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Z prac burmistrza
Spytano mnie kiedyś, jak wygląda dzień 

pracy burmistrza takiego miasta jak Piecho-
wice. Odpowiedziałam, że każdy dzień jest 
inny, trudno przewidzieć, co dokładnie się 
wydarzy, ale bez codziennego planu dnia 
niemożliwa jest dobra organizacja pracy. In-
nymi słowy bez zapisków i ustaleń w kalen-
darzu pracować się nie da! Planowanie sięga 
często kilku a nawet kilkunastu dni naprzód, 
rzadko się zdarza, że możliwe jest spotkanie 
z kimś ad hoc albo bezpośrednia rozmowa 
telefoniczna. U niektórych wywołuje to iryta-
cje i nieraz słyszę w przelocie niby to żartem: 
„pani to nigdy nie ma czasu” albo „ nie mogę 
pani zastać w urzędzie”. A ja pracuję czasami 
po kilkanaście godzin dziennie, tyle tylko, że 
ta praca dość często nie odbywa się w zaciszu 
gabinetu i pośród segregatorów, a jeżeli już 
– to są to dużo wcześniej zaplanowane i umó-
wione spotkania. 

Najbardziej przewidywalnym jest ponie-
działek, jeżeli ustalonego porządku nie zbu-
rzy jakiś wyjazd, jak choćby 27 października 
b.r. kiedy to w hotelu Las uczestniczyłam w 
II Polsko-Niemieckim Kongresie Samorzą-
dów Lokalnych z udziałem Wicepremiera G. 
Schetyny, witając znamienitych gości jako go-
spodarz terenu, na którym konferencja się 
odbywa.

To właśnie w poniedziałki. zbiera się 
„sztab” Urzędu Miasta czyli kierownicy refe-
ratów na spotkania, w czasie których często 
jest „gorąco”, bo omawia się tam najważniej-
sze sprawy minionego tygodnia i planuje to, 
co ma się wydarzyć w najbliższym czasie. Tak-
że w poniedziałki od godz. 13. 00 spotykam 
się z mieszkańcami w sprawach ich nurtu-
jących. Dlatego też poniedziałek to właśnie 
ten jeden dzień w tygodniu, w którym istnie-
je największe prawdopodobieństwo zastania 
mnie za biurkiem w gabinecie.

W inne dni tygodnia część dnia spędzam 
poza Urzędem Miasta, na przykład tak jak 
w bieżącym miesiącu na dwudniowym Kon-
wencie Wójtów, Burmistrzów, Starostów i 
Prezydentów Regionu Jeleniogórskiego, na 
spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska, na Zarządzie Związku Gmin 

Karkonoskich, na spotkaniach w placówkach 
oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej, czy w innych jednostkach organizacyj-
nych podległych miastu. W grę wchodzą też 
wyjazdy w sprawach miasta do Wrocławia (np. 
Urząd Wojewódzki, Kuratorium Oświaty, Za-
rząd Dróg i Kolei – tym razem wizyty składał 
tam mój zastępca) oraz do sąsiednich gmin.

W październiku podejmowałam ważne 
decyzji dotyczące m.in. zasad usuwania azbe-
stu w gminie, wysokości stawek za różnego ro-
dzaju dzierżawy i uwag wniesionych do planu 
zagospodarowania przestrzennego Piastowa 
i Pakoszowa, uczestniczyłam w rozmowach 
na temat przygotowania do akcji zimowej, 
debatowałam o założeniach do budżetu na 
rok 2009 i negocjowałam zasady przystąpie-
nia Piechowic do KSWiK, rozważałam moż-
liwości zdobycia środków pozabudżetowych 
i unijnych. To czas wprowadzania w życie 
uchwały o szczegółowych zasadach utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie miasta. 
(Z tą uchwałą powinien zapoznać się każdy 
mieszkaniec Piechowic, tym bardziej, że za-
wiera ona nie tylko prawa, ale i obowiązki dla 
każdego z nas). 

Prestiżowe znaczenie dla naszego miasta 
miało zorganizowanie przez Starostwo Po-
wiatowe w piechowickiej restauracji Barok 
XI Karkonoskich Spotkań Turystycznych, w 
czasie których wręczano nagrody Starosty Je-
leniogórskiego dla najlepszych w branży tu-
rystycznej. Wprawdzie nikt z Piechowic takiej 
nagrody nie otrzymał, ale za to zaprezento-
wały się dla ponad stu gości nasze zespoły : 
prowadzony przez p. W. Zarównego zespół 
wokalny „Kolorowe Nutki” ze szkoły podsta-
wowej oraz zespół śpiewaczy „Szklarki” ze 
Związku Emerytów i Rencistów, których wy-
stępy uczestnikom spotkań bardzo się podo-
bały.

Po raz kolejny Klub Sportowy Lechia za-
skoczył świetnie przygotowaną impreza dla 
wszystkich – Otwartymi Mistrzostwami Pie-
chowic w Kolarstwie Górskim. Wręczałam 
tam oryginalne szklane puchary dla najlep-
szych wykonane przez p. M. Zielińskiego ze 
Szklanej Manufaktury, w tym szklany rower 

dla honorowego gościa – olimpijczyka M. Ga-
lińskiego. Warto dodać, że środki finansowe 
na tę imprezę działacze KS Lechia (jednocze-
śnie radni Rady Miasta) pozyskali z Minister-
stwa Sportu i Turystyki.

 W październiku Dolnośląski Kurator 
Oświaty ogłosił wyniki podziału dotacji na 
realizację programu „Aktywizacja jedno-
stek samorządu terytorialnego”. Spośród 4 
wniosków zgłoszonych przez nasze placówki 
oświatowe dotację w wysokości 7 392 zł otrzy-
mał projekt „Proszę dajcie mi szansę” opra-
cowany przez p. G.Biel z Przedszlola nr 1 i p. 
J.Bumażnika z UM.(całkowity koszt projektu 
ponad 10 tys. zł). 

Październik to miesiąc zakończenia re-
montu ul. Szkolnej, która wcześniej przypo-
minała tor przeszkód oraz odcinka ulicy Sło-
necznej, drogi dojazdowej do ul. Żymierskie-
go i najprawdopodobniej oddanie do użytku 
przed 1 listopada kładki na Kamiennej. Prze-
dłuża się niestety remont ulicy Mickiewicza, 
mieszkańcy są zaniepokojeni rozgrzebaną i 
pozostawiona robotą, o czym rozmawiali ze 
mną w ostatnią sobotę, gdy na tej ulicy się 
pojawiłam. Podzielam ten niepokój i zapew-
niam, że przywołam firmę do porządku, tak 
aby prace jak najszybciej były kontynuowa-
ne. 

Wreszcie ustawiono przy ul. Pakoszow-
skiej długo oczekiwane znaki ograniczenia 
tonażu do 12 ton. Mieszkańcy czekali na ten 
fakt wiele miesięcy, ale udało się, Zarząd 
Dróg Powiatowych opracował nową orga-
nizację ruchu, która od już początku paź-
dziernika obowiązuje. Ale teraz mieszkańcy 
chcieliby, aby rozwiązać kolejny problem - 
brawurową jazdę kierowców poruszających 
się po tej ulicy. A przecież wystarczyłoby, aby 
każdy przestrzegał obowiązujących tam zna-
ków!

 Po raz pierwszy przeprowadzone zostały 
ćwiczenia przeciwpowodziowe „Kamienna 
2008”, które sprawdziły procedury zawarte 
w Planie Reagowania Kryzysowego Miasta 
Piechowice oraz zdolności reagowania in-
stytucji odpowiedzialnych za podejmowa-
nie działań  w sytuacjach kryzysowych.  Miej-
scem ćwiczeń był rejon ulic: Tysiąclecia, 
Świerczewskiego, Kościuszki oraz mosty na 
rzece Kamiennej.

Warto wspomnieć, że w październiku 
ZUK zakupił nowe renault master, które za-
stąpiło wysłużonego żuka. Jest to kolejny nie-
zbędny zakup niedoposażonego jak dotąd 
ZUK-u. Na początku grudnia Zakład wzbo-
gaci się o nową ładowarko-koparkę. Tak 
więc w roku 2008 miasto zakupiło: ciągnik, 
samochód dostawczy oraz koparkę. Plano-
wany jest w tym roku także zakup drugiego 
rozsypnika do piachu oraz kolejnego pługu. 
W/w zakupy stały się możliwe dzięki przy-
chylności Radnych, którzy wcześniej podję-
li stosowne uchwały. Szkoda, że w poprzed-
nich latach takiej przychylności ówczesnej 
Rady Miasta nie było, o czym świadczył stan 
techniczny sprzętu będącego w posiadaniu 
ZUK na początku tej kadencji.

