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Z prac burmistrza

Szanowni Państwo!
Rozpoczynamy obecnie w Piechowi-

cach kampanię społeczną, której celem 
jest zwiększenie świadomości i odpowie-
dzialności sprzedawców na temat ochro-
ny zdrowia dzieci i młodzieży.

Odpowiedzialna sprzedaż to posta-
wa, która przyczynia się do większej tro-
ski o zdrowie dzieci i młodzieży poprzez 
starania dorosłych, aby wyroby tytonio-
we nie były dostępne dla naszych dzieci, 
a sprzedający przestrzegali obowiązku 
zakazu sprzedaży.

W tym roku po raz pierwszy podejmu-
jemy działania z Koalicją Partnerów 
Programu  Odpowiedzialnej Sprzedaży 

Stop 18, której podstawowym celem jest 
ograniczenie dostępu młodych ludzi do 
wyrobów tytoniowych w punktach sprze-
daży. W związku z tym organizujemy 
Dzień Odpowiedzialnej Sprzedaży.

Patrole Straży Miejskiej dostarczą 
Państwu ulotki i naklejki z logiem na-
szej akcji oraz z treścią obowiązujących 
przepisów prawnych. Ulotka dodatkowa 
zawiera wskazówki dla sprzedawców, 
jak odmawiać sprzedaży papierosów 
niepełnoletnim. Otrzymane naklejki po-
winni Państwo umieścić w widocznym 
dla klientów miejscu, np. na drzwiach 
wejściowych do punktu sprzedaży lub 
na kasie. Jeżeli mają Państwo pytania 

lub wątpliwości, albo potrzebują dodat-
kowych materiałów zachęcam do skorzy-
stania z zawartości stron internetowych 
Programu Odpowiedzialnej Sprzedaży 
http://www.stop18.pl.

Zapraszam do wspólnego, wielotoro-
wego działania, które może przyczynić 
się do poprawy zdrowia i ograniczenia 
zgubnego wpływu nikotyny. Wierzę, że 
ten program przyczyni się do zwiększe-
nia odpowiedzialności za zdrowie mło-
dego pokolenia i ograniczy dostępność 
osób nieletnich do wyrobów tytonio-
wych.

Licząc na Państwa przychylność, 
serdecznie pozdrawiam.

Zastępca Burmistrza 
Gminy Miejskiej Piechowice

Krzysztof Raczek

List otwarty do sprzedawców wyrobów 
tytoniowych w Piechowicach

Sezon urlopowy za nami, także za 
mną, bo większą część urlopu za rok 
2008 właśnie w sierpniu już wyko-
rzystałam. To samo uczynili pozostali 
urzędnicy, którzy wykorzystują swoje 
urlopy zgodnie z planem. Nie ma zale-
głości urlopowych za rok 2007, a  do 
marca 2009 na pewno wszyscy wyko-
rzystają urlopy za rok 2008. 

Zwracam uwagę na ten fakt, ponie-
waż jeszcze do niedawna niektórzy 
urzędnicy i kierownicy podległych jed-
nostek  wypoczywali chyba w pracy, bo 
na swoich kontach zgromadzili  po kil-
kadziesiąt dni zaległego urlopu,  a gdy 
zdarzyło im się zmieniać pracę albo 
przechodzić na emerytury otrzymywali 
z miejskiej kasy całkiem niezłe sumki. 
Zapewniam, że w  tej kadencji podobne 
sytuacje miejsca mieć nie będą! 

W sierpniu minęły dwa lata od pa-
miętnej powodzi, która nawiedziła 
Piechowice. W tym czasie usunięto 
wiele szkód popowodziowych, choć 
jeszcze nie wszystkie, zatrudniono 
kompetentnego pracownika ds. za-
rządzania kryzysowego, zreformowa-
no pracę Miejskiego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego. Po raz pierwszy 
w naszym mieście planowane są ćwi-
czenia dla mieszkańców terenów za-
grożonych powodzią,  o czym  będą 
oddzielne komunikaty. 

Ze spraw ważnych dla naszego mia-
sta trzeba wspomnieć o wyłożeniu w 

sierpniu do wglądu planu zagospo-
darowania przestrzennego Piastowa 
i Pakoszowa. Debata publiczna odbę-
dzie się 2 września a uwagi do planu 
można składać na piśmie do 18 wrze-
śnia b.r. Będzie to już kolejna debata 
publiczna nad tym planem, mam na-
dzieję, że ostatnia i wkrótce dojdzie 
do zatwierdzenia przez Radę Miasta 
tego planu, nad którym prace rozpo-
częły się w r. 2005. 

Proszę także śledzić wszelkie ko-
munikaty o planach budowy nowego 
zakładu obok firmy Marconi, w tym 
także i te w bieżącym IP. Ośmielę się 
przy okazji zauważyć, że władze mia-
sta nie mają żadnych powodów, aby 
ukrywać przed mieszkańcami jakie-
kolwiek informacje, wręcz przeciw-
nie przejrzystość tego co się w naszym 
mieście dzieje, jest w moich i moich 
współpracowników działaniach prio-
rytetem.

Istotne sprawy dla miasta to  „ru-
szające” we wrześniu prace przy re-
montach ulic.

Z pewnością będą spore utrudnie-
nia z tego powodu, ale mam nadzieje, 
że zniesiecie je Państwo z wyrozumia-
łością. Mam też nadzieję, że podoba 
się Państwu odnowiony skwerek przy 
Kościele Parafialnym, a nowe ławecz-
ki na przystanku  MZK dobrze służyć 
będą oczekującym na autobusy. A 
przy okazji dziękuje tym wszystkim, 

którzy wspierają moją akcję „powrotu 
ławeczek” do naszego miasta. Jest nas 
większość!

 Dziękuję władzom firmy Wepa za 
zaproszenie mnie i mojego zastępcy 
na uroczystość Dnia Papienika, w któ-
rej uczestniczyło ponad  200 pracow-
ników oraz 20 gości z Niemiec, a  w 
której udział był dla nas wielką przy-
jemnością. 

30 sierpnia b.r. zapraszam Państwa 
na wydarzenie sportowe, jakim jest 
Bike Maraton – impreza rowerowa 
po raz pierwszy goszcząca w Piechowi-
cach na terenach szkoły podstawowej 
a wszystkim uczniom i pracownikom 
oświaty życzę z okazji rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego sukcesów w pra-
cy i w nauce.  

Burmistrz  Miasta Piechowice
Zofia Grabias- Baranowska

Burmistrz przegląda poranną pocztę
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Nieopodal fabryki Ceramika Mar-
coni planowana jest budowa nowego 
zakładu. Na terenie przeznaczonym 
zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego pod zabudowę prze-
mysłową, na terenie podstrefy ekono-
micznej. Procedury trwają, powstał 
raport oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, opiniują go służby sta-
rostwa powiatowego i sanitarne.

Fakt ten wzbudza wiele emocji 
wśród niektórych mieszkańców Pie-
chowic. W uzupełnieniu materiału z 
poprzedniego Informatora, szczegóły 
dotyczące nowej inwestycji, dla tych 
z Państwa, którzy chcą wyrobić sobie 
pogląd na sprawę i odpowiedzieć na 
pytanie: tak czy nie dla nowej inwe-
stycji? 

1. W miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego dla rejonu 
specjalnej strefy ekonomicznej małej 
przedsiębiorczości w Kamiennej Gó-
rze podstrefy w Piechowicach, który 
został zatwierdzony Uchwałą nr 121/
XXIV/2004 Rada Miasta Piechowice 
z dnia 14 września 2004 r., działki  na 
której ma powstać inwestycja prze-
znaczone są na cele:

• podstawowe – tereny obiektów 
produkcyjnych, składów i magazy-
nów, wraz z niezbędnym zakresem 
urządzeń towarzyszących.

• uzupełniające: tereny urządzeń 
obsługi komunikacji, w tym stacja 
paliw i bocznica kolejowa, usługi ko-
mercyjne i działalność gospodarcza, 
obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej.

2. Inwestor (właściciel nierucho-
mości) – Pani Barbara Urbaniak-Mar-
coni 14 kwietnia 2008 r. złożyła wnio-

KOLEJNY INWESTOR
W STREFIE EKONOMICZNEJ

sek  o wydanie decyzji o uwarunkowa-
niach środowiskowych  planowanej 
inwestycji  na działkach o pow. 3.0962  
ha położonych na obszarze wymienio-
nym w pkt.1. Planowana jest budowa 
budynku produkcyjno– magazynowe-
go z infrastrukturą techniczną i ukła-
dem komunikacji na działkach nr 
205/4, 205/5 i 54 przy ul. Jeleniogór-
skiej (Cmentarnej) w Piechowicach.

– Powierzchnia zabudowy – ok. 
6600m2.

– Powierzchnia dróg i parkingów 
ok. 6800 m2.

– Powierzchnia zieleni – 15000m2.
3. Tereny pod inwestycję położone 

są w otoczeniu:
Od południa – Zakład „Ceramika 

Marconi” Spółka z o.o.
Od wschodu – tereny nieużytków 

przeznaczone pod zainwestowanie w 
ramach Kamiennogórskiej Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej.

Od północy – teren zarezerwowa-
ny pod obwodnice miasta Piechowice 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366.

