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Z prac burmistrza
Szanowni Państwo, wydarzenia 

miesiąca zdominowane zostały przez 
dramat, który rozegrał się 10 kwiet-
nia b.r. W obliczu  tej tragedii naro-
dowej  wiele spraw, szczególnie tych 
codziennych, przyziemnych  straciło 
swój pierwotny wymiar i przyblakło.

Nasze miasto przyłączyło się do ża-
łoby narodowej i mam  nadzieję, że 
mieszkańcy – każdy na swój sposób- 
przeżyli ten trudny czas godnie i z za-
dumą nad ulotnością spraw docze-
snych. Muszę przyznać jednak, że ze 
zdumieniem przyjęłam fakt wygwiz-
dania w „Nowinach Jeleniogórskich” 
naszego miasta za „zbyt dosadne wzię-
cie sobie do serca żałoby narodowej”, 
z powodu zamknięcia na czas  żało-
by Orlika – notabene jako jedynego 
w okolicy czynnego przez całą zimę. 
Moim zdaniem ten czas był lekcją pa-
triotyzmu także dla najmłodszych Po-
laków! Żałuję, że odmiennego zdania 
był ten mieszkaniec Piechowic, któ-
ry uznał, że warto ten fakt nagłośnić  
w prasie. 

Jedno z ważniejszych wydarzeń 
kwietnia to sesja absolutoryjna, która 
odbędzie się w środę 28.04.10 w POK. 
O jej przebiegu poinformuję w majo-
wym IP, zamieszczony zostanie w nim  
także skrót wykonania budżetu za rok 
2009. Najważniejszym w mojej ocenie 
jest fakt, iż wszystkie zamierzenia re-
montowo-inwestycyjne w roku 2009 

Potrzebne nazwiska 
strażaków

Zarząd OSP w Piechowicach infor-
muje, że w trakcie obchodów „Dnia 
Strażaka”  podczas imprezy miejskiej 
„Kryształowy Weekend”  w dn. 4 lip-
ca 2010 r. zostanie odsłonięta tabli-
ca upamiętniająca zmarłych druhów  
z naszej jednostki. W celu sporządze-
nia pełnego  wykazu nazwisk zwra-
camy się z prośbą o podanie nazwisk 
nieżyjących już strażaków, którzy  
w okresie po 1945 roku działali w OSP 
Piechowice. Powyższe informacje pro-
simy przekazywać do dn. 30.04.2010 
r. do dh. Andrzeja Ejsymonta po nr tel. 
663 534 306.

Zarząd OSP

Z głębokim żalem informujemy, że autorka wystawy
 „Świat krzyżykiem haftowany” Pani Bożena Bąk przegrała walkę 

o życie. Wystawę jej prac można było oglądać w Galerii 
„Cztery pory roku” do 21 kwietnia. Niech wystawa ta będzie 

oddaniem hołdu dla Jej Życia i twórczości.
Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury składają 

najbliższym szczere wyrazy współczucia. 

zostały wykonane zgodne z planem, 
na co wydano 24,39% wydatków bu-
dżetowych ogółem.

 W tym miejscu muszę zdemento-
wać rozsiewane tu i ówdzie plotki, że 
nasze miasto pogrążyło się  długach! 
Wedle obowiązujących wskaźników, tj. 
relacji kwoty długu do wykonanych do-
chodów budżetowych procent zadłu-
żenia Piechowic wynosi aktualnie 27%. 
Dla porównania wskaźnik ten kształto-
wał się bardzo różnie, bo w r. 2002 wy-
nosił 68,1% (!), w roku 2004 44,4%, a w 
r. 2008 22% (dopuszczalna granica za-
dłużenia – 60%).

W kwietniu uczestniczyłam w kil-
ku ważnych dla miast spotkaniach, 
jak choćby w konsultacjach z prezy-
dentem Lubinia w sprawie organizacji  
przewozów zbiorowych, co w tym mie-
ście  rozwiązane jest wzorcowo. Rów-
nie ważne problemy omawiane były na 
Konwencie Wójtów, Burmistrzów i Pre-
zydentów Regionu Jeleniogórskiego – 
22-23 kwietnia w Świeradowie Zdroju, 
m.in. remonty dróg wojewódzkich, sta-
nowisko Wojewody dotyczące zapisów 
w planach zagospodarowania prze-
strzennego czy współpraca z Agencją 
Nieruchomości Rolnych

20 kwietnia uczestniczyłam w od-
słonięciu tablicy pamiątkowej  po-
święconej pamięci Teofila Ligenzy, nie 
tylko znanego mi działacza, ale i mo-
jego profesora matematyki z czasów 

licealnych (na zdjęciu). Warto dodać, 
że twórcą drewnianej tablicy pamiąt-
kowej jest p. Stanisław Zając mieszka-
niec Piechowic

21 kwietnia wzięłam udział w co-
rocznej imprezie nagradzającej naj-
lepszych uczniów kl. IV-V szkoły pod-
stawowej – Primus Inter Pares, a 23 
kwietnia w uroczystości Złotych Go-
dów państwa Anny i Ryszarda Dud-
ków. Natomiast 25 kwietnia we Wro-
cławiu obserwowałam pierwszy wy-
ścig Bike Maratonu, który zawita do 
nas w czerwcu.

W maju zapraszam mieszkańców 
Piechowic na imprezy sportowo-re-
kreacyjne, w tym na IV  Rowerowy 
Rajd Amatorów, w którym corocznie  
aktywnie uczestniczę.

I pamiętajmy 2 maja to Dzień Fla-
gi, niech zawiśnie ona na każdym 
domu!

Pozdrawiam wiosennie 
Burmistrz Piechowic  

Zofia Grabias-Baranowska
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W październiku 2009 r. na zlece-
nie Urzędu Miasta opracowany zo-
stał  projekt stałej organizacji ruchu 
drogowego dla dróg gminnych na 
obszarze gminy miejskiej obejmu-
jący teren Piechowic, Górzyńca, Pia-
stowa i  Pakoszowa. 

Projekt oznakowania pionowego 
obejmuje znaki ostrzegawcze zaka-
zu, nakazu, informacyjne, znaki do-
datkowe przed przejazdami kolejowy-
mi, tabliczki uzupełniające do znaków 
drogowych. Zaplanowano ustawienie 
419 szt. Znaków. Obecnie jest ich  213. 
Koszt ustawienia jednego znaku (słu-
pek + znak) wynosi ok. 300 zł.

Dla poprawienia bezpieczeństwa 
młodzieży szkolnej na ruchliwej ulicy 
Tysiąclecia, przy której usytuowana jest 
szkoła podstawowa, już w listopadzie  
2009 r. wprowadzono oznakowanie 
poziome (dwa przejścia dla pieszych), 
zamontowano dwa progi zwalniające  
i wprowadzono ograniczenia prędko-
ści. Koszt realizacji tego zadania wy-
niósł 14 tys. zł.

Na wniosek Urzędu Miasta, Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei najpóźniej 
do 30 czerwca br. wprowadzi w ciągu 
ulicy Żymierskiego (droga wojewódz-
ka nr 366) skorygowaną organizację 
ruchu tj: 

1. W rejonie skrzyżowania z drogami 
gminnymi – ul. Nadrzeczną i Słowac- Koszt ustawienia jednego znaku drogowego to kwota ok. 300 zł.

