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Z prac burmistrza
Koniec maja i czerwiec obfitowały w wiele
zdarzeń miejskich, powiatowych i wojewódzkich. Odbyło się także kilka ważnych spotkań roboczych, na których omawiane były istotne dla
naszego miasta i powiatu sprawy. Ponieważ zdarzyło się, że w tym samym terminie zbiegło się kilka w/w imprez, w niektórych z nich nasze miasto
reprezentowali moi najbliżsi współpracownicy.
W okresie tym pracowałam w soboty (29 maja,12
i 19 czerwca), w niedzielę (30 maja) a nawet
wspólnie ze sztabem zarządzania kryzysowego w
godzinach nocnych, kiedy to z drugiego na trzeciego czerwca Kamienna przekroczyła stan alarmowy. Wspominam o tym, aby pokazać, że praca
burmistrza nie zamyka się w godzinach działania
Urzędu Miasta.
Oto niektóre z ważniejszych wydarzeń:
• 29 maja – zakończenie XXVI Rajdu Piechotka.
W schronisku PTSM Złoty Widok w Michałowicach
ponad 200 dzieci, w tym z czeskiego miasta Upice, odebrało nagrody za udział w XXVI już Rajdzie
Piechotka. W roku bieżącym rajd dofinansowany
był ze środków europejskich pozyskanych z EWT
z programu Piechowice-Upice.
• 29 maja Janowice Wielkie – Powiatowe obchody Dnia Strażaka u udziałem naszej OSP.
• 30 maja Stara Kamienica – obchody 65. jubileuszu Powiatowego Koła Pszczelarzy. W programie – występy zespołów folklorystycznych, konne
przejażdżki bryczką, występ orkiestry dętej OSP.
• 30 maja Wrocław – inauguracja Dni Dolnego
Śląska. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego jest promotorem serii imprez organizowanych przez samorządy gminne i powiatowe.
Do tych imprez udało sie już po raz drugi wprowadzić nasz Kryształowy Weekend. Na otwarciu Dni
Dolnego Śląska zaprezentowaliśmy stoisko promocyjne, które zostało wyróżnione dyplomem
jako „Najlepsze stoisko promocyjne podczas Dni
Inauguracji Dni Dolnego Śląska 2010”. Częścią stoiska był warsztat grawerski p. Marcina Zielińskiego
ze Szklanej Manufaktury.
• 1 czerwca – obrady Rady Nadzorczej KSWiK
z udziałem szefów gmin.
• 2 czerwca Wrocław – spotkanie z dyrektorem
Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie przekazanych gminie w 1997 gruntów.
• 2 czerwca – Memoriał im. Łukasza Semeriaka – impreza upamiętniająca zmarłego tragicznie

młodego piechowickiego sportowca. Memoriał
odbył się już po raz drugi, jego pomysłodawcą
i głównym organizatorem jest p. Ewelina Jedziniak – prezes UKS Krokus.
• 8 czerwca – Kwietny Bieg , Piechowice reprezentowali zawodnicy UKS Krokus, KS Lechia Piechowice oraz uczniowie Gimnazjum im Jana Pawła II. Inicjatorem akcji była p. Ewa Szmel.
• 11 czerwca park Pałacu w Bukowcu – finał
konkursów ekologicznych realizowanych w ramach zadania „Edukacja ekologiczna Związku
Gmin Karkonoskich – cykliczne konkursy dla dzieci i młodzieży 2009/2010”.
• 11-12 czerwca dwudziestoosobowa delegacja naszego miasta (urzędnicy, radni , nauczyciele,
pracownicy MOPS i POK) odwiedziła partnerskie
miasto Upice. Polsko-czeskie spotkanie samorządowców zostało dofinansowane ze środków UE
i służyło umocnieniu transgranicznych związków
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
• 12 czerwca – Turniej koszykówki „Trio Basket”
– VI edycja. Tym razem miejscem rozgrywek był
kompleks boisk „ORLIK 2012”. Głównymi organizatorami turnieju od jego pierwszej edycji turnieju
są bracia Daniel i Jakub Potkańscy.
• 14 czerwca – obrady zarządu ZGK.
• 15 czerwca – obrady Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta.
• 16 czerwca – ognisko integracyjne uczestników Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu
podsumowujące rok szkolny. Za aktywne uczestnictwo w APSC uczniowie otrzymali certyfikaty.
W bieżącym roku do APSC uczestniczyło 42 dzieci
ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Koordynatorem prac APSC jest p. Wiesława Rak.
• 17 czerwca – rewizyta gości z Saksonii z p.
Giselą Pallas – burmistrz Demitz-Thumitz na czele. Spotkanie poświęcone było wstępnym ustaleniom dot. opracowania wspólnego projektu i zdobycie na jego realizację środków unijnych z EWT
Polska-Saksonia. W lipcu b.r. założenia projektowe
konsultowane będą we Wspólnym Sekretariacie
Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Dla przypomnienia – nasza delegacja gościła w Demitz-Thumitz
17 maja b.r.
• 17 czerwca – udział w obradach Komisji Edukacji… Rady Miasta.

Frekwencja w Piechowicach – 53,1%
W Piechowicach zwyciężył,
podobnie jak w całym kraju,
Bronisław Komorowski zdobywając prawie 54 procent
głosów (1524 głosy).
Drugie miejsce zajął Jarosław Kaczyński – 26 procent
(743 głosy), a trzecie Grzegorz
Napieralski – 13 procent (376
głosów).
Wyniki pozostałych kandydatów (głosy):
Janusz Korwin-Mikke: 68
Andrzej Olechowski: 55
Andrzej Lepper: 38
Waldemar Pawlak: 25
Marek Jurek: 10
Frekwencja w Piechowicach – 53,1%
Bogusław Ziętek: 6
Kornel Morawiecki: 5
W sumie głosowało 2872 osoby (22 głosy były nieważne). Frekwencja wyniosła 53 procent.

