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Cztery lata w obiektywie reporterów
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Z prac burmistrza
Inwestycje na koniec roku

Wydarzenia miejskie

Dzięki sprzyjającej aurze bez zakłóceń przebiegają prace przy udrażnianiu
i regulacji Młynówki. Zadanie to jest w
100% dofinansowywane przez MSWiA,
a o środki na realizację tego zadania
zabiegałam przez dłuższy okres czasu.
Nieco opóźniły się prace przy remoncie
chodnika przy ul. Żymierskiego realizowane w 50% z budżetu miasta i 50%
z budżetu zarządcy drogi. Niezagrożony
jest jednak czas zakończenia prac, które potrwają do końca listopada. Znikną także „góry i doliny” na chodnikach
w centrum miasta, poprawiając znacznie
bezpieczeństwo pieszych, co jest niezwykle ważne przed zbliżającym się
sezonem zimowym.
Zapraszam wszystkich lubiących
aktywny tryb życia na wypróbowanie
plenerowych urządzeń fitness,
które zamontowane zostaną
na skwerku „Spotkań Pokoleń”
i całoroczne z nich korzystanie.
Przypominam, że zgodnie z istniejącym planem zagospodarowania tego terenu będzie to
miejsce, gdzie każdy znajdzie
dla siebie przestrzeń na przyjemne spędzenie czasu z małym dzieckiem, nastolatkiem
czy babcią. Miejsca takie są popularne w wielu krajach Europy, dlaczego nie miałoby ich
być w Piechowicach?!

Wieczornica z okazji odzyskania
przez Polskę niepodległości przywiodła do POK wielu mieszkańców Piechowic. Całość zwieńczył występ pary
doskonałych aktorów, Honoraty Magdeczko-Capote i Ryszarda Wojnarowskiego (honorowego obywatela Piechowic). Na uroczystości tej przekazano gratulacje dla Szklarek, które zajęły
2. miejsce w Amatorskim Przeglądzie
Zespołów Ludowych i Folklorystycznych, który odbył się w Mysłakowicach.
Jest to kolejny sukces zespołu „Szklarki” i doskonała promocja naszego miasta.
Uroczystość przekazania i poświęcenia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego przekazanego przez
miasto piechowickiej OSP (na zdj.),

Mam nadzieję, że moje comiesięczne relacje „Z prac burmistrza”, których
w latach 2007-2010 napisałam ponad
40 były dla Państwa, podobnie jak cały
„Informator Piechowicki” dobrym i wyczerpującym źródłem informacji o tym,
co dzieje się w naszym mieście i czym
na co dzień zajmuje się burmistrz.
Mam także nadzieję, że moje kolejne teksty zamieszczane w IP spełniać
będą Państwa oczekiwania.
Z wyrazami szacunku
burmistrz Piechowic

„Bardzo żałuję, że Piechowic nie było
w pierwszym etapie”
Tymi słowami zakończył swoje wystąpienie Stanisław Dziedzic – prezes Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji, na zakończenie konferencji podsumowującej I etap działalności spółki,
która odbyła się w ubiegłym tygodniu
w Pałacu Wojanów.
Budowa 230 km kanalizacji sanitarnej, budowa i modernizacja 28 km wodociągów, budowa oczyszczalni ścieków,
modernizacja ujęć wody, budowa nowych ujęć i zbiorników zapasowo-wyrównawczych – to zakres rzeczowy I etapu KSWiK, w którym brały udział 4 gminy
(Szklarska Poręba, Podgórzyn, Mysłakowice, Kowary).
Poziom dofinansowania I etapu wynosił 85% środków zewnętrznych,
a wartość całego projektu to 234 miliony 852,3 tysięcy zł. Jest to największy

a zakupionego za ponad 600 tys. zł ze
środków Unii Europejskiej. W uroczystości wzięło udział wielu dostojnych
gości z panią poseł Elżbietą Zakrzewską na czele.
Wystawa w galerii cztery Pory Roku
fotografii Agnieszki Osieckiej i spektakl słowno-muzyczny poświęcony tej
znakomitej Poetce, to kolejny przykład
listopadowej oferty kulturalnej dla
mieszkańców.
Niewątpliwym wydarzeniem kulturalnym dla naszego miasta było uhonorowanie medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis pana Pawła Trybalskiego. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie przyznaje Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego osobom
lub instytucjom wyróżniającym się
w pracy twórczej. W listopadzie ukaże się album „Kosmos istnienia”, zawierający ilustracje obrazów Pawła Trybalskiego. Album ukaże się nakładem
wrocławskiego wydawnictwa i będzie
go można dostać w dobrych księgarniach.
Serdeczne gratulacje panie Pawle!

projekt wodno-kanalizacyjny na Dolnym
Śląsku i jeden z większych w kraju.
W trakcie podsumowania wskazano
na korzyści jakie przynosi zakończenie
I etapu: wzrostu ilości i jakości ścieków
oczyszczonych (o ok. 6 000 m³/d), rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, poprawa standardu życia mieszkańców i poprawa jakości
wód powierzchniowych i podziemnych,
poprawy walorów turystycznych i przyrodniczych regionu, otwarcie nowych terenów inwestycyjnych.
To wszytko działo się poza Piechowicami, bo nasza rada miasta najpierw
w 2004 r. podjęła uchwałę o przystąpieniu do KSKS (poprzednia nazwa KSWiK)
a następnie 28 lutego 2005 r. odrzuciła uchwałę w sprawie przystąpienia do
KSWiK. Ta sama rada po raz kolejny zmie-