Od zachodu – ulica Cmentarna.
3. Projektowany zakład ma być 

obiektem, w którym produkowane 
będą dekoracje do wzorów płytek wy-
twarzanych w innych zakładach cera-
micznych na terenie kraju. Głównymi 
wyrobami będą: dekory, wałki, londo-
ny i listwy a zatrudnionych w nim bę-
dzie około 50 pracowników.

4. W związku z wnioskiem, o któ-
rym mowa w p.2 rozpoczęły się proce-
dury związane z wydaniem przez bur-
mistrza miasta  decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach na realizację 
wyżej opisanego przedsięwzięcia. 6 
maja  b.r. wszczęto postępowanie ad-

ministracyjne, którego pierwszym eta-
pem było wystąpienie do Starostwa 
Powiatowego i Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego o wydanie opinii, 
czy planowana inwestycja będzie zna-
cząco oddziałowywać na środowisko, 
w wyniku czego zobowiązano (Posta-
nowieniem z 3 czerwca b.r.) inwesto-
ra do sporządzenia raportu oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko 
w zakresie: hałasu i wibracji, ochrony 
powietrza oraz wód powierzchnio-
wych i podziemnych. 

5 czerwca b.r. poinformowano miesz-
kańców Piechowic poprzez zamieszczenie 
stosownych informacji w BIP, wywiesze-
nie ich na słupach i tablicach ogłoszenio-
wych  mieście oraz w Urzędzie Miasta o 
rozpoczęciu procedury udziału społeczeń-
stwa w postępowaniu w sprawie wyda-
nia decyzji o środowiskowych uwarunko-
waniach zgody na realizację w/w przed-
sięwzięcia.  (w terminie do 26 czerwca 
b.r. mogły wpływać uwagi mieszkań-
ców w tej sprawie)

5. 14 sierpnia b.r. do Urzędu Mia-
sta wpłynął raport sporządzony przez 
Zakład Ochrony Środowiska Decybel 
w Jeleniej Górze. Raport ten przeka-
zany został do zaopiniowania przez  
Starostwo Powiatowe i Inspektora Sa-
nitarnego. 

Po uzyskaniu w/w opinii mieszkań-
cy Piechowic poprzez ogłoszenie w 
BIP oraz informacje rozwieszone na 
słupach ogłoszeniowych zawiadomie-
ni zostaną o możliwości zapoznania 
się z  całością zebranych materiałów. 
Informacje te będą także przekazywa-
ne Radzie Miasta.

6. W dalszej kolejności rozpoczęte 
zostaną dalsze procedury, o których  
informować będziemy w następnych 
numerach IP. 

Jeżeli ktoś z Państwa uważa, że w 
powyższej sprawie jest niedoinformo-
wany, może skontaktować się z pra-
cownikiem merytorycznym Urzędu 
Miasta nr tel. (075) 75 48 912, zapy-
tać na jakim etapie jest sprawa i na 
jakich zasadach można wziąć udział 
w debacie publicznej. Dobrze byłoby 
też skontaktować się z radnym ze swo-
jego okręgu, który z pewnością udzie-
li potrzebnych informacji. Warto też 
odwiedzać (jeżeli czas na to pozwala) 
Urząd Miasta, aby czytać ogłoszenia i 
na bieżąco śledzić BIP, jeżeli ma się 
dostęp do internetu, oczywiście. 

Przypominamy o tym co powyżej, 
bo trudno zgodzić się z opinią przed-
stawioną w poprzednim numerze 
Infotmatora, że jest się niedoinfor-
mowanym w tej sprawie, bo „w BIP-
-ie ogłoszenie bardzo trudno jest zna-
leźć” lub„znajomy nami nie  potrzą-
snął”. 

(j.k.)
Nowy zakład powstanie w trójkącie pomiędzy Ceramiką Marconi, stacją Müller i cmentarza. 

Na zdj. zaznaczono tylko lokalizację obiektu (w rzeczywistości będzie on wyglądał inaczej).
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 Cena wody i ścieków, podobnie 
jak ceny energii lub gazu, są bardzo 
ważne, bo dotyczą prawie wszystkich 
mieszkańców Piechowic. W takim ra-
zie, jak są one ustalane? 

Ustalane są na podstawie ekono-
micznych wyliczeń kosztów, jakie po-
nosimy na obsługę ujęcia, sieci wodo-
ciągowej, stacji uzdatniania i oczysz-
czalni ścieków. Analiza kosztów i usta-
lana na podstawie tego cena wody i 
ścieków prezentowana jest radnym, 
którzy dyskutują a następnie głosują. 
Czy wyliczone ceny można obniżyć? 
Tak. Wtedy ze wspólnych miejskich 
pieniędzy przekazywana jest dopłata 
do każdego metra sześciennego zu-
żytej wody i ścieków. Tak właśnie sta-
ło się w tym roku. W zależności od 
ilości zużytej wody i ścieków – Mia-
sto Piechowice ze wspólnego budże-
tu dopłaci około 300 000 złotych. 
Czy można dopłacić więcej? Moż-
na. Ale wtedy mniej środków zosta-
nie na oświatę, inwestycje w mieście 
i inne wydatki. Cena wody i ścieków 

Biblioteka zamkniêta
Do 9 wrzeœnia Miejska Bibliote-

ka Publiczna bêdzie nieczynna z 
powodu urlopu pracownika. 

Œwiêto papiernika
14 sierpnia obchodzono dzieñ pa-

piernika. Uroczyste obchody odby³y 
siê w fabryce Wepa, gdzie oprócz pra-
cowników piechowickiego zak³adu 
(najbardziej zas³u¿eni dostali nagro-
dy), wziêli w nich udzia³ przedstawi-
ciele macierzystej spó³ki-matki z Nie-
miec. Miasto zaproponowa³o spó³ce 
udzia³ w konkursie Dolnoœl¹skie Gry-
fy. Oprócz Wepa zg³oszony zosta³ 
jeszcze zak³ad Metal z Pakoszowa 
oraz firma p. Popery.

Psycholog pomoże
Od 01.09.2008 r. wznawia siê 

dzia³alnoœæ punktu pomocy  psycho-
logicznej. W ka¿dy poniedzia³ek w 
godz. od 15.30 do 17.30 w Punkcie 
Konsultacyjnym w Piechowickim 
Oœrodku Kultury porad udzielaæ 
bêdzie psycholog Pani Ma³gorzata 
Gorzelak.

Skąd się biorą ceny wody i ścieków?
to pewien kompromis między naszy-
mi oczekiwaniami a możliwościami 
finansowymi budżetu miasta. Niektó-
rzy „politycy” przekonują:  „nic nie 
uzasadnia tak drastycznych podwy-
żek” (strona internetowa Nowin Jele-
niogórskich – wypowiedź Pana Rafa-
ła Mazura). Można i tak. Tylko, skąd 
wziąć środki na remonty ul. Wczaso-
wej, Szkolnej, Mickiewicza, chodniki 
przy Tysiąclecia, dopłaty do autobu-
sów MZK, utrzymanie letnie i zimowe 
dróg, utrzymanie szkół i przedszkoli, 
MOPS-u? 

I jeszcze jedno pytanie: Dlaczego 
ścieki kosztują dużo więcej od wody? 
Bo oczyszczanie więcej kosztuje i 
możliwości oczyszczalni nie są wyko-
rzystywane w 100%. Brakuje sieci ka-
nalizacyjnej. Skoro wydajność oczysz-
czalni obliczono na całe Piechowice, 
a podłączono 50% mieszkańców, stąd 
wyraźnie wyższa cena.

W następnym numerze wyjaśnimy 
bardzo ważne zagadnienie: Dlaczego 
jakość wody w Piechowicach jest sła-
ba.

K. Raczek

Place zabaw w Piechowicach to 
temat nurtujący nie tylko młodych 
rodziców, ale i pokolenie dziadków 
wspierających wychowanie wnuków.

 Dzieci wiadomo – istoty ruchliwe, 
potrzebujące pobiegać, poskakać, 
pobawić się w piasku. Czasami chcia-
łoby się usiąść z dzieckiem w miłym 
miejscu i popatrzeć, jak ono hasa a 
i dopilnować, aby w czasie tych igra-
szek nie stało mu się nic złego. Czy 
można znaleźć w naszym mieście ta-
kie miejsce? Raczej nie i to mocno 
niepokoi niektórych naszych miesz-
kańców. Oto fragment listu, jaki dro-
gą meilową wpłynął do Urzędu Mia-
sta.

„Kto może zająć się remontem pla-
cu zabaw przy ul. 22 Lipca? Obecnie 
jest tam obskurnie, śmierdzi sikami 
kotów, psów. Poszłam dziś z dziec-
kiem do piaskownicy ale czym prę-
dzej stamtąd uciekłam z powodów 
jak wyżej. Zmuszona byłam siedzieć 
w jedynej piaskownicy przy ul. Szkol-
nej, która jest w miejscu bardzo nasło-

Kiedy  place zabaw
necznionym. Ta poprzednia, gdyby 
była zadbana, byłaby idealna do zaba-
wy dla dzieci w upalne dni –rosną tam 
duże drzewa. Proszę o odpowiedź w 
tej sprawie”.