Mam nadzieję, że zauważyliście Państwo 
nasadzenia różnorakich drzew i krzewów w 
kilku punktach miasta. Stało się to możliwe 
dzięki Wepie, która dokonała zakupu w/w 
roślin w zamian za wycinkę drzew a nasa-
dzeń dokonali pracownicy ZUK-u.

Drodzy Państwo,
Zbliża się 1 listopada, niech ten czas bę-

dzie dla Państwa chwilą zadumy i refleksji 
nad Tymi co od nas odeszli, bo „żyjemy tak 
długo, jak żywa jest myśl o nas”.

Z poważaniem
Burmistrz Piechowic

Zofia Grabias-Baranowska

Dzisiaj – 22 października, za oknem 
pada ulewny deszcz. Woda w rzece przy-
brała brunatny kolor. Odkręcam kran i 
leci czysta woda, spełniająca wszelkie para-
metry sanitarne. 

Jest to zasługa pracowników Zakładu 
Usług Komunalnych, którzy na podsta-
wie ponad półrocznych badań pracowni-
ków Politechniki Wrocławskiej, po każdej 
zmianie pogody jadą na stację uzdatnia-
nia i ręcznie prowadzą badania wody su-
rowej. Następnie tak ustawiają parametry 
uzdatniania, aby woda płynąca z kranów 
nie przypominała borowiny i jednocześnie 
spełniała wysokie normy sanitarne.

Cieszymy się z poprawy jakości wody, 
niestety nie może być to rozwiązanie na sta-
łe.  Minimum trzy wyjazdy na dobę do sta-
cji uzdatniania to wysiłek ludzi i problem 
organizacyjny. A jeżeli pracownicy zacho-
rują , pojadą na urlop. Można zatrudnić 
nowe osoby, ale na to potrzebny jest czas 
na przeszkolenie i większe koszty.

Jedynym rozwiązaniem jest moderniza-
cja stacji uzdatniania wody, w wyniku któ-
rego zautomatyzowany  i  poprawiony zo-
stanie proces uzdatniania wody. Stąd w bu-
dżecie na rok 2009 musimy zabezpieczyć 
środki na te działania. Ucieszą się szcze-
gólnie mieszkańcy Górzyńca, do których 
woda nie dochodziła w przypadku braku 
prądu. Planujemy zakup agregatu prądo-
twórczego, który automatycznie włączy się 
gdy zaniknie prąd w sieci. Chcemy również 
wymienić część magistrali wodnej, na od-
cinku gdzie występują najczęstsze awarie.

Mamy zapewnienie naukowców z Wro-
cławia, że planowane działania przyniosą 
trwały efekt w postaci czystej i dobrej wody 
pitnej w Piechowicach. Szkoda tylko, że 
odpowiednich badań i działań nie wyko-
nano w 2003 roku przed początkiem inwe-
stycji w myśl zasady, że „dobry gospodarz 
to mądry gospodarz - myśli przed, a nie po 
szkodzie”.

Krzysztof Raczek

Dobre informacje – już jest lepsza woda w kranach!
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Dobiegają końca prace remontowo-inwestycyjne zapoczątkowane w poprzednich miesiącach. 
Najważniejsze z nich:

Inwestycje  miejskie na finiszu

Do kanalizacji miejskiej podłączone zostały już budynki 
przy ul.1 Maja i części  ul. Zawadzkiego. Długość wybudo-
wanej kanalizacji – 1,2 km. Pozostała do wykonania na-
prawa zniszczonego asfaltu na tych ulicach. Koszt zadania 
– 1,2 mln zł. Pozyskane środki zewnętrze – 282 tys. zł

Kładka na Kamiennej oddana zostanie do użytku przed 
Świętem Zmarłych. Koszt zadania – 380 tys. zł. Pozyskane 
środki zewnętrze-300 tys. zł.

Ulica Szkolna i chodniki na ul. Tysiąclecia, trwają pra-
ce końcowe. Koszt zadania – 510 tys. zł. Pozyskane środki 
zewnętrze – 400 tys. zł.

Ulica Mickiewicza – zakończenie prac przewidziano na 
21 listopada. Koszt zadania – 365 tys. zł. Pozyskane środki 
zewnętrze – 292 tys. zł.

Ulica Słoneczna dojazd do budynków 5 i 6 – zakończe-
nie początek listopada. Koszt zadania –150 tys. zł. Pozyska-
ne środki – 90 tys. zł.

Droga dojazdowa do Żymierskiego, zakończenie prac- 
początek listopada. Koszt zadania 95 tys. zł. Całość realizo-
wana ze środków miasta

Podziękowania
Wszystkim mieszkańcom Piechowic, którzy cierpli-

wie znoszą utrudnienia życia codziennego spowodowa-
ne w/w pracami władze miasta serdecznie dziękują 
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60 groszy za ogródki
Zarządzeniem Burmistrza z 14 paź-

dziernika ustalono wysokości czynszu za 
dzierżawę gruntów stanowiących własność 
gminy. Stawki są bardzo zróżnicowane w 
zależności od przeznaczenia znajdujących 
się na gruntach obiektów czy też urzą-
dzeń. W przypadku ogródków przydomo-
wych jest to 60 groszy za 1 m kw. rocznie, 
garaż to wydatek 10 zł za 1 m kw. Wesołe 
miasteczka zapłacą 500 zł za każdy dzień 
pobytu w mieście. Szczegółowe stawki do-
stępne w internecie: www.piechowice.pl

Pomoc przy azbeście
Mieszkańcy Piechowic mogą mieć dofi-

nansowane koszty poniesione na usuwanie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest. Pie-
niądze będą pochodzić z Gminnego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Nierucho-
mościami i Ochrony Środowiska.

Radni podjęli uchwały
Na sesji Rady Miasta Piechowice, która 

odbyła się 30 września radni podjęli kilka 
uchwał. Jedna z nich dotyczyła szczegóło-
wych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta. W uchwale jest mowa o 
m.in. wymaganiach w zakresie utrzymania 
czystości i porządku na terenie nierucho-
mości, warunkach rozmieszczenia i utrzy-
mania urządzeń przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów sanitarnych, sposób pozbywa-
nia się tych odpadów, zasadach utrzymania 
zwierząt gospodarskich. Szczegóły w inter-
necie: www.piechowice.pl.

Drodzy mieszkańcy Piechowic, zwra-
camy się z ogromna prośbą o przestrze-
ganie przepisów ochrony środowiska a 
w szczególności zaprzestania wyrzuca-
nia, podrzucania śmieci w miejsca do 
tego celu nie przeznaczone. Oczywi-
ście, apel dotyczy tylko tych z Państwa, 
którzy choćby raz dopuścili się wyżej 
opisanych działań.

W Zakładzie Usług Komunalnych już 
od dłuższego czasu funkcjonuje gmin-
ny punkt zbiórki zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, do które-
go to punktu można przynosić różnego 
rodzaju sprzęty domowe np. lodówki, 
odkurzacze, pralki…  Niestety,  niektó-
rzy mieszkańcy notorycznie wyrzucają 
odpady  do lasu, rowów, na  łąki i nie-

APEL DO MIESZKAŃCÓWAPEL DO MIESZKAŃCÓW

użytki, a wokół  pojemników przezna-
czonych na odpady segregowane walają 
się sterty kartonów, stare okna, lodów-
ki! (patrz zdjęcie)

Czy naprawdę musimy poddawać się 
„terrorowi” tych,  którzy narażają nas 
na te koszmarne widoki i dbają tylko 
o swój trawnik, o swój parkan, o swój  
ogród, o swój czubek nosa i za nic mają 
to, co za ich płotem? 

Przed 1 listopada ZUK  posprząta 
porozrzucane wokół pojemników  od-
pady komunalne, bo w niektórych miej-
scach trudno mówić tylko o śmieciach. 
Wystawi za to dodatkową fakturę, mia-
sto za nią zapłaci…

Tylko dlaczego za niechlujstwo Pana 
X, Y, Z mają płacić wszyscy?