niła swe zdanie i 6 czerwca 2006 podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do spółki. Niestety na wejście
do I etapu i realizację inwestycji było już
za późno.
Co stracili mieszkańcy Piechowic z powodu powyższych decyzji poprzedniego
burmistrza i poprzedniej rady miasta?
45 km kanalizacji, 3 km kanalizacji
deszczowej, 18 km modernizacji starego wodociągu, 5 km budowy nowego wodociągu. Przewidywany wówczas koszt tej inwestycji to około 40
mln zł.
Przy okazji małe wyjaśnienie dla
mieszkańców
niedoinformowanych
w sprawach Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji:
1. Miasto nie sprzedało nikomu swojego majątku wodno-kanalizacyjnego.
2. Jego część – Oczyszczalnia Ścieków została aportem przekazana spółce,
natomiast Stacja Uzdatniania Wody jest
spółce przez miasto wydzierżawiana.
3. Miasto jest współwłaścicielem spółki KSWiK.
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V kadencja Rady Miasta Piechowice – podsumowanie
Pierwsza sesja odbyła się 27 listopada
2006. Radni wybrali wówczas Halinę Wieczorek na przewodniczą Rady Miasta, a na stanowisko wiceprzewodniczącego Daniela Potkańskiego. Podczas następnej sesji powołano pięć gminnych komisji stałych i jedną doraźną, które przez następne cztery lata, według kompetencji, zajmowały się problemami
i zadaniami gminnymi.
Komisje stałe:
1. Komisja Rewizyjna.
2. Komisja Budżetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta przekształcona w marcu 2008 r.
w Komisję ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego.
3. Komisja Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej przekształcona w marcu 2008 roku
w Komisję ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki.
4. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej, Usług
i Handlu przekształcona w marcu 2008 r.
w Komisję ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska.
5. Komisja Oświaty, Kultury, Młodzieży, Turystyki i Sportu przekształcona w marcu 2008
r. w Komisję ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystki.
Komisje Doraźne:
1. Komisja Wydatkowania Środków Unijnych i Współpracy Partnerskiej rozwiązana
uchwałą nr 129/XX/08 w lutym 2008 r.
W trakcie trwania V kadencji Rada Miasta
Piechowice obradowała na 59 sesjach, z czego 8 z nich, były to sesje nadzwyczajne i jedna
sesja dwudniowa. Frekwencja Radnych na sesjach wyniosła 93,68%.
Uchwały podejmowane przez Radę Miasta nie zawsze były łatwe. Problemów i tematów do załatwienia w mieście było wiele.
Rada Miasta podjęła w V kadencji 354 uchwał.
Wiele z nich to uchwały finansowe, dotyczące

Rada
uchwaliła...

W październiku odbyła się 58 przedostatnia
sesja Rady Miasta, na której podjęto 15 uchwał.
Strategia Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice
Strategia składa się z 5 rozdziałów i jest dokumentem programowym, umożliwiającym
perspektywiczne spojrzenie na sprawy Gminy.
Punktem wyjścia do opracowania strategii były
przeprowadzone wśród mieszkańców Piechowic ankiety, spotkania i konsultacje z lokalnymi
liderami.

budżetu, corocznie uchwalane stawki opłat,
zaciągniętych kredytów, jak również z zakresu oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy dotyczące programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ponadto istotne dla Gminy uchwały
w sprawie studium i planów zagospodarowania przestrzennego, czy dotyczące dzierżaw
i sprzedaży nieruchomości, a także pełne dyskusji taryfy za wodę i ścieki i dopłat do tych
cen.
Najważniejsze uchwały podjęte w czasie
trwania V kadencji to:
1. Rok 2007
Utworzono wspólną straż miejską Piechowice i Jelenia Góra, uchwalono Wieloletni
Plan Inwestycyjny.
2. Rok 2008
W styczniu radni uchwalili nowy Statut
Miasta Piechowice, a także zadecydowano o
przystąpieniu Gminy do KSWiK. ( w poprzedniej kadencji Rada Miasta uchwałą nr 249
z czerwca 2006 r. wyraziła wolę przystąpienia do KSWiK - II etap)
W tym roku rozpoczęto współpracę z Czechami, w ramach projektu pn. „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania
skutków klęsk żywiołowych w pasie trans granicznym”.
Określono również zasady funkcjonowania
cmentarza komunalnego w Piechowicach.
3. Rok 2009
Przyjęto Strategie Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy, Wprowadzono
zmiany w przedmiocie i celu działania Zakładu Usług Komunalnych.
Nadano nowy Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Piechowickiemu
Ośrodkowi Kultury. Rada w 2009 roku wyraziła
również zgodę na zawarcie porozumienia ko-

Zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
Zmiana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym obejmuje kwestie ujęcia w planie, projektu pt. „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”.

Uchwała nr 339/LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę
nr 85/XIV/07 Rady Miasta Piechowice z dnia 27.09.2007
roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy Piechowice na lata 2008 – 2013.

Nowe stawki podatku od środków transportowych
Od nowego roku 2011 roku będą obowiązywać nowe stawki podatku od środków
transportowych. W stosunku do obecnie
obowiązujących wzrosną o 2,6 %.

Uchwała nr 335/LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z
dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 20102015”.

Uchwała nr 342/LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2011.

Nowy statut Związku Gmin Karkonoskich
W związku z przynależnością gminy do
Związku Gmin Karkonoskich, należało przyjąć
nowo opracowany ich statut. Zmiany w statucie
wynikają przede wszystkim ze zmian w przepisach prawnych, jak również są wynikiem dostosowania do potrzeb gmin członkowskich

Nowe stawki podatku od nieruchomości
Począwszy od stycznia 2011 r. za grunt
związany z prowadzeniem działalności trzeba będzie zapłacić 0,80 zł. za m2,, za budynki mieszkalne 0,67 zł. za m2, za budynki związane z działalnością gospodarczą 20,80 zł. za
m2. Za garaże opłata będzie wynosić 7,06 zł.
za m2.

Uchwała nr 336/LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie przyjęcia
zmian w statucie Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą
w Bukowcu.

