PROTOKÓŁ Nr 19/04
XIX Sesja Rady Miasta Piechowice
z dnia 23 marca 2004 r.

Posiedzenie Sesji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice.
Godzina rozpoczęcia – 1200 .
Godzina zakończenia – 1510.
Obecnych – 14 radnych, nieobecny Andrzej Woroniec – będzie później, lista obecności
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W obradach uczestniczyły osoby zaproszone, lista obecności stanowi załącznik nr 2 i miesz
kańcy, załącznik nr 3 do protokołu.
Ad. 1
Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Miasta dokonał Przewodniczący Jan Gasz witając przybyłych. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż na skład 15 radnych obecnych jest 14,
na sali jest bezwzględna większość, tym samym posiedzenie jest prawomocne. Przywitał
także zaproszonych gości i mieszkańców.
Ad. 2
Przewodniczący zapoznał obecnych z porządkiem obrad i zapytał o proponowane zmiany
do porządku obrad.
Włodzimierz Kraszewski zaproponował, aby z porządku obrad wycofać projekt uchwały
w sprawie diet dla radnych i zająć się tym tematem po opracowaniu ryczałtów dla radnych.
Bronisław Daniło w imieniu Komisji Budżetu zaproponował wycofanie w/w projektu
uchwały z porządku obrad.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie zgłoszonego wniosku.
Wniosek przeszedł 13 głosami „za”, przy 1 „wstrzymującym się”.
Waldemar Wojtaś zgłosił formalny wniosek, aby na dzisiejszej sesji ograniczyć czas po
szczególnych mówców do 5 minut.
Wniosek przeszedł 7 głosami „za”, przy 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”.
Więcej uwag nie zgłoszono i przedstawiony porządek został zaakceptowany. Porządek obrad
stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 3
Burmistrz poinformował zebranych, że uchwały podjęte na ostatniej sesji są w trakcie rea
lizacji.
Poinformował także, że Gmina dostała od Ministra Wagnera 200 tys. zł na budowę dróg
w mieście.
Rafał Mazur zapytał, co z projektem uchwały wycofanym z poprzedniej sesji (w sprawie
zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice), projekt ten miał wrócić
na następną sesję, a dzisiaj nie ma go w porządku obrad.
Burmistrz odpowiedział, że Urząd obstaje przy swojej propozycji, podanej poprzednio i jest
za tym, aby Rada przyjęła projekt w formie podanej uprzednio.
Jan Gasz powiedział, że należałoby dopracować projekt uchwały i po naniesieniu poprawek
zająć się nim na kolejnej sesji.

Ad. 4
Przewodniczący przekazał dalsze prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.
Waldemar Wojtaś poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o złożenie informacji
na temat prac w komisjach w okresie między sesyjnym.
Informacje o pracach w Komisjach Rady przedstawili kolejno:
1) Przewodniczący Komisji Prawa, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Wacław Diłaj
2) Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Młodzieży, Turystyki i Sportu – Iwona
Forszpaniak
Przewodnicząca Komisji zwróciła się z prośbą do Radnych z Powiatu o pomoc w nawią
zaniu kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, co może ułatwi rozwiązać pro
blemy z młodzieżą. Powiedziała także, że członkowie Komisji zapytali Panią dyrektor
gimnazjum Annę Skibińska, o to, o co prosił Pan Ryszard Dudek, co się takiego złego
w szkole dzieje, o czym Komisja powinna wiedzieć. Pani dyrektor powiedziała, że nic
złego w szkole się nie dzieje.
Przedstawiła również propozycję składu Komitetu zajmującego się przygotowaniami
obchodów rocznicowych naszego miasta:
Anna Kalisz – przewodnicząca, Joanna Pulter, Krzysztof Pałka, Komisja Oświaty oraz
osoby, które swoją wiedza i operatywnością wzbogacą pracę.
Zofia Grabias – Baranowska powiedziała, że może dostarczyć Statut Centrum Pomocy
Rodzinie, które zajmuje się nie tylko trudną młodzieżą.