Organizacja ruchu drogowego w Piechowicach
kiego (w okolicach kościoła) wprowa-
dzi oznakowanie poziome i pionowe 
poprawiające bezpieczeństwo pie-
szych poprzez oddzielenie od ruchu 
pojazdów na jezdni

2. Przed skrzyżowaniem z ulicą Świer-
czewskiego przy budynku nr 5 umieści 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego (słupki blokujące) wraz z korek-
tą oznakowania pionowego. 

Na wszystkich drogach gminnych 
uzupełnianie brakującego oznakowa-
nia  następować będzie sukcesywnie 
w miarę posiadanych środków – z prio-
rytetem poprawy bezpieczeństwa pie-
szych w miejscach szczególnego natę-
żenia ruchu.

Barbara Jeleńska
insp. ds. drogownictwa 

W dniach 10-18 kwietnia w całym kraju trwała żałoba narodowa po katastrofie lotniczej w Smoleńsku, w której zginął Pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Lech Kaczyński wraz z Małżonką i delegacją udającą się na uroczystości w Lesie Katyń-
skim. Wśród tragicznie zmarłych znalazł się także Pan Jerzy Szmajdziński, Wicemarszałek Sejmu i Poseł Ziemi Jeleniogórskiej. 
W naszym regionie księgę kondolencyjną wyłożono m.in. w Urzędzie Miasta Jeleniej Góry i Biurze Poselskim Posła Jerzego 
Szmajdzińskiego w Jeleniej Górze. Żałobne posiedzenie sesji Rady Miasta Piechowice odbyło się we wtorek 13 kwietnia w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta.

Tragedia dla całego kraju
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Stop chuliganom
Jeden ze sprawców chuligańskiego 

zniszczenia jesienią ubiegłego roku zna-
ków drogowych i koszów na śmieci już jest 
osądzony: dostał pół roku więzienia w za-
wieszeniu, 400 zł nawiązki na rzecz Urzędu 
Miasta i dozór kuratora. Inny sprawca bę-
dzie odpowiadał w warunkach recydywy 
i wyrok zapewne będzie surowszy. Gmi-
na zawsze zgłasza takie sprawy na policji. 
Zniszczenie mienia komunalnego kończy 
się skazaniem, co może potem przeszka-
dzać w staraniach o pracę.

Dobry punkt IT
Od 12 kwietnia punkt Informacji Tury-

styczne w Piechowicach uzyskał trzecią 
kategorię (na cztery możliwe). Katego-
ryzacja informuje turystę o jakości usług 
oferowanych przed dany punkt informacji 
turystycznej. Ogólnopolskie ramy katego-
ryzacji takich punktów powstały w wyni-
ku współpracy wszystkich Regionalnych 
Organizacji Turystycznych, Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej, Forum Informacji Tu-
rystycznych oraz Zespołu Roboczego ds. 
Informacji Turystycznej.

Bezpiecznie dla dzieci
W kwietniu dokonano pierwszego 

przeglądu technicznego placów i miejsc 
zabaw w mieście. Urządzenia są w bardzo 
dobrym stanie technicznym.

Piechowice na targach
W 2010 roku w ramach porozumienia 

ze Starostwem Powiatowym i innymi gmi-
nami karkonoskimi Piechowice przedsta-
wiły swoją ofertę turystyczną na targach 
w Dreźnie, Stuttgarcie, Pradze, Wrocławiu, 
Berlinie, Katowiach, Lobau. Odwołane zo-
stały z powodu żałoby narodowej targi  
w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

Przycinają drzewa

fot. Miłosz Kamiński

Na zlecenie miasta przycinane są gałęzie 
drzew. Mocniej, jeśli drzewo jest spróchniałe lub 
niestabilne. Słabiej, jeśli jest zdrowe i komponuje 
się z przestrzenią. Na zdjęciu wierzba przy Szkol-
nej nr 5 po przycięciu. Jeden z mieszkańców uwa-
ża, że trzeba było przyciąć mocniej, do samej zie-
mi, a może nawet całkiem drzewo wyciąć. Tylko 
czy starosta zezwoliłby wyciąć zdrowe drzewo, 
które niczemu wokół nie zagraża? Albo czy pozo-
stawienie samego pniaka wbrew ekologicznym 
normom dotyczącym pielęgnacji nie było okru-
cieństwem wobec przyrody i zarazem okalecze-
niem pięknej wierzby rosnącej wśród wysokich 
betonowych bloków? 

Przez ostatnie dwa miesiące od-
bywały się zebrania wspólnot miesz-
kaniowych. Gmina ma udziały w 83 
wspólnotach, z których jedna zarzą-
dza się sama, jedną kieruje Wojsko-
wa Agencja Mieszkaniowa, a pozo-
stałymi administruje spółka „Wspól-
ny Dom”. 

Gmina, jak każdy właściciel, uczestni-
czy w kosztach związanych z utrzyma-
niem nieruchomości wspólnej. Wspól-
nie z innymi dokłada się do funduszu 
remontowego, wraz z innymi właści-
cielami zaciąga też kredyty na remon-
ty. W interesie gminy jest zapewnienie 
dobrego stanu technicznego budyn-
ków, ale pozostali właściciele – mimo że 
wielu z nich wykupiło mieszkania z ra-
batem w stosunku do ceny rynkowej – 
nie chcą lub nie zawsze mogą finanso-
wać remonty. Fundusz remontowy we 
wspólnotach waha się od 1 zł do 3,60 
zł od metra kwadratowego, jednak naj-
częściej jest to ok. 2 zł. Wiele wspólnot 
ma za małe kwoty odłożone na fundu-
szu i zwiększa wpłaty przystępując do 
remontów. Inne spłacają kredyty zacią-
gnięte na remonty w ostatnich latach. 

Na corocznych zebraniach właścicieli 
zarządca składa sprawozdanie z prowa-
dzonej działalności, rozlicza się z każdej 
wykonanej pracy, każdego opróżnio-
nego kosza na śmieci czy wymienionej 
klamki. Wspólnota zatwierdza sprawoz-

Po corocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych

Przede wszystkim remonty

W Piechowicach jest ponad setka wspólnot 
mieszkaniowych

danie zarządcy. Żadna wspólnota nie 
zdecydowała o powierzeniu zarządu 
innej firmie. Przedstawiano roczny plan 
gospodarczy zarządu nieruchomością 
wspólną i wysokość opłat na pokrycie 
kosztów zarządu. Podejmowano inne 
uchwały dotyczące remontów – drob-
nych oraz wymagających kredytowa-
nia. Większość budynków jest bowiem 
w złym stanie technicznym i wymaga 
napraw (elewacje, dachy, instalacje). 

Jak w przyszłości będą wyglądały 
nasze budynki będzie zależało od sa-
mych właścicieli.

Oprac. D. Iwanek , [mkam]

Wiosna 
czas porządków!

Wraz z wiosną rozpoczęły się po-
rządki na terenie Piechowic. Po długiej 
zimie pozostało tak dużo piasku, że uli-
ce i chodniki trzeba sprzątać dwa lub 
trzy razy. 

Nie zapominamy również o osie-
dlach: Michałowicach i Górzyńcu.  
W pierwszej kolejności sprzątamy ulice 
główne, później boczne. Zapewne nie 
wszędzie dotrzemy, stąd prosimy o sy-
gnały do Zakładu Usług Komunalnych.