Uchwała nr 343/LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
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munalnego dotyczącego lokalnego transportu
zbiorowego. Decyzje dotyczące mieszkań komunalnych zapadły w grudniu 2009 r. uchwalono wówczas nowy program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem GMP. Określono regulamin korzystania z nowo wybudowanego
kompleksu boisk „Moje boisko-Orlik 2012”.
4. Rok 2010
To rok, w którym gmina odmówiła przyjęcia nowych, wyższych stawek za wodę i ścieki.
W tym roku przyjęto Strategię Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice, uchwalono nowy
Program Ochrony Środowiska dla gminy,
przyjęto aktualny Międzygminny Plan Gospodarki Odpadami dla gmin ZGK. Rada zadecydowała o przekształceniu z dniem 01.01.2011
roku Zakładu budżetowego ZUK w jednostkę
budżetową.
W tej kadencji samorządu po raz pierwszy
nadano tytuły „Honorowy Obywatel Miasta
Piechowice” i od 2007 roku przyznawane są
corocznie.
Należy również zauważyć, iż Radni uczestniczyli w licznych spotkaniach z ludźmi biznesu i kultury, brali udział w wyjazdach do miast
partnerskich, reprezentowali Radę w imprezach sportowych, często wspierali finansowo
imprezy organizowane na terenie miasta.
W tej kadencja było wiele okazji do wspólnych spotkań Radnych, władz samorządowych, mieszkańców zarówno w tych radosnych okolicznościach, jak choćby obchody
20- lecia samorządności lokalnej, jak również
towarzyszące tym smutnym wypadkom jak –
powodzie, czy śmierć Prezydenta IV Rzeczypospolitej Polskiej.
Na koniec warto dodać, iż współpraca
Rady Miasta z Burmistrz Miasta przebiegała
właściwie. Wszystkie strategiczne decyzje dla
rozwoju gminy burmistrz konsultowała z radnymi, a na każdej sesji Rady Miasta przedstawiała informacje z podejmowanych działań.
Opracowanie: Przewodnicząca Rady Miasta
Piechowice Halina Wieczorek

Stawki opłaty od posiadania psa
W 2011 właściciele czworonogów zapłacą
te same stawki podatku co w roku 2010 tj. 30
zł za cały rok. Opłatę należy uiścić do 15 marca,
bez wcześniejszego wezwania.

Uchwała nr 344/LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z
dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.

Stawki opłaty targowej wyższe o 1zł.
W przyszłym roku opłata targowa wzrośnie
o 1 zł. W przypadku sprzedaży z samochodu,
przyczepy, straganu wyniesie ona 28 zł, natomiast z wózka, roweru, wiadra – 12 zł.

Uchwała nr 345/LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z
dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice.

Nowe stawki opłaty klimatycznej
W zbliżającym się roku turyści przebywający na terenie Miasta Piechowice zapłacą o 0,05
zł więcej tzw. opłaty klimatycznej. I tak osoba fizyczna przebywająca w gminie dłużej niż dobę
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub
turystycznych zapłaci 1,85 zł. opłaty klimatycznej, natomiast emeryci, renciści, inwalidzi, osoby uczące się do 25 roku życia 0,85 zł.

Uchwała nr 346/LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z
dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso.

Oprac.: [BRM klulek]
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Zakład Usług Komunalnych
– podsumowanie

Okres ostatnich czterech lat był czasem trudnym, ale z całą pewnością efektywnym. Oprócz podstawowej działalności Zakładu czyli zimowego, letniego
i bieżącego utrzymania dróg gminnych,
utrzymania zieleni miejskiej oraz administrowania cmentarzem komunalnym,
pracownicy ZUK realizowali dodatkowe
zadania.
Najważniejszymi z nich były:
1. Wykonanie skwerku koło kościoła,
gdzie oprócz wykonania zabiegów pielęgnacyjnych trawników, posadzenia
drzewek i krzewów ozdobnych zostały wykonane prace ziemne, wykonano
ścieżki z kostki granitowej, zamontowano ławki i kosze.
2. Poprawa estetyki i wizerunku terenu wokół Cisa – pomnika przyrody.
Po wykonaniu prac (utwardzeniu terenu, zamontowaniu ławeczek i tablicy informacyjnej) jest to miejsce, które
mogą odwiedzać mieszkańcy Piechowic
i turyści.
3. Wyposażenie miejsc zabaw położonych przy ulicach:
Kościuszki, Dębowej, Sudeckiej i Piastów (wraz z montażem ławeczek).
4. Przygotowanie miejsc pod urządzenia i ogrodzenie placu zabaw przy ul.
22 Lipca.
Wszystkie miejsca zabaw zostały wyposażone w nowy atestowany sprzęt,
zakupiony przez miasto.
5. Wykonanie alejek z kostki bitumicznej: na cmentarzu komunalnym (trzy
alejki), w parku przy przejeździe kolejo-

W gimnazjum
bezpieczniej

Drobny, ale niezbędny zakup – bardzo przydatna zagęszczarka

wym (Skwerek Pokoleń), wzdłuż bloków
przy ul. 22 Lipca 8 i 9, wzdłuż placu zabaw
6. Wykonanie alejek oraz montaż ławek i koszy przy przystankach autobusowych: Piechowice – Kościół, Piechowice – Kolorowa
7. Montaż ławek i koszy oraz obsadzenie krzewami Parku Kolorowa.
Bardzo ważne dla naszego Zakładu
było podjęcie przez Radę Miasta uchwał
o przyznaniu środków finansowych na
zakupy inwestycyjne. Ze środków tych
zakupiono: ciągnik Zetor Proxima, koparko-ładowarkę JCB, samochód dostawczy Renaul Master, wywrotkę Mercedes.
Stary sprzęt w większości został zezłomowany, gdyż był zużyty w 100%
i nie nadawał się do dalszej eksploatacji.

