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Z prac burmistrza

Redakcja   
Dzień dobry Pani Elżbieto. Proszę przed-

stawić się naszym czytelnikom.
Elżbieta Zakrzewska
Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Za-

krzewska, jestem radną Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. Działam w komisjach 
rozwoju obszarów wiejskich, zdrowia i spraw 
społecznych oraz rozwoju turystyki, sportu  
i rekreacji.

Czym się zajmuje Sejmik i radni?
To bardzo rozległy temat, ale przybliżę 

Państwu  kilka spraw. Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego jest lokalnym parlamentem, 
w skład którego wchodzi 36 radnych. Swo-
je decyzje podejmuje na sesjach poprzez  
uchwały, podobnie jak  Rada Miasta w Pie-
chowicach. Sejmik zajmuje się polityką zrów-
noważonego rozwoju  naszego wojewódz-
twa  i eliminowaniem dysproporcji między 
regionami, nadzoruje pracę szpitali, dla któ-
rych  jest organem prowadzącym (w najbliż-
szej odległości od Piechowic jest to Szpital 
Wojewódzki w Jeleniej Górze i Szpital „Wyso-
ka Łąka” w Kowarach). Sejmik prowadzi m.in. 
Operę Wrocławską, Teatr Legnicki, Teatr Je-
leniogórski. Przejął kilka linii kolejowych, ku-
puje szynobusy, wspomaga sport poprzez 
przyznawanie środków na stowarzyszenia  
i kluby, na budowę boisk, na stypendia dla 
najzdolniejszych sportowców, na ratowanie 
zabytków. Nadzoruje i realizuje inwestycje 

drogowe o charakterze wojewódzkim po-
przez utworzone przez siebie jednostki. Przez  
miasto Piechowice biegnie droga wojewódz-
ka (nr 366),  która niestety jest w fatalnym sta-
nie. Zabiegam o to, aby jej remont znalazł się 
w najbliższym czasie w planach remontowych 
województwa. Sejmik dzieli  też pieniądze  
z Unii Europejskiej na różne przedsięwzięcia.

A co Piechowice zawdzięczać mogą  Sej-
mikowi?

Na przykład kompleks boisk sportowych 
„Orlik”, na który województwo  wyłożyło 333 
tys. zł, czy też ponad 100 tys. zł przeznaczo-
nych na realizację „Kryształowego Weekendu” 
- przedsięwzięcia promującego Piechowice.

Jest Pani przewodniczącą Komitetu Ho-
norowego na Rzecz Ufundowania Sztanda-
ru dla OSP Piechowice.

Tak. Było mi bardzo miło, gdy władze mia-
sta zwróciły się do mnie z tą propozycją. Stra-
żakiem-ochotnikiem jestem od ponad 17 lat  
i mam ogromny szacunek  do ludzi, którzy 
poświęcają swój prywatny czas, aby poma-
gać innym w nieszczęściu.

Dziękujemy za rozmowę.

Sejmik wspomaga także Piechowice

Szanowni Państwo,
Od 23 lutego  do 12 marca b.r. prze-

bywałam na urlopie wypoczynkowym (6 
dni za rok 2009, 8 dni za rok 2010) obo-
wiązki burmistrza przejął na ten czas mój 
zastępca Krzysztof Raczek. Jak widać 
możliwe jest przestrzeganie przepisów 
w tym względzie, bowiem moja nieobec-
ność w Urzędzie Miasta nie spowodowa-
ła żadnego kataklizmu, wszystkie sprawy 
były prowadzone na bieżąco i sprawnie.  
A jeszcze nie tak dawno, bo w latach 2006-
2007 miasto musiało wypłacić  ustępują-
cej kadrze kierowniczej za 215 dni niewy-
korzystanych urlopów ponad  40 tys. zł. 

Rzecz jasna, że w tej kadencji taka roz-
rzutność nie wchodzi w grę, bo wszyscy 
pracownicy UM jak i podległych jedno-
stek urlopy wykorzystują zgodnie z prze-
pisami i z korzyścią  dla własnego zdro-
wia. 

W drugiej połowie marca zajmowałam 
się istotnymi dla naszego miasta spra-
wami. 15 marca na Konwencie Wójtów 
i Burmistrzów Powiatu Jeleniogórskie-
go uczestniczyłam w dyskusji na temat 
dalszego funkcjonowania w obecnym 
kształcie komunikacji miejskiej i koniecz-
ności ogłoszenia w I połowie roku prze-
targu na tańszego niż MZK przewoźnika.

 Z inicjatywy p. E Zakrzewskiej – rad-
nej sejmiku dolnośląskiego i Powiatowe-
go Urzędu Pracy powstał projekt „Czyste 
drogi wojewódzkie”,  który pozwoli na 
zatrudnienie od 1 kwietnia b.r. 10 bezro-
botnych osób do porządkowania ul. Ży-
mierskiego. Ze środków województwa 
zakupiony zostanie sprzęt wykorzysty-
wany do tych prac. W spotkaniu konwen-
tu wziął udział dyrektor Dolnośląskiej Dy-
rekcji Dróg i Kolei.

19 marca uczestniczyłam w  zarządzie 
Związku Gmin Karkonoskich, gdzie oma-
wiano problemy dot. rozbudowy Karko-
noskiego Centrum Gospodarki Odpada-
mi w Ścięgnach-Kostrzycy i projektów  
składanych do RPO i do WFOŚiGW oraz 
w spotkaniu z dyrektorem Wrocławskie-
go oddziału Agencji Nieruchomości Rol-
nych.

23 marca wspólnie w członkami Ho-
norowego Komitetu ds. ufundowania 
sztandaru dla naszej OSP ustalałam har-
monogram przygotowań do tej uroczy-
stości, która odbędzie się w trzecim dniu 
Kryształowego Weekendu i zapowiada 
się niezwykle uroczyście (na zdjęciu). 
Tego dnia wzięłam też udział w posiedze-
niu komisji edukacji.

25 marca na sesji Rady Miasta złoży-
łam sprawozdanie z prac UM w okresie 
międzysesyjnym, które jest załącznikiem 
do protokołu z obrad i udostępniane 
wraz z nim w BIP-ie. 

Wiosenna pogoda pozwoliła na roz-
poczęcie prac porządkowych na ulicach, 
jednak po tak ciężkiej zimie i tonach wy-
sypanego na ulice i chodniki piachu, nie 
jest to zadanie proste. Kompleksowe 
sprzątanie możliwe będzie od 1 kwiet-
nia, kiedy to 30 bezrobotnych wyruszy 
„na miasto”. Dziękuję tym mieszkańcom, 
którzy wspierają służby ZUK w sprzątaniu 
wychodząc poza teren swoich posesji (są 
tacy, zapewniam!), a niepoprawnych, no-
torycznie zaśmiecających okolice wokół 
tzw. „dzwonów” ostrzegam, że będziemy 
ich na różne sposoby poszukiwać, aby 
zapłacili za wywóz tych nielegalnie skła-
dowanych śmieci i odpadów. 

Wiosenne inwestycje to końcowe pra-
ce przy kanalizacji ulicy Prusa i prace pro-

jektowe kładki na Kamiennej w Piecho-
wicach Dolnych oraz ulicy Jaworowej  
w Górzyńcu- przetargi na te prace ogło-
szone będą w kwietniu. Uzyskano zgodę 
Starostwa Powiatowego  na montaż kilku 
nowych lamp na ul. Górnej w Górzyńcu i 
  na ulicy Śnieżnej w Michałowicach, i na 
początku kwietnia prace te zostaną wy-
konane. Cieszę się, że nie było przerwy 
w funkcjonowaniu Orlika  w porze zimo-
wej, a teraz wiosną przy pełnej obsadzie 
instruktorskiej dzieci i młodzież codzien-
nie zapełniają oba boiska.

Do bardzo udanych należała III edy-
cja turnieju piłki nożnej o puchar burmi-
strza miasta, kilkanaście drużyn z okolic 
Jeleniej Góry wysoko oceniło poziom or-
ganizacyjny turnieju. Na rozwój zainte-
resowań sportowych w naszym mieście 
wpłynie zapewnie pozyskanie funduszy 
na naukę pływania, która będzie prowa-
dzona do listopada b.r. oraz zajęcia pod 
okiem instruktorów na kompleksie Orli-
ka. 

