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Z prac burmistrza
Marzec przyniósł w naszym mieście
wiele interesujących zdarzeń. I dobrych
wiadomości.
Dobre wiadomości, ciekawe spotkania
Ta najlepsza dotyczy szczęśliwego zakończenia historii „pewnego projektu”
o czym możecie Państwo przeczytać na str.
4. Dziękuję całemu zespołowi, który projekt przygotowywał, szczególnie „na finiszu”, kiedy to najmniejszy błąd mógł zaważyć na jego odrzuceniu.
Zapewniam tych wszystkich, którzy
mają obawy, że Piechowice nie zabiegają
o środki unijne, że do końca okresu rozliczeniowego, tj. do r. 2013 wpłynie ich do
naszego miasta nie mniej niż do innych
okolicznych gmin i znacznie więcej niż
w poprzednim okresie programowania, tj.
w latach 2002-2006.
Ważnym wydarzeniem artystycznym
było otwarcie w ostatnich dniach lutego w
POK Galerii Cztery Pory Roku (nad którą objęłam patronat) i marcowej wystawy
prac p. Anny Wójcik, która zgromadziła
tłumy gości. Nie mniej udana była impreza z okazji Miejskiego Dnia Kobiet, w której z wielką przyjemnością uczestniczyłam,
podziwiając nie pierwszy raz „Szklarki”- zespół, który wkrótce może stać się „produktem turystycznym” Piechowic. Szczególnie
po promocji w radiu Wrocław (wysyłajmy
sms-y!)
Na eliminacjach regionalnego festiwalu Piosenki „Rozdźwięki 2009” zorganizowanego przy współudziale Świdnickiego
Domu Kultury przez nauczyciela muzyki
w szkole podstawowej p. W. Zarównego
wręczyłam puchary burmistrza oraz upominki reklamowe naszego miasta wszystkich jego uczestnikom.
Na XXV Jubileuszowym Karkonoskim
Biegu Narciarskim Dzieci i Młodzieży wręczałam nagrody najlepszym biegaczom,
w tym najlepszemu uczniowi z PiechowicPawłowi Mołczanowi, który zajął III miejsce w biegu na 10 km. Otrzymał on szklany puchar ufundowany przez burmistrza
a wykonany przez p. Marcina Zielińskiego
ze Szklanej Manufaktury.
Na II Halowym Turnieju Piłki Nożnej,
który ściągnął do Piechowic 15 drużyn
wręczyłam drużynie Jelenia Team, która
pokonała miejscowy zespół Maracana, puchar „Burmistrza Miasta Piechowice”.
Przewodniczyłam w spotkaniu komitetu organizacyjnego imprezy „Kryształowy
Weekend”, gdzie zapadły decyzje co do
charakteru imprezy, która odbędzie się
w ostatni weekend czerwca. Na mieszkańców czeka wiele niespodzianek, wręczone
zostaną też kolejne odznaczenia „Honorowy obywatel Piechowic”. Przypominam, że
różne gremia mogą zgłaszać kandydatury
do tego wyróżnienia.
Wzięłam udział w zebraniu sprawozdawczym OSP, gdzie podzieliłam się z jego
uczestnikami dobrą wiadomością o środkach z UE pozyskanych na zakup wozu
strażackiego i remont części budynku OSP
na „Centrum ewakuacji”.
Uczestniczyłam w kilkunastu spotka-

niach roboczych z kierownikami jednostek
organizacyjnych, referatów UM, z Radą
Nadzorczą Wspólnego Domu, Prezesem
KSKiW, zarządu ZGK.
Przyjęłam w sprawie skarg i wniosków
dwadzieścia osób, w tym osobę, która
wprowadziła do tych spotkań „nową jakość’ – zapis dźwiękowy rozmowy z burmistrzem a na pożegnanie użyła słów, których
za kurtuazyjne uznać nie można.
Spotkałam się z mieszkańcami wyróżnionymi w konkursie „Iluminacje świąteczne”, którym oprócz nagród wręczyłam
nowe gadżety promujące nasze miasto.
Ważne decyzje, ważne przedsięwzięcia
Od 1 marca zaopatrzeniem w wodę
i odbiorem ścieków zajmuje się spółka Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji,
w Piechowicach utworzono jej oddział, którego dyrektorem został p. Rafał Popławski.
W marcu ogłoszono przetarg na remont
ul. Szklarskiej (mieszkańcy od lat wnioskowali o jej remont), pobliskiego parkingu
oraz ul. Tysiąclecia. Czas wykonania – do
czerwca b.r.
Trwają przygotowania do ogłoszenia
przetargu na realizację zadania „Orlik –
moje boisko”. Będzie to niewątpliwie najważniejsza inwestycja roku 2009.
Przystąpiono do opracowania projektu
placu zabaw przy ul. 22 Lipca, który otwarty zostanie w czerwcu b.r.
Rozpoczęła się wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne m.in. na ul.
Piastów i Pakoszowskiej.
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Rozstrzygnięty został konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe zadań publicznych, m.in. kolejnych edycji
imprez sportowych: koszykówki ulicznej,
rajdu rowerowego amatorów.
Zwykłe sprawy
Wiosenna pogoda sprawia, że coraz
częściej odwiedzam różne zakątki naszego
miasta i z niepokojem a czasem i z przerażeniem oglądam skutki zachowań niektórych naszych mieszkańców. Nie ma np.
kolejnej ozdobnej lampy – tym razem tej
przy PKO – ktoś uderzył w nią samochodem i całkowicie zniszczył. Otoczenie przy
pojemnikach na śmieci na ul. Szkolnej
przypomina śmietnisko i wciąż ktoś coś
tam dorzuca. Wiadomo nawet kto. No
i ten słynny fotel w Kamiennej!
Wkrótce rozpoczną się świąteczne porządki w Państwa domach- zadbajmy choćby o jeden metr kwadratowy poza nimi,
niech wokół nas nie będzie śmietników.
Przy okazji dziękuję tym mieszkańcom Piechowic, którzy na co dzień to robią, wcale
nie jest nas mało!
Zapraszam przedstawicieli wspólnot
mieszkaniowych wyróżnionych w konkursie na najbardziej zadbany teren wokół
wspólnoty o kontakt w sprawie odbioru
nagród.
A wszystkim czytelnikom IP życzę miłego świątecznego wypoczynku, oby spełniły
się słowa wierszyka:
„Wiosna otula nas płaszczem kwiatów
znak, że Wielkanoc nadchodzi.
Niech będzie zdrowie, niech będzie szczęście,
niech dobrze się nam powodzi”.
Z poważaniem burmistrz Piechowic
Zofia Grabias-Baranowska
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Pani Burmistrz Piechowic