Zakupiono również drobny ale niezbędny do funkcjonowania Zakładu
sprzęt jak: posypywarka do piachu (szt.
2), pługi do odśnieżania (szt. 3), odśnieżarkę do chodników, dwie kosiarki
– traktorki, wykaszarki, zamiatarki, zagęszczarkę.
Ponadto w związku z koniecznością
przeprowadzenia prac remontowych
budynków Zakładu zostały wykonane:
remont dachów na budynkach: administracyjnym i warsztatowym, kapitalny remont pomieszczeń sanitarnych,
częściowa wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym. W/w
prace remontowe sfinansowane zostały
ze środków wypracowanych przez ZUK.
Reasumując – lata 2007-2010 zaliczamy do udanych, pracownicy ZUK
mieli możliwość wykazania się solidną i uczciwą praca na rzecz mieszkańców Piechowic i co najważniejsze, mieli do dyspozycji nowoczesny
sprzęt a nie zdezelowane urządzenia
z poprzedniego wieku.
T.K.
Od redakcji:
O sytuacji ZUK-u pisaliśmy w sierpniu 2007 r. w artykule „Co dalej z Zakładem Usług Komunalnych”- warto
porównać.
Od stycznia 2011 piechowicki ZUK, na
mocy obowiązującego prawa, będzie
funkcjonował jako jednostka budżetowa UM. Zatem wszelkie dywagacje o możliwości rozszerzenia zakresu
usług świadczonych przez tę jednostkę nie mają podstaw prawnych.

Nowe szafki dla uczniów w SP 1

Z końcem października został uruchomiony system monitoringu w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach.
System składa się z 6 kamer i obejmuje
swoim zasięgiem obszar wokół szkoły,
wejścia do szkoły oraz wewnętrzne korytarze. Zakupione urządzenia umożliwiają
dalszą rozbudowę monitoringu.
Marta Głowala

Niezwykły „mikołajowy prezent” dla uczniów SP 1 przygotowała Rada Rodziców, dyrekcja Szkoły i Urząd Miasta. Funkcjonalne i kolorowe szafki dla uczniów
klas 4-6, to niezwykle praktyczny podarek. Przez dwa lata Rada Rodziców zbierała
środki finansowe na zakup szkolnych szafek. Środki te zbierane były na festynach,
balach, od sponsorów i przede wszystkim od rodziców uczniów. Brakującą kwotę
dopłacił Urząd Miasta.
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Środki Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji
W latach 2007-2010 burmistrz Zofia Grabias-Baranowska
corocznie występowała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o środki na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych i osobiście odbierała promesy w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim z rąk kolejnych ministrów, w
tym dwukrotnie z rąk obecnego marszałka Sejmu Grzegorza
Schetyny.
I to burmistrz przy akceptacji Rady Miasta podejmowała
decyzje, na jakie zadania środki te będą w kolejnych latach
wydatkowane. Jedynym, aczkolwiek najistotniejszym warunkiem pozyskania tych środków jest protokół szkód wykazanych po zaistnieniu klęski żywiołowej zaakceptowany
przez stosowne komisje miejskie i wojewódzkie. To właśnie
od tych komisji zależy, czy dana szkoda zostanie w protokole ujęta. Dotację z MSWiA są bardzo korzystne dla budżetu
miasta, bo stanowią 80% całości zadania, tylko 20% dokłada
miasto.
Należy jednak pamiętać, że wydatkowanie tych dotacji jest
bardzo skrupulatnie kontrolowane przez Urząd Kontroli Skarbo-

Oczyszczony najbardziej
zagrożony fragment Kamiennej

Udrożniono niebezpieczny fragment Kamiennej

Zmieniona Młynówka,
prace postępują
Postępują prace mające na celu zwiększenie przepustowości kanału Młynówki. We wcześniejszych latach (2008,
2009) prowadzone były prace udrażniające fragmenty cieku wodnego. Po pozyskaniu środków z MSWiA (1 milion
600 tysięcy zł) rozpoczęto kompleksowe
działania zmierzające
do zwiększenia przepływu Młynówki, jej
oczyszczenia i uregulowania. W lipcu 2009
r. na str. 3 w tekście
„Co dalej z Młynówką”
pisaliśmy: „dziś nasza
Młynówka to zaniedbany kanał, zarośnię-

Kładka została odbudowana

wej, a kontrolujący dokładnie sprawdzają zakres wykonanych
prac z zapisami w protokołach zniszczeń. Pod względem wielkości pozyskanych środków lata 2007-2010 były bardzo dobre.
Ogółem pozyskano około 6 mln zł, w roku bieżącym aż 2,1 mln
zł. Wykorzystano je na odbudowę kładki łączącej ul. Tysiąclecia
z ul. Świerczewskiego (zadanie zakończone i rozliczone) oraz
na remont Młynówki (zadanie w trakcie realizacji). Oba w/w zadania zostały ujęte w protokołach szkód po ulewnych opadach
deszczu w 2009 r. (kładka) i w 2010 r. (Młynówka).
Przedstawiony na zdjęciu fragment Kamiennej należy do
najbardziej zagrożonych podczas wezbrań wód. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako właściciel
rzeki Kamiennej nie podejmuje działań mających na celu
bieżące oczyszczanie koryta rzeki, tłumacząc się brakiem
środków. Dzięki bezpośredniej interwencji Pani Burmistrz
u Wojewody Dolnośląskiego zniknęły krzewy blokujące koryto na widocznym odcinku. Dodatkowo przepływ wody
poprawia usunięcie betonowej podpory kładki dla pieszych
przy ulicy Świerczewskiego-Tysiąclecia.
Dodatkowa dobra informacja dotyczy ustaleń w sprawie
porozumienia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu, dzięki któremu w przyszłym roku podniesiony zostanie wał przeciwpowodziowy na najbardziej zagrożonym odcinku. Na spotkaniu u Starosty Jeleniogórskiego
Pani Burmistrz uzgodniła zasady współpracy z RZGW. O dalszych działaniach poinformujemy wkrótce.

ty chaszczami... właśnie opracowywana jest koncepcja uporządkowania Młynówki...” i obiecywaliśmy pozyskanie na ten
cel funduszy. Dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że słowa dotrzymaliśmy.

