jak pieść 
do nosa albo delikatniej mówiąc jak kwiatek 
do kożucha.

Imprezy majowe: sport, rekreacja, kul-
tura 

Uczestniczyłam w kilku imprezach majo-
wych, które na dobre zagościły  w naszym  
mieście. Był to czynny udział w III Amator-
skim  Rajdzie Rowerowym ( na zdjęciu), a 
także turnieju halowym piłki nożnej – „Fut-

sal Cup 2009”, w prezentacji grupy kolar-
skiej KS Lechia, targach Tourtec, koncercie  
Kapeli Brodów (Festiwalu Muzyki Teatral-
nej)w obchodach Dnia Strażaka i Powiato-
wym Dniu Inwalidy zorganizowanym przez 
piechowickie Koło Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów. Wszystkie w/w imprezy były 
współfinansowane z budżetu miasta.

Rozpoczęte inwestycje 
W maju po przeprowadzeniu przetar-

gów rozpoczęły się prace remontowe przy 
ulicy Tysiąclecia. Zaczęto od chodników, 
w dalszej kolejności położony zostanie do 
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza nowy asfalt. 
Rozstrzygnięto także przetarg na remont ul. 
Szklarskiej i położony przy niej parking oraz 
na remont nawierzchni chodników przy uli-
cy Kolejowej.  Urządzono park w centrum 
miasta oraz plac zabaw przy ul. 22 Lipca. 
Rozstrzygnięto przetarg na „Budowę kom-
pleksu sportowego Moje Boisko ORLIK 
2012 ” – w czerwcu ruszy budowa.

W maju 2009 r. odbyło się także otwarcie 
ofert w przetargu nieograniczonym na za-
danie pn.:   „Przebudowa wodociągu w uli-
cy Leśnej na odcinku  od ul. Leszczynowej  
do ul. Brzozowej a także zawarto umowę z 
projektantem na wykonanie projektu .„Mo-
dernizacja Stacji Uzdatniania Wody”. Reali-
zacja obu  zadań to wywiązanie się miasta 
Piechowice ze zobowiązania  wobec WFOŚ 
podjętego w r. 2003, kiedy to wybudowa-
no ze środków WFOŚ Zakład Uzdatniania 
Wody, a miasto powinno wyłożyć do końca 
2006 r. kwotę 750 tys. na realizację  II etapu. 
Niestety terminu w poprzedniej kadencji 
nie dotrzymano i realizacja tego zobowiąza-
nia przeciągnęła się na obecną kadencję.

Czy zauważyliście Państwo, że na Waszej 
ulicy wymieniono w maju lamy oświetlenio-
we na najnowszy typ opraw energooszczęd-
nych i jak inne światło one dają? W sumie 
w roku bieżącym. wymieniono ich w naszym 
mieście ponad 250!

Podpisano również umowę  z Dolnoślą-
ską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu na re-
mont 600 m. chodnika przy ul. Żymierskie-
go na odcinku od ul. Rycerskiej do ul. Bocz-

nej.  Zadanie to będzie realizowane z 50%  
udziałem środków miasta.

Anonimy 
Już po raz kolejny otrzymałam anonimo-

wy list, tym razem z prośbą o wyjaśnienie 
„zasadności kolejnego stanowiska w mops”. 
„Korzystający z mops” jak się podpisuje au-
tor anonimu pisze: „ robi pani wiele dobre-
go, ale tutaj się z Panią nie zgadzam”.

Wyjaśniam, że za jako burmistrz nie „roz-
daję” stanowisk w jednostkach mi podle-
głych, o obsadzie kadrowej decydują kierow-
nicy, dyrektorzy, to oni zatrudniają i zwal-
niają  pracowników i ponoszą za to pełną 
odpowiedzialność. Jak wyjaśnia p. kierow-
nik MOPS nowe stanowisko pracy powstało 
w związku z nałożeniem na MOPS nowych 
zadań statutowych. 

A może „korzystający z mops”, gdy bę-
dzie w pobliżu zawita do mojego gabinetu, 
wtedy szerzej o sprawie podyskutujemy. 

Więcej optymizmu i wiary w ludzi życzę 
tym mieszkańcom Piechowic, którzy kieru-
ją do mnie uwagi: „po co robić plac zabaw i 
tak zniszczą”, „po co i dla kogo te ławeczki”. 
Ja głęboko wierzę, że w Piechowicach mogą 
być zadbane miejsca wypoczynku dla wszyst-
kich mieszkańców -od najmłodszych do naj-
starszych. Nie znam miasteczka podobne-
go Piechowicom, gdzie takie standardy nie 
obowiązywałyby. Dlaczego u nas miałoby 
być inaczej…

W czerwcu zapraszam wszystkich pań-
stwa na Bike Maraton, Rajd Piechotka i trzy-
dniowy Kryształowy Weekend

Z poważaniem 
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska

12 maja br. pojawił się w Urzędzie Miasta Pan 
Murzyn z jeszcze jednym mieszkańcem (niestety 
drugi z Panów nie przedstawił się) i zażądał na-
tychmiastowej rozmowy z burmistrzem. Niestety 
w tym czasie byłem na spotkaniu, stąd na pytania 
i wątpliwości odpowiem na łamach Informatora 
Piechowickiego. 

Najważniejszym pytaniem Pana Murzyna 
było: „Po co będziemy budować kanalizację? Stare Pie-
chowice już ją mają! Skorzystają na tym dzielnice no-
wobogackich, a my też musimy płacić.”

Szanowny Panie! Koszty budowy oczyszczalni 
i kanalizacji w Piechowicach Dolnych i Centrum 
do dziś ponoszą wszyscy piechowiczanie  – kre-
dyt jest nadal spłacany! Nie da się oddzielić, że 
to jest inwestycja na ulicy Szkolnej, więc płacą 

Odpowiedź na 
pytania mieszkańca

mieszkańcy tej ulicy.  Pan ma kanalizację jako 
pierwszy, teraz czas na pozostałych mieszkańców 
Piechowic.

Po drugie – decydując się na wejście do UE 
przyjęliśmy zobowiązanie, że do 2015 roku upo-
rządkujemy gospodarkę wodno-ściekową. Proszę 
się nie łudzić, że potężne kary za brak kanaliza-
cji zapłaci np. mieszkaniec Piechowic Górnych, a 
Pan nie. Karę zapłaci Miasto Piechowice i wliczy 
ją do taryfy. Zapłacimy, więc wszyscy.

Po trzecie – proszę pamiętać, że oczyszczalnia 
pracuje na 50% swojej mocy. Stąd im więcej ście-
ków, tym niższe koszty.

Wspominał Pan, że „trzeba zmienić władzę”.  
Szanowny Panie! Decyzję o przystąpieniu do dru-
giego etapu KSWiK  podjęła poprzednia Rada za 
czasów Pana Ejnika! (szkoda tylko, że wcześniej 
wycofała się z pierwszego etapu, bo inwestycje 
już byłyby na ukończeniu). I niech Pan zajrzy do 
sąsiednich gmin. Czy rządzi kobieta, czy mężczy-
zna, czy PiS, czy Platforma, czy burmistrz, czy wójt  

– to i tak realizuje inwestycje wodno-ściekowe. 
Wspominał Pan również, że „w Centrum nic 

się nie robi”. Oto kilka przykładów: wymiana w 
latach 2007-2009 ponad 300 lamp oświetlenio-
wych, nowa nawierzchnia na ulicy Szkolnej, 
chodniki i nowy asfalt na Mickiewicza, wyremon-
towane parki i skwery (właśnie zaczęte od cen-
trum!), chodniki na ul. Tysiąclecia. W tym roku: 
dalsze chodniki na Tysiąclecia i nowa nawierzch-
nia, pierwszy spełniający surowe wymogi plac za-
baw, zespól boisk ze sztuczną nawierzchnią przy 
SP-1, parking i ulica Szklarska, chodniki na ul. 
Kolejowej. Czy to jest nic? A proszę pamiętać, że 
jesteśmy stosunkowo biedną gminą o budżecie 
mniejszym od większości sąsiadów.