Zbliżają się Święta Wielkanocne-ich 
przedsmak można było poczuć na warsz-
tatach zdobienia pisanek zorganizowa-
nych przez POK. Życzę wszystkim miesz-
kańcom, aby spędzili je w serdecznym 
rodzinnym gronie i w atmosferze miłości  
i wzajemnego zrozumienia. 

Pozdrawiam 
Burmistrz Piechowic

Zofia Grabias-Baranowska
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pijanych kierowców i rowerzystów zatrzymali policjanci w ubie-
głym roku na terenie naszego miasta. Zdaniem policji, to całkiem 
zwyczajny wynik jak na polskie warunki , mimo wieloletniej pre-
wencji, kar i coraz większej presji społecznej wobec kierowców 
na „podwójnym gazie”. A jednak na ulicach i przejściach trzeba 
się pilnować. Pijanych kierowców wcale nie jest mało, a każdy  
z nich stanowi śmiertelne zagrożenie!

46L ICZBA 
NUMERU

Miasto Piechowice posiada Plan Za-
rządzania Kryzysowego (PZK) przyjęty na 
posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarzą-
dzania Kryzysowego w dniu 11 sierpnia 
2008 roku. Jako główne zagrożenie natu-
ralne wymienia się w nim zagrożenie po-
wodziowe, które ma charakter gwałtow-
nego przyboru rzek o niszczycielskiej 
sile, o czym mogliśmy się niejednokrot-
nie przekonać. Taka sytuacja występuje 
najczęściej w wyniku wiosennych rozto-
pów, kiedy to wody z topniejącego w gó-
rach śniegu wspomaganych często desz-
czem i silnym wiatrem wypełniają koryto 
rzeki Kamienna  oraz pozostałych rzek 
i potoków na terenie miasta. Dlatego 
właśnie w obecnym okresie prowadzo-
ny jest wzmożony monitoring zagrożeń 
powodziowych polegający na obserwa-
cji przebiegu zjawisk meteorologicznych 
i stanu wody w rzece Kamienna, śledze-
niu prognoz i komunikatów przekazy-
wanych przez IMGW za pośrednictwem 
Wojewódzkiego i Powiatowego Centrów 
Zarządzania Kryzysowego. W pogotowiu 
utrzymywane są siły i środki ZUK, OSP  
i MOPS. 

Ale nie tylko wiosenne roztopy spę-
dzają sen z powiek osób odpowiedzial-
nych za zarządzanie kryzysowe. Do-
świadczenie uczy nas, że najczęstszymi 
przyczynami powodzi są obfite opady 
deszczu w okresie letnim.  Choć ubie-
głoroczne opady deszczu na przełomie 
czerwca i lipca nie mogły się równać  
z powodziami z 1997 i 2006 roku, to i tak 
dokonały wielu strat szacowanych na set-
ki tysięcy złotych. Innym zagrożeniem,  
z który przychodzi nam się borykać  to 
obfite opady śniegu i niskie tempera-
tury, niosące wiele niebezpieczeństw 
związanych z trudnościami komunika-
cyjnymi, zaopatrzeniem, dotarciem do 
pomocy medycznej. Zalęgające na da-
chach masy śniegu stanowią zagrożenie 
dla konstrukcji budynków i bezpieczeń-
stwa znajdujących się w nich ludzi, a zwi-
sające nad chodnikami sople zagrażają 
bezpieczeństwu przechodniów. 

W czasie minionej zimy podejmowa-
no szereg działań związanych z moni-
torowaniem tych zagrożeń i ich usuwa-
niem. Dokonywano objazdów miasta 
samochodem terenowym i wskazywano 

Zarządzanie kryzysowe 
w Piechowicach

osobom odpowiedzialnym za odśnieża-
nie oraz właścicielom i zarządcom bu-
dynków miejsca, gdzie należy podejmo-
wać niezwłoczne czynności dla popra-
wy bezpieczeństwa ludności. Kolejnym 
zagrożeniem naturalnym są silne wiatry, 
o których niszczycielskiej sile też mogli-
śmy się niejednokrotnie przekonać. Cza-
sem wystarczy jeden silny podmuch, aby 
pozbawić dachu nad głową wiele rodzin. 
Ostatnim takim przypadkiem była wi-
chura 16 kwietnia 2009 r., która zerwa-
ła cały dach z budynku przy ul. 1 Maja, 
a wiele dachów w większym lub mniej-
szym stopniu uszkodziła. Nie obeszło się 
też bez licznych strat w drzewostanie,  
a zerwane linie energetyczne wpłynęły 
negatywnie na jakość życia mieszkań-
ców naszego miasta. 

Aby móc sprawnie i skutecznie re-
agować na sytuacje kryzysowe, koniecz-
ne jest ciągłe monitorowanie zagrożeń 
oraz aktualizowanie PZK. W tym celu  
w Piechowicach działa Miejskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, zlokalizowa-
ne w siedzibie ZUK przy ul. Bocznej 15. 
Z uwagi na ograniczone środki jest to 
stanowisko jednoosobowe, funkcjonu-
jące w godzinach pracy ZUK od 7.00 do 

15.00. Po tym czasie oraz w dni wolne od 
pracy i święta, MCZK funkcjonuje na za-
sadzie dyżuru pod telefonem. 

Na terenie miasta modernizowany 
jest system alarmowania i ostrzegania 
ludności. Stare syreny mechaniczne za-
stępowane są syrenami elektronicznymi, 
umożliwiającymi nadawanie komunika-
tów głosowych. Pierwsza taka syrena 
usytuowana została na budynku gim-
nazjum i swoim zasięgiem obejmu-
je teren Piechowic Dolnych. W miarę 
posiadanych środków dalszą lokalizację 
takich syren przewiduje się  na budynku 
Urzędu Miasta, Przedszkola nr 1, w Gó-
rzyńcu i w Pakoszowie, aby docelowo 
objąć ich zasięgiem cały teren miasta. 
W miejsca, gdzie lokalizacja takich syren 
nie będzie możliwa z przyczyn technicz-
nych, w razie zagrożenia dotrą samocho-
dy z zainstalowanymi urządzeniami do 
nadawania komunikatów.

Warto zaglądać na stronę interneto-
wą Miasta Piechowice, gdzie podawane 
są aktualne komunikaty o zagrożeniach, 
a na stronie BIP,  w zakładce zarządzanie 
kryzysowe podane są ważne informacje. 

Wszelkie informacje w sprawie zagro-
żenia powodziowego, katastrofą budow-
laną, komunikacyjną, epidemiologiczne-
go, innego zagrożenia dla życia i zdrowia 
ludzi powstałego na skutek działalności 
człowieka lub sił przyrody, w przypadku 
stwierdzenia obecności na terenie miasta 
żywego lub martwego zwierzęcia dzikie-
go należy zgłaszać osobiście w siedzibie 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego lub telefonicznie w godz. 7.00 – 
15.00 (poniedziałek-czwartek) tel. 75 76 
11 224, w pozostałym czasie tel.  693 411 
157 (całodobowo, każdego dnia).

Paweł Sołek

Przed wjazdem do Piechowic od strony drogi krajowej ustawiono przy drodze 
nową tablicę reklamową zapraszającą do odwiedzenia miasta. Szczególnie wyróż-
niono trzy duże imprezy: Kryształowy Weekend, Bike Maraton i Mistrzostwa Kar-
konoszy w Nordic Walking.

Billboard zaprasza turystów do miasta
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1%
Zostaw 1 procent w Piechowicach

Działki na sprzedaż
Sprzedane w przetargu zostaną 4 działki pod 

budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych 
(ul. Prusa).

Uchwała  Nr 289/XLIX/10 Rady Miasta Piechowi-
ce z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Miejskiej Piechowice. 

Działka na poprawę zagospodarowania
Jedna niezabudowana działka  (117 metrów 

kw.) zostanie sprzedana sąsiedniemu właścicielowi 
na poprawę warunków zagospodarowania (ul. Ba-
czyńskiego). 

Uchwała  Nr 290/XLIX/10 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały 
Nr 270/XLV/98 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 
10 lutego 1998r. w sprawie przeznaczenia do sprze-
daży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieru-
chomości stanowiących własność Gminy Miejskiej 
Piechowice. 

Działki w użytkowanie wieczyste
2 działki niezabudowane (276 m kw.) zostaną 

oddane w użytkowanie wieczyste (ul. Żymierskie-
go). 

Uchwała  Nr 291/XLIX/10 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgo-
dy na przeznaczenie do oddania w użytkowanie wie-
czyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Piechowice. 