W czerwcowym numerze Informato-
ra Piechowickiego ogłoszono konkurs 
na „Najbardziej zadbany teren wokół 
naszej posesji” przeznaczony dla wspól-
not mieszkaniowych czyli dla tych miesz-
kańców, którzy potrafili wspólnymi siła-
mi upiększyć lub zagospodarować wspól-
ny teren, najczęściej wcale nie będący 
ich własnością. 

Komisja konkursowa dwukrotnie zlu-
strowała zgłoszone do konkursu tereny i 
postanowiła przyznać:
• Nagrodę Główną Wspólnotom Miesz-

kaniowym z ul. Kościuszki za nasadze-
nia krzewów i roślin ozdobnych oraz 
ciągłą dbałość o estetykę otoczenia

• Pierwsze Wyróżnienie – Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. Żymierskiego 13 za 
zagospodarowanie nieużytku z prze-
znaczeniem na plac rekreacyjny

• Drugie Wyróżnienie – Wspólnota Miesz-
kaniowa ul. Szkolna 3 za ukwiecone i za-
dbane (od lat) otoczenie wokół bloku

• Dwa trzecie wyróżnienia 
1)Wspólnota Mieszkaniowa ul. 22 

Lipca 8 za zagospodarowanie i ukwiece-
nie terenu przed wejściem do 2 klatek 
schodowych 

2)Wspólnota Mieszkaniowa ul. Ży-
mierskiego 108 za współdziałanie z ZUK 

Konkurs rozstrzygnięty!
w zakresie estetycznego utrzymywania 
terenów wokół bloku
• Dwie nagrody specjalne 

1)Państwo Stelmachowie właścicie-
le sklepu „Dora” za wyjście poza własny 
teren i obsadzenie krzewami i roślinami 
ozdobnymi terenu nad Małą Kamienną 
przy ul. Zawadzkiego

 2)Właściciele posesji przy ul. Baczyń-
skiego za wyjście poza własny teren tj. 
zagospodarowanie i 
wzorowe utrzymywa-
nie terenów przed 
posesjami (należą 
one do gminy).

Wszyscy nagro-
dzeni zostaną za-
proszeni na spotka-
nie z władzami mia-
sta, w czasie które-
go złożą zamówienia 
na nagrody (rośliny 
ozdobne, mała ar-
chitektura ogrodo-
wa). Nagrody zaku-
pione zostaną i wrę-
czone przedstawicie-
lom wspólnot przed 
sezonem „wiosna 
2009”.

(rg)

Wyróżnionym należą się serdeczne 
gratulacje i podziękowania, bo to dzię-
ki ich zaangażowaniu w Piechowicach 
jest po prostu ładniej i czyściej!

Warto zauważyć, że w naszym mie-
ście jest także sporo zadbanych, nawet 
pięknych ogrodów wokół prywatnych 
posesji. Niewątpliwie są one ozdobą na-
szego miasta i w roku 2009 należałoby 
pomyśleć o konkursie na najpiękniejszy 
ogród przydomowy.

(xz) 

Wspólnota Mieszkaniowa z ul. Kościuszki zdobyła główną nagrodę 
za estetyczne otoczenie
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Na teren Dynamitki zwożono bom-
by i miny z całego regionu. Tu były 
rozbrajane. Wyciągano z nich zapal-
niki, wysypywano trotyl, a metalowe 
obudowy trafiały na złom. Dokładne 
okoliczności listopadowej tragedii 
sprzed 60 lat nie są dokładnie zna-
ne. Wiadomo, że ośmiu pracowników 
zakładu zaczęło w bunkrze rozbrajać 
kolejną bomby. Prawdopodobnie w 
jednej z nich pozostał zapalnik. Nie 
zauważono tego i w pewnej chwi-
li bomba wybuchła. Eksplozja miała 
niespotykaną siłę.

– Wybuch był tak potężny, że pły-
ty betonowe latały w powietrzu. Po 
dziadku został tylko jeden but-ofice-
rek – wspomina Zbigniew Kalinka 
z Piastowa, który w wybuchu stracił 
dziadka i wujka; Stanisława i Włady-
sława Chochlów.

Kalinka podobnie jak wielu innych 
mieszkańców Piechowic okoliczności 
tragedii zna z opowieści.

– Głównie mamy i babci. Babcia 
wracała wówczas do Piechowic z Fran-
cji. Nie zdążyła dojechać do dziadka 
– wspomina Zbigniew Kalinka.

Jego wujek Władysław zginął do-
słownie kilka dni po swoim ślubie. 
Miał 20 lat. Dziadek Stanisław miał 
wówczas 47 lat. Dziś wszystkie ofiary 
tragedii spoczywają we wspólnej mo-
gile na piechowickim cmentarzu. 

Ocalały wówczas dwie osoby: Jan 
Jakubowski i Ksawery Piasecki. Do na-
szych czasów jednak nie dożyli.

Rocznica tragicznego wybuchu
18 listopada minie 60 lat od największej tragedii w powojennej historii Pie-

chowic. Podczas rozbrajania bomby w zakładzie zwanym Dynamitką (obecna 
Karelma) doszło do wybuchu w wyniku którego zginęło 6 pracowników. 

W pogrzebie ofiar wzięły udział setki mieszkańców Piechowic i okolic

Wszyscy, którzy zginęli spoczywają 
na piechowickim cmentarzu

W wybuchu zginęli m.in. Stanisław 
i Władysław Chochel

O tragedii skromnie informowała ówczesna 
prasa, m.in.: Dolnośląskie Słowo Polskie.
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Wieści spod 

Muchomorka
 1. Jednym z zadań Przedszkola Samorzą-

dowego Nr 2 w planie dydaktyczno- wycho-
wawczym na rok 2008/2009 jest edukacja 
ekologiczna, w ramach której dzieci poznają 
różnorodne działania chroniące przyrodę. W 
październiku w przedszkolu gościli edukatorzy 
z Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicz-
nej w Szklarskiej Poręby. Podczas spotkania na 
temat „ Ptaki Karkonoszy i naszych okolic”, p. 
ornitolog Karolina Dobrowolska przeprowadzi-
ła prezentację, która przybliżyła dzieciom pta-
sie zwyczaje. Sześciolatki z zainteresowaniem 
obejrzały film i wysłuchały ciekawych opowie-
ści. Najwięcej radości sprawiło dzieciom rozpo-
znawanie ptasich głosów. Teraz podczas jesien-
nych spacerów z uwagą wsłuchują się w odgłosy 
otoczenia i wypatrują skrzydlatych przyjaciół. 
Podsumowaniem spotkania była podpowiedź, 
jak przygotować zimowe pokarmy oraz przy 
pomocy rodziców zbudować karmnik dla pta-
ków.

2. Na wniosek przedszkola przeprowadzo-
no przesiewowe badania pedagogiczne dzieci 
sześcioletnich pod katem dojrzałości szkolnej. 
Badania przeprowadziła Pani Małgorzata Glisz-
czyńska, pedagog z Poradni Pedagogiczno- Psy-
chologicznej ze Szklarskiej Poręby. Wszyscy ro-
dzice w indywidualnej rozmowie zostali zapo-
znani z wynikami badań. Dla dzieci mających 
szczególne trudności w nauce, za zgodą rodzi-
ców i po uzyskaniu opinii z Poradni, będzie w 
przedszkolu prowadzona terapia pedagogicz-
na przez nauczycielki posiadające kwalifikacje.

3. W roku szkolny 2008/2009 w przedszko-
lu prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzie-
ci. Dzieci 4, 5 i 6-letnie mają zajęcia z języka 
angielskiego, tańca towarzyskiego a zabawy 
rytmiczne organizowane są we wszystkich gru-
pach przedszkolnych. Wszystkie dzieci korzy-
stają też z zabaw i zajęć logopedycznych prowa-
dzonych przez Panią Justynę Pulter, logopedę 
zatrudnionego w przedszkolu. Cyklicznie od-
bywają się w przedszkolu spotkania i koncerty 
z muzykami z Dolnośląskiej Filharmonii z Je-
leniej Góry.