Ryszard Dudek ustosunkowując się do wypowiedzi przewodniczącej Komisji powie
dział, że zgłoszenia, to, co mówił o gimnazjum, to były zgłoszenia matek dzieci: jednemu
dziecku została obcięta połowa kaptura, drugie dziecko dostało kluczem.
3) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusław Skowron
O godzinie 1230 przeszedł Andrzej Woroniec i radni obradowali w 15 osobowym składzie.
4) Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki
Komunalnej, Usług i Handlu – Andrzej Woroniec
5) Przewodniczący Komisji budżetu, Rozwoju i Zagospodarowania Miasta – Bronisław
Daniło
Szczegółowe informacje na temat prac poszczególnych komisji znajdują się w protokołach
z posiedzeń komisji.
Ad. 5
Włodzimierz Kraszewski wnioskował o zakupienie lepszego sprzętu do nagrywania sesji.
Andrzej Woroniec zapytał Radnych do Powiatu, czy byłaby możliwa pomoc, aby w przy
szłości utworzyć Kuratorski Ośrodek Pracy, Sądy mają pieniądze na ten cel, gmina mogłaby
udzielić lokal, a fachowców opłaca Sąd Rodzinny i przydziela tych ludzi do pracy.
Zofia Baranowska – Grabias powiedziała, że pomoże skontaktować się z Centrum Pomocy
Rodzinie i poinformuje o tym Przewodniczącą Komisji Oświaty.
Zdzisław Gasz powiedział, że Radny Kraszewski zaproponował złożenie propozycji do planu
zagospodarowania przestrzennego Michałowic, dotyczącego głównie zagadnień turystycz
nych. Propozycje stanowią załącznik Nr 5 do protokołu.
Powiedział także o zmarłym niedawno Leszku Krzeptowskim, który rozsławił Piechowice
wśród tysięcy ludzi, przez 30 lat był Prezesem największego Koła Przewodników Górskich,
nie ma żadnego miejsca upamiętniającego dla tego człowieka. Występuje z propozycją,
uzgodnioną z Kołem Przewodników Sudeckich, swoją propozycją własną i Polskiego
Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, któremu prezesuje o stworzenie miejsca, gdzie
będzie dowód pamięci zmarłego. Mogłaby to być tablica upamiętniająca. Zadeklarował

pomoc swoją i Przewodników Sudeckich, poprosił o rozważenie i wyznaczenie miejsca
na taką tablicę. Zadeklarował także pomoc przy organizacji rocznic naszego miasta.
Ryszard Dudek – § 25 ust. 1 Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do dnia 30
stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w przyszłym roku. To taki
dla mnie wstęp, dzisiaj jest marzec, jeszcze nic nie ma. Teraz następna, druga sprawa. Do
Pana Gasza, Jana oczywiście. 27.01.2004 r. o godzinie 1200 rozpoczęła się Sesja, tu na tamtej
sesji nie było, że Pani Dechnikowa podaje mnie do sądu. Nie pisze tu w żadnym punkcie,
odważył się gość naprawdę Radny, jeden z Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Kraszewski
i zapytał się, czyje to nazwisko. Pan Gasz powiedział, to jest druga sprawa, bo nie zdążę,
a 5 minut tylko mam. Teraz to nieszczęsne 19 lutego, którą złożyłem skarge, żeby ją
rozpatrzyć, Panie mecenasie Pietrzykowski, czy miałem prawo nagrywać 19 lutego Komisje.
Odpowiedź – tak.
