INFORMATOR PIECHOWICKI

MARZEC 2013

KONSULTACJE

W NUMERZE:

Przełomowy rok
dla Huty Julia
str. 7

str. 2-3

Remont
linii kolejowej
str. 5

• Likwidacja
skutków powodzi

str. 5

• „Przywileje”
Wspólnot
M ie sz k a n io wyc h

str. 6

• Mistrz emocji

str. 11

MARZEC 2013r.

INFORMATOR PIECHOWICKI		

Konsultacje na TAK

Zakończyły się konsultacje społeczne
w Piechowicach, które przeprowadzono w
dniach 11-14 marca 2013 roku. Większość
mieszkańców opowiedziała się za proponowanymi zmianami.
Mieszkańcom zadawano dwa pytania.
Pierwsze: czy jesteś za zmianą granic miasta Piechowice, polegającą na wyłączeniu
z granic administracyjnych Miasta terenu
Osiedli Michałowice, Górzyniec, Piastów
i Pakoszów oraz utworzenia z nich odrębnych wsi Michałowice, Górzyniec i PiastówPakoszów? Drugie pytanie brzmiało: czy
jesteś za zmianą statusu gminy z gminy
miejskiej na gminę miejsko-wiejską?
Po zsumowaniu wszystkich głosów okazało się, że na pierwsze pytanie 10 osób

więcej powiedziało TAK niż NIE, na drugie – 12 osób. Gdyby spojrzeć na wyniki
pod względem terytorialnym, za zmianami
opowiedzieli się mieszkańcy Pakoszowa i
Piastowa, Michałowic a także Piechowic.
Przeciw byli mieszkańcy Górzyńca.
Praktycznie każdemu ze spotkań towarzyszyła gorąca dyskusja na tematy
przekształceń. Najczęściej stawiano pytania o koszty wymiany dokumentów oraz
o to, jakie korzyści przyniesie mieszkańcom ta zmiana i kto może z niej skorzystać. W Michałowicach na przykład padło
kilka szczegółowych pytań, nie tyle o to,
czy można sięgnąć po pieniądze, ale jak
je uzyskać i czy trzeba mieć wkład własny oraz jakie będą formy zabezpiecze-

PAKOSZÓW/PIASTÓW, 11 III 2013r.

GÓRZYNIEC, 13 III 2013r.
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nia tych środków (np. hipoteka, weksel in
blanco).
Burmistrz Miasta Witold Rudolf oraz Sekretarz Miasta Iwona Sobaś-Łużniak wyjaśniali mieszkańcom plusy i minusy tych
przekształceń. W spotkaniach uczestniczyli
także radni, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami.
Decyzję w sprawie proponowanych
przekształceń podejmie jeszcze w marcu
Rada Miasta. Później wniosek trafi do Ministra Administracji i Cyfryzacji, który podejmie ostateczną decyzję.
Na stronie obok podajemy szczegółowe
wyniki konsultacji a także wnioski i opinie
przedstawicieli miasta i rady.

MICHAŁOWICE, 12 III 2013r.

PIECHOWICE, 14 III 2013r.
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188 do 176 czyli ilu za, ilu przeciw

Daniel Potkański

Witold Rudolf

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice

Burmistrz Piechowic

Dla mnie konsultacje społeczne zakończyły się porażką,
ponieważ w tak ważnej sprawie dla miasta wypowiedziało się
zaledwie 365 osób, tj. 6,77 % uprawnionych mieszkańców.
Z pewnością na niską frekwencję wpływ miał fakt, że konsultacje
były przeprowadzone w pośpiechu, pod presją czasu.
Trudno porównywać tę frekwencję np. z frekwencją podczas wyborów do Sejmu czy wyborami prezydenckimi. Sprawa przekształcenia dotyczy bezpośrednio mieszkańców,
szczególnie piechowickich osiedli i należało się spodziewać
jednak większego zainteresowania.
Tak naprawdę przewaga zwolenników to 10 głosów. Tylko
około 3,5 % mieszkańców Piechowic opowiedziało się za gminą
miejsko-wiejską. Znaczący dla mnie w tych konsultacjach jest
wyraźny sprzeciw mieszkańców Górzyńca, którzy oddali więcej
głosów na „nie” niż mieszkańcy wszystkich osiedli na „tak”.
Podsumowując, uważam, że ze względu na taki a nie inny
wynik konsultacji, mając świadomość, że znikoma część
mieszkańców została przekonana do tej inicjatywy, najlepszym rozwiązaniem byłoby przesunięcie decyzji o rok.
Ten czas należałoby wykorzystać na rzetelne, merytoryczne przekonywanie mieszkańców, że warto zmienić status gminy na miejsko-wiejską. Nierespektowanie przez radę miasta
woli mieszkańców Górzyńca przy podejmowaniu tak ważnej
decyzji pogłębi podział społeczności Piechowic i postawi
w negatywnym świetle władze miasta.