  (pp2)

Dodatkowe pieniądze 
dla „Chatki Puchatka”

Dolnośląski Kurator Oświaty ogłosił wyniki 
podziału dotacji na realizację programu „Akty-
wizacja jednostek samorządu terytorialnego”. 
Spośród 4 wniosków zgłoszonych przez nasze 
placówki oświatowe dotację w wysokości 7 392 
zł. otrzymał projekt „Proszę dajcie mi szansę” 
opracowany przez p. G. Biel dyrektorkę  Przed-
szkola Samorządowego nr 1 i p. J. Bumażnika  
inspektora z Urzędu Miasta. 

Całkowity koszt projektu to 10 560 zł. Ce-
lem programu jest wsparcie edukacyjne dzieci 
o specjalnych potrzebach, zapewnienie im po-
czucia bezpieczeństwa sprzyjającego rozwojowi 
indywidualnych zainteresowań, a także kształ-
towanie wśród dorosłych aktywnych postaw i 
tolerancji obywatelskiej.

Pozyskane fundusze pozwolą na zwiększe-
nie liczby zajęć edukacyjno-opiekuńczych i 
zakup pomocy oraz sprzętu specjalistycznego 
do wyrównywania szans edukacyjnych .Formy 
realizacji programu to zajęcia indywidualne z 
dziećmi wymagającymi wsparcia oraz warsztaty: 
arterapia, muzykoterapia, loorytmika, pedago-
gika zabawy, pływanie,  kinezjologia-gimnasty-
ka mózgu, warsztaty w Cyrkolandzie.

(j.b.)

Poniedziałek,13 października 2008 
r. dla pierwszoklasistów piechowic-
kiego gimnazjum był ważnym dniem. 
W tym dniu odbyła się uroczystość 
ślubowania uczniów klas pierwszych. 

Wzięli w niej udział rodzice, przed-
stawiciele władz miasta. Ceremonia 
podzielona została na dwie części. 
Pierwsza, uroczysta i oficjalna. Ucznio-

Ślubowanie gimnazjalistów
wie w postawie zasadniczej, złożyli sło-
wa przyrzeczenia na sztandar szkoły. W 
przedstawionym programie nie zabra-
kło słów związanych z patronem szko-
ły Janem Pawłem II. Burmistrz Miasta, 
Pan Krzysztof Raczek życzył młodzieży 
wielu sukcesów i wytrwałości. Po części 
oficjalnej, uczniowie przeszli do sali na 
słodki poczęstunek. Tę niespodziankę 
przygotowali rodzice. 

Klasa I a gimnazjum w Piechowicach
Wychowawca p. Jolanta Bochyńska. Wojciech Besman, Mariusz Błasiński, 

Szymon Burek, Karolina Cierluk, Małgorzata Czarna, Honorata Durak, Dawid 
Frala, Konrad Galanciak, Mateusz Juszczuk, Jakub Kaczmarczyk, Rafael Kacz-
marczyk, Daniel Kałucki, Małgorzata Kanik, Kamila Kryszeń, Jacek Machelski, 
Łukasz Mirek, Paulina Mofina, Kinga Musielak, Mateusz Rutana, Wiktor Su-
towicz, Adrianna Szwarc, Kinga Tomczyszyn, Aleksandra Trusewicz, Adriana 
Uzorko, Adrianna Wojtkiewicz, Liwia Wysocka, Karol Zakrzewski.

Klasa I b gimnazjum
Wychowawca p. Mirosława Szefer. Jan Bartko, Paweł Białecki, Maja Bielecka, 

Aleksandra Czyż, Tomasz Frasz,  Justyn Gawluk, Paulina Kołodziejczyk, Kinga 
Kołodzińska, Krystian Konopka, Anna Kordeusz, Katarzyna Lipka, Adam Ma-
linowski, Piotr Mazur, Dominik Owsianka, Sebastian Owsianka, Adrian Per-
lik, Patryk Samek, Patryk Słaby, Arkadiusz Słupek, Katarzyna Sosna, Michał 
Tomaszewski, Magdalena Tośko, Monika Wicher, Andrea Widecka, Klaudia 
Wojciechowska, Patryk Zając. 
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W mieście działają dwa przedszkola (w 
tym jedno z oddziałem żłobkowym), szko-
ła podstawowa i gimnazjum, a także – pro-
wadzony  przez Starostwo Powiatowe – Ze-
spół Szkół Licealnych i Technicznych. W 
bieżącym roku zaplanowano 4,058 milio-
na zł na oświatę i opiekę wychowawczą, 
co stanowi czwartą część budżetu miasta 
(25,8%). Większość tej kwoty (57%) stano-
wią środki własne gminy, resztę uzupełnia 
subwencja oświatowa Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej.

Na utrzymanie dwóch przedszkoli miej-
skich zaplanowano 1,308 mln zł. Uczęszcza 
do nich łącznie 189 dzieci (w tym 6 spoza 
Piechowic), przy czym w ciągu ostatnich  
lat liczba przedszkolaków nieznacznie 
wzrosła. Oznacza to, że obecnie już więk-
szość naszych dzieci chodzi do przedszko-
li. Troje przedszkolaków ma orzeczenie 
o potrzebie wczesnego wspomagania, nie 
ma natomiast dzieci niepełnosprawnych. 
Przedszkolaków wychowuje 14 nauczycie-
li (z których 9 to nauczyciele mianowa-
ni i 3 dyplomowanych, czyli posiadający 
najwyższe stopnie awansu zawodowego). 
Przedszkola oferują liczne zajęcia dodat-
kowe: rytmikę, język angielski i niemiec-
ki, elementy kinezjologii (trening mózgu) 
i gimnastyki korekcyjnej oraz – dla dzieci 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 
zajęcia z logopedą, pedagogiem i rytmiko-
terapeutą. Przy obu placówkach znajdują 
się place zabaw wyposażone w atestowane 
urządzenia, a ponadto w Przedszkolu nr 
2 znajduje się biblioteka dostępna dla na-
uczycieli, rodziców i dzieci. 

Utrzymanie Szkoły Podstawowej kosztu-
je w tym roku 1,739 mln zł. W podstawówce 
uczy się 298 uczniów (w tym 34 spoza gmi-
ny) i liczba ta w porównaniu do poprzed-
nich lat zauważalnie maleje. Dodatkowo w 
przyszłym roku do obowiązkowej zerówki 
pójdzie ok. 59 dzieci. Zajęcia są prowadzo-
ne w 14 tzw. oddziałach (klasach). Inaczej 
niż w szkołach ponadgimnazjalnych, dzie-

Portret statystyczny gminy (4)

OŚWIATA: KOSZT, KTÓRY SIĘ OPŁACA
ci nie unikają lekcji WF czy religii. Aktualnie 
1 uczeń jest zwolniony z WF, a na religię nie 
uczęszcza 2 uczniów. Kadrę pedagogiczną 
stanowi 34 nauczycieli (w tym 14 mianowa-
nych i 12 dyplomowanych). Zajęcia odbywają 
się w 13 salach lekcyjnych; jest też pracownia 
informatyczna z 11 komputerami, bibliote-
ka z centrum multimedialnym (4 kompute-
ry z dostępem do internetu), hala sportowa 
z siłownią, salą fitness i szatniami oraz zaple-
czem higieniczno-sanitarnym, świetlica, kuch-
nia i stołówka, gabinety psychologa, pedago-
ga, terapeuty, pielęgniarki szkolnej i stoma-
tologa (kontrakt z NFZ). Szkoła proponuje 
zajęcia pozalekcyjne w ramach SKS, Uczniow-
skiego Klubu Sportowego „Krokus”, zespołu 
muzycznego „Kolorowe Nutki”, kół zaintere-
sowań: teatralnego, informatycznego, mate-
matycznego, plastycznego i LOP. Wyniki ze-
szłorocznego sprawdzianu zewnętrznego sy-
tuują piechowicką podstawówkę (28,4 pkt) 
powyżej średniej wojewódzkiej czy krajowej  
(26,6 pkt).