Ryszard Dudek – więc teraz zaczne. Uświadomił mi bardzo dobrze Pan Gasz Jan 5 lutego,
12 lutego, bo byłem, a 19 lutego nieszczęśnie przyszłem i tak mi się stało raptownie,
bo zadzwonił do mnie przewodniczący Komisji Poszkodowania w Polsce, bo ja wysyłam
do niego Informator Piechowicki, że Rysiu, ty tam masz na pewno wszystkie informatory
i mam i okazało się podaje mi w ten sposób: Nr 1,9 2003, wrzesień 2003 i podaje mi na
stronie taki ładny, ja jeszcze zaznaczyłem sprawozdanie z działalności Komisji Doraźnej do
opracowania zmian w Statucie Miasta i ten, bo nie będę, bo jest 5 minut i nie zdąże i jest
przewodniczącą Hasiec – Kukułka Iwona i Komendant Policji Wojtaś Waldemar, członek
Komisji.
Waldemar Wojtaś poprosił o dokładne przeczytanie, gdyż nie jest podane – Komendant
Policji, poprosił, aby nie tytułować go mianem Komendanta tu, gdyż teraz jest radnym,
a komendantem jest na Zabobrzu.
Ryszard Dudek – zakazał mnie Pan, bo Pan Dechnik wstał powiedział, że może głosować,
nie może, głosował przeciwko mnie Pan Dechnik i Pan głosował, Pani Kukułkowa
się wstrzymała i Pan Wacław Diłaj się wstrzymał. Dlaczego dyskutujecie, siedzi w obecności
Pan Burmistrz, jest świadek, ja nic nie wrabiam, a do tego mam nagraną taśme, zapamiętaj
człowieku, co ty mówisz i jesteś rozumisz nie każesz mi mówić, przerywasz, wysłuchaj,
dopiero powiesz. Nie ubliżam Panu i masz Pan funkcje i Panie nie zabieraj mi Pan czasu
proszę bardzo, 840 zł Pan wziął, rozumiesz Pan, jeżeli Pan głosował, a nie prawnie Pan
głosował, bo Pan mecenas Pietrzykowski powiedział, że mogłem nagrać i zrobił Pan śmiech
z siebie Panie, Pani Kukułkowa przewodnicząca była wzięła pieniądz 1.176 zł i fajnie jest,
robicie, co robicie dla Piechowic, ośmieszenie, bo jakim prawem mnie ma ubliżać Burmistrz,
zamiast ma Pan Gasz powiedzieć, że jest art. 47, nie ma prawa i koniec raz, drugi, skończyła
się sprawa. Ja nie wnikam w szczegóły, bo znowu będę ja rozrabiam, nie rozrabiam,
ja dochodze tylko wniosków i zwiększyła się jeszcze sprawa, że będzie, bo ja sprawe podaje
do sądu i jest sprawa w prokuraturze i jesteście jeszcze członkami, że niesłusznieście zabierali
głos, dziękuje bardzo.
Przewodniczący przypomniał, że czas jeszcze nie został do końca wykorzystany.
Ryszard Dudek – 19.445 zł dokładnie, nr 7 półrocze zostało podane i została wyceniona
sprawa Domu Kultury, ale tam są cztery, czy pięć takie nie wiem ile kosztuje ta wycena.
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piechowice za I półrocze 2003 roku, 7 strona, już
momencik, będzie wszystko i uciekne, oczywiście będę siedział, bo mi zarzucono, że ja ucie
kam, później mnie skompromitowano, a ja mieszkaniec nie pozwole sobie, wszyscy ślubowali
dla mieszkańca. Jest – dział 700 gospodarka mieszkaniowa środki finansowe w kwocie
19.455 zł i wycena budynku POK, nie wiem ile kosztuje, a chciałbym bardzo gorąco prosić
o cenę, proszę bardzo.
Jadwiga Kublicka odpowiedziała – to jest sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze
2003 roku, to są koszty, jakie Urząd poniósł, jeżeli chodzi o wycenę wartości tego

pomieszczenia POK. To nie znaczy wcale, że ten POK jest tyle wart, to są koszty, jakie Urząd
poniósł na wycenę, która była zlecona przez Referat Geodezji.
