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Z prac burmistrza
(maj-czerwiec)

Często słyszę pytania, ile godzin
pani pracuje i skąd czerpie pani siły
na takie szybkie tempo pracy. Zawsze wtedy odpowiadam: czas pracy
burmistrza nie zamyka się w godzinach „od- do”. Jest nienormowany i
często kończy się o późnej porze. A
sił dodaje mi wsparcie męża, najbliższych współpracowników, pomaga
niezła kondycja i dobra organizacja
pracy.
W maju lekkie przyspieszenie odczułam już podczas organizowanej
po raz kolejny „Majówki”, kiedy to
o godz. 10.00 byłam w hotelu Las
na prezentacji grupy kolarskiej, o
godz. 11.30 na „Piechowickich Prezentacjach”, o godz. 12.30 na „Parafiadzie”, o godz. 16.00 wyruszyłam
na trasę II Amatorskiego Rajdu Kolarskiego, a o godz. 18.00 wręczałam
nagrody na tymże rajdzie. Ktoś powie: nie musiała Pani…
W niedzielę 4 maja uczestniczyłam w obchodach Dnia Strażaka, jak
zwykle świetnie przygotowanej uroczystości, z występem orkiestry OSP
w Kościele Parafialnym i podczas
przemarszu przez główną ulicę miasta. Ktoś skomentuje: w niedzielę to
nie praca…
W jeden z majowych poniedziałków skończyłam przyjmowanie interesantów o godz. 16.00 a o godz.
18.00 spotkałam się z w UM z dziećmi z Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu, z ich rodzicami, szefem
orkiestry dętej Ochotniczej Straży

Pożarnej i inicjatorką spotkania p.
Dorotą Wesołowską - przedstawicielką włoskiej fundacji, która przekazała sporą kwotę na zakup instrumentu
dla dzieci z APSC uczących się grać.
Spotkanie zakończyło się po godz.
20.00…a dwudniowa sesja
w kolejnych dniach tygodnia (wtorek i środa) także trwała do godz. 20.00.
Pracę rozpoczynam codziennie o godz. 8.00…
W sobotę 31 maja w towarzystwie przedstawiciela Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz pani
Radnej Haliny Ciepieli
„wprosiłam” się na setne
urodziny p. Wincentego
Siofera , aby wręczyć dostojnemu jubilatowi odznaczenie „Honorowy Obywatel Piechowic”. Wzruszenie
i serdeczne podziękowania towarzyszyły tej wizycie. Mogła pani wydelegować kogoś innego…można
by rzec…
7 czerwca rano spotkałam się z uczestnikami XXIV Rajdu
Piechotka a po południu tego samego byłam w Michałowicach na Pikniku Mamy Taty i Dziecka zorganizowanym w pięknej scenerii Zielonego
Wzgórza przez Stowarzyszenie Piechowice i Radę Osiedla. Nie było łatwiej w sobotę 14 czerwca, kiedy to
obserwowałam powiatową Olimpiadę Malucha i IV edycję Koszykówki

Dbajmy o posesje
W lipcu rusza konkurs „Najbardziej zadbany teren wokół naszej posesji”. Oto najważniejsze zapisy regulaminu.
Konkurs kierowany jest do wszystkich wspólnot mieszkaniowych w
Piechowicach, a jest ich około 90!
Konkurs trwać będzie od lipca do
września 2008 r. Pięcioosobowe jury

dwukrotnie zlustruje zgłoszone do
konkursu tereny. Zgłoszeń dokonywać mogą członkowie wspólnot lub
osoby spoza wspólnot do 30 czerwca 2008 r. osobiście lub drogą elektroniczną. Nagrody dla najlepszych
– elementy małej architektury na sezon wiosenny 2009.

Zapraszamy!

Ulicznej ani w niedzielę 15 czerwca, gdy w Bukowcu reprezentowałam wraz z innymi radnymi naszą
gminą w spartakiadzie sprawnościowej. Ktoś powie: ależ to była przyjemność i rozrywka… (na zdjęciu z
burmistrzem Szklarskiej Poręby Arkadiuszem Wichniakiem).
I wypada mi się z tym zgodzić, bo
moja praca to nie tylko podejmowanie decyzji, narady i poważne debaty. To także uczestnictwo w wielu

imprezach, niejednokrotnie bardzo
miłych i zdarzeniach niezwykłych.
Ale rytm mojej pracy wyznaczają
przede wszystkim sprawy, które toczą
się w Urzędzie Miasta i w podległych
jednostkach organizacyjnych, a w
maju i czerwcu były to: konkursy na
dyrektorów placówek oświatowych,
zakup nowego sprzętu dla ZUK, zamykanie dokumentacji technicznej
na remonty trzech ulic, przebudowę
kładki na Kamiennej, budowę kanalizacji na ul. 1 Maja i ul. Norwida, co
przekłada się na rozpoczęcie prac inwestycyjnych.
Nastąpiła też w UM długo oczekiwana stabilizacja kadrowa, od 1
czerwca jest pełna obsada, kadra jest
znacznie odmłodzona, co jest wynikiem naturalnego ruchu kadrowegoprzejść na emerytury.
A w najbliższych dniach zapraszam Państwa na „Kryształowy Weekend” -letni prezent dla wszystkich
mieszkańców Piechowic .
Burmistrz
Zofia Grabias-Baranowska
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Jest nowy sekretarz
Od 1 czerwca 2008 r. funkcjê sekretarza Miasta
Piechowice obj¹³ Mi³osz Kamiñski, powo³any uchwa³¹
Rady Miasta z 27 maja 2008 r. Zast¹pi³ na tym stanowisku p. Krystynê Chmielewsk¹.
Pan Mi³osz Kamiñski ma 30 lat, z wykszta³cenia jest
prawnikiem, absolwentem Uniwersztetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie marketingu i zarządzania oraz prawa i gospodarki
Unii Europejskiej.
Ostatnio pracowa³ w Jeleniogórskiej Filii Dolnoœl¹skiego Oddzia³u Doskonalenia Nauczycieli, gdzie odpowiada³ za sprawy administracyjne i promocyjne
oraz w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze jako nauczyciel prawa. Dzia³a w stowarzyszeniach:
1. Karkonoski Sejmik Osób Niepe³nosprawnych
2. Jeleniogórskie Forum Samorz¹dowe
3. Jeleniogórski Klub Literacki
Wspó³pracuje z Samorz¹dem Jeleniej Góry, doprowadzi³ do powo³ania Jeleniogórskiej Rady Oœwiatowej, aktualnie uczestniczy w pracach nad utworzeniem M³odzie¿owej Rady Miasta.
Publikowa³ w prasie oœwiatowej, samorz¹dowej, a tak¿e kulturalnej.
Interesuje siê: literatur¹, edukacj¹, prawami cz³owieka, histori¹ naszego regionu, funkcjonowaniem samorz¹du terytorialnego w Polsce.
O sobie mówi: „Pracê urzêdnika samorz¹dowego traktujê jako zaszczyt i zarazem
wyzwanie. Chcia³bym usprawniæ pracê Urzêdu i wspomóc Pani¹ Burmistrz w prowadzeniu nie tylko codziennych spraw naszego Miasta. Jestem przekonany, ¿e moje dotychczasowe doœwiadczenia zawodowe i spo³eczne przydadz¹ siê w sprawowaniu funkcji
Sekretarza Miasta Piechowice. Cieszê siê, ¿e bêdê pracowa³ w³aœnie w Piechowicach, które
czêsto odwiedzam jako turysta i o których jest coraz g³oœniej w mediach jako o gminie z
du¿ym potencja³em rozwojowym”.
R.B.