Cieszę się, że mieszkańcy Piechowic tak licznie uczestniczyli
w konsultacjach społecznych. Cieszy mnie także pozytywny ich
wynik. Konsultacje zostały przeprowadzone w krótkim czasie, ale
zrobiliśmy wszystko, by dotrzeć z informacją do mieszkańców: były
artykuły i informacja w formie wkładki w Informatorze Piechowickim,
plakaty, ulotki, odpowiadaliśmy na pytania na stronie internetowej.
Wybór dokonywany był przez mieszkańców jak najbardziej świadomie. Liczba osób uczestniczących w tych konsultacjach świadczy
o tym, że były one bardzo dobrze rozpropagowane.
Musimy mieć świadomość, że Piechowice w tym układzie administracyjnym fukncjonowały ponad 30 lat. Społeczność miała prawo
zastanawiać się nad tym, czy ta nowa funkcja dla osiedli, jako jednostki pomocniczej, będzie lepsza czy gorsza. Ludzie obawiali się
kosztów tych zmian. Nie ulega wątpliwości, że to są głównie zmiany
adresowe, a korzyści dla wszystkich aktywnych mieszkańców Piechowic są olbrzymie.
Przed podjęciem ostatecznych decyzji jest we mnie coraz większy optymizm, nie słyszę głosu sprzeciwu od tych, którzy mają ten
projekt opiniować. Mówię to po rozmowie z panią wicewojewodą
czy z parlamentarzystami, którzy się tym tematem interesują. Oni
nie widzą powodu, żeby być przeciwnym tej koncepcji.
Wydzielenie wsi z Piechowic to nie jest dzielenie jednostki administracyjnej, to jest dostosowanie jej do możliwości pozyskiwania środków
i tu jest przyzwolenie ze strony administracji rządowej. Chcemy skorzystać ze środków unijnych tak, jak korzysta Świeradów czy Karpacz.

W następnym numerze
napiszemy o umowie z Miastem Jelenia Góra
na świadczenie usług transportu publicznego
w 2013 roku.

W imieniu władz Miasta Piechowice składam serdeczne podziękowania wszystkim Mieszkańcom Piechowic, którzy w dniach
11.03 – 14.03. 2013r. wzięli udział w przeprowadzanych konsultacjach społecznych.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Zakup energii elektrycznej dla jednostek gminnych w Gminie Miejskiej Piechowice w 2013 roku
Koszty zakupu energii elektrycznej dla
wszystkich odbiorców rosną z roku na rok.
Zasadnym było znalezienie sposobu na
zmniejszenie tego kosztu bez konieczności zmniejszania ilości mocy pobieranej
między innymi dla potrzeb oświetlenia drogowego. Planując wydatki na zakup energii elektrycznej na 2013 rok, Burmistrz
Miasta Piechowice przeprowadził w 2012
roku analizę możliwości zmniejszenia wydatków na omawiany cel i stwierdził, że
istnieje możliwość uzyskania oszczędności
w powyższych wydatkach przy grupowym za-

mówieniu dostawy energii w drodze nowego
przetargu. Podjął zatem decyzję o przystąpieniu do grupy zakupowej utworzonej pod
przewodnictwem Prezydenta Miasta Lubina,
składającej się z gmin i powiatów z terenu
województwa dolnośląskiego i lubuskiego.
W wyniku postępowania przetargowego
przeprowadzonego w imieniu grupy zakupowej, która ostatecznie liczyła 111 jednostek,
wyłoniony został nowy dostawca energii
elektrycznej w 2013 roku (który zaoferował

najniższą cenę), Polska Grupa Energetyczna Obrót S.A. w Rzeszowie, Oddział
w Skarżysku Kamiennej, z którym podpisana została odpowiednia umowa. Szacowane oszczędności w kosztach zakupu energii
wyniosą około 20%. Wysokość faktycznych
oszczędności w omawianej dziedzinie zostanie bliżej określona po pierwszym kwartale realizacji umowy. Obecnie trwają przygotowania formalne do przystąpienia Gminy
Miejskiej Piechowice do grupy zakupowej na
dostawę energii elektrycznej w 2014 roku.