Plan zagospodarowania przestrzennego
Powstanie plan miejscowy dla 5 działek w róż-

nych częściach miasta w związku z prowadzeniem 
inwestycji wodnokanalizacyjnych. 

Uchwała  Nr 292/XLIX/10 Rady Miasta Piechowi-
ce z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przystąpie-
nia do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla działek:  nr 361, obręb 
0003, nr 349 obręb 0007, nr 268/459, 268/461 i 418, 
obręb 0008 w Piechowicach. 

Korekta budżetu
Zmiany w zw. z otrzymaniem promesy  

z MSWiA, zaleceniami MF i RIO. Po zmianach do-
chody roczne gminy to 15,4 mln, a wydatki 19,7 
mln zł (deficyt 5,3 mln). 

Uchwała  Nr 293/XLIX/10 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2010 oraz w spra-
wie zmiany uchwały nr 281/XLVII/09 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie bu-
dżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2010 .

Zmiana Regulaminu Orlika
Usunięcie przepisów,  które zdaniem Wojewo-

dy okazały się zbyt rygorystyczne dla użytkowni-
ków. Tym samym Piechowice to jedna z nielicznych 
gmin z unormowanym stanem prawnym dot. funk-
cjonowania Orlika (zarząd szkoły, uchwała z regula-
minem, stróże i animatorzy zajęć). 

Uchwała  Nr 294/XLIX/10 Rady Miasta Piechowice z 
dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmieniająca uchwa-
łę nr 280/XLVI/09 Rady Miasta Piechowice w sprawie 
uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk 
sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Pod-
stawowej Nr 1 w Piechowicach przy ul. Szkolnej 6

[mkam]

Radauchwaliła...

TEKST UCHWAŁ RADY MIASTA PIECHO-
WICE PRZECZYTASZ W INTERNECIE:

http://piechowice.bip.pbox.pl/publi-
c/?id=55708

UCHWAŁY UDOSTĘPNIA TEŻ BIURO RADY 
MIASTA (UM, pok. Nr 19, tel. 075 75 48 919)

To nic nie kosztuje. Możesz wskazać 
organizacje, których działalność jest dla 
ciebie ważna. Ogólnopolskie, albo lo-
kalne – służące ludziom w naszej miej-
scowości lub w okolicach. Wyszukiwarkę 
organizacji, którym można przekazać 1 
procent podatku znajdziesz na stronach: 
opp.ms.gov.pl lub bazy.ngo.pl. 

W formularzu rozliczeniowym PIT 
wystarczy wskazać nazwę organizacji, 
numer KRS i wyliczoną kwotę. Można 
też podać konkretny cel oraz zdecydo-
wać czy organizacja dowie się, kto był 
darczyńcą. 

Organizacje z Piechowic, którym 
można przekazać 1 procent podatku:

• Stowarzyszenie Nasze Zdrowie – nr 
KRS 0000112734

• Klub Sportowy Lechia Piecho-
wice Fundacja Partnerstwo – nr KRS 
0000197334

• Karkonoski Klub Curlingowy w Pie-
chowicach – nr KRS 0000220482

• Związek Harcerstwa Polskiego – nr 
KRS 0000264246  z dopiskiem Piecho-
wicka Drużyna Harcerska „Burza”

• Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz 
Pomocy Szkołom „Przyjazna szkoła” – 
nr KRS 0000031762

• Związek Ochotniczych Straży Po-
żarnych Rzeczypospolitej Polskiej, OSP 
Piechowice – nr KRS 0000116212
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Kara za znieważenie
W Piechowicach doszło do incyden-

tu, podczas którego kilka osób spoży-
wających alkohol w miejscu publicz-
nym wulgarnie znieważyło strażników 
miejskich podczas interwencji. Kara za 
taki występek to 100 godzin nieod-
płatnej pracy w ZUK i 100 zł nawiązki. 
Kultura obowiązuje wszystkich, a  za jej 
braki trzeba płacić.

Wizyta inspekcji
Inspekcja ochrony środowiska od-

wiedziła stację uzdatniania wody. 
Wydano zarządzenie dla KSWiK mające 
na celu przypomnienie o obowiązkach 
dostarczyciela wody, m.in.:  stałym in-
formowaniu WIOŚ o produkowanych 
ściekach i odpadach (opakowania po 
chemikaliach, świetlówki, osady po-
płuczne) oraz prowadzeniu książki eks-
ploatacji urządzeń.

Piechowice 03.03.2010 r.
 Gmina Miejska Piechowice informuje o realizacji projektu pn. 

„Piechowice – Úpice aktywne miasta pielęgnujące tradycje” 
współfinansowanego współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa

Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Gmina Miejska Piechowice, 58-573 Piechowice, ul. Żymierskie-

go 49, tel. 075 7548900, fax. 075 7612274.
Wartość całkowita projektu – 15 420,40 Euro. Wkład środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 13 109,04 
Euro. Dofinansowanie budżetu państwa – 1 542, 24 Euro

Cel projektu:
Poznanie tradycji historycznych i kulturowych miast partner-

skich, pogłębienie współpracy mieszkańców (w tym dzieci i mło-
dzieży z polskich i czeskich placówek oświatowych) oraz instytucji 
samorządowych (urzędy, instytucje kultury i oświaty). Zwiększenie 
stopnia rozpoznawalności pogranicza jako regionu atrakcyjnego 
turystycznie.

Zakres projektu:
Realizacja trzech imprez o charakterze trans granicznym:
• „Baba Wielkanocna” – impreza wielkanocna, święto tradycji lu-

dowej i rękodzieła,
• „Piechotka” –  rajd turystyczny dla dzieci i młodzieży z polskich 

i czeskich szkół podstawowych oraz przedszkoli,
• „Spotkanie samorządowe” – wymiana doświadczeń, rola in-

stytucji samorządowych w pielęgnowaniu tradycji w Polsce i Cze-
chach,

• Wydanie mapy turystycznej miast partnerskich z opisem atrak-
cji turystycznych i kulturowych obu miast.

 Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
Piechowice 26.02.2010 r.

Gmina Miejska Piechowice informuje o realizacji projektu pn. 
„Kryształowy weekend – odbudowa śląskich tradycji szklar-
skich” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2007-2013.

Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Gmina Miejska Piechowice, 58-573 Piechowice, ul. Żymierskie-

go 49, tel. 075 7548900, fax. 075 7612274.
Wartość całkowita projektu – 276 883,01 zł. Wkład środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 140 758,11 zł
Cel projektu:
Wzrost konkurencyjności dolnośląskiej oferty turystycznej oraz 

wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa przeszłości dla 
podniesienia atrakcyjności regionu na rynku krajowym i między-
narodowym. 

Uatrakcyjnienie oferty kulturowej Gminy Piechowice oraz nada-
nie imprezie rangi ponadregionalnej pozwalającej na podejmowa-
nie kolejnych przedsięwzięć mających pozytywny wpływ na rozwój 
gospodarczy regionu.

Zakres projektu:
• Wernisaż wystawy „Ballada o szkle”
• „Kryształowe głosy” – koncert artystów Operetki Wrocławskiej
• Noc ognia i lawy :
a) piec hutniczy / „dmuchanie szkła na żywo” przez hutników  

i uczestników
b) spektakle: teatrów ognia, tancerzy ognia i sztuki cyrkowej  

„z ogniem” 
c) plenerowa prezentacja multimedialna „Historia kryształu i pa-

pieru w Piechowicach”
• Warsztaty grawerskie / zdobienie szkła przez grawerów  

i uczestników
• Warsztaty witrażu i mozaiki szklanej
• Warsztat dmuchania figurek szklanych i bombek 
• Uliczny kryształowy turniej szachowy
• Konkurs i wystawa prac konkursowych „Szklana improwizacja”
• Stanowisko rzeźby/oznaczenie szlaku do średniowiecznej huty 

szkła w  Cichej Dolinie
• Wystawa „Ballada o szkle”

• Uroczysta Sesja Rady Miasta, nadanie tytułów „Honorowego 
Obywatela Miasta Piechowice” – występ orkiestry dętej

• Koncert zespołu De Mono 
• Pokaz nocny – „Laser i kryształ”
• Wycieczka „Szklarskim szlakiem” – trasa Huta Szkła Kryształo-

wego „Julia”, „Szklana Manufaktura” – warsztat rzemieślniczy, warsz-
tat grawerski Pani Małgorzaty Sztabińskiej, Cicha Dolina – relikt śre-
dniowiecznej huty szkła.