Honorowe Obywatelstwa Piechowic
Mocą Uchwały Rady Miasta z 28
maja 2008 r. tytuł honorowego obywatela Piechowic otrzymał 31 maja
2008 r. z rąk burmistrz Z. Grabias-Baranowskiej Pan Wincenty Siofer
w czasie uroczystości z okazji setnej
rocznicy urodzin.
Mocą Uchwał Rady Miasta nr z 12
czerwca 2008 r. tytuły honorowych
obywateli Piechowic otrzymali:
• Pan Zdzisław Gasz (nota biograficzna IP styczeń 2008)
• Ks. Marian Matula „Kubek” (nota
biograficzna IP luty 2008)

• Pośmiertnie Pan Leszek Krzeptowski – długoletni mieszkaniec Piechowic, przewodnik sudecki zwany
Sabałą Karkonoszy. W 2006 r. miało
miejsce odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Jego pamięci,
umiejscowionej na domu, w którym mieszkał (nota biograficzna w
następnym numerze IP).
Odznaczenia zostały wręczone w
czasie uroczystej sesji Rady Miasta
20 czerwca 2008 r., która rozpoczęła
„Kryształowy Weekend” trzydniową
imprezę promującą nasze miasto.

Nowy ci¹gnik
Po doœæ d³ugim oczekiwaniu
dostarczony zosta³ do ZUK nowy
ci¹gnik. – Oczekiwaliœmy pojazdu z
niecierpliwoœci¹, poniewa¿ stary zetor
odmówi³ pos³uszeñstwa ju¿ miesi¹c
temu – mówi¹ pracownicy ZUK. Nowy
pojazd ma wiêksz¹ moc, napêd na
wszystkie ko³a i mo¿liwoœæ pod³¹czenia
wielu urz¹dzeñ. Niestety, nim zobaczymy nowy ci¹gnik kosz¹cy pobocza – min¹ dwa tygodnie potrzebne
na tzw. dotarcie. Zakup ci¹gnika nie

Dyrektorzy
wybrani
Odbyły się konkursy na dyrektorów
piechowickich placówek oświatowych.

9 czerwca 2008 r. przeprowadzono konkurs na Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach. Do konkursu przystąpiły dwie
kandydatki: Pani Bożena Woś i Małgorzata Janasz. Panie były doskonale
przygotowane w zakresie formalnym
jak i merytorycznym, jednak komisja konkursowa większą ilość głosów
przyznała Pani Bożenie Woś, która
tym samym wygrała konkurs.
10 czerwca 2008 r. przeprowadzono konkurs na Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach. Do konkursu przystąpiła jedna kandydatka, obecnie
piastująca funkcję Dyrektora w/w
Gimnazjum, Pani Elżbieta Piątkiewicz-Pałka. Komisja konkursowa
większością głosów zdecydowała,
że funkcję Dyrektora. Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach ponownie obejmie Pani
Elżbieta Pietkiewicz-Pałka.
Zgodnie z procedurą konkursową
w/w kandydatury na dyrektorów placówek oświatowych zgłoszone zostaną do zatwierdzenia przez Kuratora
Oświaty we Wrocławiu i po uzyskaniu akceptacji obejmą od 1 września
stanowiska dyrektorów placówek
oświatowych
Paniom życzymy sukcesów
w pracy zawodowej.
Konkurs w Przedszkolu Samorządowym nr 2 odbył się z powodu
zakończenia pięcioletniej kadencji
dyrektora, natomiast w Gimnazjum
z powodu straty stanowiska przez
dyrektora, który spóźnił się ze złożeniem oświadczenia lustracyjnego.

Skład komisji konkursowej:

rozwi¹zuje potrzeb Zak³adu Us³ug Komunalnych, który by³ niedoinwestowany przez wiele lat. Planowane s¹ dalsze
zakupy, o których poinformujemy.