Piszę w sprawie tablicy pamiątkowej
Pana Krzeptowskiego. Bardzo proszę odnowić ścianę na której wisi tablica pamiątkowa albo przenieść w inne miejsce.
W Piechowicach chyba takich tablic jest
mało albo tylko jedna, ale ściana budynku
wymaga remontu (na zdj.). Jeżeli Urząd
nie ma na to środków to proszę zrobić akcję składka – myślę, że wiele osób złoży się
aby odnowić tą ścianę. Wstyd, aby na tak
odrapanej ścianie wisiała tablica pamiątkowa.
Brak podpisu – bo sprawa jest bardzo
widoczna. Pani i Pani pracownicy to zapewnie wiedzą, ale brak reakcji.
Poprosiliśmy o opinie w tej sprawie
burmistrza – Zofię Grabias-Baranowską
oraz inicjatora ufundowania tablicy pamiątkowej – Zdzisława Gasza.
„Tablica umieszczona została na
budynku, który jest własnością wspólnoty mieszkaniowej i burmistrz miasta
nie może finansować remontu elewacji nawet w tak małym zakresie. List
przekazałam zarządowi wspólnoty do
rozważenia, bo sprawa rzeczywiście jest
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widoczna, co jednak nie usprawiedliwia
braku podpisu pod listem” – powiedziała p. burmistrz.
„Lokalizacja tablicy nie jest przypadkowa – jest ulokowana w centrum
Piechowic na budynku, w którym przez
blisko 40 lat Pan Krzeptowski prowadził warsztat, przeniesienie jej np.
na ul. Kolejową, gdzie mieszkał Pan
Krzeptowski skazałoby ją na zapomnienie. Na przygotowanie i odnowienia
tablicy już dwa razy organizowałem
zbiórki publiczne. Jeżeli komuś to przeszkadza, niech zorganizuje trzecią taką
zbiórkę, do której chętnie się przyłączę,
ale niech ta osoba nie pisze anonimowo, tylko podejmie się takiej akcji” –
skomentował p. Z. Gasz.
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Piechowiczanie – Piechowiczanom
Jako mała społeczność lokalna powinniśmy dbać o swoje Miasto i być sobie nawzajem życzliwi. Wydaje się to oczywiste,
zgodne z logiką, ekonomią i nauką kościoła. A jak jest? Proszę popatrzyć za okno lub
wyjść na miasto. Oto kilka przykładów.
1. System segregacji odpadów (za który płacimy jako członek Związku Gmin
Karkonoskich) pomaga obniżać koszty
każdemu z mieszkańców Piechowic. Na
dodatek sprzyja powtórnemu wykorzystaniu surowców. Kolorowe pojemniki na
stałe wpisały się w krajobraz Piechowic.
Niestety niektórzy traktują pojemniki jako
miejsce do wyrzucania wszystkich odpadków. Telewizor, wersalka i inne sprzęty
nie raz pokazywane były na zdjęciach
w Informatorze. Co kieruje osobami wyrzucającymi co popadnie? No chyba nie logika
bądź życzliwość?
Jako najlepszy przykład niech posłuży
widoczny na zdjęciu fotel, który przypłynął rzeką pewnego poranka pod budynek
Urzędu.
2. Kolejny przykład wzajemnej nieżyczliwości zauważyć można podczas planowania
inwestycji. Jak Państwo wiedzą w tym roku
modernizowana będzie Stacja Uzdatniania
Wody. Elementem modernizacji będzie wymiana części magistrali wodnej w Górzyńcu.
W związku z tym wystąpiliśmy do właścicieli

nieruchomości, przez które przebiega wodociąg, o zgodę na wejście na teren i wymianę rur. Niestety, jeden właściciel powiedział
nie, bo nie. Później zażądał odszkodowania znaczenie przekraczającego wartość
nieruchomości. Efekt -przebieg magistrali
wodnej należy przeprojektować. To czas
i pieniądze! A przecież dzięki wymianie skorzystają wszyscy, a szczególnie mieszkańcy
Górzyńca.
Inny przykład. Przy projektowaniu kanalizacji przez Pakoszów dochodzimy do
granicy pewnej nieruchomości. Właściciele najpierw dają zgodę za odszkodowaniem (odszkodowanie wyliczane jest przez
rzeczoznawcę), później informują, że nie
wyrażają zgody. Nie, bo nie. Znowu trzeba
przeprojektować trasę kanalizacji, a to nasze wspólne pieniądze. Całe szczęście, że
tak postępujących osób nie jest zbyt wiele.
3. Następny przykład z Michałowic, turystycznej perełki Piechowic. Jedzie rowerzysta, nagle dopada go szczekający pies. Na
całe szczęści jest i właściciel psa, miejscowy
starszy pan z wnuczkami. Na uwagę o pilnowaniu czworonoga rzuca długą wiązankę „łaciny” i znika w jednym z ośrodków wypoczynkowych. Czy tak mamy witać turystów? Cała
działalność promocyjna poszła na marne.
4. I na koniec chyba przypadek najsmutniejszy. Niestety, znowu pojawiły się anonimowe listy szkalujące niektórych mieszkańców Piechowic. To przykład wyjątkowo
złych obyczajów i niskiej kultury osobistej.
Szkoda, że nie wszyscy Piechowiczanie zdają
sobie z tego sprawę.
Myślę, że wzajemna życzliwość i zrozumienie bardzo by nam pomogły. Szczególnie, że żyjemy w małej społeczności,
w której Piechowiczanie Piechowiczanom
dobrze powinni życzyć co rano!
Zastępca Burmistrza
Krzysztof Raczek

Sezon na targi turystyczne rozpoczęty
• 11-15 marca 2009 r. w kompleksie wystawienniczym Messe w Berlinie, odbyła się jedna z
największych imprez targowych na świecie –
ITB Berlin. Uczestniczyło w niej w tym roku
– pomimo kryzysu – ponad 11 tysięcy wystawców ze 187 krajów. Nie zabrakło i udziału
naszej gminy, która w ramach porozumienia
o wspólnej promocji gmin karkonoskich
przedstawiła swoją ofertę w zakresie atrakcji
turystycznych oraz bazy noclegowej. Nie zabrakło nas również na targach w Jabloncu
nad Nisou, które to odbyły się z 18-22 marca
oraz na targach w Białymstoku.
• W ramach porozumienia z gminami karkonoskimi Gmina Piechowice zaprezentuje swoją
ofertę turystyczną w najbliższym czasie na stoisku promocyjnym na następujących targach:
GLOB w Katowicach, LATO w Warszawie i w
Galerii Dominikańskiej
• Na w/w targach były rozdawane nowe wydawnictwa zrealizowane ze środków miast i gmin
w ramach Porozumienia o wspólnej promocji.

Były to:
– polsko-niemieckie wydawnictwo „Karkonosze
Królestwo Ducha Gór– Das Riesengebirge –
Das Königreich des Rübezahl” oraz
– katalog atrakcji turystycznych, noclegów
z adresami bazy noclegowej – „Karkonosze –
Riesengebirge”
Wymienione wydawnictwa można otrzymać
bezpłatnie w punkcie Informacji Turystycznej
oraz w Urzędzie Miasta Piechowice – pok. 9,
lub w punktach IT lub referatach promocji
i turystyki okolicznych gmin. Zapraszamy turystów, gestorów bazy noclegowej i mieszkańców
do zapoznania się z tymi wydawnictwami.
• Już wkrótce ukaże się kalendarz imprez miejskich na rok 2009 Gminy Piechowice w formie drukowanej oraz coś specjalnego dla koneserów pocztówek – widokówka ze zdjęciem
obrazu „TAJEMNICZY LAS” wybitnego polskiego malarza tworzącego w Michałowicach
– Pawła Trybalskiego.
Radek Bieniek
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Rada
uchwali³a...