• III Turniej Rodzinny na kompleksie sportowym Orlik 2012  
o Kryształowy Puchar Burmistrza Miasta Piechowice

W bieżącym roku Zakład Usług Komu-
nalnych wprowadził identyfikatory – nu-
merki, które otrzymują właściciele przy re-
jestracji i opłacie za posiadanie psa. Iden-
tyfikator zawiera nazwę miejscowości, rok 
i numer ewidencyjny posiadanego psa.

Kontrolę zarejestrowania czworonogów 
będzie prowadziła Straż Miejska. Nieste-
ty większość właścicieli czworonogów za-
pomniała o obowiązku wnoszenia opłaty.  
W okresie od stycznia do 10 marca wpłynę-
ło tylko 30 opłat, w porównywalnym okresie 
ubiegłego roku uregulowanych opłat było 
81. W 2009 roku wniesiono ogółem tylko 176 
opłat.  Przypominamy, że posiadacz psa zo-
bowiązany był uiścić opłatę do 15 marca  
w wysokości 30 zł rocznie i 15 zł jeżeli obo-
wiązek opłaty powstanie po 30 czerwca b.r. 
Reguluje to uchwała nr 269/XLV/09 Rady 
Miasta Piechowice z dnia 29 października 
2009 roku w sprawie ustalenia wysokości 
stawki opłaty od posiadania psów.

Zwolnienia od opłaty: 
– dla osób niepełnosprawnych (niewido-

mych, głuchoniemych, niedołężnych),

Piesek FIGA , który w roku 2010 otrzymał 
numerek ewidencyjny 001

Numerek ewidencyjny dla psa  
– dla osób powyżej 65 roku życia prowa-

dzących samodzielnie gospodarstwo do-
mowe,

– dla gospodarstw rolnych (po 2 psy na 
gospodarstwo).

Zwolnienia z opłaty za posiadanie psa nie 
zwalniają jego właściciela z obowiązku zare-
jestrowania psa. Kierownik ZUK 

Teresa Kupczyńska
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Codziennie warto zauważać piękno przyrody

• • • Piechowiczanie o sobie i o Piechowicach • • •

Z Andrzejem Kurpiewskim o walorach i problemach środowiska 
w Piechowicach rozmawiają Radek Bieniek i Miłosz Kamiński

– Jak Pan ocenia jakość wody w Piecho-
wicach?

– Woda w Karkonoszach nie jest wpraw-
dzie bogata w składniki mineralne, ale ja 
chętnie piję naszą wodę. Spełnia ona wyma-
gania przydatności do spożycia. Jest na bie-
żąco badana i wiem, że badania te są solid-
ne a normy wymagające. Pojawia się w niej 
czasem zawiesina, ale nie jest ona szkodliwa. 
Osobiście bardziej niepokoją mnie dodatki 
„uszlachetniające” wodę.

– Skoro jesteśmy przy wodzie: dużo się 
obecnie mówi o budowaniu elektrowni 
wodnych.

– W Piechowicach pracują obecnie dwie 
elektrownie wykorzystujące energię wody – 
na Kamiennej o mocy 700 KW i na Małej Ka-
miennej (140 KW). Moim zdaniem to wystar-
czy. Ze względów przyrodniczych nie wy-
obrażam sobie budowy nowych elektrow-
ni na przełomowym odcinku Kamiennej, 
między już istniejącym obiektem a ujściem 
Szklarki, ani na Małej Kamiennej powyżej 
Górzyńca. Elektrownie takie zdecydowanie 
silnie oddziaływują na środowisko – prze-
gradzają i zakłócają funkcjonowanie ekosys-
temów wodnych.

– Mamy w Piechowicach obszary chro-
nione przez prawo – w formie obszarów 
Natura 2000 i Parku Narodowego. Jakie 
tereny pan uważa za najbardziej cenne?

– Wreszcie będę mógł opowiedzieć  
o tym, co piękne, a w Piechowicach pięk-

no nas otacza. Pozytywnych wartości jest 
tu wciąż jeszcze dużo więcej niż brzydoty. 
Tą ostatnią wprawdzie łatwo zauważyć, bo 
jest jak piana na wodzie, podczas gdy pięk-
no jest złotem, które w wodzie tonie. Nie-
przypadkiem utworzono tu aż trzy obszary 
włączone do Europejskiej Sieci Ekologicznej 
„Natura 2000”, które mają za zadanie chronić 
wartościowe siedliska oraz związane z nimi 
gatunki. Najchętniej odwiedzam łąki na zbo-
czach Ciemniaka w Górzyńcu, gdzie dawniej 
znajdowała się wieś Wrześnica. Tereny te są 
mało przekształcone, wykorzystywane były 
jedynie jako ekstensywne pastwiska. Sporo 
tam roślin rzadkich i chronionych, jak stor-
czyk szerokolistny, dziewięćsił bezłodygowy 
czy arnika górska. Zadziwia mnie tutaj róż-
norodność siedlisk, od podmokłych do skraj-
nie suchych. Ciekawe są również podmokłe 
łąki w Michałowicach: Niedźwiedzia Łąka 
czy Źródliska Rudnika. Chętnie bywam też w 
Cichej Dolinie, choć ostatnio była ona trochę 
mniej cicha z uwagi na prowadzoną zrywkę 
drewna. Jest to tajemnicze miejsce, w któ-
rym czuje się historię, miejsce pełne magii  
i legend. A przyroda, a zwłaszcza śpiew pta-
ków tylko podkreślają te odczucia.

– Jakimi ptakami możemy się pochwa-
lić?

– Wszystkimi ptakami możemy się chwa-
lić – każdym, którego uda nam się zauważyć 
i nazwać. Spośród 103 gatunków ptaków 
stwierdzonych podczas inwentaryzacji przy-

rodniczej przeprowadzonej na terenie Pie-
chowic w 1999 roku, na szczególną uwagę 
zasługują gatunki wpisane do „Polskiej czer-
wonej księgi zwierząt zagrożonych wymar-
ciem”: bocian czarny – okolice Grzybowca, 
puchacz – Michałowice, sóweczka – Micha-
łowice, włochatka – Dolne Gwary, Górzy-
niec, pliszka górska i pluszcz – dolina Ka-
miennej oraz gatunki potencjalnie zagrożo-
ne na Śląsku: trzmielojad, cietrzew, przepiór-
ka, derkacz, słonka, siniak, świerszczak, mu-
chołówka mała, dzierzba gąsiorek, dziwonia. 
Ta ostatnia zalatywała w ubiegłym roku na 
nasze ogrody działkowe i mam nadzieję, że 
w tym roku też będę mógł posłuchać jej mi-
łego dla ucha śpiewu.

Ostatnio było w Piechowicach głośno  
o puchaczu. Można powiedzieć, że ptak ten 
obronił Michałowice przed wznowieniem 
eksploatacji granitu w kamieniołomie. Nie-
stety, popularność ta nie posłużyła tej wiel-
kiej sowie, ponieważ systematycznie był 
płoszony w swoim gnieździe, co uniemożli-
wiało zakończenie lęgów z sukcesem.

– W codziennej gonitwie coraz mniej 
czasu mamy na cieszenie się przyrodą.

– Ks. Kubek wygłosił kiedyś cykl kazań 
zaczynających się słowami: „Zatrzymaj się 
na chwilę, zauważ piękno świata”. I chociaż  
w Piechowicach piękno otacza nas zewsząd, 
to nie jest łatwo go zauważyć. Najpierw 
bowiem trzeba się zatrzymać, co dla wie-
lu może być najtrudniejsze. Potem trzeba 
przestawić swój sposób postrzegania rze-
czywistości, która – jak zauważyłem, często 
ustawiony jest „zaporowo” dla pasm przeno-
szących piękno. Niezależnie od tego, nasza 
znajomość przyrody jest kiepska. Ile gatun-
ków ptaków potrafimy rozpoznać – czy tyl-
ko wróbla, wronę i bociana? Czy wiemy, że 
w Polsce rośnie ponad 250 gatunków traw, 
że motyle mają imiona, a chmury nazwiska? 
Czy rozumiemy szept lasu i mowę kamieni? 
Cała przyroda do nas przemawia zachwala-
jąc swego Stwórcę. 