Jednak nie oszukujmy się. Bez udzia-
łu MIESZKAŃCÓW żadna służba komu-
nalna nie jest w stanie utrzymywać 
porządku w tak rozległym mieście jak 
Piechowice. Dlatego dziękujemy tym, 
którzy chwycili za miotły, grabie i taczki  
i posprzątali już swoje otoczenie, swoje 
Miasto! Przykładów takich działań jest 
wiele. Jeden można zobaczyć na zdję-
ciu. Wspólnota z ulicy Szkolnej 5 już 23 
marca wyległa przed blok i gruntownie 

Mieszkańcy ulicy Szkolnej 5 sami wzięli
za wiosenne porządki

posprzątała pozimowe pozostałości. 
Zgromadzone śmieci wywiózł ZUK. 

Jeszcze raz dziękujemy, przypomi-
nając jednocześnie, że tam gdzie teren 
jest prywatny lub przylega do chod-
nika, jest to nie tyle przywilej, ile obo-
wiązek posprzątania przez właściciela.

KR
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Plan zagospodarowania 
przestrzennego

Zmiana studium zagospodarowania 
przestrzennego  dla działki nr 79/2

Uchwała Nr 295/L/2010 Rady Miasta Piechowi-
ce z dnia 25 marca 2010 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania  przestrzennego Gminy 
Miejskiej Piechowice dla działki nr 79/2.

Nieruchomość na sprzedaż
Nieruchomość (123 metrów kw. ul. Sło-

neczna) zostanie sprzedana na poprawę wa-
runków zagospodarowania działki  sąsied-
niej nr 125/3.

Uchwała Nr 296 /L /10 Rady Miasta Piechowi-
ce z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej wła-
sność Gminy Miejskiej Piechowice.

Wymagania dla przedsiębiorców
Określa wymagania stawiane przedsię-

biorcom dotyczące otrzymania zezwoleń  
w zakresie utrzymania czystości i porządku  
w gminie.

Uchwała Nr 297/L /10 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 25 marca 2010r.w sprawie wymagań, jakie 
powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 
komunalny od właścicieli nieruchomości, opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bez-
domnych zwierząt.

Ulgi w spłatach 
Ustala zasady, sposoby i tryb udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych o cha-
rakterze cywilno – prawnym.

Uchwała nr 298/L/2010 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych 
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie na-
leżności pieniężnych mających charakter cywilno-
prawny przypadających Gminie Miejskiej Piechowi-
ce lub jej jednostkom podległym.

Zmiana budżetu na 2010 r.
Po zmianach dochody roczne gminy to 

15, 5 mln, a wydatki 19, 8 mln zł (deficyt 4, 
3 mln). 

Uchwała nr 299/L/10 Rady Miasta Piechowice  
z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmiany budże-
tu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2010.

Stanowisko w sprawie łączenia jednostek 
służby zdrowia

Rada Miasta Piechowice sprzeciwia się 
programowi restrukturyzacji polegającemu 
na planie połączenia jednostek służby zdro-
wia znajdujących się na terenie powiatu jele-
niogórskiego: SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc 
w Kowarach, ZPR w Janowicach Wielkich, Po-
gotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze ze 
Szpitalem Wojewódzkim w Jeleniej Górze.

Uchwała Nr 300/L/2010 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia stano-
wiska Rady Miasta Piechowice dotyczącego planów 
łączenia jednostek służby zdrowia znajdujących się 
na terenie powiatu jeleniogórskiego, których orga-
nem założycielskim jest Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego.

Radauchwaliła...

PEŁEN TEKST WSZYSTKICH UCHWAŁ 
PRZECZYTASZ NA STRONIE:

http://piechowice.bip.pbox.pl/public
UCHWAŁY UDOSTĘPNIA TEŻ BIURO RADY 

MIASTA w godzinach pracy Urzędu Miasta (pok. 20)

Wyjątkowo długa, mroźna i śnież-
na zima mocno nadwerężyła polskie 
drogi. Sytuacja w Piechowicach nie 
jest najgorsza. Nowe, wyremonto-
wane ulice przetrwały zimę bez pro-
blemów. Poprawy wymaga jedy-
nie oznakowanie poziome, głównie 
przejść dla pieszych.

Gorzej sytuacja wygląda na pozo-
stałych drogach. Od początku kwietnia 
drogi naprawia Zakład Usług Komunal-
nych. Stosuje się tzw. masę na zimno, 
którą nakłada na oczyszczony, rozgrza-
ny i nasmołowany fragment zniszczo-
nej drogi. Położone w ten sposób ubie-
głoroczne łaty trzymają się dobrze. 
Wkrótce ZUK będzie używał również 
masy asfaltowej kładzionej „na gorąco”, 
niestety wytwórnie mas bitumicznych 
jeszcze nie pracują.

W plebiscycie na najgorszą na-
wierzchnię w Piechowicach zdecydo-

Drogi będą sukcesywnie naprawiane

Trwa naprawa dróg
wanie wygrywa ulica Żymierskiego, 
czyli tzw. droga wojewódzka. Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei – właściciel 
ulicy kładzie łatę na łacie, co zupełnie 
nie poprawia sytuacji. Nasze wielo-
krotne naciski, w tym przez radnych 
wojewódzkich i posłów, doprowadzi-
ły do tego, że remont drogi znalazł się  
w roku 2010 na liście rezerwowej. 
Wcześniej w ogóle nie był planowany! 
Ciekawostką jest również fakt, że przy 
każdej wizycie we Wrocławiu wita nas 
nowy dyrektor lub zastępca dyrektora. 
Stąd może wynikać brak dobrego nad-
zoru nad drogami wojewódzkimi.

Najbardziej zniszczone ulice w mie-
ście:  Kolonijna, Brzozowa, Górna w Gó-
rzyńcu, Polna naprawiane będą przez 
specjalistyczną firmę zewnętrzną wy-
braną w przetargu. Naprawy powinny 
ruszyć pod koniec kwietnia.

Krzysztof Raczek

Strażacy OSP w akcji

Piechowiccy strażacy OSP w kwietniu brali udział w kilku akcjach. Gasili tra-
wy płonące przy ulicy Świerczewskiego i Jeleniogórskiej (na zdj.). Wyciągali psa, 
który wpadł do studzienki kanalizacyjnej przy ul. Żymierskiego, gasili plastiko-
we pojemniki, palące się w okolicach starego kina. Zabezpieczali również miej-
sce wypadku drogowego w okolicach hotelu Las (fot. Naczelnik OSP Dariusz 
Uzorko).
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Kilka lat temu na ulicach wielu miast, 
w tym i Piechowic, pojawiły się pojem-
niki na odzież ozdobione logo PCK. 
Wielu mieszkańców bardzo się ucieszy-
ło, że używana odzież służyć może in-
nym. Tak naprawdę, to pojemniki usta-
wiła prywatna firma, która handlowała 
odzieżą używaną i część zysków wpła-
cała na konto PCK. 

Stąd Polski Czerwony Krzyż wyco-
fał swój patronat nad pojemnikami. 
Logo PCK zostało zamazane, pojem-
niki coraz bardziej zaniedbane zaczęły 
szpecić miasto, nikt nie płacił opłat za 
dzierżawę miejsca. W prasie pojawiły 
się artykuły o upadku firmy zbierającej 
odzież. 