Na utrzymanie Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II przeznaczono 1,019 mln 
zł. Do placówki uczęszcza 169 uczniów (w 
tym 31 spoza gminy), przy czym liczba gim-
nazjalistów w ostatnich latach maleje. Pracuje 
tam 20 nauczycieli (w tym 12 mianowanych 
3 dyplomowanych). Aktualnie nauczaniu in-
dywidualnemu nie podlega żadne dziecko, w 
minionym roku było ich troje. Dwoje gimna-
zjalistów posiada orzeczenie o niepełnospraw-
ności. Z zajęć wychowania fizycznego zwol-
nionych jest 4 uczniów, na lekcje religii nie 
uczęszcza 4 gimnazjalistów. Wbrew obiegowej 
opinii, kłopotliwi nieraz gimnazjaliści wcale 
niekoniecznie mają ADHD czyli zespół nad-
pobudliwości psychoruchowej. Tylko 1 uczeń 
ma tę przypadłość rozpoznaną przez porad-
nię pedagogiczną. Ponadto u 8 uczniów gim-
nazjum rozpoznano różne postacie dysleksji. 
Placówka posiada pracownię komputerową 
(10 stanowisk), bibliotekę z centrum multi-
medialnym (4 stanowiska z dostępem do in-
ternetu), 10 sal lekcyjnych, salę gimnastyczną 
z zapleczem i szatniami, świetlicę, gabinet pie-

lęgniarki i pedagoga. Gimnazjum oferu-
je zajęcia pozalekcyjne: SKS, język nie-
miecki i angielski, wychowanie do życia 
w rodzinie, zajęcia wyrównawcze, koła: 
ekologiczne, informatyczne, teatralne i 
muzyczne. Uczniowie placówki piszący 
egzamin końcowy po trzech latach na-
uki wypadli zarówno w części humani-
stycznej (28,3 pkt), jak i matematyczno-
-przyrodniczej (24,4 pkt) nieco poniżej 
średniej wojewódzkiej (kolejno: 30,9 
i 24,9 pkt) i krajowej (kolejno: 31,45 i 
25,31 pkt).

Do dyspozycji uczniów  pozostają 
zasoby Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
gdzie zapisanych jest 49 uczniów Szko-
ły Podstawowej oraz 37 uczniów Gimna-
zjum.

Zgodnie ustawą o systemie oświaty 
gmina zwraca koszty przejazdu środ-
kami komunikacji publicznej dla tych 
dzieci, których droga do szkoły przekra-
cza 3-4 km (zależnie od wieku). Obec-
nie finansuje się dojazdy 31 uczniów 
podstawówki i 9 gimnazjalistów. Ponad-
to gmina negocjuje z MZK godziny i tra-
sy przejazdów autobusów tak, aby dojaz-
dy były jak najmniej uciążliwe.

Warto dodać, że 52 uczniów podsta-
wówki i gimnazjum uczestniczy w pro-
gramie Akademia Pożytecznie Spędza-
nego Czasu. W ramach oferowanych im 
zajęć uczą się pływania na basenie, spę-
dzają czas przy komputerze, otrzymu-
ją pomoc w odrabianiu lekcji, ćwiczą 
grę na instrumentach. Zajęcia prowa-
dzone są przez osoby z kwalifikacjami 
pedagogicznymi. Podczas zajęć dzieci 
otrzymują podwieczorek, a po basenie 
dodatkowo ciepły posiłek. Program fi-
nansowany jest ze środków Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii i Przemocy w 
Rodzinie.

Gmina dodatkowo pozyskała środki 
finansowe. z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla uczniów. W ramach programu pro-
wadzi się m.in. fitness, pływanie, bad-
minton, koszykówkę, siatkówkę, piłkę 
nożną, karate i judo. 

Słyszymy sygnały z kraju o ubóstwie 
lub zaniedbaniach wychowawczych, któ-
re objawiają się obecnością głodnych 
dzieci – w tym kontekście warto nad-
mienić, że programem dożywiania obję-
tych jest 61 dzieci z podstawówki i gim-
nazjum. W ramach wieloletniego pro-
gramu rządowego „Pomoc państwa w 
dożywianiu” gmina otrzymała od rządu 
prawie 53 tys. zł, natomiast środki własne 
miasta na ten cel wynoszą 40 tys. zł. 

  Oprac: M. Głowala, 
W. Radzimirska, M. Kamiński

Poczytaj w Internecie:
• Przedszkole nr 2: 
   www.ps2.piechowice.prv.pl
• Szkoła Podstawowa nr 1: 
   www.sp1-piechowice.republika.pl
• Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła 
   II: www.gimpiech.aplus.pl

              

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej, który zastąpił 

tradycyjny Dzień Nauczyciela, obchodzony 
jest co roku w rocznicę utworzenia 14 paź-
dziernika 1773 roku Komisji Edukacji Naro-
dowej. KEN powstała na wniosek króla Sta-
nisława Poniatowskiego. Jej najważniejszym 
zadaniem było przeprowadzenie reformy 
systemu edukacji, który miał zastąpić system 
szkolnictwa stworzony przez zlikwidowany 
zakon jezuitów. 

Obchody święta wszystkich pracowni-
ków edukacji przewiduje uchwalona w 1982 
roku Karta Nauczyciela, która w Artykule 
74 (Rozdział 9) stanowi: „W dniu rocznicy 
utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 
października każdego roku, obchodzony bę-
dzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten 
uznaje się za święto wszystkich pracowników 
oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.”

Uroczyste obchody DEN Piechowicach 
odbyły się w Publicznym Gimnazjum im. 
Jana Pawła II 14 października 2008 r. Uczest-

niczyli w nich nauczyciele, emeryci oraz pra-
cownicy administracji i obsługi piechowickich 
placówek oświatowych. Spotkanie zaszczycili 
swą obecnością: Ksiądz Proboszcz oraz władze 
miasta.

W czasie uroczystości nagrodzono 52 pra-
cowników oświaty, w tym nauczycieli oraz pra-
cowników szkolnej administracji. Emeryci otrzy-
mali miłe upominki wręczane przez dyrekcję 
poszczególnych placówek. 

 Nagrodami Burmistrza Miasta Piechowice 
wyróżniono:

• na wniosek dyrektorów placówek oświatowych: p. 
Jolantę Bochyńską ( gimnazjum) i p. Sylwię Janusz-
kiewicz ( przedszkole nr 2) 

• na wniosek burmistrza p. Bożenę Woś (przed-
szkola nr 2) 

 Dyplomy Burmistrza Miasta za pracę i udział 
w tworzeniu Akademii Pożytecznie Spędzanego 
Czasu otrzymały p. Małgorzata Nowak (gimna-
zjum) oraz p. Jolanta Gmyrek (szkoła podstawo-
wa).

(mg) 
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Kończy się październik, a wraz z nim 
i przygotowania do „ Akcji zima”. Jak co 
roku chcemy poinformować mieszkańców 
Piechowic o zasadach i kolejności odśnie-
żania naszego miasta. Na wstępie informa-
cja o sprzęcie. Aktualnie ZUK dysponuje 
trzema kompletami sprzętu, który będzie 
równocześnie odśnieżał według ustalonej 
kolejności miasto. Są to:

1. Nowy ciągnik Pronar (z napędem 
na cztery koła) + pług + posypywarka. Ze-
staw ten będzie obsługiwać przede wszyst-
kim tereny górzyste czyli Michałowice i 
Górzyniec.

2. Ciągnik Zetor (po remoncie) + pług 
+ posypywarka, będą używane na terenie 
Piechowic

3. Stara i niestety niezbyt „pewna” wy-
wrotka Jelcz + pług będą używane do od-
śnieżania terenów płaskich.

Warto zauważyć, że ciągnik, trzy pługi, 
dwie posypywarki i odśnieżarka do chodni-
ków, czyli niemal cały sprzęt (oprócz jelcza 
i zetora) do zimowego utrzymania dróg, 
zakupiony został w ciągu dwu ostatnich lat 
(2007-2008)!

Na pewno wpłynie to na lepsze zimowe 
utrzymanie naszych dróg gminnych, ale 
gorzej może być z ulicą Żymierskiego za-
rządzaną przez Dolnośląską Służbę Dróg i 
Kolei we Wrocławiu (dawny Zarząd Dróg 
Wojewódzkich) i ulicami Sudecką, Pako-
szowską i Piastów będącymi w Zarządzie 
Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze.

– ul. Żymierskiego – do dnia dzisiejsze-

ZIMOWE PRZYGOTOWANIA
go nie wiemy, kto będzie się zajmował od-
śnieżaniem, bowiem we Wrocławiu trwają 
procedury przetargowe, które wyłonią wy-
konawcę tego zdania. Miejmy nadzieję, że 
stanie się to przed opadami śniegu, jeśli 
nie to główna ulica naszego miasta będzie 
nieprzejezdna.