Rzeczywiście temu placowi zabaw 
daleko do standardów europejskich, 
stare urządzenia, brak ogrodzenia. Ale 
przecież żadna administracja nie upil-
nuje psów i kotów, jeżeli ich właściciele 
tego nie zrobią. Czy nie jest aby tak, że 
najpierw babcia wypuszcza pieska, żeby 
sobie posikał ( może właśnie w piaskow-
nicy) a później mama posyła do tejże 
piaskownicy swoją pociechę, aby budo-
wał zamki z piasku. I kłopot gotowy! 

Dwa tygodnie temu do piaskowni-
cy przy ul. 22 Lipca dowieziono świe-
ży, bardzo czysty piasek. Podziękowa-
nia dla firmy Abbud, która go nieod-
płatnie przekazała! 

Przedstawiciel władz miasta roz-
mawiał z młodymi mamami, które 
zdeklarowały się przykrywać piasek z 
piaskownicy folią.  ZUK dostarczył na 
plac zabaw gruba folię, która przez 

kila dni walała się po placu. Folię z 
placu zabaw zabrano. Być może ten 
dwutygodniowy piasek dziś znowu 
„śmierdzi sikami kotów i piesków”. 
Szkoda, że mamy przyprowadzające 
dzieci na plac przy ul. 22 Lipca oka-
zały się niesłowne!

Inny plac zabaw – przy ul. Szkolnej  
administrowany przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową został uzupełniony w 
tym roku o dwa elementy zabawowe 
ufundowane przez miasto, niedługo  
przybędzie jeszcze jeden. Widać dba-
łość rodziców o to miejsce, za co nale-
żą się im słowa podziękowań.

Niestety, w Piechowicach nie ma 
innych miejsc, które pełniłyby funk-
cję placów zabaw dla dzieci, co jest 
wynikiem wieloletnich zaniedbań.

Burmistrz Zofia Grabias- Baranow-
ska udzielając odpowiedzi na w/w list 
powiedziała: 

„Plac zabaw spełniający oczekiwa-
nia naszych dzieci powstanie w Pie-
chowicach w roku 2009. Przykro mi, 
że przy ogromie potrzeb w naszym 
mieście, nie było to możliwe w roku 
bieżącym.” 

Trzymamy za słowo i do tematu po-
wrócimy za rok.

red.
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Wrzesieñ i kolejne miesi¹ce bêd¹  
dla naszego miasta czasem natê¿onych 
prac remontowo- inwestycyjnych. Na 
n/w zadania przeprowadzono przetar-
gi wy³aniaj¹ce wykonawców, którzy al-
bo ju¿ weszli, albo wkrótce wejd¹ na 
place budów.

• Koñczy siê przebudowa ul. 
Wczasowej, która mia³a zniszczon¹ 
nawierzchniê asfaltow¹, wymyt¹ 
podbudowê t³uczniow¹ i zniszczone 
urz¹dzenia odwadniaj¹ce. Wykony-
wana jest nawierzchnia z p³yt ¿elbe-
towych ze  stykami zaspoinowanymi 
zapraw¹ cementowo-piaskow¹. Termin 

zakoñczenia prac – po³owa wrzeœnia. 
O ten remont zabiegali mieszkañcy 
ulicy Wczasowej od dawna, tak jak i 
mieszkañcy ul. ¯ymierskiego w Piecho-
wicach Górnych oraz w³aœciciele do-
mów przy ul. S³onecznej w Górzyñcu. 
Po latach oczekiwañ równie¿ i te drogi 
zostan¹ doprowadzone do nale¿ytego 
stanu. 

• I tak na ci¹gu pieszo-jezdnym  w 
okolicach nr 96 przy ul. ¯ymierskiego, 
po rozebraniu zniszczonej nawierzch-
nia z asfaltobetonu, u³o¿ona zostanie  
kostka betonowa, krawê¿niki oraz wy-
konane bêd¹ korytka œciekowe. Ter-
min wykonania – koniec paŸdziernika 
2008 r. Jeden z mieszkañców tej uli-
cy posiada dokument sprzed 10 lat 
podpisany przez ówczesn¹ p. sekre-
tarz miasta, ¿e naprawa zostanie wy-
konana wkrótce. „Wkrótce” okaza³o 
siê dziesiêcioleciem, a ów mieszka-

Ulica Wczasowa wkrótce bêdzie jak nowa.

Cmentarz w Piechowicach będzie miał wkrótce 
dwie nowe alejki

Miejskie inwestycje i remonty 
w 2008 roku

niec straci³ ju¿ wiarê w realizacjê tego 
przedsiêwziêcia (co wyrazi³ niedawno 
w sposób g³oœny i stanowczy), mimo ¿e 
w roku ubieg³ym otrzyma³ zapewnienie 
w³adz miasta, ¿e zadanie zostanie ujête 
w planach na rok 2008 .

• W bardzo z³ym stanie jest odcinek 
ul. S³onecznej w okolicach nr 5 i 6.Jest 
to stok o nachyleniu 14% o nawierzch-
ni gruntowej naprawianej t³uczniem 
kamiennym. Liczne nierównoœci 
utrudniaj¹ poruszanie siê po tej dro-
dze. Wjazd samochodem jest niemal 
niemo¿liwy. Wykonana zostanie tu  na-
wierzchnia asfaltobetonowa na pod-
budowie t³uczniowej z odwodnieniem 

i napraw¹ przydro¿nego 
rowu. Termin wykonania 
– po³owa listopada 2008 
r. 

• Ca³kowitej przebu-
dowie ulegnie ulica Mic-
kiewicza, która otrzyma 
now¹ nawierzchniê  oraz 
chodniki z kostki beto-
nowej. Wyremontowana 
zostanie tak¿e droga do-
jazdowa do parku za skle-
pem MCM. Zakoñczenie 
remontu – pocz¹tek listo-
pada.

• W dalszej kolejnoœci 
ul. Szkolna na ca³ym od-
cinku otrzyma now¹ 

nawierzchniê, która aktualnie przypo-
mina tor przeszkód. 

• Wymienione zostan¹ na znacz-
nym odcinku zniszczone chodniki z 
p³yt betonowych na ul. Tysi¹clecia, 
co poprawi bezpieczeñstwo uczniów 
dochodz¹cych do szko³y podstawo-
wej z rejonu Dolnych Piechowic . No-
we chodniki wykonane zostan¹ z kost-
ki betonowej. Termin wykonania prac-
-prze³om paŸdziernika i listopada

• Trwaj¹ prace przygotowawcze 
do odbudowy k³adki dla pieszych, 
która zast¹pi bêd¹c¹ w zupe³nej roz-
sypce k³adkê na Kamiennej ³¹cz¹c¹ 
¯ymierskiego z Tysi¹clecia. Obecnie 
wykonywane s¹ prace konstrukcyjne a 
pozosta³e prace obejmowaæ bêd¹ od-
tworzenie przyczó³ków, roboty mu-
rarsko-kamieniarskie i monta¿ nowej 
k³adki ze zjazdem i barierkami. Na 
dojœciach do k³adki zaprojektowano 

nawierzchniê z kostki betonowej na 
prawym brzegu i z asfaltobetonu na 
brzegu lewym. Zakoñczenie prac prze-
widziano na po³owê listopada. 

Podziêkowania dla mieszkañców 
korzystaj¹cych na co dzieñ z k³adki, 
¿e cierpliwie znosz¹ utrudnienia 
wynikaj¹ce  ze stanu technicznego tego 
ci¹gu komunikacyjnego dla pieszych. 

• Trwaæ bêdzie do po³owy listopa-
da budowa kanalizacji sanitarnej od 
studzienki w ul. Kolejowej do projek-
towanej studzienki na ul. Zawadzkie-
go na wysokoœci budynków 2a i 3 z 

przy³¹czami na terenach prywatnych 
po³o¿onych wzd³u¿ kana³u g³ównego 
do budynków w ul. 1 Maja i czêœci ul. 
Zawadzkiego. 

Wszystkich mieszkañców poruszaj¹cych 
siê trasami, gdzie trwa ta inwestycja wy-
pada przeprosiæ za utrudnienia w ruchu 
drogowym! 

• Jesieni¹ rozpocznie siê budowa 
wodoci¹gu i kanalizacji na ul. Norwida 
i jest nadzieja, ¿e do wybudowanych do-
mów nareszcie bêd¹ mogli wprowadziæ 
siê ich w³aœciciele

• Na cmentarzu komunalnym, w je-
go nowej czêœci, rozpoczê³a siê budowa 
dwu alejek. 

Wyjaœniæ nale¿y, ¿e procedury przy-
gotowawcze znacznej czêœci w/w inwe-
stycji rozpoczê³y siê ju¿ na pocz¹tku ro-
ku 2008! Niestety trwaj¹ one niezwy-
kle d³ugo, nie mo¿na ich pomin¹æ, 
st¹d spiêtrzenie wszystkich prac w 
miesi¹cach jesiennych. W³adze miasta 
licz¹ na wyrozumia³oœæ mieszkañców 
Piechowic w przypadku k³opotów dnia 
codziennego, wynikaj¹cych z powodu i 
w czasie realizacji w/w prac

(rrm)



INFORMATOR PIECHOWICKI   •  sierpień 20086

W sierpniu b.r. Gmina Piechowi-
ce złożyła cztery wnioski na pozy-
skanie środków finansowych z fun-
duszy Unii Europejskiej oraz budże-
tu Województwa Dolnośląskiego.

Dwa wnioski dotyczą moder-
nizacji placówek przedszkolnych 
oraz szkolnych i złożone zostały w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Ogólna wartość pro-
jektów to około 1,1 mln zł.