Ryszard Dudek – ale ja zadałem Pani pytanie, bo wie Pani ja przeczytałem i przeznaczone
zostały na finansowanie kosztów przygotowania na nieruchomości do sprzedaży, a miano
wicie wycena 6 lokali mieszkalnych użytkowych, wycena 9 działek przeznaczonych
na inwentaryzacje budynku, koszty notarialne i sądowe, pozostałe koszty geodezji podziału
i pomiaru działek, wpisy itp. środki finansowe w kwocie 19.455 zł i jeszcze raz ponawiam
moje pytanie: ile kosztuje wycena Domu Kultury, bo to jest wszystko ogółem wzięte w tej
sumie, ja tak to odbieram, proszę mi wytłumaczyć.
Jadwiga Kublicka – to są tylko koszty wyceny wszystkich lokali, ja poszczególnych lokali
nie zliczam, tak jak Pan pyta, są lokale mieszkalne, użytkowe, działki ogółem koszty te wyno
szą tyle, w tym też jest cena budynku.
Krystyna Chmielewska – wycena była robiona, po to, że był zaciągany kredyt i musiało być
coś wniesione na hipotekę, w związku z tym Ośrodek Kultury był potrzebny jako zastaw pod
hipotekę, w przypadku spłaty kredytu normalnie on wraca jest nieobciążony hipoteką i po to
była zlecona wycena Ośrodka Kultury, nie po to żeby go sprzedać.
Iwona Hasiec – Kukułka chciała uściślić kwoty podane przez Pana Dudka, które są wyssane
z palca. To, że była przewodniczącą Komisji, nie oznacza, że otrzymała kwotę podaną przez
Pana Dudka. Statut był nowelizowany przez cztery osoby, a cały czas wymieniane są tylko
dwie. Nie uważa, aby Statut był źle napisany, miał jakieś błędy i nie życzy sobie, aby sprawy
Komisji Statutowej, która zakończyła swoją działalność były poruszane teraz.
Ryszard Dudek wyjaśnił, że wypowiedź jego dotyczyła Komisji Prawa, a nie Komisji
Statutowej, dlatego pozostali członkowie Komisji Doraźnej nie byli wymieniani.
Bogusław Skowron poinformował, że prawdą jest, że sprawozdanie powinno być
przedstawione na sesji w styczniu, jednakże sprawozdania wszystkich komisji były przenie
sione na sesję w lutym, a nie tylko Komisji Rewizyjnej.
Po przerwie obrady opuścił Przewodniczący, dalsze prowadzenie Sesji przejął Wiceprzewo
dniczący, w posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych.
Ad. 6 pkt 1
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację
drogi nie zaliczanej do żadnej kategorii dróg publicznych.
Jacek Kubielski udzielił wyjaśnień dotyczących powyższego projektu.
Uwag nie zgłoszono.
Waldemar Wojtaś zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 97/XIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację drogi nie zaliczanej
do żadnej kategorii dróg publicznych, przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. 6 pkt 2
Prowadzący przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie
do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.
Wrócił Przewodniczący i radni obradowali w 15 osobowym składzie.
Jacek Kubielski udzielił wyjaśnień dotyczących powyższego projektu.
Paweł Zackiewicz zapytał o § 2 „Uchwała Nr 92/XV/95” traci moc, czego dotyczy ta uchwa
ła.
Jacek Kubielski odpowiedział, że uchwała z 95 roku straciła moc z racji zmiany ustawy
o gospodarce gruntami.

Więcej uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 98/XIX/2004 w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice, przyjęta 15 głosami „za”.
Ad. 6 pkt 3
Jan Gasz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat administracyjnych
za czynności urzędowe.
Bronisław Daniło przedstawił propozycję Komisji Budżetu – zmniejszyć opłatę z 80 zł
do 50zł.
Krystyna Chmielewska powiedziała, że górna granica uchwalona przez Ministerstwo
Finansów wynosi 193,37 zł. W ubiegłym roku było około 30 takich wypisów, wyrysów.
Z wypisów tych korzystają głównie osoby fizyczne, bądź podmioty, które wznoszą jakieś
inwestycje. Powiedziała również, że opłata ta zmniejszy koszty opracowania planu zagospo
darowania przestrzennego, którego nie ma w tej chwili ani dla Michałowic, ani dla Górzyńca.
