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Z prac burmistrza
Jednym z ważnych aspektów pracy
burmistrza jest wydawanie zarządzeń
regulujących pracę Urzędu Miasta. W
kwietniu b.r. wydałam kilka takich zarządzeń. Oto najważniejsze z nich:
• zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta w Piechowicach, które obowiązywać będzie od 1 maja 2009 r.
Zwracam uwagę wszystkim zainteresowanym, że z BIP-u (zakładka
zarządzenia burmistrza) można wydrukować strukturę organizacyjną
UM i dokładnie prześledzić, ile i jakie
stanowiska w naszym UM funkcjonują. Natomiast w zakładce „kontakt z
urzędnikiem” możecie Państwo znaleźć konkretne nazwiska urzędników
przypisane do pełnionej funkcji oraz
telefon kontaktowy .Jest to o tyle ważne, że nawet byli urzędnicy naszego
magistratu gubią się w domysłach i zadają mi pytania dot. osób zatrudnionych w UM na ich miejsce, powołując się przy tym na zasłyszane plotki,
a przecież wystarczyłoby zajrzeć do internetu na stronę Miasta, (co byłym
pracownikom UM kłopotu sprawiać
nie powinno) i wszystko jasne...
• zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości
stanowiącej własność gminy a konkretnie czterech lokali mieszkalnych,
wszystkie w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemców
• zarządzenie w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia „Remont
nawierzchni chodników ulicy Kole-

Teren powrócił
do właściciela
Do niedawna park miejski przy
ul. Żymierskiego w pobliżu sklepu
ogrodniczego zajmował nie tylko teren miejski, ale i należący do obecnego właściciela sklepu.
Tak było od lat, kiedy to GS Samopomoc Chłopska użyczała nieodpłatnie miastu ten teren.
Obecnie właściciel gruntu, zgodnie z prawem zajął teren należący do
niego i poszerzył ekspozycję sklepową. Zauważyć należy, że miejsce to
nie straciło na estetyce – ładne ogrodzenie i ciekawa roślinność zdobią.

jowej”. Budowa chodników na Kolejowej to pierwszy etap remontu tego
odcinka drogi z myślą o dogodnym
połączeniu Piechowic z Górzyńcem
i bezpieczniejszym dojściem dzieci
z Górzyńca do szkoły podstawowej
• zarządzenie w sprawie zasad
postępowania i wprowadzenia do
stosowania wzorów dokumentów
wewnętrznych w sprawach o zamówienia publiczne oraz wydatkowania
środków finansowych, do których nie
stosuje się ustawy „Prawo zamówień
publicznych”
• zarządzenie w sprawie powołania
komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ”Przebudowa wodociągu w ulicy
Leśnej na odcinku od ulicy Leszczynowej do ulicy Brzozowej”. Jest to zadanie, które otrzymaliśmy „w spadku”
po poprzednikach, ciągnie się ono od
roku 2003 jako II etap budowy Zakładu Uzdatniania Wody. W uzgodnieniu z WFOŚ zmodyfikowaliśmy jego
zakres, rozłożyliśmy na dwa etapy i w
roku 2009 nareszcie wywiążemy się
z zawartej umowy. Koszt zadania 750
tys. zł.
• zarządzenie w sprawie przeznaczenia do dzierżawy 9 nieruchomości
stanowiących własność gminy, które
przeznaczono do dzierżawy na 3 lata
w drodze bezprzetargowej na rzecz
dotychczasowych dzierżawców.
Nie mniej ważną sprawą było
ogłoszenie w kwietniu obwieszczenia
o numerach i granicach obwodów

głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Nic w tej kwestii się
nie zmieniło, obwody będą 4 w tych
samych miejscach co dotychczas: Polcolorit w Piastowie, Przedszkole nr
1, Gimnazjum Jana Pawła II i Szkoła
Podstawowa.
Przypominam wybory-7 czerwca
godz. 8.00-22.00. frekwencja wyborcza
w naszym mieście zawsze była wysoka,
mam nadzieję, że i tym razem spełnimy swój obywatelski obowiązek.
Bardzo ważnym w pracy burmistrza
jest nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej miasta. Już 30 kwietnia b.r. na sesji absolutoryjnej złożę
sprawozdanie z wykonania budżetu
za rok 2008 (skrót sprawozdania na
str. 4) a Rada Miasta zdecyduje, czy
zarządzanie finansami miasta było racjonalne i zgodne z przepisami. Istotną sprawą jest fakt, iż regionalna Izba
Obrachunkowa wydała pozytywna
ocenę wykonania budżetu
Dla mnie najważniejsze jest to, że
w minionym roku wszystkie planowane zadania remontowo-inwestycyjne
zostały zrealizowane, zadłużenie miasta utrzymuje się na tym samym poziomie a rok budżetowy zamknął się
nadwyżką.
Sesja odbędzie się w sali OSP, zapraszam Państwa do udziału!
Ponieważ zbliża się majowy weekend, życzę wszystkim mieszkańcom
wiosennego wypoczynku, proszę nie
zapomnieć, że 2 maja to dzień flagi
a także 5 rocznica naszego wstąpienia
do Unii Europejskiej.
Serdecznie pozdrawiam
Burmistrz Piechowic
Z. Grabias-Baranowska
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Unijne plusy i minusy
1-go maja minęła 5 rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W Warszawie politycy będą debatować, chwalić
się i kłócić. A jak wygląda bilans wstąpienia do UE z punktu widzenia zwykłego
PIECHOWICZANINA? Każdy może
mieć inne odczucia, ja spróbuję rozważyć kilka przykładów:
+ Wstąpienie do UE wielu kojarzy
przede wszystkim z otwarciem granic i
możliwością legalnej pracy w niektórych
krajach członkowskich Unii. Wyjeżdżający, szczególnie młodzi ludzie, poszukują
dobrze płatnej pracy. Większość jest zadowolona. Osoby, które wróciły oprócz
pieniędzy przywiozły wiele obserwacji
i spostrzeżeń. Niestety dla niektórych
rodzin to także problem rozłąki, stąd
powstało nawet określenie euro-sieroty.
+ Kolejnym pozytywem są środki finansowe, jakie UE przeznacza na rozwój
kraju, regionów i ludzi. Z tych pieniędzy
modernizuje się drogi, przemysł, naukę.
Wielu narzeka na wolne tempo, ale proszę sobie wyobrazić jak wolno „rosłyby
drogi” bez tych środków. W pierwszym
okresie 2000-2006 Piechowice pozyskały
bardzo niewiele środków. Obecnie, pozyskano już środki dla ochotniczej straży

pożarnej, na przygotowanie do zawodu bezrobotnych, kolejne projekty są
w trakcie opracowywania.
+ Rozwój gospodarczy i miejsca pracy w Piechowicach też związane są ze
wstąpieniem do UE. Najlepszym przykładem jest „Papiernia”, czyli WEPA
PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A..
Pojawienie się w 2006 roku inwestora
z Niemiec zmieniło zakład. Obecnie
jest to jedna z najnowocześniejszych
w Polsce fabryk papieru, a bardzo wielu
Piechowiczan znajduje tu zatrudnienie.
Wyroby dla państw – członków Unii
produkuje wiele innych piechowickich
zakładów: P.H.P. „METAL” Jerzy Siofer, HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO CRYSTAL FACTORY „JULIA”, ZAKŁAD ŚLUSARSKI LESZEK POPERA,
POLCOLORIT Spółka Akcyjna, Firma
Zapotocki Schody Drewniane i inne.
Od roku 2004 wyroby wymienionych zakładów bez ceł i granic mogą wędrować
po całej UE.
+ Systematyczne rosną też wynagrodzenia (szkoda, że ceny też), w zależności od zawodu pensje wzrosły od roku
2004 od 5% do 40% (wg Money.pl dla
stanowisk robotniczych).