I powiem wzorem ks. Kubka: zatrzymaj się 
na chwilę i usłysz ten głos. Bo gdy usłyszymy 
ten głos, to pokochamy świat i zaczniemy 
chronić jego walory, samemu ubogacając 
się wewnętrznie. Świat, w którym można do-
strzec piękno jest bardziej przyjaznym miej-
scem do życia. Dostrzeżone piękno świata 
przeciwstawi się otaczającemu nas złu.

– Czy odpady są problemem naszej 
gminy?

-A zatem wracamy do problemów? Pro-
blemem ekologicznym, nie tylko na tere-
nie Piechowic, są pojawiające się cyklicz-
nie nielegalne wysypiska, które oddziałują 
negatywnie na gleby w ich bezpośrednim 
otoczeniu. Niekiedy wiąże się to z przekro-
czeniem standardów dla zawartości w gle-
bie metali ciężkich: cynku, ołowiu oraz arse-
nu. Znacznie częściej w otoczeniu wysypisk 
stwierdzano przekroczenia dopuszczalnych 
zawartości węglowodorów aromatycznych, 
do czego przyczynia się składowanie papy 
budowlanej asfaltu i innych niezidentyfiko-

Przy ul. Żymierskiego 61, w okolicach głównego przystanku autobusowego 
MZK, otwarty został kantor wymiany walut. To duże udogodnienie nie tylko dla 
mieszkańców ale i dla turystów, którzy mogą teraz kupić lub sprzedać waluty kilku 
krajów bez konieczności wyjeżdżania do Jeleniej Góry czy Szklarskiej Poręby.

Można kupić korony i euro

Fot. Radek Bieniek
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Andrzej Kurpiewski – Z wykształcenia 
fizyk jądrowy, miłośnik środowiska, na-
zywa siebie ekofizjografem, który opisu-
je świat przyrody po to, by mądrze korzy-
stać z jego zasobów. Prowadzi przedsię-
biorstwo konsultingowe „Decybel” zaj-
mujące się analizami z zakresu ochrony 
środowiska; z ramienia WIOŚ obsługuje 
stację monitorującą czystość powietrza 
na Śnieżnych Kotłach. Aktualnie opra-
cowuje Program Ochrony Środowiska 
dla Gminy Miejskiej Piechowice. Mieszka  
w Piechowicach od 1986 r.

wanych. Miejscem, które wymaga natych-
miastowej interwencji jest w tej grupie nie-
legalne składowisko gruzu i materiałów bu-
dowlanych w pobliżu Pakoszowa.

Do terenów wymagających rekultywacji 
zaliczono także byłe składowisko odpadów 
komunalnych przy ulicy Cieplickiej. Od 1971 
roku, kiedy to zaczęto eksploatować składo-
wisko do roku opracowania tego dokumen-
tu zdeponowano tu ok. 20 tys. m3 odpadów 
komunalnych, w tym żużel z ciepłowni. Na 
składowisko nie wywożono oficjalnie odpa-
dów niebezpiecznych. Eksploatację składo-
wiska zaniechano w latach osiemdziesiątych 
z powodu niespełnienia wymogów ochrony 
środowiska.

W 2008 roku wykonano przegląd ekolo-
giczny omawianego składowiska, z którego 
wynikają wnioski o jego znikomym wpłynie 
na środowisko. Zawartość w glebach metali 
pozwala zakwalifikować ją do gleb znajdu-
jących się poniżej normy ustanowionej dla 
terenów przemysłowych. Stan czystości po-
wietrza oraz wód podziemnych w otoczeniu 
nieczynnego miejsca składowania odpadów 
nie budzi zastrzeżeń. 

Aktualnie całą powierzchnię składowiska 
porasta bujna roślinność krzewiasta i nastę-
puje naturalna rekultywacja. Żeby była ona 
skuteczna nie można dopuścić, aby ktokol-
wiek pozostawiał tam kolejne odpady.

Mam nadzieję, że nowa ustawa O Odpa-
dach pomoże rozwiązać ten problem.

– Największym problemem jest jed-
nak…

– …niedostatecznie rozwiązana gospo-
darka ściekowa, chociaż budowa oczyszczal-
ni pozwoliła na częściowe jej uporządkowa-
nie. Sieć kanalizacyjna Piechowic obejmuje 
obecnie tylko najgęściej zaludnione obsza-
ry, stąd też efektywność jej wykorzystania 
jest dość wysoka. Obsługuje ona 3930 osób, 

co stanowi ok. 60% mieszkańców miasta. 
Potrzeby w tym zakresie są jednak znacz-
nie większe. Dla osiągnięcia celu Polity-
ki Ekologicznej Państwa sieć kanalizacyjną 
Piechowic należy rozbudować w ten spo-
sób, aby obsłużyła dodatkowo co najmniej 
1600 mieszkańców miasta. Dobrze, że mia-
sto przystąpiło do Spółki Karkonoski System 
Wodociągów i Kanalizacji, co daje gwaran-
cję, że do 2015 roku problem ten zostanie 
rozwiązany.

Na drugim miejscu postawiłbym zabu-
rzenie walorów wizualnych. Każdy obiekt 
w nieodpowiednim miejscu i stanie tech-
nicznym wpływa niekorzystnie na postrze-
ganie krajobrazu. Bolą mnie zaniedbane bu-
dynki po byłej fabryce mebli. Drażni mnie 
pstrokacizna balkonów w bloku przy ulicy 
Szkolnej. Hotel przy drodze krajowej nie jest 
należycie wkomponowany w otoczenie, bo 
nie uwzględnia lokalnej specyfiki architek-
tonicznej – kłóci się z sąsiednim budynkiem 
o konstrukcji szachulcowej, która w przeci-
wieństwie do „stylu góralskiego” jest właści-
wa dla naszego regionu. 

O hali zakładu płytek ceramicznych nie 
wspomnę – to trywialne. Obserwowałem 
przebieg procesu prowadzącego do uzyska-
nia decyzji środowiskowej dla powstającej 
inwestycji. Uważam, że piechowiczanie nie 
wykorzystali szans, jakie daje ta procedu-
ra, przede wszystkim dlatego, że postawi-
li wszystko na jedną kartę – nie zakładowi. 
Tymczasem, akceptując lokalizacje zakładu 
można było wymagać szeregu działań łago-
dzących skutki środowiskowe, na przykład 
zharmonizowaną z otoczeniem architektu-
rę i wykończenie elewacji. Hale nie musiały 
szpecić – mogłyby zdobić. 

Mówiąc o tym zakładzie trzeba także 
uwzględnić względy społeczne, moim zda-
niem istotne. To nie tylko praca dla piechowi-
czan (np. mój sąsiad tam pracuje), ale zakład 
jest płatnikiem podatków, które można prze-
znaczać także na ochronę środowiska (na 
przykład na poprawę ładu przestrzennego, 
na drogi, utrzymanie zieleni, rozbudowę sie-
ci kanalizacyjnej). Znajomi mówią o emisjach 
zanieczyszczeń. Przeliczyłem sobie kiedyś, że 
nie są one większe, niż gdyby w miejscu loka-
lizacji zakładu powstało osiedle ogrzewanych 
gazem domków jednorodzinnych. Z niepo-
żądanych emisji może się pojawić hałas, ale  
w tym zakresie obowiązują normy i zakład 
jest zobowiązany do ich przestrzegania. 

– Niektórzy mówią, że najbardziej im 
hałasuje dzwon kościelny.

– Hałasuje, czyli przeszkadza, bo hałas to 
z definicji dźwięk niepożądany. Mieszkam 
koło kościoła, ale dzwony mi nie przeszka-
dzają. Dają świadomość upływającego cza-
su i obecności w nim Boga.

– Podsumowując: czy Piechowice to do-
bre miejsce do życia i pracy?

– Dla mnie najlepsze. Wszystko, czego 
mi potrzeba mam w promieniu 500 m: skle-
py, urzędy, obiekty usługowe no i ogrody, 
a zwłaszcza tajemniczy „Ogród Liczyrzepy”. 
Są dobrze skomunikowane z Jelenią Górą 
i światem. Lubię to miasteczko położone 
gdzieś między Szklarską Porębą i Jelenią 
Górą. A miasteczko, to ludzie, przede wszyst-
kim ludzie.

– Dziękujemy za rozmowę.

WSPÓLNIE 
USTALMY KIERUNEK 

ROZWOJU
Zapraszamy liderów lokalnej społecz-

ności, organizacje pozarządowe działają-
ce w naszym mieście, przedsiębiorstwa  
i wszystkich zainteresowanych mieszkań-
ców Piechowic do wypowiedzi na temat 
projektu dokumentu pod nazwą „Strategia  
rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na 
lata 2010-2015”. 