– ulice: Sudecka, Pakoszowska, Piastów 
– z informacji, które posiadamy wynika, że 
i ten zarządca dróg nie wyłonił jeszcze wy-
konawcy na ich odśnieżanie.

Oby się nie okazało, że będziemy mu-
sieli kosztem dróg gminnych odśnieżać i te 
ulice, gdy ich właścicieli zaskoczy zima! 

 Wszystkie drogi gminne będą odśnie-
żane przez Zakład Usług Komunalnych.

W pierwszej kolejności odśnieżane i po-
sypywane będą wszystkie ulice na trasie li-
nii komunikacji miejskiej nr 9 i 13
1. ul. Świerczewskiego 
2. ul. Tysiąclecia 
3. ul. Cmentarna 
4. ul. Szkolna z pętlą na dworcu PKP 
5. ul. Mickiewicza 
6. ul. 1-go Maja 
7. ul. Zawadzkiego

Pozostałe ulice gminne będą odśnieża-
ne w drugiej kolejności z mniejszą często-
tliwością niż ulice wyżej wymienione. 

Osiedle Michałowice – ul. Kolonijna i 
ul. Śnieżna będą odśnieżane w pierwszej 
kolejności, pozostałe w miarę możliwości 
i przy wysokich opadach. 

Osiedle Górzyniec – ul. Górna, ul. Ja-
worowa i ul. Słoneczna, pozostałe ulice 

również w miarę naszych możliwości sprzę-
towych i przy dużych opadach śniegu. 

Osiedle Piastów i Pakoszów – Odśnieża-
nie dróg gminnych będzie odbywać się sto-
sownie do potrzeb i w miarę możliwości. 

Jak co roku w miejsca trudno dostępne 
i niebezpieczne dowieziony zostanie piach, 
który będzie do dyspozycji mieszkańców.

Przypominamy o obowiązku zakłada-
nia łańcuchów, szczególnie w Michałowi-
cach, gdzie teren jest dla kierowców bar-
dzo trudny

 Korzystając ze sposobności przypo-
minamy mieszkańcom o obowiązującej 
”Uchwale o utrzymaniu porządku i czysto-
ści na terenie miasta Piechowice”. Obo-
wiązki ciążące na właścicielach nierucho-
mości to:

– oczyszczanie ze śniegu i błota chod-
nika na odcinku przylegającym do nieru-
chomości w okresie zimowym po każdym 
opadzie śniegu i w miarę potrzeb,

– usuwanie na bieżąco sopli i nawisów 
śniegu z dachu, a w szczególności stwarza-
jących zagrożenie dla przechodniów,

– pryzmowanie śniegu z chodnika przy 
krawężniku, tak aby nie utrudniało to poru-
szania się pieszych i pojazdów mechanicz-
nych oraz z zachowaniem możliwości od-
pływu wody do kanalizacji deszczowej, za-
kazuje się zgarniania śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,

– stosowanie na chodniku, władanych 
lub użytkowanych drogach i dojazdach 
środków neutralnych dla środowiska do 
usuwania śliskości i gołoledzi (piasek uży-
wany do posypywania chodnika należy 
usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn 
jego zastosowania).

Kierownictwo ZUK

HYDRANTY
– urządzenia niezbędne
Zakład Usług Komunalnych informuje, 

że na terenie gminy Piechowice rozmieszczo-
ne są 124 hydranty, w tym 24 wymagające usu-
nięcia defektów, polegających  na problemie 
otworzenia lub zamknięcia po wykorzystaniu. 
W takim przypadku w razie potrzeby – np. po-
żaru, dostęp do wody z tych hydrantów może 
być utrudniony. W miarę możliwości i środ-
ków, jakimi dysponuje ZUK staramy się na bie-
żąco wymieniać niesprawne  hydranty. 

Do budżetu na rok 2009 będziemy przed-
kładać Burmistrzowi i Radzie Miasta zapotrze-
bowanie na środki pieniężne, aby dokonać 
przeglądu i ewentualnych napraw kolejnych 
hydrantów.

Informujemy również, że uprawnionymi 
jednostkami do używania hydrantów są jed-
nostki Straży Pożarnej oraz pracownicy ZUK, 
nikt więcej! Niestety, bardzo często dochodzi 
do samowolnego uruchamiania hydrantów 
przez mieszkańców, wielokrotnie zmuszeni 
byliśmy do ich wymiany ze względu na uszko-
dzenia związane z nieumiejętnym otwieraniem 
lub zamykaniem przez osoby nieuprawnione. 

  Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 
dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpo-
żarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg po-
żarowych (Dz.U.Nr 121, poz. 1139) paragraf 
10 ust. 7 hydranty zewnętrzne ppoż. powinny być 
co najmniej raz w roku poddawane przeglądom 
technicznym i konserwacji przez właściciela sieci 
wodociągowej przeciwpożarowej. Właścicielem 
hydrantów jest gmina (Burmistrz), a jednostką 
wykonawczą gminy Zakład Usług Komunalnych.

Nowy sprzęt w Zakładzie Usług Komunalnych

Po zakupionym w czerwcu ciągniku do ZUK trafił kolejny nowy sprzęt – tym 
razem  samochód dostawczy. 

Od piątku 18 października „służbę” w naszym Zakładzie Usług Komunalnych 
rozpoczęło nowe renault master. Na samochód ten oczekiwano z niecierpliwo-
ścią, gdyż leciwy żuk rozpadł się ze starości. Nowy pojazd ma moc 100 KM, 
kabinę mogącą przewozić 7 osób i 1,5 tonową część ładunkową.

Pod koniec listopada w ZUK-u  pojawi się nowa koparka dostarczona przez 
firmę Interhandel z Torunia, która wygrała wcześniej ogłoszony przetarg. 
Koszt koparki 208 tys. netto
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Zespół “Trio Semplice” wydał debiutancką płytę.

Trio istnieje od 2003 roku. W jego skład wchodzą: Łu-
kasz Pietrzak (gitara) z Piechowic, Robert Wróblewski 
(akordeon) z Jeżowa Sudeckiego oraz Witold Pelc (klar-
net) z Jeleniej Góry. Na co dzień członkowie zespołu są na-
uczycielami w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. 
Janiny Garści w Jeleniej Górze-Cieplicach. Repertuar ze-
społu stanowią przede wszystkim kompozycje muzyki laty-
noamerykańskiej (Astor Piazzolla, Antonio Carlos Jobim), 
bałkańskiej, francuskiej oraz standardy muzyki jazzowej i 
filmowej. Wszystkie utwory to opracowania autorskie.

Debiutancka płyta „Oblivion” podsumowuje i uświet-
nia jubileusz pięciolecia wobec czego materiał nagrany na 
tym krążku jest bardzo różnorodny: sporo muzyki latyno-
amerykańskiej (dwa standardy Antonio Carlosa Jobima - 
nastrojowe „Corcovado” i żywiołowa „One note samba”; 
dwa utwory „mistrza tanga” Astora Piazzolli – słynne „Li-
bertango” i przepiękne, tytułowe „Oblivion” oraz „Man-
ha de Carnaval” Luisa Bonfy, bossa-nova z filmu „Czarny 
Orfeusz) muzyka bałkańska (bardzo ciekawa trzyczęścio-
wa Suita bułgarska Wiaczesława Siemionowa oraz słynny 
Czardasz Vittorio Montiego), walc francuski „Indifferen-
ce” a na koniec dwa hity muzyki filmowej „The Pink Pan-

Debiut Trio Semplice

Trio Semplice debiutuje z płytą „Oblivion”.

11 października br. w Świebodzicach odbył się po raz 
pierwszy Przegląd Amatorskich Zespołów Śpiewaczych Se-
niorów: „Śpiewać każdy może” pod patronatem Burmi-
strza Miasta Świebodzice. 

Grupa wokalna „SZKLARKI”  Piechowickiego Ośrodka 
Kultury składająca się z członków Klubu Seniora zdoby-
ła pierwsze wyróżnienie. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

„Pastelowa Jadwiga Kuta” to pierwsza w karierze pły-
ta Jadwigi Kuty, aktorki Teatru Naszego z Michałowic. 
Poziom literacki i muzyczny nagranego materiału gwaran-
tują m.in. takie nazwiska jak Agnieszka Osiecka, Bogdan 
Loebl, Jerzy Wasowski czy Tadeusz Nalepa. Natomiast nie-
zwykłe przeżycia podczas słuchania płyty zapewnią: sama 
Jadwiga Kuta i muzyk Jacek Szreniawa oraz udział pianisty 
Piotra Michalaka. 