3 przedstawicieli Kuratorium Oświaty
3 przedstawicieli Organu Prowadzącego
2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej
2 przedstawicieli Rodziców
2 Przedstawicieli związków zawodowych
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Sprawdziany w szkołach
W czerwcu poznaliśmy wyniki testu
jaki pisali szóstoklasiści ze szkół podstawowych. Swoje egzaminy pisali również uczniowie gimnazjów.
Uczniowie z piechowickiej podstawówki wypadli dobrze. Średnia krajowa wyniosła 25,8 pkt. Uczniowie klas
szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 1
uzyskali wynik 28,1 pkt. Maksymalnie
uczeń mógł zdobyć 40 pkt. Aż trójka
uczniów uzyskała wynik pomiędzy 37 a
38 pkt., a tylko dwie osoby miały mniej
niż 15 pkt. Największa ilość uczniów
uzyskała wynik pomiędzy 25 a 28 pkt.
– było to 15 osób. W teście brano pod
uwagę: pisanie, czytanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystanie wiedzy w praktyce.

kiej w części matematyczno-przyrodniczej. Wyniósł on 28,6 pkt., natomiast dla województwa dolnośląskiego – 26,4 pkt. i 27,1 pkt. dla kraju.
Najwięcej uczniów uzyskało wynik pomiędzy 37 a 42 punkty, oraz pomiędzy 23 a 29 punktów. Egzamin kładł
nacisk m.in. na umiejętne stosowanie
terminów, pojęć i procedur z zakre-

***
12 czerwca uczniowie z klas trzecich gimnazjów otrzymali wyniki egzaminów, przeprowadzonych 22 i 23
kwietnia. Wyniki decydują o dalszym
wyborze szkoły średniej. Maksymalnie uczeń mógł zdobyć 50 punktów.
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Piechowicach uzyskało wynik egzaminu powyżej średniej wojewódz-

su przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu, oraz stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do
rozwiązywania problemów. Nieco słabiej niż województwo i kraj wypadła
część humanistyczna egzaminu. Gimnazjaliści z Piechowic uzyskali 27,8
pkt. przy średniej krajowej 30,8 pkt.
Najwięcej uczniów uzyskało od 23 do
34 pkt. Badano głównie czytanie i odbiór tekstów kultury, oraz tworzenie
własnego tekstu.

Szóstoklasiści z Piechowic piszą swój test

fot. Daniel Potkański

Zakoñczyli naukê
Rok szkolny 2007/2008 za nami, poni¿ej wyniki klasyfikacji w szkole podstawowej i gimnazjum.
Szko³a Podstawowa
Klasy

Liczba
uczniów

Otrzyma³o
promocjê

Ukoñczy³o
szko³ê

Pozosta³o w tej
samej klasie

Œrednia ocen

Liczba uczniów
wyró¿nionych

I
II
III
IV
V
VI

45
42
50
62
63
50

45
42
50
62
63
50

–
–
–
–
–
50

–
_
–
–
–
–

Ocena opisowa
Ocena opisowa
Ocena opisowa
4,26
4,17
4,26

10
8
10
16
21
15

Œrednia ocen

Liczba uczniów
wyró¿nionych

3,4
3,22
3,85

8
1
8

Publiczne Gimnazjum
klasy

Liczba
uczniów

Otrzyma³o
promocjê

I
II
III

62
64
51

–
–
–

Ukoñ–
czy³o
szko³ê
–
–
50

Pozosta³o w
tej
samej klasie
8
2
1

Jak widaæ, rok szkolny 2007/2008 zakoñczy³ siê w szkole podstawowej pomyœlnie dla wszystkich uczniów, natomiast
w gimnazjum spora grupa uczniów powtarzaæ bêdzie klasê, a œrednia ocen nie jest imponuj¹ca.
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Fabryka na
sprzeda¿
Du¿e
zainteresowanie
wœród
mieszkañców Piechowic wzbudzaj¹
opuszczone od lat budynki Olszyñskiej
Fabryki Mebli, kiedyœ prê¿nie
dzia³aj¹cego przedsiêbiorstwa.
Jeszcze kilka lat temu pracowa³o
tam sporo ludzi, a niejedno piechowickie mieszkanie do dziœ wyposa¿one
jest w piêkne stylowe meble produkowane przez tê fabrykê. Niestety lata
œwietnoœci dawno minê³y. Dziœ budynki po fabryce strasz¹ swoim widokiem, a do kasy miasta nie wp³ywaj¹
podatki.
Od niedawna na jednym z budynków pojawi³ siê napis „na sprzeda¿”.

Budynki po fabryce wci¹¿ niszczej¹.

Je¿eli sprzeda¿ ta dojdzie do skutku,
miasto odzyska czêœæ nale¿noœci podatkowej, z jak¹ fabryka zalega od lip-

fot. Radek Bieniek

ca 2004 r. Czy znajdzie siê kupiec i na
co przeznaczy teren po fabryce mebli
przekonamy siê ju¿ wkrótce.

Ballada o szkle Schronisko „Złoty Widok”
Od 2 do 20.06.2008 można było
obejrzeć niepowtarzalną wystawę „Ballada o szkle” prezentowaną w Piechowickim Ośrodku Kultury.
21 młodych i uzdolnionych artystów – uczniów Liceum Plastycznego
i słuchaczy Policealnego Studium Fotografii zaprezentowało swoje prace.
Malarstwo, fotografia i szkło artystyczne dopełniały się wzajemnie, tworząc
niezwykle ekspresyjną całość. Wystawę
obejrzało wielu mieszkańców Piechowic a także grupa czterdziestu Niemców, którzy przybyli do Piechowic na
odsłonięcie tablicy pamiątkowej w
miejscu kościoła ewangelickiego.
Reportaż z wernisażu wystawy można było obejrzeć w telewizji DAMI drugiego czerwca b.r.

niezagrożone!

OLIMPIADA MALUCHA
14 czerwca w hali sportowej w Piechowicach odby³a siê Miêdzynarodowa
Olimpiada Bezpieczeñstwa Malucha
Powiatu Jeleniogórskiego. W imprezie
wziê³o udzia³ dziesięć dru¿yn przedszkolnych (ka¿da mia³a 10 uczestników
i dwóch opiekunów), w tym jedna z
Niemiec. Dzia³ania edukacyjno-prewencyjne jeleniogórska stra¿ miejska
prowadzi od d³u¿szego czasu. S¹ to
konkursy, festyny i inne formy edukacji dla najm³odszych – mówi m³. insp.
Grzegorz Rybarczyk ze stra¿y miejskiej,
wspó³organizator olimpiady. Bierze w
nich udzia³ coraz wiêcej dzieci.