Zmiany budżetu na 2009 rok
Zmiany dotyczą zmniejszenia planów dochodów budżetowych o kwotę 6000 zł oraz zwiększenia dochodów budżetowych o 51 050 zł. Zwiększono również działalność pozostałą w opiece
społecznej o 10 000 zł. Kolejna zmiana dotyczy
zmiany klasyfikacji budżetowej środków gromadzonych i wydatkowanych z rachunku dochodów własnych.
Uchwała nr 222/XXXVII/09 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej
Piechowice na rok 2009.
Zamianę nieruchomości
Zamiana dotyczy terenu położonego w Piechowicach Dolnych między drogą wojewódzką,
czyli ul. Żymierskiego a ul. Różaną.
Uchwała nr 221/XXXVII/09 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie zamiany nieruchomości
Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość
położona w Michałowicach tj. działka nr 106,
która przeznaczona jest na poprawę warunków
zagospodarowania działki nr 105.
Uchwała nr 220/XXXVII/09 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Plan pracy Komisji Rewizyjnej
Komisja w I półroczu zaplanowała m.in. analizę materiałów dot. „Wspólnego Domu” oraz
zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta. Priorytetem pracy Komisji będzie przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Uchwała nr 224/XXXVII/09 z dnia 26 lutego
2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na I półrocze
Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych
Konieczność opracowania Strategii wynika z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Dokument ten charakteryzuje
w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji rozwiązujących kwestie społeczne.
Uchwała nr 225/XXXVIII/09 z dnia 26 marca
2009 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej
Piechowice na lata 2009-2013
Zmiany budżetu na 2009 rok
Zwiększono dochody o 600 000 zł w dziale
Transport i łączność z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z odbudową infrastruktury
drogowo-mostowej oraz zwiększono plan dotacji
przekazywanych z budżetu państwa o kwotę 25 904
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów. Zmniejszono natomiast dochody o kwotę 2000 zł w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w związku
ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej
w ulicy Norwida w Piechowicach”.
Uchwała nr 226/XXXVIII/09 z dnia 26 marca
2009 r.
Powołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Z uwagi na odwołanie dotychczasowego
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Lecha
Rębisza, Rada Miasta podjęła uchwałę powołującą na to stanowisko Rafała Mazura.
Uchwała nr 227/XXXVIII/09 z dnia 26 marca
2009 r.
Pełen tekst wszystkich uchwał przeczytasz na
stronie: http://piechowice.bip.pbox.pl/public/
Uchwały udostępnia także Biuro Rady Miasta w
godzinach pracy Urzędu Miasta
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Do Piechowic wpłynęły unijne
pieniądze
W numerze styczniowym IP z b.r.
w artykule „Niezakończona historia
jednego projektu”, informowałem
Państwa o prawie dwuletniej historii realizacji projektu Polska – Czechy pn.
„Tworzenie zintegrowanych polskoczeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania skutków
klęsk żywiołowych”. Dziś z satysfakcją
mogę napisać, że historia ta zakończyła się szczęśliwie!
20 marca 2009 r. dotarła do nas bowiem z Ołomuńca bardzo miła informacja o rekomendowaniu przez Komitet
Monitorujący tego projektu i będzie on
dofinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.
Prawie dwuletnie starania i ogrom
pracy włożony w przygotowanie i opracowanie projektu, którego Piechowice
są partnerem wiodącym, zostały więc
docenione przez osoby oceniające projekty unijne.
Całkowita
kwota
dofinansowania wynosi 828.117 € (ogólna wartość
projektu z wkładem własnym to około
952.334 €) i zostanie podzielona na
pięć gmin uczestniczących w projekcie.
Wartość projektu po stronie Gminy
Miejskiej Piechowice to kwota około
360 000 €.
W ramach projektu przewiduje się:

Długa droga wody
Aby zapoznać mieszkańców Piechowic z
procesem produkcji wody – krótki opis drogi,
jaką musi ona pokonać od ujęcia wody do naszych mieszkań.
I etap
Surowa woda z ujęcia powierzchniowego
na Małej Kamiennej w Górzyńcu poddawana
jest wstępnemu uzdatnianiu polegającemu na
zatrzymaniu frakcji pływających i wleczonych
w korycie rzeki i podwyższeniu pH. Woda
przepływa przez filtry żwirowe, które muszą
być utrzymywane w należytym stanie.
Codziennie dwóch pracowników dojeżdża
na ujęcie znacznie oddalone od centrum miasta, aby skontrolować stan zasuw, sit i filtrów,
a w czasie intensywnych opadów częstotliwość
wyjazdów się zwiększa. Co najmniej dwa razy
w tygodniu muszą być płukane filtry żwirowe.
Trzeba systematycznie sprawdzać teren ujęcia, bo jest to strefa ochronna i powinna być
dobrze strzeżona. Na ujęciu nie ma prądu,
używa się agregatu prądotwórczego do zasilania urządzeń technologicznych niezbędnych
do wstępnego uzdatniania wody.
II etap
Wstępnie uzdatniona woda „opuszcza” ujęcie wody w Górzyńcu i dopływa najpierw do

udział w Kiermaszu Baby Wielkanocnej i pozna walory turystyczne Piechowic.
Trwają także rozmowy ze Stowarzyszeniem
Centrum Rozvoje Česká Skalice z Upic na temat kolejnego projektu polsko – czeskiego dotyczącego ochrony mienia i zwiększenia
bezpieczeństwa mieszkańców. Obecnie przeprowadzane są konsultacje
w Ołomuńcu na temat możliwości pozyskania środków finansowych dla tego projektu, który przewiduje zakup
systemu monitoringu wizyjnego i lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych, nadajników bezprzewodowych
– dla poprawy wzajemnej komunikacji oraz udzielania informacji mieszkańcom, elektronicznych syren alarmowych. Dodam, że projektowane
i składane są także wnioski z innych
źródeł finansowania, np. z Regionalnego Programu Operacyjnego.
J. Bumażnik

– zakup nowego wozu strażackiego
– wyremontowanie trzech pomieszczeń w Ochotniczej Straży Pożarnej
– wyposażenie tych pomieszczeń
w meble oraz sprzęt komputerowy
–przeprowadzenie ćwiczeń straży
pożarnych z terenów gmin realizujących projekt
– przeprowadzenie szkoleń z zakresu monitorowania i zwalczania zagrożeń, korzystania z usług medycznych
i organizowania pomocy socjalnej
o raz wsparcia psychologicznego dla
osób dotkniętych żywiołem
Mam nadzieję, iż jest to dobry początek naszych sukcesów w pozyskiwanie środków unijnych z EWT. Przygotowywane są bowiem inne projekty, m.in. z Gminą Upice, dotyczące rozwoju turystycznego obu gmin a
obejmujące budowę boiska
wielofunkcyjnego
po stronie czeskiej i budowę na stadionie miejskim obiektu o charakterze turystyczno- sportowo-rekreacyjnym po
stronie polskiej. W najbliższych dniach do Piechowic przyjedzie piętnastoosobowa delegacja
z Czech, która weźmie Prace nad projektem omawiano w polsko-czeskim gronie
komory połączeniowej obiektu podziemnego,
a następnie kierowana jest grawitacyjnie pod
ciśnieniem do urządzeń technologicznych
ZUW
III etap
W Zakładzie Uzdatniania Wody wstępnie
uzdatniona woda trafia na filtr siatkowy –
i jest to Io prefiltracji , następnie po zredukowaniu ciśnienia na filtry tarczowe – i jest to
IIo prefiltracji. Teraz podawana jest ciśnieniowo na cztery filtry żwirowe-ciśnieniowe stanowiące IIIo filtracji.
Przed IIIo filtracji odbywa się dozowanie
roztworów chemicznych (chlorku wapnia w
celu podwyższenia twardości do warunków
normatywnych, ługu sodowego w celu korekty
pH, glinianu sodu w celu koagulacji wody)
Uzdatniona w ten sposób woda – po przejściu przez filtry żwirowe – IIIo filtracji poddawana jest dezynfekcji za pomocą 5 % podchlorynu sodu, następnie dopływa do zbiorników wyrównawczych.
Dozowaniem w/w środków (których koszt
zakupu jest znaczny) zajmują się przeszkoleni
pracownicy, którzy w zależności od warunków atmosferycznych wpływających na jakość
wody na Małej Kamiennej (tj. na ujęciu wody)
dyżurują w ZUW od kilku do kilkunastu razy
na dobę
IV etap
Z Zakładu Uzdatniania Wody uzdatniona