Nie ma róży bez kolców. „Unia”
przyniosła również zjawiska odbierane
przez większość jako negatywne. Oto
przykłady:
– wzrost cen wielu wyrobów i produktów. Wzrosty są bardzo różne, np.
żywność zdrożała o 21%, wyposażenie
mieszkań tylko o 7,2% (2004-2008).
Podobno są również towary np. odzież,
które relatywnie staniały, odczucia są
chyba jednak inne.
– wzrost cen energii elektrycznej,
gazu, wody i ścieków – to tylko częściowo
efekt wzrostu cen surowca, czy też kosztów wytworzenia, uzdatnienia itp.. Podwyżki tych „mediów” to również skutek
przyjęcia przepisów Unii dotyczących
czystości środowiska. Dla mieszkańców
Piechowic najlepszym przykładem jest
wzrost cen za wodę i ścieki. To Unia
Europejska wymaga skanalizowania Piechowic do roku 2015. Stąd też konieczność wstąpienia do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji. Szkoda
tylko, że wstąpienie nastąpiło dopiero
teraz. Mogliśmy już kończyć inwestycje
na terenie Piechowic. A o tym, że nie ma
innego sposobu na zobowiązania unijne
niech świadczy przykład innych okolicznych gmin, które „na wyścigi” realizują
swoje inwestycje wodno-ściekowe.
K. Raczek

Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach poleca swoje usługi
Jak wszystkim wiadomo z dniem
1 marca br. doszło do reorganizacji
dotychczasowego Zakładu Usług Komunalnych. Przypominam, że w wyniku podziału powstały dwie firmy: dotychczasowy Zakład Usług Komunalnych zajmujący się zadaniami komunalnymi w mieście oraz Oddział „Karkonoskiego Systemu Wodociągów
i Kanalizacji”, który zajmuje się wszystkimi zadaniami związanymi z dostawą
wody i odprowadzeniem ścieków.
Przekazuję Państwu kilka uwag
o Zakładzie Usług Komunalnych, który w dalszym ciągu wykonuje prace na
rzecz Urzędy Miasta.
Są to:
– odśnieżanie dróg gminnych
– bieżące utrzymanie ulic i zieleni
miejskiej
– administracja Cmentarza Komunalnego
Poza w/w zadaniami, staramy się
wykonywać wszelkie usługi na zlecenie firm zewnętrznych oraz osób prywatnych. Na rzecz mieszkańców wykonujemy zlecenia:
– wynajem koparko-ładowarek
(JCB, Ostrówek)
– wynajem ciągników (Pronar, Zetor)

– wynajem samochodu asenizacyjnego – wywóz nieczystości płynnych
– wynajem samochodu dostawczego (1,5 t.)
– wszelkie prace przy pielęgnacji trawników (koszenie), ogrodów,
czyszczeniu placów, wywóz odpadów
zielonych na kompostownik
– wszelkie prace związane z utrzymaniem czystości na cmentarzu komunalnym – uformowanie mogiły,

plewienie, sadzenie i wszelkie prace
według życzenia zleceniodawcy.
Ceny na wymienione prace są cenami umiarkowanymi. Istnieje możliwość negocjacji cen.
Zgłoszenia pod tel. 075 76 12 165
Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych usług.
Kierownik ZUK
T. Kupczyńska

Cennik Usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych gospodarczych dla osób fizycznych i podmiotów
Prace z zakresu branży komunalnej
1. Wynajem pracownika (roboty drogowe, sieci wod – kan.) za 1 h. 4,5 (netto), 29,89 (brutto)
2. Wynajem pracownika (roboty ogólnobudowlane remontowe) za 1h. 27,46 (netto),
33,5 (brutto)
3. Wynajem pracownika (roboty instalacji sanitarnych) za 1 h. 25,99 (netto), 31,71 (brutto)
4. Wynajem pracownika (roboty instalacji elektrycznych) za 1h. 25,31 (netto), 30,88 (brutto)
5. Wynajem koparko-ładowarki (wraz z operatorem) za 1h. 63,43 (netto), 77,38 (brutto)
6. Wynajem ciagnika ZETOR za 1h. 48,12 (netto), 58,71 (brutto)
7. Wynajem ciagnika PRONAR za 1h. 55,94 (netto), 68,25 (brutto)
8. Wynajem Samochodu asenizacyjnego za 1h. 60,58 (netto), 73,91 (brutto)
9. Wynajem samochodu dostawczego (1,5 t) za 1 h. 47,9 (netto), 58,44 (brutto)
10. Mechaniczna pielęgnacja trawników parkowych za m2 1,41 (netto), 1,72 (brutto)
11. Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka) za 1m2 1,11 (netto),
1,36 (brutto)
12. Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) za 1m2 0,67 (netto), 0,81
(brutto)
Poz 1 – 10 Cena średnia wg katalogu SEKOCENBUD w województwie dolnośląskim – 1 kw. 2008
Poz. 11-13 Ceny ustalono wg Katalogów Nakładów Rzeczowych – załącznik nr.1
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Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Piechowice za 2008 r. (skrót)
Budżet Miasta Piechowice na 2008 rok przyjęty został uchwałą nr 115/
XVIII/07 Rady Miasta Piechowice z 28 grudnia 2007 r.
W trakcie jego realizacji wielkości po stronie dochodów i wydatków ulegały zmianom. W wyniku podjętych
uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu miasta na
dzień 31.12.2008 roku osiągnął następujące wielkości:
– dochody budżetowe 13 689 568 zł
– wydatki budżetowe 15.664.792 zł
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2008
r. wynosił 13.689.568 zł, natomiast wykonanie wynosiło
14.531.189 zł, co daje wskaźnik zrealizowanych dochodów
w stosunku do planu na poziomie 106%. Ogółem planowane dochody zostały zwiększone o kwotę 1.488.241 zł.
Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008 r.
wynosił 15.664.792 zł, natomiast wykonanie wydatków na
dzień 31.12.2008r wynosiło 14.691.317 zł, co wskazuje na
wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie
93,79%.
Wydatki budżetowe to:
wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 2.334.829
zł, co stanowi 15,89 % wydatków budżetowych, wydatki
bieżące poniesione w wysokości 12.356.488 zł, co stanowi
84,11 % wydatków budżetowych.
Na kwotę wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2008
roku składały się:
1) odbudowa kładki na rzece Kamienna (km 14+559)
– 382.961 zł
2) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami do budynków przy ul. 1-go Maja i Zawadzkiego w Piechwoicach – 1.122.628 zł
3) budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul.
Norwida w Piechowicach – 120 115 zł,
4) zakup samochodu osobowego przez Urząd Miasta
– 48.590 zł
5) dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup
ciągnika – 95.746 zł
6) dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup
koparki – 250.000 zł
7) dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup
samochodu skrzyniowo- brygadowego – 67.405 zł
8) zakup wiat przystankowych – 22.645 zł
9) wpłata na rzecz Związku Gmin Karkonoskich na zadanie pn. „Budowa wysypiska śmieci w Ścięgnach – Kostrzycy” – 115.807 zł
10) wpłata na rzecz Związku Gmin Karkonoskich za
realizację I etapu KSWiK – 78.802 zł
11) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem przez MOPS – 4.510 zł
12) projekt transgranicznego centrum ewakuacji ludności – 3.172 zł
13) wykonanie dokumentacji projektowej na zespół
boisk „ORLIK 2012” – 22.448 zł
Pozostałe wydatki:
1) Transport i łączność wydatki w wysokości 2.149.390
zł przekazano na:
– dopłatę do lokalnego transportu zbiorowego 308
116 zł
– bieżące utrzymanie dróg w kwocie 152.739 zł
– remonty dróg w kwocie 73.016 zł, w tym: ulicy dojazdowej do ul. Żymierskiego w sąsiedztwie budynku przy ul.
Żymierskiego nr 96 w wysokości 58.986 zł, alejek w parku
miejskim w wysokości 14.030 zł.
– usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 615 519 zł, z
tego: remont ulicy Wczasowej 147 118 zł, remont ulicy
Słonecznej 144 924 zł, remont ulicy Szkolnej/Tysiąclecia
510 360 zł, remont ulicy Mickiewicza 365 093 zł, odbudowę kładki na rzece Kamienna (km 14+559) 382 961 zł
oraz na opracowanie dokumentacji technicznej i nadzór
specjalistyczny nad wykonywanymi pracami remontowymi.
2) Gospodarka Mieszkaniowa wydatki w wysokości
215 617 zł poniesione zostały na:
– opłaty za zarząd komunalnym zasobem lokalowym
sprawowany przez Zarząd Nieruchomości „Wspólny
Dom” w wysokości 66 051 zł
– remont dachów na budynkach komunalnych w wysokości 49 999 zł
– przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w wysokości 94 359 zł.
3) Działalność Usługowa wydatki w wysokości 138 053
zł przeznaczone zostały na:

