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• Majówka w 
Piechowicach

• 104 procent 
bud¿etu

• Stawiaj¹ na 
promocjê

• Pożyteczna 
Akademia

• Nowe oblicze 
   Lechii

• Tragedia na 
drodze



INFORMATOR PIECHOWICKI   •  kwiecień 20082

Z prac burmistrza

Burmistrz Miasta Piechowice in-
formuje mieszkañców, ¿e zosta³ 
opracowany nowy projekt organiza-
cji ruchu dla ul. Pakoszowskiej i Pia-
stów, maj¹cy na celu wy³¹czenie na 
tych ulicach ruchu pojazdów o do-
puszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 
12 ton.

Zakaz nie bêdzie dotyczy³ zaopa-
trzenia mieszkañców i zak³adów pra-
cy zlokalizowanych przy tych ulicach, 
MZK i s³u¿b komunalnych. Po otrzy-
maniu akceptacji: zarz¹dcy drogi tj. 
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Jele-
niej Górze, Komisji Bezpieczeñstwa 
Starostwa Powiatowego, Komendy 
Policji  nowa organizacja ruchu za-
cznie obowi¹zywaæ.

Dobra wiadomoœæ dla mieszkañców 
ul. Pakoszowskiej

Drodzy Państwo, 
wiosna już w pełni i pora, aby nasze  
miasto stawało się coraz bardziej za-
dbane , nie tylko dzięki przyrodzie, 
która zielenią i barwami przesłoni 
zaniedbane miejsca, ale i przez nasze 
działania. Służby ZUK ( które od 5 
maja zostaną wzmocnione przez 20 
pracowników publicznych)  i sporo 
mieszkańców ruszyło już do „ataku”, 
widać zakątki miasta, które stają się 
coraz ładniejsze. Łatane są dziury w 
miejskich drogach, wykasza się  traw-
niki, ustawiono kilka nowych wiat, za 
kila dni dostawione będą nowe ławecz-
ki i kosze, na ulice wyjedzie zamia-
tarka. W czasie spotkań z Państwem 
wspólnie dochodzimy do wniosków, 
że należy ostro walczyć z przejawami 
wandalizmu i niechlujstwa. Tylko tak 
trudno sprecyzować kto zaśmieca, 
kto niszczy .Zazwyczaj nikt nic nie 
widział, nie słyszał i najchętniej wska-
załby na krasnoludki. Wierzę jednak, 
że razem jesteśmy w stanie bardziej 
zadbać o nasze Piechowice! 

Dwa kwietniowe zdarzenia poru-
szyły opinię publiczną w naszym mie-
ście-podpalenie szatni na stadionie 
i nocny przemarsz chuligana, który 
niszczył po drodze, co napotkał. 

Straty są znaczne i ich usunięcie 
będzie sporo kosztować. Pierwsze 
zdarzenie zauważyła Straż Graniczna 
patrolująca nocą Piechowice, drugie 
powracająca z akcji Straż Pożarna. 

Karkonoskiego Systemu Wodocią-
gów i Kanalizacji 

• ogłoszeniu przetargu na remont 
odcinka ulicy Wczasowej

Zbliżają się piękne majowe dni i 
długi majowy weekend. Zapraszam 
na imprezy, które odbędą się w tym 
czasie. Proszę też pamiętać, że w 
2004 r Sejm ustanowił 2 maja Dniem 
Flagi.

 „Pamiętaj, wywieś flagę !” to ha-
sło, które warto respektować!

I uwaga: dwadzieścia (20) osób, 
które zgłoszą się w Urzędzie Mia-
sta 29 kwietnia w godz. 10.00-12.00 
otrzyma w prezencie naszą flagę na-
rodową  pod warunkiem, że wywiesi 
ją na swojej posesji.

Burmistrz
Zofia Grabias-Baranowska

Niestety sprawcy byli sprytni i nie 
dali się ująć. Czy zostaną ujęci i przy-
kładnie ukarani, pokaże czas.

Z innych ważnych spraw, które 
miały miejsce w kwietniu wspomnieć 
muszę o:
• złożeniu wniosku pięciu gmin 

(dwu czeskich i trzech polskich) o 
pozyskanie środków z EWT na za-
danie ”Tworzenie zintegrowanych 
polsko-czeskich struktur współ-
pracy w zakresie zapobiegania i 
usuwania skutków klęsk żywioło-
wych”

• pozyskaniu z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki dodatkowych środków 
na sport w mieście. Razem 42 tys. 
zł. 

  16 tys. pozyskał KS Lechia i 26 tys. 
Urząd Miasta.

• darmowym udostępnieniu w każ-
dą sobotę pomieszczeń hali spor-
towej na zajęcia dla młodzieży i 
dorosłych

• powołaniu i obradach komitetu 
organizacyjnego ds. ważnych im-
prez miejskich

• spotkaniu w Michałowicach w 
pięknie odremontowanym ośrod-
ku „Zielone Wzgórze) przewod-
niczących Rad Miejskich i Gmin-
nych Powiatu Jeleniogórskiego i 
zajęcie się tematem „Turystyka w 
Regionie”

• dalszych uzgodnieniach dot. przy-
stąpienia Piechowic do II etapu 
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23 czerwca 2007 r. grupa pasjonatów re-
aktywowała działalność Klubu Sportowego 
Lechia , którego początki sięgają 1946 ro-
ku. Długa to i ciekawa historia, i na pew-
no warto do niej sięgnąć. Obecni działacze 
Klubu przymierzają się do jej spisania, ma-
jąc świadomość, że  nie wolno zapomnieć 
o ludziach, którzy tworzyli sportowa histo-
rię naszego miasta.

Na swoją działalność sportowo – rekre-
acyjną Zarząd Klubu aktywnie pozyskuje 
środki zewnętrzne, m.in. z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki z projektu „KAROL” 
pozyskano 16 tys. zł. Znalazł też sponsorów 
spośród firm działających w naszym mie-
ście.

Członkowie klubu Lechia są pomysło-
dawcami:
� Piechowickiego Amatorskiego Rajdu 

Rowerowego, którego I edycja zintegro-
wała wielu zwolenników dwóch kółek . 
Wśród uczestników dominowała mło-
dzież, ale nie brakowało również osób 
dorosłych. Organizację rajdu wspierało 
miasto Piechowice, a wśród uczestni-
ków była  Burmistrz Miasta Piechowice 
pani Zofia Grabias – Baranowska oraz 
trzykrotny olimpijczyk pan Marek Ga-
liński.

� Imprezy rowerowej „Amatorzy zdoby-
wają Michałowice” , która kończy się 
wspólnym ogniskiem na terenie schro-
niska PTSM a każdy uczestnik otrzymu-
je upominek

Aktualnie  w KS Lechia działają:

• SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ
Od wielu lat prężnie działa sekcja piłki 

nożnej. Lechici w swojej historii trzykrot-
nie  aspirowali do udziału w rozgrywkach 
II ligi piłki nożnej.

Obecnie w klubie przygodę z piłką noż-
ną rozpoczynają Orliki – pierwszo- i drugo-
klasiści. Trenują również młodzicy, tramp-
karze, juniorzy oraz reaktywowana po kil-
ku latach drużyna seniorów. 

• SEKCJA KOLARZY GÓRSKICH MTB
Od roku 2007  przy Lechii Piechowice 

działa amatorska grupa kolarska, której za-

Lechia – sportowa historia miasta
wodnicy wcześniej zrzeszeni byli w IKT-K 
Piechowice.  Kolarze biorą udział w naj-
większych w Polsce i zagranicą maratonach 
rowerowych i cross country, reprezentując 
większość kategorii wiekowych. Sekcja ta 
została dostrzeżona przez najnowszy maga-
zyn „Rowertour”, który napisał: 

„Sekcja kolarska KS „Lechia” Piecho-
wice liczy ponad 30 kolarzy – amatorów 
w wieku od 15 do 60 lat. Przy stowarzysze-
niu działa zawodowa grupa kolarska MTB 
- JBG2-APC PRESMET TEAM, w której wy-
stępuje m.in. Mistrz Polski MTB – Marek 
Galiński. Zawodnicy Izersko-Karkonoskie-
go Towarzystwa Kolarskiego będą od tego 
sezonu występować w barwach klubu „Le-
chia” Piechowice. Piechowice – gmina w 
Sudetach Zachodnich jest idealnym miej-
scem do uprawiania kolarstwa przez ama-
torów, jak również w Hotelu Las mają swo-
ją bazę czołowi kolarze przygotowujący się 
do imprez kolarskich”

• SEKCJA NARCIARSTWA BIEGOWEGO
Na pięknie położonych i doskonale 

przygotowanych trasach w pobliskich Ja-
kuszycach trenują miłośnicy narciarstwa 
biegowego, doskonaląc swoją kondycję i 
umiejętności, a przy okazji rozkoszując się 
pięknem krajobrazu i promując zdrowy 
styl życia.