• 19 czerwca – piechowicka edycja Bike Maratonu, która zgromadziła 800 zawodników z całej Polski (na zdjęciu organizatorzy i goście imprezy).
Warto odnotować, że 3 czerwca 2010 r. o godzinie 0:20 ogłosiłam alarm przeciwpowodziowy
na obszarze gminy. Do porannych godzin Sztab
Zarządzania Kryzysowego prowadził monitoring
piechowickich rzek a strażacy OSP, pracownicy
ZUK i pracownicy interwencyjni zabezpieczali miejsca grożące zalaniem. W akcji uczestniczyli
także mieszkańcy ul. Tysiąclecia. Wszystkim zaangażowanym w tę akcję serdecznie dziękuję.
Ze spraw istotnych dla miasta wspomnę
o ogłoszeniu przetargu na samochód dla naszej
OSP. Będzie to fabrycznie n owy samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa drogowego w ramach projektu „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w
zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk
żywiołowych w pasie transgranicznym”, a także o przekazaniu inwestorom placów budów –
kładki na Kamiennej oraz ul. Jaworowej.
Pragnę poinformować, że 28 czerwca w nowoczesnym ambulansie ustawionym przed Urzędem Miasta będzie można zbadać słuch (szczegóły na plakatach).
W pierwszych dniach lipca zapraszam wszystkich mieszkańców na Kryształowy Weekend –
w tym roku pod patronatem p. Poseł Elżbiety Zakrzewskiej. Szczególnie polecam koncert zespołu De Mono, uroczystą sesję Rady Miasta, na której wręczone zostaną kolejne Honorowe Obywatelstwa Piechowic a w niedzielę 4 lipca obchody
Dnia Strażaka z wręczeniem ufundowanego przez
sympatyków OSP sztandaru.
Uczniom ich rodzicom i pracownikom oświaty
z okazji zakończenia roku szkolnego życzę zdrowego wakacyjnego wypoczynku.
Z wyrazami szacunku
burmistrz Piechowic
Zofia Grabias-Baranowska

Komunikat dot. Kryształowego
Weekendu w dniu 3 lipca 2010 r.
W związku z organizacją w Piechowicach imprezy Kryształowy Weekend, występem zespołu De
Mono, pokazem laserowym, dyskoteką informujemy, że w nocy z 3 na 4 lipca 2010 r. nastąpi naruszenie ciszy nocnej. Prosimy zatem mieszkańców,
szczególnie ulic Mickiewicza, Kolejowej i Szkolnej o
wyrozumiałość.
W godzinach 19.00 – 23.00 obowiązywać będą
w naszym mieście przepisy ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o zabezpieczeniu imprezy masowej a regulamin imprezy masowej uwidoczniony zostanie
w ogólnie dostępnych miejscach na obszarze imprezy.
Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!
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LICZBA
NUMERU

1%

potrzebnych pieniędzy na bieżące regulowanie i naprawy na rzece Kamienna ma do dyspozycji Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej.

Temat wysoce polityczny

Jak zabezpieczyć Kamienną przed wylaniem?
W związku z powodzią wielu dziennikarzy dziwi się w mediach, jak w Polsce
może być nawet pięciu właścicieli rzeki i nabrzeży. W Piechowicach wystarczy,
że jest jeden RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, do którego należy Kamienna, Mała Kamienna i większość Piastówki.
RZGW odpowiada zarówno za stan
koryta, jak i za mury oporowe zabezpieczające przed wylaniem. Odpowiada
i jednocześnie nie odpowiada, tłumacząc się permanentnym brakiem funduszy. Na zaplanowane prace RZGW
otrzymuje 1% potrzebnych środków!
Dlatego przesyłane przez Burmistrza
Piechowic pisma z prośbami i żądaniami trafiają do segregatora. Odpowiedź
jest jedna: nie ma środków.
Miasto Piechowice nie dość, że samo
ma za mało środków, to jeszcze absolutnie nie może ich wydawać na nie
swoje tereny rzek. Właśnie przebywa
na terenie Urzędu kontrola UKS (Urząd
Kontroli Skarbowej), która sprawdza
czy każda złotówka trafiła tam gdzie
trzeba. Wyjątkiem była sytuacja w Górzyńcu, gdzie w 2007 roku Gmina Miejska Piechowice wydała ponad 1,5 mln
zł na zabezpieczenie murów oporowych przy ulicach: 1 Maja, Zawadzkiego i Górnej. Co możemy zrobić? W
szczególnych przypadkach piszemy
nawet do prokuratury. Tak było z wyrwą przed mostem obok OW „Potok”.
W efekcie część środków z tego 1% przeznaczona została na załatanie wyrwy.
Kolejne spotkanie z przedstawicie-

lem RZGW, z którym objechaliśmy całą
Kamienną i Małą Kamienną nie przyniosło żadnej nadziei. Przygotowaliśmy kolejne pisma, na które spodziewamy się
odpowiedzi: nie ma środków! Dlatego
Pani Burmistrz podjęła decyzję: będziemy sami sypać wały ziemne, ale na naszym terenie. W ten sposób na terenie
Piechowic Dolnych, w najbardziej zagrożonych miejscach powstanie wał,
który dodatkowo zabezpieczy teren
przed zalaniem. Rozpoczynamy również
– wspólnie z mieszkańcami ul. Tysiąclecia – batalię o podwyższenie kamiennych wałów wzdłuż ulicy Tysiąclecia poniżej mostu do ul. Świerczewskiego. Jest
to miejsce szczególnie zagrożone. To tu
w czasie alarmów powodziowych układamy worki w pierwszej kolejności.
Teraz wypada nawiązać do tytułu
i wyjaśnić go. Proszę popatrzeć w telewizji politycy partii rządzącej deklarują ile to zrobią dla powodzian i w celu
zapobiegania powodzi. Opozycja, która nie tak dawno temu rządziła grzmi:
trzeba zabezpieczać przed powodzią.
Tak się mówi do mediów. Na „dole” efekt
jest taki, że znowu politycy w budżetach przeznaczą 1% na potrzeby zabezpieczania rzek.
K. Raczek

Rada
uchwaliła...

Korekty geodezyjne

W związku z koniecznością wprowadzenia
zmian w nazewnictwie obrębów w operacie ewidencji gruntów, zaistniała konieczność wprowadzenia zmiany w przypadku działki nr 349/2 położonej przy ulicy Górnej.
Uchwała Nr 305/LIV/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 270/XLV/98 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 1998r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lub oddania
w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących
własność Gminy Piechowice.

Zamiana nieruchomości

Gmina wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości za dopłatą na rzecz gminy. Gmina odda
działki nr 322/8 i 322/8 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania w zamian za
działkę nr 322/6 z przeznaczeniem na cele komunikacyjne – poszerzenie drogi wewnętrznej.

Uchwała Nr 306/LIV/2010 Rady Miasta Piechowice
z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Działki na sprzedaż

W przetargu nieograniczonym zostaną sprzedane 4 działki. Dwie z nich z przeznaczeniem pod
budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych (ul.
Górna, ul. Modrzewiowa). Dwie pozostałe z przeznaczeniem na cele zabudowy usługowej oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
Na terenie Michałowic powstały nowe 4 działki przeznaczone do sprzedaży w formie przetargu
nieograniczonego. Działki te uchwałą z 2007 roku
zostały już oddane do sprzedaży jako jedna duża,
jednak ze względu na brak chętnych, dokonano
podziału na 4 mniejsze. Wszystkie są przeznaczone pod zabudowę jednorodzinnych domków
mieszkalnych i położone przy ulicy Kolonijnej.