Dokument został przygotowany przez Lu-
buską Organizację Turystyczną w okresie lipiec- 
grudzień 2009, a następnie poddany opracowa-
niu redakcyjnemu w Urzędzie Miasta w Piecho-
wicach. Podczas pracy nad dokumentem wy-
korzystano ankietę kierowaną do mieszkańców 
oraz przeprowadzono dwa spotkania konsulta-
cyjne z liderami środowiskowymi.  Opracowany 
dokument na razie jest projektem i może ulec 
zmianie w wyniku dalszych konsultacji. Osta-
teczny kształt strategii  jako załącznika do właści-
wej uchwały zostanie ustalony w Radzie Miasta 
Piechowice po zakończeniu konsultacji. 

Strategia jest dokumentem wskazującym 
podstawowe założenia rozwoju i kierunek dzia-
łań. Jej konkretyzacją będą plany, programy, 
uchwały, a wreszcie także rozstrzygnięcia w spra-
wach indywidualnych – decyzje administracyjne. 
Strategia pozwala podejmować decyzje o proce-
sach rozłożonych w czasie, często jest także nie-
zbędnym elementem dla urzędu i prywatnych 
podmiotów, które wnioskują o dofinansowanie 
unijne. Pokazuje bowiem, że wnioskowane dofi-
nansowanie nie zostanie zmarnowane ani unice-
stwione przez inne działania, jakie będą podej-
mowane w danej miejscowości. 

Strategia Piechowic wskazuje 3 priorytety 
rozwojowe: gospodarkę, społeczeństwo i śro-
dowisko. W tych obszarach można oczekiwać 
konkretnych i możliwych do zmierzenia dzia-
łań. Wskazuje, jakie zasoby Piechowic są źródłem 
możliwości, powinności i inspiracji. To nie tylko 
opis gminy, ale bardziej oficjalny katalog elemen-
tów, które należy uwzględniać przy późniejszych 
decyzjach. Dalej strategia przedstawia oczekiwa-
nia społeczne poznane w wyniku wcześniejszych 
konsultacji (ankieta, spotkania).  Jak każdy doku-
ment tego rodzaju, zawiera analizę SWOT czyli 
słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń – a tak-
że wzajemne relacje między nimi. Definiuje tak-
że, w jakim kontekście strategicznym istnieją Pie-
chowice- począwszy od strategii krajowej, przez 
wojewódzką, powiatową, jeleniogórską, aż po 
koncepcję rozwoju partnerskiego miasta Upice 
w Czechach. Na koniec strategia formułuje misję 
i wizję Piechowic – czyli wyabstrahowany pogląd 
na gminę teraz i w przyszłości.

 [mkam]

Projekt strategii pobrać można 
z www.piechowice.pl

Czekamy na Państwa  uwagi, wnioski, zapy-
tania, spostrzeżenia w terminie do 6 kwietnia 
2010 r. W kolejnej wersji projektu strategii zosta-
ną uwzględnione najczęściej powtarzające się 
stanowiska. Państwa wypowiedzi prosimy nad-
syłać e-mailem na adres: opinie@piechowice.
pl Ten adres email jest ukrywany przed spame-
rami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, 
by go zobaczyć z podaniem imienia i nazwiska, 
adresu do korespondencji, ewentualnie nazwy 
reprezentowanej organizacji lub przedsiębior-
stwa. Prosimy o zaznaczenie w treści e-maila, do 
którego rozdziału / podrozdziału odnosi się Pań-
stwa wypowiedź. Z góry dziękujemy za Państwa 
udział w pracach nad strategią.
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                        Nabór dzieci  
          do Przedszkola  Samorządowego Nr 1  
          i  Przedszkola  Samorządowego Nr 2 
                     w Piechowicach  
 na rok szkolny 2010/2011 będzie trwał  

Od 15 marca do 15 kwietnia 2010 roku 

Karty zgłoszeń dostępne będą
 w przedszkolach. 

Przedszkole Samorządowe Nr 1                     Przedszkole Samorządowe Nr 2
ul.  śymierskiego 77                                        ul. Nadrzeczna 1
tel. 75  76 12 248                                             tel. 75  76 12 271 

Nabór do przedszkoli
Do 15 kwietnia potrwa nabór dzieci do obu piechowickich przedszkoli na 

rok szkolny 2010/2011. Karty zgłoszeń dostępne są w obu placówkach. 

        

                                                                       
                        Nabór dzieci  
          do Przedszkola  Samorządowego Nr 1  
          i  Przedszkola  Samorządowego Nr 2 
                     w Piechowicach  
 na rok szkolny 2010/2011 będzie trwał  

Od 15 marca do 15 kwietnia 2010 roku 

Karty zgłoszeń dostępne będą
 w przedszkolach. 

Przedszkole Samorządowe Nr 1                     Przedszkole Samorządowe Nr 2
ul.  śymierskiego 77                                        ul. Nadrzeczna 1
tel. 75  76 12 248                                             tel. 75  76 12 271 

Przedszkole Samorządowe nr 1, ul. Żymier-
skiego 77, tel. 75 76 12 248

Przedszkole Samorządowe nr 2, ul. Nadrzecz-
na 1, tel. 75 76 12 271

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej in-
formuje, że trwają prace nad zmianą ustawy  
o świadczeniach rodzinnych w kwestii ko-
nieczności przedstawienia zaświadczenia od 
lekarza o przebywaniu pod opieką co naj-
mniej od 10 tygodnia ciąży. Aktualnie, aby 
otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziec-
ka oraz jednorazową zapomogę z tytułu uro-
dzenia dziecka należy okazać się zaświadcze-
niem od lekarza specjalisty o objęciu opieką 
od co najmniej 10 tygodnia ciąży.

Osoby, które z powodu braku takiego 
zaświadczenia otrzymały decyzję odmow-
ną, będą mogły zwracać się z ponownym 
wnioskiem po wejściu w życie znowelizo-
wanych przepisów (termin zatwierdzenia 
poprawek do ustawy oraz ich treść zostanie 
bezzwłocznie podana do informacji). 

Piechowiccy strażacy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w tym roku już trzykrot-
nie ratowali zwierzęta, które same nie 
radziły sobie podczas zimy. Dwa razy  
z opresji wyratowali sarny i raz kota. 
Pierwsza sarna utknęła na rzece Kamien-
na w okolicach elektrowni wodnej. 

– Po kilku próbach strażakom udało 
się ją złapać i wyciągnąć – relacjonuje 
Waldemar Wojtaś z OSP.

Ratowali zwierzęta

Przestraszone zwierzę strażacy wy-
puścili w lesie. Druga sarna leżała na lo-
dzie na stawach pogryziona przez psy. 
Udało się ją zabrać stamtąd i dostar-
czyć do weterynarza.

Za trzecim razem strażacy ratowali 
kota, który utknął na lodzie na Kamien-
nej w centrum miasta (na zdj.). Strażacy 
wyciągnęli go i wypuścili w bezpiecz-
nym miejscu.

*  *  *
Łączna kwota świadczeń udzielonych 

przez MOPS w Piechowicach w miesią-
cach styczeń – luty to 223 442,44 zł, w tym 
171 438,40 zł na świadczenia rodzinne, 
48 890,00 zł na świadczenia z funduszu ali-
mentacyjnego oraz 3 114,04 zł na ubezpie-
czenie społeczne. W okresie tym ze świad-
czeń rodzinnych skorzystały 334 rodziny,  
w tym 218 z zasiłków rodzinnych oraz 47 ro-
dzin ze świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego, łącznie wypłacono  2 227 świadczeń 
w tym 7 jednorazowych zapomóg z tytułu 
urodzenia dziecka.  Odzyskano 7 461,86  zł 
od dłużników alimentacyjnych.

MOPS informuje

W marcu zostały wyburzone budyn-
ki po upadłej Olszyńskiej Fabryce Me-
bli. Obiekty niszczały przez kilka ostat-
nich lat. Najpierw fabryka z Olszyny zre-
zygnowała z ich użytkowania, później 
nie mogła ich sprzedać, aż na końcu 
ogłosiła upadłość. Zrujnowane obiek-
ty przejął w 2008 roku syndyk masy 
upadłościowej i po roku udało mu się 
je sprzedać (na zdj. poniżej). Cały teren 

Dawna fabryka zrównana z ziemią
kupiła osoba prywatna z terenu byłego 
woj. jeleniogórskiego.