W następnym numerze IP spróbuję wyjaśnić 
Państwu, dlaczego w takiej kolejności realizowa-
ne są inwestycję – czyli co to jest wieloletni plan 
inwestycyjny uchwalany przez Radę Miasta.

Zastępca Burmistrza
Krzysztof Raczek 
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Dzieci będą miały frajdę
1 czerwca w czasie uroczystości z 

okazji Dnia Dziecka nastąpi otwarcie 
placu zabaw, na którym do końca maja 
trwały jeszcze prace wykończeniowe. 

Wszystkie urządzenia służące zaba-

Prace na placu zabaw, który będzie czynny od 1 czerwca

wie są atestowane, estetyczne i miejmy 
nadzieję, że służyć będą dzieciom przez 
długi okres czasu. Montowała je przez 
trzy dni firma Interflora z Wrocławia. 
Plac będzie ogrodzony, monitorowany, 
brama - zamykana na noc. Pieczę nad 

placem sprawować 
będzie ZUK, obiekt 
będzie patrolowany 
przez firmę ochro-
niarską. Prowadzi do 
niego nowa alejka. 
Całkowity koszt urzą-
dzenia tego miejsca 
(bez wspomnianej 
alejki) to około 50 
tys. zł. Czy można by 
te pieniądze wydać na 
coś innego? Na pew-
no, ale Piechowice 
to bodaj jedyna miej-
scowość w powiecie 
pozbawiona ładnie 

urządzonych miejsc dla najmłodszych 
mieszkańców. Dlatego też w 2010 roku 
władze miasta planują urządzić podob-
ny plac w innej części miasta.

Wszystkie prace poza montażem 
urządzeń i zabawek wykonał nasz ZUK, 
który pokazał, że potrafi szybko i do-
brze wykonywać zlecone zadania.

Dziwią uwagi niektórych bardzo 
sceptycznie nastawionych do powstają-
cego placu zabaw mieszkańców, którzy 
mówią ” szkoda pieniędzy i tak zostanie to 
zniszczone”. A przecież w innych miej-
scowościach takie place istnieją i nikt 
ich nie dewastuje. 

Przypominamy, że do czasu oficjal-
nego otwarcia obowiązuje zakaz wcho-
dzenia na oznaczony teren, siadanie na 
ławeczkach i korzystanie z urządzeń. 
Przypominamy o tym  przede wszystkim 
rodzicom, którzy mają przecież obo-
wiązek czuwania nad bezpieczeństwem 
swych dzieci. A w szczególności tej pani, 
która 20 maja siedziała na piaskownicy i 
tym młodzieńcom, przez których trzeba 
było ponownie mocować ławeczki.

red.

Z wicemarszałkiem Województwa Dol-
nośląskiego Piotrem Borysem, rozmawia 
Krzysztof Raczek.

Panie Marszałku,  Piechowicki „Krysz-
tałowy Weekend” jako impreza przypomi-
nająca tradycje szklarskie tego regionu, 
włączony został w obchody Dni Dolnego 
Śląska. Jakie znaczenie może mieć to wy-
darzenie dla Miasta Piechowice i miesz-
kańców?

Od kilku lat tworzymy sieć imprez o 
charakterze ponadlokalnym, włączamy 
wydarzenia kulturalne o wysokim po-
ziomie artystycznym i kulturalnym.  Tak 
więc, rośnie ranga Kryształowego Week-
endu, znacznie zwiększy się też jego pro-
mocja, ponieważ informacja o nim będzie 
zamieszczana we wszystkich miejscach w 
regionie, mieszkańcy mogą liczyć na przy-
jazd większej ilości gości niż w latach po-
przednich. Wspólne działanie Samorządu 
Gminy i Województwa pozwolą też, aby  
mocniej przypomnieć o wartościowej tra-
dycji wyrobów szklarskich w naszym regio-
nie, to piękna tradycja, która niestety gi-
nie.

W tym roku baza sportowo-rekreacyjna 
Piechowic wzbogaci się o „Orlika”. Jedno-
cześnie złożony zostanie wniosek o dofi-
nansowanie projektu „Karkonosko-Izer-
skiego Centrum Turystyki Pieszej i Rowe-
rowej”  z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Projekt ten zagospodarowuje 
tereny zniszczonego stadionu miejskiego 
położonego przy międzynarodowej trasie 
do Czech. Czy rozbudowa infrastruktury 
turystyczno-sportowej jest zgodna z zało-

Piechowice to piękna miejscowość

Piotr Borys ma 33 lata. Jest absol-
wentem Wydziału Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pra-
cował w Agencji Rozwoju Regionalne-
go „Arleg” S.A. w Legnicy, gdzie pełnił 
funkcję członka Zarządu, następnie 
Prezesa Zarządu. Od 2004 do 2006 
pełnił funkcje prezesa Spółki Akcyjnej 
Aquapark Polkowice.  W latach 1998-
2002 zasiadał w Radzie Miasta Lubin,  
pełniąc funkcję w Zarządzie Miasta. 
Od 2003 sprawuje mandat radnego sej-
miku dolnośląskiego. W II kadencji był 
wiceprzewodniczącym sejmiku, następ-
nie został powołany w skład Zarządu 
Województwa. Utrzymał to stanowisko 
po wyborach samorządowych w 2006. 
W marcu 2008 w nowym zarządzie 
objął stanowisko Wicemarszałka Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. Jako Mar-
szałek odpowiada za sprawy społeczne 
mieszkańców w tym: kulturę, edukację, 
sport, turystykę oraz politykę

żeniami i polityką władz Urzędu Marszał-
kowskiego?

Jak najbardziej, rozwój turystyki i spor-
tu to jedno z najważniejszych naszych za-
dań, przeznaczamy bardzo duże środki 
na wsparcie bazy turystycznej i sportowej, 
wspieramy budowę Orlików, hal sporto-
wych, remonty bazy klubów sportowych. 
Do spraw turystyki powołaliśmy specjalny 
Wydział, który zajmuje się koordynacją 
działań w tym zakresie. Również Unia Eu-
ropejska dostrzega gospodarczy i rekre-
acyjny charakter tej branży i przeznacza 
więcej środków na jej rozwój, dlatego my 
też idziemy tym torem. Mamy w regionie 
wiele walorów turystycznych, tylko musimy 
je lepiej wykorzystać, na pewno Piechowi-
ce mogą na tym dużo skorzystać. 

Czy był Pan w Piechowicach i czy prze-
widuje Pan zaszczycić nas obecnością na 
uroczystości otwarcia „Orlika” przewidy-
waną na koniec października?

Piechowice to bardzo piękna miejsco-
wość, byłem tam wiele razy, czasem służ-
bowo, często z żoną i dziećmi. Piechowice 
to świetne miejsce jako baza startowa na 
wycieczki w góry. Sąsiedztwo kompleksów 
zabytkowych (zamek Chojnik) i łączniko-
wy charakter Piechowic (droga z Karpa-
cza do Szklarskiej Poręby) są gwarancją 
turystycznego rozwoju miejscowości. Jest 
niemal pewne, że będę na otwarciu Orli-
ka i obiecuję przywieźć wicepremiera lub 
wojewodę – ponieważ Orliki są wspólnym 
sukcesem rządu i samorządów, udowad-
niają, że razem potrafimy zrobić wiele do-
brego dla lokalnych społeczności.