Jadwiga Kuta posiada niezwykły dar interpretowania 
piosenki. Wielokrotnie podczas koncertów dla obcojęzycz-
nej publiczności, widzowie dziękując po przedstawieniach 
wykonawcom, zwracali uwagę na fakt, że słuchając Jadwigi 
nie trzeba rozumieć słów, żeby wiedzieć o czym śpiewa. Ta 
cecha to wielka siła aktorki oraz powód, dla którego warto 
tej płyty posłuchać. 

Pomysł płyty na podstawie spektaklu „Pastelowa Kuta”. 
Kosztuje 35 zł i można ją zamówić wysyłkowo przez inter-
net ze strony www.teatrnasz.pl

Pastelowa Jadwiga Kuta

Płytę będzie można kupić m.in. przez internet.

Sukces Szklarek

ther theme” (Henry Mancini) i Grek Zorba (Mikis The-
odorakis). 

Płyta adresowana do szerokiego spektrum słuchaczy i 
jak na razie zbiera bardzo pochlebne recenzje.

W najbliższym czasie Trio Semplice będzie można usły-
szeć na żywo 7 grudnia (niedziela) o godz. 17 w gmachu 
Politechniki Wrocławskiej w Cieplicach. Będzie to koncert 
towarzyszący V Międzynarodowemu Festiwalowi i Konkur-
sowi Gitaromania.
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Dobre miejsca
Sportowcy z Publicznego Gim-

nazjum im. Jana Pawła II odnieśli 
już w nowym roku szkolnym kilka 
sukcesów. 26.09 drużyna chłop-
ców zajęła I miejsce w Powiatowej 
Gimnazjadzie w sztafecie10x1200 
metrów. 3.10 w punktacji drużyno-
wej Indywidualnych Biegach Prze-
łajowych Chłopców zespół zajął IV 
miejsce. W rozegranych 15.10 w 
Starej Kamienicy zawodach w piłkę 
ręczną chłopcy zajęli III miejsce.

Wygrali z faworytem
12.10 piłkarze KS Lechia Pie-

chowice wygrali na własnym bo-
isku z faworyzowaną LZS Kostrzy-
cą 2:1 i awansowali na 3. pozycję w 
tabeli grupy II B-klasy. Wcześniej, 
5.10 w wyjazdowym meczu z GLKS 
Czernica seniorzy zwyciężyli 0:1.

Pojechali po mistrzostwo

Rower, który rozlosowano wśród startują-
cych, otrzymał Mariusz Przybycień z Pie-
chowic (fot. Daniel Potkański)

Blisko 100 zawodników wystartowało 
w I Otwartych Mistrzostwach Piechowic 
w Kolarstwie Górskim, jakie odbyły się 5 
października.

Imprezę zorganizował Klub Sporto-
wy Lechia Piechowice, przy współudziale 
Urzędu Miasta, w ramach projektu dofi-
nansowanego przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki z programu „Karol”.

Honorowym gościem zawodów był 4-
-krotny olimpijczyk w kolarstwie górskim 
MTB Marek Galiński, oraz jego koleżan-
ka z drużyny, startująca na co dzień w 
USA – Ola Rokita. Oboje są zawodnikami 
grupy JBG2 APC Presmet Lechia Piecho-
wice. Dopingowali m.in. Michała Kraw-
czyka, dyrektora sportowego grupy, który 
stanął w szranki z innymi zawodnikami. 
Każdy startujący (od dzieci szkolnych po 
mastersów) otrzymał bidon od firmy Ene-
rvit, która sponsorowała również część na-
gród. Najlepsi otrzymali piękne kryształo-
we puchary zrobione przez Marcina Zie-
lińskiego w jego Szklanej Manufakturze w 
Piechowicach. Zdjęcia z zawodów można 
obejrzeć w internecie www.piechowice.pl 
po kliknięciu na link Galeria 

Wyniki:
Open: 1. Adam Drahan, 2. Rafał Igna-

czak, 3. Tomasz Starzyk.
Open kobiety: 1. Barbara Wlizło, 2. 

Honorata Ledwochowska.

Mateusz Pietruszka urodził się w dn. 
17.05.1992 r. w Jeleniej Górze. W Piecho-
wicach mieszka od urodzenia. Na trenin-
gi badmintona trafił w 2004 roku  zaraz 
po rozpoczęciu treningów prowadzonych 
przez sekcję K.S. „Chojnik” Jelenia Góra.

Mateusz w środowisku Piechowic był za-
wsze znany z zamiłowani do sportu i starto-
wał w przeróżnych imprezach sportowych 
organizowanych zarówno przez Urząd Mia-
sta Piechowice oraz przez SP nr 1.  wszech-
stronność Mateusza  bez wątpienia wpłynę-
ła na osiągnięcie bardzo   szybko wysokiego 
poziomu sportowego w badmintonie.

W tym krótkim okresie zdołał zdobyć 

NASI   BADMINTONIŚCI

wicemistrzostwo Dolnego Śląska w grze po-
jedynczej  w 2007 roku. Uczestniczył też w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
Sobótce, gdzie występował w grze miesza-
nej z klubową koleżanką Urszulą Śmietan-
ką. Ten występ należy zaliczyć do bardzo 
udanych: przeszli pierwszą rundę oraz   bli-
scy byli sprawienia niespodzianki w drugiej 
rundzie, gdzie z dużo wyżej notowanymi 
przeciwnikami stoczyli piękny pojedynek. 
Mateusz poza osiągnięciami sportowymi 
jest lubianym i dobrze uczącym się kolegą , 
który być może w niedługiej przyszłości bę-
dzie  godnie reprezentował miasto Piecho-
wice na sportowych arenach.  Oto wyniki współzawodnictwa 

sportowego szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych z gminy Piechowice w roku 
szkolnym 2007/2008. 

I. Wyniki współzawodnictwa spor-
towego  szkół podstawowych – Igrzy-
ska Młodzieży Szkolnej

Dziewczęta – SP Piechowice 4. 
miejsce (21 sklasyfikowanych)

Chłopcy – SP Piechowice 4. miej-
sce (21 sklasyfikowanych)

II. Wyniki współzawodnictwa spor-
towego gimnazjów – Powiatowa Gim-
nazjada Młodzieży:

Dziewczęta – Gimnazjum Piecho-
wice - 10. miejsce (na 10 sklasyfiko-
wanych)

Chłopcy – Gimnazjum Piechowi-
ce – 5. miejsce (na 10 sklasyfikowa-
nych)

III. Szkoły ponagimnazjalne Po-
wiatu Jeleniogórskiego – Powiatowa 
Licealiada Młodzieży:

Dziewczęta – Zespół Szkół Tech-
nicznych i Licealnych Piechowice - 2. 
miejsce (na 4 sklasyfikowane szkoły 
ponadgimnazjalne Powiatu Jelenio-
górskiego)

Chłopcy – Dziewczęta – Zespół 
Szkół Technicznych i Licealnych Pie-
chowice - 2 miejsce (na 4 sklasyfiko-
wane szkoły ponadgimnazjalne Po-
wiatu Jeleniogórskiego).

 Radek Bieniek

Szkolni sportowcy

III-IV klasa: 1. Michał Makowski, 2. 
Kacper Tarnawski.

V-VI klasa: 1. Mateusz Mięgoć, 2. Łu-
kasz Kaczmarczyk, 3. Filip Witczak. 1. Ho-
norata Kornalewicz, 2. Natalia Taterka.

Gimnazjum: 1. Paweł Mołczan, 2. Alek-
sander Bańdura, 3. Tomasz Zahorski. 1. 
Dominika Niemiec, 2. Karolina Cierlok.

Szkoła średnia: 1. Jacek Jędrasiewicz, 
2. Daniel Oliwa, 3. Patryk Kaczmarczyk. 
1. Izabela Daniło, 2. Dominika Łabuda.

Masters I: 1. Robert Dziubanowski, 2. 
Antoni Bańdura, 3. Jarosław Wojczal.