–  Osoba ta otrzymała pozwolenie 
na wyburzenie budynków – informuje 
Teresa Kacperska z Urzędu Miasta.

Na razie inwestor nie określił jednak 
co zamierza dalej robić z tym terenem. 
Na razie powiatowy inspektor nadzoru 
budowlanego nakazał właściwe ogro-
dzenie całego terenu, gdyż istniejące 
jest w fatalnym stanie technicznym. Teren po wyburzeniach

20 kwietnia o godz. 16.00 w Szkolnym 
Schronisku Młodzieżowym  „Złoty Widok”  
w Michałowicach odsłonięta zostanie ta-
blica ku pamięci, zmarłego w ubiegłym 
roku, Teofila Ligenzy vel Ozimka, wybitne-
go pedagoga, krajoznawcy, turysty i eko-
loga.

Odsłonią tablicę
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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 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.) infor-
muje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zo-
stały wywieszone wykazy:

1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-
ży pod numerami RG-7125/3/10 i RG-7125/4/10. 

2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  
pod  numerem  RG-72243/3/10.”

I ty możesz zmienić rozkład jazdy PKP

Zespół Szkół Technicznych i Lice-
alnych w Piechowicach daje młodym 
ludziom możliwość zdobycia cieka-
wej i atrakcyjnej pracy – zarówno  
w Polsce, jak i w krajach Unii Europej-
skiej.

Od wielu lat ZSTiL ugruntowuje po-
zycję jednego z czołowych ośrodków 
kształcenia w powiecie. Dużym atutem 
placówki są 3 pracownie komputerowe, 
wyposażone w drukarki, skanery, note-
booki i projektory multimedialne, oraz 
nowoczesne pracownie językowe (ję-
zyk niemiecki i język angielski). Szkoła 
świetnie przygotowuje swoich uczniów 
do życia w globalnym społeczeństwie. 
Szkoła współpracuje z firmami WEPA 
w Piechowicach i DR SHNEIDER w Ra-
domierzu. Daje to możliwość pobiera-
nia praktycznej wiedzy bezpośrednio  
u pracodawców, gdyż za wzorowo wy-
konywane prace uczniowie otrzymali 
stypendium i gwarancję dalszej pracy  
w zakładach.

W szkole możesz wybrać:

ZSTiL szansą na przyszłość!
•  4-letnie Technikum kształcące w za-

wodach: technik elektryk, technik in-
formatyk, technik mechatronik

 – 3-letnie Liceum Ogólnokształcące:
•  klasa z rozszerzonym programem na-

uki języków obcych: języka angiel-
skiego i języka niemieckiego

•  klasa ze zwiększoną ilością zajęć z wy-
chowania fizycznego oraz rozszerzo-
nym programem nauki języka angiel-
skiego i biologii

•  klasa ekonomiczno-turystyczna z roz-
szerzonym programem nauki geogra-
fii i biologii

•  3-letnie Liceum Profilowane: profil za-
rządzanie informacją, profil mecha-
troniczny

• 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodo-
wa kształcąca w zawodach: elektryk,  
elektromechanik, monter-mechatro-
nik
Informacje o zapisach można uzyskać 

codziennie w sekretariacie szkoły w go-
dzinach 8.00-15.00, na stronie interne-
towej www.zsem.pl, tel. 75 7553060.

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

Przed wojskową komisją po-
borową stanęło w tym roku 31 piecho-
wiczan. Wśród nich była jedna kobieta. 
Obowiązkowa służba wojskowa została 
co prawda zniesiona, ale dalej ustala się 
kwalifikację wojskową, po której ochotni-
cy mogą wstępować do armii jako zawo-
dowi żołnierze.

Pociągiem do Trutnova
Od maja ma ruszyć połączenie z Jele-

niej Góry do Trutnova, leżącego 15 kilo-
metrów od naszego partnerskiego miasta 
Upice. Do pociągu będzie można zabrać 
rower i zrobić sobie całodzienną wyciecz-
kę po Górach Jastrzębich albo zwiedzić 
przyjemne czeskie miasteczko, z którym 
współpracujemy. Upice nie mają stacji 
kolejowej, dojazd z Trutnova możliwy jest 
autobusami (kursują co kilkadziesiąt mi-
nut). Do tematu wrócimy.

Ruszają pracę nad rozkładem jazdy pociągów, który będzie obowiązywał  
w 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego czeka na Państwa 
propozycje i uwagi, dotyczące zmian w kursowaniu pociągów. Wszyscy zain-
teresowani mogą nadsyłać swoje propozycje zmian w rozkładach czy korekt tras 
pociągów do 31 marca 2010 r. Uwagi należy zgłaszać za pomocą specjalnego for-
mularza, dostępnego na stronie www.umwd.dolnyslask.pl.

Orlik najważniejszy
Z sondażu przeprowadzonego na stronie 

internetowej www.piechowice.pl wynika, że 
budowa kompleksu sportowego Orlik była 
najważniejsza dla miasta spośród wszystkich 
zadań zrealizowanych w 2009 roku. Orlik ze-
brał 37 procent wszystkich głosów. Poniżej 
wszystkie wyniki sondażu:
• kompleks sportowy Orlik 2012 – 37%
• remonty i inwestycje na drogach i chodni-

kach gminnych – 16%
• modernizacja stacji uzdatniania wody – 

14%
• nowe miejsca zabaw – 10%
• budowa parkingu przy ul. Szklarskiej – 10%
• budowa fragmentu wodociągu w Górzyń-

cu – 5%
• wymiana chodnika przy ul. Żymierskiego – 

5%

Z okazji 

49. Międzynarodowego Dnia Teatru (27 marca) 

proszę aktorów wszystkich piechowickich teatrów: 

Cinema, Maska, Teatr Nasz 

o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń.
Życzę udanych premier, zawsze kompletnej widowni i poczucia pełnej 
satysfakcji z pracy twórczej. Jestem stale pełna uznania wobec Państwa 

talentu i osiągnięć, które przyczyniają się do promowania naszej Gminy, 
jako miejsca coraz bardziej znanego w teatralnej tradycji.

Burmistrz Piechowic Zofia Grabias-Baranowska
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Znakomite trzecie miejsce w swojej 
kategorii wiekowej zajęła Ewa Szmel 
podczas tegorocznej edycji Biegu Pia-
stów. Jednocześnie było to 10 miejsce 
wśród kobiet (open 389) i 4 wśród Po-
lek (pierwsze trzy to młode zawodnicz-
ki ze szkół sportowych. Ewa pobiegła na 
dystansie 50 km stylem klasycznym, co 
zajęło jej 3 godziny i 12 minut. Dobre 6 
miejsce wśród kobiet w swojej katego-
rii wiekowej zajęła Małgorzata Polańska 
(854 open). 

W biegu na 50 kilometrów stylem 
klasycznym 372 miejsce zajął Przemy-
sław Niedbalski z czasem 3:11. W kate-
gorii nauczycieli zajął dobre 21 miejsce, 
natomiast w swojej kategorii wiekowej 
był 109. Na tym samym dystansie w po-
dobnej kategorii wiekowej 126 był Zbi-
gniew Stępień (421 open). Młody za-
wodnik Maciej Koziński był 64 w kate-

gorii, natomiast 848 open. Jan Szczudło 
zajął 436 miejsce (1511 open). W biegu 
tym wystartowało 1596 osób (w tym 
100 kobiet) i tylko 38 nie dobiegło do 
mety.

Piechowice nie miały swojego przed-
stawiciela w biegu na 25 km stylem kla-
sycznym (startowało 1136 osób). 

O wiele mniej zawodników startowa-
ło w biegach niedzielnych stylem łyż-
wowym. Na 30 km wystartował Paweł 
Lech. Był 6 w swojej kategorii wieko-
wej (36 open). 41 w kategorii był Artur 
Strzałkowski (145 open), a 22 Dariusz 
Tobiasz (150 open). W biegu tym wy-
startowała również Małgorzata Polań-
ska, która zajęła 9 miejsce w kategorii 
wiekowej wśród kobiet (191 open).