• SEKCJA BRYDŻOWA
W 2007 roku członkowie klubu logicz-

nego działającego przy ZSTiL  postanowili 
wstąpić do klubu Lechia, jako jedna z je-
go sekcji. Młodzieżowi członkowie Klubu z 
powodzeniem biorą udział w regionalnych 
turniejach, a seniorzy sformowali drużynę 
grającą w lidze okręgowej. Obecnie Klub 
będzie rozszerzał swoją działalność, ucząc 
najmłodszych piechowiczan logicznego 
myślenia poprzez grę w  brydża i szachy

Zainteresowanych działalnością KS Le-
chia Zarząd Klubu zaprasza do współracy,

Kontakt: 
www.kslechia.prv.pl; kslechiap@o2.pl; 
promocja@piechowice.pl; tel. 075/75 48 
909. Sekcja kolarska: Jacek Kamiński, tel. 
0601 571 963.

Fot. Bezpłatne 
zajęcia sportowe! 

 
W każdą sobotę od godziny 15:00 

do godziny 19:00 Hala Sportowa or-
ganizuje bezpłatne zajęcia sportowe 
dla mieszkańców Piechowic, moż-
liwość gry w tenisa stołowego, bad-
mintona, piłkę nożną, piłkę siatkową 
lub koszykówkę. Zapraszamy dzieci, 
młodzież i osoby dorosłe. Bliższych 
informacji udziela kierownik hali Ja-
rosław Zawiślański – 502 492 356 

Fundusz alimentacyjny
Miejski Oœrodek Pomocy 

Spo³ecznej w Piechowicach informu-
je, ¿e osobom pobieraj¹cym aktual-
nie zaliczkê alimentacyjn¹ zostanie 
z urzêdu przed³u¿ona decyzja admi-
nistracyjna przyznaj¹ca œwiadczenie 
do koñca wrzeœnia 2008 roku (nie 
wymaga to sk³adania dodatkowych 
wniosków). Od 19 paŸdziernika 2007 
roku obowi¹zuje ustawa o fundu-
szu alimentacyjnym. Na nowy okres 
zasi³kowy tj. od paŸdziernika 2008, 
wnioski wraz z kompletem dokumen-
tów nale¿y sk³adaæ od dnia 1 sierpnia 
w Urzêdzie Miasta Piechowice.

Porady i spotkania
W Punkcie Konsultacyjnym Pie-

chowickiego Oœrodka Kultury, ka¿dy 
zainteresowany lub potrzebuj¹cy 
pomocy mo¿e skorzystaæ, osobiœcie 
lub telefonicznie (075/76-11-130):
– w poniedzia³ki w godz. 15.30-17.30 z 
porady psychologa (tel. 601-565-844)
– we wtorki w godz. 15.00-17.00 – 
spotkania indywidualne i grupowe z 
terapeutk¹ od uzale¿nieñ (tel. 667-
-755-111)

„Eden” dzia³a
Klub Abstynenta” Eden” rozszerzy³ 

swoj¹ dzia³alnoœæ. Oto nowy harmo-
nogram:
– poniedzia³ek godz. 18.00 – spotka-

nia klubowe
– œroda godz. 17.00 – grupa

AL-ANON (dla osób wspó³uza-
le¿nionych)

– czwartek godz.18.00 – grupa AA
– pi¹tek godz. 17.00-20.00 – spotka-

nia otwarte dla wszystkich z proble-
mem uzale¿nienia.

Absolutorium
29 kwietnia odbêdzie siê sesja ab-

solutoryjna, na której radni bêd¹ 
g³osowaæ m.in. w sprawie udzielenia 
absolutorium burmistrzowi z wyko-
nania bud¿etu za 2007 rok.

Lechia Piechowice konsekwentnie wraca do czasów świetności
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SPRAWOZDANIE
Budżet Miasta Piechowice  na 2007 rok 

przyjęty został przez Radę Miasta Piechowice 18 
stycznia 2007 roku uchwałą nr 25/V/2007.

I. Po uwzględnieniu zmian w ciągu roku pla-
nowane dochody zamknęły się kwotą 13.038.618 
zł, natomiast dochody wykonane osiągnęły wiel-
kość 13.580.364 zł, co stanowi 104,15% planu.

W odniesieniu do wielkości ujętych w uchwa-
le budżetowej jest to kwota o 1.596.823 zł więk-
sza.

Źródła dochodów budżetowych i procent 
wykonania planu ilustruje poniższy wykres.

 

z wykonania budżetu Miasta Piechowice 
za 2007 rok (skrót)

4) na remonty wydatkowano kwotę 2.207.812 
zł, co stanowi 18,16 % wydatków bieżących.

   Na kwotę tę składa się dotacja w wysokości 
1.100.000 zł jaką Gmina Piechowice otrzymała 
na usuwanie skutków powodzi z sierpnia 2006 
roku.

   W ramach prowadzonych prac remonto-
wych wykonano następujące zadania:

• bieżące remonty nawierzchni dróg
• utwardzenie drogi dojazdowej do garaży 

przy ul. Szkolnej
• remont ul. Świerczewskiego na odcinku od 

ul. Żymierskiego do przejazdu kolejowego
• remont drogi dojazdowej do ul. Świerczew-

skiego
• roboty budowlane zabezpieczające przybu-

dówkę, wymiana dachu budynku gospodarcze-
go oraz naprawa przyłącza kanalizacyjnego w 
Przedszkolu nr 1

• wymiana 115 opraw oświetleniowych na 
energooszczędne przy ul. Żymierskiego i w 
trzech innych miejscach

• remont  ok. 200 m  murów oporowych na 
potoku „Mała Kamienna” przy ul. 1 Maja, Za-
wadzkiego i Górnej

• zamontowanie barierki energochłonnej 
przy ul. Zawadzkiego

5) na pozostałe wydatki bieżące przeznaczo-
no kwotę 4.526.677 zł, co stanowi 37,24%   wy-
datków bieżących. Znalazły się tu m.in.

– letnie utrzymanie dróg 78.858 zł.
– zimowe utrzymanie dróg 111.982 zł.
– utrzymanie cmentarza 43.390 zł.
– utrzymanie zieleni miejskiej 92.320 zł w 

tym uporządkowanie skweru w centrum miasta 
21.400 zł.

C. W wydatkach budżetowych ogółem naj-
większe pozycje stanowią wydatki poniesione 
na oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę w 
wysokości 3.976.398 zł, co stanowi  31.67 % wy-
datków ogółem.

Strukturę wydatków budżetowych w 2007 
roku ilustruje wykres:

udostępniany jest także na organizowanie im-
prez sportowych dla mieszkańców Piechowic. 

IV. W 2007 roku spłacone zostały raty kredy-
tów i pożyczek na łączną kwotę 940.004 zł.

V. Wysokość zaległości podatkowych na 
dzień 31 grudnia 2007r. wynosiła 1.053.833 zł 
i zmalała w stosunku do analogicznego okresu 
roku ubiegłego o 19,34%.

Największą kwotę należności stanowi poda-
tek od nieruchomości osób prawnych i fizycz-
nych. Zaległości w tej grupie podatków na dzień 
31.12.2007 roku wynoszą 806.778 zł.

VI. W 2007 roku zastosowane zostały nastę-
pujące ulgi:

1. Umorzenie podatku na łączna kwotę  317 
zł.

2. Rozłożenie na raty, bądź przesunięcie ter-
minu płatności należności na kwotę 497.334 zł. 
(kwota ta wpłynęła do kasy miasta w ustalonych 
terminach)

3. Obniżenie górnych stawek podatku ogó-
łem na kwotę 352.099 zł.

VII. Zobowiązania Gminy Piechowice na 
dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszą ogółem 
3.092.236 zł, w tym zobowiązania z tytułu kredy-
tów i pożyczek 2.872.442 zł. 