Nazwa projektu:
„Modernizacja – przebudowa 

przedszkolnych i szkolnych placó-
wek oświatowych jako czynnik roz-
woju dzieci i młodzieży oraz popra-
wy warunków nauczania w ramach 
realizacji lokalnego „Programu zin-
tegrowanej edukacji ekologicznej 
dzieci i młodzieży miasta Piechowi-
ce”

Dwa wnioski zostały złożone w 
ramach programu „Mała Odnowa 
Wsi” i dotyczą zagospodarowania 

JEST PLAN 
NA KRYZYS
W dniu 11 sierpnia 2008r. odbyło 

się pierwsze posiedzenie Miejskiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 
Piechowicach. 

Posiedzenie poświęcone było przy-
jęciu nowego Planu Reagowania Kry-
zysowego Miasta Piechowice. Plan za-
wiera charakterystykę zagrożeń oraz 
ocenę ryzyka ich wystąpienia na te-
renie miasta, procedury określające 
sposób postępowania, siły i środki 
miasta oraz instytucji współdziałają-
cych, a także możliwości ich wykorzy-
stania w przypadku wystąpienia sytu-
acji kryzysowej. 

Plan został przekazany do zatwier-
dzenia staroście jeleniogórskiemu. 

Zatwierdzony plan będzie obo-
wiązującym dokumentem mającym 
pomóc w sprawnym zażegnywaniu 
sytuacji kryzysowych na terenie mia-
sta. 

Insp. ds. zarządzania kryzysowego
Paweł Sołek

Zmiany 
w rozkładzie? 

W związku sygnałem od mieszkań-
ca Piechowic, prosimy o opinie na te-
mat przyspieszenia o 16 minut – au-
tobusu MZK linii nr 9 odjeżdżające-
go obecnie w dni robocze o godzinie 
5:56 z przystanku „Kolorowa” do Jele-
niej Góry.

Aktualny rozkład dla przystanku 
Piechowice „Kolorowa”:

godz. 5.56 
Proponowana zmiana:
godz. 5.40
Mieszkaniec prosił również o roz-

ważenie zmiany, od nowego roku, na-
zwy przystanku „Kolorowa”.

Opinie w sprawie propozycji pro-
szę przesyłać na e-mail opinie@pie-
chowice.pl  lub zgłaszać w sekretaria-
cie Urzędu Miasta.

    
Krzysztof Raczek

Będą dodatkowe 
pieniądze?

terenu w okolicach pomnika przy-
rody Cis oraz pozyskania funduszy 
na rozwój cyklicznej imprezy miej-
skiej „Kryształowy Weekend w Pie-
chowicach”.

Wartość projektów około 50 000 
ty. zł.

W/w projekty powstały pod kie-
runkiem p. Jarosława Bumażnika- 
pracownika UM ds. pozyskiwania 
środków pozabudżetowych, który 
w b.r. ukończył kierunkowe studia 
podyplomowe.

We wrześniu zapadnie natomiast 
decyzja czy nasz (i czterech pozo-
stałych gmin) projekt „Tworzenie 
zintegrowanych polsko-czeskich 
struktur współpracy w zakresie za-
pobiegania i usuwania skutków 
klęsk żywiołowych w pasie transgra-
nicznym” uzyska uznanie komisji 
oceniającej i czy otrzymamy  środ-
ki unijne na realizację założeń tego 
projektu.

(jb)

W Piechowicach odnowiony został kolejny skwerek. Tym razem naprzeciw 
kościoła przy ul. Żymierskiego. Ułożony został chodnik z kostki, uporządkowa-
ny teren wokół drzew i ustawione trzy nowe ławki. Mieszkańcy i turyści mogą 
sobie po drodze odpocząć.

NOWY  SKWEREK
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W ramach zwalczania przestêpczoœci 
narkotykowej policjanci zatrzymali w 
Piechowicach trzech mê¿czyzn – infor-
muje Edyta Bagrowska, oficer praso-
wy w  jeleniogórskiej policji. – £¹cznie 
zabezpieczyli prawie 30 porcji marihu-
any, 50 porcji amfetaminy i ponad 40 
porcji haszyszu. Sprawcy trafili do po-
licyjnego aresztu, a za posiadanie nar-
kotyków grozi im do 3 lat pozbawienia 
wolnoœci. 

Policjanci z II Komisariatu w Jele-
niej Górze, w tym nasz dzielnicowy  
Pawe³ Zackiewicz zatrzymali dwóch 
mieszkañców Piechowic w wieku 17 i 
33 lat w zwi¹zku z posiadaniem nar-
kotyków. Trzeciego zatrzymali wspól-
nie z celnikami.

Sierpniowe popo³udnie, oko³o 

Narkotyki trzymaj¹ w majtkach. Myœl¹, ¿e policja o tym nie wie

MNIEJ HANDLARZY 
W PIECHOWICACH

godziny 18.00. Na Nadrzecznej poli-
cjanci zauwa¿aj¹ dwa samochody. W 
nich m³odzi ludzie, których policjan-
ci od jakiegoœ czasu podejrzewaj¹ o 
zwi¹zek z narkotykami. Postanawiaj¹ 
ich sprawdziæ. Sprawdzaj¹ te¿, która 
ze s³u¿b mundurowych mo¿e im po-
móc w kontroli tak du¿ej grupy osób: 
stra¿ miejska, stra¿ graniczna, celni-
cy… Najbli¿ej s¹ celnicy. Akurat maj¹ 
ze sob¹ psa do tropienia narkotyków!

Policja razem ze s³u¿b¹ celn¹ zatrzy-
muje 17-letniego mieszkañca Piecho-
wic, który podszed³ do obserwowanych 
pojazdów. Jak siê okaza³o po przeszu-
kaniu, ma przy sobie porcjê marihu-
any i dwie dzia³ki amfetaminy ukryte 
… w majtkach. W jednym z aut pod 
siedzeniem kierowcy pies celników wy-

czuwa narkotyki. Policjanci znajduj¹ 
tam marihuanê i haszysz nale¿¹ce do 
drugiego mê¿czyzny. Postanawiaj¹ 
przeszukaæ wszystkich zatrzymanych. 
U 33-latka znajduj¹ jeszcze blisko 50 
porcji amfetaminy i kilkanaœcie por-
cji marihuany – tak¿e w majtkach. 
Mê¿czyzna po ujawnieniu narkotyków 
próbuje uciekaæ. Wyrywa siê. Usi³uje 
wyrzuciæ „towar”. Policjanci profesjo-
nalnie udaremniaj¹ ucieczkê. Prze-
chodnie s¹ œwiadkami sytuacji jak 
z amerykañskiego filmu: policjanci 
obezw³adniaj¹ i zakuwaj¹ w kajdanki 
stawiaj¹cego opór mê¿czyznê.

Dziêki takim w³aœnie dzia³aniom bêdzie 
trudniej o dostêp do narkotyków i wzroœnie 
poczucie bezpieczeñstwa mieszkañców  – 
podsumowuje nadkomisarz Edyta 
Bagrowska. Tym samym mo¿e uda 
siê uchroniæ m³odych ludzi przed 
na³ogiem narkotykowym i wszystkimi 
jego skutkami. Popierajmy policjê w 
jej dzia³aniach!

Oprac. [mk] na podst. informacji 
KMP w Jeleniej Górze

Jest Pan dziel-
nicowym w Pie-
chowicach od 12 
lat. Jak na prze-
strzeni tych lat 
postrzegane jest 
bezpieczeñstwo 
w mieœcie?

Nie mo¿na 
powiedzieæ, ¿e 
Piechowice s¹ 
oaz¹ spokoju, jed-
nak podejmowa-
ne przez  policjê 
wspólnie ze stra¿¹ 
miejsk¹ i innymi 

Bezpieczeñstwo najwa¿niejsze
Z dzielnicowym asp. szt. Paw³em Zackiewiczem  rozmawiamy 
o bezpieczeñstwie w Piechowicach.

po¿arnej. Ka¿de z tych przestêpstw 
dokonywane by³o przez osoby regu-
larnie odurzaj¹ce siê narkotykami. 

Ostatnie zatrzymanie raczej nie 
wyeliminuje tego problemu.

To prawda, bowiem potrzebny jest 
jeszcze odpowiedzialny nadzór rodzi-
ców i niejednokrotnie zainteresowa-
nie siê tym co robi¹ dzieci. Jak wynika 
z badañ m³ode osoby siêgaj¹ po nar-
kotyki m.in. z braku zainteresowania 
rodziców. Czêsto s¹ to rodziny rozbi-
te lub skonfliktowane.

Czy spo³eczeñstwo pomaga policji 
informuj¹c o ró¿nych zdarzeniach?

Tak i dlatego korzystaj¹c z oka-
zji pragnê podziêkowaæ wszystkim 
mieszkañcom za pomoc. Niejedno-
krotnie jest ona niezbêdna w pracy 
dzielnicowego. Ponadto serdeczne 
podziêkowania nale¿¹ siê funkcjona-
riuszom s³u¿by celnej, którzy z w³asnej 
inicjatywy w³¹czyli siê do naszych 
ostatnich dzia³añ. Dziêki ich wydat-
nej pomocy uda³o siê wyeliminowaæ z 
obiegu kolejn¹ partiê narkotyków. 