Masters II: 1. Krzysztof Zalewski, 2. Ma-
ciej Lewandowski, 3. Zdzisław Reps.
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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

Ogłoszenie dla reklamodawców
Informujemy, iż chętne firmy oraz osoby prywatne mogą zamieszczać 

ogłoszenia i reklamy w Informatorze Piechowickim. Ogłoszenia drobne 
umieszczane są bezpłatnie, 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”

ul. Żymierskiego 53 a • 58-573 Piechowice • tel. 075 76 17 455

KLUB ABSTYNENTA 
„EDEN” oferuje wsparcie

Dajemy Ci Możliwość
Rozwiązywania Twoich
Problemów z Alkoholem 

Klub Abstynenta „Eden” w Pie-
chowicach rozpoczął działalność 16 
lutego 1991 r. Jego założycielem jest 
Jan Czyż, obecnie pełniący funkcję 
wiceprezesa Klubu. Prezesem Klubu 
Abstynenta „Eden” od 2008 r. jest Bo-
gusław Czyż.

Nie trzeba nikogo przekonywać, 
jak wielką szkodę wyrządza alkohol, 
jak niszczy człowieka, rozbija rodziny, 
przyczynia się do ludzkich tragedii.

Klub Abstynenta otwarty jest nie 
tylko dla ludzi z problemem alkoho-
lowym, ale i dla tych, którzy chcą po-
pularyzować w swym środowisku ideę 
trzeźwego życia.

Głównym celem i założeniem Klu-
bu jest:

• propagowanie trzeźwego modelu 
życia i oddziaływanie na innych po-
przez własną postawę;

• upowszechnianie wiedzy o cho-
robie alkoholowej

• udzielanie informacji i pomocy 
w kwestii wyboru metod i sposobów  
leczenia;

• kształtowanie wśród członków 
Klubu postaw dążących do całkowite-
go powstrzymywania się od spożywa-
nia od napojów alkoholowych;

Klub „Eden” organizuje:

• zloty rodzin abstynenckich (zlot, 
który odbył się w 1991 r. był nagry-
wany w Górzyńcu przez telewizję pu-
bliczną, redaktorem prowadzącym 
była wówczas Ewa Cendrowska);

• pielgrzymki do znanych sanktu-
ariów;

•  wycieczki;
• imprezy sportowe: mecze piłki 

siatkowej, piłki nożnej halowej, tur-
nieje boule, zawody wędkarskie, biegi 
uliczne;

• rocznice klubowe i bale trzeźwo-
ściowe.

Spotkania klubowe w „Edenie” od-
bywają się od poniedziałku do piątku 
(patrz obok):

• Poniedziałek godz. 18.00 – spo-
tkania klubowe;

• Środa godz. 17.00 grupa AL.
-ANON;

• Czwartek godz.18.00 grupa AA;
• Piątek godz. 17.00-20.00 spotka-

nia otwarte dla wszystkich z proble-
mem uzależnienia i współuzależnie-
nia.

Dodatkowo w Punkcie Konsulta-
cyjnym Piechowickiego Ośrodka Kul-
tury każdy potrzebujący porady może 
ją uzyskać osobiście:

• Poniedziałek godz. 15.30-17-30 
korzystając z pomocy psychologa;

• Wtorek godz. 15.00-19.00 uczest-
nicząc w spotkaniu indywidualnym 
lub grupowym z terapeutką od uza-
leżnień.

(B. Cz.)

„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 2001r. poz.1591 
z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr 
261 z 2004r. poz.2603 z późn. zm.) informu-
je, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice 
zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprze-

daży pod numerem RG-7125/13/08. 
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzier-

żawy pod numerem RG-72243/12/08.” 

24 października odbyły się ćwiczenia 
przeciwpowodziowe.

Ćwiczenia przebiegły zgodnie z za-
łożonym scenariuszem, który przewidy-
wał:
–  ewakuację osób poszkodowanych w 

wyniku powodzi
–  umacnianie wałów i murów oporo-

wych workami z piaskiem
–  ewakuację wyrobów ropopochod-

nych z terenów zagrożonych
–  zabezpieczenie pomocy socjalnej dla 

osób ewakuowanych z terenów za-
grożonych.
Ćwiczenia dały możliwość sprawdze-

nia łączności i procedur komunikacyj-
nych między jednostkami współdziałają-
cymi w zabezpieczaniu i usuwaniu  skut-
ków powodzi.  W akcji uczestniczyli:
– jednostki OSP z Piechowic, Szklar-

skiej Poręby i Starej Kamienicy
–  Państwowa Straż Pożarna
–  policja
–  straż graniczna
–  służby komunalne i pomocy społecz-

nej miasta Piechowice.
Na zakończenie na wspólnym spo-

tkaniu wszystkich służb podsumowano 
działania i wyciągnięto wnioski celem 
udoskonalenia przyszłych działań.

Ćwiczyli
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16-19 października 2008 r. podczas „Dni Otwartych w 
Szklanej Manufakturze” w Piechowicach dzieci oraz mło-
dzież z placówek oświatowych, jak również turyści i miesz-

Dni Otwarte

Promowali 
gminę

W dniach 20. i 27.09.2008 r. na antenie Polskie-
go Radia Wrocław w audycji „Turniej Miast” Gmina 
Piechowice zaprezentowała swoje walory turystyczne, 
gospodarkę, historię, znanych ludzi i artystów oraz 
wiele ciekawostek którymi może się poszczycić. Gość-
mi w studio byli – zasłużony dla Piechowic, turystyki 
i oświaty w Polsce – Pan Zdzisław Gasz oraz Zastępca 
Burmistrza Miasta Piechowice – Krzysztof Raczek. 

Warto zaznaczyć, że uczestnictwo w audycji było 
bezpłatne i było doskonałą formą promocji miasta 
i naszych artystów (audycje trwały w dwie soboty od 
7.00 do 12.00). Koszt kilkunastosekundowego spotu 
w mediach to wydatek jeśli nie kilkuset to kilku ty-
sięcy złotych, co byłoby niemożliwe do zrealizowania 
przy naszych możliwościach finansowych. 

Taka akcja całkowicie darmowa była więc rewela-
cyjną alternatywą marketingową oraz promocyjną 
dla Gminy Piechowice i z niej skorzystaliśmy.

Z turystycznym pozdrowieniem
       

 Radek Bieniek

kańcy mogli obejrzeć pracownię i wyroby artysty tworzą-
cego w szkle – Pana Marcina Zielińskiego (na zdj.). 

Pierwszego dnia pracownię zwiedzały przedszkolaki, 
w piątek uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a 
w weekend mieszkańcy oraz turyści odwiedzający naszą 
gminę. 

Drzwi Otwarte w Szklanej Manufakturze miały duży 
walor edukacyjny (uczniowie w ramach wycieczek edu-
kacyjno-dydaktycznych mogli na własne oczy zobaczyć 
zdobienie i grawerowanie szkła), jak również walor pro-
mocyjny dla gminy Piechowice. 

O rosnącej popularności Szklanej Manufaktury świad-
czą artykuły w Nowinach Jeleniogórskich, Sudetach, naj-
nowszy numer czasopisma turystycznego „Karkonosze” 
oraz audycja w Polskim Radiu Wrocław. Przekłada się to 
na wzrost zainteresowania turystów naszą gminą. Wielu z 
naszych mieszkańców dowiedziało się dopiero teraz, że 
na miejscu dawnej pijalni piwa – sławetnego już „Haka” 
istnieje prawdziwa pracownia grawerska, która stworzo-
na została od podstaw na wzór XIX wiecznych warszta-
tów-manufaktur szkła, jakie istniały w Karkonoszach. 

    Marta Głowala i Radek Bieniek

Serdecznie zapraszam mieszkańców 
Miasta Piechowice 

na Wieczornicę 

„Dzień 
Niepodległości”

która odbędzie się
w dniu 7 listopada 2008. r o godz. 

16:00

w sali widowiskowej 
Piechowickiego Ośrodka Kultury
Piechowice ul. Żymierskiego 53

W programie uroczystości:
•  Część artystyczna – „Nasza Niepodległość”
•   Koncert poezji śpiewanej „Poczet Poetów 

Polskich”, w repertuarze m.in. utwory W. 
Szymborskiej, Cz. .Miłosza, Z. Herberta 

•  Poczęstunek
Dyrektor POK A. Kalisz