W 2007 roku zaciągnięty został kredyt w wy-
sokości 693.445 zł. Przychody uzyskane z zacią-
gniętego kredytu przeznaczone zostały na wkład 
własny gminy w realizację remontów związanych 
z usuwaniem skutków powodzi, przeprowadzo-
nych przy udziale środków pozyskanych z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zobo-
wiązania wymagalne na dzień 31.12.2007 roku 
stanowią 43,04% zobowiązań wymagalnych, 
jakie miasto posiadało rok temu, tj. na  dzień 
31.12.2006 r.

Miniony rok był pod względem finansowym 
rokiem dobrym, na co wskazują:

• wzrost planowanych dochodów do 
104,15%, w tym wzrost do 112,555% dochodów 
z majątku własnego gminy

•  zmniejszenie o 19,34% w porównaniu do 
analogicznego okresu roku ubiegłego zaległości 
podatkowych.

 Jednak warto pamiętać, że mimo to do kasy 
miasta nie wpłynęło ponad 1 mln zł. z winy tych, 
którzy  płacenie podatków z różnych przyczyn 
lekceważą! Z tych środków można by odbudo-
wać np. dwie większe ulice lub kilka mniejszych 
dróg dojazdowych!

• zobowiązania wymagalne, które na 31.12.07 
stanowią 43,04% zobowiązań wymagalnych mia-
sta sprzed roku

• kwota długu miasta w relacji do dochodów 
zrealizowanych w roku budżetowym stanowi 
22,8% i  w stosunku do lat poprzednich zmniej-
szyła się. (r. 2004 – 44,9%, r.2005 – 37,8% 2006 
– 27,3%)

Alicja Pawnuk
Skarbnik Miasta

Roczny budżet miasta w wysokości około 13 mln 
zł. nie jest w stanie zaspokoić wszystkich najpilniej-
szych potrzeb i oczekiwań mieszkańców. Dla przykładu 
– na doprowadzenie dróg miejskich do dobrego sta-
nu  należałoby wydać jednorazowo około 10 mln. Aby 
sprostać tym zadaniom, miasto poszukuje inwestorów, 
którzy chcieliby w Piechowicach inwestować, a co za 
tym idzie -płacić podatki i wzbogacać kasę miasta oraz 
zabiega o dotacje z Unii Europejskiej. Niestety w  roku 
2007 środki unijne na lata 2007-2013 nie były dzielone, 
nabór wniosków rozpoczął się dopiero w r. 2008. 

Zaś w roku 2007 w naszym mieście nie realizowano  
żadnych zadań, na które pozyskano by  środki unijne 
w poprzednim okresie programowania, tj. w latach 
2002– 2006. 

Legenda:  
1. Oświata i Wychowanie oraz Edukacyjna Opieka Wychowawcza
2. Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
3. Administracja Publiczna 
4. Pomoc Społeczna 
5.Transport i Łączność
6. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
7. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona P/Pożarowa
8. Gospodarka Mieszkaniowa
9. Pozostałe osiem działów gospodarki
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Wydatki budżetowe w 2007 r.

Legenda:
1. Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych 
2. Udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa
3. Dochody z majątku gminy   
4. Pozostałe wpływy    
5. Subwencje    
6. Dotacje celowe na zadania własne gminy i środki pozyskane ze 

źródeł pozabudżetowych
7. Dotacje celowe na zadania zlecone gminie 
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Struktura dochodów budżetowych

II. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydat-
ków  budżetowych po zmianach dokonywanych 
w ciągu roku przewidywał kwotę 13.245.680 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 12.554.472 
zł, co stanowi 94,78% planu.

A. Na realizację zadań inwestycyjnych wy-
datkowano kwotę 398.228 zł, co stanowi 3,17 % 
wydatków budżetowych. Ze środków tych zreali-
zowano następujące zadania:

1) wpłatę Gminy na rzecz Związku Gmin 
Karkonoskich na zadania inwestycyjne w wyso-
kości 150.000 zł

2) wpłatę Gminy na rzecz Związku Gmin 
Karkonoskich na inwestycje realizowane w ra-
mach KSKS w wysokości 81.969 zł

3) wydatki na zakupy inwestycyjne  
 166.259 zł w tym:

– trzech wiat przystankowych  18.195 zł
– rozsiewacza piachu (31.720 zł) oraz płu-

gów (26.230 zł)  57.950 zł
– urządzenia do odśnieżania chodników 

(12.267 zł) i urządzeń na stację  oczyszczania 
ścieków (77.847 zł) 90.114 z

B. Wydatki bieżące zamknęły się kwotą 
12.156.174 zł, co stanowi 96,83 % wydatków 
budżetowych. Z wydatków bieżących przezna-
czono:

1) na wypłatę wynagrodzeń pracownikom 
Urzędu Miejskiego, placówek oświatowych oraz 
opieki społecznej kwotę 3 887 334,00 zł, co sta-
nowi 31.98 % wydatków bieżących.

2) na pochodne od wynagrodzeń wraz z od-
pisem na zfśs przeznaczono kwotę 1 058 952 zł, 
co stanowi 8,71 % wydatków bieżących.

3) na dotacje dla instytucji kultury oraz do-
tacje przekazywane na mocy zawartych porozu-
mień przeznaczono kwotę 475.399 zł, co stano-
wi 3,91 % wydatków bieżących.

Ze środków tych dofinansowywany jest lo-
kalny transport drogowy (MZK – 280.350 zł), 
działalność Piechowickiego Ośrodka Kultury 
(190.200 zł) oraz pobyt dzieci mieszkańców Pie-
chowic w niepublicznych przedszkolach Jeleniej 
Góry (9.159 zł).

III. Na rachunku dochodów własnych funk-
cjonującym przy Szkole Podstawowej nr 1, gro-
madzone są środki pochodzące z działalności 
hali sportowej. W 2007 roku przychody zamknę-
ły się kwotą 45.113 zł na co złożyły się opłaty za 
korzystanie z siłowni w wysokości 7.161 zł oraz 
za wynajem hali na treningi oraz mecze piłki 
siatkowej, ręcznej i koszykowej, badmingtona. 
Uzyskane dochody przeznaczane są na bieżące 
utrzymanie hali. Ze środków tych zakupione zo-
stały siatki do badmingtona i piłki ręcznej, wyka-
szarka spalinowa, a także dwie rolety na okna.
W hali sportowej poza działalnością komercyj-
ną odbywają się lekcje wychowania fizycznego 
i międzyszkolne turnieje sportowe. Obiekt ten 
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Zbierali odpady
21.04 zosta³a przeprowadzo-

na zbiórka odpadów wielkogaba-
rytowych tj. mebli, z³omu itp. za 
wyj¹tkiem sprzêtu elektrycznego i 
elektronicznego. Mogli je oddaæ 
mieszkañcy posiadaj¹cy aktualn¹ 
umowê na wywóz odpadów komu-
nalnych z jednym z przedsiêbiorstw: 
Simeko, MPGK, PKS „Tour”, które 
to firmy nieodp³atnie odbiera³y w 
tym dniu odpady.

Nowe godziny otwarcia
Piechowicki Oœrodek Kultury in-

formuje, i¿ od 14 kwietnia zmieni³y 
siê godziny otwarcia biblioteki. Od 
poniedzia³ku do czwartku jest czyn-
na w godz. 9-17, a w pi¹tek w godz. 
9-14. 

Otwarta szko³a
28 kwietnia w godzinach 9 - 1230 

Zespó³ Szkó³ Technicznych i Liceal-
nych w Piechowicach zaprasza gim-
nazjalistów i ich rodziców do od-
wiedzenia placówki w ramach akcji 
„Otwarte Dni Szko³y”. Na miejscu 
bêdzie mo¿na zapoznaæ siê z ofert¹ 
oraz warunkami kszta³cenia w szko-
le. Bêdzie mo¿na tak¿e uzyskaæ 
odpowiedzi na nurtuj¹ce pytania 
dotycz¹ce wyboru dalszego kierun-
ku kszta³cenia. 

Wy³udzi³ telefon
Funkcjonariusze Sekcji Krymi-

nalnej Komisariatu I Policji w Je-
leniej Górze na podstawie ustaleñ 
operacyjnych zatrzymali 30-letnie-
go mieszkañca Piechowic, który 
odsprzeda³ telefon komórkowy 
pochodz¹cy z wy³udzenia dokona-
nego w jednym z punktów sprzeda¿y 
w Jeleniej Górze.

Tragiczna śmierć
Dwóch m³odych mieszkañców Pie-

chowic zginê³o w wypadku samocho-
dowym. Golf wjecha³ w drzewo na tra-
sie do Jeleniej Góry nieopodal hotelu 
Jan.