Uchwała Nr 307/LIV/2010 Rady Miasta Piechowice
z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Miejskiej Piechowice.
Uchwała Nr 308/LIV/2010 Rady Miasta Piechowice
z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
92/XV/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
Gminy Piechowice.

Korekta budżetu

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na
prace związane z odbudową kładki dla pieszych na
rzece Kamiennej oraz wykonaniem remontu ulicy
Jaworowej zaistniała konieczność wprowadzenia
ustalonych wartości powyższych zadań do budżetu i dokonania stosownej klasyfikacji budżetowej.
Wielkość budżetu nie uległa zmianie.

Uchwała nr 309/LIV/2010 w sprawie zmiany budżetu
Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2010 oraz w sprawie
zmiany uchwały nr 281/XLVII/09 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy
Miejskiej Piechowice na rok 2010.
opr. [BRM]

Rzeka Kamienna potrzebuje zabezpieczeń

PEŁEN TEKST WSZYSTKICH UCHWAŁ
PRZECZYTASZ NA STRONIE:
http://piechowice.bip.pbox.pl/public
UCHWAŁY UDOSTĘPNIA TEŻ BIURO RADY
MIASTA w godzinach pracy Urzędu Miasta
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W Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Przetarg na samochód dla OSP

11 czerwca ogłoszony został przetarg na dostawę fabrycznie nowego,
średniego samochodu ratowniczogaśniczego z funkcją ratownictwa
drogowego z napędem uterenowionym 4 x 4 dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Piechowicach. Przetarg
w ramach projektu „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur
współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym”.
Termin składania ofert upłynął 22
czerwca 2010 r. a wykonanie zadania przewiduje się w czasie 45 dni
od podpisania umowy.

Konkurs na stanowisko
dyrektora Przedszkola
Samorządowego nr 1

9 czerwca 2010 r. ogłoszono konkurs na kandydata na stanowiska
Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach”
w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piechowice. O terminie
i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
w formie pisemnej.

MOPS ma swoją stronę
w internecie

Informujemy, że Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Piechowicach
ma swoją stronę internetową. Przydatne informacje można znaleźć
pod adresem:

ZA ŚMIECI TYLE SAMO,
NIEZALEŻNIE OD ILOŚCI?
Jedną ze zmian zaproponowanych do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest przejęcie przez gminę obowiązków, jakie spoczywają na
przedsiębiorcach prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W obowiązującej ustawie rada gminy może w drodze uchwały przejąć od
właścicieli nieruchomości obowiązki w
zakresie odbierania odpadów komunalnych jedynie na podstawie akceptacji
mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym. Wg propozycji do ustawy rada gminy będzie mogła podjąć taką decyzję
bez przeprowadzania referendum, obciążając następnie opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi każdego
z mieszkańców. Opłata ta będzie uwzględniała koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także
unieszkodliwiania odpadów.
Doświadczenie wskazuje, iż nie każdy z mieszkańców Piechowic płaci za
wszystkie wyprodukowane odpady.
Niejednokrotnie śmieci podrzucane są
do koszy sąsiadów, gniazd do selektywnej zbiórki, przydrożnych lasów, rowów, rzek. Po zmianach w ustawie każdy
z mieszkańców gminy zostałby obciążony opłatą za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, a wszystkie nieruchomości, w tym także np. sklepy, lokale gastronomiczne i handlowe, posiadałyby pojemniki na odpady komunalne. Dla przykładu uwagę należy zwrócić np. na gminę
Karpacz, w której Rada Miejska podjęła
uchwałę w sprawie zasad przejęcia przez
miasto obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej
opłaty, ustalając comiesięczną opłatę w
zależności od wytwórców odpadów, np.
gospodarstwa domowe, hotele, pensjo-

naty, domy wczasowe, lokale handlowe
i usługowe, lokale gastronomiczne.
Z zaproponowanej zmiany do ustawy gmina może osiągnąć wiele korzyści,
a mianowicie: zmniejszenie ilości nielegalnych składowisk odpadów, zmniejszenie ilości podrzutów do pobliskich
lasów, rowów czy rzek, a tym samym
zmiana nawyków mieszkańców gminy.
Niepokojącym może stać się jednak fakt,
iż pogorszeniu może ulec wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ
w obecnej chwili możliwość zagospodarowania odpadów poprzez ich segregację i wrzucanie do koszy tworzących
tzw. gniazda do selektywnej zbiórki odpadów, stanowi duży bodziec finansowy
dla wielu mieszkańców.
Beata Janulis (UM)
Od redakcji: Problem ten wielokrotnie
podnosił Radny Leszek Maraś, optując za
przeprowadzeniem referendum i wprowadzeniem powszechnego „podatku śmieciowego”. Być może problem zostanie rozwiązany przez zmianę ustawy i wtedy postulatom p. Radnego stanie się zadość.

www.mops-piechowice.pl

Filmowa szkoła
poznawania uzależnień

Od 20 kwietnia działa Piechowicka Filmowa Szkoła Poznawania Uzależnień. Celem jej jest edukacja w zakresie uzależnień
i profilaktyka, polegająca na cotygodniowym seansie filmowym i dyskusji.
Prowadzący: Aleksander Krzysztof Matusiak – terapeuta uzależnień.
Miejsce spotkań: OSP. W każdy wtorek
w spotkaniach uczestniczy grupa młodzieży
z piechowickich szkół tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, Publicznego Gimnazjum im.
J. Pawła II i Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. PFSPU finansowana jest ze środków przeznaczonych na profilaktykę.