– na opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej
Piastów i Pakoszów, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji celu publicznego oraz
ogłoszenia prasowe w łącznej wysokości
– utrzymanie cmentarza komunalnego w wysokości
117 722 zł., poza bieżącymi pracami wykonane zostało 70
mb sieci wodociągowej oraz alejki z kostki betonowej o
łącznej powierzchni 302 m2.
4) Administracja Publiczna wydatki w wysokości 2 335
599 zł , w tym: Koszty działalności Rady Miasta – 139 498
zł. W 2008 roku odbyło się 17 sesji w tym 5 nadzwyczajnych oraz 71 posiedzenia komisji w tym 6 wspólnych. W
rozdziale Urzędy Wojewódzkie ponoszone były wydatki w
wysokości 47.626 zł na realizację zadań zleconych gminie
z zakresu administracji rządowej, które to finansowane
były z otrzymanej dotacji.
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta
– 2 071 923 zł (m. in. Wynagrodzenia, także pracowników
zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, zakup
paliwa, remonty, części zamienne do samochodów, które obsługują poza UM jednostki oświatowe oraz MOPS,
zakup samochodu SKODA OCTAVIA SEDAN wymiana
zestawów komputerowych, zakup laptopów, mebli biurowych w referacie rozwoju, stołów w sali konferencyjnej,
przeniesienie i remont archiwum zakładowego, profesjonalna archiwizacja dokumentów).
Na promocję miasta w 2008 roku wydano kwotę 31 621
zł. Ze środków tych zakupiono między innymi: pamiątki
ze szkła i inne gadżety promocyjne, pocztówki, koszulki,
kalendarze, banery reklamowe, nagrody dla uczestników
konkursu „Świąteczne iluminacje”
Na pozostałą działalność w dziale administracji publicznej wydano kwotę 44 931 zł, w tym na działania związane z organizacją Kryształowego Weekendu i opłaty
składki członkowskiej do Euroregionu Nysa i do Związku
Gmin Karkonoskich.
5) Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa wydatki w wysokości 195 701 zł poniesione zostały na:
– koszty utrzymania dodatkowego etatu policjanta,
dodatkowe patrole policji i wsparcie funduszu celowego
policji 39 264 zł zakup paliwa dla Łużyckiego Oddziału
Straży Granicznej, którego pojazdy służbowe wykorzystywane są do dokonywania kompleksowej kontroli ładu,
porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta Piechowice.
– zakupy pokrywane z dotacji celowej na obronę narodową w wysokości 500 zł
– utrzymanie w gotowości bojowej Ochotniczej Straży
Pożarnej 60 871 zł
– utrzymanie utworzonej z Miastem Jelenia Góra
wspólnej straży miejskiej 45 600 zł
– zadania z zakresu Obrony Cywilnej tj. zorganizowanie i przeprowadzenie ćwiczeń przeciwpowodziowych
KAMIENNA 2008 i zakup stacji bazowej do syreny elektronicznej na łączną kwotę 1000 zł
– organizację i wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz systemu ostrzegania i alarmowania ludności 23 244 zł
– zgodnie z ustaleniami przyjętymi w dniu 10.01.2008r.
Gmina Piechowice podjęła działania związane z przygotowaniem wniosku projektowego opracowania Planu Ochrony Przed Katastrofami w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita
Polska 2007 – 2013. Na zadanie to wydatkowano ogółem
kwotę 20 726 zł
6) Oświata i Wychowanie – 4 135 039 zł. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie i realizację zadań statutowych Szkoły Podstawowej nr 1, Świetlicy działającej przy
Szkole Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkoli Samorządowych nr 1 i nr 2.
W 2008 roku wypłacono stypendia szkolne dla uczniów
o charakterze socjalnym oraz zasiłki szkolne na łączną
kwotę 36 381 zł.
Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie
oświaty pokrywane są z budżetu miasta koszty dojazdu
dzieci do szkół. W 2008 roku na zakup biletów wydano
14 235 zł.

7) Ochrona Zdrowia wydatki w wysokości 97 695 zł
przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem
problemów alkoholowych wydatkowano kwotę 84 040 zł,
natomiast na zwalczanie narkomanii 13 655 zł.
8) Pomoc Społeczna wydatki w wysokości 2 189 923
zł przeznaczone zostały na pomoc finansową i rzeczową
dla najuboższych mieszkańców naszej Gminy oraz na obsługę tych zadań.
Pomoc społeczna obejmuje także wypłatę dodatków
mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono
dodatki mieszkaniowe na kwotę 47 184 zł.
MOPS Piechowice pozyskał środki finansowe na realizację programu „Nowa Szansa” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 82.000,00.
Wartość projektu wynosiła 91.120,90 zł, w tym wkład własny w wysokości 9.120,90
9) Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki w wysokości 2 693 968 zł przeznaczone zostały między innymi na:
– dotację do 1 m3 ścieków 141 000 zł,
– budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniami
do budynków przy ul. 1-go Maja i Zawadzkiego w Piechowicach 1 212 523 zł
– budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej ul. Norwida 105.719 zł
– oczyszczanie miasta 230 966 zł
– letnie utrzymanie ulic 124 068 zł,
– zimowe utrzymanie ulic 106 898 zł,
– utrzymanie zieleni 122 845 zł,
– oświetlenie placów i dróg wydatkowano 312 437 zł.
Zakład Usług Komunalnych, będący zakładem budżetowym Urzędu Miasta otrzymał dotację na zakupy inwestycyjne w wysokości 435 796 zł, z czego: na zakup ciągnika 95.746 zł, na zakup koparki 250.000 zł, na zakup samochodu skrzyniowo-brygadowego 67.405 zł, na zakup wiat
przystankowych 22.645 zł
10) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w wysokości 226 800 zł
Środki te przeznaczone są na finansowanie samorządowej instytucji kultury działającej na terenie Gminy.
11) Kultura Fizyczna i Sport wydatki w wysokości
190 903 zł z czego:
– na prace związane z uporządkowaniem, zabezpieczeniem i utrzymaniem stadionu wydatkowano kwotę 64
955 zł,
– na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano kwotę 94 190 zł, w tym między innymi na: zadanie realizowane przez stowarzyszenie KS Lechia pod
nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego na terenie Gminy
Piechowice” 50.000 zł, organizację wyścigu kolarskiego
Bike Maraton – 24 400 zł.
W 2008 roku zastosowane zostały następujące ulgi:
Umorzono podatki od nieruchomości osób fizycznych
w wysokości 2 736 zł. Rozłożono na raty, bądź przesunięto
termin płatności podatku od nieruchomości osób fizycznych oraz podatku od środków transportu na łączną kwotę 209.722 zł. Obniżono górne stawki podatku na łączną
kwotę 570 439 zł.
Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia
2008 r. wynosiła 1.245.524 zł i wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 18,18%. Na wielkość
zadłużenia nadal rzutuje upadłość największych zakładów
pracy (HSK „Julia”, Olszyńskie Fabryki Mebli), od których egzekucja należności jest nieskuteczna, a zobowiązania wpisane są na hipotekę. Zaległości KZME „Karelma” są nadal wysokie, ale spłacane systematycznie w miesięcznych ratach przez Energoinstal S.A. i na koniec 2008
roku uległy zmniejszeniu o 99.387 zł tj. o 24 %.
Ukończono spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku na
modernizację gimnazjum
Zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 590.000
zł na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami do
budynków przy ul. 1 Maja i Zawadzkiego. Zaciągnięty został także kredyt inwestycyjny w wysokości 607.622.
Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych – na 31.12.2008 r. łączna wysokość-3.045.288 zł.
Kwota długu miasta w relacji do dochodów zrealizowanych w roku budżetowym stanowi 22%. W latach poprzednich wskaźnik ten kształtował się następująco: r.
2004 44,9%, r. 2005 – 37,8% r. 2006 – 27,3%, r. 2007–
22,8%.
Alicja Pawnuk – Skarbnik Miasta
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Będzie oszczędniej
W 2008 roku z budżetu miasta na
oświetlenie placów i dróg wydano kwotę 312 tys. zł. Aby dostosować się do
wymagań unijnych, ale przede wszystkim zaoszczędzić na tych wydatkach,
od 2007 r. sukcesywnie wymienia się
oprawy oświetleniowe na energooszczędne.
W poprzednim numerze pisaliśmy
o ich wymianie przy ul. Piastów, w kwietniu oprawy oświetleniowe wymieniono

przy kolejnych ulicach: Pakoszowskiej
i Szkolnej.
W 2009 roku przewidziano do wymiany ponad 300 opraw oświetleniowych oraz doświetlenie kilku miejsc
w mieście.
– Energooszczędne oprawy są niezawodne w użytkowaniu i lepsze od tradycyjnych – ocenia Marek Bergtraum,
właściciel zakładu instalatorstwa elektrycznego.