woda grawitacyjnie odpływa, zasilając poprzez
podłączenie do istniejących sieci wodociągowych: DN 300mm i DN 250 mm. (które wymagają stałej bądź okresowej konserwacji)
odbiorców miasta Piechowice. Tu trzeba dodać, że za każdy metr wody pobranej z Małej
Kamiennej odprowadzana jest zgodnie z ustawą opłata środowiskowa.
W trosce o poprawę jakości wody od drugiej połowy 2007 r. prowadzone są przez pracowników Politechniki Wrocławskiej prace
badawcze nad technologią uzdatniania wody
i automatyzacją tego procesu. Bowiem, tak jak
pisaliśmy w IP z września 2008 r., przed wybudowaniem ZUW takiej technologii nie opracowano.
W b.r. w budżecie miasta zarezerwowano
środki finansowe na realizację wniosków wynikających z badań pracowników Politechniki
Wrocławskiej, co daje nadzieję, że w przyszłości woda w naszych kranach będzie idealna.
Reasumując:
1. Od ujęcia wody w Górzyńcu do kranów
w naszych domach „droga” wody jest długa
i wcale nie tania.
2. Aby polepszyć jakość wody trzeba zautomatyzować technologię jej uzdatniania
3. Pod rozwagę Państwa pozostawiamy pogląd, że „woda w Piechowicach powinna
być tania, bo mamy ją za darmo – z rzeki”.
opr. na podstawie materiałów KSKiW
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KULTURA W LICZBACH
W naszym małym mieście nie ma wielu instytucji kultury, co nie znaczy, że jesteśmy kulturalną pustynią. Działalnością
kulturalną zajmują się instytucje prywatne
oraz Piechowicki Ośrodek Kultury. Mieszkańcy Piechowic podobnie jak innych okolicznych gmin sięgają po ofertę kulturalną
pobliskiej Jeleniej Góry.

Piechowice znane z teatrów,
obrazów, szkła i muzyki
Swoje miejsce w życiu miasta mają 3
prywatne teatry z Michałowic: Cinema,
Nasz i Maska. Już wkrótce, w maju Teatr
Cinema zorganizuje drugą edycję Festiwalu Muzyki Teatralnej. Teatr Maska natomiast bawił mieszkańców na ostatnim
Kryształowym Weekendzie i Śniegobawie.
Teatr Nasz wreszcie znany jest z cotygodniowych, regularnych spektakli kabaretowych w prawdziwej teatralnej scenerii.
Ale przecież Michałowice to także prywatna galeria sztuki Pawła Trybalskiego.
W centrum Piechowic działają 2 pracownie szklarskie Małgorzaty Sztabińskiej
i Marcina Zielińskiego, które współtworzą
wizerunek naszego miasta, odwołującego
się także do tradycji szklarskich. Piechowicką muzykę reprezentują 4 zespoły: kapela „Defect” grająca melodyjnego rocka,
zespół dziecięcy „Kolorowe Nutki” (przy
Szkole Podstawowej), band młodzieżowy „Three Star” oraz zespół śpiewaczy
„Szklarki”, odwołujący się do folku. W zawieszeniu pozostaje działalność zespołu

„13 poziomo”, ponieważ jego członkowie
wyjechali na studia.

Resztę ma zapewnić POK
Nasz jedyny ośrodek kultury utrzymywany ze środków gminy prowadzi głównie
działalność w samej siedzibie, a dodatkowo zajmuje się organizowaniem imprez
plenerowych. POK proponuje ofertę dla
dzieci, dorosłych, rodzin, a ponadto udostępnia miejsce na potrzeby klubów (Klub
Seniora, 2 kluby trzeźwościowe, klub brydżowo-szachowy, zespoły muzyczne), stowarzyszeń (np. ZHP, Stow. Piechowice)
oraz firm edukacyjnych (nauka języków
obcych, kursy prawa jazdy). W 2008 r.
odbyło się w POK 427 spotkań w ramach
zajęć własnych, w tym: plastycznych, muzycznych oraz tanecznych. Ostatnio popularne są kursy komputerowe dla dorosłych. Jednak najważniejsze i najbardziej
frekwencyjne imprezy coroczne POK
to: Śniegobawa, Dzień Kobiet, Dni Baby
Wielkanocnej, Dzień Dziecka, Kryształowy
Weekend, Zabawa Pod Chmurką, Dzień
Niepodległości, oraz ferie zimowe i letnie
dla dzieci. Niektóre wydarzenia kulturalne proponują również stowarzyszenia.

W budynku POK, który mijamy
codziennie
Siedziba POK, pomimo widocznych
śladów wieloletnich zaniedbań na zewnątrz i niefunkcjonalnej architektury
wnętrza (brak udogodnień dla niepełno-

Mijają terminy zapłaty
Przypominamy o obowiązujących w tym roku stawkach
podatków i opłat lokalnych.
Opłata za posiadanie psa w 2009 roku wynosi 26 zł roczne.
Jeżeli obowiązek opłaty powstaje po 30 czerwca wynosi ona 13
zł. Posiadacz psa jest zobowiązany uiszczać opłatę bez wezwania
do 15 marca roku, za który przypada opłata lub w ciągu 14 dni od
wejścia w posiadanie psa. Opłatę należy wnosić w kasie Zakładu
Usług Komunalnych w Piechowicach ul. Boczna 15.
Jednocześnie informujemy, że opłaty od psa nie pobiera się
od:
– osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania
jednego psa,
– osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
– podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów,
– dnia 15 marca minął termin płatności I raty podatku od
nieruchomości oraz podatku rolnego,
– dnia 31 marca minął termin dokonania opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntu. Należność tą należało wpłacić bez wezwania ze strony urzędu,
– dnia 15 lutego minął termin wpłaty I raty podatku od środków transportu.

sprawnych, dużo schodów i progów) od
niedawna ma kilka ładnych pomieszczeń
Galerii „Cztery Pory Roku”. Ostatnio
można było obejrzeć tam obrazy Anny
Wójcik malarki z Górzyńca , w przygotowaniu jest wystawa prac Heleny Krawczyk
„Obrazy igłą malowane”, która czynna będzie od 4 do 24 kwietnia 2009 r.
Na parterze POK mieści się punkt informacji turystycznej (czynny do godz.
16). Jeśli ktoś jedzie na wakacje, do rodziny, na spotkanie i pragnie pochwalić się
swoimi Piechowicami, może z punktu IT
pobrać materiały reklamowe miasta. Jeśli
ktoś z naszych gości chce dowiedzieć się,
gdzie można coś zwiedzić czy załatwić pilne
sprawy (skorzystać z dentysty, zatankować
samochód, kupić pamiątkę, przekąsić coś)
odeślijmy go na stronę internetową www.
piechowice.pl albo właśnie do informacji
turystycznej w POK (tel. 075-76 17 201).
Według szacunków POK, w ubiegłym roku
udzielono ponad 1000 informacji (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną).
Ważnym miejscem w POK jest biblioteka z czytelnią internetową (3 stanowiska).
Do biblioteki zapisanych jest 427 czytelników (ok. 6,5% mieszkańców miasta), którzy w minionym roku wypożyczyli 10 tys.
książek. Biblioteka jest nieźle wyposażona
(30 tys. książek), stale dokupuje nowości
(271 pozycji w ub. roku), jednak prowadzi
bieżącą prenumeratę tylko 6 tygodników
i miesięczników. W bibliotece POK możemy zapoznać się też z kroniką miejską,
prowadzoną od połowy lat 60-ych i zawierającą zdjęcia z najważniejszych wydarzeń
Piechowic (może ktoś rozpozna siebie czy
swoją rodzinę na fotografii sprzed lat).
Oprac. A. Kalisz, [mkam]

Szklarki w konkursie

Wciąż można głosować w konkursie Polskiego
Radia Wrocław Lista Przebojów Ludowych na
piechowicki zespół Szklarki.
Głosowanie odbywa się poprzez wysłanie
SMS-a na numer 7160 o treści PRW KAPELA
„SZKLARKI” (koszt 1,22 zł).
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Co zrobić z nazwami ulic, które odziedziczyliśmy po poprzednim ustroju?

KŁOPOTLIWI PATRONI
Strona lepiej wygląda
Miejska strona internetowa www.
piechowice.pl zyskała nową, wiosenną
szatę graficzną. Zapraszamy do odwiedzin!