Dzwoniliśmy pod wskazany na po-
jemnikach numer telefonu. Odebra-
ła prywatna osoba w Olsztynie, która  
o pojemnikach nic nie wiedziała. Wy-
słaliśmy pisma do przedsiębiorstwa 
zbierającego odzież. Bez odzewu.  
W związku z tym rozpoczęliśmy zbiera-
nie pojemników, które w międzyczasie 
zostały zdewastowane i coraz bardziej 
szpeciły miasto.

Pod koniec marca ze zdziwieniem 
zauważyliśmy, że w niektórych punk-
tach Miasta pojawiły się kolejne po-
jemniki. Przypuszczamy, że prywatna 

Wszystkie takie kontenery na odzież zostały
 usunięte z ulic miasta.

Szpecące pojemniki na odzież
osoba chciała w ten sposób zbierać 
odzież dla swojego sklepu lub hurtow-
ni z używanymi rzeczami. Te pojemniki 
również zabierzemy. Dlaczego to robi-
my? Po pierwsze: pojemniki szpecą Pie-
chowice, po drugie: nikt nie podpisał 
umów na dzierżawę – i nie chodzi tutaj 
o zarobek, ale o utrzymywanie miejsca 
w czystości i regularne opróżnianie po-
jemników, po trzecie:  pojemniki niere-
gularnie opróżniane stanowią znaczne 
zagrożenie sanitarne.

Krzysztof Raczek

W pierwszą rocznicę śmierci Teo-
fil Ligenza vel Ozimek upamiętniony 
został drewnianą tablicą na ścianie 
Szkolnego Schroniska Młodzieżowe-
go „Złoty Widok” w Piechowicach-
Michałowicach. 

Profesor (tak powszechnie nazywa-
ny był Teofil Ligenza vel Ozimek) znany 
był jako wychowawca i nauczyciel licz-
nych pokoleń młodzieży, wybitny krajo-
znawca i turysta, działacz PTTK i PTSM, 
organizator „Rajdu na Raty”. W świetlicy 
schroniska powstała również okoliczno-
ściowa wystawa, która można zwiedzać 
w godzinach otwarcia schroniska. 

W uroczystości uczestniczyli: bur-
mistrz Zofia Grabias-Baranowska, poseł 
Marcin Zawiła, przewodnicząca rady 
miasta i działacz ZNP Halina Wieczorek, 
przedstawiciele Jeleniej Góry, Powiatu 
Jeleniogórskiego, Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, PTTK, PTSM, rodzina 
Profesora.

Każdy uczestnik odsłonięcia tabli-
cy otrzymał publikację „Wspomnienia  
o Profesorze Ligenzie”. Inicjatorem wy-
dawnictwa (i całej akcji ufundowania 
tablicy) był Zdzisław Gasz, który oprócz 
swojej społecznej działalności w PTSM 

Tablica została odsłonięta w Michałowicach.

Wybitny krajoznawca upamiętniony
i LOP, został kronikarzem upamiętniają-
cym historię turystyki w regionie. 

Tablica pamiątkowa poświęcona 
Profesorowi Ligenzie jest już drugą, 
która znalazła się w „Złotym Widoku”. 
Obok wisi pamiątkowa tablica innego 
turysty legendy: Mieczysława Holza.

W ramach  programu ekologicz-
nego Klubu Gaja  „Zaadoptuj rzekę” 
dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go Nr 2 w Piechowicach będą opie-
kować się rzeką Kamienną. 

W ramach programu odbyły się spo-
tkania z edukatorami. 19 kwietnia przed-
szkolaki wzięły udział w zajęciach eduka-
cyjnych prowadzonych przez pana Woj-
ciecha Zawadzkiego w Dolnośląskim 
Parku Krajobrazowym w Jeleniej Górze. 
Podczas warsztatów dzieci uświadomiły 
sobie jak potrzebna jest woda do życia 
ludzi, roślin i zwierząt, jak należy o nią 
dbać oraz jak powstają rzeki i jakie zwie-
rzęta żyją w wodzie. Dzieci spotkały się 
również z panią Bogumiłą Dąbek eduka-
torem z Nadleśnictwa Szklarska Poręba. 
Obie instytucje wspierają przedszkole w 
realizacji programu. Kolejne spotkania 
odbędą się w maju.

Rzeka pod opieką 
maluchów

B. Woś

Dzieci z Przedszkola nr 1 Chatka Pu-
chatka w Piechowicach objęte zostały 
prewencyjnym programem „Przed-
szkolak pod parasolem policji”.  

W związku z tym placówkę cyklicz-
nie odwiedzają osoby zawodowo zaj-
mujące się zapewnianiem bezpie-
czeństwa. Byli przedstawiciele policji, 
w tym m.in. piechowicki dzielnicowy 
Paweł Zackiewicz, strażak i ratownik 
medyczny Paweł Janicki. Podsumowa-
niem zdobytych umiejętności będzie 
wyjazd  6-latków na półfinał konkursu 
„Uczę się bezpiecznie żyć”. Pod ko-
niec miesiąca w przedszkolu odbędzie 
się również  QUIZ o bezpieczeństwie, 
w którym wezmą udział dzieci z dwóch 
najstarszych grup.

Katarzyna Pinczewska 

Bezpieczne 
przedszkole 
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Porównaliśmy ceny podstawowych 
produktów spożywczych w większo-
ści piechowickich sklepów. Porównania 
dokonaliśmy w jednym dniu. Z zesta-
wienia wynika, że najtańsze produkty są  
w dwóch sklepach: Carrefour oraz Bie-
dronka. W pozostałych sklepach ceny 
są wyższe, a w niektórych dużo wyż-

Gdzie taniej, a gdzie drożej w sklepach
Artykuł Carrefour Biedronka Małe „U Maniusia” Lewiatan   „U Wojtka”
   Delikatesty   Piechowice Górne

Pomidory 6.79 8.47 8.95 9.99 12.99 —
Banany brak 2.75 4.85 4.69 5.59 5.90
Mleko 1.69 1.69 1.99 2.30 2.39 2.40
Delma 2.89 2.95 2.95 3.30 3.79 3.99
Piwo 2.69 2.75 2.99 3.10 3.19 3.60
Mąka 1.55 0.84 1.75 1.45 1.59 2.50
Cukier 2.25 2.14 2.55 2.59 2.69 2.90
Herbata 4.29 9.99 4.75 4.65 5.69 —
Chleb 1.99 1.49 2.30 2.30 2.20 2.20
Kiełbasa 14.99 14.53 10.95 10.85 15.99 —
Kubuś 1.69 0.85 1.40 1.40 1.59 1.70

sze jeśli brać pod uwagę częste zakupy.   
W przypadku mleka braliśmy pod uwa-
gę produkt o zawartości 1,5% tłuszczu. 
Jeśli chodzi o margarynę Delmę to po-
dano cenę dużego opakowania. W przy-
padku piwa braliśmy pod uwagę puszkę 
Lech. Jeśli chodzi o herbatę do zestawie-
nia braliśmy opakowanie 25 szt. Lipton. 

Jedynie w przypadku Biedronki opako-
wanie miało 75 szt. W przypadku kiełba-
sy braliśmy pod uwagę kilogram śląskiej, 
a w przypadku Małych Delikatesów, oraz 
sklepu U Maniusia jest to kiełbasa parów-
kowa. Przy soku Kubuś sprawdzaliśmy 
ceny butelki o poj. 0,33 l (Biedronka ma 
swój odpowiednik Pycholandia).