Grunty w księgach
81 procent gruntów należących do
miasta jest ujawnionych w księgach wieczystych. Aktualnie prowadzona inwentaryzacja gruntów pozwoli uzyskać lepszy
wskaźnik. Dzięki uregulowanemu statusowi grunty można sprzedawać czy łatwiej
prowadzić na nich na nich inwestycje. Według raportu NIK gminy do tej pory ujawniły około 2/3 swoich nieruchomości.

Można pograć
Przy ul. Żymierskiego otwarto punkt z
automatami do gier. W tym roku powstanie jeszcze kilka innych lokali z tzw. automatami wypłacającymi niskie wygrane.
Ta działalność nie podlega ocenie Urzędu Miasta, ale Izby Skarbowej. Istotne jest
jednak, że w lokalach tego typu nie mogą
się bawić osoby poniżej 18 roku życia, co
będzie kontrolowane przez Straż Miejską.

Potrzebne remonty
Zakończyły się doroczne zebrania
wspólnot mieszkaniowych. „Wspólny
Dom” uzyskał skwitowanie swoich działań
w poszczególnych wspólnotach (obsługuje ich ponad 100). W niektórych wspólnotach zgłaszano wnioski do zarządcy (remonty) lub do miasta (zwłaszcza dotyczące zapewnienia czystości).

Wiosenne porządki

Halina Kwiatkowska z ul. Szkolnej cieszy się, że ulica zyskała wreszcie porządne oświetlenie

Informacja o remontach dróg gminnych
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy
robót drogowych, poniższych zadań:
1. „Remont ulicy Szklarskiej wraz z
chodnikiem i parkingiem,”
2. „Remont nawierzchni jezdni i
chodników ul. Tysiąclecia” (na odcinku od ul. Szkolnej do kładki dla pieszych na rz. Kamienna).
Złożono i rozpatrzono 2 oferty.
Wykonawcą robót wyłonionym w
wyniku postępowania o zamówienie
publiczne zostało Lider Konsorcjum –
Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 58-508 Jelenia Góra,
ul. Kaczawska 19.
Partner Konsorcjum – Przedsię-

biorstwo Wielobranżowe „DORADO”
Janina Zimmer, 58-508 Jelenia Góra,
Łomnica, ul. Świerczewskiego 99.
Cena oferty – 650.167,76 zł
80% wartości zadania zostanie sfinansowane z przyznanej Gminie dotacji z MSWiA.
W dniu 22.04.2009 roku, Gmina
Miejska Piechowice ogłosiła przetarg nieograniczony na „Remont nawierzchni chodników przy ul. Kolejowej w Piechowicach”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu
12.05.2009 roku. Na to zadanie mamy
przyznaną z MSWiA dotację w kwocie
79.865,00 zł. Pozostałe nakłady zostaną pokryte ze środków Gminy Piechowice.

„Burmistrz Miasta Piechowice

zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży pod numerami RG-7125/5/09
i RG-7125/6/09.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami RG-72243/4/09.”

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 2001r.
poz.1591 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1
ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U.Nr 261 z 2004r. poz.2603 z późn.

W Zakładzie Usług Komunalnych znalazło zatrudnienie 15 pracowników, którzy
porządkują nasze miasto po zimie. Sprzątają ulice, chodniki i skwery. Zatrudnienie
odbywa się w ramach programu Powiatowego Urzędu Pracy.

Promocja miasta
Urząd Miasta wydał kartkę pocztową
z reprodukcją obrazu „Tajemniczy las”
michałowickiego malarza Pawła Trybalskiego. Kartkę można otrzymać w punkcie informacji turystycznej.

Wybory za pasem
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Do 28 maja obywatele polscy mogą się dopisać do spisu
wyborców. Do tego dnia osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski o dopisanie ich w wybranym obwodzie. Lokal wyborczy dostępny dla niepełnosprawnych
zostanie urządzony w Przedszkolu nr 1.

Kiermasz książek
W ramach obchodów Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, który przypada na 8 maja
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza
wszystkich miłośników słowa pisanego
na „Kiermasz taniej książki”. W ofercie
książki popularnonaukowe, beletrystyka,
poradniki, książki kucharskie, biografie,
książki historyczne, podręczniki, klasyka
polska i obca, książki dla dzieci. Książki
za przysłowiową złotówkę będzie można
także kupić od 4 do 29 maja w godzinach
otwarcia biblioteki. Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup nowości dla
czytelników i uzupełnienie księgozbioru.
Zapraszamy!
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Szkolenie dla przewodników
W dniu 6 kwietnia 2009 roku w Piechowicach odbyło się szkolenie przewodników sudeckich.
Przewodnicy zwiedzili Szklaną Manufakturę Marcina Zielińskiego oraz

Hutę Szkła Kryształowego „Julia”,
gdzie mogli zobaczyć na żywo pracę
hutników i wytop szkła. Marcin Zieliński przybliżył natomiast XIX i XX
wieczne techniki zdobienia i grawerowania w szkle. Frekwencja dopisała

Przewodnicy zwiedzili m.in. hutę szkła „Julia”.

ZESPOŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
I LICEALNYCH W PIECHOWICACH
ZAPRASZA PRZYSZŁYCH
ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach zaprasza
uczniów klas trzecich gimnazjum
do odwiedzenia szkoły podczas dnia
otwartego 28 kwietnia 2009 roku.
Szkoła przygotowała bogatą ofertę
edukacyjną dla młodzieży z Piechowic
i okolic. W naszej placówce jest miejsce dla humanistów i ścisłowców, a także dla tych, którzy mają zainteresowania techniczne i sportowe.
W naszej szkole uczniowie mogą
kształcić się w:
Technikum, w zawodach:
– technik elektryk
– technik mechatronik
– technik informatyk
Liceum Ogólnokształcącym:
– klasa z rozszerzonym programem
nauki języków obcych (angielski, niemiecki)
– klasa ze zwiększoną ilością godzin
wychowania fizycznego, języka angielskiego i biologii
– klasa ekologiczno- turystyczna
Liceum Profilowanym – profil:
– zarządzanie informacją – machatroniczny

Zasadniczej Szkole Zawodowej,
w zawodach:
– elektryk
– elektromechatronik
– monter-mechatronik
Wszyscy uczniowie mają zapewnione praktyki w szkolnych warsztatach
oraz w zakładach pracy współpracujących ze szkołą.
Atutem szkoły są świetnie wyposażone pracownie, m.in. trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, biblioteka- centrum multimedialne,
bogata
baza i oferta sportowa: zespół boisk, salka treningowa typu
atlas, kort tenisowy,
sala gimnastyczna.
Uczniowie
uczestniczą także w bezpłatnych zajęciach
na basenie w hotelu
”LAS”.
Chętni mogą rozwijać swoje pasje w ramach kół zainteresowań. Nasi uczniowie

– około 70 przewodników odwiedziło
naszą gminę.
Podczas prezentacji multimedialnej przeprowadzonej przez Zastępcę Burmistrza Miasta Piechowice –
Krzysztofa Raczka przewodnicy dowiedzieli się więcej o promocji Piechowic, wydarzeniach sportowych,
turystycznych, kulturalnych jakie w
najbliższym czasie odbędą się w naszej gminie. Rozdane zostały również
pamiątkowe gadżety promujące Piechowice. Wierzymy, że to wydarzenie będzie miało wymierne korzyści
promocyjno-turystyczne w niedalekiej przyszłości, kiedy każdy z blisko
siedemdziesięciu przewodników odwiedzi naszą gminę z większą grupą
osób.
Przewodnicy wyrazili również swoją aprobatę na temat hasła promocyjnego gminy Piechowice „Góry możliwości - miasto aktywności”, co nas
również bardzo cieszy. Gospodarzem
szkolenia było Miasto Piechowice,
Szklana Manufaktura Marcina Zielińskiego oraz HSK „Julia”.
uczestniczą w licznych zawodach sportowych oraz konkursach. W tym roku
informatycy- pasjonaci z klasy II technikum zakwalifikowali się do półfinału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
o Internecie DIALNET MASTERS,
oraz do III etapu I Regionalnego Konkursu Informatycznego organizowanego przez Wydział Techniczny Kolegium Karkonoskiego.
Jesteśmy szkoła bezpieczną, nasi
uczniowie objęci są opieką pedagoga
szkolnego i pielęgniarki, a cały obiekt
jest stale monitorowany.