Zdarzenie tak zosta³o przedsta-
wione w komunikacie policyjnym:   
„Kieruj¹cy samochodem marki VW 
Golf, 19-letni mieszkaniec Piecho-
wic podczas manewru wyprzedza-
nia zjecha³ na pobocze, a nastêpnie 
uderzy³ w drzewo. Wskutek zderzenia 
kieruj¹cy oraz 19-letni pasa¿er dozna-
li ogólnych pot³uczeñ i pozostali w 
szpitalu, gdzie pobrano od nich krew 
do badañ. Dwaj pozostali pasa¿erowi, 
obaj w wieku 19 lat w wyniku dozna-
nych obra¿eñ ponieœli œmieræ na miej-
scu. Czynnoœci wykonano z udzia³em 
prokuratora oraz bieg³ego z zakresu 
ruchu drogowego. Postêpowanie pro-
wadzi Sekcja Dochodzeniowo-Œledcza 
KMP w Jeleniej Górze.”

W wypadku zgin¹³ Pawe³ Bany, 
uczeñ Zespo³u Szkó³ Technicznych i 
Licealnych. Oto co napisano na ten 
temat na stronie internetowej szko³y:

„W pi¹tek, 4 kwietnia, w tragicznym 
wypadku zgin¹³ nasz uczeñ i kolega, Pawe³ 
Bany. Choæ trudno w to uwierzyæ, nie zo-
baczymy wiêcej Jego radosnej, uœmiechniêtej 
twarzy. Wielu z nas zda³o sobie sprawê 
z tego, ¿e prawdziw¹ wartoœæ drugiego 
cz³owieka odkrywamy dopiero wtedy, kiedy 
ju¿ go nie ma. Jak skarb, który trzyma³o siê 
w d³oni, ale bezwiednie pozwoli³o mu siê 
wyœlizgn¹æ przez palce. 

Pawe³ zostanie w naszych sercach na za-
wsze, bo przecie¿ nie œmieræ rozdziela ludzi, 
lecz brak mi³oœci.” 

Drug¹ ofiar¹ by³ £ukasz Semeriak. 
Oboje byli zwi¹zani z Uczniowskim 
Klubem Sportowym Krokus. Oto co 
napisano na ich temat na stronie in-
ternetowej klubu:

„£ukasz Semeriak „Pikuœ” zaczyna³ 
przygodê ze sportem w naszym UKS-ie. Sz³o 
mu bardzo dobrze, mia³ w sobie talent i by³ 
bardzo pracowity. Uœmiechniêty, serdecz-
ny, grzeczny i taki na zawsze pozostanie 
w naszej pamiêci. £ukasz by³ œwietnym 
zawodnikiem, wspania³ym cz³owiekiem. 
Pawe³ Bany „Baniak” – wszechstronne 
umiejêtnoœci Paw³a ukierunkowane zosta³y 
na dyscyplinê jak¹ jest koszykówka. Co-
dzienne godziny wolnego czasu spêdzone 
na boisku przynosi³y z dnia na dzieñ za-
mierzony cel. Jego niekonwencjonalne za-
grania rodem z amerykañskiej koszykówki 
wprawia³y w zachwyt niejednego z nas. 
Do tego charakterystyczny strój, którym 
wyró¿nia³ siê, koszulka koszykarska i prze-
krzywiona czapeczka z daszkiem. Kolejny i 
nastêpne Turnieje Koszykówki Ulicznej nie 
bêd¹ ju¿ takie same, gdy¿ zabraknie w nich 
Paw³a. Inspiracj¹ do stworzenia tej imprezy 
sportowej w Piechowicach by³ w³aœnie m.in. 
Pawe³, który wiód³ prym w ka¿dej z nich.” 

Œwieæ Panie nad ich duszami. Ro-
dzinom sk³adamy wyrazy g³êbokiego 
wspó³czucia i najszczersze kondolen-
cje.

Oboje zostali pochowani na cmen-
tarzu w Piechowicach.

Dzieci z Przed-
szkola Samorządo-
wego nr 1 wzięły 
udział w VIII Jelenio-
górskim Forum Te-
atrów Dziecięcych, 
które odbyło się 10 
kwietnia w Osiedlo-
wym Domu Kultury 
w Jeleniej Górze. 
Maluchy pokazały 
spektakl „W krainie 
baśni”. Rodzice bar-
dzo mocno zaanga-
żowali się w występ 
młodych artystów. 
Przedszkole dziękuje za wsparcie rze-
czowe: Prezesowi Polcolorit Wiktoro-

Przedszkolaki zagrałyPrzedszkolaki zagrały

wi Marconi, Klubowi Radnych „Ten 
Club” oraz Halinie Wieczorek.

Składamy serdeczne i szczere po-
dziękowania Dyrekcji i Gronu 
Pedagogicznemu Zespołu Szkół 
Technicznych i Licealnych w 
Piechowicach za pomoc w orga-
nizacji uroczystości pogrzebowej 
naszego kochanego syna Pawła 
Bany.

Szczególne podziękowania skła-
damy jego kolegom i koleżankom, 
którzy towarzyszyli kochanemu 
Pawłowi w ostatniej drodze.

Barbara i Sławomir Bany



INFORMATOR PIECHOWICKI   •  kwiecień 20086

Zmiany w Edenie
31 marca 2008 r. odby³o siê 

zebranie cz³onków Klubu Eden, 
na którym wybrano zarz¹d 
Klubu. Nowym prezesem Klubu 
Abstynenta „Eden” zosta³ pan 
Bogus³aw Czy¿. 

Nowy inspektor
W wyniku zakoñczonej proce-

dury konkursowej od 21 kwietnia 
2008 r. stanowisko inspektora ds. 
infrastruktury komunalnej w re-
feracie rozwoju miasta objê³a p. 
Mieczys³awa Nalepka.

Bêdzie tablica
13 grudnia 2007 roku Rada 

Miasta Piechowice w uchwale nr 
108/XVII/)7 pozytywnie zaopi-
niowania zamiar posadowienia 
kamiennej tablicy pami¹tkowej. 
Tablica ta, upamiêtniaj¹ca koœció³ 
ewangelicko-luterañski oraz 
zmar³ych chrzeœcijan obydwu 
wyznañ zamieszka³ych na tere-
nie gminy Piechowice do 1945 
roku, zostanie ufundowana i po-
sadowiona przez Fundacjê by³ych 
Piechowiczan na dzia³ce nr 188 w 
parku przy OSP na miejscu dawne-
go koœcio³a.

Uroczystoœci zwi¹zane z posado-
wieniem tablicy z  udzia³em goœci 
z Niemiec i  z  Polski odbêd¹ siê 4 
czerwca 2008 roku. 

Nowy ci¹gnik
Zak³ad Us³ug Komunalnych 

w Piechowicach og³osi³ zamówie-
nie na dostawê fabrycznie nowego 
ci¹gnika z podnoœnikiem. Oferty 
mo¿na sk³adaæ do 16 maja. Nowy 
ci¹gnik powinien pojawiæ siê w Pie-
chowicach najpóŸniej w po³owie 
czerwca.

Dy¿ury radnych
Radni Rady Miasta Piechowi-

ce dy¿uruj¹ w ka¿dy poniedzia³ek 
w sali konferencyjnej w godz. 13-
-16. Harmonogram dy¿urów: 28.04 
– Rafa³ Mazur, 5.05 – Lech Rêbisz, 
12.05 – Adam Spolnik, 19.05 – Piotr 
Szach, 26.05 – Ewa Szmel.

 Na sesji 27 marca 2008 r.  Radni podjêli 
uchwa³ê, na mocy której zmieniono na-
zwy komisji Rady Miasta oraz ich sk³ady 
osobowe. Poni¿ej aktualne nazwy Komisji 
Rady Miasta i ich sk³ady osobowe:

1) Komisja Rewizyjna:
1. Lech Rêbisz 
2. Jolanta Jarecka-Str¹k
3. Leszek Maraœ
4. Rafa³ Mazur
5. Ewa Szmel

2) Komisja ds. Finansów i Rozwoju 
Lokalnego:
1. Halina Ciepiela
2. Bronis³aw Dani³o
3. Arleta Ejnik
4. Adam Spolnik
5. Piotr Szach
6. Iwona Hasiec-Kuku³ka
7. Jacek Kamiñski
8. Pawe³ Zackiewicz

Jak pamiêtamy, zajêcia Akade-
mii Po¿ytecznie Spêdzanego Cza-
su zape³ni³y miejsce po  œwietlicy 
œrodowiskowej, która uchwa³¹ Rady 
Miasta zosta³a w 2007 r. zlikwidowa-
na.    