Michałowicki „Złoty Widok” jest chętnie odwiedzany przez młodzież szkolną.
Schronisko PTSM „Złoty Widok”
w Michałowicach będzie dalej prowadzone przez Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze.
Decyzję taką podjął Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego po rozmowach z władzami naszego miasta,
mimo wcześniejszych zamiarów zerwania z Piechowicami umowy na
dzierżawę obiektu, która sięga 2011
roku. Schroniska młodzieżowe peł-

nią ważną rolę w ruchu turystycznym i dobrze się stało, że władze
powiatu zdecydowały o dalszym prowadzeniu tego schroniska. Dodać
trzeba, że będzie to jedyne schronisko prowadzone przez Starostwo
Powiatowe. Pozostałe cztery będą
działać jako niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prywatne. Jakie będą losy „Złotego Widoku” po roku 2011 zdecyduje Rada
Miasta Piechowice za dwa lata.
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Kanalizacja miasta na raty
Mimo ¿e Piechowice planuj¹ przyst¹pienie do II etapu Karkonoskiego Systemu Wodoci¹gów i Kanalizacji, ju¿ nied³ugo planowana jest realizacja zadania
„Rozbudowa miejskiej sieci kanalizacyjnej w ulicy 1 Maja i ulicy Zawadzkiego”.

Kanalizacja Piechowic jest koniecznoœci¹, aby takich obrazków by³o jak najmniej.

Szanowni mieszkańcy

Piechowic!
Coraz większym problemem na terenie miasta są pozostawione bez opieki,
biegające po mieście i okolicach psy. Nie
są to psy bezpańskie, ale beztrosko pozostawione bez nadzoru przez swoich właścicieli. Takie psy stanowią duże zagrożenie dla ludzi, którzy często stają się celem
ich ataków, a także dla zwierzyny leśnej,
która coraz śmielej pojawia się w okolicach siedlisk ludzkich. Niejednokrotnie
biegające bez nadzoru psy doprowadzają
do niebezpiecznych sytuacji na drogach
i często same stają się ofiarami wpadając
pod koła jadących pojazdów.
Władze Piechowic zwróciły się do
Komisariatu Policji w Jeleniej Górze
Cieplicach oraz jeleniogórskiej Straży
Miejskiej o nasilenie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w tym
zakresie. Policjanci i strażnicy miejscy
będą ustalali właścicieli pozostawionych
bez nadzoru psów i karali ich wysokimi
mandatami. Również myśliwi, zgodnie z
prawem, mają obowiązek odstrzału biegających wolno, w pobliżu lasu psów.
Pozostawione bez opieki psy mogą być
odławiane przez pracowników schroniska dla zwierząt, a kosztem odłowu oraz
pobytu takiego zwierzęcia w schronisku
będą obciążani ich właściciele.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Piechowic Miejskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego apeluje o
zwiększenie nadzoru nad swymi czworonogimi przyjaciółmi.
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Paweł Sołek

10 czerwca og³oszony zosta³ przetarg na wykonanie tego zadania. Jak
jest to niezbêdna inwestycja, dobrze
wiedz¹ mieszkañcy dawnych hoteli Julii - dziœ w³aœciciele mieszkañ w
tych trzech charakterystycznych budynkach osiedla Górzyniec. Œwie¿e
powietrze nie zawsze jest tam ogólnie dostêpnym dobrem, czêsto niezbyt przyjemne zapachy zniechêcaj¹
mieszkañców do otwierania okien czy
przebywania na dworze.
Kanalizacja tej czêœci miasta by³a
planowana ju¿ w 2003 r., jednak z
ró¿nych wzglêdów zaniechano jej.
W ubieg³ym roku przyst¹piono do
aktualizacji projektu, uzyskano pozwolenie na budowê a od sierpnia
2008 r. inwestycja ta bêdzie realizowana. Bêdzie ona dofinansowana z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska w formie dotacji i
po¿yczki, a d³ugoœæ kanalizacji sanitarnej wyniesie oko³o 2 km – od
studzienki w ul. Kolejowej do posesji
nr 2a i 3 przy ul. Zawadzkiego.

Cztery łapy i co dalej?
Ustawa o ochronie zwierząt z dnia
21.08.1997r. rozdz. 1 art.1 – zwierzę
jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą; człowiek jest mu winien poszanowanie,
ochronę i opiekę.
Rozdział 6 art. 21: – zwierzęta wolno żyjące (dzikie) stanowią dobro
ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu.
Tak mówi ustawa. A co niesie los?
Bezdomne koty żyjące wśród nas,
mieszkańców Piechowic, uznane ustawowo za rasę pod ochroną, powinny
z ręki Urzędu być objęte programem
zapobiegającym bezdomności zwierząt. Tymczasem mogą liczyć tylko
na pomoc nielicznych mieszkańców.
Starają się oni w miarę swoich możliwości dokarmiać je, podawać środki
odrobaczające i antykoncepcyjne. Na
piechowickim osiedlu przy ul. Szkolnej było zaledwie kilka bezdomnych
kotów. Obecnie ich liczba znacznie
się zwiększyła. Powód jest prozaiczny:
Wyrzucone koty – małe i dorosłe, które okazały się niewygodne.
Głodne szukają jedzenia i picia. Nie
wszyscy mieszkańcy patrzą życzliwym
okiem na naszych „mniejszych braci”
i na osoby pomagające im przetrwać.
Wielu twierdzi, że brudzą okienka od
piwnic i ściany budynków. Otóż NIE!