Gimnazjaliści!
Zapraszamy do Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych – szkoły nowoczesnej i przyjaznej uczniom.
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• • • Piechowiczanie o sobie i o Piechowicach • • •

BIATHLON SPOSOBEM NA ŻYCIE
Rozmowa z Izabelą Daniło – mieszkanką Piastowa
– reprezentantką Polski w biathlonie.
W marcowym „Informatorze Piechowickim”
mogliśmy przeczytać o Pani córce Natalii, która zdobyła Mistrzostwo Dolnego Śląska w Biathlonie wśród szkół podstawowych. Czy tę pasję
odziedziczyła po mamie?
Bez wątpienia moje zainteresowanie tą
dyscypliną przyczyniło się do tego, że moja
dwunastoletnia córka Natalia uprawia biathlon z ogromnym zapałem i fascynacją. Nie
jest to łatwa dyscyplina i dlatego moje wsparcie jest dla niej bardzo ważne. Na pewno nie
chcę jej do niczego namawiać, ale mam nadzieję, że będzie rozwijała się w tej dziedzinie sportu w następnych latach, podtrzymując rodzinne tradycje.
Jest Pani rodowitą piechowiczanką?
Tak, mieszkam w Piechowicach od urodzenia chociaż był okres, w którym wiele czasu spędzałam poza moją miejscowością.
I jak się Pani podobają Piechowice?
Mieszkam w dzielnicy Piechowic – Piastowie, nieopodal Bobrowych Skał i myślę,
że jest to wspaniałe miejsce do życia. Jest tutaj spokojnie i cicho. Wokół piękne widoki,
świetne warunki do pobiegania, pojeżdżenia na rowerze. Przywiązana jestem do tego
miasteczka już od 35 lat, dlatego po wielu
wyjazdach w różne części świata wróciłam
i to tutaj na dobre zapuściłam korzenie.
Zaczęliśmy rozmowę od Natalii - Pani córki,
ale wiem, że Pani ma również spore sukcesy w
biathlonie.
Reprezentowałam kadrę olimpijską w latach 1995-1997 w zawodach podczas przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Nagano.
Będąc Juniorką zajęłam wraz z koleżankami
piąte miejsce w biegu drużynowym na Mistrzostwach Świata Juniorów, wielokrotnie
brałam również udział w Zawodach Pucharu
Świata oraz w Mistrzostwach Świata w Biathlonie.
A osiągnięcia w Polsce?
W kraju jeszcze jako juniorka zdobyła
dwa srebrne medale w występach indywidualnych , natomiast w sztafecie oraz biegu
drużynowym złoto.
Od kiedy uprawia Pani ten sport?
Moja przygoda ze sportem rozpoczęła
się w czwartej klasie szkoły podstawowej od
uczestnictwa w zajęciach kółka sportowego.
Na początku było to narciarstwo biegowe,
później w wieku 17 lat rozpoczęłam treningi w strzelaniu i tak „wyszedł” mi biathlon.
Ponieważ już w pierwszych startach w tej dyscyplinie osiągałam sukcesy, postanowiłam
uprawiać tę piękną ale bardzo trudną dyscyplinę sportu.
Pani edukacja też jest związana ze sportem?

Tak, jestem absolwentką Zespołu Szkół
Mistrzostwa Sportowego w Karpaczu. Ukończyłam również Kolegium Karkonoskie, kierunek: pedagogika opiekuńcza z wychowaniem fizycznym.
Co wg Pani jest najważniejsze w uprawianiu
biathlonu?
W moim przypadku była to ambicja. Najpierw chciałam startować w Mistrzostwach
Świata Juniorów a później w kategorii seniorów, do tego uparcie dążyłam i udało mi się
osiągnąć cel. Uważam, że należy nieustannie
doskonalić technikę biegania na nartach,
wytrwale pracować nad utrzymaniem kondycji fizycznej i dbać o dobrą formę strzelania
z karabinka sportowego. Biathlon to sport,
który wymaga od zawodnika zintegrowania
wymienionych elementów tej dyscypliny.
Wtedy jedynie można liczyć na sukces. Wytrwałość, zaciętość, systematyczność – to niezbędne cechy gwarantujące osiąganie dobrych wyników w sporcie, również w biathlonie. Poza tym tę dyscyplinę trzeba po prostu
kochać.
Można chyba zaobserwować w ostatnich latach wzrost zainteresowania narciarstwem biegowym i biathlonem…
Wystarczy pojechać na Polanę Jakuszycką,
aby zauważyć jak z roku na rok rośnie grono
amatorów narciarstwa biegowego i biathlonu. Jest to świetna dyscyplina do rodzinnego
uprawiania, dlatego na trasach można spotkać zarówno kilkuletnich miłośników nart,
jak też biegaczy z długoletnim stażem. Zaletą
tego sportu jest jego prostota oraz niewielkie
nakłady finansowe. Dla mnie bieganie na
nartach przynosi relaks daje możliwość odstresowania się i doznawania wielu przeżyć
estetycznych oraz jest sposobem na zdrowie.
W jakich imprezach Pani cyklicznie startuje?
Jest wiele takich zawodów najważniejsze
z nich to: Mistrzostwa Polski w Biathlonie zarówno zimowym jak i letnim, Bieg Piastów

Targi Tourtec
Urząd Miasta Piechowice informuje, że w dniach 8-9 maja Gmina Piechowice weźmie udział w Festiwalu
Tradycji Karkonoskich TOURTEC
2009 w Jeleniej Górze. Zapraszamy
chętne podmioty, przedsiębiorców,

Izabela Daniło – rodowita piechowiczanka, specjalista ds. rozliczeń produkcji w firmie Polcolorit; córka Natalia – uczennica klasy VB Szkoły Podstawowej w Piechowicach, tegoroczna
Mistrzyni Dolnego Śląska w biathlonie
wśród szkół podstawowych.
oraz Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich.
Jakie sukcesy osiągnęła Pani w tym roku?
W tym roku zdobyłam srebro w Biegu
Piastów w kategorii Kobiet na 30 kilometrów stylem dowolnym, w Mistrzostwach
Polski w Biathlonie zajęłam drugie miejsce
w sztafecie, w biegu długim szóste, w sprincie ósme, na dochodzenie dwunaste.
Czy któryś z Pani medali lub któreś odznaczenie jest szczególnie cenne?
Nie mam najcenniejszego, każdy wymagał wielu poświęceń i wyrzeczeń i z każdym
związane są inne wspomnienia, dlatego
każdy medal i puchar ma swoją szczególną
indywidualną wartość.
Uprawia Pani jeszcze jakieś inne sporty
oprócz biathlonu?
Uwielbiam jazdę na rowerze, startuję w niektórych edycjach Bike Maratonu.
W ogóle lubię aktywny tryb życia i wypoczynek: rolki, biegi, narty, rower, pływanie.
Rozmawiał Radek Bieniek

osoby prywatne z naszej gminy do zaprezentowania swojej oferty na tych
targach na stoisku Miasta Piechowice.
Materiały informacyjno-reklamowe,
drobne wyroby rzemieślnicze przyjmujemy do dnia 7.05.2009 r. w Urzędzie Miasta Piechowice – pokój nr 9.
Radek Bieniek
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Rada
uchwali³a...