Przypominamy, ¿e dy¿ury w 
punkcie przyjêæ interesantów w 
Piechowicach (budynek MOPS) 
komisariatu II policji pe³nione s¹ 
w poniedzia³ki w godz. 14-16. 

rym ju¿ od samego rana w³¹czane s¹ 
g³oœne maszyny. Takie konflikty sta-
ram siê za³atwiaæ polubownie, bo lu-
dzie chc¹ mieæ spokój i jednoczeœnie 
¿yæ z s¹siadami w zgodzie. Œrednio 
mamy 10 interwencji w tygodniu.

Które sprawy trafiaj¹ do rozstrzyg-
niêcia przez dzielnicowego?

S¹ to sprawy, które wymagaj¹ 
wiêkszego nak³adu pracy. Te, któ-
rych nie mo¿na za³atwiæ na miejscu, 
wymagaj¹ce rekontroli b¹dŸ dodatko-
wych ustaleñ lub te¿ dotycz¹ przemo-
cy w rodzinie.

Od pewnego czasu mo¿na 
zaobserwowaæ nasilaj¹cy siê problem 
u¿ywania narkotyków przez coraz 
m³odsze osoby...

To jest problem, poniewa¿ po pew-
nym czasie takich eksperymentów do-
chodzi do uzale¿nienia i pope³niania 
przeró¿nych powa¿nych przestêpstw 
zagro¿onych d³ugoletnimi karami 
wiêzienia. Przypomnieæ tu mo¿na 
napad na piechowick¹ pocztê w 
ubieg³ym roku, napady na dwie ko-
biety na pocz¹tku tego roku czy te¿ 
seriê w³amañ m.in. do budynku stra¿y 

s³u¿bami porz¹dkowymi dzia³ania maj¹ 
na celu ci¹g³¹ poprawê bezpieczeñstwa 
na terenie miasta. Nie mo¿na rów-
nie¿ wysun¹æ tezy, ¿e w mieœcie jest 
szczególnie niebezpiecznie. Myœlê, ¿e 
iloœæ zdarzeñ kryminalnych nie od-
biega od przeciêtnej dla tej wielkoœci 
miejscowoœci.

Jakich zdarzeñ jest najwiêcej?
Dominuj¹ g³ównie s¹siedzkie kon-

flikty i zak³ócenia spokoju. Ludzie 
skar¿¹ siê na psa, który wyje, gdy jego 
w³aœciciel wychodzi z domu, albo te¿ 
na pobliski zak³ad lub warsztat, w któ-
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Z prac rady
Próba odwo³ania

Nie powiod³a siê próba odwo³ania 
przewodnicz¹cej rady miejskiej Haliny 
Wieczorek. Na sesji 29 lipca g³osowano 
uchwa³ê w tej sprawie. Za odwo³aniem 
by³o 6 radnych, przeciwnych by³o 5 rad-
nych, 2 radnych wstrzyma³o siê od g³osu, 
a dwóch by³o nieobecnych na sesji. Aby 
uchwa³a by³a wa¿na za odwo³aniem 
musia³o g³osowaæ 8 radnych.

Nowy szef komisji
Radny Pawe³ Zackiewicz zosta³ 

nowym przewodnicz¹cym Komisji ds. 
Finansów i Rozwoju Lokalnego Rady 
Miasta po rezygnacji z tej funkcji przez 
Adama Spolnika.

35 uchwał
W pierwszym półroczu 2008 r. Rada 

Miasta podjęła 35 uchwał. Ocena 
ich realizacji dokonana zostanie pod 
koniec bieżącego roku.

Więcej informacji z prac Rady 
znajduje się w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronach internetowych 
miasta: 

www.piechowice.pl.

REFLEKSJA  1
Od wielu lat spacerujê po urokli-

wych terenach polnych i ³¹kowych „za 
torami”. Wêdruj¹c  œcie¿kami  podzi-
wiam jak hojnie Bóg obdarowa³ nas 
wspania³¹ przyrod¹. Piêkna panorama 
Karkonoszy z kulminacj¹ Œnie¿nych 
Kot³ów, dumnie wygl¹daj¹cy Sobiesz, 
naprzeciwko wysokie ³¹ki i lasy okalaj¹ce 
Piastów. Ws³uchujê siê w symfoniê 
dŸwiêków docieraj¹cych z ka¿dej stro-
ny.  Odg³osy przyrody mieszaj¹ siê z 
szumem miasta, hejna³em z koœcio³a, 
warkotem pojazdów. Siêgam pamiêci¹ 
wstecz i przypominam sobie ma³y 
zbiornik wodny  wœród ³¹k oraz obsza-
ry orne. Spacerujê codziennie i jestem 
œwiadkiem nieuniknionych zmian kra-
jobrazu. Powsta³a „Ceramika”, zaros³y 
brzozami ³¹ki, w krzakach porozrzuca-
ne czêœci samochodów, coraz liczniej-
sza rzesza spacerowiczów z pieskami, 
gospodarz wyprowadzaj¹cy byd³o na 
pastwisko. 

Wkrótce mo¿e powstaæ nowy zak³ad 
pracy ko³o istniej¹cej ju¿ „ceramiki”. 
Czy bêdzie ozdob¹ i kolejn¹  „pere³k¹” 
w karkonoskim krajobrazie? Zastana-
wiam siê jednak mijaj¹c kolejnego spa-
cerowicza, czy ten cz³owiek ma pracê? 
A mo¿e znajdzie j¹ w powstaj¹cym no-

Radni komentuj¹

Piechowickie refleksje
wym zak³adzie?  S³yszê liczne komenta-
rze:  „¿e nie daj¹ dobrze zarobiæ „ lub  „ 
¿e miasto wcale nie ma takich kokosów 
z istnienia ceramiki o jakich myœla³o”. 
Byæ mo¿e to prawda, ale czasami 
ciê¿ko zarobione ”parêset” z³otych sta-
nowi  dla wielu rodzin wa¿n¹ czêœæ 
bud¿etu.  Jak¹ alternatywê mo¿emy 
zaproponowaæ, aby miasto rozwija³o 
siê i mog³o spe³niaæ oczekiwania 
wzglêdem bezpieczeñstwa, czystoœci, 
edukacji? Obszar, gdzie planuje siê 
budowê kolejnego zak³adu nale¿y do 
strefy ekonomicznej. Strefy zaaprobo-
wanej przez poprzedni¹ Radê Miasta. 
Byæ mo¿e by³a to decyzja niefortunna, 
ale jaki jest inny ”pomys³ na Piechowi-
ce”? 

Mówiono, ¿e nikt nie bêdzie chcia³ 
kupowaæ dzia³ki budowlanej  w pobli¿u 
zak³adu, a dzisiaj widzê nowo powstaj¹ce 
domki. Ka¿dy problem ma wiele punk-
tów odniesienia. Obiektywizm jest sza-
lenie trudny.  A  myœl  „ jeszcze siê taki 
nie narodzi³ co by wszystkim dogodzi³” 
jest jak¿e trafna!.

REFLEKSJA 2
Wiele siê ostatnio mówi na te-

mat dostêpnych œrodków unijnych. 
Mo¿liwoœæ skorzystania z tych œrodków 

nie zawsze jest tak prosta, jak to przed-
stawia siê w mediach. Liczne obwarowa-
nia znacznie ograniczaj¹ skutecznoœæ 
siêgniêcia po „kasê unijn¹”. „Du¿e” 
infrastrukturalne projekty wymagaj¹ 
wielomiesiêcznych przygotowañ, doku-
mentacji i zagwarantowania œrodków 
w³asnych. Czêsto w du¿ych oœrodkach 
miejskich pracuje nad tym ca³y sztab 
bardzo dobrze przygotowanych me-
rytorycznie ludzi. S¹ jednak œrodki w 
ramach tzw. „ma³ych projektów” lub 
jak ktoœ woli „miêkkich projektów”. 
Najbli¿sze nam s¹ œrodki  Europejskiej 
Wspó³pracy Terytorialnej programu 
Polska –Czechy lub Polska – Saksonia. 
Projekty sk³adane w Euroregionie Nysa 
w naborze ci¹g³ym rozpatrywane s¹ kil-
ka razy w roku. 

Dlaczego o tym wspominam? 
S³yszê czêsto wypowiedzi, ¿e szko³y nie 
maj¹ pieniêdzy na dodatkowe zajêcia 
z dzieæmi i m³odzie¿¹, ¿e brakuje 
pieniêdzy na sport, ¿e w mieœcie jest zbyt 
ma³o imprez kulturalnych. Nie nale¿y 
czekaæ, a¿ „urz¹d” zdobêdzie brakuj¹ce 
œrodki. Byæ mo¿e nale¿y zdopingowaæ 
placówki oœwiatowe, kulturalne, klu-
by sportowe, stowarzyszenia i zwi¹zki 
do siêgniêcia  po istniej¹ce i stosunko-
wo ³atwe do zdobycia fundusze. Bli¿sze 
informacje mo¿na zdobyæ w biurze Eu-
roregionu Nysa w Jeleniej Górze lub 
na stronie internetowej: www.eurore-
gion-nysa.pl. Je¿eli nie my siêgniemy po 
„unijn¹ kasê” to zrobi¹ to inni.