Pomoc dla Michałka
Pomóż Michałkowi – prosimy przekaż 1% podatku na walkę z jego chorobą wpisując w deklaracji PIT: „Fundacja na ratunek dzieciom z chorobom nowotworową” KRS 0000086210.
Z dopiskiem Dla Michała Bohonosa.

Malowali piasanki
W Piechowickim Ośrodku Kultury
w marcu trzykrotnie zorganizowano
warsztaty nauki zdobienia pisanek
techniką woskową. Zajęcia prowadziła mistrzyni w zdobieniu pisanek woskiem – Krystyna Kowalik.

Panie świętowały
Piechowicki Ośrodek Kultury
i Klub Seniora zorganizował Dzień
Kobiet, który uatrakcyjniły ciekawe
występy artystyczne. Gromkie brawa
zebrał zespół „Hayat” oraz „Szklarki” ,
a największym uznaniem została obdarzona Natalia Kuczek – solistka grupy
„Three Star”.

Nowości w bibliotece
Miejska Biblioteka zaprasza wszystkich chętnych do zapoznania się
z nowościami wydawniczymi. W tym
miesiącu biblioteka poleca: Carlos
Ruiz Zafon „Gra anioła”, Małgorzata
Kalicińska „Miłość nad rozlewiskiem”,
Wojciech Cejrowski „Rio Anaconda”,
Jean-Marie Gustave Le Clezio „Urania”, Marek Perzyński „Arystokraci
i ich niezwykłe zamki, dwory i pałace
na Dolnym Śląsku”.
Biblioteka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 9.0017.00, a w piątki od 9.00- 14.00. Informacje pod nr tel. 075 76 17 201 lub
e-mail: biblioteka@piechowice.pl

Po 1989 r. prawie wszystkie miasta
zmieniły patronów ulic kojarzących się
z PRL. Na tabliczkach w ich miejsce
pojawiły się inne postacie, niektóre
miasta wybrały nazwy obojętne, nie
odnoszące się do postaci historycznych. W nielicznych miejscowościach
wciąż jeszcze ulice sławią bohaterów
PRL. Tak jak i u nas.
Zmieniać, czy nie zmieniać – to
jest pytanie. Radny Leszek Maraś jest
zwolennikiem zmian: – Zacznijmy od
jednej ulicy, np. Świerczewskiego. Z czasem
można zmienić nazwy też innych ulic. Jest
u nas sporo mieszkańców, którzy ucierpieli
w wyniku komunizmu, niektórzy byli na
Syberii. Dla nich dotychczasowe nazwy to
policzek. Trudno znaleźć obrońcę niechlubnych nazw. Nikt nie ujmuje się
za postaciami widniejącymi na tabliczkach. Niektórzy jednak podchodzą do
sprawy praktycznie: Zmienić nazwy
można, ale kto zapłaci za zmiany? Bo
do wymiany pójdą: dowód osobisty,
prawo jazdy, księgi wieczyste, pieczątka, umowy… A przecież to kosztuje
i wymaga czasu, nikt mieszkańcom
tego nie odda.
Ewentualna zmiana objęłaby ulice:
Buczka, Nowotki, Świerczewskiego,
Aleksandra Zawadzkiego, Michała
Żymierskiego i 22 Lipca, a być może
także 1 Maja. Aleksander Zawadzki
– przypomnijmy – to głowa państwa

z lat 60-ych, ale tak samo nazywał się
też XIX-wieczny profesor przyrody, który interesował się genetyką.
Dlatego jego nazwisko nie razi tak ewidentnie, jak nazwiska innych patronów – wojskowych związanych z Armią
Czerwoną czy działaczy komunistycznych.
Akceptowany jest patronat
1 Maja, choć dziś nie ma już tego propagandowego charakteru co dawniej
– dzień ten pozostaje jednak świętem
państwowym. Inaczej natomiast jest
z 22 Lipca – świętem manifestu lubelskiego, który dał ustrojowe założenia
Polsce Ludowej. Ta nazwa kojarzy się
chyba raczej negatywnie, zaś jej obecność powoduje, że Piechowice wydają
się swoistym skansenem, w którym zamarły dawne czasy.
– Główna ulica naszego miasta zasługuje na imię Jana Pawła II, a wśród
patronów pozostałych ulic widziałbym
naszych honorowych obywateli. Na przykład Krzeptowskiego – postuluje radny
Maraś. – W przyszłym roku nie będzie już
obowiązku meldunkowego, może łatwiej będzie przekonać mieszkańców do zmian.
Burmistrz dostrzega problem nazw:
– Trzeba zapytać mieszkańców, co myślą
o zmianach. Nic nie może być uczynione
wbrew woli większości zainteresowanych
osób – mówi Z. Grabias-Baranowska.
Ostateczną decyzję podejmą radni
w drodze uchwał, bo na ustawę, która
rozwiązywałaby kłopot w całej Polsce
prawdopodobnie długo poczekamy.
M. Kamiński

Zebrali odpady
27 marca została przeprowadzona
zbiórka odpadów wielkogabarytowych
tj. mebli, złomu itp. za wyjątkiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbiórka „gabarytów” dotyczyła wyłącznie osób posiadających aktualną umowę na wywóz odpadów komunalnych
z jednym z przedsiębiorstw: „SIMEKO”,
MPGK, PKS „TOUR”, które to firmy
nieodpłatnie odebrały w/w odpady.

Małgorzacie Miliszkiewicz i jej córce Ani nie przeszkadza nazwa ulicy 22 Lipca
Redakcja „Informatora” prosi Państwa o zgłaszanie opinii w tej sprawie bezpośrednio na adres: opinie@piechowice.pl lub za pośrednictwem radnych. Zastrzegamy
możliwość publikacji najciekawszych opinii na łamach „Informatora”
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• • • Piechowiczanie o sobie i o Piechowicach • • •

MALARKA I MATEMATYCZKA
Rozmowa z Anną Wójcik – mieszkanką Górzyńca – autorką wystawy pt. „Róża” w piechowickiej Galerii „Cztery Pory Roku”
Jeszcze kilka dni temu można było podziwiać Pani obrazy na wystawie „Róża”,
podobno wiele osób dopiero wtedy dowiedziało się o Pani twórczości artystycznej.
Tak to prawda, wielu mieszkańców
Piechowic oglądając wystawę pytało, czy
to naprawdę moja twórczość. Widziano
we mnie przede wszystkim korepetytora
matematyki i dopiero wystawa ukazała
mnie jako malarkę. Paradoks polega na
tym, że ci, którzy wiedzą o moim zamiłowaniu do malowania, nie wiedzą o mojej pasji do matematyki i odwrotnie.
Jaką techniką najchętniej Pani maluje
i jakie motywy najczęściej pojawiają się w
Pani twórczości?
Uprawiam malarstwo olejne na płótnie, czasami na desce pilśniowej. Co do
motywów, to są to kwiaty – szczególnie
róże – bardzo często „Skalny Tunel”
z trasy do Michałowic.
Róża to bez wątpienia piękny kwiat, ale
co takiego jest w tych kwiatach, że właśnie
to one zdobyły Pani szczególne względy?
Moje życiowe motto brzmi: „Róża to
piękno życia naznaczone cierniem codzienności”. Myślę, że w słowach tych
zawarta jest odpowiedź na powyższe pytanie.
„Róża jest jak życie, pięknie wygląda,
ale ma kolce”.
A dlaczego „Skalny Tunel”?
Bo jest to w moim odczuciu najbardziej urokliwe miejsce w Piechowicach.
A inne miejsca, które Pani lubi w Piechowicach?