Dziękuję za rozmowę. 
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Promują miasto
Gmina Piechowice na prośbę SPZOZ 

– Szpitala Specjalistycznego MSWiA 
przekazała materiały promocyjne na 
Dzień Otwarty Służby Zdrowia w ramach 
Wiosny Cieplickiej w dn. 23 maja 2009 
roku, jak również na konferencję Uni-
wersytetu Śląskiego – Wydziału Geologii 
w Hotelu „Las” również na prośbę orga-
nizatora. Cieszy fakt dostrzegania naszej 
gminy jako miejsca atrakcyjnego tury-
stycznie przez takie instytucje.

Będzie więcej pociągów?
Trwają prace w ramach przystąpie-

nia naszej gminy – podobnie jak w roku 
2008 do „Deklaracji Sudeckiej 2009” ma-
jącej na celu rewitalizację połączeń ko-
lejowych w Sudety. Porozumienie jest 
realizowane przez samorządy lokalne 
i wojewódzkie, kolej, oraz Instytut Roz-
woju i Promocji Kolei poprzez podjęcie 
wspólnych działań na rzecz rewitalizacji 
połączeń kolejowych do Szklarskiej Po-
ręby i Kudowy Zdroju. Ma na celu uru-
chomienie bezpośrednich całorocznych 
kolejowych połączeń pasażerskich w re-
lacji Poznań – Szklarska Poręba/Kudo-
wa Zdrój.  Działania w ramach projektu 
obejmować będą działania promocyjne 
w miastach partnerskich tj. foldery, pla-
katy, reklama mobilna na tramwajach w 
Poznaniu, reklama w mediach, utworze-
nie bezpośrednich całorocznych pocią-
gów „Kamieńczyk” i „Szczeliniec” oraz 
niedopuszczenie do zawieszenia ruchu 
na tych trasach, badania frekwencji, 
konferencje.

Utalentowana młodzież
1 maja w „Galerii Cztery Pory Roku” 

Piechowickiego Ośrodka Kultury odbył się 
wernisaż wystawy „My Młodzi, czyli dozwo-
lone do lat 18”. Artystycznie uzdolnione 
- Blanka Promirska, Pola Mioduszewska, 
Daria Czyż oraz Roksana Pyziak prezen-
towały swoje prace. Uroczystego otwarcia 
wystawy dokonała dyrektor placówki Anna 
Kalisz. Artystycznym prezentacjom towa-
rzyszyły bardzo udane występy młodych 
talentów z Przedszkoli Samorządowych nr 
1 i 2 oraz Gimnazjum im Jana Pawła II w 
Piechowicach.

Wydarzenie uznać można za udane, oby w  
przyszłości podobnych było więcej.

W czasie wernisażu

Po kilku latach zastoju rozpoczę-
ły się prace przy budowie kamienic w 
centrum Piechowic.

Roboty rozpoczęły się na terenie 
przy ul. Żymierskiego (za przystan-
kiem autobusowym). Dwie działki, z 
ośmiu działek, na których mają sta-
nąć kamienice, zakupił jeleniogór-
ski biznesmen w branży budowla-
nej. Zakupił je od rodziny Ciepielów.
- Postanowiliśmy sprzedać nasze dział-

Prace przy budowie rozpoczął jeleniogórski biznesmen, 
nowy właściciel dwóch kamienic.

Wreszcie ruszy budowa
ki razem z wylanymi już fundamenta-
mi – mówi Halina Ciepiela.

Nowy nabywca zamierza jeszcze w 
tym roku wybudować dwie kamienice 
w stanie surowym. Ma uproszczone za-
danie bowiem projekt budowlany jest 
już gotowy i wydane jest pozwolenie 
na budowę. Pozostali właściciele dzia-
łek na razie nie chcą ich sprzedawać 
choć inwestor deklaruje chęć kupna 
pozostałych sześciu działek. 

Mało tego, to chciał-
by rozbudować obiekt. 
Do urzędu miasta wpły-
nęło pismo o wydzierża-
wienie lub sprzedaż czę-
ści terenu znajdującego 
się obok dwóch już za-
kupionych działek. Na 
razie Komisja Budże-
tu i Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta 
zaopiniowała wniosek 
pozytywnie. Teraz jesz-
cze na rozbudowę o ko-
lejne działki musi się 
zgodzić rada miejska.

Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek 
o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na budowę 
kompleksu hotelowego „Walończyk” 
w Piechowicach.

Kompleks hotelowy „Walończyk” po-
wstanie na działkach przy ul. Sudeckiej 
(wyjazd w stronę Michałowic) i będzie 
zajmował powierzchnię 34 tys. m 2 
(3,45 ha). Teren przewidziany pod re-
alizację przedsięwzięcia to w przewa-
żającej części już nie używane tereny 
byłych łąk i pastwisk. Hotel zlokalizo-
wany zostanie poza obszarami przy-
rody podlegającymi ochronie i poza 
obszarami Natura 2000.

Walończyk coraz bliżej

Projektowany hotel posiadał bę-
dzie 233 miejsc noclegowych w po-
kojach 1,2 i 3 –osobowych wyposa-
żonych w pełny węzeł sanitarny oraz 
wentylację. W obrębie kompleksu 
hotelowego projektuje się restau-
rację i bary hotelowe na 205 miejsc 
oraz centrum konferencyjne i cen-
trum rekreacyjno-wypoczynkowe 
(baseny, salony masażu, SPA, sau-
ny, gabinety kosmetyczne, fitness 
z siłownią, salon fryzjerski itp). Do 
dyspozycji gości hotelowych  udo-
stępniony będzie garaż podziemny 
(20 miejsc postojowych) oraz garaż 
zewnętrzny(104 miejsca).
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• Absolutorium dla Burmistrza
Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza z 

wykonania budżetu za 2008 rok Komisja Rewi-
zyjna wydała pozytywną opinię o przedstawio-
nym dokumencie. Regionalna Izba Obrachun-
kowa również pozytywnie zaopiniowała wnio-
sek Komisji o udzielenie absolutorium.

• Uchwała nr 231/XL/09 z dnia 30 kwiet-
nia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozda-
nia z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Pie-
chowice za 2008 rok oraz udzielenia absoluto-
rium Burmistrzowi Miasta Piechowice.

• nabycie prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości od spółki ENERGOINSTAL 
S.A.

Celem podjęcia tej uchwały były: uregulo-
wanie stanu prawnego nieruchomości zajętej 
pod ul. Jaśminową – dojazdu do posesji przy 
ul. Ogrodowej i warsztatów szkolnych ZSTiL 
oraz realizacja ustaleń zawartych w planie miej-
scowym.

• Uchwała nr 236/XL/09 z dnia 30 kwietnia 
2009 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gmi-
nę Miejską Piechowice prawa użytkowania wieczyste-
go nieruchomości od Spółki ENERGOINSTAL S.A.  

• miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla Piastowa i Pakoszowa.

Uchwalenie planów miejscowych dla Pia-
stowa i Pakoszowa było poprzedzone wymaga-
nymi procedurami z udziałem m.in. mieszkań-
ców.

• Uchwała nr 233/XL/09 z dnia 30 kwietnia 
2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki 
strukturalnej Piastów w Piechowicach – obszar pla-
nistyczny „A”. oraz uchwała nr 234/XL/09 z dnia 
30 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
jednostki strukturalnej Pakoszów w Piechowicach – 
obszar planistyczny „A”.

• zmiany studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego w za-
kresie jednostki  strukturalnej Piechowice – 
obszar planistyczny „C”.