W. Rak

Oby takich miejsc było w naszym mieście jak najmniej
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20 lat samorządności w Piechowicach
Dokładnie 20 lat po pierwszych
wolnych wyborach do rad gmin,
w Dniu Samorządu Lokalnego
(27.05.2010 r.) odbyła się 54. sesja
Rady Miasta Piechowice V kadencji.
W zamierzeniu sesja miała mieć roboczy charakter: referowano i głosowano uchwały dotyczące sprzedaży
działek miejskich i zmian w budżecie, comiesięczne sprawozdania ze
swojej pracy składali Burmistrz, Przewodnicząca Rady i Przewodniczący
wszystkich komisji działających w Radzie Miasta, jak na każdej sesji radni składali zapytania w sprawach budzących ich zainteresowanie… Można powiedzieć – sesja jak każda inna,
gdyby nie świąteczny akcent związany z jubileuszem samorządowców.
Samorząd lokalny to codzienne sprawy
naszej gminy. Zadania i jednostki organizacyjne powołane do ich realizacji.
Kompetencje obowiązkowe, wynikające z ustaw oraz własne – określone
miejscowymi potrzebami i możliwościami finansowania. Wreszcie, samorząd to ludzie, którzy sprawują funkcje
w gminie, podejmują małe i duże decyzje, ustalają plany i pilnują ich realizacji, wykonując swoje zadania w imieniu
burmistrza (jak urzędnicy), albo bezpośrednio w imieniu mieszkańców (jak
radni). Czasem krytykowani, choć nie
zawsze odpowiedzialni za wszystkie
sprawy. Często społecznicy, którzy chcą
zrobić więcej, niż się od nich oczekuje.
Zawsze – osoby, na które można liczyć
w codziennej samorządowej pracy.

Na sesję przybyli specjalnie zaproszeni radni minionych kadencji, w szczególności ci, których wybrano w 1990 r.
Przypatrując się głosowanym uchwałom, mogli wspomnieć czasy, kiedy
sami czuli ciężar decydowania o sprawach miasta. Głos zabrał między innymi Jarosław Bochyński, przewodniczący Rady pierwszej kadencji. Odczytano
także listy od nieobecnych samorządowców, w tym od Edwarda Wryszcza, pierwszego burmistrza (wówczas
wybieranego przez Radę, a nie bezpośrednio przez mieszkańców), a także od Irminy Paszkowskiej, w którym
była radna stwierdziła, że nasze miasto przez te wszystkie lata wypiękniało.
Każdego z zaproszonych samorządowców z okazji jubileuszu uhonorowano
czerwoną różą – wyrażającą szacunek

Burmistrz podziękowała wszystkim radnym za pracę na rzecz społeczności Piechowic

„Piechowice – Úpice aktywne miasta pielęgnujące tradycje”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Transgraniczne spotkanie samorządowe

Delegacja z Piechowic na Upickim rynku

i podziękowanie za pełnienie ważnych
funkcji społecznych w minionych kadencjach. Dodatkowo w imieniu Gminy Miejskiej Piechowice do obecnych
radnych wystosowano listy gratulacyjne. Ciekawym i sympatycznym akcentem była prezentacja multimedialna przygotowana przez piechowickich
gimnazjalistów w ramach akcji edukacyjnej Centrum Edukacji Obywatelskiej: Aleksandra Pietryniecza i Mateusza Zająca. Dzięki prezentowanym
zdjęciom i uchwałom Rady I kadencji
udało się przybliżyć atmosferę tamtych lat i ówczesne problemy miasta.
W sesji uczestniczyła także delegacja
z partnerskiego miasta Upice w Czechach z burmistrzem Ilianą Berankovą na czele. Jak stwierdzili nasi goście,
mamy takie same doświadczenia historyczne i to również łączy oba nasze
miasta.
Miłosz Kamiński    

W dniach 11.06-12.06 odbyło się spotkanie pracowników
samorządowych miasta Piechowice i Upice. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu
„Piechowice – Úpice aktywne
miasta pielęgnujące tradycje”.
Celem spotkania było poznanie
ponad 600-letniej historii i tradycji obu miast oraz wymiana doświadczeń. W pierwszym dniu
odbyło się spotkanie w Urzędzie
Miasta Upice na którym mogliśmy
porównać strukturę czeskiego i
polskiego urzędu oraz zapoznać
się z pracą poszczególnych komó-

rek organizacyjnych. Następnie mieliśmy przyjemność zwiedzić takie czeskie
instytucje jak: gimnazjum, policja, straż
pożarna, dom kultury, miejską bibliotekę, muzeum. Wszędzie byliśmy bardzo
mile witani i otrzymywaliśmy wiele ciekawych informacji na temat zasad funkcjonowania tych instytucji w Czechach.
Wiele ciekawych pomysłów może być
wykorzystanych w naszej gminie.
Szczególnie duże wrażenie wywarł
pomysł promocji miasta Piechowice na
ścianie hipermarketu w centrum miasta za pomocą dużego ekranu telewizyjnego. Pierwszy dzień zakończył się
wieczornym spotkaniem pracowników
samorządowych obu miast, wizytą w
tutejszym obserwatorium astronomicznym oraz prezentacją multimedialną
przedstawiającą historię i tradycję obu
miast. Dzień drugi wizyty w Upicach
zakończył pobyt w pobliskich Adrspaskich Skałach.
Fot. i tekst: J. Bumażnik
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Remont kładki na Kamiennej i ulicy Jaworowej
Najbliższe inwestycje miejskie to remont kładki na Kamiennej i remont ulicy Jaworowej. Place budów już zostały przekazane inwestorom. Wartość w/w robót brutto to: 514 982 zł –
kładka i 105 390 zł – ulica Jaworowa. 80% środków pozyskano
z MSWiA, 20% dołoży z własnej kasy miasto, zaciągając na ten
cel kredyt. Wykonawców wyłoniono w drodze przetargu i są
nimi: „MIRS” Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Zakres robót (kładka): Demontaż istniejącej konstrukcji stalowej, rozbiórka środkowego betonowego filara, wzmocnienie przyczółków i muru oporowego, montaż nowej konstrukcji stalowej
i wykonanie nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej, wykonanie
dojść z lewej i prawej strony brzegu, poszerzenie chodników.
Zakres robót (ul. Jaworowa): Wyrównanie szerokości drogi, ułożenie nawierzchni bitumicznej, odwodnienie, przełożenie zjazdów
na posesje w granicach pasa drogowego, wyprofilowanie i utwardzenie poboczy.
Przewidywane zakończenie prac – 15.09.2010 – kładka
i 06.08.2010 r. – ul. Jaworowa.

Zofia Wośko i Madzia Kanik cieszą się, że ulica Jaworowa będzie
wyremontowana i dziury znikną

Jan Wiktorowicz dwa razy dziennie przechodzi przez kładkę na Kamiennej.
Jak mówi, remont usprawni przejście

Środki unijne dla Karkonoskiego Parku Rozwoju Regionalnego

Zarząd Województwa Dolnośląskiego podzielił pieniądze na inwestycje
w infrastrukturę wspierającą innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Dolnośląskiego (RPO WD) otrzyma-

Zmiany
na stadionie
miejskim
postępują
powoli, ale
są widoczne

ło siedem projektów, w tym Karkonoski Park Rozwoju Gospodarczego
Sp. z o.o. zlokalizowany w Piechowicach. Pozyskał on prawie 23 mln zł
na utworzenie parku przemysłowego wraz z inkubatorem przedsiębiorczości. Projekt zakłada budowę obiek-

tu biurowo-badawczo-produkcyjnego, w którym znajdą się pomieszczenia biurowe, zaplecze laboratoryjne, sale konferencyjne i szkoleniowe.
O idei utworzenia KPRR pisaliśmy w Informatorze Piechowickim w listopadzie
2009 r. na str. 3.