Zarośnięta kiedyś Młynówka jest regulowana
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Piechowiczanie zn
Marek Bergtraum

Wiesław Polański

Przewodnik sudecki (listopad 2008)

Współorganizator Rajdu Młodzieży
Szkolnej „Piechotka” (styczeń 2008)

Maciej Janasz

Anna Wójcik

Izabela Daniło

Twórca i administrator strony internetowej gorzyniec.xt.pl (luty 2009)

Malarka i matematyczka (marzec
2009)

Reprezentantka Polski w biathlonie
(kwiecień 2009)

Urszula Goworek

Marek Koprowski

Cezary Ciupiński

Najstarsza rodowita piechowiczanka
(maj 2009)

Fotografik (czerwiec 2009), na zdjęciu
jedna z jego prac

Mieszkaniec Piechowic od 1945 r.
(lipiec 2009)

Jerzy Semeriak

Arkadiusz Matyja

Paweł Szach

Utytułowany hodowca zwierząt
(sierpień 2009)

Stolarz (wrzesień 2009)

Konwisarz (październik 2009)

Przez ostatnie cztery lata
reporterzy Informatora Piechowickiego przeprowadzili
ponad 20 wywiadów z mniej
lub bardziej znanymi mieszkańcami Piechowic. Każda
z tych osób jest na swój sposób interesująca.
Autorem większości wywiadów jest Radek Bieniek.
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nani i mniej znani
Agata Tarczyńska

Robert Winogrodzki

Agnieszka Kocela

Reprezentantka Polski w piłce nożnej
(listopad 2009)

Wicemistrz Polski w kulturystyce (styczeń 2010)

Reprezentantka Polski w piłce ręcznej
(luty 2010)

Andrzej Kurpiewski

Piotr Płaza

Jarosław Bochyński

Miłośnik środowiska,
(marzec 2010)

Turysta, organizator imprez (kwiecień
2010)

Przewodniczący rady miasta pierwszej kadencji (maj 2010)

Maciej Grabek,
Kinga Pasiek-Stefanicka

Paweł Trybalski

Bogusław Sieniuć

Organizatorzy wyścigów Bike Maraton (czerwiec 2010)

Malarz (lipiec 2010)

Trener KS Lechia (sierpień 2010)

Maciej Stanisz

Marcin Ramski

ekofizjograf

Przewodnik górski (wrzesień 2010)

Animator na Orliku (październik 2010)

Jak widać, w Piechowicach mieszka wielu wspaniałych ludzi. Przedstawiliśmy
tylko niektórych z nich.
Mamy nadzieję, że w następnych numerach IP zaprezentujemy sylwetki kolejnych znakomitych piechowiczan.
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Już nie mamy się
czego wstydzić
„Góry możliwości-miasto aktywności” to hasło promujące nasze
miasto, niestety dopiero od początku tej kadencji.
Mniej więcej w połowie tej kadencji mogliśmy powiedzieć, że nadrobiliśmy zaległości, jeśli chodzi o działania związane z szeroko pojętą promocją miasta. Wcześniej, mimo że zagadnienia te leżały w kompetencjach
osób za nie odpowiedzialnych (czy to
osoby zatrudnionej na hali sportowej,
czy też innej ), tak naprawdę promocji
miasta nie było. Chyba, że za promocję
miasta można uznać kartkę pocztową
oraz mało aktualny plan miasta. Czym
miasto może pochwalić się na koniec
upływającej kadencji na tym polu?
Wymieńmy po kolei. W roku 2007
powstał kalendarz imprez miejskich
i już corocznie się ukazywał (obecnie
w formie ulotki promocyjnej). Powołany został stały zespół do spraw imprez
miejskich. Ukazały się pierwsze banery reklamowe, kalendarze, znaczki z
herbem miasta. Przy wjeździe do miasta stanął witacz reklamowy, pojawiły
się szklane pamiątki z herbem gminy,
a także kamienne rzeźby – będące ele-

mentem tworzonego szlaku szklarskiego. Powstało hasło promocyjne oraz
logo miasta, zaktualizowano profesjonalnie herb. Nawiązano kontakty partnerskie z gminą czeską i niemiecką.
Z projektu unijnego wydano bardzo
dokładną mapę miasta i okolicy – mapę
jakiej Piechowice nigdy nie miały, uaktualniono plan miasta. Na targach turystycznych miasto jest wreszcie godnie
promowane – jest namiot promocyjny, są stojaki na materiały promocyjne
i foldery, flagi, koszulki, roll-upy, torby
promocyjne. Ilość imprez promujących
miasto, w tym cyklicznych na osiedlach
wzrosła kilkunastokrotnie - w kalendarzu imprez miejskich jest aktualnie ok.
40 wydarzeń. Mamy wreszcie imprezę
o zasięgu regionalnym, imprezę flagową – Kryształowy Weekend od dwóch
lat włączany w prestiżowy kalendarz
Dni Dolnego Śląska (szkoda że to dopiero 3 edycja, porównując kilkanaście
edycji Weekendu z Adrenaliną, Lwóweckiego Lata Agatowego czy Gitarą i Piórem). Strona internetowa miasta wreszcie „żyje”, czyli nie jest już
„martwą” planszą z historią miasta, ale

oknem na świat. Wzmocniono o środki unijne Rajd Dziatwy Szkolnej Piechotka – duma Piechowic jeśli chodzi
o kwalifikowany młodzieżowy sektor
turystyki. Wyznaczone zostały nowe
trasy i szlaki turystyczne (rowerowy
szlak olimpijczyka, szlak szklarski) oraz
odnowiono już istniejące. Położono
adekwatny do tradycji miasta akcent
na promowanie tradycji szklarskich,
tras rowerowych, tras biegowych i tras
na Nordic Walking w Górzyńcu, Pakoszowie, czy Michałowicach. Piechowicki Pomnik Przyrody Cis jest wreszcie
godnie utrzymany. Ruszyły prace związane z odsłonięciem Bobrowych Skał
jako waloru widokowego. Każda dzielnica Piechowic doczekała się swojej
imprezy. Miasto posiada kartki pocztowe promujące gminę i naszych artystów, folder z bazą noclegową gminy,
czy szereg wydawnictw tworzonych
w ramach porozumienia z innymi gminami karkonoskimi. Uaktualniono,
a właściwie postawiono zupełnie nowe
tablice przed Urzędem Miasta z planem miejscowości i okolicy (wcześniej
były tam informacje i obiekty, jakich
nie pamiętają chyba nawet najstarsi
górale w mieście!).
Mamy wreszcie, te jakże pospolite,
długopisy promocyjne. Można rzecz
– ale to banalne! Zgadza się, tylko dlaczego tego wcześniej nie było? Dlaczego mamy to dopiero teraz…?
Z turystycznym pozdrowieniem
Radek Bieniek