Po rozpoznaniu potrzeb na-
szego œrodowiska, pod kierownic-
twem pe³nomocnika burmistrza d/s 
rozwi¹zywania problemów alkoho-
lowych i narkomanii opracowano i 
wdro¿ono „Programem APSC”, któ-
rego g³ównym celem jest zintegrowa-
nie œrodowiskowych oddzia³ywañ pro-
filaktycznych i wychowawczych wobec 
dzieci i m³odzie¿y.

Najwa¿niejsze zadania to:
• Podejmowanie wczesnych dzia³añ 

profilaktycznych i promowanie zdro-
wego stylu ¿ycia.   

• Budowanie alternatywy dla 
zachowañ ryzykownych u dzieci i 
m³odzie¿y zaniedbanej wychowaw-
czo.

• Rozwijanie modelu aktywnego i 
twórczego spêdzania wolnego czasu 
wœród dzieci i m³odzie¿y.

• Obni¿anie niekorzystnego wp³ywu 
œrodowiska rodzinnego na rozwój 
dzieci i m³odzie¿y wychowuj¹cych siê 
w rodzinach dysfunkcyjnych.

• Wyrównywanie szans edukacyj-
nych u dzieci i m³odzie¿y z piecho-
wickich szkó³.

• Pomoc w zaspakajaniu wa¿nych 
potrzeb rozwojowych u dzieci 

Za mniej pieniêdzy wiêcej 
ró¿norodnych zajêæ

przejawiaj¹cych zachowania ryzykow-
ne.

• Dawanie szansy na osi¹ganie sa-
tysfakcji i sukcesu poprzez rozwijanie 
w³asnych zainteresowañ i uczestnicze-
nie w ¿yciu spo³ecznoœci. 

Uczestnicy APSC mog¹ uczestniczyæ 
w piêciu blokach programowych:
1. Pomoc w nauce.
2. Zabawa z komputerem.
3. Wyjazdy na basen.
4. Nauka gry na instrumentach.
5. Zajêcia na si³owni.

Do udzia³u w proponowanych 
zajêciach zaproszono 42 dzieci: 26 
uczniów Szko³y Podstawowej nr 1 i 
16 uczniów Gimnazjum. Na chwilê 
obecn¹ „cz³onkami” APSC jest 22 
uczestników  ze szko³y podstawowej 
i 7 z gimnazjum. Wszyscy posiadaj¹ 
zgodê rodziców na udzia³ w poszcze-
gólnych zajêciach. Poniewa¿, tylko 
wyjazdy na basen maj¹ ograniczon¹ 
iloœæ miejsc (15), na pozosta³e zajêcia 
mog¹ uczêszczaæ równie¿ dzieci spo-
za listy. Takich dzieci jest dodatkowo
:10 ze szko³y podstawowej  i 7 z gim-
nazjum 

Podczas wszystkich zajêæ uczestni-
cy APSC otrzymuj¹ „ma³y posi³ek”, a 
zajêcia prowadz¹       wykwalifikowani 
pedagodzy.

Najistotniejsz¹ spraw¹ jest fakt, 
¿e funkcjonowanie ASPC poch³ania 
mniej œrodków finansowych ni¿ 
œwietlica œrodowiskowa.

Zmiany nazw i sk³adów komisji Rady Miasta
Komisja Bezpieczeñstwa, Pomocy 
Spo³ecznej i Profilaktyki:

 1. Iwona Hasiec-Kuku³ka
 2. Jolanta Jarecka- Str¹k
 3. Rafa³ Mazur
 4. Piotr Szach
 5. Pawe³ Zackiewicz

3) Komisja ds. Komunalnych, 
Rolnych i Ochrony Œrodowiska:
1. Leszek Maraœ
2. Halina Ciepiela
3. Arleta Ejnik
4. Daniel Potkañski
5. Lech Rêbisz
6. Bronis³aw Dani³o

4) Komisja ds. Edukacji, Sportu, 
Kultury i Turystyki:
1. Ewa Szmel
2. Jacek Kamiñski
3. Daniel Potkañski 
4. Halina Wieczorek
5. Adam Spolnik
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W dniach 28-30 marca w Galerii 
Dominikańskiej we Wrocławiu od-
była się prezentacja „Cztery Pory 
Roku” mająca na celu promocję Dol-
nego Śląska. Region reprezentowany 
był na samodzielnym stoisku „Karko-
nosze” przez Piechowice, Podgórzyn, 
Jelenią Górę, Starostwo Powiatowe i 
Związek Gmin Karkonoskich.

Kluczowe zadania dot. dzia³añ tu-
rystycznych, kulturalnych oraz spor-
towych w Piechowicach na 2008 rok.

Poni¿sze za³o¿enia s¹ wstêpem do 
opracowania kompleksowej strategii 
rozwoju turystyki w Gminie Piechowi-
ce na najbli¿sze lata, œciœle zwi¹zanej z 
Sieciowym Produktem Turystycznym 
Regionu. Definicja produktu tury-
stycznego – jego rdzenia, elementów 
uzupe³niaj¹cych ten produkt bêdzie 
czêœci¹ tej  strategii, ulegaj¹c¹ mody-
fikacjom wiêkszym b¹dŸ mniejszym w 
zale¿noœci od silnych i s³abych stron 
Gminy Piechowice, jak równie¿ od 
szans i zagro¿eñ p³yn¹cych z otocze-
nia.
1. Po³¹czenie i koordynowanie 

dzia³añ promocyjnych:
 G³ówne za³o¿enia:
 – sta³y zespó³ ds. imprez 
 – kalendarz imprez miejskich 
2. Zainteresowanie i zatrzymanie tu-

rystów tranzytowych:
 G³ówne za³o¿enia:

O prezentację stoiska Piechowic dbała Agata 
Mazur.

Promocja w Galerii Dominikańskiej
Gmina Piechowice na Targach 

w Galerii Dominikańskiej zaprezen-
towała przygotowany przez referat 
spraw społecznych i promocji miasta 
nowy projekt ulotki  promujący nie 
tylko atrakcje i walory turystyczne, 
ale i szklarstwo i turystykę rowerową.  
Dodatkowo ustawiona została gablo-
ta szklana, w której znalazła się praca 

ze szkła wykonana przez Marci-
na Zielińskiego ze Szklanej Ma-
nufaktury z Piechowic. Z przy-
gotowanych na targi materiałów 
największym zainteresowaniem 
cieszyły się mapy Karkonoszy i ka-
talog bazy noclegowej dotyczący 
całego regionu. Bardzo miłą pa-
miątką dla klientów stoiska oka-
zały się łezki szklane (Szklana Ma-
nufaktura) i minerały (Muzeum 
Ziemi- Szklarska Poręba). 

Soisko reprezentowane było 
przez Agatę Mazur z punktu In-
formacji Turystycznej. Klienci 
zostali zapoznani z atrakcjami 
turystycznymi, a także historią 
szklarstwa i pracami ze szkła. 
Szczególnym zainteresowaniem 
cieszyły się informacje dotyczą-
ce tras rowerowych i możliwości 
aktywnego spędzenia czasu w na-
szym mieście. 

Stawiamy na turystykê, sport i kulturê
– tablice informacyjne z atrakcjami 

turystycznymi 
– banery reklamowe, strona www.

piechowice.pl; 
3. Pakiet turystyczny:
G³ówne za³o¿enia:
– dotarcie do grup zorganizowanych 

poprzez propozycje wycieczek w 
granicach miasta(historia szklar-
stwa, Bobrowe Ska³y – akcent na 
pasmo Gór Izerskich),

–  ulotka (mapa + opis konkretnej 
wycieczki),

– nowy, zmodyfikowany folder Gmi-
ny Piechowice – wiêkszy format – 
A4 lub B5,

– dodruk planu Miasta ze zmianami 
– teczka Gminy Piechowice z her-

bem, ewentualnie logiem i opi-
sem na stronie wewnêtrznej 
wa¿niejszych atrakcji,

– namiot/y z herbem/logiem Mia-
sta Piechowice, na namiotach re-
klama strony internetowej www.
piechowice.pl, punktu informacji 
turystycznej 

– „szklana pami¹tka z Piechowic”– 
gad¿et promuj¹cy tradycje szklar-
stwa w Piechowicach.