W 2008 r. Rada Miasta podjęła 90
uchwał (w tym 1 objęta tajemnicą skarbową). W kolejnych latach dzięki upoważnieniu dla Burmistrza będzie mniej
uchwał w sprawie dzierżaw nieruchomości. Uchwały dotyczyły następujących zagadnień: budżet, zobowiązania, podatki
i opłaty lokalne (29 uchwał), geodezja,
sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
(18 uchwał), sprawy ustrojowe gminy i
kompetencyjne (16 uchwał), inwestycje
i projekty (7 uchwał), funkcjonowanie
Rady Miasta (6 uchwał), usługi komunalne (6 uchwał), oświata (4 uchwały),
zagospodarowanie przestrzenne (2
uchwały), lokale komunalne (1 uchwała. Jedna uchwała pozostaje objęta tajemnicą skarbową. Wykonanie uchwał
powierzano głównie Burmistrzowi (75
uchwał). Wykonano 89 uchwał, a 1
uchwała – jak wspomniano wyżej – pozostaje objęta tajemnicą skarbową. Niektóre już utraciły moc obowiązującą,
większość obowiązuje. Nieliczne wykonano dopiero w części (dot. sprzedaży
nieruchomości - na niektóre działki
nie znaleziono nabywców). 19 uchwał
podlegało ogłoszeniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym. Rozstrzygnięcia
nadzorcze wojewody dotyczyły 7 uchwał
(w tym uchylenie 1 całej uchwały, która
następnie została uchwalona powtórnie). Biorąc pod uwagę, że uchwały były
dyskutowane w komisjach (pytania do
Burmistrza przedkładającego projekty,
własne poprawki), a później na sesjach
Rady Miasta (16 sesji), można stwierdzić, że radni wykonują ogromną pracę
dla naszego miasta.
Oprac. M. Kamiński

Polacy z Czechami po…
angielsku
W Szkole Podstawowej odbył się turniej języka angielskiego rozegrany pomiędzy dziećmi z Piechowic i uczniami z
partnerskiego miasta Upice. To kolejne
spotkanie w ramach zbliżania do siebie
dwóch miast. (mk)

Sprawdzian w podstawówce
165 uczniów pisało sprawdzian kończący naukę w szkole podstawowej.
Pytania odnosiły się do wszystkich przedmiotów, a tematem przewodnim były
zwierzęta. Wyniki poznamy w czerwcu.
Rezultat ze sprawdzianu jest brany pod
uwagę podczas kandydowania do gimnazjum.

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej

28 marca 2009 r. w Domu Strażaka odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Piechowicach, w trakcie
którego przedstawiono sprawozdanie
z działalności za rok 2008 i plan działalności na rok 2009. W zebraniu uczestniczyło 27 członków oraz zaproszeni
goście: druhowie Jan Padewski i Mieczysław Stelmach oraz Przewodnicząca
Rady Miasta w Piechowicach – Halina
Wieczorek i Burmistrz Miasta Piechowice – Zofia Grabias-Baranowska.
W roku 2008 do OSP zostało przyjętych 10 nowych członków w tym 3 kobiety. Przy OSP powstał zespół wokalno-muzyczny „Defekt” składający się
z 4 muzyków.
Za zaangażowanie w pracę na rzecz
ZOSP RP w roku 2008 wyróżnieni zostali druhowie: M. Kisiel, J. Pięciak, F.
Banaś, J. Roman, M. Przybycień, D.
Golian, W. Wojtaś, I. Hasiec – Kukułka, D. Flieger i B. Kolendo.
W 2008 roku OSP w Piechowicach
uczestniczyła 107 razy w akcjach ratowniczych, w tym w gaszeniu pożarów –
57 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 47 razy, jeden wyjazd związany był z alarmem fałszywym. W 8 przypadkach OSP wyjeżdżała do sąsiednich
miejscowości (Szklarska Poręba, Jelenia Góra, Wojcieszyce).
W ramach podnoszenia swoich
umiejętności 7 druhów zostało przeszkolonych w zakresie ratownictwa
technicznego. W roku ubiegłym zakupiono sprzęt w postaci radiostacji, latarek, linek i kamizelek ratowniczych,
aparatów powietrznych i kombinezon
pszczelarski.
W ramach współpracy zagranicznej
OSP w Piechowicach nawiązała kontakt z OSP w Harrachovie, gdzie w
miesiącu wrześniu uczestniczyła w ob-

chodach 125 rocznicy utworzenia tamtej jednostki..
W roku 2009 planowane są trzy przyjęcia do OSP w Piechowicach. Do przeszkolenia przewiduje się 22 druhów w
tym na kursie szeregowców – 5, dowódców – 3, naczelników – 2, operatorów
sprzętu – 3, ratowników medycznych
– 9, użytkowników aparatów oddechowych – 3.
W zakresie prac remontowo-budowlanych wykonywano prace remontowe
obejmujące remont pokoi, ocieplenie
ścian zewnętrznych i naprawdę dachu, planowana jest rozbiórka części
budynku od strony ulicy Spacerowej
oraz kontynuowanie dalszego remontu pokoi. W planach inwestycyjnych
ujęte jest zadania dotyczące podłączenia Domu Strażaka do Miejskiej Sieci
Kanalizacyjnej.
30.03.2009 r. w sali OSP w Piechowicach odbyły się eliminacje powiatowe
do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. W kategorii szkół podstawowych reprezentant Piechowic Mateusz Kiś zajął 7. miejsce. Natomiast reprezentacja naszego gimnazjum: Katarzyna Ciołek i Damian Piątkiewicz zajęli kolejno miejsca 7 i 8. Startującym
w turnieju uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w kolejnych edycjach OTWP.
17 maja 2009 r. planowane są obchody Dnia Strażaka, które rozpoczną
się o godzinie 12.30 mszą świętą w Kościele Parafialnym w Piechowicach. Po
mszy odbędzie się przemarsz orkiestry
i strażaków ulicami miasta. Po uroczystym walnym zebraniu o godzinie
17. rozpocznie się. zabawa taneczna –
wstęp wolny. Do udziału w obchodach
Dnia Strażaka serdecznie zapraszamy
wszystkich mieszkańców Piechowic.
Zarząd OSP
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Puchar dla Kolorowych Nutek

MAMY LOGO
Nowocześnie skomponowany logotyp autorstwa grafika Macieja Lerchera, utrzymany
w ciepłych żółto-zielonych barwach ma wyrażać Piechowice takie, jakimi są i chcą być w przyszłości. To znak, który będzie wykorzystywany do celów promocyjnych na materiałach reklamowych naszego miasta. Co
można w nim odczytać?
Niektórzy pytają: „Dlaczego logo, skoro mamy herb?” Jednak herb jest znakiem
urzędowym, bardziej szacownym. Wynika
z tradycji historycznej, stąd jego kształt i
kompozycja. Herb niekoniecznie zaspokaja bieżące potrzeby promocyjne. Może
być umieszczany w godnych miejscach lub
na wartościowych przedmiotach, za każ-

Konkurs rozstrzygnięty
W czasie minionych Dni Baby
Wielkanocnej rozstrzygnięto konkurs na najładniejsza pisankę Wielkanocną. Oto jego wyniki:
1 miejsce – Sandra Mateuszów
2 miejsce – Andrea Kreutzer
3 miejsce – Karolina Szach
Wyró¿nienia: Anna Chwalibóg
oraz Arek Strzy¿yñski
Nagrody ufundowa³ Urz¹d Miasta Piechowice.
Organizatorzy tegorocznych Dni
Baby Wielkanocnej składają serdeczne podziękowania wystawcom,
uczestnikom oraz wszystkim, którzy
to święto sztuki ludowej wsparli.