Podjęcie uchwały w tej sprawie było wyni-
kiem wniosku właściciela terenu, który zwrócił 
się z prośbą o zmianę przeznaczenia działek nr 
490 i nr 497.

• Uchwała nr 235/XL/09 z dnia 30 kwietnia 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Pie-
chowice, z w zakresie jednostki strukturalnej Piecho-
wice – obszar planistyczny „C”.

• nadanie tytułów Honorowego Obywatela 
Miasta Piechowice

Nadano tytuły następującym osobom: Pani 
Jadwidze Kuta, Panu Tadeuszowi Kuta, Panu 
Markowi Galińskiemu oraz pośmiertnie Panu 
Józefowi Międzybrodzkiemu.

• Uchwały nr 238/XLI/09, 239/XLI/09, 
240/XLI/09, 241/XLI/09 z dnia 21 maja 2009 
r. w sprawie nadania Tytułu Honorowego Oby-
watela Miasta Piechowice.

• zmianę delegata do Zgromadzenia Za-
wiązku Gmin Karkonoskich

Rada Miasta odwołała radnego Lecha Rębi-
sza z funkcji delegata do ZGK oraz wybrała w 
jego miejsce radną Panią Iwonę Hasiec.

• Uchwała nr 246/XLI/09 z dnia 21 maja 
2009 r. w sprawie odwołania delegata do Zgroma-
dzenia Związku Gmin Karkonoskich oraz uchwała 
nr 247/XLI/09 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie 
wyboru delegata do Zgromadzenia Związku Gmin 
Karkonoskich.

Rada
uchwali³a...Ta kwietniowa noc na długo zapad-

nie w pamięci mieszkańców budynku 
przy ul. 1 Maja w Górzyńcu. 

Wprawdzie wiatr wiał jakby silniej 
niż zazwyczaj, ale przecież w górach 
często wieje. W środku nocy niewy-
obrażalny rumor wyrwał ze snu i po-
stawił na nogi wszystkich mieszkań-
ców jednego z trzech zbudowanych 
w tej samej technologii budynków. 
Okazało się, że w jednej sekundzie 
18 rodzin pozbawionych zostało da-
chu nad głową w dosłownym tego sło-
wa znaczeniu, bo spadł on na ziemię, 
tarasując wejścia do dwu budynków. 
Tylko dzięki szybkiej i profesjonalnie 
przeprowadzonej akcji piechowickiej 
OSP udało się do rana udrożnić doj-
ścia do bloków, pociąć blachę i wy-
ciągnąć spod niej przygniecione sa-
mochody. Na miejscu zdarzenia była 
burmistrz miasta i jej zastępca a akcją 
w porozumieniu z p. burmistrz kiero-
wał naczelnik OSP i inspektor ds. za-
rządzania kryzysowego.

Zdarzenie wywołało duże zaintere-
sowanie i stało się na bardzo krótko 
sensacją mediów, pisało o nim kilka 
lokalnych gazet, nie zawsze były to 
informacje prawdziwe, jak np. ta, że 
władze miasta unikają kontaktów z 
dziennikarzami. A przecież nikt inny 
jak burmistrz przyjechała do miesz-
kańców z dziennikarzem Radia Wro-
cław. 

Po miesiącu od tego dramatyczne-
go zdarzenia wiadomo, że w trakcie 
opracowania jest projekt dachu, nie-

Mieszkańcy bloku w Górzyńcu przeżyli chwile grozy.

Miesiąc bez dachu nad głową
znana jest jeszcze wysokość odszko-
dowania, jakie otrzyma wspólnota 
mieszkaniowa i niewiadomy jest koszt 
nowego dachu. 

Na apel burmistrza miasta o wspar-
cie finansowe na dach dla poszkodo-
wanych na konto ich wspólnoty wpły-
wają skromne środki, wsparcia udzie-
liła piechowicka parafia a władze mia-
sta (poprzez MOPS) udzieliły każdej 
rodzinie pomocy celowej, która prze-
kazana zostanie na konto remontu 
dach, co da kwotę ponad 30 tys. zł.

Liczymy na dalszą wspaniałomyśl-
ność mieszkańców naszej Gminy a 
za przekazywane środki w imieniu 
mieszkańców dziękujemy.

Na sesji Rady Miasta 21 maja b.r. 
delegacja mieszkańców podzięko-
wała Klubowi Radnych za przeka-
zanie na remont dachu 2 500 zł. 
oraz p. burmistrz za opiekę nad 
poszkodowanymi mieszkańcami.

Mieszkańcy wspólnoty 
mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 

składają 

serdeczne podziękowania 
Ks. Proboszczowi 

Ryszardowi Soroce 
za okazaną pomoc, zorganizo-
wanie zbiórki pieniężnej i prze-
kazanie jej na remont dachu. 
Bóg zapłać w imieniu 16 rodzin.
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Jak co roku w maju obchodzony 
jest Dzień Strażaka. W naszym mie-
ście obchody te odbyły się 17 maja.

Tradycyjnie już po mszy św. odbył 
się przemarsz orkiestry i członków 
OSP ulicą Żymierskiego. Dalsza część 
uroczystości odbywała się w sali Domu 
Strażaka. 

W szeregi naszej jednostki wstąpiło 
i zostało zaprzysiężonych siedmiu no-
wych strażaków. Miłą niespodziankę 
sprawiły nam dzieci z Samorządowego 
Przedszkola nr 2, dając popis arty-
styczny. 

Piechowiccy strażacy i p. Burmistrz K. Raczek na uroczystości powiatowej

Strażacy pracowali i świętowali
W imieniu władz miasta pani 

Burmistrz odczytała list-podziękowa-
nie dla druhów biorących udział przy 
usuwaniu skutków wichury, która na-
wiedziła nasz region. 

W dniu 23.05.2009 r. w Starej 
Kamienicy odbyły się powiatowe Dni 
Strażaka. Po uroczystej mszy i cere-
moni wręczenia awansów, medali i 
wyróżnień odbyły się zawody pożarni-
cze, w których nasza jednostka brała 
udział, zajmując 8 miejsce na 16 star-
tujących drużyn.

Strażacy-ochotnicy w pracy, w czasie usuwania zwalonego 
na drogę drzewa.

W centrum Piechowic w ubiegłym 
roku rozpoczęto porządkowanie par-
ku. Obecnie prace te są finalizowane. 
Wykonano nowe alejki, posadzono 
krzewy, ustawiono ławeczki. Wydawać 
by się mogło, że wszystkim mieszkań-
com to się podoba. Tymczasem tu i ów-
dzie słychać głosy, że „ławeczki posta-
wiono dla piechowickich pijaczków”.

Uporządkowany skwerek podoba się mieszkańcom.

Park w centrum miasta
A przecież ławeczki są dla wszyst-

kich mieszkańców Piechowic, ich 
wcześniejsze usunięcie z miasta to 
ucieczka od problemu, jakim są oso-
by nietrzeźwe często okupujące te ła-
weczki. Tu jest pole do działania dla 
służb mundurowych: Straży Miejskiej 
, Policji , które mają za zadanie pilno-
wać porządku w mieście. Ale nieste-
ty nie ma możliwości 24-godzinnego 
nadzorowania miejsc publicznych w 

naszym mieście, takich 
standardów w Polsce 
jeszcze nie ma. Miasto 
wykupiło przecież do-
datkowe patrole  Policji, 
zatrudniło do patrolowa-
nia niektórych obiektów 
w mieście firmę ochro-
niarską . Planowane jest 
umieszczenie w najbar-
dziej newralgicznych 
punkach kamer. A i 
sami mieszkańcy mogli-
by czasami zareagować 
na niestosowne zacho-

wania siedzących na ławeczkach , je-
żeli nie ma obawy agresji z ich stro-
ny. W przypadkach drastycznych, 
gdy osoby te spożywają alkohol bądź 
się awanturują, powinno się wezwać 
policję- może to zrobić przecież każ-
dy! Inną sprawą jest niezadowolenie 
niektórych mieszkańców z działań 
Policji, ale to już odrębny temat.