Prośba Urzędu, aby pozostawić tą kwotę w podanej wysokości.
Burmistrz powiedział, że uchwała ta ma jedną wadę, że dopiero dzisiaj ją podejmujemy.
Rafał Mazur zapytał, czym kierowała się Komisja Budżetu podając swój wniosek.
Bronisław Daniło odpowiedział, że Komisja kierowała się tym, że przez ostatnie lata tej
opłaty nie było, a wcześniej wynosiła 20 zł, Komisja nie będzie się upierać przy kwocie 50 zł.
Paweł Zackiewicz powiedział, że opłatę tą ponosi się raz na wiele lat, więc uważa, że kwota
ta powinna być większa, składa wniosek formalny, aby było to 100 zł.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie wniosku Pawła Zackiewicz.
Wniosek otrzymał 4 głosy „za”, przy 6 „przeciw” i 5 „wstrzymujących się”.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie wniosku Komisji Budżetu.
Wniosek otrzymał 6 głosów „za”, przy 6 „przeciw” i 3 „wstrzymujących się”.
Jan Gasz zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 99/XIX/2004 w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za czynności
urzędowe, przyjęta 8 głosami „za”, przy 1 „przeciw” i 6 „wstrzymujących się”.
Ad. 6 pkt 4
Prowadzący przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania na stanowisko skarbnika
miasta Piechowice.
Burmistrz poinformował, że od 17 stycznia Pani Halina Kruszyk – skarbnik miasta, ze
względów zdrowotnych przeszła na rentę. Przez wiele lat zastępcą skarbnika była Pani
Jadwiga Kublicka, prawie dwa lata Pani Jadwiga pełni obowiązki skarbnika, ze względu na
stan zdrowotny Pani Haliny.
Jan Gasz powiedział, że przez wiele lat była zastępcą skarbnika, ostatnio pełniła obowiązki
skarbnika, zna tą odpowiedzialną pracę. Zapytał, czy Pani Jadwiga zgadza się zostać skarbni
kiem.
Odpowiedź – tak.
Uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 100/XIX/2004 w sprawie powołania na stanowisko skarbnika miasta
Piechowice, przyjęta 15 głosami „za”.
Jadwiga Kublicka podziękowała za zaufanie Rady i powiedziała, że ma nadzieję, że współ
praca będzie się nadal dobrze układała.
O godzinie 1400 obrady opuścił Roman Tarczyński.

Ad. 6 pkt 5
Jan Gasz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice
na 2004 rok.
Jadwiga Kublicka udzieliła wyjaśnień dotyczących projektu uchwały.
Uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 101/XIX/2004 w sprawie zmian w budżecie miasta Piechowice na 2004
rok, przyjęta 14 głosami „za”.
Ad. 6 pkt 6
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego na realizację zadań pn „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podsta
wowej nr 1 w Piechowicach”.
Uwag nie zgłoszono.
Prowadzący zaproponował przegłosowanie projektu uchwały.
Uchwała Nr 102/XIX/2004 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na reali
zację zadań pn „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach”,
przyjęta 14 głosami „za”.
Burmistrz powiedział, że dużo osób jest zaangażowanych w pomóc w pozyskaniu środków
finansowych na dokończenie budowy sali gimnastycznej, która ma być gotowa do 30 czerwca
br. Dzięki operatywności pomocy życzliwych osób, m. in. poseł Jedoń, senator Cieślak, poseł
Poniżnik, poseł Turkiewicz udało się pozyskać 980 tys. zł, budowa sali będzie kosztować
około 3 mln zł, na dzień dzisiejszy zainwestowanych jest około 2.300 tys. zł.
Podziękował za podjęcie uchwały, dzięki kredytowi wykonawca jest w stanie oddać salę
w terminie. Urząd nadal będzie się starał o dotacje na budowę sali.