dym razem za zgodą burmistrza. Tymczasem logotyp może wyrazić więcej, bardziej
zwracać uwagę i można go umieścić nawet
na tanim długopisie promocyjnym bez poczucia braku szacunku do symboli miasta.
Zresztą trzeba mieć własny, wyraźny znak
kierowany przede wszystkim do turystów.
Po to, by nie uważali Piechowic za gminę
bez wyrazu, by nie powiedzieć – bezmarkową.
W nowym logotypie dostrzec można
okrąg nawiązujący do nasiębiernego koła
młyńskiego z herbu miasta, a także – również znajdujący się w herbie – nurt i spadek strumienia wody po kole. To także pośrednie odwołania do mitycznego Hansa
Patera, który miał postawić młyn w miejscu, gdzie później wyrosła wieś Petersdorf.
Niektórzy jednak w przedstawieniu graficznym ujrzą raczej koło rowerowe, symbol modnego obecnie kolarstwa górskiego. Sportu, w którym nasz klub „Lechia”
odnosi sukcesy i dla którego przyjeżdżają

Tradycją już stał się udział Zespołu
Muzycznego „Kolorowe Nutki” w Regionalnym Przeglądzie Piosenki Turystycznej i Ekologicznej w Zgorzelcu. W
tegorocznej jubileuszowej edycji udział
wzięło około 140 wykonawców. Naszą
szkołę reprezentowały: Anna Chwalibóg, Agata Szczepaniak, Elżbieta Świderska, Blanka Pomirska, Natalia Lis,
Natalia Droń oraz Andżelika Soliło. Zespół godnie reprezentował naszą szkołę
oraz Piechowice zajmując drugie miejsce, natomiast Andżelika Soliło w kategorii solistów zajęła pierwsze miejsce.
W związku z jubileuszem organizatorzy podsumowali dwudziestolecie imprezy przyznając naszej szkole i reprezentującym ją uczniom specjalną nagrodę i puchar dla najlepszej szkoły na
przestrzeni dwudziestu lat trwania przeglądów. Nagrodę i wyróżnienie otrzymał również opiekun i nauczyciel muzyki przygotowujący od lat dzieci do tej
imprezy Pan Wojciech Zarówny.

w Karkonosze turyści chcący pojeździć po
karkonoskich trasach. Widać zresztą te
góry w logotypie, jeśli pozwolimy sobie na
wieloznaczne odczytywanie załamanych
linii, które równie dobrze mogą symbolizować nurt potoku młyńskiego (zapewne
Młynówki), o czym wspomnieliśmy powyżej. Piechowice chcą przecież być dynamicznym, rozwijającym się miastem w
ruchu, co zostało ukazane w logotypie.
Zgodnie z hasłem promocyjnym – również dość nowym – „Góry możliwości, miasto aktywności”.
Być może są też inne rzeczy, które w nowym logotypie można odnaleźć. Pozostaje
to tylko w zakresie wyobraźni odbiorców.
Oprac.: M. Kamiński & R. Bieniek

A co Państwo widzą w nowym
logotypie Piechowic?
Prosimy o e-maile na skrzynkę
pocztową: opinie@piechowice.pl

Złote Gody Piechowiczan
W kwietniu uhonorowano Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznanym przez Prezydenta RP dwie pary: Barbarę i Henryka Siegmund, oraz Genowefę i Cezarego Ciupińskich. Warunkiem
otrzymania odznaczenia jest pozostawanie
w związku małżeńskim przez 50 lat. Urząd
Miasta gratuluje i zachęca mieszkańców do
zgłaszania innych osób, które mogą być
uhonorowane medalem. Jubilaci otrzymali upominek od władz miasta – szklane puchary w postaci serc wykonanych przez p.
M. Zielińskiego ze Szklanej Manufaktury.
W następnym numerze zamieścimy
krótkie historie życia uhonorowanych Par
Małżeńskich.
(mk)

Na zdjęciu „Złota Para”
B. i H. Siegmundowie
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Kolarze rozpoczęli sezon

Drużyna Lechii podczas startu w maratonie we Wrocławiu.
Fot. Daniel Potkański
Kolarze górscy Lechii Piechowice udanie rozpoczęli tegoroczny sezon startowy.
Adam Drahan wygrał wyścigi w Bolesławcu i Wrocławiu,
Michał Grynienko był drugi podczas startu we Wrocławiu,
a Marcin Jabłoński trzeci w maratonie w Murowanej Goślinie. We Wrocławiu w inauguracyjnym Bike Maratonie startowali również: Sebastian Wolny (6 m.), Jakub Danielski (7
m.), Krzysztof Baran (9 m.), Karol Januszkiewicz, Tomasz
Januszkiewicz, Artur Miazga, Mariusz Przybycień, Jacek
Kamiński, Jarosław Piś, Przemysław Niedbalski, Daniel Potkański, Jakub Potkański, Łukasz Frys, Dawid Flieger, Mariusz Junik, Paweł Kluk, Dariusz Kluk, Eugeniusz Czech.
Stoisko Lechii prezentowało się nadzwyczaj okazale,
dzięki zadaszeniu wypożyczonemu z Urzędu Miasta.

Piłkarze zaczęli grać
Piechowicka drużyna piłkarska Lechii rozegrała już
pierwsze mecze w rundzie wiosennej.
W pierwszym meczu piłkarze zremisowali 1:1 (1:0)
z drużyną Sokół Sokołowiec. Później były dwie wygrane.
Lechia pokonała drużynę UKS 06 Sosnówka, a mecz zakończył się wynikiem 5:3 (4:1). Lechia pokonała również
drużynę Przyjaciele Gola 2:3. Lechici wygrali z faworytem
z Jeleniej Góry i to na jego boisku. Mecz obfitował w emocje do samego końca
(Lechici
prowadzili
już nawet 0:3).
Jeden mecz jednak
był przegrany, bowiem
Bobry Wojanów pokonały na własnym boisku
Lechitów 3:2. W tabeli
grupy II jeleniogórskiej
B-klasy Lechia zajmuje 3 miejsce (stan na 24
kwietnia).

Więcej na www. kslechia.prv.pl

Drużyna Lechii Piechowice przed meczem z UKS 06 Sosnówka.
Fot. Daniel Potkański

Moje boisko Orlik 2012
Według założonego planu przebiegają przygotowania do
rozpoczęcia bardzo ważnej dla Miasta Piechowice inwestycji
„Moje boisko Orlik – 2012”. Dokumentacja techniczna została wykonana w całości. Na początku kwietnia został ogłoszony przetarg a dniu 23.04.2009 r. minął termin złożenia
ofert. Gmina Piechowice jest jednym z pierwszych miast,
które ogłosiły przetargi na drugą edycję Orlików w 2009 r.
Naszym zamierzeniem było jak najszybsze ogłoszenie przetargu, tak aby jak najwięcej firm zgłosiło się do konkursu.
Wychodziliśmy z założenia, że udział dużej ilości firm w
przetargu, to automatycznie możliwość realizacji inwestycji
w rozsądnych cenach. Nasze założenia w pełni się potwierdziły. Do konkursu zgłosiło się siedem firm, a wszystkie złożone oferty spełniają nasze oczekiwania pod kątem kosztów budowy. Najtańszą ofertę złożyło Konsorcjum Firm z
naszego regionu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe
„Chwastek” Sp. z o.o. z Kamiennej Góry oraz Firma ARIM
Sp. z o.o. z Jeleniej Góry. Wysokość oferty to 1 244 400 zł.
Najdroższą ofertę złożyła Firma TAMEX Obiekty Sportowe
S.A. z Warszawy. Wysokość oferty tej Firmy to 1 496 203, 11
zł. W chwili obecnej wszystkie oferty są sprawdzane. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty -ruszą prace budowlane.
Jarosław Bumażnik
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Chuligani w rękach policjantów Turniej „Edenu”
Jeleniogórscy policjanci zatrzymali
dwóch sprawców podejrzanych o szereg
kradzieży w Piechowicach. Jeden z nich to
nieletni. Jak ustalili policjanci, sprawcy napili się, a następnie ruszyli do miasta. Mają
na swoim koncie około 15 kradzieży z włamaniem do samochodów, kradzież z włamaniem do sklepu i budynku. Nieletni za
swój czyn odpowie przed Sądem Rodzinnym, a drugiemu ze sprawców grozi kara
nawet do 10 lat pozbawienia wolności.
22 kwietnia policjanci z Komisariatu
II Policji w Jeleniej Górze ustalili i zatrzymali 15-letniego jeleniogórzanina i 19-letniego mieszkańca Piechowic. Zatrzymani
okradli kilkanaście samochodów w nocy
z 20 na 21 kwietnia w Piechowicach. Jak
ustalili policjanci mają na swoim koncie
również kradzież z włamaniem do sklepu
i budynku. Ich łupem z samochodów padały przypadkowe przedmioty, tj. telefony
komórkowe, okulary przeciwsłoneczne, radia. Ze sklepu sprawcy ukradli dwie butelki
napojów o wartości 10 zł, a z budynku dwa
rowery. Łączne straty pokrzywdzonych wynoszą kilkanaście tysięcy złotych. Większość
skradzionych fantów policjanci odnaleźli
w piwnicy 19-latka. Funkcjonariusze zabezpieczyli również „młoteczek” wykorzystywa-