Ściany brudzą psy, których właściciele wychodzą na spacer ze smyczą w
dłoni i wypuszczają pupila bez opieki.
Pseudo miłośnicy zwierząt nierzadko
mają dobrą zabawę, patrząc jak biedne bezdomne zwierzę ucieka przed
ich pupilem. Taki przykład dorośli
dają dzieciom i młodzieży, która bawiąc się, znęca się nad kotami.
Ustawa o ochronie zwierząt mówi,
że w kształceniu ogólnym powinno
uwzględniać się problematykę ochrony zwierząt. Jak to zrobić, skoro sami
dorośli mają wypaczoną wrażliwość
na krzywdę?
Drodzy mieszkańcy Piechowic!
Spróbujmy wspólnymi siłami podejść
do tej sprawy i rozwiązać problem
bezdomnych zwierząt. Jeżeli ktoś
sam nie chce uczestniczyć w tej akcji,
niech przynajmniej pozwoli robić to
tym, których obchodzi koci los.
Wałęsającym się bezdomnym kotom potrzebne są posiłki, miejsce
gdzie mogą przebywać, kiedy zrobi
się zimno i najważniejsze: lekarz weterynarii o wielkim sercu , który pomoże zadbać o ich zdrowie poprzez
szczepienia i sterylizację. Na to potrzebne są pieniądze. Skąd je wziąć?
Może Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska wystąpi z jakąś propozycją?
Imię i nazwisko do wiadomości redakcji
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O Stra¿y Miejskiej s³ów kilka…

Interwencje stra¿ników miejskich pomagaj¹ w utrzymaniu ³adu w mieœcie..
Nie lubimy, gdy ktoœ nas poucza, coœ
nakazuje, egzekwuje i nie daj Bo¿e chce
ukaraæ. Du¿o wymagamy od kogoœ, ale
od siebie ju¿ niekoniecznie…
Dobrze wiemy, jakie powinnoœci ma
Urz¹d Miasta, ZUK i zawsze widzimy lepiej to, czego nie zrobiono, ni¿ to co jest
lepsze ni¿ gdzie indziej. Dla przyk³adu:
wystarczy przejechaæ siê po s¹siednich
gminach, gdzie mo¿na uœmiaæ siê do
³ez, tak ³askocz¹ nieskoszone trawy, a
w Piechowicach problem nieskoszonych w zau³kach osiedlowych traw i na
prywatnych opuszczonych gruntach
urasta do mega-problemu. Albo: stoi
od kilku lat znak zakazu i nikomu to

nie przeszkadza³o, bo nie brano go na
powa¿nie i wszystko by³o OK. Ale Stra¿
Miejska zaczê³a karaæ za z³e parkowanie. I
niewa¿ne, ¿e zarz¹dca drogi –Wojewódzki Zarz¹d Dróg i Kolei postawi³ znak w
trosce bezpieczeñstwo jej u¿ytkowników
(³uk drogi, wysokie krawê¿niki). Ci, którzy chcieliby parkowaæ na chodniku (a
nie mog¹, bo znak na to nie pozwala)
czuj¹ siê pokrzywdzeni, wrêcz dyskryminowani. Przecie¿ ko³o przychodni na
chodniku mo¿na parkowaæ! Padaj¹ zarzuty – s¹ równi i równiejsi!?
Dzia³ania Stra¿y Miejskiej w Piechowicach nie zawsze siê podobaj¹. Bo za
du¿o kosztuj¹ (ale tak naprawdê to nie
wiadomo ile), bo powinni byæ w innym

Zmagania samorządowców

Samorządowa drużyna Piechowic zajęła drugie miejsce w Międzygminnej Spartakiadzie
Samorządowej, organizowanej przez Związek Gmin Karkonoskich w Bukowcu.
Uczestnicy rywalizowali w konkurencjach: wyścigi na quadach, strzelanie z łuku, strzelanie z broni pneumatycznej, dmuchana ścianka wspinaczkowa, zapasy sumo i inne.
W rywalizacji wzięło udział 10 drużyn z okolicznych miejscowości.
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miejscu ni¿ s¹, bo je¿d¿¹ samochodem
i podziwiaj¹ widoki, zamiast chodziæ,
bo chodz¹ zamiast jeŸdziæ, bo „mandat powinien dostaæ s¹siad a nie ja”,
bo kiedyœ Stra¿y Miejskiej nie by³o, lepiej za te pieni¹dze…i tu pomys³y nad
pomys³ami, a wynika z nich, ¿e za koszty
ponoszone na Stra¿ Miejsk¹ mo¿na by
zrobiæ w Piechowicach wszystko, czego
dusza zapragnie. A prawda jest taka, ¿e
w naszym mieœcie dy¿ury Stra¿y Miejskiej to tylko dwa kilkugodzine dy¿ury
w tygodniu, a nie jak przypuszczaj¹ niektórzy ca³odobowa codzienna obs³uga.
Miasta nie staæ stworzenie odrêbnego
wydzia³u UM, jak to ma miejsce np. w
Szklarskiej Porêbie czy Karpaczu.
Dy¿ury Stra¿y Miejskiej maj¹ wspomóc w³adze miasta w utrzymaniu w
mieœcie ³adu i porz¹dku, w propagowaniu akcji ekologicznych, kontrolowaniu
pewnych zachowañ.
I s¹ to dzia³ania wymierne, które
mo¿na wesprzeæ faktami i liczbami.
Od stycznia do koñca maja Stra¿
Miejska podjê³a ponad 200 interwencji i czynnoœci, m.in. udzielono 165
pouczeñ, wrêczono 26 mandatów na
kwotê 2600 z³., w tym 14 za wykroczenia przeciwko bezpieczeñstwu w komunikacji, 8 za wykroczenia przeciwko
porz¹dkowi i spokojowi publicznemu,
1 za wykroczenie przeciwko ustawie o
utrzymaniu czystoœci i porz¹dki, 3 za
wykroczenie przeciwko ustawie i wychowaniu w trzeŸwoœci.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e nie mandaty,
jak niektórzy twierdz¹, ale pouczenia dominuj¹ w dzia³aniach Stra¿y
Miejskiej w Piechowicach. Wiêc mo¿e
spójrzmy z wiêksz¹ przychylnoœci¹ na
jej pracê i ze zrozumieniem przyjmujmy pouczenia, je¿eli s¹ uzasadnione i
kierowane pod w³aœciwym adresem.