4. Infrastruktura turystyczna:
G³ówne za³o¿enia:
– stojaki na rowery,
– oznakowanie i wyznaczenie par-

kingów,
– odnowienie szlaku na „Bobrowe 

Ska³y”
5. Uporz¹dkowanie, wzbogacenie stro-

ny internetowej www.piechowice.pl. 
 W prognozowaniu dzia³añ tury-

stycznych i pro turystycznych w 
Gminie Piechowice na najbli¿sze 
lata powinno siê po³o¿yæ nacisk 
na:

1) Atrakcje turystyczne Gminy Pie-
chowice: Z³oty Widok, Wodospad 
Szklarki, Cis, Œnie¿ne Kot³y, Bo-
browe Ska³y, Pa³ac w Pakoszowie, 
Œcie¿ka „Cicha Dolina”, Rezerwat 
Krokusów.

2) Sieæ szlaków turystycznych: tra-
sy rowerowe, szklarstwo (galeria, 
szklana manufaktura),

3) „Teatr Nasz”,
4) Galeria P. Trybalskiego,
5) Turystykê tranzytow¹ – g³ówne 

za³o¿enie: zachêcenie turystów 
tranzytowych do zatrzymania siê w 
Gminie Piechowice, skorzystania z 
produktu turystycznego jaki zaofe-
ruje Gmina). Kluczowe drogi: tra-
sa Jelenia Góra – Szklarska Porêba 
oraz Szklarska Porêba – Karpacz,

6) Turystyka historyczna Gminy Pie-
chowice,

7) Promocja zewnêtrza – wspó³praca 
ze Zwi¹zkiem Gmin Karkono-
skich,

8) Zwiêkszenie liczby bankomatów.

W kluczowych zadaniach Gminy 
Piechowice na rok 2008 przyjmuje siê 
organizacjê n/w imprez:
• Festiwal Muzyki Teatralnej (idea 

po³¹czenia z rajdem rowerowym, 
imprez¹ Polska Biega, Majówk¹ 
Mamy, Taty i dziecka 

• Kryszta³owy weekend 20 – 22 czerw-
ca – kulturalno–rekreacyjny cha-
rakter imprezy

• Pêtla Karkonosko – Izerska – czer-
wiec – sportowy charakter imprezy 
– turystyka rowerowa

• Impreza „Pod chmurk¹”  19 lipca 
– kulturalno–rekreacyjny charakter 
imprezy

• Bike Maraton – 30 sierpnia–spor-
towy charakter imprezy – turystyka 
rowerowa.

Opr. R. Bieniek 
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16 kwietnia Piechowice odwiedzi³a 
32-osobowa grupa osób odpowiedzial-
nych za promocjê po czeskiej stronie 
Karkonoszy. Byli to ludzie zaintereso-
wani tym, co ciekawego mo¿na poleciæ 
czeskim turystom w polskich Karko-
noszach. W Piechowicach chcieliœmy 
zainteresowaæ goœci szklarskimi trady-
cjami i sztuk¹ zdobienia szk³a. Dlate-
go zostali oni zaproszeni do „Szklanej 
Manufaktury” p. Marcina Zieliñskiego i 

Czesi chcieli zobaczyæ co mo¿na poleciæ do zwiedzenia w regionie.

Polsko-czeska promocja

do pracowni grawerskiej p. Ma³gorzaty 
Sztabiñskiej. Ciep³o i serdecznie przyjêci 
w Piechowicach, zachwyceni sztuk¹ 
zdobienia szk³a zaprezentowan¹ przez 
gospodarzy, goœcie obiecali promowaæ 
nasze miasto. Na po¿egnanie wszyscy 
otrzymali materia³y promocyjne w cze-
skiej wersji jêzykowej, aby ka¿dy turysta 
z Czech wiedzia³ gdzie odnaleŸæ Pie-
chowice i jak siê po nich poruszaæ.    

Anna Kalisz

Psie 
ciekawostki 
� 136 właścicieli psów dokonało 

opłaty za swojego pupila do 20 
kwietnia 2008 r. To o 36 osób wię-
cej niż za cały rok 2007, ale czy tyl-
ko tyle piesków biega po naszym 
mieście?

� Według przybliżonych obliczeń 
w Piechowicach jest około 600 
psów, a więc do kasy miasta po-
winno wpłynąć jeszcze 11.600 zł. 
Czy wpłynie? Policzymy 31 grud-
nia 2008 r.!

� Po ulicy Kościuszki z „podniesio-
nym ogonem” powinny chodzić 
tylko...2 -słownie dwa pieski! Bo-
wiem tylko dwu panów nie poską-
piło 25 zł. na roczna opłatę za swo-
jego czworonożnego przyjaciela.

� A ile piesków szczeka na ulicy 
Pakoszowskiej? Kto przechodzi 
tą ulicą łatwo może policzyć, że 
znacznie więcej niż... trzy! Jednak 
do kasy wpłynęły niestety tylko trzy 
opłaty. Czyżby była to najsłabiej 
strzeżona przez czworonożnych 
stróży ulica?

Z pomocy Miejskiego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Piechowicach 
w roku 2007 skorzysta³o 139 rodzin. 
G³ównym powodem zwracania siê 
o pomoc do Oœrodka jest bezrobo-
cie.

� MOPS w Piechowicach przyst¹pi³ 
do realizacji projektu „Nowa Szansa” 
- wspó³finansowanego ze œrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego 
w ramach Programu Operacyjnego 
Kapita³ Ludzki 2007 – 2013 

Programem objêto 10 osób 
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy 
spo³ecznej, które nie pracuj¹ i s¹ w 
wieku aktywnoœci zawodowej.  

MOPS zleci³ przeszkolenie 
tych osób Euregionalnej Izbie 
Przemys³owo-Handlowej w Jeleniej 
Górze. Szkolenie obejmuje zajêcia 
teoretyczne  w specjalnoœci kucharz 
ma³ej gastronomii oraz prowadze-
nie i tworzenie spó³dzielni socjal-
nej. Zajêcia praktyczne odbywaj¹ 
siê w Bursie Szkolnej nr 1 przy ul. 
Kiliñskiego w Jeleniej Górze i trwaæ 

MOPS informuje ................
bêd¹ z przerw¹ wakacyjn¹ od kwiet-
nia do listopada 2008 r.

�� Aktualnie Gmina Piechowi-
ce jest w trakcie tworzenia Gminnej 
Strategii Rozwi¹zywania Problemów 
Spo³ecznych, w któr¹ zostan¹ wpisa-
ne cele w/w projektu. Strategia zosta-
nie przyjêta do realizacji nie póŸniej 
ni¿ do 31.12.2008 r.

� FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
 Osobom pobieraj¹cym aktualnie 

zaliczkê alimentacyjn¹ z urzêdu zosta-
nie przed³u¿ona decyzja administracyj-
na przyznaj¹ca œwiadczenie do koñca 
wrzeœnia 2008 roku (nie wymaga to 
sk³adania dodatkowych wniosków). 

Na nowy okres zasi³kowy tj. od 
paŸdziernika 2008, wnioski wraz 
z kompletem dokumentów nale¿y 
sk³adaæ od dnia 1 sierpnia 2008  w 
Urzêdzie Miasta Piechowice. 

Szczegó³owe informacje: 
tel. (075) 75 48 924 (25)
fax. (075) 76 12 349
e-mail: mopspie@poczta.onet.pl 

O F E R T A
Biuro Obsługi Nieruchomości „Ate-

na” Jolanta Piwcewicz licencjonowany 
zarządca nieruchomości (nr. 8710) 
składa ofertę na zarządzanie i obsługę 
księgową wspólnot mieszkaniowych.
Głównym zadaniem biura jest efek-
tywna realizacja celów Właścicieli 
nieruchomości – dbanie o atrakcyj-
ność obiektu oraz satysfakcjonujący 
poziom kosztów jego utrzymania. 
Współpracuję z wykwalifikowanymi 
firmami świadczącymi usługi z zakre-
su prac remontowo budowlanych, 
konserwacji instalacji, wywozu nieczy-
stości stałych, utrzymania czystości i 
pielęgnacji zieleni, dezynsekcji i de-
ratyzacji. Świadczone przez „Atenę” 
usługi to oszczędność w Państwa wy-
datkach, bezpieczeństwo i wyższy stan-
dard użytkowania nieruchomości, jak 
również zadowolenie mieszkańców. 
Proponowana opłata za usługi wyno-
si jedynie 0,40 zł na m2 powierzchni 
użytkowej lokalu. W przypadku zainte-
resowania moją ofertą proszę o kon-
takt telefoniczny pod nr: 

075 7610 880 lub kom. 509 86 00 42.
                                                               

              Jolanta Piwcewicz
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„Burmistrz Miasta Piechowice og³asza 
przetarg ustny nieograniczony  na sprze-
da¿ nieruchomoœci po³o¿onych w Piecho-
wicach. 