Sprzedaż DREWNA

KOMINKOWEGO
oraz

OPAŁOWEGO

TEL. 601 543 628

Bardzo lubię Bobrowe Skały i wrzosowiska na żółtym szlaku w stronę Zakrętu Śmierci. Mamy naprawdę wiele
pięknych miejsc w Piechowicach!
Czy Piechowice to dobre miejsce do życia i pracy twórczej?
Oczywiście, Piechowice – Michałowice stwarzają szczególny klimat do
twórczości. Zawsze podkreślam Piechowice – Michałowice, dlatego, że
mój ulubiony „Skalny Tunel” jest tam
położony. Powtarzam swoim uczniom,
że każdy powinien mieć swój świat, odskocznie od codzienności i Piechowice – Michałowice mają ten klimat, to
coś specyficznego, unikalnego. Sama
do końca nie potrafię tego nazwać – to
jest to coś. Kolejny plus to, że z Piechowic mamy blisko w każdą stronę, to takie swoiste centrum turystyczne – i na
Wodospad Szklarki blisko, i na Bobrowe Skały blisko, i do Szklarskiej Poręby
blisko i na Chojnik…
Czego nie chciałaby Pani malować?
Nie maluję portretów.
Ile stworzyła Pani obrazów, liczy je
Pani?
Przyznam szczerze, że nie wiem, ile
ich już namalowałem. Z pewnością
kilkaset. Wiem natomiast, że niektóre
z nich np. obraz niebieskiej róży są
w tak odległych zakątkach świata jak Jamajka. Pewien kolekcjoner moich prac
ma swoją galerię w Nowym Jorku.
Czy maluje Pani w jakichś określonych
porach dnia, albo według jakiegoś harmonogramu?
Maluję, kiedy mam na to ochotę,
w wolnych chwilach i tylko wtedy, kiedy czuję taką potrzebę. Nie trzymam
się sztywnych ram, np. tylko rano,
w południe czy wieczorem. Maluję dla
atmosfery i dla przyjaciół. To musi być
ten impuls…
W Pani domu panuje niepowtarzalna
atmosfera, w pokoju, w którym siedzimy,
czuję się jak w galerii…
Faktycznie coś w tym jest. Obrazy
jak widać – wiszą wszędzie. Na święta
mój dom jest pełen odwiedzających
mnie uczniów, nawet w Wigilię przeżywam prawdziwe oblężenie. To bardzo
miłe, atmosfera jest naprawdę rodzinna, często wspominamy dawne czasy.

Mało tego. Uczniowie, którzy są gdzieś
w świecie wysyłają mi maile, wczoraj
dostałam maila od byłego ucznia, który obecnie mieszka w Chicago. Wiele z moich obrazów przedstawiających róże kojarzy mi się z konkretnym
uczniem, tych obrazów nikomu ani
nie oddam, ani nie sprzedam. Są dla
mnie bezcenne.
Malarstwo i matematyka – skąd te
dwie pasję?
Maluję od dziecka, mój dziadek zaraził mnie i malarstwem, i matematyką
(Pan Józef Międzybrodzki – założyciel,
nauczyciel i pierwszy dyrektor Szkoły
Podstawowej w Piechowicach – red.).
Dziadek zaszczepił mi te pasje za młodych lat i tak już pozostało…
A czy matematyka łączy się w jakiś
sposób z malarstwem?
„Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita niewiadomo kiedy i jak” –
taką sentencję Jeana Fabre w tym pamiętniku zostawił mi mój były uczeń
i to jest ta cienka linia łącząca naukę
ze sztuką.
A tu jest wpis byłego Pani ucznia Bogdana Zapotockiego „Pani sprawia, że w każdym z nas ten kwiat pięknie zakwita…”
Serdecznie dziękuję za rozmowę, rozmawiał Radek Bieniek – były uczeń.
Anna Wójcik – od urodzenia
mieszkanka Piechowic, córka Stanisława Capały nauczyciela-polonisty,
który wykształcił kilka pokoleń piechowiczan, wnuczka pierwszego dyrektora szkoły podstawowej w Piechowicach – Józefa Międzybrodzkiego. Absolwentka Liceum Sztuk
Pięknych im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu.
Syn Kamil – wielbiciel piłki nożnej, córka Monika – studentka
V roku „Kształtowania terenów zieleni” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.
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Wiosenne inwestycje
Przetarg ogłoszony

Ogłoszono przetarg na remont ulicy Szklarskiej i położonego obok parkingu (na zdj.) oraz na remont odcinka
ul. Tysiąclecia. Prace będą wykonywane w pierwszej połowie bieżącego roku ze środków uzyskanych z MSWiA
(80%) i ze środków miasta (20%).

Nowe energooszczędne
lampy przy ul. Piastów

Powstanie pierwszy w mieście parking z prawdziwego
zdarzenia. Odbudowana zostanie, przypominająca teraz tor przeszkód, ulica Szklarska umożliwiająca dojazd
do kilku posesji i łącząca ul. Żymierskiego z Kolejową.
Bezpieczniejsze będzie również trasa na odcinku ul.
Tysiąclecia, którą dzieci idą do szkoły podstawowej. Koszt
w/w robót to około 800 tys. zł.

Po ul. Żymierskiego (rok 2007) i ul. Nadrzecznej (rok
2008) także ul. Piastów (na zdj.) otrzyma energooszczędne lampy oświetleniowe. Ich montaż nie tylko spowoduje
oszczędności w kasie miasta, ale i poprawi komfort życia
jej mieszkańców. Zadanie wykonywane jest w ramach porozumienia, które obejmuje wymianę w b.r. ponad 300
punktów świetlnych i montaż kilkunastu nowych punktów
świetlnych, m.in. trzech przy ul. Polnej.

Będzie plac zabaw

Już wkrótce w tym miejscu (na zdj.) powstanie plac zabaw,
który zaspokoi potrzeby najmłodszych mieszkańców naszego
miasta. Ustawione zostaną nowoczesne atestowane zabawki
przestrzenne dla dzieci w różnym wieku, a teren zostanie
ogrodzony. Jeżeli prace będą realizowane zgodnie z planem,
plac zostanie oddany do użytku 1 czerwca w Dniu Dziecka.
Koszt przedsięwzięcia ze środków własnych gminy to ponad 30 tys. zł.

Podziękowanie

PORADY I SPOTKANIA

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach składają
serdeczne podziękowania

W Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym
się w Piechowickim Ośrodku Kultury każdy potrzebujący pomocy może ją uzyskać:
• Osobiście
– poniedziałek godz. 15.00- 17.00, korzystając z porady psychologa:
– wtorek godz. 15.00-19.00, uczestnicząc w spotkaniu indywidualnym lub
grupowym
• Telefonicznie pod numerem
075/76-11-130 lub
– 601-565-844 tel. kom. psychologa
– 667-755-111 tel. kom. terapeuty

Firmie Polcolorit z Piechowic
za nieodpłatne przekazanie płytek ceramicznych na remont
szatni przy sali gimnastycznej w szkole

Miejsca kolportażu „Informatora Piechowickiego”
– Urząd Miasta Piechowice,
– kiosk przy przystanku Kolorowa,
– kiosk przy przystanku Urząd Miejski,
– sklep spożywczy P. Hibner,
– sklep spożywczy P. Bieniek,
– sklep obuwniczy P. Kamińskich,
– sklep spożywczy P. Janowskich,
– sklep spożywczy „U Maniusia”,
– sklep spożywczy „Małe Delikatesy”,
– piekarnia „UliJanka” Państwa Klejpsów,
– sklep spożywczy koło zakładu byłej „Karelmy”,

– sklep spożywczy w Pakoszowie,
– sklep spożywczy w Piastowie,
– sklep Dora w Górzyńcu,
– sklep „U Wojtka” w Piechowicach Górnych,
– sklep spożywczy Vinico w Michałowicach,
– Carrefour Express,
– placówki oświatowe: szkoła podstawowa,
przedszkola, gimnazjum
– Piechowicki Ośrodek Kultury
– Przychodnie lekarskie
– sklep spożywczy, ul. Kościuszki

Klub Abstynenta „Eden“ zaprasza:
• poniedziałek godz 18.00 spotkania klubowe;
• środa godz. 17.00 grupa AL.-ANON;
• czwartek godz. 18.00 grupa AA;
• piątek godz. 17.00-20.00 spotkania
otwarte dla wszystkich z problemem
uzależnienia i współuzależnienia.