Środki europejskie dla piechowickiej OSP
W dniu 13.11.2010 r. jednostce na- akcję ratowniczo-gaśniczą. Oprócz wyW uznaniu starań na rzecz naszego
szej został przekazany nowy samochód mienionych pojazdów, w latach 2006- rozwoju i w podziękowaniu za okaratowniczo - gaśniczy. W uroczystości 2010, otrzymaliśmy od władz miasta zaną dotychczas Ochotniczej Straży
wzięła udział p. Poseł Elżbieta Zakrzew- wielotysięczną pomoc finansową, która Pożarnej w Piechowicach pomoc okoska, przedstawiciele władz naszego pozwoliła nam wymienić sprzęt gaśni- licznościowymi pamiątkami wyróżnieMiasta oraz władze naszego Związ- czy oraz zużyte umundurowanie bojo- ni zostali: p. poseł Elżbieta Zakrzewska,
ku. Przybyli także druhowie z Czech, we i wyjściowe. Dzięki takim zmianom, dh Jan Padewski, dh Jerzy Sładczyk, dh
Szklarskiej Poręby i Starej Kamienicy. dzisiaj jesteśmy zauważalni na każdej Maciej Gorzycki, Halina Wieczorek, Zofia
W okresie trwającej kadencji obec- uroczystości i pozytywnie oceniani.
Grabias-Baranowska i Dorota Turska.
nych władz samorządowych,
Z uwagi na kończącą się
jest to już drugi pojazd przekadencję władz samorząkazany naszej OSP. Oba te podowych, w imieniu druhów
jazdy zostały zakupione dzięz OSP w Piechowicach za doki dużemu zaangażowaniu
tychczas udzielone wsparcie
Rady Miasta w Piechowicach
i okazaną przychylność skłai Pani Burmistrz. Ich nabycie
dam serdeczne podziękowaspowodowało, że Jednostka
nia: Pani Halinie Wieczorek –
Operacyjno-Techniczna OSP
Przewodniczącej Rady Miasta
w Piechowicach stała się jedną
w Piechowicach, wszystkim
z wiodących w powiecie jeleRadnym Rady Miasta w Pieniogórskim. Nasza gotowość
chowicach oraz Pani Burmistrz
bojowa na przestrzeni ostatZofii
Grabias-Baranowskiej.
nich czterech lat osiągnęła
bardzo wysoki poziom. DzięZe strażackim pozdrowieniem
ki takiemu wyposażeniu jePrezes OSP w Piechowicach
Nowy samochód strażacki bardzo przyda się piechowickiej OSP
steśmy w stanie podjąć każdą
Waldemar Wojtaś

INFORMATOR PIECHOWICKI • 2007-2010

9

Najpoczytniejsze teksty (zdaniem redakcji)

w czteroletniej historii „Informatora Piechowickiego” (2007-2010)
Rok 2007

• Kiedy place zabaw? – sierpień, str. 4

• 34 tys. zł ekwiwalentu – pięciu pracowników zgromadziło 215 dni niewykorzystanego urlopu, za który wypłacono z kasy miasta ekwiwalenty- –
styczeń, str. 7
• Miało być San Francisko a jest…
śmietnisko, rozgrzebana inwestycja
w centrum – luty, str. 5
• Zostawił serce
na stadionieB. Iwaszkiewicz otrzymał
podziękowania,
nagrodę i kwiaty za
wieloletnią
działalność na
rzecz Lechii –
marzec, str. 4
• NIE dla kamieniołomów w Michałowicach – kwiecień, str. 3
• Honorowe obywatelstwa po raz
pierwszy dla mieszkańców Piechowic – wrzesień, str. 2

• Czy będzie lepsza woda w kranach –
wrzesień, str. 2

• Nowa sieć kanalizacyjna w mieście –
luty, str.3
• Kryształowy Weekend ponownie
w dniach Dolnego Śląska – maj, str. 2

Rok 2009
• Promocja miasta, jakiej jeszcze nie
było 2008-2009 – styczeń, str. 3
• Do Piechowic wpłynęły pieniądze
unijne – marzec, str. 4
• Mamy logo miasta – kwiecień,
str. 9
• Nowe elewacje
i szczelne dachy
– sierpień, str. 8
• Inwestycje związane z dostawą wody – październik
• Orlik otwarty – listopad, str. 10

• Jak zabezpieczyć Kamienną przed
wylaniem – czerwiec, str. 3

• Woda głębinowa dla Piechowic –
wrzesień, str. 8

• Wyrok w sprawie oczyszczalni – październik, str. 10

Rok 2008
• Stawiamy na turystykę, sport i kulturę – kwiecień, str. 7
• Michałowickie postulaty – maj, str. 4
• Kanalizacja miasta na raty – czerwiec,
str. 6
• Nowy sprzęt w ZUK – lipiec str. 8, październik, str. 8

Rok 2010

• Remont ulicy Żymierskiego w 2011 r.
– październik, str. 8

• Piechowickie Kryształy rozdane – styczeń, str. 5

Archiwalne numery IP można
w każdej chwili poczytać na:
www.piechowice.pl
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Mistrzostwa Piechowic
w tenisie stołowym 2010
W dniu 30 października 2010 r. w
piechowickiej hali odbyły się kolejne
zawody tenisa stołowego. Rywalizowano w trzech kategoriach wiekowych –
Szkoła podstawowa, Gimnazjum oraz
Open. W zawodach rywalizowało 13
zawodniczek i zawodników.
W kategorii Szkoła Podstawowa
zwyciężył Kacper Stemplewski, najlep-

szą gimnazjalistą okazała się Adrianna
Gołucka, a wśród chłopcow Arkadiusz
Słupek. W najbardziej prestiżowej kategorii Open wygrał Bronisław Daniło – radny rady miasta, który wygrał
wszystkie mecze.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrodzeni zostali medalami oraz
nagrodami rzeczowymi.