Marcin Zieliński – założyciel i wła-
ściciel Szklanej Manufaktury w Pie-
chowicach wykonał szklaną pamiąt-
kę specjalnie dla następcy tronu bry-
tyjskiego – księcia Karola. 

Zleceniodawcą była hrabina Eliza-
beth von Kuester z Łomnicy, która to 
została zaproszona na spotkanie z księ-
ciem Karolem. Zaproszenie wiązało się 

Marcin Zieliński wykonał szklaną pamiątkę dla Księcia Karola.

Szkło z Piechowic dla Księcia Karola
z wydawnictwem „Śląsk. Kraina umie-
rających pałaców.” W albumie zamiesz-
czone zostały przykłady ponad stu 
zrujnowanych zabytków, ale jest też 
przykład pozytywny – Łomnica. Szkło  
z wizerunkiem zamku w Karpnikach 
zostalo wybrane nieprzypadkowo - 
książę ma związki rodzinne z jego daw-
nymi właścicielami.

– Szkło jest jednym z symboli nasze-
go regionu - mówi 
hrabina von Ku-
ester. Na szkle wy-
grawerowano sło-
wa o naszej okoli-
cy, będące jedno-
cześnie cytatem  
z piosenki The Be-
atles „All You Need 
is Love” („Wszystko 
czego potrzebujesz 
to miłość”). Szkło 
ze Szklanej Ma-
nufaktury hrabina 
wręczyła osobiście 
podczas spotkania 
z księciem Karolem 
w Londynie.

W Górzyńcu na skrzyżowaniu ul. Za-
wadzkiego i Leśnej postawiono przy 
szosie lustro ułatwiające wyjeżdżanie. 
Lustro ustawiono na wniosek radnych 
z tego terenu.

Z lustrem 
łatwiej

Z ostatniej chwili
Marcin Zieliński dostał 
wyróżnienie w konkur-
sie „Najlepsze Dolnoślą-
skie 2009” . Więcej w na-
stępnym IP.
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Piotr Płaza – lat 35, rodowity pie-
chowiczanin, zainteresowania: tury-
styka, podróże, muzyka, dobre kino. 
Opiekun Chatki Noworocznej w Kar-
konoszach, organizator imprez. 

Czym się Pan zajmuje obecnie?
Mam wiele zainteresowań i pasji i nigdy 

się nie nudzę. Opiekuję się Chatką Nowo-
roczną,  gram i śpiewam, tworzę swoje pio-
senki, uwielbiam się włóczyć i obserwować. 
We krwi mam coś z organizatora i twórcy, 
więc czasem nawet zupełnie nieoczekiwa-
nie, bez planu i bezwiednie, zaczynam dzia-
łać w kierunku, który mnie zainteresuje np. 
zorganizuję dla chętnych kurs tanga argen-
tyńskiego. Jestem też inicjatorem i organi-
zatorem odbywającej się od dwóch lat akcji 
sprzątania Karkonoszy, którą tworzymy z in-
nymi chatkami karkonoskimi przy wsparciu 
m.in. Karkonoskiego Parku Narodowego.

Czy Pana edukacja jest związana ze 
szkołami w Piechowicach?

Na poziomie szkoły podstawowej tak. 
Bardzo dobrze wspominam SP nr 1. Na-
uczyciele: z tych późniejszych lat od razu 
przypomina mi się Pan Żurko, Pan Capała, 
Pan Kozak, Pani Konopka, Pan Gasz. To byli 
ludzie, którzy potrafili przekazać wiedzę. 

Działa Pan w klubie turystycznym Mo-
rena. Przybliżmy czytelnikom działalność 
tego klubu.

Tzw. Stara Morena, czyli ludzie z po-
dobnych roczników jak mój (Daniel Gra-
czyk, bracia Stanisz, Tomek Łabęcki, Mar-
cin Wiktorowicz, Andrzej Dołęgowski i in.) 
to była paka nie do zatrzymania. Zawsze 
dużo jeździliśmy, świetnie się bawiliśmy 
zdobywając jeszcze przy tym bardzo do-
bre pozycje na różnych turniejach krajo-
znawczych, rajdach itp. Wszelkie podróże 
kształcą – i to nie jest slogan. Może to być 
wycieczka niezbyt daleka, nie od razu In-
die czy Himalaje. Otwartość do ludzi, bliski 
kontakt z innymi kulturami i obyczajami, 
obserwacja świata naprawdę niesamowi-
cie człowieka – jego światopogląd, wy-
obraźnię, szacunek do przyrody, do inno-
ści itd. I myślę, że to były m.in. cele Moreny.  
I chociaż drogi nasze się trochę porozcho-
dziły (rodziny,  praca,  nieszczęścia i in.) 
wielu z nas nadal nosi w sobie tego ducha 
i kultywuje stare ciągoty do „szwędaczki”. 
Coroczne spływy kajakowe, rajdy rowero-
we przez Polskę, wycieczki mniej i bardziej 
odległe.

Ze swojej strony zawsze zajmowałem 
się Chatką Noworoczną i to była taka – po-
wiedzmy – „moja działka”. Zawsze wkłada-
łem tam dużo serca i  pracy – z czystej pasji. 
Można powiedzieć, że z działalności części 
z ludzi ze starej Moreny, a także ludzi za-
przyjaźnionych, stworzyło się grono Chat-
kowiczów, a także Klub KTG Morena (Klub 
Turystów Górskich) – taki powiedzmy sobie 
odłam Starej Moreny, który formalnie jest 
osobnym Stowarzyszeniem zajmującym 
się tylko sprawami Chatki.

W Stowarzyszeniu KTK Morena, mają-
cym siedzibę w Jeleniej Górze (powstałym 

Góry zawsze były moją wielką miłością

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

Z Piotrem Płazą, rodowitym piechowiczaninem, 
o górach, turystyce i muzyce rozmawia Radek Bieniek

dla  ożywienia działalności Klubu KTK Mo-
rena założonego w roku 1988 przez Maćka 
Stanisza) teraz działają ludzie dużo młodsi. 
Co jest dla nich celem i jak się spełniają – 
najlepiej byłoby zapytać ich.

   Turystyka to bliska Panu dziedzina,  
a chyba w szczególności turystyka górska

Cóż… Góry to była zawsze moja wiel-
ka miłość. Sporo chodziłem. Bywały lata, 
że jeździłem w Tatry nawet po dwa razy  
w roku. Kiedyś z kolei tak mi „odbiło” na 
Bieszczady , że byłem tam 6 czy 7 razy –  
w tym raz rowerem. Zdarzały się też wypa-
dy w Alpy francuskie czy szwajcarskie, czy 
też w góry Rumunii. Wycieczki rowerowe 
z pełnym wyposażeniem (tak żeby nie być 
od nikogo zależnym), to kolejna pasja. Jak 
już wspomniałem wcześniej, zaliczam rów-
nie chętnie spływy kajakowe. Góry są może 
dla ludzi nieco bardziej wytrzymałych,  ale 
rower i kajak naprawdę gorąco polecam 
wszystkim od pierwszego roku życia (moja 
córa Zuzanna zaliczyła ze mną tygodnio-
wy spływ mając pół roku) do wieku na-
prawdę bardzo dojrzałego. Ruch dawko-
wany w zależności od siły, woda, bezdroża, 
przyroda, cisza, spokój, wieczorne ogniska  
z gitarką i rozmowami do rana to da przy-
jemność każdemu.