W miejscu walącego się muru powstała obsadzona ozdobnymi krzewami skarpa
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Piechowice najlepsze na
Dniach Dolnego Śląska!

Fot. Krzysztof Raczek
30.05.2010 podczas uroczystego
otwarcia Dni Dolnego Śląska, które odbyło się na wrocławskich Partynicach
Gmina Piechowice została wyróżniona
przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego dyplomem
i nagrodą rzeczową „Za najlepsze stoisko promocyjne”.
Duże zainteresowanie zwiedzających,
nawet podczas ulewnego deszczu, wzbudzał pokaz grawerowania szkła na warsztacie grawerskim prowadzony przez Marcina Zielińskiego ze Szklanej Manufaktury w
Piechowicach (tegorocznego laureata Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kategorii „Najlepsze Dolnośląskie – Pamiątka
Regionu”).
Podczas inauguracji przedstawiliśmy
ofertę promocyjną, akcentując przede
wszystkim naszą najważniejszą imprezę

miejską – Kryształowy Weekend, która to już
po raz drugi została włączona do tego prestiżowego kalendarza oraz Bike Maraton,
który odbył się w naszym mieście 19 czerwca, a także Teatr Nasz, walory turystyczne
i przyrodnicze, bazę noclegową, ofertę gestorów turystycznych z naszej gminy.
Nagrodę osobiście wręczył na ręce p.
burmistrz Zofii Grabias-Baranowskiej marszałek Marek Łapiński w asyście dyrektor
Departamentu Wydziału Promocji Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego p. Agnieszki Franckiewicz.
Cieszymy się, że promocja naszego miasta zyskała uznanie podczas tak prestiżowego wydarzenia, jakim jest inauguracja
Dni Dolnego Śląska.
Wydarzenie relacjonowały Gazeta Wyborcza oraz Polskie Radio Wrocław.
Radosław Bieniek

Udana Piechotka
Już po raz dwudziesty szósty Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piechowicach była głównym
organizatorem Rajdu Piechotka 2010.W tym
roku po raz pierwszy gościliśmy uczniów
z Republiki Czeskiej – z Upic.
Dla uczniów klas IV-VI były przygotowane trasy dwudniowe, a dla przedszkolaków
i uczniów klas młodszych (I-III) trasy jednodniowe. Uczestnicy rajdu nocowali w schroniskach:
Wojtek w Szklarskiej Porębie oraz Skalnik w Bukowcu. Wszystkim uczestnikom przygotowano wiele atrakcji. Przeprowadzono konkursy
sprawnościowe, krajoznawczy, wiedzy o PTSM
oraz najlepszego znawcy Piechowic. Zakończenie rajdu uświetnił występ zespołu muzycznego Kolorowe Nutki z SP 1 w Piechowicach.
Każdy uczestnik rajdu otrzymał gorący posiłek oraz nagrody za osiągnięcia. Dzięki realizacji projektu „Piechowice-Upice aktywne miasta pielęgnujące tradycję” – napisanego przez
Gminę Miejską Piechowice, rajd uzyskał rangę
Międzynarodowego Rajdu Dziatwy Szkolnej.
Na koniec uczestnicy wypuścili w niebo kolorowe baloniki wypełnione helem. W każdym z nich została umieszczona karteczka
z opisem rajdu oraz prośbą o kontakt do organizatorów, dokąd balon doleciał. Dzięki tej inicjatywie chcemy rozpropagować
Piechotkę w kraju, a być może i za granicą.
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach serdecznie dziękuje wszystkim współorganizatorom i uczestnikom za pomoc i postawę na trasie.

W Rajdzie Piechotka jak zwykle wzięło
udział wielu uczestników

Rewizyta delegacji Demitz-Tumitz w Piechowicach

Gościom z Niemiec bardzo podobały się szklane wyroby z Piechowic

17 czerwca b.r. z rewizytą gościła w Piechowicach pięcioosobowa delegacja z Saksońskiej gminy Demitz-Thumitz.
Delegacja na czele z Panią Burmistrz Giselą Pallas zwiedziła Piechowice. Gościom najbardziej podobała się Huta Julia
i kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej nr 1. Najważniejszy był jednak park za OSP, który planujemy zagospodarować ze środków UE pozyskanych wspólnie z niemieckim
partnerem.
Wstępne obustronne ustalenia zakładają stworzenie
w Demitz-Thumitz parku tematycznego poświęconego granitowi, który wydobywany jest w tej miejscowości do dziś.
W Piechowicach planujemy powstanie parku szklarskiego,
który będzie jednym z elementów „Szlaku Tradycji Szklarskich”. 8 lipca założenia projektowe konsultowane będą we
Wspólnym Sekretariacie Technicznym Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
Krzysztof Raczek
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• • • Piechowiczanie o sobie i o Piechowicach • • •

Rowerowy zawrót głowy
Rozmowa z Maćkiem Grabkiem i Kingą Pasiek-Stefanicką,
organizatorami cyklu rowerowych wyścigów górskich
BIKE MARATON
19 czerwca w Piechowicach odbyła się
kolejna edycja wyścigu kolarzy górskich
Bike Maraton. Jak oceniacie tę imprezę
jako organizatorzy?
Biorąc pod uwagę trudną sytuację związana z powodzią w kraju, niepewną pogodę poprzedzającą tydzień maratonu oraz
to, że w niedzielę „obowiązkowo” należało
się stawić na wybory prezydenckie, zaliczam edycję w Piechowicach do udanych.
Na starcie pojawiło się blisko 800 uczestników z całej Polski. Myślę, że wielu przyciągnęły malownicze trasy o zróżnicowanych
poziomach trudności poprowadzone przez
Góry i Pogórze Izerskie. Kolarze bardzo ją
sobie chwalili. Nieliczni narzekali jedynie na
dużą ilość błota pod koniec trasy, jednak to
normalne kiedy wcześniej pada deszcz.
Wspólnie organizujecie maratony rowerowe od pięciu lat. Jakie były początki, a jak jest teraz?
Maciej Grabek: Wszystko zaczęło się
można powiedzieć „po domem” w Górzyńcu w 2001 roku. Tam właśnie odbył
się pierwszy Bike Maraton i od razu zyskał
sobie dużą sympatię amatorów kolarstwa
górskiego. Wystartowało wtedy 500 zawodników na jednej z najpiękniejszych tras
turystyki górskiej w Izerach. Następny rok
to kolejne sukcesy i powiększenie z jednej
do pięciu edycji maratonów rowerowych
na Dolnym Śląsku. Cykl cieszył się tak wielką popularnością, że liczba wyścigów wzrosła do 8 w 2003 i 9 imprez w 2007 rozgrywanych w całej Polsce. Rosła też liczba za-