Fragment rozgrywek

Najważniejsze wydarzenia sportowe ostatnich 4 lat
Powstanie grupy kolarskiej Lechia Piechowice
Latem 2007 roku pojawił się
pomysł utworzenia przy Klubie Sportowym Lechia Piechowice sekcji kolarstwa górskiego. Grupa została utworzona
i zaczęła starty w sezonie 2008.
Do drużyny weszli m.in. kolarze z Izersko-Karkonoskiego
Towarzystwa Kolarskiego. Przy
klubie powstała również sekcja zawodowa, w której barwach jeździli Marek Galiński
(wielokrotny mistrz Polski) oraz utalentowani bracia Piotr i Adrian Brzóz-

ka. Grupę zawodową sponsorowały
m.in. firmy JBG2 oraz APC Presmet.

Orlik szansą dla dzieci

Natalia najlepsza

Jesienią 2009 roku przy Szkole Podstawowej powstał kompleks boisk Orlik 2012. Budowa pochłonęła 1,4 mln zł.
Z kompleksu korzysta wiele osób (nie
tylko uczniów), a najmłodsi mają szansę na dużą piłkarską przygodę. Pierwsze kroki stawiają w ramach Akademii
Orlika, którą prowadzi Marcin Ramski.
W lutym 2009 roku Natalia Taterka
z 5 klasy Szkoły Podstawowej została
mistrzynią Dolnego Śląska w biathlonie wśród szkół podstawowych. Trenerką zawodniczki jest Ewelina Jedziniak.
W ostatnich czterech latach również
inni zawodnicy z Piechowic zajmowali wysokie miejsca w zawodach rangi
gminnej, powiatowej i dolnośląskiej.

Mistrzostwa w Piechowicach
Mistrzostwa Karkonoszy Nordic Walking, Mistrzostwa Piechowic w Kolarstwie Górskim, Mistrzostwa Piechowic w Narciarstwie Biegowym, Memoriał
Łukasza Semeriaka w Biathlonie Letnim, Mistrzostwa Piechowic w Tenisie Stołowym, Bike Maraton, Turniej Koszykówki Ulicznej TRIO BASKET oraz turnieje
w badmintona to imprezy, które już na stałe zagościły w Piechowicach.
O imperzach można przeczytać na: www.kslechia.prv.pl, ukskrokus.
prv.pl, halapiechowice.prv.pl

Grupa amatorska pozyskała kilkunastu
sponsorów. Obie drużyny miały bazę
wypadową w hotelu Las. W kolejnym sezonie od klubu oddzieliła
się grupa zawodowa, jednak do
dziś wspiera piechowickich kolarzy. Od trzech lat Lechia organizuje m.in. Mistrzostwa Piechowic
w Kolarstwie Górskim.
Dziś w klubie istnieją sekcje
piłki nożnej (ma 3 drużyny – młodzików, trampkarzy i seniorów,
w sumie ponad 50 zawodników),
oraz kolarstwa górskiego (25 zawodników w wieku od 11 do 62
lat). Prezesem klubu jest Jacek Kamiński.

Olimpijczyk
z Piechowic
Marek Galiński w sierpniu 2008 pojechał do Pekinu, aby wziąć udział
w olimpiadzie. Był to już jego czwarty
występ na olimpiadzie. W Chinach reprezentował oczywiście Polskę, lecz
w tamtym czasie występował również
w barwach grupy zawodowej JBG2
działającej przy Lechii Piechowice. Marek Galiński otrzymał tytuł honorowego obywatela Piechowi, a jego wizerunek był wykorzystywany do promocji
miasta. Jedna z tras rowerowych (z Górzyńca do Rozdroża Izerskiego) została
nazwana jego imieniem.
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Drodzy mieszkańcy Piechowic przyłączcie się do nas!!!

Zbieramy zużyte komórki
Zdając sobie sprawę z ciągłego rozwoju techniki, skoku cywilizacyjnego oraz
nieustannego zaniedbywania środowiska naturalnego, w trosce o dobro natury,
nasza szkoła – Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach zaprasza wszystkich mieszkańców Piechowic i okolic do przystąpienia za naszym
pośrednictwem do Akcji Ekoszkoła, której celem jest zbiórka niepotrzebnych użytkownikom telefonów komórkowych, a tym samym zmniejszenie ilości wyrzucanych na wysypiska aparatów. Uczniowie nasi już po raz drugi aktywnie
uczestniczą w tej akcji. Pozwala ona nie tylko uświadomić młodym ludziom skutki
nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym, ale także daje
szansę na otrzymanie przez szkołę sprzętu sportowego, pomocy edukacyjnych
i naukowych. Akcją w szkole zajmuje się pedagog szkolny Beata Mikiciuk-Murzyn.
Nasz adres:
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
ul. Świerczewskiego 21, 58-573 Piechowice
tel. kontaktowy: 75 75 530 60

BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI ZA ŁASKI OTRZYMANE
W ŻYCIU I CHWILI PRZEJŚCIA do PANA

przez zmarłą ŚP JANINĘ ZAJĄC z d. JAKUBIEC
niech Pan w swojej hojności odpłaci łaskami wszystkim ludziom, którzy towarzyszyli zmarłej w JEJ drodze życiowej
i w ostatnim pożegnaniu dn. 25 IX 2010 r.
BÓG ZAPŁAĆ I DZIĘKUJĘ RODZINA
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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 102 z 2010 r. poz. 651
z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży pod numerem RG7125/14/10.
2. Nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy pod numerami RG72243/12/10 i RG-72243/13/10.
Wszystkie ogłoszenia miejskie
na: www.piechowice.pl