A gdyby nie sprzedawać w okolicz-
nych sklepach tanich napojów alkoho-
lowych, może  powód przesiadywania 
amatorów „mamrotów” na ławeczkach 
w ich pobliżu nie miałby podstaw?

Gdy nie ma ławeczek, można sobie poradzić 
w ten sposób

Strażakom  z okazji ich święta 
życzymy jak najmniej  wyjazdów. 

A jeśli już jadą, 
to aby zawsze wróciło ich tylu, 

ilu wyjechało
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• • • Piechowiczanie o sobie i o Piechowicach • • •

Z Urszulą Goworek z domu Maksymowicz – najstarszą 
rodowitą piechowiczanką rozmawia Radek Bieniek

Całe życie w Piechowicach

Urszula Goworek z domu Maksymo-
wicz – najstarsza rodowita piechowi-
czanka urodzona 14 kwietnia 1946 r. 
w Piechowicach – Górzyńcu (wówczas 
Twardów). Całe życie zawodowe zwią-
zana z HSK „Julia”.

Już dziś zapraszamy na Kryształowy 
Weekend, który  odbędzie się w dniach 
26-28 czerwca 2009 r. 

Tegoroczny Weekend zapowiadają  się 
bardzo interesująco. Po pierwsze jest to 
wydarzenie, które znalazło się w kalen-
darzu obchodów Dni Dolnego Śląska, 
po wtóre objęte zostało patronatem prze-
wodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego 
Jerzego Pokoja.

W programie przewidziano wiele atrak-
cji zarówno dla mieszkańców Piechowic 
jak i dla przyjezdnych. 

Szczegóły na plakatach w czerwcu. W 
załączeniu list z Urzędu Marszałkowskie-
go.

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że 

Kryształowy Weekend został włączony w 
obchody Dni Dolnego Śląska 2009. Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnoślą-
skiego podejmie działania mające na celu 
promowanie wybranych do kalendarza 40 

Czy wie Pani, że wg zapisu w ewidencji 
ludności Urzędu Miasta Piechowice jest 
Pani najstarszą urodzoną w Piechowicach 
osobą?

Przyznam szczerze, że dowiaduję się o 
tym po raz pierwszy. Miło mi w takim razie 
z tego powodu.

Na Pani metrycę urodzenia wpisa-
na jest nazwa Twardów czyli… obecny 
Górzyniec.

Tak, zaraz po wojnie nazwa Górzyniec 
jeszcze nie istniała, funkcjonowała wtedy 
nazwa Twardów. Urodziłam się 14 kwiet-
nia 1946 roku o godz. 19.00, zameldowa-
na natomiast jestem od maja 1946. Wtedy 
mieszkałam w  Twardowie nr 40, teraz to 
jest Górzyniec, ul. Słoneczna 14.

Skąd pochodzili Pani Rodzice ?
Rodzice zostali przesiedleni ze Lwowa 

zaraz po wojnie, osiedlili się tutaj w grud-
niu 1945 r.

I tutaj znaleźli zatrudnienie…
Tak, ojciec pracował w zakładzie 

Karelma, gdzie zginął w 1947 r. podczas 
wybuchu butli z tlenem. Miał 41 lat (w 
1948 roku podczas podobnego wybuchu zginę-
ło 8 pracowników – red.). Miałam wtedy 1 
rok i 3 miesiące. Na mamie spoczął ciężar 
wychowania mnie i trzech moich braci. 
Rodzina ojca też nam bardzo wtedy poma-
gała, było to szczególnie ważne, gdyż każdy 
z braci później studiował.

Ma Pani trzech braci?
Tak mam trzech braci, ja jestem naj-

młodsza. Bracia urodzili się we Lwowie, 
ja w Piechowicach. Mieszkają teraz we 
Wrocławiu, Warszawie i najstarszy w Nowym 
Jorku. Brat w Nowym Jorku kończył archi-
tekturę, jeden jest inżynierem urządzeń 
sanitarnych, a drugi geologiem. Najstarszy 
brat po śmierci taty opiekował się nami, 
miał wtenczas 15 lat, wraz z młodszymi 
braćmi liczyliśmy się z jego zdaniem.

Troszczył się o Panią jak ojciec?
O tak, pamiętam jak wracał ze studiów, 

to z Sobieszowa do Piechowic szedł pie-
chotą, aby zaoszczędzić pieniądze na bilet 
i za zaoszczędzone pieniądze coś mi kupić. 
Zawsze zniecierpliwiona biegłam do nie-
go, pytając co mi kupił. Raz wyciągnął rękę 
i powiedział, że kupił mi figę. Rozpłakałam 
się, a on rzeczywiście wyjął kilka fig z kie-
szeni.

Utrzymuje Pani ciągły kontakt z brać-
mi?

Oczywiście, często dzwonimy do siebie, 
brat z Nowego Jorku co roku przylatuje na 
miesiąc do Polski. Brat z Warszawy z kolei 
przyjeżdża często na narty. Trzymamy się 
wciąż razem.

A jak przebiegała Pani edukacja, czy jest 
związana ze szkołami w Piechowicach?

Do klas i-IV  uczęszczałam w Górzyńcu 
– kierownikiem szkoły była wtedy Pani 

Baranowska, do kl. V-VII do szkoły w 
Piechowicach za kierownictwa Pana 
Zdzisława Babkiewicza, a szkołę średnią 
ukończyłam w Jeleniej Górze.

Czy Pani praca zawodowa jest również 
związana z Piechowicami?

Całe życie z Piechowicami. W HSK 
„Julia” przepracowałam 32 lata,  z Julii 
w 2001 roku przeszłam na emeryturę. 
Pracowałam na centrali telefonicznej, a 
później w sekretariacie. Pamiętam czasy w 
latach 70-tych, kiedy to  w zakładach „Julii” 
w Piechowicach, Sobieszowie i Szklarskiej 
Porębie pracowało ponad 1600 osób.

A jakie ma Pani zainteresowania, hob-
by?

Turystyka przede wszystkim, w szczegól-
ności turystyka aktywna. Kocham naturę, 
wędrówki i spacery po górskich szlakach. 
Ciekawią mnie również książki historyczne 
i fantastyka.

Jak Pani na przestrzeni tych kilkudzie-
sięciu lat ocenia Piechowice?

Pod względem warunków do życia na 
pewno na plus – są nowe drogi, jest kana-
lizacja, telefony są dobrem podstawowym. 
Mniej natomiast jest miejsc pracy w za-
kładach przemysłowych, kiedyś Karelma, 
Julia, Papiernia zatrudniały razem kilka 
tysięcy osób, teraz pewnie kilkaset.

Mąż czyta gazetę i myśl sobie, że nie za-
pytam o niego...

Małżonek jest z Zabrza - pobraliśmy 
się w 1968 i jesteśmy już 41 lat po ślubie. 

Poznaliśmy się, gdy mąż był w wojsku i sta-
cjonował w Jeleniej Górze.

Dziękuję za rozmowę

Jeszcze pięć innych osób urodzonych 
w Piechowicach w 1946 r. może o sobie 
powiedzieć- „tu się urodziłem i przez całe 
swoje dotychczasowe życie wierny jestem 
Piechowicom”. W kolejnych numerach IP 
– kolejne rozmowy z najstarszymi rodowi-
tymi piechowiczaninami.