A jeśli chodzi o Piechowice i turystykę, 
co szczególnie Pan sobie upodobał ?

Lubię zrobić sobie mały „piknik” w Czar-
nym Kotle Jagniątkowskim lub posiedzieć 
w nieco surowszych Śnieżnych Kotłach. 
Lubię pobyć na Paciorkach – grupy ska-
łek przy niebieskim szlaku z Jagniątkowa  
w stronę gór, spacer na Bobrowe Skały  
z Górzyńca. Lubię  przestrzeń i miejsca, któ-
re cieszą oko, a także pozwalają na chwi-
lowy lub dłuższy oddech. Tak samo jest 
z Chatką Noworoczną, która niestety nie 
jest dostępna dla turystów. Tu dodatko-
wo ogromna satysfakcja z tego, że dba się 
o jedno konkretne miejsce w tym naszym 
pięknym karkonoskim świecie.

Skąd to zamiłowanie do turystyki  
i gór?

Bez chwili zastanowienia cisną mi się na 
myśl trzy czynniki. Pierwszy z nich to obec-
ność Pani Józefy Konopki i Pana Zdzisława 
Gasza. Pani Konopka (była też moją wycho-
wawczynią w szkole podstawowej) założyła 
kółko turystyczne i błyskawicznie wciągnę-
ła swoich uczniów w turystykę. Jej i Panu 
Gaszowi zawdzięczamy również znakomite 
przygotowanie do turniejów i rajdów pod 
kątem wiedzy, organizacji itp.

Drugi czynnik jest bardziej złożony. My-
ślę, że ogólnie rzecz biorąc ma to u różnych 
osób związek z różnymi rzeczami: filozofią 
życia, stylem, przyjemnością, pewnego ro-
dzaju mistycyzmem, religią. 

Trzecim czynnikiem była na pewno to-
lerancja Rodziców i ich przyzwolenie na 

to włóczęgostwo, bo chociaż nie rozumieli 
tego chyba do końca, a czasami „dali szla-
ban” za zaniedbywanie szkoły, to jednak za-
wsze wspierali i do dziś to w pewnym sensie 
robią, za co jestem im bardzo wdzięczny.

Poruszmy temat muzyki, wiem że to 
Pana kolejna miłość...

Ha! W latach szkolnych udzielałem się   
w zespołach punkowych i wcale się tego 
nie wstydzę. Ogólnie jestem bardzo wraż-
liwy na muzykę.

Od dawna grywałem na gitarze i śpiewa-
łem, co miało też ogromny związek właśnie 
z wycieczkami, z górami. Ogniska, piękno 
tekstów, do tego jeszcze te  patrzące się 
głęboko w oczy dziewczyny – grzechem 
byłoby nie grać. Potem – w sumie to tak 
naprawdę po dojściu do siebie po śmierci 
mojej córki Zuzy – przerodziło się to w pi-
sanie własnych piosenek, a także w wystę-
py przed szerszą publicznością na różnych 
konkursach w kraju (kilka kameralnych wy-
stępów na swoim terenie).  

Najbliższe plany? Marzenia ?
Staram się zawsze wykorzystać dobrze 

moment, żeby zrobić coś fajnego. Wpraw-
dzie los pozbawił mnie pracy, ale w zamian 
uszczęśliwił mnie sporą ilością wolnego 
czasu. Jego większość planuję poświęcić na 
podróże. Teraz jesteśmy z kolegą w trakcie 
planowania podróży do Turcji, Syrii i Jorda-
nii. Potem w okresie wakacji ze dwa wypa-
dy w Polsce na rowery i może jakiś kajak, 
może parę festiwali odwiedzę i również za-
gram. Może jeszcze pokuszę się na jesien-
ny wypad w moją ulubioną stronę, czyli na 
Wschód – będzie to chyba Ukraina – po raz 
czwarty Krym i Morze Azowskie.

Jestem z tych, którzy nie patrzą za dale-
ko. Z reguły z życiem ludzkim ponoć bywa 
tak, że ludzie patrzą bardzo daleko, planują, 
pracują na to całe życie , a potem są sfrustro-
wani, że nie poszło po ich myśli i stukają się  
w głowę, że nie spełnili swoich marzeń… 
Wolę więc je spełniać z dnia na dzień,  po-
nieważ nikt nie zna dnia ani godziny…
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Z kroniki miejskiej Piechowic

Gazeta Robotnicza, rok 1945

Jeleniogórskie zakłady pracy czczą 
zobowiązaniami XX-rocznicę wy-
zwolenia Dolnego Śląska

Licznie podejmują zobowiązania 
produkcyjne dla uczczenia zbliżającej 
się XX rocznicy wyzwolenia  ziem za-
chodnich jeleniogórskie zakłady pracy. 
Piechowicka „Karelma” obiecała nowo 
zbudowanej w tym osiedlu szkole Ty-
siąclecia dostarczyć wielu urządzeń do 
gabinetu robót ręcznych, przeznaczyć 
wygospodarowane materiały na ogro-

Dorota Kaczorowska, pracownik Informacji Turystycznej w Piechowicach od 
dwóch lat prowadzi kronikę miasta. Wybiera najważniejsze informacje z życia 
miasta i umieszcza ich opis w kronice (wkleja również zdjęcia).  W tej chwili kroni-
ka liczy już pięć opasłych tomów, które można oglądać w godzinach otwarcia IT. 

– Kronikę najczęściej oglądają osoby starsze, choć ostatnio kroniki wypoży-
czali licealiści na potrzeby referatów szkolnych – mówi Dorota. 

Do kroniki również można się wpisywać. Niedawno zrobiła to grupa turystów 
niemieckich, dawnych mieszkańców Piechowic. Pierwsze wpisy w kronice doty-
czą lat powojennych.

dzenie szkoły, wykonać wiele prac na 
rzecz gospodarki komunalnej, a także 
w roku bieżącym wyprodukować po-
nadplanowo 200 zgrzewarek o warto-
ści 5 milionów złotych.

Gazeta Robotnicza, rok 1958 

Nowi gospodarze Piechowic

Dnia 15 bm. odbyła się w Piechowi-
cach (pow. Jelenia Góra) inauguracyj-
na sesja Gromadzkiej Rady Narodowej.  
W wyniku tajnego głosowania prze-
wodniczącym został (ponownie) rol-

nik z Górzyńca Michał Gołuch. W skład 
Prezydium weszli: Stefan Dominiak, 
Leokadia Zamościńska, Stanisław Bie-
lecki. Wyłoniono także 4 komisje resor-
towe. Na sesji omówiono również pro-
gram Gromadzkiej Rady Narodowej. 
Najważniejsze punkty programu to: 
polepszenie warunków w szkolnictwie, 
sprawy mieszkaniowe i zaopatrzenie. 
Nowe władze wybrano również do 
Osiedlowej Rady Narodowej w Piecho-
wicach. Przewodniczącym został Alek-
sy Fiedoruk, a zastępcą Edward Zdro-
jewicz. Ponadto w skład Prezydium 
weszli: Michal Dubowik, Teodor Fryc  
i Józef  Fligier. Podczas sesji omówio-
no także program nowej Rady. Dotyczy 
on szczególnie kolektywnej pracy rad-
nych, polepszenia warunków mieszka-
niowych osiedla, komunikacji, szkol-
nictwa, kultury.