wodników i w 2004 przekroczyła magiczną
granicę 1000 rowerzystów podczas jednej
edycji. Największy Bike Maraton z tamtych
czasów odbył się Krakowie w 2008 gdzie
na starcie stanęło blisko 1500 uczestników.
W tym roku 2010 – pobiliśmy rekord Polski
– 1600 zawodników na starcie we Wrocławiu.
Kinga Pasiek: Poznałam Maćka w 2002r.
kiedy przyjechał do Jakuszyc w celu zorganizowania jednej z edycji Bike Maratonu. Wspólnie wtedy ustalaliśmy szczegóły
wyścigu, z tą jednak różnicą że ja wówczas
pracowałam w Ośrodku w Jakuszycach
wiec przyjmowałam go wtedy jako „petenta” . Od razu doskonale się zrozumieliśmy, oboje mieliśmy już doświadczenie
w organizowaniu dużych imprez sportowych. Dostałam propozycje od Maćka zajęcia się stroną medialną na kolejnych imprezach rowerowych – zgodziłam się i taki był
początek. Początek ciężkiej pracy, bo przecież każdy pamięta, że potem nastąpił rozłam wspólników i niestety trzeba było dać
z siebie wszystko, aby powrócić na rynek.
Daliśmy radę – tak myślę. Po tych wspólnych 8 latach świadomie mówię, że ciężko
było ale mam satysfakcję. Wspólnie zbudowaliśmy markę Bike Maratonu od zera.
Oczywiście obecnie przy organizacji maratonów pracuje sztab ludzi, za co również im
chciałabym podziękować bo nigdy nie ma
okazji. Dziękuję współpracownikom i pomocnikom. To dzięki nim dziś Bike Maraton
jest największym i najpopularniejszym cyklem wyścigów górskich w Polsce.

Kinga PasiekStefanicka
33 lata. Mieszka w Górzyńcu od
8 lat. Wcześniej
przez 10 lat pełniła funkcje kierownika w ośrodku Bieg Piastów.
Pozyskiwała fundusze z Unii Europejskiej na rozbudowę ośrodka na
Polanie Jakuszyckiej. Brała udział w
staraniach o uzyskanie homologacji FIS
na trasy biegowe i o przyjęcie Biegu Piastów do Worldloppet. Dzisiaj nadal pozyskuje środki UE dla Ośrodka Bieg Piastów. I pełni najważniejszą funkcję w życiu – jest mamą 12-letniego Eryka i 7-letniej Wiktorii.

Maciej Grabek
34 lata. Mieszka w Górzyńcu od 10 lat.
Pod koniec lat 90-tych ścigał się w maratonach (CCC Lechia Piechowice) i odnosił sukcesy, wygrywając trzy razy z rzędu
w jedynym wtedy maratonie w Polsce w
Szklarskiej Porębie. Był także mistrzem
Podlasia. Teraz po mistrzowsku stara się
wychować dwójkę dzieci.

Kolarze Lechii zdominowali wyścig w Piechowicach
Zwycięstwem zawodników Lechii Piechowice w czterech kategoriach wiekowych zakończył się sobotni wyścig kolarstwa górskiego w ramach ogólnopolskiego cyklu Bike Maraton.
Najszybsze były dwie zawodniczki: Aneta Adamek i Karolina Cierluk oraz dwóch zawodników: Artur Miazga i Michał Grynienko.
– Trasa w Górach Izerskich była wymagająca, ale bardzo ciekawa – powiedział
na mecie Artur Miazga, który jednocześnie
wygrał cały wyścig na krótkim dystansie.
– Było dużo zjazdów i podjazdów, ale
taką jazdę właśnie lubię – dodała Karolina
Cierluk, która jechała na średnim dystansie.
Na starcie w Piechowicach pojawił się
również Marek Galiński, najlepszy polski
kolarz MTB.
– Bardzo lubię wyścigi w Piechowicach,

dlatego przyjechałem wziąć w nim udział –
powiedział nam czterokrotny olimpijczyk,
który jest jednocześnie honorowym obywatelem Piechowic.
Dobre miejsca zajęli również pozostali zawodnicy Lechii: Marek Narkiewicz (4),
Przemysław Niedbalski (6), Jacek Kamiński
(7), Bogusław Sieniuć (8), Janusz Pietrzykowski (8), Dawid Flieger (8), Jarosław Piś
(8), Norbert Potkański (10), Łukasz Kubacki

(11), Eugeniusz Czech (12), Jędrzej Piś (15),
Dariusz Kluk (18), Paweł Michałkiewicz (18),
Robert Cierluk (19), Cezary Zahorski (23),
Dariusz Tobiasz (52).
W zawodach wzięli również udział inni
zawodnicy z Piechowic: Mateusz Kaciłowicz
(3), Mariusz Przybycień (8), Łukasz Frys (10),
Bronisław Spychała (17), Andrzej Samolewski (19), Zbigniew Woś (22), Bartłomiej Nawrot (32), Robert Petrów (68).

Na stadionie Lechii pojawiło się 800 zawodników z całej Polski, fot. Radek Bieniek.
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Odsłonięcie Bobrowych Skał konieczne
Bobrowe Skały – wymieniane w przewodnikach jako atrakcja turystyczna Piechowic od wielu lat są ładne tylko na zdjęciach.
W rzeczywistości teren ten, jakże cenny
z punktu widzenia walorów widokowych,
jest zaniedbany i porośnięty samosiejkami
na szczytach skał, a walory widokowe otaczających pasm górskich przysłonięte przez
wysokie drzewa. Obszar Bobrowych Skał,
a więc i same skały należą do Skarbu Państwa – w tym przypadku reprezentowanego
przez Starostę Jeleniogórskiego. Urząd Miasta Piechowice wraz z nieformalnym Karkonoskim Klubem Wysokogórskim zwrócił się
do zarządcy terenu z prośbą o możliwość
wykonania cięć pielęgnacyjnych w drzewostanie w celu przywrócenia walorów widokowych tego obszaru. Efektem była przeprowadzona 27 kwietnia 2010 r. wizja lokalna,
w której wzięli udział przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze (Wydziały Ochrony Środowiska oraz Rozwoju
i Obsługi Technicznej), Nadleśnictwa Szklarska Poręba, Lasów Państwowych, Urzędu
Miasta Piechowice oraz Karkonoskiego Klubu Wysokogórskiego.