ZAPRASZAMY!
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ZAPISY DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH
w PIECHOWICACH – od 16.03 do 15.04.2009 r.
Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać z placówki, wypełnić i złożyć do 15 kwietnia.

NASI ABSOLWENCI SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI DO SZKOŁY
ZAPEWNIAMY:
– dobrą zabawe w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
– wysoko wykwalifikowaną kadrę
– nowoczesne metody nauczania
i wychowania
– smaczne i urozmaicone posiłki
PRZYJMUJEMY ZAPISY
DO GRUP:
STARSZAKI – dzieci 6- letnie
ŚREDNIAKI – dzieci 5- letnie
MALUSZKI – dzieci 3-4 letnie
DDZIAŁ ŻŁOBKOWY – dzieci od
1 roku do 3 lat
ZAJĘCIA DODATKOWE:
– języki obce
– zajęcia z logopedą

– religia
– terapia pedagogiczna
– rytmika
– gimnastyka korekcyjna
– zajęcia taneczne
– koncerty, teatrzyki, wycieczki
– współpraca z instytucjami lokalnymi
– zajęcia otwarte dla rodziców
– spotkania ze specjalistami i ciekawymi ludźmi
– uroczystości, pikniki i wycieczki rodzinne
– cykliczne konkursy

U NAS TWOJE DZIECKO BĘDZIE SZCZĘŚLIWE,
ZADOWOLONE, BEZPIECZNE
PRZYJDŹ, ZOBACZ NASZE PRZEDSZKOLE
ul. NADRZECZNA 1 • tel. 76-12-271
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Kolarze Lechii Piechowice
w Hiszpani
Zawodnicy KS Lechia na przełomie lutego i marca przebywali na zgrupowaniu
treningowym w hiszpańskiej miejscowości
Calpe na wybrzeżu Costa Blanca (2500 km
od Piechowic).

Panują tu znakomite warunki do treningów – w ciągu dnia temperatura oscyluje wokół 20 st. C. Z tego powodu ten
region kraju Basków jest rajem dla cyklistów. Kolarski trening
urozmaicało ukształtowanie terenu. Płaskie i kręte trasy wzdłuż wybrzeża
przeplatały się z górskimi serpentynami (nawet
do wys. 1200 m n.p.m.).
Treningi zaczynały się
codziennie przed południem i trwały ok. 3-4
godzin. Regenerację po
treningach ułatwiały znakomite warunki hotelowe
(m.in. jacuzzi, sauna, masaż wodny).
Na zgrupowaniu przeZawodnicy liczą na dobre miejsca w wyścigach w tym
bywali m.in.: juniorzy

sezonie

– Kacper Kozioł, Tomasz Starzyk, orlicy –
Artur Miazga, Marcin Jabłoński, Krzysztof
Baran, elita – Jakub Danielski, Adam
Drahan oraz jedyna kobieta w tym gronie
– Ola Rokita.
W tym samym czasie w tym samym
hotelu co piechowiccy cykliści przebywał
Marek Galiński, z którym nasi zawodnicy
mogli potrenować i skorzystać z cennych
wskazówek.
***
Skompletowano również cały skład
grupy kolarskiej MTB Lechia Piechowice
na sezon 2009. W drużynie znajdują się
obecnie najlepsi młodzi polscy zawodnicy. Trenerem jest Michał Krawczyk –
były szkoleniowiec kadry narodowej oraz
grup zawodowych (m.in. CCC, JBG2).
Sponsorami teamu są: firma Polsport
z Częstochowy – dystrybutor rowerów
Jamis, Quest – producent odzieży sportowej z Jeleniej Góry, Wepa – fabryka papieru z Piechowic, Hotel Las, APC Presmet,
firma Metal z Piechowic, oraz Galiński
Bike School – szkoła kolarstwa górskiego,
a także kilka innych firm.

W znakomitej kondycji

Natalia mistrzynią Dolnego Śląska

Wielkim sukcesem zakończyła sezon zimowy
Ewa Szmel, która 28 marca w Mistrzostwach Polski
amatorów w biegach narciarskich zajęła I miejsce
(open kobiet). – Szczęście
przyniósł mi numer 51,
z którym chwilę wcześniej zwyciężyła Justyna
Kowalczyk – mówi uradowana Ewa.
Razem z Małgorzatą
Polańską (obie KS Lechia)
wzięły wcześniej udział w kilku dużych zawodach
w narciarstwie biegowym. Wystartowały w Izerskiej
Pietdziesiatce, Biegu Piastów oraz w Biegu Skadi
Loppet w Niemczech. We wszystkich biegach zajęły wysokie pozycje wśród kobiet w swoich kategoriach wiekowych. Już wkrótce obie zawodniczki rozpoczną starty
w biegach długodystansowych (tym razem już jednak
bez nart). Wiele pań, a także panów zazdrości kondycji
piechowiczankom!

Natalia Taterka, uczennica klasy V b Szkoły Podstawowej nr 1
w Piechowicach, zdobyła mistrzostwo Dolnego Śląska w biathlonie
wśród szkół podstawowych. Zawody odbyły się 25 lutego w Jakuszycach.
Nasza reprezentantka najszybciej pobiegła i bezbłędnie strzelała.
Natalia pierwsze kroki na nartach stawiała mając pięć lat. Miłość
do biegania na nartach zaszczepiła w niej mama, Izabela Daniło,
wieloletnia reprezentantka Polski w biathlonie. Regularne treningi
Natalia rozpoczęła w zerówce, uczestnicząc w zajęciach działającego
przy szkole UKS Krokus. Na sukcesy Natalii nie trzeba było długo czekać, gdyż już w klasach I-III dzielnie walczyła w zawodach narciarskich
i biathlonowych, zajmując miejsca najpierw w pierwszej dziesiątce,
a potem na podium. Dziewczynka wytrwale rozwijała swe umiejętności
sportowe pod okiem p. Eweliny Jedziniak, nauczycielki wychowania
fizycznego i trenerki. W dążeniu do sukcesu mocno wspierała Natalię mama – Izabela.
Serdecznie gratulujemy tak
świetnego wyniku i czekamy
na kolejne sukcesy Natalki.
Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes UKS KROKUS
Ewelina Jedziniak
i Dyrektor Szkoły
Podstawowej Nr 1
w Piechowicach
Natalia na najwyższym stopniu podium

Wybiegali wicemistrzostwo
W dniach 19-20.02.2009 na jakuszyckiej polanie odbyły się
Dolnośląska Gimnazjada oraz Igrzyska Młodzieży Szkolnej w
Narciarstwie Biegowym. Uczniowie z Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Piechowicach: Piotr Skowron, Adrian
Cheba, Paweł Mołczan i Arkadiusz Słupek w Dolnośląskiej
Gimnazjadzie zajęli II miejsce uzyskując tym samym tytuł wicemistrzów Dolnego Śląska. W biegach indywidualnych rozgrywanych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej zajęli również
wysokie lokaty: II miejsce P. Skowron, III miejsce A. Cheba,
IV miejsce P. Mołczan. Na gratulacje zasługuje również 41.
pozycja młodziutkiego zawodnika Arkadiusza Słupka.