Przetarg odbêdzie siê w dniu 09.05.2008r. 
od godz. 900 w siedzibie Urzêdu Miasta Pie-
chowice przy ul. ¯ymierskiego nr 49 (na 
parterze pok. nr 4). 
1. Przedmiotem przetargu s¹ 

nieruchomoœci gruntowe objête pla-
nem zagospodarowania przestrzenne-
go jednostki strukturalnej Piechowice-
-Po³udnie w Piechowicach. 

2. Termin zabudowy (zagospodarowa-
nia) dzia³ek wynosi – piêæ lat przy czym 
rozpoczêcie budowy, za które uwa¿a siê 
wylanie ³aw fundamentowych powinno 
nast¹piæ w terminie dwóch lat licz¹c od 
dnia podpisania umowy sprzeda¿y.

3. Nabywcy dzia³ek ponosz¹ koszty umowy 
notarialnej oraz wpisu do ksiêgi wieczy-
stej.

4. Forma w³asnoœci – sprzeda¿ na 
w³asnoœæ.

5. Przedmiotem przetargu bêd¹ 
nastêpuj¹ce nieruchomoœci gruntowe 
stanowi¹ce w³asnoœæ gminy:

I. Nieruchomoœæ niezabudowana w grani-
cach dzia³ki nr 52/11 o pow. 1187 m kw. 
przy ul. Sudeckiej.

• przetarg rozpocznie siê o godz. 900,
• przeznaczona na cele rekreacyjne bez 

obowi¹zku zabudowy, 
• cena wywo³awcza dzia³ki (powiêkszona o 

kwotê podatku VAT) wynosi – 51.484,00 
z³,

• na terenie dzia³ki wystêpuje drzewo 
wskazane do ochrony.

II. Nieruchomoœæ niezabudowana w gra-

nicach dzia³ki nr 52/10 o pow. 1827m2, 
przy ul. Sudeckiej

• przetarg rozpocznie siê o godz. 920,
• przeznaczona na cele rekreacyjne bez 

obowi¹zku zabudowy, 
• cena wywo³awcza dzia³ki (powiêkszona o 

kwotê podatku VAT) wynosi – 71.248,00 
z³,

III. Nieruchomoœæ niezabudowana w grani-
cach dzia³ki nr 483/5 o pow. 972m2. 

• przetarg rozpocznie siê o godz. 940,
• przeznaczona pod budowê jednorodzin-

nego budynku mieszkalnego (symbol 
planu MN),

• cena wywo³awcza dzia³ki (powiêkszona 
o kwotê podatku VAT) wynosi – 
54.900,00 z³,

IV. Nieruchomoœæ niezabudowana w grani-
cach dzia³ki nr 483/6 o pow. 982m2.

• przetarg rozpocznie siê o godz. 1000,
• przeznaczona pod budowê jednorodzin-

nego budynku mieszkalnego (symbol 
planu MN),

• cena wywo³awcza dzia³ki (powiêkszona 
o kwotê podatku VAT) wynosi – 
48.800,00 z³,

V. Nieruchomoœæ niezabudowana w grani-
cach dzia³ki nr 483/4 o pow. 1336m2.

• przetarg rozpocznie siê o godz. 1020,
• przeznaczona pod budowê jednorodzin-

nego budynku mieszkalnego (symbol 
planu MN),

• cena wywo³awcza dzia³ki (powiêkszona o 
kwotê podatku VAT) wynosi – 61.244,00 
z³,

VI. Nieruchomoœæ niezabudowana w grani-
cach dzia³ki nr 483/3 o pow. 1087m2.

• przetarg rozpocznie siê o godz. 1040,
• przeznaczona pod budowê jednorodzin-

nego budynku mieszkalnego (symbol 
planu MN),

• cena wywo³awcza dzia³ki (powiêkszona 
o kwotê podatku VAT) wynosi – 
50.020,00 z³,

 

VII. Nieruchomoœæ niezabudowana w grani-
cach dzia³ki nr 483/1 o pow. 3536 m2.

• przetarg rozpocznie siê o godz. 1100,
• przeznaczona na cele dzia³alnoœci go-

spodarczej,
• w planie zagospodarowania przestrzen-

nego dzia³ka po³o¿ona jest na terenie 
przeznaczonym na cele dzia³alnoœci 
gospodarczej – us³ugi komercyjne, 
rzemios³o us³ugowe i produkcyjne, 
drobna wytwórczoœæ, bazy sk³ady, maga-
zyny (symbol planu P-U). 

• cena wywo³awcza dzia³ki (powiêkszona 
o kwotê podatku VAT) wynosi – 
150.000,00 z³,

6. Wadium w wysokoœci 10% ceny 
wywo³awczej nieruchomoœci nale¿y 
wp³aciæ w terminie do dnia 05.05.2008r. 
na konto Urzêdu Miasta Piechowice 
Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej S.A. 
O/Jelenia Góra nr 65 2030 0045 1110 
0000 0080 3550.

7. Po wygraniu przetargu nabywca 
zobowi¹zany jest wp³aciæ pozosta³¹ 
kwotê wraz kosztami postêpowania, w 
terminie 14-tu dni licz¹c od dnia podpi-
sania protoko³u z przetargu. Niedotrzy-
manie terminu powoduje przepadek 
wadium, a przetarg czyni siê nieby³ym.

8. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo 
odwo³ania przetargu w terminie do dnia 
09.05.2008 r. Og³oszenie o odwo³aniu 
przetargu wraz z uzasadnieniem podle-
ga podaniu do publicznej wiadomoœci 
przez wywieszenie na tablicy informa-
cyjnej Urzêdu Miasta Piechowice oraz 
zostanie opublikowane w prasie lokal-
nej.

Szczegó³owe informacje na temat wa-
runków i regulaminu przetargu mo¿na 
uzyskaæ w Urzêdzie Miasta Piechowice przy 
ul. ¯ymierskiego nr 49 w pok. nr 17 tel. 
(075) 75-48-916.

PRZETARG 

Można miło spędzić czas!

PIECHOWICKIE 
PREZENTACJE  

2-3 MAJA w godz. 12.00-18.00
Program: 

12.00-18.00 Wystawa i sprzedaż prac lokalnych twórców i ar-
tystów w dziedzinach:

• malarstwo • szkło artystyczne • rzeźba
• konwisarstwo

Wystawa plastyczna „Moje miasto”  prace dzieci z Przedszkola 
nr 2 

Wystawa prac uczniów Gimnazjum i występy artystyczne
Ekspozycja Przedszkola nr 2
Kawiarenka w której podawana będzie herbata i kawa o wyjątko-

wych smakach i aromatach.
Koncerty instrumantalne:
2 maja g. 15.30 – instrument klawiszowy, wyk. Zdzisław Fibich
3 maja g. 15.30 – harmonia, wyk. Tadeusz Wojczal
2 maja g. 12.30-13.00 – występ zespołu wokalnego przy Kole Te-

atralnym w Szkole  Podstawowej nr 1
13.00-13.30 – występ dzieci z Przedszkola nr 2  
       Zapraszamy do „ Szklanego ogrodu” przy ul. Szklarskiej lub sali 
OSP przy ul. Szkolnej 
                                                                 

Organizator: Piechowicki Ośrodek Kultury
         

4 maja odbędą się uroczystości związane z Dniem Strażaka. 
Program: godz. 9.00 - msza w kościele parafialnym w Piechowi-
cach. Po mszy przemarsz ulicami miasta. O godz. 11 uroczysta 
akademia w Domu Strażaka, a o godz.18 zabawa. Wstęp wolny.

* * *
Tymczasem 16 marca w OSP Piechowice odbyło się zebranie 

sprawozdawcze za rok 2007 (na zdj.). W trakcie zebrania człon-
kom OSP zostało przedstawione sprawozdanie z działalności, fi-
nansowe i komisji rewizyjnej. Po ich omówieniu przedstawione 
zostały projekty zamierzeń na rok bieżący. Po wystąpieniu gości 
zaproszonych i członków OSP, walne zebranie udzieliło absolu-
torium zarządowi i podjęło cztery uchwały. Dokonano również 
zmiany w składzie komisji rewizyjnej.