T. Kacperska
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Kto ustala cenę wody?

Woda kosztuje mieszkańca Piechowic 5,98
złotych brutto za metr sześcienny (po dopłatach, cena dla odbiorców indywidualnych).
Zastanawialiście się Państwo kiedyś, dlaczego nie 5 złotych? Albo, dlaczego nie 10? I kto
o tym decyduje? W związku z licznymi pytaniami Czytelników, postaram się w uproszczeniu wyjaśnić, jaka jest procedura ustalania cen
wody i ścieków.
Taryfę cen wody i ścieków przygotowuje
dostawca wody, czyli w przypadku Piechowic
– Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Pod uwagę bierze szereg czynników. Z informacji KSWiK dotyczącej „struktury kosztów
wpływających na taryfę” wynika, że ponad 25%
kosztów stanowią wynagrodzenia z narzutami, prawie 20% podatki i opłaty, niewiele mniej
(18,34%) - amortyzacja. Tabele z podziałem
kosztów są zamieszczone na stronie www.piechowice.pl w zakładce KSWiK.
Procedura jest taka, że spółka przesyła wniosek z taryfą Burmistrzowi Miasta Piechowice.
Zadaniem burmistrza jest zweryfikowanie taryfy
pod względem formalno-prawnym a także zweryfikowanie kosztów pod względem celowości
ich ponoszenia. Nakazuje to Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ścieki. W praktyce
jednak burmistrz może odrzucić taryfę tylko w
przypadku, gdy stwierdzi uchybienia formalne
przy konstruowaniu taryfy, np. błędy rachunkowe oraz gdy stwierdzi, że przyjęte do taryfy
koszty nie są celowe do ich ponoszenia. Burmistrz z takiego prawa skorzystał, po otrzymaniu taryfy zakwestionował prognozowaną ilość
sprzedawanej wody. To składnik, który ma istotny wpływ na cenę. KSWiK zakładał, że sprzeda
piechowiczanom 223 210 metrów sześciennych
wody. Po przeanalizowaniu wniosku burmistrza
zwiększył ilość prognozowanej sprzedaży wody
do 224 tysięcy metrów sześciennych. W efekcie proponowana cena wody zmniejszyła się z
8,18 złotych za metr sześcienny do 7,98 złotych
(dla odbiorców indywidualnych, analogicznie
ceny zmniejszyły się dla pozostałych grup odbiorców).
Po zatwierdzeniu taryfy przez Burmistrza
przekładana jest ona Radzie Miasta. Radni
mogą ją przyjąć bądź odrzucić. Problem jednak
w tym, że do odrzucenia także muszą mieć podstawy prawne, np. wspomniane błędy formalne.
Mówiąc po ludzku, nie można nie przyjąć taryfy
tylko dlatego, że ceny są zbyt wysokie. Przykładem może być sytuacja Kowar, gdzie rada
odrzuciła wniosek taryfowy, KSWiK zaskarżył tę
decyzję do sądu i wygrał. W efekcie ludzie najprawdopodobniej będą musieli zapłacić różnicę
w opłatach za dwa lata wstecz. W skali całego
miasta jest to milion złotych. Podobną sytuację
przeżywaliśmy w 2011 roku w Piechowicach,
kiedy to rada taryfę odrzuciła. Na szczęście,

na dużo mniejszą skalę niż w Kowarach.
Widać więc wyraźnie, że odrzucenie taryfy
jest bardzo ryzykowne. Burmistrz i rada miasta
w tym przypadku mają związane ręce. Oczywiście, można powiedzieć, że miasto jest współ-