Ad. 7
Wacław Diłaj poinformował o wpłynięciu skargi do Rady Miasta w okresie miedzy sesyj
nym.
Dotyczyła skargi na odpowiedź, którą złożył Pan Dudek. Pan Dudek został zaproszony
na posiedzenie, na którym żądał opuszczenia posiedzenia Komisji Prawa przez Pana Bogdana
Dechnika. Pan Dudek opuścił posiedzenie Komisji, gdyż nie uzyskał pozwolenia nagrywania
posiedzenia Komisji. Przewodniczący Komisji przyznał, że Komisja nie miała racji zabrania
jąc nagrywać posiedzenie Komisji.
Janusz Pietrzykowski wyjaśnił, że można nagrywać posiedzenia Komisji, ale nie można
wymagać, aby radny opuszczał posiedzenie Komisji, jedynie nie może brać udziału w głoso
waniu, jeżeli sprawa dotyczy interesu prawnego radnego, więc Pan Dechnik nie musiał opusz
czać posiedzenia.
Ad. 8
Protokół przyjęto 14 głosami „za”.
Ad. 9
Waldemar Wojtaś poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu
pracy na I półrocze 2004 r.
Bogusław Skowron przedstawił plan pracy, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.
Złożył formalny wniosek o zatwierdzenie planu przez Radnych.
Plan zatwierdzono 14 głosami „za”.

Iwona Forszpaniak powiedziała, że na jej dyżur przyszła Pani Barbara Hasiec z propozycją,
aby nadać imię sali gimnastycznej przy SP Nr 1, imię nieżyjącej nauczycielki wychowania
fizycznego Pani Krystyny Żakowskiej – Matusiak.
Irmina Paszkowska zaproponowała, aby podczas obchodów 700 – lecia Miasta odznaczyć
dr Wadena, wybitnego farmaceutę, długoletniego mieszkańca Piechowic. Mieszkając w na
szym mieście, dostawał odznaczenia od władz Polski i można byłoby zostawić jakiś ślad jego
obecności.
Paweł Zackiewicz zaproponował uporządkowanie nazw ulic w mieście, można byłoby upa
miętnić w ten sposób zasłużone osoby dla miasta.
Burmistrz powiedział, że byłby to duży koszt, głównie dla mieszkańców.
Ad. 10
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady
dokonał oficjalnego zamknięcia XIX Sesji Rady Miasta
Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Przewodniczył:

Agnieszka Butkiewicz

Jan Gasz

Załącznik Nr 5
dot.: wniosek do planu zagospodarowania przestrzennego Michałowic – dotyczący turystyki
1. Wyznakowanie (zgodnie z regułami obowiązującymi w Polsce przy szlakach
turystycznych PTTK) szlaku turystycznego z centrum Michałowic do skałek „Złoty
Widok”. Teren wokół nich należy nieco przystosować do lepszej widoczności. Szlak
mógłby mieć charakter edukacyjny (napisy na ciekawych obiektach).
2. Umieszczenie w punkcie widokowym na krzyżówce szlaków w górnych Michałowi
cach panoramy Karkonoszy.
3. Na stoku północnym między górnymi a dolnymi Michałowicami uruchomienie
wyciągu narciarskiego. Teren mógłby też służyć do saneczkowania (niegdyś był tam
tor saneczkowy).
4. Popularyzacja (po pewnych udoskonaleniach technicznych) drogi Michałowice – Trzy
Jawory – droga Pod Reglami (w kierunku Szklarskiej Poręby), jako drogi dla kuligów
i rekreacyjnego narciarstwa śladowego. Teren ten ma z reguły dobre warunki
śniegowe, jest łatwo dostępny komunikacyjnie i częściowo zagospodarowany.
5. Uruchomienie baru z możliwością serwowania prostych, ciepłych posiłków, herbaty,
kawy, napojów chłodzących. Aktualnie można zjeść ciepłe posiłki tylko w obiektach
noclegowych, mało dostępnych dla ruchu turystycznego krótkotrwałego.