Radny Adam Spolnik

Pan Leszek Krzeptowski przyby³ 
do Piechowic ju¿ w 1945 r. i mieszka³ 
tutaj przez resztê ¿ycia. Bardzo szyb-
ko rozpocz¹³ dzia³alnoœæ turystyczn¹, 
oprowadzaj¹c wycieczki po Karkonoszach, 
œwiadcz¹c jednoczeœnie us³ugi fotogra-
ficzne. Znajomoœæ jêzyka niemieckiego 
pozwoli³a mu na zapoznanie siê z literatur¹ 
krajoznawcz¹ tego terenu. Umiejêtnoœci 
przewodnika naby³ w Zakopanem, sk¹d 
pochodzi³.

Ju¿ w 1948 r. ukoñczy³ jako pierwszy 
kurs przewodnicki i wszed³ w sk³ad gru-
py ratowników górskich, a w 1955 r. zo-
staje prezesem Jeleniogórskiego Ko³a 
Przewodników Sudeckich i pe³ni tê funkcjê 
niemal 30 lat. By³ bardzo dobrym mówc¹, 
co wykorzystywa³ w swoich prelekcjach i 
opowieœciach legend karkonoskich. 

Za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³ wyró¿niony 
Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi oraz liczny-
mi odznakami PTTK. 

Jednak najbardziej ceni³ sobie wyró¿nienie 
otrzymane z okazji jubileuszu 50-lecia Ko³a 

Honorowy śp. Leszek  Krzeptowski
Zgodnie z zapowiedzi¹ krótka nota 
biograficzna Leszka Krzeptowskiego, 
któremu 20 czerwca 2008 r. Rada Miasta 
pośmiertnie nadała tytu³ Honorowego 
Obywatela Piechowic.

PTTK obchodzone w 
2003 r. Podczas tych 
uroczystoœci wyst¹pi³ 
po raz ostatni i w tym 
samym roku zmar³.

W 2005 r. przy-
jaciele uczcili Jego 
pamiêæ funduj¹c tablicê pami¹tkow¹ na 
budynku, w którym przez 50 lat prowadzi³ 
zak³ad fotograficzny.

Z. Gasz
Dotychczas Rada Miasta nadała 

Honorowe  Obywatelstwa Piechowic n/w 
osobom (w kolejnoœci alfabetycznej):
1. Capa³a Stanis³aw – pedagog, 
2. Gasz Zdzis³aw – pedagog, dzia³acz spo³eczny
3. ks. Matula Marian ( ks.Kubek) 
4. Paszkowska Irmina – pedagog, dzia³acz 

spo³eczny
5. Siofer Wincenty – stuletni mieszkaniec 

Piechowic
6. Trybalski Pawe³ – artysta malarz
Poœmiertnie:
1. Babkiewicz Zdzis³aw – wieloletni w³odarz  

Piechowic
2. Fiodoruk Aleksander – wieloletni 

w³odarz Piechowic
3. ks. H.allada Henryk
4. Krzeptowski Leszek – dzia³acz spo³eczny 

i turystyczny
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Codzienna dzia³alnoœæ piechowickiego 
Urzêdu Stanu Cywilnego to prowadzenie ak-
tów stanu cywilnego. Tutaj uzyskuje siê od-
pisy, które s¹ wymagane przy czynnoœciach 
urzêdowych  w zwi¹zku z urodzeniami, 
ma³¿eñstwami, zgonami, alimentami, spad-
kami, emerytur¹, paszportami czy dowoda-
mi osobistymi.

Piechowice to ma³a gmina – na koniec 
czerwca liczy³a 6679 mieszkañców, tak 
wiêc dzia³alnoœæ USC jest stosunkowo nie-
wielka w porównaniu z du¿ymi miastami. 
Obs³ug¹ USC zajmuje siê jedna osoba w 
piechowickim Urzêdzie Miasta, dodatkowo 
prowadz¹ca sprawy kadrowe pracowników. 
W urzêdzie znajduj¹ siê ksiêgi stanu cywil-
nego od 1946 roku, wczeœniejsze natomiast 
zgromadzone s¹ w specjalnym archiwum 
przy USC w Jeleniej Górze.

Pe³ny obraz sytuacji demograficznej daj¹ 
dane z USC w po³¹czeniu z danymi ewidencji 
ludnoœci. W minionym pó³roczu w naszym 
USC odnotowano 18 ma³¿eñstw na terenie 
Piechowic i 13 w innych miejscowoœciach w 
kraju i za granic¹. W tym czasie mniej, bo 
tylko 18 by³o rozwodów; dodatkowo odno-
towano jedn¹ separacjê. Niektórzy wybieraj¹ 
Piechowice na miejsce œlubu, chocia¿ nie 
zamieszkuj¹ na terenie naszej gminy – zgod-
nie z prawem mog¹ wybraæ sobie dowoln¹ 
gminê w Polsce na tê uroczystoœæ. Równie¿ 
piechowiczanie na œlub wybieraj¹ inne 
miejscowoœci – te, w których zamieszkuje 

Portret statystyczny gminy

Z dzia³alnoœci USC: urodzenia, ma³¿eñstwa, zgony…
ich partner, albo po prostu miejsca wybrane 
z ró¿nych osobistych powodów.

Warto dodaæ, ¿e pañstwo m³odzi maj¹ 
œrednio po 34 lata, a œrednia wieku wynika ze 
stosunkowo du¿ej iloœci „œlubów cywilnych”, 
które niekiedy s¹ kolejnym ma³¿eñstwem. 
Po³owa  nowozawieranych ma³¿eñstw 
to „œluby koœcielne” (w tym 6 w naszym 
mieœcie), pozosta³e to „œluby cywilne” oraz 
zagraniczne. W minionym pó³roczu dotar³a 
informacja o 3 osobach zawieraj¹cych 
zwi¹zki ma³¿eñskie w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Mo³dowie. Ponadto jeden z na-
szych mieszkañców o¿eni³ siê z obywatelk¹ 
Bia³orusi, a mieszkanka z Brazylijczykiem. 

W Piechowicach nie rodz¹ siê dzieci, 
poniewa¿ nie ma u nas szpitala, a porody 
domowe w obecnych czasach to rzadkoœæ. 
36 nowonarodzonych pociech przysz³o na 
œwiat poza Piechowicami. Po pewnym czasie 
dowiemy siê te¿ o urodzeniach za granic¹ 
(zwykle jest ich kilka w pó³roczu).

Jak informuje ewidencja ludnoœci, w 
ci¹gu pó³rocza zmar³o 51 piechowiczan. 
Natomiast w ksiêgach USC znajduj¹ siê 
zapisy o zgonach 18 osób na terenie gmi-
ny. Bynajmniej nie jest to sprzecznoœæ. W 
ksiêgach USC odnotowuje siê bowiem fakt 
œmierci na naszym terenie, co obejmuje nie 
tylko mieszkañców gminy – w minionym 
pó³roczu ponios³a œmieræ 1 osoba w wyniku 
tragicznego wypadku na drodze krajowej 
oraz umar³ niemiecki turysta przebywaj¹cy 

w Piechowicach. Dane z ewidencji ludnoœci 
obejmuj¹ zdarzenia z innych miejscowoœci, 
w tym œmieræ w szpitalach i hospicjach.

Tutejszy USC wyda³ 27 zaœwiadczeñ  o 
zdolnoœci prawnej do zawarcia ma³¿eñstwa 
w Polsce, 14 zaœwiadczeñ do zawarcia 
ma³¿eñstwa za granic¹, 3 decyzje o zmia-
nie nazwiska i 1 o zmianê imienia. Nie 
wystêpowano o nadanie medalu za 
d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie (50 lat), ale 
w bie¿¹cym pó³roczu jest planowany jeden 
wniosek burmistrza w tej sprawie. Urz¹d 
Miasta prosi mieszkañców o zg³aszanie 
osób, które zgodzi³yby siê przyj¹æ ten piêkny 
medal przyznawany przez Prezydenta RP.

Spoœród prowadzonych spraw w USC ok. 
10% ma charakter miêdzynarodowy. Osoby 
przebywaj¹ce za granic¹ powinny za³atwiaæ 
sprawy z zakresu USC w polskich placów-
kach dyplomatycznych.

Oprac.  V. Zackiewicz & M. Kamiñski

KARY  ZA  KSI¥¯ECZKOWE  
DOWODY  OSOBISTE

Urz¹d Miasta w Piechowicach wzy-
wa wszystkie osoby posiadaj¹ce jeszcze 
ksi¹¿eczkowe dowody osobiste do ich wy-
miany.  Przypominamy, ¿e wa¿noœæ tych 
dowodów osobistych skoñczy³a siê 30 mar-
ca 2008 roku. W przypadku uchylania siê 
od wymiany dowodu osobistego podjête 
zostan¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do wyegze-
kwowania  tego obowi¹zku. W stosunku 
do osób, które nie stawi¹ siê na wezwanie, 
urz¹d musi wyst¹piæ z wnioskiem do s¹du 
grodzkiego o ukaranie. 

Niektórzy mieszkañcy miasta przebywaj¹ 
za granic¹ lub spóŸniaj¹ siê z innych 
wzglêdów ze z³o¿eniem wniosku. Apeluje-
my do nich i do ich bliskich: dbajmy o swoje 
dobre imiê i nie pozwólmy, by niez³o¿enie 
wniosku o wymianê dowodu skutkowa³o na 
nasz¹ kartotekê karalnoœci. Na³o¿ona kara 
bêdzie bowiem zarejestrowana w Krajo-
wym Rejestrze Karnym i tym samym nawet 
przez 5 lat mo¿e szkodziæ w podjêciu pracy, 
zaci¹gniêciu kredytu czy w za³atwianiu in-
nych wa¿nych spraw ¿yciowych.