właścicielem dostawcy wody, czyli KSWiK-u
i ma wpływ na koszty funkcjonowania tej spółki.
Problem jednak w tym, że Piechowice mają niespełna 18 procent udziałów. Pozostałymi udziałowcami są inne gminy, które przekazały swój
majątek do spółki.
Wielu mieszkańców pamięta czasy, kiedy
wodę dostarczał miejscowy zakład budżetowy
a kosztowała 2,7 złotych za metr sześcienny.
Problem w tym, że zakład był deficytowy a do
jego utrzymania dokładało w dużej mierze miasto. Zakład zajmował się także innymi usługami
i nie sposób było wówczas dokładnie wyliczyć,
jakie były koszty dostarczania wody.
Od marca 2013 roku woda w Piechowicach
kosztuje 7,98 złotych za metr sześcienny (odbiorcy indywidualni), choć mieszkańcy tak naprawdę płacą 5,98 złotych. Różnicę pokrywa
miasto w postaci dopłat.
Oczywiście, można i należy, zastanawiać
się, czy jesteśmy w stanie produkować wodę
taniej, np.zakładając własną spółkę, albo czy
np. tańsze byłoby kupowanie wody od innych
spółek, np. stabilnego finansowo Wodnika? Wymaga to jednak szczegółowej analizy prawnej,
przygotowanej przez fachowców m.in. z zakresu ekonomii. Miasto w drugiej połowie 2012
roku zleciło przeprowadzenie takiej analizy, ale
wybrany w konkursie wykonawca przed zakończeniem pracy odstąpił od umowy...

RZ

W następnym numerze zamieścimy wystąpienie p. Kalisza na temat
amortyzacji i odpowiedź na nie.

Planowane inwestycje przez KSWiK
Z Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń
wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2013-2015 wynika,
że KSWiK przewiduje następujące inwestycje:
- budowę kanalizacji grawitacyjnej o długości 141 metrów na ul.Prusa
- budowę kanalizacji grawitacyjnej na
ul.Żymierskiego od nr 77a do nr 101, o łącznej długości ponad kilometra
- budowę rurociągów tłocznych o dłu-

gości 109 metrów wraz z przepompownią
ścieków.
Inwestycje te planowane są ze środków
własnych tj. pochodzących z amortyzacji
środków trwałych oraz zysków.
W planach jest montaż ponad stu wodomierzy, wymiana około 430 wodomierzy
głównych w 2013 roku, które utracą cechy
legalizacyjne. W 2014 roku zostanie wymienionych ok. 80 wodomierzy, w 2015 –
około 120.

MARZEC 2013

Działania profilaktyczne
w 2012 roku
Środki na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Miejskiej Piechowice na 2012 rok pochodzą z opłat za wydane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych - 128 604,96 zł i
zostały ujęte w Budżecie Gminy Miejskiej Piechowice na realizację następujących działań:
- Akademia Pożytecznie Spędzanego
Czasu
- Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych poprzez
funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego (terapeuta, psycholog)
- Komisja ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
- Realizacja programów profilaktycznych,
- Wypoczynek i rekreacja
- Wspomaganie stowarzyszeń, organizacji i instytucji działających na rzecz
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Wydatki na działania profilaktyczne wyniosły łącznie 118 530,79 zł, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi 91 091,45 zł
i przeciwdziałanie narkomanii 27 439,34 zł.
Realizatorem Programu jest Pełnomocnik Burmistrza Miasta Piechowice ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Narkomanii (zarazem podinspektor ds.
rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii w Urzędzie Miasta), Gminna
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły i placówki oświatowe
oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zadania, a także podane sposoby ich
realizacji przedstawione w Programie są
dostosowane do potrzeb lokalnych oraz
możliwości prowadzenia zadań w oparciu o
istniejące zasoby osobowe, instytucjonalne i
organizacyjne.

Marta Głowala

ZAPRASZAMY

Klub Abstynenta „Eden” zaprasza:
• poniedziałki godz. 18.00 - spotkania
klubowe
• środy godz. 17.00 grupa AL.- ANON
Grupa Anonimowych Alkoholików
„Kamienna” zaprasza na mityngi:
• czwartki godz. 18 Piechowicki Ośrodek Kultury II piętro (pierwszy czwartek
miesiąca mityng otwarty).
Podstawowe informacje o Anonimowych Alkoholikach można znaleźć na
stronie internetowej: www.aa.org.pl
Dodatkowo w Punkcie Konsultacyjnym Piechowickiego Ośrodka Kultury
każdy potrzebujący porady może ją
uzyskać osobiście:
• poniedziałki godz. 14.45 - 16.45 korzystając z pomocy psychologa
• wtorki godz. 15.00 - 19.00 uczestnicząc w spotkaniu indywidualnym lub
grupowym z terapeutką od uzależnień.