Gazeta Robotnicza, rok 1959 

Dobry rok Piechowic

Piechowice zamknęły swą ubiegło-
roczną listę czynów społecznych sumą 
ponad 168 tys zł. Na prace z zakresu 
gospodarki komunalnej, zrealizowa-
ne przez miejscowe zakłady pracy i GS, 
przypadło 151 tys. zł. Ułożono płytki 
chodnikowe  na dwóch ulicach, przygo-
towano teren pod zieleniec, założono 
ogrodzenia. W Michałowicach miesz-
kańcy ustawili 30 ławek na przygoto-
wanych słupkach betonowych i odgru-
zowali jedną parcelę. Szkoła w  Piecho-
wicach otrzymała od zakładów pracy 
książki oraz  narzędzia do prac ręcznych. 
Kółko Rolnicze wspólnie ze Spółdziel-
nią Produkcyjną zakupiło  wyposażenie 
do szkolnego gabinetu lekarskiego. Na 
specjalne wyróżnienie zasługują prace 
młodzieży szkolnej. Założyła ona ogród 
owocowy, obsadzając go 100 drzewka-
mi owocowymi. Na podwórku szkolnym 
posadzono 40 młodych brzózek i 100 m 
bieżących żywopłotu.

Turystycznie 
i ekologicznie

27 marca odbył się XXI Regionalny Prze-
gląd Piosenki Turystycznej i Ekologicznej  
w Zgorzelcu, w którym nasze miasto repre-
zentowane było przez zespół muzyczny 
„Kolorowe Nutki” ze Szkoły Podstawowej nr 
1, zespół wokalny Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II oraz  przedstawicielkę Pie-
chowickiego  Ośrodka Kultury. 

Nasze prezentacje ocenione zostały bar-
dzo wysoko i pośród licznie zgromadzo-
nych uczestników w kategorii szkół podsta-
wowych zespół „Kolorowe Nutki” zdobył III 
miejsce a solistka Natalia Fałek z klasy dru-
giej zdobyła I miejsce. Powody do chluby 
przyniosły występy  gimnazjalistów, któ-

rzy zdobyli III miejsce oraz Natalii Lis, która  
w kategorii solistów zajęła także III miejsce. 

Zauważona została również Andżelika 
Soliło reprezentująca Piechowicki Ośrodek 
Kultury, która zdobyła w kategorii solistów 
II miejsce.

Szkołę Podstawową  nr 1 reprezentowa-
li: Natalia Wójcik, Natalia Fałek, Krzysztof 
Zoldi, Oliwia Niemiec, Katarzyna Trojanow-

ska, Weronika Żakowicz, Oskar Knyszyński 
i Paulina Leszczyk, a Publiczne Gimnazjum  
w Piechowicach: Magdalena Szyłejko, Ur-
szula Paszko, Daria Czyż, Patrycja Kotylak, 
Natalia Lis i Szymon Chiliński. Zatem wo-
kalistom, którymi się opiekuję, należą 
się wielkie brawa i gratulacje!

 Wojciech Zarówny
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Natalia Taterka, zawodniczka UKS 
Krokus zajęła pierwsze miejsce w Mi-
strzostwach Dolnego Śląska w Biath-
lonie! Natalia była również najlepsza 
w Wojewódzkich Mistrzostwach UKS-
ów w Biathlonie. Wśród chłopców naj-
lepszy był również przedstawiciel Pie-
chowic – Mikołaj Miś. Czwarte miej-
sce zajął Łukasz Jedziniak, siódme Pa-
weł Graczyk, ósme Dominik Michalski,  
a dziewiąte Debora Pobandt. Trenerem 
zawodników jest Ewelina Jedziniak.

Najlepsza na 
Dolnym Śląsku Jadwiga Niedbalska, Małgorza-

ta Polańska z Michałowic oraz Ewa 
Szmel z Górzyńca wygrały w klasyfi-
kacji generalnej cyklu zawodów Sa-
lomon Nordic Sunday. Zwyciężyły  
w swoich kategoriach wiekowych.

W tegorocznym cyklu SNS, który jest 
pierwszym w Polsce cyklem zawodów w 
narciarstwie biegowym dla amatorów, 
odbyło się 7 edycji biegów na Polanie Ja-
kuszyckiej. Organizatorzy zachęcali do 
uczestnictwa wszystkich, dla których zi-
mową porą bieganie na nartach jest for-
mą aktywności ruchowej, sposobem spę-
dzania wolnego czasu w dobrym towarzy-
stwie i pięknym otoczeniu oraz pragną-
cych sportowej rywalizacji. Pula nagród w 
zawodach wynosi aż 50 tys. zł. Ich rozdanie 
i podsumowanie cyklu nastąpi 2 maja na 
Polanie Jakuszyckiej.

Jadwiga biega na nartach od pięciu lat. 
W czasie zimy stara się biegać co weekend 
razem z mężem Przemkiem, a w czasie ferii 
szkolnych i świątecznych prawie codzien-

Biegały na nartach i zwyciężyły

JADWIGA NIEDBALSKA
2:26:46 (26 km CT)

Jadwiga Niedbalska zwyciężyła w swojej kategorii 
w cyklu zawodów Salomon Nordic Sunday.

nie. Latem w formie treningu jeździ rowe-
rem i chodzi po górach.

W zawodach SNS Piechowice reprezen-
tował jeszcze Adrian Cheba, który zajął 3 
miejsce. 

Olimpijka odwiedziła uczniów

Biathlonistka Agnieszka Cyl, olimpij-
ka z Vancouver, odwiedziła młodzież 
trenującą w UKS Krokus i w Szkole Pod-
stawowej nr 1. Opowiadała młodym 
sportowcom o urokach zawodowe-
go narciarstwa, wrażeniach z zimowej 
olimpiady i udzieliła kilku porad. Poda-
rowała klubowi koszulkę z autografem, 
w której startowała podczas startowa-
ła podcza zawodów Pucharu Świata. 
Agnieszka przyjechała do Piechowic 
na zaproszenie prezesa klubu, Eweliny 
Jedziniak.

Kolarze ruszyli
Kolarze górscy Lechii Piechowice 

wyruszyli na trasy MTB. W niedzielę 
(25 kwietnia) rozegrano pierwszy wy-
ścig w ramach cyklu Bike Maraton. 

Wystartowała cała drużyna Lechii. Na 
krótkim dystansie 30 km w swojej katego-
riach wiekowej zwyciężyła Aneta Adamek. 
Czwarte zajęli Jakub Danielski i Norbert 
Potkański, 7. miejsca Jacek Kamiński i Bo-
gusław Sieniuć, 13. Jędrzej Piś, 14. Mariusz 
Junik, 21. Dariusz Kluk, 46. Roman Dobek. 
Pozycje innych zawodników z Piechowic: 
6. Mariusz Przybycień, 7. Krzysztof Bełch, 
9. Mateusz Kaciłowicz, 13. Łukasz Frys, 
34. Marcin Lorenc.  Na średnim dystansie 
(55 km) najszybsi w swojej kategorii byli 
Michał Grynienko (Michał wygrał wcze-
śniej dwa inne wyścigi w Jeleniej Górze  
i Bolesławcu) oraz Karolina Cierluk. 10. Pa-
weł Kluk, 13. Małgorzata Polańska, 19. Pa-
weł Michałkiewicz, 21. Marek Narkiewicz, 
27. Janusz Pietrzykowski, 40. Jarosław Piś,  
a 50. Cezary Zahorski. Na najdłuższy dy-
stans (84 km) nie zdecydował się żaden  
z zawodników, których w sumie wystarto-
wało we Wrocławiu 1600.