PORADY I SPOTKANIA
1. W Punkcie Konsultacyjnym Piechowickiego Oœrodka Kultury, ka¿dy
potrzebuj¹cy pomocy mo¿e j¹ uzyskaæ
• osobiœcie:
– w poniedzia³ek, godz. 15.30-17.30
korzystaj¹c z porady psychologa
– we wtorek, godz. 15.00-19.00
uczestnicz¹c w spotkaniu indywidualnym lub grupowym z terapeutk¹
od uzale¿nieñ
• telefonicznie (nr 075/76-11-130)
2. Klub Abstynenta „Eden” rozszerzy³
swoj¹ dzia³alnoœæ:
– poniedzia³ek godz. 18.00 spotkania
klubowe
– œroda godz. 17.00 grupa AL.-ANON
(dla osób wspó³uzale¿nionych)
– czwartek godz.18.00 grupa AA
– pi¹tek godz. 17.00-20.00 spotkania
otwarte dla wszystkich z problemem
uzale¿nienia i wspó³uzale¿nienia.
Zapraszamy!
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Bobrowe Skały na szlaku

W protokole z tejże wizji zawarto wszystkie spostrzeżenia, które komisja zauważyła w czasie wędrówki.
SRTiPP przy wsparciu Urzędu Miasta
Piechowice sfinansuje lepsze oznakowanie szlaku z zapisem czasu dotarcia na miejsce z różnych stron. Same
Bobrowe Skały będą bezpieczniejsze,
bowiem mają zostać ustawione barierki ochronne na skałach, łańcuchy
zabezpieczające. Planuje się również
utwardzenie miejsca wokół ogniska,
ustawienie ławeczek, postawienie tabliczki informującej, że to właśnie tu
są „Bobrowe Skały”, a być może, jeśli starczy funduszy, także ustawienie
makiety przedstawiającej ten piękny
punkt widokowy.
Radek Bieniek

Składamy podziękowania
MIESZKAŃCOM GÓRZYŃCA
9 czerwca 2008 r. członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i Promocji
Piechowic w osobach: Jadwiga Niedbalska, Zdzisław Gasz i Radosław Bieniek
odbyli wizję lokalną szlaku na „Bobrowe Skały”, aby zebrać informacje na temat uporządkowania, oznakowania i poprawy jego infrastruktury.

Udany Dzieñ Dziecka
Uœmiechniête i zadowolone buzie by³y dla
organizatorów Dnia Dziecka dowodem, ¿e
uda³o siê podarowaæ dzieciom z Piechowic
naprawdê mi³e przedpo³udnie.
Mimo upa³u, jaki panowa³ 31 maja br.
dzieci do koñca imprezy gra³y w bule, jeŸdzi³y
„szczêœliwym poci¹giem”, malowa³y buzie w
salonie makija¿u oraz uczestniczy³y aktywnie
w grach i zabawach.
Pracownicy Piechowickiego Oœrodka Kul-

Piechotka po raz kolejny
6 i 7 czerwca 2008 roku już po raz
dwudziesty czwarty na szlakach turystycznych naszego miasta spotkały się
grupy uczniów z klas I – III i IV – VI
powiatu jeleniogórskiego (Piechowice, Świeradów, Gryfów, Podgórzyn).
Pierwszy raz w Rajdzie wzięły udział
dzieci z piechowickich przedszkoli. Głównym organizatorem imprezy
była Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach, a współorganizatorami
Urząd Miasta Piechowice oraz Od-

dział Ziemi Jeleniogórskiej PTSM z
p. Zdzisławem Gaszem na czele.
Starsi uczniowie wędrowali na
trzech dwudniowych trasach, młodsi
na czterech jednodniowych. Po raz
pierwszy zakończenie Piechotki odbyło się na terenie Szkoły Podstawowej
nr 1. Uczestnicy Rajdu brali udział w
licznych konkurencjach. Dodatkową
atrakcją był rowerowy tor przeszkód
przygotowany przez p.Grzegorza Rybarczyka reprezentującego Straż
Miejską w Jeleniej Górze a jednocze-

za ustawienie tablicy kierującej turystów do „Rezerwatu Krokusów”
i tym samym lepsze oznakowanie
tego niewątpliwego waloru turystycznego Piechowic.

tury i cz³onkowie Klubu Abstynenta „Eden” do³o¿yli starañ, aby Dzieñ
Dziecka w Piechowicach sprawi³ dzieciom prawdziw¹ radoœæ.
Starania te wsparli równie¿ harcerze z piechowickiej dru¿yny ZHP
„Burza” oraz kierownictwo sklepu
Carrefour Piechowice, wzbogacaj¹c
imprezê o dodatkowe nagrody i konkursy.
Dziêkujemy wszystkim, którzy
przyczynili siê do uœmiechniêtych i
zadowolonych twarzyczek naszych
najm³odszych mieszkañców w dniu
ich œwiêta.
A.K.
śnie radnego Rady Powiatu Jeleniogórskiego.
Uczestnicy mieli zapewniony ciepły posiłek oraz zimne napoje. Każdy uczestnik Rajdu został nagrodzony
upominkami i słodyczami ufundowanymi przez Urząd Miasta Piechowice,
PTSM, Commercial Union oraz Państwa Ciepielów.
Dyrekcja szkoły składa serdeczne
podziękowania tym, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji XXIV
Piechotki, m.in. Panu. K. Raczkowi
- zastępcy Burmistrza Miasta Piechowice.
A.D., M.S.
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Propozycja na wakacje
Piechowicki Ośrodek Kultury
zaprasza dzieci i młodzież
od 25 czerwca do 31 lipca w godz. 10.00 – 14.00
na zajęcia wg planu:
PONIEDZIAŁEK – zajęcia plastyczne (w sali widowiskowej POK )
WTOREK – wycieczki „ Poznaj Piechowice” (zbiórka w POK, wymagane pisemne zgody rodziców
na udział dziecka w wycieczce)
ŚRODA – zajęcia z książką i komputerem (zbiórka
w Miejskiej Bibliotece Publicznej)
CZWARTEK – gry, zabawy , łamigłówki (w sali widowiskowej POK lub w plenerze)
PIĄTEK – zajęcia kulinarne „ Kuchnia artystyczna”
(w sali widowiskowej POK)

Uwagi:
1. Zapisy dzieci na zajęcia wakacyjne: poniedziałek –
czwartek w godz. 11.00-17.00 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej lub w punkcie IT.
2. Prosimy, aby dzieci zabrały z domu drugie śniadanie,
napoje i owoce gwarantuje organizator.
3. Liczba miejsc ograniczona.
4. Przez cały czas trwania wakacji czynne są ogólnie dostępne stanowiska komputerowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej – dwa czynne: poniedziałek – czwartek w godz. 9.00-17.00, piątek 9.00 -14.00, a w czytelni internetowej – trzy czynne: wtorek – piątek w
godz. 16.00 – 20.00, soboty 10.00 – 14.00.