DZIEŃ STRAŻAKA
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Pobiegn¹ w mieœcie
W ostatni weekend maja odbêdzie 

siê w Piechowicach III edycja ogól-
nopolskiej akcji Polska Biega. W 
imprezie z nagrodami bêd¹ mogli 
wzi¹æ udzia³ wszyscy chêtni.

Piłka halowa
19 kwietnia na Hali Sporto-

wej odby³ siê II Turniej Halowej 
Pi³ki No¿nej organizowany przez 
Klub Abstynenta „Eden”. W tur-
nieju wziê³y udzia³ dru¿yny z klu-
bów abstyneckich i stowarzyszeñ 
trzeŸwoœci. 

Debiut Moniki
W zespole trampkarzy zadebiu-

towa³a dziewczyna – Monika Tokar-
ska (na zdj.), która od razu wpisa³a 
siê na listê strzelców zdobywaj¹c 
jedn¹ bramkê w meczu z SP Gol Jele-
nia Góra. Trampkarze na wyjeŸdzie 
rozgromili ten zespó³ 1:20! 

Wysoka przegrana
Tymczasem srog¹ pora¿kê 

ponieœli juniorzy Lechii Piechowi-
ce, którzy przegrali z KKS Jelenia 
Góra 0:9. Mecz by³ rozgrywany w 
bardzo trudnych warunkach. 

Kolarze MTB Lechii Piechowice 
rozpoczêli w kwietniu sezon startami 
w maratonach rowerowych. 

Najwiêksza iloœæ zawodników klu-
bu, bo a¿ 12, stanê³a na starcie Bike 
Maratonu we Wroc³awiu. Na b³otnistej 
trasie bardzo dobre drugie miejsca w 
swoich kategoriach wiekowych zajêli: 
Jacek Brzózka i Tomasz Starzyk. 
Czwarte pozycje wywalczyli: Patryk 
Biela i Janusz Pietrzykowski. Pozostali 
zawodnicy równie¿ pojechali dobrze: 
Piotr Brzózka, Jacek Kamiñski, Norbert 
Potkañski, Sebastian Wolny, Micha³ 
Grynienko, Grzegorz Paluszkiewicz, 
Marek Mazur i Eugeniusz Czech. W za-
wodach wziêli równie¿ udzia³ zawodni-

Fot. Daniel Potkañski

Zawodnicy Lechii po starcie we Wroc³awiu d³ugo czyœcili swoje rowery.

Œcigali siê po b³ocie

cy z Piechowic, lecz je¿d¿¹cy w barwach 
innych klubów. S¹ to: Leszek Kaniecki, 
Tomasz Elster, Mariusz Przybycieñ, 
£ukasz Frys i Dawid Flieger. Kolejny 
start w cyklu Bike Maraton organizo-
wanym przez Macieja Grabka zapla-
nowano na 4 maja w Zdzieszowicach 
(opolskie) – wiêcej na www.bikemara-
ton.com.

Dwa dni wczeœniej, 2 maja o godz. 
11, w hotelu Las odbêdzie siê pre-
zentacja grupy kolarskiej Lechia 
Piechowice. Wezm¹ w niej udzia³ 
m.in. Marek Galiñski oraz bracia 
Brzózkowie z zawodowej grupy JBG2 
APC Presmet Team dzia³aj¹cej przy 
Lechii. Kolarze zapraszaj¹ zaintereso-
wanych kibiców.

Reprezentacja dziewcz¹t wywalczy³a 
z³ote medale w rozgrywanych po raz 
pierwszy powiatowych igrzyskach 
w pi³ce no¿nej. Szko³ê Podstawow¹ 
reprezentowa³y: Sara Nadolna, 
Aleksandra Czy¿, Kinga Ko³odziñska, 
Katarzyna Sosna, Ma³gorzata Kanik, 
Kamila Kryszeñ i Kamila Ogrodnik. 

Z³ote dziewczêta

Rajd przeznaczony jest dla 
wszystkich mi³oœników dwóch 
kó³ek, niezale¿nie od wieku, posia-
danego sprzêtu oraz umiejêtnoœci.

Termin:  2 maja 2008
Start:  dworzec PKP
Miejsce: Przedszkole nr 1

2 trasy:  ³atwa i trudniejsza
Trasa ³atwa – 5 km a na czele 

peletonu Marek Galiñski
Trasa trudna – 20 km a na czele 

peletonu Piotr Brzózka
Organizatorzy: 

KS Lechia, 
Urz¹d Miasta Piechowice

II AMATORSKI 
RAJD 
ROWEROWY

Fot. Daniel Potkañski
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Ogłoszenie dla reklamodawców
Informujemy, iż chętne firmy oraz osoby prywatne mogą zamieszczać ogłoszenia 

i reklamy w Informatorze Piechowickim. Ogłoszenia drobne umieszczane są bez-
płatnie, natomiast reklamy i ogłoszenia komercyjne odpłatnie. Ceny wynoszą:

• 1 strona – 100 zł;   1/2 strony – 50 zł;   1/4 strony – 25 zł
• ogłoszenie drobne komercyjne – 10 zł 

Wpływy z reklam zasilą konto hali sportowej i będą przeznaczone na za-
kup sprzętu sportowego dla dzieci.

Kwoty należy wpłacać w kasie urzędu lub na konto: Urząd Miasta Piechowice
10 2030 0045 1110 0000 0082 2000

z dopiskiem „Za reklamę w Informatorze Piechowickim”

USŁUGI
POGRZEBOWE 

PIECHOWICE 
ul. Nowotki 1 

tel. (075) 76 11 983 
tel. kom. 505 111 529 

Dodatkowe 
środki na sport

Gmina otrzymała z Ministerstwa 
Sportu 26 tysięcy złotych na organiza-
cję zajęć sportowo-rekreacyjnych dla 
200 dzieci. Maluchy latem będą mo-
gły pograć w koszykówkę, piłkę nożną 
i badmintona. Z pieniędzy tych zosta-
nie dofinansowana również nauka 
pływania dla dzieci ze szkoły podsta-
wowej, oraz rozwój wybranych dyscyplin 
sportowych w gimnazjum i urozmaicenie 
zajęć na hali sportowej.

Cały projekt pochłonie 53 tysiące 
złotych. Pozostała kwota będzie po-
chodzić z budżetu gminy. W sumie 
nakłady na sport w mieście wzrosną o 
42 tysiące bowiem 16 tys. zł otrzymał 
również KS Lechia z rządowego pro-
gramu „Karol”.

Cieszy fakt, że działacze KS Lechia 
robią wszystko, aby pozyskać dodat-
kowe fundusze na swoją działalność 
statutową.

BURMISTRZ 
Miasta Piechowice
dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust.2 
pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o 
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 
142 z 2001r. poz.1591 z póŸn. zm.) 
oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomoœciami (t.j. Dz.U.Nr 261 
z 2004r. poz.2603 z póŸn. zm.) infor-
muje, ¿e w siedzibie Urzêdu Miasta 
Piechowice zosta³y wywieszone wyka-
zy:
1. Nieruchomoœci przeznaczonych 

do sprzeda¿y pod numerem RG-
-7125/5/08. 

2. Nieruchomoœci przeznaczonych 
do dzier¿awy pod numerem RG-
-72243/4/08

Najm³odsi pi³karze KS Lechia uczestniczyli w miêdzynarodowym turnieju 
pi³ki no¿nej, który odby³ siê w Czechach w Hradku nad Nys¹ na obiektach TJ 
Slovan. Dla m³odych adeptów pi³ki no¿nej, którzy trenuj¹ od niedawna by³y to 
pierwsze zawody o takiej wysokiej randze. 

W turnieju wystartowa³o 10 dru¿yn z Czech, Polski i Niemiec. Zwyciêzcami 
zostali futboliœci Slovana Liberec. 

Nasza ekipa ostatecznie zajê³a 10 miejsce, zapowiadaj¹c, ¿e z turnieju na 
turniej bêdzie coraz lepiej. W bramce Lechitów œwietnie spisywa³ siê Piotrek 
Czernik, który niejdnokrotnie ratowa³ swój zespó³ od utraty bramki.

Fot. Daniel Potkañski

M³odzi pi³karze w Czechach
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