7 maja (piątek) o godz. 13.00 w 
hotelu Las odbędzie się prezentacja 
grupy kolarskiej Lechia Piechowice. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
zainteresowanych. 

Więcej o wynikach piechowickich 
sportowców (m.in. piłkarzy Lechii) w 
internecie:

www.piechowice.pl
www. lechiapiechowice.xaa.pl

www.kslechia.prv.pl

W poprzednim numerze IP 
w relacji z Biegu Piastów pomi-

nęliśmy nazwiska jego uczestników: 
Adriana Strzałkowskiego, Bronisława 

Spychały i Jadwigi Niedbalskiej.
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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

AUTO SERWIS 
Tel. 075 76 12 108
58-573 Piechowice
Os. Piastów 1
–  wulkanizacja
–  mechanika 
    pojazdowa
–  blacharstwo                          
Czynne:
Pon.-pt. – godz. 8-17
Sob. – godz. 8-14
Zniżki dla emerytów i rencistów!

W kwietniu do Pie-
chowic przyjechał mam-
mobus i zaparkował pod 
urzędem miasta. Z bez-
płatnych dwudniowych 
badań skorzystało kilka-
dziesiąt kobiet w wieku 
50-69 lat. Panie nie objęte 
programem profilaktycz-
nym również mogły zrobić 
badania, jednak odpłatnie. 
Kosztowało to 80 zł. 

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

Badania w mammobusie

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Piechowice działając 
na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy  
z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 
1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 usta-
wy o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz.U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. 
zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu 
Miasta Piechowice zostały wywieszone 
wykazy:

1. Nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży pod numerami RG-
7125/5/10 i RG-7125/6/10. 

2. Nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy pod numerem RG-
72243/4/10.”

Grają jak z nut
Serię zwycięstw zanotowali piłkarz 

KS Lechia Piechowice. W niedzielę 
(24.04) pokonali 6:2 w meczu wyjaz-
dowym Pub Gol II. Bramki dla Lechii 
strzelili: Sebastian Myszka (2), Aure-
liusz Gawlak (2), Arkadiusz Opowicz (2). 
Wcześniej Lechia pokonała wicelidera 
grupy II klasy B KS Maciejowa 3:2 oraz 
Bobry Wojanów 3:1, a także Sokół So-
kołowiec 3:0. Bramki dla piechowiczan 
we tym spotkaniu zdobyli Marcin Har-
dej i Sebastian Myszka (2). Więcej infor-
macji o występach piłkarzy w interne-
cie: www.lechiapiechowice.xaa.pl.
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– Jak przebiegają przygotowania do 
tegorocznej edycji Kryształowego Week-
endu? – zapytaliśmy Radosław Bieńka  
z Referatu Promocji Urzędu Miasta.

– Przygotowania idą zgodnie z pla-
nem. Cieszymy się, że rośnie ranga 
Kryształowego Weekendu, a impreza 
jest coraz bardziej popularna i rozpo-
znawalna w regionie. 

Podpisaliśmy umowę o dofinanso-
wanie imprezy z funduszy unijnych ze 
środków RPO. Projekt nosi pełną na-
zwę „Kryształowy Weekend – odbudowa śląskich tradycji 
szklarskich”. 

Podpisaliśmy także umowę z zespołem De Mono, który 
będzie gwiazdą wieczoru. Wiadomo także, że wszystkie za-
planowane atrakcje się odbędą. Bardzo ciekawie zapowia-
da się m.in. noc ognia i lawy oraz pokaz laserów i kryszta-
łów.

Kryształowy Weekend jako flagowy produkt turystycz-
ny Piechowic jest przedsięwzięciem stosunkowo młodym, 
gdyż jest to dopiero trzecia edycja (dla porównania np.  
w Lubomierzu czy Lwówku Śl. imprezy miejskie odbywa-
ją się od 14 lat). Wierzymy, iż poprzez cykliczność imprezy 

Piechowice będą coraz lepiej po-
strzegane przez turystów polskich 
i zagranicznych. Chodzi również  
o postrzeganie Piechowic jako mia-
sta z wielowiekowymi tradycjami 
szklarskimi. Jednak promocja mia-
sta to nie tylko Kryształowy Week-
end. W kalendarzu mamy ponad 
40 imprez miejskich o charakterze 
sportowym, turystycznym i kultu-
ralnym. Każda z nich w pewien spo-
sób promuje miasto i wpisuje się 
w nasze hasło przewodnie: „Góry 
możliwości – miasto aktywności”.

Majowe imprezy w Piechowicach
Majowe Muzykowanie – 1 maja
Otwarcie Sezonu Turystycznego w Czarnym Kotle Jagniątkow-

skim – 1 maja
Grand Prix Badmintona o Mistrzostwo Dolnego Śląska –2 maja
Sportowa Majówka (Polska Biega i IV Rajd Rowerowy Amatorów) – 

pierwsza połowa maja
Koncert w ramach VI Festiwalu Muzyki Teatralnej – 9 maja
Dzień Książki – 14 maja
IV Międzyklubowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Eden – 15 maja
Parafiada Dzieci i Młodzieży – druga połowa maja
VI Piknik Mamy, Taty i Dziecka – maj/czerwiec
Rajd Dziatwy Szkolnej Piechotka – maj/czerwiec

W PROGRAMIE:
• „Biesiada pod wierzbą” czyli: Grillowanie dla każdego
• Muzyczny plener na akordeon, organy i gitarę
• Zjeżdżalnia OLINEK i „rabatka masy solnej” dla  zieci
Zabawa taneczna – w godz. 20.00-4.00

Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc  pod numerem 
tel.: 607 840 045.

Rezerwacja miejsc i sprzedaż biletów do 28 kwietnia br.
Organizator - bar „ OLIWIA” , miejsce – sala OSP.

Uwaga! W razie deszczowej pogody impreza nie odbędzie się.

Termin: 1 maja ( sobota )
Godz. : 15.00-18.00

Miejsce: park przy OSP i sala OSP, 
Piechowice, ul. Szkolna

Organizatorzy: POK i OSP

• „Kiermasz książki”                         
27-28.05.2010 r. w godz.10:00-17:00 podczas, którego zain-
teresowani będą mogli nabyć wiele ciekawych oraz unikato-
wych pozycji książkowych.

• Wystawa prac uczniów 
piechowickich szkół pt. „My młodzi” poświęcona baśniom 
Hansa Christiana Andersena z okazji 205 rocznicy urodzin.
Wystawa w Galerii Piechowickiego Ośrodka Kultury
„Cztery Pory Roku” będzie czynna w dniach
28.05 – 18.06.2010r. w godz. 10:00 – 17:00.

• Spotkanie z autorką książek i wier-
szy dla dzieci Joanną Papuzińską, które od-
będzie się 27 lub 28 maja 2010 r.

Więcej informacji pod 
nr tel. (75) 76 17 201 lub 

e-mail: informacja@piechowice.pl

Przygotowania idą 
zgodnie z planem