Bieg zdominowali zawodnicy  
z Czech, którzy zajęli czołowe miejsca 
na każdym dystansie. Drugi z Polaków 

W sobotę 6 marca młodzi adep-
ci narciarstwa biegowego z klu-
bu UKS Krokus wzięli udział w Wy-
prawie Polarnej Zuchów. Młodzi 
narciarze byli również świadkami 
startu do biegu głównego Biegu 
Piastów na dystansie 50 km tech-
nika klasyczną. Na zdjęciu razem  
z Apoloniuszem Tajnerem, prezesem 
Polskiego Związku Narciarskiego. 

Wyprawa zuchów 

Przez całą zimę na nartach

Mistrzostwa Piechowic!
Zapraszamy wszystkich mieszkańców 

Piechowic na 

Otwarte Mistrzostwa 
Piechowic w Narciarstwie 

Biegowym 

które odbędą się na Polanie Jakuszyckiej 
10 kwietnia 2010 (sobota). 

Więcej informacji oraz regulamin na 
www.piechowice.pl

12 marca w Karpaczu odbył się Karkonoski Bieg Narciarski Dzieci i Młodzieży. 
Świetnie spisali się zawodnicy klubu UKS Krokus, którzy wywalczyli kilka miejsc na 
podium. Na najwyższym stanęli w najmłodszej kategorii - Izabella Wicher i Oskar 
Kłyszyński. Czwarte miejsce zajęła Basia Skrobiszewska, a Szymon Jedziniak szó-
ste - oboje chodzą do przedszkola. Na drugim miejscu uplasowali się Natalia Ta-
terka i Łukasz Jedziniak, a na trzecim bieg ukończył Maciej Kojro oraz Paweł Rudz-
ki. Nasz klub wykazał się największą frekwencją na zawodach (wystartowało 34 
zawodników), która została nagrodzona pucharem ufundowanym przez Starostę 
Jeleniogórskiego. Izabella Wicher i Oskar Kłyszyński zostali nagrodzeni pucharem 
ufundowanym przez Burmistrza Miasta Piechowice dla najlepszych zawodników 
z Piechowic. 

Maluchy  biegały

na 50 km klasykiem był Tomasz Kałużny 
z Jeleniej Góry (8 open). We wszystkich 
czterech biegach wzięło udział ponad 
3000 osób, a Polana Jakuszycka przez 
2 dni była stolicą polskiego narciarstwa 
biegowego.

Zajęcia na Orliku
Można grać w piłkę na piechowic-

kim Orliku. W tygodniu zajęcia pod 
opieką animatora odbywają się prze-
ważnie w godzinach 15.30-21, a w so-
boty i w niedziele w godz. 12.30-18. 
Opiekę nad grającymi sprawują Mar-
cin Ramski oraz Izabela Daniło. Boisko 
mogą zarezerwować również grupy, 
jednak po wcześniejszym uzgodnie-
niu telefonicznym, tel. 787 681 334 (po 
godz. 15.00).

Maracana 
najlepsza

Drużyna z Piechowic zwyciężyła  
w tegorocznych rozgrywkach II Jele-
niogórskiej Ligi Futsalu! Piechowicza-
nie zafundowali wszystkim prawdziwy 
piłkarski horror z happy endem. Przed 
ostatnią kolejką teoretycznie nawet 
5 drużyn miało szanse na zwycięstwo  
w rozgrywkach. Robert Zapora z Mara-
cany (razem z bramkarzem z innej dru-
żyny) otrzymał statuetkę dla najlepsze-
go bramkarza ligi. Maracana zdobyła 
33 punkty, wygrała 10 z 15 meczów, 
przegrała tylko 2. Zdobyła 60 bramek, 
tracąc 28. Maracana zagrała w składzie 
(w nawiasie liczba zdobytych bramek): 
Robert Zapora, Robert Charużyn (1), 
Dariusz Abucewicz (1), Sebastian Kulas 
(1), Paweł Filipowicz (1), Artur Strzał-
kowski (7), Jakub Szalej (3), Rafał Ma-
słowski (11), Damian Górgul (11), Kamil 
Wójcik (19). Drugi zespół z Piechowic – 
Polcolorit – zajął ostatecznie 12. miej-
sce. Obie drużyny z powodzeniem gra-
ją w Jeleniogórskiej Lidze Biznesu. 
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Piłkarze KS Lechii Piechowice w okresie przygotowawczym do se-
zonu odnieśli kilka zwycięstw. W jednym z ostatnich meczy drużyna 
prowadzona przez Tadeusza Hibnera pokonała na własnym boisku 
występujący w A klasie Halniak Miłków aż 7:2. W drużynie doszło do 
kilku transferów. Damina Górgul przeszedł do Woskaru, a Jan Amaro-
wicz do KS Maciejowa. Do Lechii dołączyli: Sebastian Myszka z Łom-
nicy, oraz Kamil Król i Marek Mielniczek. Więcej informacji o piłka-
rzach można znaleźć na stronie sekcji piłkarskiej pod adresem www. 
lechiapiechowice.xaa.pl. Sezon wiosenny rozpocznie się w kwietniu.

Gotowi na sezon

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 14,4 tys. zł 
(50% wartości zadania) na realizację programu „Powszechnej 
nauki pływania” realizowanego ze środków funduszu zajęć 
sportowo – rekreacyjnych dla uczniów Ministerstwa Sportu i 
Turystyki. Wniosek został złożony w listopadzie 2009 r. Projekt 
będzie realizowany od marca do listopada 2010 r. Zajęcia od-
bywać się będą trzy razy w tygodniu w Hotelu LAS pod okiem 
wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Zakupiony zostanie 
także drobny sprzęt sportowy do nauki pływania.

Dostaliśmy fundusze 
na naukę pływania

Drużyna WOD-INSTAL zwyciężyła w III edycji piechowic-
kiego turnieju piłki nożnej –  Futsal Cup „Vol3”. 

Drugie miejsce zajął ubiegłoroczny zwycięzca Team Jele-
nia, który przegrał finał 3:2. 

Na najniższym stopniu podium znaleźli się zawodnicy 
Street Squadu, którzy wygrali mecz o trzecie miejsce z Pie-
chowicką Maracaną 3:2. Piąte miejsce przypadło Team Kar-
pacz, a szóste KS Lechia Piechowice. 

Futsal zakończony

SZKÓŁKA 
PIŁKARSKA

Od 22.03.2010 r. odbywać się będą zapisy do szkółki 
piłkarskiej w następujących kategoriach wiekowych:

GRUPA I-ORLIK MŁODSZY
DZIECI Z KLAS I-II

GRUPA II –ORLIK STARSZY
DZIECI Z KLAS III-IV

ZAJĘCIA BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ NA KOMPLEKSIE 
SPORTOWYM ,,ORLIK-2012’’ DWA RAZY W TYGO-
DNIU Z INSTRUKTOREM SPORTOWYM

Zapisy na wybrane zajęcia po uprzednim kontakcie                        
z animatorem w godzinach:

Poniedziałek-Piątek  15.30-21.00
Sobota-Niedziela       12.30-18.00

ZAPISY I INFORMACJE TEL.  787 681 334



INFORMATOR PIECHOWICKI   •  marzec 201012

  

Zapraszamy
do Piechowickiego Ośrodka Kultury 

26-28 marca 2010 r. godz.12.00 – 18.00

W programie między innymi:

26 marca g. 17.00 – Wernisaż wystawy „Świat krzyżykiem haftowany” Bożeny Bąk

27-28 marca w g. 12.00-18.00 – Koncerty zespołów Szarotka, Echo, Szklarki, Wrzosy, 
Karkonosze i Rudawianie. Warsztaty pisanek, koronki, haftu, decoupage, wikliny i inne. Żywe 
zagrody króliczków i baranków. Konkurs „Pisanka wielkanocna” i inne atrakcje.

tel.  075 76 17 201, e-mail:  informacja@piechowice.pl                                               
ORGANIZATORZY: Piechowicki Ośrodek Kultury i ZERiI / Koło Nr 9 w Piechowicach

Pogody ducha, zdrowia 
i radości oraz 

wszelkiego dobra
z okazji Świąt 

Wielkanocnych
mieszkańcom 

Piechowic
życzy 

Biskup Legnicki 
Stefan Cichy

Niech Łaska płynąca 
od Zmartwychwstałego Pana Jezusa, 

napełni serce, radością, pokojem i nową      
mocą w dawaniu o Nim  

świadectwa wobec świata.                                   

Niech dobry Bóg obdarza 
zdrowiem i pomyślnością 

w życiu osobistym każdego dnia.

 Ks. Ryszard Soroka 
i duszpasterze parafii w Piechowicach
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