HALA SPORTOWA PIECHOWICE
zaprasza na

Sportowe Wakacje 2008
od 23.06.2008 do 12.07.2008
Hala sportowa będzie udostępniona dla dzieci
i młodzieży od poniedziałku do soboty od
godz.10. 00 do godz.12. 00 oraz od godz.15. 00
do 17. 00
Realizowane będą zajęcia:
• z tenisa stołowego, badmintona, piłki siatkowej,
plażowej piłki siatkowej, piłki nożnej, unihokeja
oraz inne gry i
zabawy wg.
wskazań młodzieży.
• mistrzostwa Piechowic w piłce plażowej
(drużyna składa się z trzech osób , gra rozgrywana
jest dużą piłką plażową- zgłoszenia od 23.06)
• turniej ”dzikich” drużyn w piłkę nożną
(rywalizacja pomiędzy reprezentacjami poszczególnych ulic ,osiedli ,kolonii i inne- zgłoszenia od
23.06)
• wspólne bieganie - --- marszobieg szlakiem
turystycznym/Piechowice –wodospad Szklarki ,
zbiórka -sobota 28.06 godz.10.00 Hala Sportowa/

• mała zabawa biegowa ,marszobieg w terenie
kierunek Śnieżne Kotły
(start Michałowice, szlaki turystyczne)
• rolki, hulajnogi – gry i zabawy, konkursy
(hala sportowa 12.07.)
• inne formy rywalizacji wg. wskazań i potrzeb
uczestników hali
Zapraszam dzieci młodzież i dorosłych do
rywalizacji sportowej .

www.halapiechowice.prv.pl
Kierownik Hali Sportowej

Propozycje spędzenia wakacji w mieście
w sierpniu znajdą się w lipcowym
Informatorze Piechowickich
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Walne w LECHII
17 czerwca 2008 roku odbyło się walne zebranie KS Lechia
Aktualnie KS Lechia w Piechowicach liczy 33 członków, na walnym zebraniu było obecne 22 osoby, co stanowiło quorum i dawało możliwość
prawomocnych obrad.
Odczytano sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu za rok
2007, w którym reaktywowano podupadłe stowarzyszenie, wznawiając
jego działalność.
Księgowa Klubu Pani Anna Koprowska przedstawiła zgromadzonym
sprawozdanie finansowe, referując w
szczególności sprawy związane z porządkowaniem dokumentacji, która
była w stanie opłakanym, spłacono
też zadłużenia Klubu z lat poprzednich. Obecnie dokumentacja sprawozdawcza i finansowa klubu została
uporządkowana, a bilans za 2007 rok
zakończono wynikiem dodatnim w
kwocie 942,28 zł.

W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami Jacek Kamiński przedstawił olbrzymi wysiłek,
jaki włożyli obecni działacze Klubu
w odbudowanie sekcji piłkarskich
i zgłoszenie ich do rozgrywek już
jesienią 2007 r. Wypowiedź tę uzupełnił Daniel Potkański, omawiając
sprawy związane z pracami, które
umożliwiły ponowne zafunkcjonowanie stadionu miejskiego oraz
sprawy wyposażenia w odpowiedni
sprzęt, umożliwiający działalność
Klubu. Dalszych informacji udzielił Lech Rębisz – kierownik Sekcji
Brydżowej, informując, że sekcja
przystąpiła jesienią do rozgrywek
w Lidze Okręgowej MZBS „Karkonosze”. Ewa Szmel przekazała
informacje o tworzonej sekcji biegowej, a Jacek Kamiński o Sekcji
Kolarskiej. Na koniec dyskusji nad
sprawozdaniami zabrała głos burmistrz Pani Zofia Grabias-Baranowska podkreślając zasługi w odbudo-

Pograli w koszykówkę

Kolejna edycja Turnieju Koszykówki Ulicznej – TRIO BASKET PIECHOWICE już za nami.
81 zgłoszonych zawodników i zawodniczek – 17 w kategorii szkół podstawowych, 30 w gimnazjum, 34 w open,
9 drużyn w open, 9 drużyn w kategorii Gimnazjum, 5 drużyn w kategorii
Szkoła Podstawowa. Najwięcej zespołów było oczywiście z Piechowic. Goście
przyjechali nawet z Boguszowa Gorc.

W kategorii open zwyciężyła drużyna „Nauczyciele SP 8 i SP 11”w składzie: Roman Czopik, Rafal Sroka, Paweł Łukaszewicz, Dawid Rudolf. Drugie miejsce zajęła ekipa Hop Dreas
a trzecie „Degustatorzy. W kategorii
gimnazjum zwyciężyła „Fantastyczna
Czwórka”, czyli Oktawian Kubus, Michał kozak, Wojtek Wróblewski, Marcin Ciereszko. Tuż za nimi uplasowała się ekipa dziewcząt „Crazy Heyka” a
na najniższym stopniu podium stanę-

wie piechowickiego sportu Daniela
Potkańskiego, Jacka Kamińskiego,
Ewy Szmel przy współudziale Lecha
Rębisza. Zapowiedziała też ciągłe
wspieranie tych działań ze strony
Urzędu Miasta. Lech Rębisz jako
przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta, przekazał zebranym,
że została przeprowadzona kontrola
współdziałania poprzednich władz
miasta z KS „Lechia” i sposobu użytkowania stadionu miejskiego.
Dokonano także uzupełnień i
zmian w Zarządzie Klubu.