H. Pogorzelska (UM), 
tel. 075 75 48 908

Art. 55 pkt. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1974 roku o ewidencji ludnoœci i 
dowodach osobistych  stanowi:
Kto uchyla siê od obowi¹zku posiada-
nia lub wymiany dowodu osobistego, 
podlega karze ograniczenia wolnoœci 
do 1 miesi¹ca lub karze grzywny.

Kierownikiem USC jest Violetta Zackiewicz
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Już 30 sierpnia w Piechowicach odbę-
dzie się kolejna edycja wyścigu rowerowe-
go Bike Maraton. Za sprawną organizację 
imprezy odpowiada mieszkanka Górzyńca, 
Kinga Stefanicka-Pasiek.

Wcześniej przez 10 lat Kinga rozkręcała 
Bieg Piastów. Jak wspomina zaczynała od 
znaczenia zdjęć. Później dochodziły coraz 
bardziej odpowiedzialne zajęcia. W ciągu 
miesiąca bardzo szybko nauczyła się obsłu-
giwać komputer. Po roku została kierowni-
kiem i przejęła sprawy, którymi wcześniej 
zajmowały się 3 osoby. W 2000 roku zaczę-
ła przygotowywać dokumentację potrzebną 
do pozyskiwania pieniędzy z Unii Europej-
skiej na rozwój imprezy.

– Przez te lata udało się pozyskać ok. 
800 tysięcy euro. Za te pieniądze rozbudo-
waliśmy ośrodek na Polanie Jakuszyckiej – 
wspomina Kinga.

To ona sprowadziła z Niemiec pierwszy 
ratrak i kompletowała dokumenty do uzy-
skania homologacji FIS na trasy biegowe. 
Jak pamięta zabierało jej to masę czasu, jed-
nak lubiła swoją pracę. Rozliczenia robiła 
nocami w domu. Za czasów Kingi Stowarzy-
szenie Bieg Piastów zaczęło się starać o przy-
jęcie do międzynarodowej organizacji bie-
gów narciarskich Worldloppet. Udało się to 
dopiero w tym roku.

– To duża zasługa Kingi, za co jestem 
jej bardzo wdzięczny. To ona miała istot-
ny udział w doprowadzeniu do dzisiejszej 
świetności Biegu Piastów – przyznaje Julian 
Gozdowski, komandor Biegu Piastów.

W 2002 roku Kinga poznała Maćka 
Grabka (obecnie razem mieszkają w Gó-
rzyńcu), kiedy przyjechał do Jakuszyc, aby 
organizować tam jeden z pierwszych mara-
tonów rowerowych. Maciek przez kolejne 
trzy lata organizował maratony razem ze 
wspólnikiem, jednak w 2005 roku nastąpił 
rozłam. Od kolejnego sezonu rozpoczęły 
się dwa cykle wyścigów.

– Kiedy się dowiedziałam o tym, że cykl 
będzie na nowo organizowany pomyślałam, 
że to będzie robota właśnie dla mnie. Tym 
bardziej, że Bieg Piastów „kręcił się” znako-
micie – mówi Kinga i razem z Maćkiem za-
częli praktycznie od zera. 

Dziś Bike Maraton jest największym i naj-
popularniejszym cyklem wyścigów górskich 
w Polsce. Co dwa tygodnie bierze w nim 

Sportowy duch Kingi

udział ok. 1000 zawodników z całej Polski. 
W każdej edycji (w tym roku jest ich 12) or-
ganizatorzy rozdają ok. 200 pucharów i ty-
leż samo cennych nagród dla zawodników. 
Do dyspozycji na mecie są stanowiska masa-
żu, bary tlenowe, napoje izotoniczne, rege-
neracyjne posiłki na trasie i ciepły makaron 
na mecie. W czasie wyścigu miasteczko ob-
sługuje kilkadziesiąt osób, a do całej obsłu-
gi imprezy zaangażowanych jest od 100-150 
os. (w zależności od wielkości aglomeracji 
na terenie której rozgrywana jest dana edy-
cja maratonu). 

– Jednak początki wcale nie były łatwe. 
Pracowaliśmy prawie 24 godziny na dobę 
mając do dyspozycji niewielkie pieniądze 
– wspomina Maciej Grabek.

– Determinacja i motywacja dodawała 
nam sił i udało się. Choć trzeba przyznać, 
że cieżko jest zarządzać tak dużym przedsię-
wzięciem ale gdy się już uzyskuje oczekiwa-
ne efety ma się ogromna satysfakcje ze swo-
jej pracy. Zawsze podziwiam i mam ogrom-
ny szacunek do wszystkich naszych zawodni-
ków. Nie łatwo jest wsiąść na rower i przeje-
chać 90, 60 czy też 30 km. a oni to robią. Ich 
zadowolenie jest moją  satysfakcja więc sta-
ram się jak najlepiej aby byli ukontentowa-
ni.– cieszy się Kinga, z którą będzie można 
porozmawiać już 30 sierpnia w rowerowym 
miasteczku w biurze zawodów na terenie 
Szkoły Podstawowej w Piechowicach.

Agata w kadrze 
narodowej

W piechowickiej hali sportowej przy 
SP1 od czterech  lat odbywaj¹ siê zajêcia  
sekcji badmintona Klubu Sportowego 
„Chojnik” Jelenia Góra. Jedn¹ z najlep-
szych zawodniczek jest pochodz¹ca z Pie-
chowic Agata John.

Sekcja badmintona ma ponad 25-letni¹ 
tradycjê. Zawodnicy tego klubu zdobywali 
medale Mistrzostw Polski w ró¿nych kate-
goriach wiekowych a w najlepszych latach 
wystêpowali w I lidze badmintona. Teraz 
jedna z zawodniczek, Agata John, zosta³a 
powo³ana do kadry narodowej. 

Agata urodzi³a siê 7.12.1993 r. w Bukow-
cu. Uczêszcza³a do Szko³y Podstawowej nr 
1 w Piechowicach a obecnie jest uczennic¹ 
gimnazjum przy Zespole Szkó³ Rzemios³ 
Artystycznych w Jeleniej Górze. W badmin-
tona gra od stycznia 2005 r. 

Jak na badmintonistkê karierê zaczê³a 
doœæ póŸno, ale jest wyj¹tkowo utalentowan¹ 
m³od¹ osob¹. W tym krótkim czasie szybko 

Agata John rokuje nadzieje na przysz³oœæ.

wspina³a siê na coraz wy¿szy poziom sporto-
wej kariery. Zaczê³a od wystêpów w turnie-
jach organizowanych w Jeleniej Górze i Pie-
chowicach, nastêpnie przysz³a pora na starty 
w  woj. dolnoœl¹skim a w chwili obecnej star-
tuje w turniejach ogólnopolskich i Mistrzo-
stwach Polski w swojej kategorii wiekowej. 
Zesz³y sezon by³ szczególnie udanym. We 
wrzeœniu 2007 roku wygra³a Ogólnopolski 
Turniej z cyklu Warsaw Open, a nastêpnie 
osi¹ga³a wiele znacz¹cych wyników na 
najwa¿niejszych turniejach w Polsce. W  
maju uczestniczy³a w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie M³odzie¿y w Sobótce, jednak w tym 
momencie nie by³a dostatecznie przygoto-
wana do osi¹gniêcia najwy¿szych wyników. 
W chwili obecnej jest wicemistrzyni¹ Dol-
nego Œl¹ska w grze pojedynczej juniorek 
m³odszych oraz mistrzyni¹ Dolnego Œl¹ska 
w grze mieszanej w parze z Marcinem 
Uramem. W czasie wakacji uczestniczy³a w 
obozie kondycyjnym w £ebie. Po powro-
cie czeka³a na ni¹ mi³a wiadomoœæ: zosta³a 
powo³ana do szerokiej Kadry Narodowej w 
badmintonie! 

Mamy nadzieje, ¿e ten sukces  spowo-
duje jeszcze wiêksze zaanga¿owanie w 
d¹¿eniu do osi¹gniêcia jak najlepszych wy-
ników. W chwili obecnej Agata trenuje na 
obozie specjalistycznym w Piechowicach 
wraz m³odymi badmintonistami z woj. 
dolnoœl¹skiego pod okiem trenerów Ada-
ma S³omki i Rafa³a Kasprów. 

Trener Adam S³omka

– Organizacja tak dużej imprezy jest dla mnie 
sporym wyzwaniem – mówi Kinga. Teraz wy-
ścig wraca do „korzeni”, czyli do Piechowic, 
gdzie odbyła się pierwsza edycja w 2001 roku.

Trasa  wyścigu zaczyna się i kończy w Piechowicach. Więcej w internecie: www.bikemaraton.pl
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USŁUGI
POGRZEBOWE 

PIECHOWICE 
ul. Nowotki 1 

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

Przy wjeździe do Piechowic od strony trasy do Szklarskiej Poręby ustawiony 
duży billboard na którym kolarz MTB Marek Galiński zaprasza do jeżdżenia po 
piechowickich trasach hasłem „Rowerowa kraina”. Podczas właśnie zakończonych 
igrzysk w Pekinie Marek pojechał bardzo dobrze i zajął 13 miejsce – najlepsze 
spośród dotychczasowych czterech olimpijskich występów.