* * * Ciekawostki  * * * 
• Najstarszy mieszkaniec Piechowic Jan 

Semeriak urodził się w 1905 r., ma więc 
104 lata!

• W listopadzie mieszkanka Piechowic 
Alina Jachimczyk urodzona w 1909 r. 
skończy 100 lat

wydarzeń na terenie całego województwa. 
Działania te obejmą reklamę prasową, in-
ternetową, reklamę w środkach komuni-
kacji masowej (TV regionalna) oraz hote-
lach na terenie Dolnego Śląska. Ponadto 
Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego przygotuje materiały promo-
cyjne, w tym również kalendarze Dni Dol-
nego Śląska 2009, które będą m.in. dys-
trybuowane podczas Państwa imprezy na 
specjalnie przygotowanych stanowiskach 
oznaczonych logiem województwa. W tym 
celu urząd podpisze z Państwem porozu-
mienie o współpracy, które w najbliższym 
czasie zostanie do Państwa wysłane drogą 
pocztową.

Mamy nadzieje, że nawiązana współ-
praca wpłynie na zwiększenie zaintere-
sowania organizowanym przez Państwa 
wydarzeniem i pomoże we wspólnym pro-
mowania naszego regionu.

p.o. Dyrektora
  Wydziału  Promocji  Województwa

 Agnieszka Franckiewicz

Kryształowy Weekend 
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O Zakładzie Usług Komunalnych 
piszemy często. To jednostka, której 
pracy nie da się nie zauważyć. Działania 
ZUK-u prowadzone skromnymi siłami 
stwarzają w efekcie schludne i zadbane 
miasto. Sporo to kosztuje, ale też daje 
satysfakcję mieszkańcom, że mieszkają 
w mieście, w którym dba się o czystość 
i porządek.

Ludzie i sprzęt
ZUK zatrudnia 11 osób (10,5 etatu), 

w tym 4 osoby (3,5 etatu) to pracownicy 
administracyjni. Kadrę ma szczupłą, ale 
dodatkowo posiłkuje się pracownikami 
kierowanymi przez Powiatowy Urząd 
Pracy: latem tego roku, gdy trzeba ko-
sić trawy, zamiatać ulice, dbać o zieleń, 
do pracowników ZUK dołączy 20 osób 
kierowanych w ramach zatrudnienia 
dotowanego przez PUP. 

Sprzęt od 2007 r. jest wymieniany na 
nowy. W ubiegłym roku zakupiono sa-
mochód dostawczy Renault Master, ko-
parko-ładowarkę JCB i ciągnik Pronar 
wraz z pługiem i rozrzutnikiem. Na 
wyposażeniu znajduje się też inne, wy-
służone, około 20-letnie maszyny, które 
w najbliższych latach trzeba zastąpić 
nowymi. Na razie ZUK posługuje się 
jeszcze koparko-ładowarką Ostrówek, 
ciągnikiem Zetor, wywrotką Jelcz i po-
jazdem asenizacyjnym. 

Usługi dla miasta i mieszkańców
ZUK wykonuje przede wszystkim za-

dania zlecone przez Gminę, a związane 
z utrzymaniem czystości dróg (wraz z 
naprawami i odśnieżaniem zimowym), 
zieleni miejskiej (nasadzenia, pielę-

Portret  statystyczny gminy (8)

CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W MIEŚCIE
gnacja, przycinanie, koszenie) oraz 
prowadzeniem cmentarza (w tym nie-
które usługi pogrzebowe np. związa-
ne z dekorowaniem grobów zielenią). 
Ponadto ZUK prowadzi działalność 
gospodarczą w zakresie: wywozu szamb, 
wynajmu sprzętu (koparko-ładowarki, 
ciągnika, samochodu dostawczego). 
Warto sprawdzić ofertę usług ZUK: tel. 
075 – 76 12 165.

W ubiegłym roku prace wykonywane 
na zlecenie miasta kosztowały ok. 592 
tys. zł. Najwięcej wydano na utrzymanie 
dróg - w sumie prawie 380 tys. zł. A prze-
cież oczekiwania mieszkańców w tym 
zakresie obejmują szeroki zakres remon-
tów czy inwestycji, których nie da się zre-
alizować w najbliższej przyszłości z uwagi 
na budżetowe ograniczenia. Często też 
oczekiwania mieszkańców dotyczą dróg, 
za które odpowiedzialne są wojewódz-
two (ul. Żymierskiego) czy powiat (ul. 
Sudecka, ul. Pakoszowska, Piastów) – w 
takich sytuacjach miasto wnioskuje do 
zarządcy drogi i uzyskuje tyle remontów, 
ile uda się sfinansować z budżetów tych 
instytucji. Zaplanowany budżet na rok 
2009 na utrzymanie dróg gminnych w 
okresie zimowym jest już wyczerpany 
(136 tys. zł ) a przed nami jeszcze miesią-
ce zimowe. W okresie zimy 2008/2009 
zakupiono 125 ton soli, tyle samo pia-
chu, pracownicy wypracowali przy od-
śnieżaniu w styczniu, lutym i marcu 776 
godzin. Jak widzimy zimowe utrzymanie 
dróg gminnych jest dla Urzędu Miasta 
bardzo kosztowne i w tym roku będą 
musiały nastąpić zmiany w budżecie na 

to zadanie. Z powyższego widać też, że 
wbrew opinii niektórych mieszkańców, 
miasto przejmuje się problemem od-
śnieżania ulic miejskich. Tylko że nie da 
się naraz odśnieżyć wszystkich miejsc – 
istnieje przyjęta kolejność. 

Utrzymanie cmentarza przez miasto 
kosztowało prawie 119 tys., zieleń miej-
ska ponad 93 tys. zł. Koszty mogłyby być 
niższe, gdyby nie działalność chuliga-
nów niszczących skwery, latarnie, przy-
stanki i gdyby niektórzy mieszkańcy nie 
wyrzucali śmieci do rowów, rzek czy w 
okolice śmietników. Jeśli ktoś chce wy-
rzucić meble, powinien posiadać wła-
sną umowę na wywóz takich śmieci i 
zrobić to na własny koszt albo –co doty-
czy lokatorów mieszkań komunalnych- 
poczekać na akcję wywozu „gabarytów”. 
Sama likwidacja dzikich wysypisk kosz-
towała w minionym roku 6 tys. zł, wielo-
krotnie też występowano do właścicieli 
gruntów o usunięcie śmieci.

ZUK stara się osiągać  zyski z działal-
ności  dodatkowej:  pochówki i prace 
zlecone (ok. 40 tys. zł w ub. roku), wy-
wozu nieczystości płynnych (23 tys. zł), 
wynajmu sprzętu (71 tys. zł).

Na terenie ZUK odbywa się stała 
zbiórka zużytego sprzętu elektronicz-
nego (nie może być uszkodzony np. 
lodówka bez drzwi, telewizor z pobitym 
ekranem). Punkt otwarty jest we wtorki 
w godz. 8-11 i w piątki w godz. 11-15. 
W roku ubiegłym zebrano 2,3 tony 
sprzętu. W głównym korytarzu ZUK i w 
innych miejscach publicznych ustawione 
są również pojemnik na zużyte baterie.

Warto odnotować, że zarówno rok 
2007 jak i 2008  zakończyły się w ZUK 
dodatnim wynikiem finansowym.

 Oprac. T. Kupczyńska

„Szklany ogród”, który  miał być 
jedną z atrakcji Piechowic i częścią 
większego projektu „Początki szklar-
stwa w Karkonoszach” już wkrótce 
stanie się atrakcją … Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 w Piechowicach! 