Aktualny Zarząd KS „Lechia”
Piechowice:
Prezes – Jacek Kamiński
Wiceprezes – Daniel Potkański
Sekretarz – Ewa Szmel
Skarbnik – Przemysław Niedbalski
Członkowie: Leszek Dalidowicz,
Krzysztof Ptak, Norbert Witczak.
Dokonano też zmiany siedziby klubu z adresu prywatnego na adres Piechowickiego Ośrodka Kultury.

ły „Żabki”. „Drużyna Aktimela” w składzie Piotr Mazur, Michał Tomaszewski, Wojtek Wójcik zwyciężyła w kategorii szkół podstawowych. Dalej byli
„Black Boysi” i „Dzikie Koty”.
Najlepsi w konkursie rzutów za
3 punkty: Michał Tomaszewski, Szymon Burek, Wojciech Wójcik, Aleksander Raczek, Dawid Kandyda, Magdalena Dźwilewska.
Organizatorzy dziękują licznym
sponsorom, dzięki którym impreza miała wspaniałą oprawę. Oto oni:
Urząd Miasta Piechowice, Szkolny
Związek Sportowy „Dolny Śląsk”, Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze,
Dyrektor ZSTiL, Dyrektor Gimnazjum w Piechowicach, P.H.U. Cobrasport Tomasz Kałużny ENERVIT,
Renault Dzięciołowski Sp. z o.o. Jelenia Góra, Klub radnych „Ten Club”,
Sklep DECATHLON Wrocław, Hotel
Las, Auto Serwis-Wirowski SC, Państwo Małgorzata i Przemysław Gajek,
Państwo Woźniak.
Turniej Trio Basket rozgrywany
był w ramach „Sportowej Soboty w
Piechowicach”. Głównym organizatorem było STOWARZYSZENIE PIECHOWICE. Rozgrywkom towarzyszyła impreza „Będę Olimpijczykiem”,
która odbyła się w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Piechowicach.
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KLUB LOGICZNY – Sekcja Brydżowo-Szachowa
KS „Lechia” Piechowice
Zaprasza do wzięcia udziału w następujących zajęciach i imprezach:
SZKÓŁKA
BRYDŻOWO-SZACHOWA
termin: 16 – 20 czerwca 2008 r.
czas i miejsce: godz. 17 00 – 19 00 w Piechowickim Ośrodku Kultury
wpisowe: 5 zł (zapewniamy napoje
chłodzące i ciepłą atmosferę)
motto: „Inteligentny człowiek potrafi
grać w brydża i szachy”
TURNIEJ BRYDŻA SPORTOWEGO I SWOBODNEGO
(brydż swobodny, to gra bez ograniczeń i tłumaczeń)
termin: sobota 28 czerwca 2008 r.
czas i miejsce: godz. 15 00 - 21 00 w lokalu „Silesia”
wpisowe: dorośli 10 zł, młodzież 5 zł,
dzieci 2 zł (kawa, herbata i coś zimnego)
nagrody: puchary, medale, nagrody
finansowe do 500 zł.
motto: „Nie zdradzaj przeciwnikom
co masz w kartach ani jak grasz,
przekaż to partnerowi”

TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH
termin: niedziela 29 czerwca 2008 r.
czas i miejsce; godz. 12 00 – 18 00 w lokalu „Bolo”
wpisowe: dorośli 10 zł, młodzież 5 zł,
dzieci 2 zł (w ramach wpisowego –
bon konsumpcyjny, nie wnosimy własnych artykułów!)
nagrody: puchary, medale, nagrody
finansowe do 500 zł.
motto: „Zdetronizuj Mistrza za nagrodę finansową albo walcz w Turnieju
Szwajcarskim”
OBÓZ REKREACYJNO SPORTOWY SZACHOWO-BRYDŻOWY
termin: od 8 do 17 sierpnia 2008 r.
(od piątku do niedzieli)
gdzie: Pojezierze Kaszubskie, jezioro
i miejscowość Schodno w gm. Dziemiany (gdańskie)
pełny koszt: 500 zł (dojazd, noclegi,
pełne wyżywienie, zajęcia i inne atrakcje)
motto: „Po takim treningu sięgniemy
po najwyższe laury”

Punkt przyjęć
interesantów
W każdy poniedziałek zapraszamy
do punktu przyjęć interesantów Komisariatu II w Jeleniej Górze Cieplicach od godziny 14:00 do 16:00.
Punkt przyjęć mieści się w budynku dawnego komisariatu (obecnie
MOPS) obok Urzędu Miasta – ul. Żymireskiego 49 a.
Tablica informująca o punkcie
przyjęć policji wisiała od lat, niestety
nikt tam nie przyjmował interesantów.
Na szczęście sytuacja się zmieniła. Stąd
zachęcamy – aby w kazdy poniedziałek
osobiście kontaktować się z policją,
bez potrzeby wyjazdu do Cieplic

Tablica odsłonięta

Lech i Kasia Rębisz
kontakt tel. 606 29 40 76

W dniu 04.06.2008 r. w parku przy
OSP odby³a siê uroczystoœæ ods³oniêcia
tablicy upamiêtniaj¹cej koœció³ ewangelicko-luterañski i zmar³ych chrzeœcijan
obydwu wyznañ zamieszka³ych na terenie gminy Piechowice. Tablica ma
napisy w jêzyku polskim i niemieckim,
a zlokalizowana zosta³a w miejscu dawnego koœcio³a ewangelickiego, obecnie w parku przy OSP.

O bieżących wydarzeniach
z Piechowic czytaj w internecie
www.piechowice.pl

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 zakup sprzętu sportowego dla dzieci.
Kwoty należy wpłacać w kasie urzędu lub na konto: Urząd Miasta Piechowice
10 2030 0045 1110 0000 0082 2000
z dopiskiem „Za reklamę w Informatorze Piechowickim”

USŁUGI
POGRZEBOWE
PIECHOWICE
ul. Nowotki 1
tel. (075) 76 11 983
tel. kom. 505 111 529
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