Sprzedaż DREWNA

KOMINKOWEGO
oraz

OPAŁOWEGO

TEL. 601 543 628

Po odbiór odzyskanych łupów można się zgłaszać na policję do komisariatu w Cieplicach.
ny w autobusach do torowania wyjścia ewakuacyjnego, którym to sprawcy w samochodach i sklepie powybijali szyby.
Zatrzymani przyznali się do tych przestępstw. Twierdzą, że chcieli zaszaleć, a powodem zniszczeń, których dopuścili się w
mieście była zbyt duża ilość wypitego alkoholu.
15 –latek został przekazany rodzicom, a
19-latek trafił do policyjnego aresztu. Nieletni za popełnione czyny odpowie przed
Sądem Rodzinnym, a drugiemu ze sprawców grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

PORADY I SPOTKANIA
W Punkcie Konsultacyjnym mieszczącym się w Piechowickim Ośrodku Kultury każdy potrzebujący pomocy może ją
uzyskać:
• Osobiście
– poniedziałek godz. 15.00- 17.00, korzystając z porady psychologa:
– wtorek godz. 15.00-19.00, uczestnicząc w spotkaniu indywidualnym
lub grupowym
• Telefonicznie pod numerem
075/76-11-130 lub

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”,

W dniu 25.04.2009 r. na hali sportowej w Piechowicach odbył się III Halowy
Turniej Piłki Nożnej „EDEN 2009”.
Turniej został zorganizowany przez Klub
Abtynenta „EDEN” przy wsparciu Urzędu
Miasta w Piechowicach. Gościliśmy drużyny
z Bolesławca, Zgorzelca, Szczawna Zdroju,
Bolkowa, Świerzawy oraz z Kamiennej
Góry.
Rywalizacja przebiegała w duchu sportowym i rodzinnej atmosferze. Zwycięzcą
turnieju została drużyna KA „EDEN” (która zagrała dzięki wspraciu sympatyków
drużyny „Maracana”) pokonując w finale
zespół ze Szczawna Zdroju 1:0. Drużyna
Urzędu Miasta Piechowice z Burmistrzem
Krzysztofem Raczkiem na czele pokonała w
meczu o 5. miejsce futbolistów ze Zgorzelca
5:1.
Zarząd Klubu Abstynenta „EDEN” składa serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji
turnieju, a w szczególności: Pani Burmistrz,
Panu Burmistrzowi, pracownikom Urzędu
Miasta w Piechowicach, dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej oraz Hali
Sportowej w Piechowicach, jak również
Panu Romanowi Jabłońskiemu.
Zarząd Klubu Abstynenta „EDEN”
oraz Prezes KA „EDEN” Bogusław Czyż

– 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

– 601-565-844 tel. kom. psychologa
– 667-755-111 tel. kom. terapeuty
Klub Abstynenta „Eden“ zaprasza:
• poniedziałek godz 18.00 spotkania
klubowe;
• środa godz. 17.00 grupa AL.-ANON;
• czwartek godz. 18.00 grupa AA;
• piątek godz. 17.00-20.00 spotkania
otwarte dla wszystkich z problemem
uzależnienia i współuzależnienia.
ZAPRASZAMY!

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
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Majówka
z kulturą i sztuką
1 i 2 maja Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza na majówkę z kulturą i sztuką.
1 maja 2009 r.
godz. 13.30 wernisaż wystawy „My Młodzi” w galerii
POK „Cztery Pory roku”.
godz. 14.30 artystyczne prezentacje najmłodszych w wykonaniu dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 1 w sali widowiskowej
godz. 15.30 montaż poetycko – muzyczny zaprezentują uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach.
2 maja 2009 r.
Piechowickie Prezentacje Młodych Talentów – wystawa „My Młodzi” czynna będzie w godzinach 12-16.

Szkoły
z trzeźwym umysłem!
Zachowaj trzeźwy umysł–największa w Polsce kampania
profilaktyczna zawitała do Piechowic już po raz trzeci!
Trwać będzie od 01.04.2009 r. do 30.06 2009 r. a jej
główne hasła to: „Przygoda tuż za progiem”–hasło dla
szkoły podstawowej, oraz „Moja pasja-moja tarcza” hasło dla gimnazjalistów. Realizacja zadań wzmocni procesy edukacyjne i wychowawcze w szkołach, będzie przeciwdziałać niepożądanym, ryzykownym zachowaniom, uczyć
jak zdrowo spędzać wolny czas i kierować swoim życiem.
Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” udostępnia nowoczesne pomoce edukacyjne do przeprowadzenia skutecznej akcji profilaktycznej, a uczniowie uczestniczą w atrakcyjnych konkursach, za co otrzymują nagrody edukacyjne
z logiem „ZTU” i dobrze się przy tym bawią.
Kampania finansowana jest przez UM ze środków uzyskanych z opłat za pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Więcej w internecie www.trzezwyumysl.pl
Wiesława Rak

Zabawa w teatr
w „Chatce Puchatka”
02.04.2009 po raz szósty dzieci (grupa II)z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach wzięły udział w IX Jeleniogórskim Forum Teatrów Dziecięcych. Dzieci przedstawiły spektakl
pt: „O biednym wilku i przebiegłym Zielonym Kapturku” za co
otrzymały dyplom uznania za „Debiut Aktorski” oraz nagrodę
rzeczową. Zajęcia teatralne to świetna okazja do doskonalenia u
dzieci wyrazistej mowy, rozwijania pamięci, wyrabiania odwagi, a
także uwrażliwiania na piękno, prawdę i przyjaźń. Dziękujemy
Rodzicom za zaangażowanie.

Katarzyna Pinczewska

Bezpiecznie na co dzień
2.04.2009 r. już po raz czwarty w Przedszkolu Samorządowym
nr 2 odbył się międzyprzedszkolny konkurs „Bezpiecznie na co
dzień ”. Do zmagań konkursowych przystąpiły trzyosobowe drużyny z przedszkoli z Jeleniej Góry: z Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany parasol”, z Miejskiego Przedszkola nr 11 i Przedszkola nr 27, ze Szklarskiej Poręby z Przedszkola nr 1 i drużyny
z obu przedszkoli w Piechowicach. Umiejętności i wiadomości
dzieci z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oceniane były
przez jury w skład którego zasiedli: Pani Ewa Styczyńska – edukator EnergiaPro, Pani D. Razmysłowicz z Policji, Pani Agnieszka
Gałek – pielęgniarka, Pan Maciej Abramowicz – GOPR, Pan Grzegorz Rybarczyk ze Straży Miejskiej, Pan Dariusz Uzorko ze Straży
Pożarnej, Pan Roman Kuty – zastępca Dyrektora Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego. Podczas konkursu dzieci musiały
wykazać się znajomością numerów alarmowych, miały za zadanie
wezwać pogotowie ratunkowe, skompletować apteczkę, ułożyć
znaki drogowe z rozsypanki, a także zaprezentować prawidłowy
sposób przechodzenia przez jezdnię i bezpiecznego zachowania
w przypadku pożaru. Komisja była pod wielkim wrażeniem tak

szerokiej wiedzy przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa. Konkursowi towarzyszyła miła, przyjazna atmosfera i dlatego na koniec, po poczęstunku i pamiątkowych zdjęciach wszyscy obiecali
sobie, że spotkają się za rok, na piątej już edycji konkursu.
Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród: Urzędowi Miasta
Piechowice, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze, EnergiiPro, Karkonoskiej Grupie GOPR z Jeleniej Góry.
Relacje z konkursu można było obejrzeć w telewizji ODRA.
S. Januszkiewicz
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