J. Czyż
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R oz poc z ą ł s i ę re mo n t lin ii ko lejo w ej

Po przerwie zimowej wznowiono modernizację linii kolejowej na 311 z Jeleniej Góry
do Szklarskiej Poręby. Wykonawca utworzył bazę obok stacji PKP w Piechowicach
i prowadzi prace w okolicach przystanku
Górzyniec.
Inwestorem są Polskie Linie Kolejowe,
które realizują zadanie przy wsparciu środków unijnych, przyznanych przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Cały projekt opiewa na kwotę 35,9 mln
złotych (koszty kwalifikowane to 29 mln.
złotych), z czego 21 milionów pochodzi ze
środków unijnych (EFRR). Wykonawcą jest
polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Pol
Aqua S.A. z Warszawy oraz Vias y Construcciones S.A. z siedzibą w Madrycie.

W ramach
tego zadania
zostanie wykonana modernizacja
odcinka 12,3 kilometrów torów, włącznie
z wymianą torów i podkładów, a także remont dwóch peronów w Szklarskiej Porębie
i jednego na stacji PKP w Piechowicach.
– Na peronach w Szklarskiej Porębie
będzie pochylnia dla osób niepełnosprawnych lub osób z wózkami – informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. – Na linii kolejowej poza modernizacją torów wykonane
będzie w ustalonych miejscach odwodnienie linii kolejowej. Wycinka drzew, oczywiście uzgodniona i zaakceptowana pod
względem ochrony środowiska ułatwi podróż. Drzewa, które rozrosły się obok linii
kolejowej wielokrotnie spadały na tory. Te
utrudnienia dzięki pracom zostaną wyeliminowane. W ramach prac
przewidziana jest także
modernizacja kilkunastometrowego mostu.
Dodał, że modernizacja
linii „wpisuje się w poprawę ważnego dla regionu
połączenia Wrocław –
Szklarska Poręba – granica. Stopniowo poprawiane
przez Polskie Linie Kolejowe parametry linii na
trasie Wrocław – Jaworzyna – Wałbrzych – Jelenia
Góra sprzyjają szybszej
podróży do celu.

Mieszkańców Piechowic czekają utrudnienia w ruchu. Wykonawca, który prowadzi
już prace w Górzyńcu, wystąpił do Urzędu
Miasta Piechowice o zgodę na korzystanie
z dróg gminnych. Chce przewozić materiały ulicami: Cmentarną, Szkolną, Kolejową,
1 Maja, Zawadzkiego, Jaworową, Grzybową i Słoneczną. Trwają uzgodnienia pomiędzy urzędem a wykonawcą w tej sprawie.
Nie da się ukryć, że stan dróg może ulec
pogorszeniu, wykonawca zamierza przewieźć nimi około 10 tysięcy ton materiałów
na plac budowy. Miasto przedstawiło mu
swoje warunki, m.in. chce, by doprowadził
on drogi do stanu sprzed inwestycji.
Prace remontowe mają zakończyć się
do 31 sierpnia 2013 roku. W efekcie czas
przejazdu pociągu skróci się o 15 minut, co
powinno ucieszyć pasażerów korzystających z tej linii.
Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Jerzy Łużniak podkreśla, że najważniejsze jest, by wykonawca zdążył w
terminie, czyli przed następnym sezonem
zimowym. Zapewnił też, że będą pojawiały
się na tej trasie także nowoczesne szynobusy – 31 WE Impuls. Samorząd województwa
kupił pięć takich pojazdów. Mogą one rozwijać prędkość do 160 km/h (podczas testów
jechały z prędkością ponad 200 km/h). – Od
przyszłego roku chcemy wprowadzić nowy
tabor na linii z Wrocławia do Jeleniej Góry
i potem do Szklarskiej Poręby Górnej – mówi
Jerzy Łużniak. – Jeden z tych szynobusów
będzie przyjeżdżał do Szklarskiej Poręby
w soboty i niedziele, oczywiście nie będzie
mógł rozwinąć tak dużej prędkości.