W czasie wizji ustalono, że niezbędnym
jest odsłonięcie i odlesienie Bobrowych Skał,
aby możliwe było nie tylko szersze udostępnienie ich turystom, ale przede wszystkim
wyeksponowanie ich piękna. Umożliwi to
także szybsze wysychanie skał po opadach
i zmniejszenie efektu erozji skały powodowanej przez okrywające je mchy i porosty.
Do wycinki wytypowano 53 drzewa, nie licząc niewielkich samosiejek na skałach
i wokół nich. Pewnych drzew się wyciąć nie
da – jak np. dzikich czereśni, które stanowią
cenne źródło pożywienia dla ptactwa. Planowane jest odsłonięcie skał, na ile to będzie oczywiście możliwe, z każdej strony!
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy, że Bobrowe
Skały brane są pod uwagę przy projektowaniu transgranicznego szlaku geologicznego.
Już lobbujemy na rzecz włączenia ich w ten
projekt!
Tak więc po społecznej inicjatywie,
kiedy to w roku 2008 dokonano modernizacji szlaku Bobrowe Skały (Patrz – Informatory Piechowickie czerwiec, listopad
2008 r.), będzie to kolejny krok w zadbaniu o tę atrakcję naszego miasta.
Tekst i fot.: Radek Bieniek

Dzieci tworzą
z Lercherem
POK prowadzi zajęcia twórcze
dla dzieci, animowane przez znanego jeleniogórskiego artystę Macieja
Lerchera. Dwa razy w tygodniu dzieci spotykają się, by poznawać różne
techniki twórcze, zajęcia są bezpłatne.

Na zdjęciu: dzieci rysują Urząd Miasta. Podczas zajęć usłyszeć można rady
artysty: Jak rozpoznać, że coś jest bliżej,
a coś innego dalej? Co widać, gdy pozornie nic nie widać i jak to przedstawić? Szkoda, że w zajęciach uczestniczy
tylko mała grupka dzieci. Kto wie, może
wyrosną z nich wielcy mistrzowie?
[mkam, fot.: M. Bączek]

Dni Książki

Bobrowe Skały są atrakcją turystyczną i trzeba o nie dbać

Joanna Papuzińska, Małgorzata Lutowska i Ksiądz Kubek byli gośćmi spotkań autorskich, które odbyły się w Piechowickim
Ośrodku Kultury w ramach DNI KSIĄŻKI. Joanna Papuzińska, autorka literatury dla dzieci, spotkała się z uczniami klas III SP w Piechowicach. W czasie spotkania opowiadała
o bohaterach swoich książek i o genezie ich
powstania oraz odpowiadała na dziesiątki pytań zadawanych przez dzieci. Spotkanie z tą
autorką było możliwe dzięki współpracy POK
z Książnicą Karkonoską, która zorganizowała
przyjazd J. Papuzińskiej do Piechowic w ramach dolnośląskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami „Z Książką na Walizkach”.
Bardziej kameralne były spotkania z czytelnikami Małgorzaty Lutowskiej i Księdza Kubka,
który z wrodzoną serdecznością i szczerością
obdarował wszystkich obecnych bajkowym
przewodnikiem po Michałowicach zatytułowanym „Michałowce w sercu Karkonoszy”.

Dzień dziecka

Pomimo pochmurnej pogody w Dzień
Dziecka mogliśmy zobaczyć ciepłe promyki słońca w postaci uśmiechów naszych najmłodszych mieszkańców. Zabawy balonowe,
konkursy, salon makijażu oraz małe słodkie
co nieco sprawiły, że dzieci mogły z uśmiechem brać udział w swoim święcie. Na dzieci dodatkowo czekało pole do gry w boule
przygotowane przez Klub Abstynenta Eden.  
Organizatorzy dziękują za wspólną zabawę
i już zapraszają na kolejny Dzień Dziecka.
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Maracana pogrywa II Memoriał Łukasza Semeriaka

Drużyna z Piechowic kroczy od
zwycięstwa do zwycięstwa w lidze
amatorów w Szklarskiej Porębie.
Maracana jest liderem i miała sporą
przewagę na 3 kolejki przed końcem
rozgrywek.
Zawody odbywają się na boisku ze
sztuczną nawierzchnią w Szklarskiej
Porębie Dolnej. Maracana bez problemów pokonała zespół FC Szmacianka 10:1 (bramki: Damian Górgul 5, Kamil Wójcik 3, Sebastian Myszka, Dariusz Abucewicz) oraz Zdolną Dolną 4:2
i umocniła się na pierwszym miejscu.
Wszystkie gole dla Piechowiczan
zdobył w drugim meczu Damian Górgul. Do końca pozostała 1 kolejka. Maracana gra jeszcze z TarStarsem (24 VI)
i Almarem (1 VII).

Ewa pierwsza
Ewa Szmel z Lechii Piechowice zajęła I miejsce w swojej kategorii wiekowej
w Nocnym Maratonie Górskim w Boguszowie-Gorcach. Wśród wszystkich startujących kobiet była trzecia. Był to jubileuszowy 10. start Ewy w tym ciężkim
biegu po górach.

Pomimo nieprzyjaznej aury na
starcie II Memoriału Łukasza Semeriaka w Biathlonie Letnim stawiło się
75 młodych biathlonistów z Jeleniej
Góry, Lwówka Śląskiego, Szklarskiej
Poręby, Sosnówki i Piechowic.
Wśród szkół podstawowych najlepsze miejsce zajęła drużyna UKS Krokus.
Klasyfikację przeprowadzono w 12

kategoriach wiekowych. W punktacji
łącznej gimnazjum zwyciężyła Szklarska Poręba.
Dekoracje uświetniła obecność taty
Łukasza Semeriaka, Pana Jerzego oraz
siostry Łukasza – Karoliny. Wraz z burmistrzem Krzysztofem Raczkiem oraz Panem Jerzym dekorowała młodych biathlonistów nasza olimpijka Agnieszka Cyl
(dawniej Grzybek).
Dziękuję wszystkim sędziom za
pomoc i profesjonalne przeprowadzenie zawodów.
Zawodnikom dziękuję za udział, trenerom za opiekę
nad dziećmi, a władzom miasta Piechowice za przekazanie środków
na organizację zawodów.
Ewelina
W Memoriale Łukasza Semeriaka najlepiej wypadli zawodnicy UKS Krokus,
Jedziniak
fot. Daniel Potkański.