Olimpijczyk zaprasza

W dniach 27-28.09.2008 odbêdzie 
siê I Amatorski Halowy Turniej Pi³ki 
No¿nej o Puchar Burmistrza Miasta 
Piechowice „Piechowice Futsal Cup 
2008 vol. 1”. Chêtne dru¿yny (mak-
symalnie mo¿na zg³osiæ 12 zawodni-
ków) prosimy o zg³oszenia pod nume-
rem tel. 502 492 356 lub pod nume-
rem UM Piechowice 075 75 48 909- 

Uwaga turniej! Rados³aw Bieniek. Zg³oszenia mo¿na 
te¿ przesy³aæ drog¹ mailow¹ na adres: 
promocja@piechowice.pl .

Uwaga: Organizatorzy – Urz¹d 
Miasta Piechowice i Kierownik Hali 
Sportowej – Jaros³aw Zawiœlañski 
zastrzegaj¹ sobie prawo do odwo³ania 
turnieju w przypadku zg³oszenia 
mniej ni¿ 8 dru¿yn. W ka¿dej dru¿ynie 
mo¿e byæ max. 5 zawodników zrzeszo-
nych w klubach sportowych.

 Radek Bieniek

Przypominam o zajêciach sporto-
wo – rekreacyjnych dla uczniów fi-
nansowanych z Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki. Zapraszam do uczest-
nictwa w judo i karate, koszykówce, 
pi³ce no¿nej i siatkowej. Zajêcia te 
rozpoczn¹ siê z pocz¹tkiem wrzeœnia 
2008. Informujemy równoczeœnie, 
¿e nale¿y zapoznaæ siê z regulami-

HARMONOGRAM ZAJÊÆ 
SPORTOWO-REKREACYJNYCH FINANSOWANYCH Z MSIT

nem prowadzonych zajêæ i wype³niæ 
deklaracjê uczestnictwa. 

Zainteresowanych i chêtnych 
proszê o zg³aszanie siê do kierowni-
ka Hali Sportowej – Pana Jaros³awa 
Zawiœlañskiego lub pod numerem 
Urzêdu Miasta Piechowice – 075 75 
48 909 – Marta G³owala. 

Poni¿ej rozk³ad zajêæ:   

lp. dyscyplina dzieñ tygodnia godziny zajêæ miejsce realizacji

1 p³ywanie wtorek -czwartek 15.30-17.00 hotel Las w Piechowicach

2 pi³ka siatkowa poniedzia³ek-czwartek 15.30-17.30 Hala Sportowa przy SP1 w 
Piechowicach

3 pi³ka no¿na wtorek -czwartek -pi¹tek 15.00-17.00 Hala Sportowa przy SP1 w 
Piechowicach

4 koszykówka poniedzia³ek - œroda 15.00-17.00 Hala Sportowa przy SP1 w 
Piechowicach

5 judo wtorek 17.00-19.00 Hala Sportowa przy SP1 w 
Piechowicach

6 karate pi¹tek 17.00-19.00 Hala Sportowa przy SP1 w 
Piechowicach

7 fitness poniedzia³ek - œroda 18.00-20.00 Hala Sportowa przy SP1 w 
Piechowicach

8 badminton wtorek - czwartek 18.00-20.00 Hala Sportowa przy SP1 w 
Piechowicach

WAŻNE INFORMACJE!
Jeśli podejrzewasz i martwisz się, że 

Twoje dziecko pije alkohol lub używa 
narkotyków…. 

Zadzwoń! Pomarańczowa Linia 
0 801 14 00 68. Telefon czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
14.00-20.00. Płatny pierwszy impuls.

Powtarzające się picie alkoholu przez 
nastolatki może poważnie zagrażać 
ich życiu i negatywnie wpływać na 
procesy rozwojowe, zwiększyć ryzyko 
uzależnienia od alkoholu i nikotyny 
oraz sięgania po narkotyki.

Jeśli jesteś krzywdzony przez swo-
ich najbliższych – DZWOŃ. Jeśli je-
steś świadkiem zachowań, które mogą 
świadczyć o przemocy w rodzinie 
– DZWOŃ.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” prowadzi:

1. Telefon dla ofiar przemocy 0 801 
12-00-02 (płatny pierwszy impuls) 
poniedziałek-sobota godz. 10.00-22.00, 
niedziele i święta godz.8.00-16.00

2. Prawny dyżur telefoniczny
Poniedziałek godz,17.00-21.00 tel. 

022 666-28-50, Wtorek godz. 17.00-
21.00 tel. 022  666-28-50, Środa godz. 
18.00-22.00 tel. 0801 12-00-02

3. Poradnię e-mailową: 
niebieskalinia@niebieskalinia.info

W. Rak

Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust.2 
pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym oraz 
art.35 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami informuje, że w 
siedzibie Urzędu Miasta Piechowice 
zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do 

sprzedaży pod numerem RG-7125/
10/08. 

2. Nieruchomości przeznaczonych 
do dzierżawy pod numerem RG-
72243/9/08.
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Grażyna Biel

www.piechowice.pl

Mieszkaniec Piechowic startował w 
mistrzostwach świata w grach kompu-
terowych, jakie odbyły się pod koniec 
sierpnia w USA.

25-letni Leszek Kazusek z Górzyń-
ca poleciał do San Jose w Stanach 
Zjednoczonych. Reprezentował Pol-
skę podczas mistrzostw świata w grze 
Trackmania Nations.

– To komputerowe wyścigi, w które 
może grać każdy. Cybernetyczni kie-
rowcy zasiadają przed komputerem 
w różnych zakątkach świata i ścigają 
się na wirtualnym torze – opowiada 
Leszek „Khasius”, który jest mistrzem 
Polski w Trackmanii.

Podczas rozgrywek w Californii sta-
nął do wirtualnej walki z 35 przeciw-
nikami z całego globu. W finałowej 
rozgrywce o 12 tysięcy dolarów mógł 
zmierzyć się z każdym, kto wygrał eli-
minacje w swoim kraju. W ubiegłym 
roku to właśnie Polacy byli najlepsi 
w dwóch grach (rywalizacja odbywa 
się w sześciu różnych grach). Z Pie-
chowic przez internet kibicowała mu 

Leszek Kazusek jest mistrzem Polski w 
komputerowym ściganiu samochodem.

Wirtualny mistrz kierownicy
mama Helena i brat Paweł. Dzielnie 
znoszą długie treningi Leszka, który 
codziennie gra przynajmniej przez 3 
godziny.

– To jest już prawdziwa mania. Cza-
sem muszę krzyczeć, aby grał ciszej – 
śmieje się Halina Kazusem. 

Światową popularność sieciowych 
gier dostrzegli sponsorzy – głównie 
producenci sprzętu komputerowego. 
Bez nich żadne mistrzostwa nie mo-
głyby się odbyć. A pieniądze w tym 
cybersporcie są coraz większe. Dość 
powiedzieć, że pula nagród w San 
Jose wynosi 200 tysięcy dolarów. Je-
śli wszystko dobrze pójdzie to Leszek 
może podpisać intratną umowę ze 
sponsorem drużyny, w której wystę-
puje. W Polsce są już gracze, którym 
sponsorzy płacą pensję za... granie na 
komputerze. Polacy odnoszą spore 
sukcesy w e-sporcie, jednak w naszym 
kraju nadal jest to niszowa dyscypli-
na, która dopiero raczkuje. 

– Gra w sieci daje możliwość spraw-
dzenia się w konfrontacji z prawdziwym 
przeciwnikiem. To duża większa frajda 

niż wtedy, gdy za przeciwnika ma się tyl-
ko komputer – przekonuje Leszek.

O wynikach mistrzostwa w USA po-
informujemy w kolejnym Informatorze 
Piechowickim.

W wakacje w Przedszkolu Nr 1 „Chatka Puchatka” dzie-
ci się nie nudziły.

• Poznały właściwości lecznicze ziół,
• Uczyły się zdrowego współzawodnictwa (konkurs na 

najładniejszą budowlę z klocków i najciekawszych: za-
mek z piasku, malowanie paluszkami, gry sportowe),

• Kształciły umiejętności związane z bezpiecznym uczest-
niczeniem w ruchu drogowym pod kierunkiem p. K. 
Rybarczyka

• Zaginione zawody – wycieczka manufaktury szkła i 
ogrodu szklanego,

• Edukowały się ekologicznie, dbały o porządek najbliż-
szego otoczenia i postanowiły nie używać  torebek folio-
wych

W najbliższym czasie na dzieci czekają :
• Akcja „ Zgubek” organizowana przez p. G. Rybarczyka  i 

zdobywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji, kie-
dy dziecko się zgubi,

• Zabawy plastyczne – malowanie na szkle – wykorzysty-
wanie  szklanych pojemników.

Dzieci przedszkolne miały w czasie wakacji dużo frajdy.

Z „Chatki Puchatka”

Przypominamy, że nasze przedszkole czynne jest od go-
dziny 6:00 do 16:00.

Telefon kontaktowy (075) 76 12 248
e-mail: kubus-piechowice@o2.pl

Witamy dzieci i rodziców w nowym roku szkolnym 
2008/2009.

red.