Sukces Oskara
6-letni
Oskar
Kłyszyński
z
Przedszkola Samorządowego nr
2 był najmłodszym uczestnikiem
Karkonoskiego Biegu Narciarskiego.
Zajął w nim 31 miejsce w grupie
chłopców klas 1-3 szkoły podstawowej. Jako najmłodszy w całej stawce
Oskarek udzielił krótkiego wywiadu
dla Radia Wrocław.
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
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Hala sportowa pod
właściwym nadzorem
Od 1 stycznia 2009 r. hala sportowa, która od czasu
jej powstania z niezrozumiałych względów przypisana
była do Urzędu Miasta zarówno jako obiekt, jak i pod
względem obsady kadrowej, przeszła pod zarząd szkoły
podstawowej.
Tym samym stała się częścią majątku tej placówki, co
znalazło zapis w statucie szkoły i w dokumentach urzędu.
Aktualnie dyrektor szkoły jest osobą odpowiedzialną za
całokształt działalności hali, począwszy od obsady kadrowej po rozliczenia finansowe. Zlikwidowany został etat
kierownika hali, w zamian dyrektor szkoły zatrudnił dwu
instruktorów sportu, którzy wypracowując po pół etatu
prowadzą zajęcia, organizują turnieje i imprezy sportoworekreacyjne, zajmują się stroną internetową i wykonują
inne czynności związane z funkcjonowaniem hali.
Powyższe zmiany dokonane zostały z myślą o uporządkowaniu sytuacji prawnej hali położonej na terenie będącym od 2002 r. w zarządzie szkoły podstawowej i usprawnieniu jej funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia bezpłatnej dostępności do hali dla różnych grup mieszkańców naszego miasta. Dodać trzeba, że
zmiany te nie spowodowały zwiększenia kosztów utrzymania hali, która utrzymuje się z własnych środków finansowych, o czym obszerniej w kolejnym numerze IP.
Wszelkie uwagi dotyczące pracy hali sportowej zgłaszać
można do inspektora ds. sportu i promocji miasta (tel.
075 75 48 909) oraz dyrektora szkoły, także drogą elektroniczną – opinie@piechowice.pl. Zapraszamy do korzystania z usług hali – na plakacie obok oferta darmowych
zajęć dla mieszkańców.

Więcej – www.halapiechowice.prv.pl

PIECHOWICE FUTSAL CUP 2009
ROZSTRZYGNIĘTY!
W Piechowicach 7 marca już po raz drugi odbył się turniej
piłki nożnej halowej o Puchar Burmistrza Miasta Piechowice
–„Piechowice Futsal Cup vol. 2”.
Tegoroczna edycja była jednak szczególna i miło zaskoczyła organizatorów ze względu na liczbę chętnych. 15 drużyn
stanęło w szranki o jedyny w swoim rodzaju puchar, przygotowany przez artystę Marcina Zielińskiego.
Do Piechowic przyjechały drużyny z okolicznych miejscowości, ale nie tylko gdyż gościliśmy również księży z Diecezji
Legnickiej, którzy pokazali naprawdę dobry i szybki futsal.
Zwyciężyła drużyna z Jeleniej Góry- Team Jelenia pokonując w finale piechowicką Maracanę 3:1, a w meczu o trzecie
miejsce bramkę na wagę dogrywki strzelono na dwie sekundy przed końcem meczu, co jak się później okazało po rzutach karnych dało jeleniogórskiej CO Cumbers miejsce na
podium.
Zawodnicy i organizatorzy
–
Hala
Sportowa
w Piechowicach
i Urząd Miasta
Piechowice zgodnie orzekli, że ze
względu na rosnącą popularność
turnieju w przyszłych latach będą
kolejne edycje, na
które już teraz zapraszamy.
Piechowiczanie w akcji

Grali w szachy i brydża
IV Mistrzostwa Piechowic w brydżu sportowym i szachach szybkich odbyły się już po raz czwarty – 6 i 7 marca. Pomieszczeń użyczył nam gościnny Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach, za co serdecznie dyrektor Dorocie Sobczyńskiej, która
ufundowała też puchar dla szachistów, dziękujemy. W tym roku
impreza znalazła się w kalendarzu imprez miejskich i przy zakupie
nagród mogliśmy liczyć na 200 złotowe wsparcie miasta. Imprezę
organizował Klub Logiczny, a technicznie i sędziowsko (w zakresie brydża sportowego) poprowadził ją Sławek Zimniak – sędzia
i instruktor tej dyscypliny z Bolesławca.
W imprezie brydżowej wzięło udział 20 osób, a w szachowej 16 –
z różnych stron południowej Polski. Najstarszy zawodnik pan Zdzisław Szymański z Wałbrzycha liczył sobie 74 lata, a najmłodszy był
nasz piechowicki brydżysto-szachista Adaś Szuszkiewicz (na zdj.).
Zawodnicy otrzymali puchary i medale,
a także skromne nagrody finansowe i dyplomy.
Zwycięzcy rozgrywek: Brydż Sportowy – Open Katarzyna
i Lech Rębiszowie, Juniorzy Jarosław i Rafał
Molęda, Młodzicy Armel Jebari i Piotr KoNajmłodszy i najstarszy zawodnik
walski, Szachy Szybkie
– Open Jarosław Kuźniar, Juniorzy Emanuel Kaczmarczyk, Młodzicy Armel Jebari.
Przypominamy wszystkim chętnym, że obie gry można opanować
i mile spędzać przy nich czas w pochmurne i deszczowe dni w Klubie
Logicznym w Piechowickim Ośrodku Kultury, w każdy piątek od godziny 17.00.
Prowadzący Klub Logiczny

Lech Rębisz
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Chrystus Zmartwychwstał i zajaśniał przed swoim Ludem,
który wybawił krwią swoją. Alleluja. (Liturgia Godzin)

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać
się nie całemu ludowi, ale nam wybranym uprzednio przez
Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać
świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.
(Dz 10, 40 -42).

Niech Łaska płynąca od Zmartwychwstałego
Pana Jezusa, napełni serce, radością, pokojem i nową
mocą w dawaniu o Nim świadectwa wobec świata.
Niech dobry Bóg obdarza zdrowiem i pomyślnością
w życiu osobistym każdego dnia.
Dzieciom i Młodzieży;
Władzom Miasta,
Pani Burmistrz i Pracownikom Urzędu Miasta;
Paniom i Panom Radnym;
Dyrekcjom i Gronom Pedagogicznym, Pracownikom administracyjnym, naszych Szkół i Placówek
Kulturalno-Oświatowych; Ochotniczej Straży
Pożarnej; Organizacjom społecznym; Dyrektorom
i Pracownikom zakładów pracy, naszego Miasta
Wszystkim mieszkańcom Piechowic
Życzą duszpasterze
Ks. Ryszard Soroka, Ks. Andrzej Tarnowski
Ks. Adolf Maciąg

Radosnych Świąt
Wielkanocnych spędzonych w
gronie rodzinnym,
w atmosferze miłości, spokoju
i wzajemnego zrozumienia
mieszkańcom Piechowic
i Gościom, którzy tu zawitali
życzą
Burmistrz Zoﬁa Grabias-Baranowska i
pracownicy urzędu Miasta
w Piechowicach
oraz
Przewodnicząca Rady Miasta Halina
Wieczorek i Radni Rady Miasta
w Piechowicach

DNI BABY WIELKANOCNEJ
Zapraszamy
do Piechowickiego Ośrodka Kultury
4-5 kwietnia 2009 r. godz.14.00 – 19.00
W programie między innymi:
degustacja smakołyków wielkanocnych, stoiska koronki i haftu, warsztaty zdobienia pisanek
techniką woskową, stoisko dodatków wielkanocnych, koncerty zespołów ludowych, wystawa
twórczości Heleny Krawczyk „Obrazy igłą malowane”, prezentacje multimedialne, wystawa
oraz gorąca niespodzianka – super babeczka...
a także rozstrzygnięcie konkursu „Pisanka wielkanocna” – pisanki konkursowe przyjmuje „Informacja POK” do dnia 2 kwietnia.

tel. 075 76 17 201, e-mail: informacja@piechowice.pl
ORGANIZATORZY: Piechowicki Ośrodek Kultury i ZERiI / Koło Nr 9 w Piechowicach
Niepodpisane teksty w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
Wydawca: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 075 75 48 900.
Nakład 1000 szt. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania dostarczonych tekstów
ze względu na ograniczoną ilość stron. Druk: UNIGRAF.
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