Dzieci z Piechowic chcą grać Trio Basket po raz szósty
Przy pięknej pogodzie i komplecie startujących drużyn odw piłkę!
był się już po raz szósty piechowicki turniej koszykówki “Trio

Wielkim sukcesem zakończył się nabór do II
edycji Akademii Orlika
w Piechowicach.

Jak mówi trener Marcin Ramski na boisku Orlik
stawiło się ponad 40 dzieci
w wieku od 5 do 8 lat. Było
też wiele dziewczynek, co
wyraźnie pokazuje, iż dla
Fot. Piotr Kuban/JG24.pl
młodszego pokolenia piłka
nożna już dawno przestała
być dyscypliną uprawianą tylko przez mężczyzn.
Uczestnicy pokonywali na czas dwa razy test sprawnościowy (slalom, prowadzenie piłki, przeskoki, strzał do
bramki). Najlepszy wynik uzyskał Krzysztof Ryś, drugi był
Remigiusz Michalik, a trzecie miejsce zajął Kuba Rosik. Cała
trójka otrzymała nagrody rzeczowe, a każdy z uczestników
naboru zabrał ze sobą okazyjny t-shirt i dyplom.
Piotr Kuban

Basket”. Tym razem areną rozgrywek był kompleks boisk “Orlik 2012”.
Do gry przystąpiły 24 drużyny (10 w kat. open, 6 gimnazjów,
8 szkół podstawowych), łącznie ponad 80 zawodników i zawodniczek z Piechowic, Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Kowar i Mysłakowic. W każdej z trzech kategorii walka była bardzo zacięta, nad każdym meczem czuwał sędzia (w tym profesjonalni sędziowie z licencją PZKosz). W kategorii open dominowali zawodnicy trenujący koszykówkę w klubach sportowych, mimo to nie zabrakło weteranów
“Trio Basket” grających od pierwszego turnieju. Szczególne emocje
rozbudził konkurs “wsadów” (zwyciężył Aleksander Raczek z Piechowic) i “trójek”. O randze turnieju świadczą też odwiedziny i relacje w
jeleniogórskich mediach. Całość imprezy zorganizowali i przeprowadzili: Daniel i Jakub Potkańscy - działacze KS Lechia Piechowice, których wspomogła grupa sympatyków sportu. Szczegóły w internecie:
www.kslechia.prv.pl

Patryk wicemistrzem!
Z ostatniej chwili. 20 czerwca na Stadionie Olimpijskim
we Wrocławiu uczeń Szkoły Podstawowej w Piechowicach Patryk Wiktorowicz wywalczył tytuł wicemistrza Dolnego Śląska
w pchnięciu kulą. W zawodach wystartowało 18 zawodników.
Konkurs był bardzo zacięty. Do piątej kolejki Patryk prowadził,
niestety w szóstej próbie jego konkurent uzyskał rezultat o 7
cm lepszy i tym samym zapewnił sobie zwycięstwo.

Trio Basket było wspaniałą koszykarską zabawą.
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Sprawdziany w szkołach
Szkoła podstawowa
Ogólnopolski sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów klas V odbył
się 8 kwietnia 2010 r. Do sprawdzianu
przystąpiło 61 uczniów. Wyniki:
Klasa VIa zdobyła: 25,1 pkt
Klasa VIb zdobyła: 28,1 pkt
Klasa VIc zdobyła: 27,0 pkt
Wynik szkoły: 26,7 pkt
Wynik woj. dolnośląskiego 24,3 pkt
Gimnazjum
Egzamin gimnazjalny odbył się 2628 kwietnia 2010 r. Do egzaminu przystąpiło 53 uczniów.

Doradztwo
dietetyczne
Dietetyczka doradzi, ułoży
odpowiednią dietę do stanu
zdrowia, trybu życia.
Tel. 600 625 382
Wizyty domowe
– dojazd gratis

Koniec roku szkolnego

Wyniki części humanistycznej:
Klasa IIIa zdobyła: 32,9 pkt
Klasa IIIb zdobyła: 34,0 pkt
Klasa IIIc zdobyła: 24,8 pkt
Wynik szkoły: 31,0 pkt
Wynik województwa dolnośląskiego 30,3 pkt.
Wyniki części matematycznej:
Klasa IIIa zdobyła: 23,9 pkt
Klasa IIIb zdobyła: 24,1 pkt
Klasa IIIc zdobyła: 18,5 pkt
Wynik szkoły: 22,5 pkt
Wynik województwa dolnośląskiego 23,4 pkt.
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-7125/8/10
i RG-7125/9/10.
2. Nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy
pod
numerem
RG72243/6/10.”

Zakończenie roku szkolnego w piechowickich placówkach oświatowych
odbędzie się według następującego harmonogramu:
• 24 czerwca 2010 r. o godzinie 16.00
zakończenie klas III w Publicznym Gimnazjum
• 25 czerwca 2010 r. o godzinie 8.00
Msza Św. w Kościele Św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach dla uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Publicznego Gimnazjum
• 25 czerwca 2010 r.: o godzinie 9.00
zakończenie klas I i II w Publicznym Gimnazjum:
– o godzinie 9.00 zakończenie klas I-III
w Szkole Podstawowej nr 1
– o godzinie 10.30 zakończenie klas IV
-VI w Szkole Podstawowej nr 1

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski
58-573 PIECHOWICE
ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983
• tel. kom. 505 111 529
•••
CHŁODNIA, TRUMNY, KRZYŻE,
TABLICZKI, URNY, KREMACJA,
WIEŃCE, WIĄZANKI, TRANSPORT

USŁUGI POGRZEBOWE
NAGROBKI GRANITOWE

ARES

58-573 PIECHOWICE
ul. Słowackiego 1a
naprzeciw kościoła

tel. 24 H 600 291 789
608 492 001
Oferujemy:
CAŁODOBOWY TRANSPORT
ZWŁOK, TRUMNY, URNY, KRZYŻE,
KLEPSYDRY, EKSHUMACJE,
NAGROBKI GRANITOWE, GÓRKI,
WAZONY, BUDOWA GROBOWCÓW,
OBRAMOWANIA GROBÓW,
PLATFORMA DO OPUSZCZANIA
TRUMIEN
Niskie ceny • Profesjonalizm •
Solidność
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Szklana Manufaktura
– Marcin Zieliñski

P.P.H.U.
„Kornolio
Ogrody”

www.Calio.pl

Wyùàczny importer na Europæ

Akademia Sztuk Piêknych
we Wroc³awiu
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