Decyzję taką podjęły władze miasta 
w porozumieniu z dyrekcją Piecho-

„Szklany ogród” dla najmłodszych

Fragment ekspozycji „szklanego ogrodu, który będzie 
służył edukacji najmłodszych

wickiego Ośrodka Kultury uznając, 
że „szklany ogród” jest ekspozycją 
zbyt skromną, aby stanowić atrakcję 
turystyczną miasta. Jednak doskonale 
służyć będzie jako zielona sala eduka-
cyjna najmłodszym nie tylko z Piecho-
wic. Dlatego też teren szklanego ogro-
du powrócił w użytkowanie PS nr 1.

– Mamy bogate plany na wy-
korzystanie „szklanego ogrodu”. 
Będziemy zapraszać do niego dzieci 
z sąsiednich miejscowości. Opraco-
wujemy ciekawy program eduka-
cyjny, który realizować będziemy 
w porozumieniu z Dolnośląskim 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczy-
cieli w Jeleniej Górze od września 
– powiedziała dyrektor przed-
szkola Grażyna Biel.

USŁUGI POGRZEBOWE 
Włodzimierz Kraszewski
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

Sprzedaż DREWNA 
KOMINKOWEGO

oraz OPAŁOWEGO

TEL. 601 543 628
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Hasła „Góry możliwości – miasto 
aktywności” zazdroszczą nam górale 

z nowosądeckiego
8-9 maja 2009 r. na Placu Ratuszowym w 

Jeleniej Górze odbyły się targi turystyczne 
TOURTEC przyjmując formułę Festiwalu 
Tradycji Karkonoskich. Swoje atrakcyjne 
oferty wystawiło w tym roku blisko 100 wy-
stawców nie tylko z Polski, ale również  z 
Niemiec, Czech oraz po raz pierwszy z Austrii 
(dolina Zillertal), której stanowisko sąsiado-
wało ze stoiskiem Miasta Piechowice. 

Nowy namiot promocyjny naszej gmi-
ny przyciągał spojrzenia turystów oraz 
innych wystawców, a szklana ekspozy-
cja grawerowanych pucharów Mistrzyni 
Małgorzaty Sztabińskiej oraz szkła arty-
stycznego Marcina Zielińskiego ze Szklanej 
Manufaktury w Piechowicach wzbogacały 
naszą ofertę. W piątek odwiedzający sto-

isko naszej gminy mogli degustować wyroby 
piekarniczo-cukiernicze ufundowane przez 
radną Panią Halinę Ciepielę, a w sobotę te-
gorocznym miodem raczyli turystów pszcze-
larz Jan Wójcik z małżonką. Co ciekawe, 
miody Pana Jana Wójcika przygotowane 
specjalnie na tę okazję nosiły nazwę „Skarb 
Piechowic”, co  uwidoczniono  na etykietach 
z herbem Piechowic.  Mamy więc nasz lokal-
ny piechowicki  produkt turystyczny- Skarb 
Piechowic!

Swoje oferty zaprezentowali również: 
Huta Szkła Kryształowego „Julia”,  fir-
ma piekarniczo – cukiernicza „Halutek”, 
Hotel „LAS”, schronisko PTSM „Złoty 
Widok”, pokoje gościnne „Krokus” oraz 
„Michałowa Zagroda”, Agata Mazur z 

punktu Informacji Turystycznej prezento-
wała nową koszulkę sekcji rowerowej z KS 
Lechia Piechowice, natomiast rowerzyści 
Marek Mazur i Bogusław Czyż profesjo-
nalne stroje  członków sekcji kolarskiej, co 
wzbudzało duże zainteresowanie  turystów.

W piątek  na scenie publiczność roz-
grzewały dzieci z piechowickich Przedszkoli 
Samorządowych nr 1 i nr 2, w sobotę śpiewał  
zespół „Szklarki” z Piechowickiego Ośrodka 
Kultury oraz uzdolniona Natalia Kruczek.

Wśród materiałów promocyjnych naj-
większym powodzeniem  cieszyła się pocz-
tówka ze zdjęciem obrazu „Tajemniczy 
Las” Pawła Trybalskiego, kalendarz imprez 
miejskich, mapy z trasami rowerowymi  
„Rowerowa Kraina” współfinansowana ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
INERREG IIIA Czechy –Polska - które 
„rozeszły się” błyskawicznie oraz folder z 
bazą noclegową, uaktualniony plan miasta 
Piechowice wraz z atrakcjami turystycznymi 
gminy. 

Władze Miasta w Piechowicach składają 
serdeczne podziękowania za wzbogacenie te-
gorocznego Festiwalu Tradycji Karkonoskich 
„TOURTEC” w Jeleniej Górze: „Państwu 
Wandzie i Janowi Wójcikom właścicielom 
„Pasieki Pod Lipą”, Pani Halinie Ciepieli  
właścicielce firmy piekarniczo-cukierni-
czej „Halutek”, Pani Mistrzyni Grawerstwa 
Małgorzacie Sztabińskiej, Marcinowi 
Zielińskiemu ze Szklanej Manufaktury, dzie-
ciom, nauczycielom z Przedszkoli nr  1 i nr 
2 w Piechowicach i dyrektor Grażynie Biel i 
Bożenie Woś, zespołowi „Szklarki” i Natalii 
Kruczek z POK,  Pani Agnieszce Blacheta 
z HSK „Julia”, prezesowi KA „Eden” 
Bogusławowi Czyżowi oraz zawodnikowi 
KS Lechia Piechowice Markowi Mazurowi 
a także wszystkim pracownikom UM i POK 
zaangażowanym w przygotowanie i dwu-
dniową obsługę stoiska.

Radek Bieniek

Ruszyła ogólnopolska społeczna kampania edukacyjna 
,,Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne” - Wyhamuj w porę!!- 
skierowana do osób dorosłych, oraz ,,Nie bo Tak!!!” - skierowana 
do osób niepełnoletnich.

Gmina Piechowice jako jedna z blisko 1400 samorządów przy-
stąpiła do kampanii mającej na celu ograniczenie liczby osób 
pijących ryzykownie i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na te-
mat szkód zdrowotnych i społecznych, jakie wiążą się z piciem 
alkoholu. 

Włączając się w tę kampanię chcemy zachęcić każdego miesz-
kańca naszego 
miasta do oceny 
własnego modelu 
picia oraz do odpo-
wiedzi na pytanie 
– Czy moje picie 
jest bezpieczne? 
Chcemy ostrzec 
przed zagrożenia-
mi, jakie mogą po-
jawić się w związku 
z piciem alkoholu. 
Pokażemy też, w 
jaki sposób przeli-

Piechowice w ogólnopolskiej Kampanii czać ilość wypijanego alkoholu i jak nie przekraczać granicy picia 
o niskim ryzyku szkód.

Kampania adresowana jest do dorosłych konsumentów napo-
jów alkoholowych – także do tych, którym wydaje się, że piją nie-
wiele. Jej celem jest ograniczenie liczby osób pijących ryzykownie 
i szkodliwie oraz przekazanie wiedzy na temat szkód, jakie wiążą 
się ze spożywaniem alkoholu. Celem kampanii nie jest nakłania-
nie do całkowitej abstynencji, (choć ta w przypadku niektórych 
osób, np. młodzieży i kobiet w ciąży czy kierowców jest koniecz-
na), ale pokazanie, kiedy picie staje się ryzykowne i jakie są gra-
nice tego ryzyka.