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

Autorem większości zdjęć wykorzystanych w tym numerze IP jest Daniel Potkański.
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WYBORY SAMORZĄDOWE 2010
Już 21 listopada 2010 r. odbędą się
wybory samorządowe, w których wybierać będziemy:
• burmistrza Piechowic
• radnych Rady Miasta Piechowice
• radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego
• radnych Sejmiku Dolnośląskiego
Kto głosuje?
Prawo do głosowania mają wszyscy
mieszkańcy Piechowic, którzy ukończyli
18 lat najpóźniej w dniu głosowania wyborczego a także obywatele UE, którzy
na stałe mieszkają w Piechowicach. Mają
oni prawo głosować w wyborach na radnych gminy i burmistrza,. Nie mogą jednak głosować na radnych powiatu i sejmiku wojewódzkiego.
Jak głosujemy?
W lokalu wyborczym otrzymamy
cztery karty do głosowania:
• karta z kandydatami na burmistrza –

można oddać głos tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" w kratce z lewej
strony obok jego nazwiska. Jeżeli postawisz go przy kilku nazwiskach albo nie
postawisz w ogóle – głos jest nieważny.
• karta z kandydatami na radnych
Rady Miasta Piechowice – można oddać
głos tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok
jego nazwiska. Jeżeli postawisz go przy
kilku nazwiskach albo nie postawisz w
ogóle – głos jest nieważny.
• karta z kandydatami na radnych
Rady Powiatu Jeleniogórskiego – Wyborca głosuje tylko na określoną listę,
stawiając znak "x" obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego
pierwszeństwo do mandatu. Jeżeli znak
„x” został postawiony przy nazwiskach
dwóch lub więcej kandydatów z różnych
list albo nie postawiony w ogóle – głos
jest nieważny. ALE: jeżeli znak „x został

postawiony obok nazwisk dwóch lub
więcej kandydatów z tej samej listy, głos
jest ważny. Uznaje się wtedy, że został
oddany na daną listę, a pierwszeństwo
przysługuje temu z oznaczonych kandydatów, który znajduje się najwyżej na liście.
• karta z kandydatami na radnych Sejmiku Dolnośląskiego – Wyborca głosuje
tylko na określoną listę, stawiając znak
"x" obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo
do mandatu. Jeżeli znak „x” został postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list albo nie
postawiony w ogóle – głos jest nieważny.
Ale: jeżeli znak „x został postawiony obok
nazwisk dwóch lub więcej kandydatów
z tej samej listy, głos jest ważny. Uznaje
się wtedy, że został oddany na daną listę,
a pierwszeństwo przysługuje temu
z oznaczonych kandydatów, który znajduje się najwyżej na liście.

Lokale wyborcze w dniu 21 listopada 2010 r. otwarte będą w godz. 8.0022.00.

Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych
w poszczególnych okręgach wyborczych określono w sposób następujący:
Nr
okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu wyborczym

ul. Brzozowa, ul. Cicha, ul. Dębowa, ul. Górna, ul. Grzybowa, ul. Jaworowa, ul. Leszczynowa, ul. Leśna, ul.
Modrzewiowa, ul. Słoneczna, ul. Wrzosowa

1

2

ul. 1 Maja, ul. Kolejowa, ul. Piastowska, ul. Zawadzkiego 1

1

3

ul. Chałubińskiego, ul. Rzemieślnicza, Schronisko „Kochanówka”, ul. Sielska, ul. Turystyczna, ul. Wiejska, ul.
Zielona, ul. śymierskiego od
nr 98 do nr 120

1

4

ul. Cmentarna, ul. Kopernika, ul. 22 Lipca, ul. Mickiewicza, ul. Szkolna nr 8, ul. Szkolna nr 10, ul. Szkolna nr 15, ul.
Szkolna od nr 19 do nr 33

1

5

ul. Szkolna 7, ul. Szkolna 7a, ul. Szkolna 7 b, ul. Szkolna nr 9,
ul. Szkolna nr 11, ul. Szkolna nr 13, ul. Szkolna nr 17

1

6

ul. Spacerowa, ul. Szkolna od nr 1 do nr 6, ul. śymierskiego od nr 46 do nr 49

1

7

ul. Szklarska, ul. śymierskiego od nr 50 do nr 97 1

1

8

ul. Kamienna, ul. Krótka, ul. Nadrzeczna, ul. Skalna, ul. Słowackiego, ul. Wąska, ul. Wczasowa, ul. śymierskiego od
nr 33 do nr 45

1

9

ul. Boczna, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Ciasna, ul. Cicha Dolina, ul. Mieszka I, ul. Rycerska, ul. śymierskiego od nr 1 do nr 32

1

10

ul. Konopnickiej, ul. Norwida, ul. Orzeszkowej, ul. Prusa, ul. Reja, ul. Sienkiewicza, ul. Tuwima, ul. Tysiąclecia od nr
1 do nr 28

1

11

ul. Baczyńskiego, ul. Buczka, ul. Kościuszki, ul. Nowotki, ul. Tysiąclecia od nr 29 do nr 34

1

12

ul. Cieplicka, ul. Jaśminowa, ul. Kwiatowa, ul. Ogrodowa, ul. Różana, ul. Świerczewskiego, ul. Tysiąclecia od nr 35
do nr 43

1

13

ul. Bobrowa, ul. Jeleniogórska, ul. Piastów, ul. Stroma, ul. Widok, ul. Wolska

1

14

ul. Łąkowa, ul. Pakoszowska, ul. Polna, ul. Rolna, ul. Siewna, ul. Zamkowa

1

15

ul. Drzymały, ul. Kolonijna, ul. Liczyrzepy, ul. Łowiecka, Plac Wczasowy, ul. Potok Rudnika, ul. Sudecka, ul.
Śnieżna, budynek stacji „Śnieżne Kotły”, ul. Złoty Widok

1

1
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