Na potrzeby kampanii zakupiono: plakaty, ulotki eduka-
cyjne, książki i broszury. Materiały edukacyjne trafiły do: przy-
chodni Zdrowia, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Klubu Abstynenta „EDEN”, Piechowickiego Ośrodka Kultury, 
Ochotniczej Straży Pożarnej i wszystkich placówek oświatowych 
w Piechowicach.

W ramach kampanii specjalny przekaz profilaktyczny zostanie 
skierowany do młodzieży. Z myślą o tej grupie docelowej powsta-
ła strona internetowa www.niebotak.pl, która pokazuje, że naj-
bardziej bezpieczne dla osoby niepełnoletniej jest zachowanie 
abstynencji. Do szkół trafi, przygotowany przez ARPA, scenariusz 
wywiadówki dla rodziców oraz scenariusz zajęć profilaktycznych. 
Ponadto placówki te otrzymają materiały edukacyjne pod ha-
słem” Nie, bo tak”, adresowane do młodych ludzi.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu
www.wyhamujwpore.pl

 Wiesława Rak
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Około 150 biegaczy i 80 miłośni-
ków dwóch kółek wzięło udział w 
Sportowej Majówce w ramach któ-
rej przeprowadzono biegi ulicz-
ne „Polska Biega” oraz „Amatorski 
rajd rowerowy”. Imprezę zorgani-
zował Urząd Miasta oraz KS Lechia 
Piechowice przy wsparciu pracowni-
ków placówek oświatowych. Najlepsi 
biegacze otrzymali pamiątkowe ko-
szulki i medale natomiast wśród 
uczestników rajdu rozlosowano ka-
ski rowerowe. 

Prezentacja drużyny 
kolarskiej

8 maja w hotelu Las odbyła się 
prezentacja grupy kolarskiej KS 
Lechia Piechowice oraz uroczysta 
inauguracja sezonu sportowego 2009. 
W prezentacji, oprócz zawodników, 
wzięli udział przedstawiciele 
sponsorów i samorządu. Pojawił się 
także najlepszy polski kolarz górski 
i przyjaciel klubu, Marek Galiński. 
Zdjęcia i film z prezentacji można 
zobaczyć na klubowej stronie www.
kslechia.prv.pl.

Jacek Kamiński 
wicemistrzem

Radny  Jacek Kamiński (Lechia) zajął 
drugie miejsce w Mistrzostwach Polski 
Samorządowców w Kolarstwie Górskim 
jakie zostały rozegrane 26 kwietnia w 
Chodzieży. Krzysztof Baran (Lechia) 
zajął trzecie miejsce na dystansie mini 
w Bike Maratonie rozegranym 9 maja 
w Boguszowie-Gorcach. Gratulujemy! 
Więcej wyników zawodników Lechii: 
www.bikemaraton.pl.

Ola pojeździła 
w Polsce

Na dwa majowe tygodnie 
przyleciała do Polski Ola Rokita, 
zawodniczka Lechii Piechowice, na co 
dzień mieszkająca w USA. Ola wzięła 
udział w prezentacji drużyny w hotelu 
Las, a także w dwóch wyścigach. 
W Jeleniej Górze w zawodach 
współorganizowanych przez Maję 
Włoszczowską zajęła 8 miejsce. Wyścig 
w Bielawie ukończyła na 10 pozycji. 
Gratulujemy!

Sportowa majówka

Lechici na tabelowym podium
Po meczu 17 maja drużyna 

seniorów Lechii wygrywając 1:0 z 
GLKS Czernica Jeżów Sudecki (na 
zdj. fragment meczu) awansowała 
na 3 miejsce w tabeli grupy II 
jeleniogórskiej B-klasy. Wcześniej 
w meczu z Juvenią Rybnica Lechia 
odnotowała zwycięstwo 3:5. W 

niedzielę 26 kwietnia piechowicka 
Lechia zremisowała z Maciejową 1:1. 
We wcześniejszym meczu Lechia 
przegrała z Bobrami Wojanów 3:2.
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W maju w wypadku drogowym zgi-
nął 31-letni Łukasz Pietrzak, gitarzysta 
z Piechowic. Był członkiem zespołu 
Trio Semplice, laureatem krajowych i 
zagranicznych konkursów gitarowych, 
twórcą i dyrektorem artystycznym fe-
stiwalu Gitaromania. 

Nie wiadomo z jakiego powodu wje-
chał fiatem tipo w drzewo w okolicach 
Wojcieszyc na trasie z Jeleniej Góry do 
Szklarskiej Poręby. Przeżył zderzenie i 
w szoku wyszedł z rozbitego auta wprost 
pod nadjeżdżającą ciężarówkę. 

Łukasz Pietrzak (z prawej) był gitarzystą zespołu 
Trio Semplice.

Śmiertelny wypadek znanego gitarzysty
- Uderzenie było tak mocne, że od-

rzuciło mężczyznę na pobocze – opo-
wiada nadkom. Edyta Bagrowska z je-
leniogórskiej policji.

Kierowca tira wyszedł szukać potrą-
conego, aby udzielić mu pomocy. W 
międzyczasie wezwał pogotowie. Nie 
mógł go jednak znaleźć w ciemno-
ściach. Okazało się, że Łukasz wyszedł 
w międzyczasie na drogę, gdzie został 
znowu potrącony, tym razem przez 
samochód osobowy. Prawdopodobnie 
upadł na jezdnię i w tym momencie 
najechało na niego auto jadące z prze-

ciwka.
Rok temu temu kilkaset metrów 

dalej zginęło dwóch młodych miesz-
kańców Piechowic. Również wjecha-
li w drzewo.

* * *
W MDK Muflon w Jeleniej Górze 

odbyło się widowisko taneczno-mu-
zyczne „Nocna kultura – kultural-
na noc” dedykowane Łukaszowi 
Pietrzakowi. Po widowisku kole-
dzy z zespołu pożegnali wspólnie z 
uczestnikami twórcę jeleniogórskiej 
Gitaromanii. 

Z wielkim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

ŁUKASZA 
PIETRZAKA

wspaniałego gitarzysty, mieszkańca 
Piechowic, na którego życzliwość i za-
angażowanie zawsze mogła liczyć spo-
łeczność naszego miasta

RODZINIE oraz NAJBLIŻSZYM
wyrazy serdecznego i głębokiego 

współczucia składa Burmistrz Miasta 
Piechowice wraz ze współpracownika-
mi z Urzędu Miasta i Piechowickiego 

Ośrodka Kultury

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

sprzedaży pod numerami RG-7125/7/09 
i RG-7125/8/09. 

2. Nieruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy pod numerami RG-72243/5/09.”
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Niepodpisane teksty w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO 
Wydawca: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 075 75 48 900. 
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ze względu na ograniczoną ilość stron. Druk: UNIGRAF.
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INFORMACJE DLA ZAWODNIKÓW:
Data: ............................................................................................................ 06.06.2009 (sobota) 
Biuro zawodów (terenowe): ....................................................... Boisko szkolne przy ul. Szkolnej  
prowadzi zapisy i rejestrację na miejscu w dniach: .......05.06.2009 (piątek), godz. 16.00 – 21.00 
                                                                              06.06.2009 (sobota), godz. 7.30. – 10.30                                  

 Start: ......................................................................................... godz. 11.00, (podać miejsce) 
   Dystanse orientacyjne: .............................. MINI – 32 km ,  MEGA – 53 km,  GIGA – 87 km 

 Trudność trasy (1-6): ........................................................................................................3+

 Noclegi:................................................................................................. www.piechowice.pl 

Mapa tras dostępna na ....................................................................... www.bikemaraton.com 

Góry możliwości – miasto aktywności

patroni medialnisponsor główny

sponsorzy

partner motoryzacyjny