Tekst i zdjęcia: RZ

Likwidacja skutków powodzi w 2013 roku
W wyniku pozytywnego rozpatrzenia złożonego w ubiegłym roku do
Wojewody Dolnośląskiego
wniosku
o dofinansowanie z budżetu państwa
zadań mających na celu likwidację
skutków powodzi, Minister Administracji i Cyfryzacji, w ramach podziału
środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych, które miały miejsce w
2010 roku, przewidział dofinansowanie w bieżącym roku, następujących

zadań na terenie Gminy Miejskiej Piechowice : remont części ulicy Stromej, remont ulicy Kolonijnej (część),
remont ulicy Złoty Widok( część).
Wysokość dotacji wynosi 400 000
złotych, zgodnie z udzieloną promesą, którą Burmistrz Miasta Piechowice
odebrał w dniu 13 marca bieżącego
roku w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Realizacja

wskazanych wyżej zadań z uwagi na
ograniczone środki własne Gminy będzie prawdopodobnie ograniczona do
dwóch zadań.
Burmistrz Miasta Piechowice złożył
jednocześnie na ręce Wojewody Dolnośląskiego wystąpienie o przyznanie
tutejszej Gminie, jeszcze w bieżącym
roku dodatkowych środków na omawiane cele.

T. Kacperska
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Jeszcze o odpadach
Przypominamy Państwu o obowiązku złożenia w terminie do 31 marca 2013 r. w
Urzędzie Miasta w Piechowicach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi na nieruchomościach:
• na których zamieszkują mieszkańcy – wzór deklaracji DO-1
• na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – wzór
deklaracjo DO-2.
W siedzibie Urzędu Miasta na parterze w pokoju nr 3 uruchomiony został punkt
konsultacyjny czynny w godzinach pracy Urzędu, w którym zasięgnąć można wszelkich
informacji oraz pomocy w związku z wypełnianiem deklaracji oraz wdrażaniem nowego
systemu gospodarki odpadami, jaki funkcjonować będzie na terenie gminy od dnia 1
lipca 2013 r. Informacje oraz wzory deklaracji dostępne są również na stronie internetowej miasta Piechowice w zakładce „opłata śmieciowa” oraz na stronie BIP.
Właścicieli nieruchomości, którzy zaznaczą w deklaracji, iż odpady z nieruchomości
zbierane będą w sposób selektywny, obowiązywać będzie następujący model zbiórki
odpadów komunalnych:
• szkło należy gromadzić w osobnym pojemniku lub worku koloru zielonego albo w
pojemniku lub worku z napisem „szkło”;
• odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne i zielone) należy gromadzić w
pojemniku lub worku koloru brązowego albo w worku koloru czarnego z napisem „bio”;
• odpady zmieszane (pozostałe odpady) należy gromadzić w pojemniku lub worku
koloru czarnego albo w pojemniku lub worku z napisem „zmieszane”.
Dodatkowo bioodpady zamiast gromadzić w pojemniku lub w worku można poddać
procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach.
Niezależnie od sposobu zbierania odpadów komunalnych, tj. w sposób selektywny
lub nieselektywny, właściciele nieruchomości będą nadal mogli korzystać z punktów do
segregacji odpadów, tzw. gniazd.

Beata Janulis

WAŻNE! Wypowiedz umowę z dotychczasowym odbiorcą odpadów ze skutkiem na 30.06.2013r. i złóż do 30.03 2013r. deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

MOIM
ZDANIEM

MARZEC 2013

Rada uchwaliła
Na XXXV sesji Rady Miasta Piechowice,
która miała miejsce 22 lutego 2013 roku
podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała Nr 174/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice
dotyczących zmiany granic miejscowości o statusie
Miasta Piechowice oraz wyłączenia Michałowic,
Górzyńca, Piastowa i Pakoszowa z części miasta
i zmiany nazwy rodzajowej tych jednostek na wieś.
2. Uchwała Nr 175/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Piechowice.
3. Uchwała Nr 176/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli
nieruchomości.
4. Uchwała Nr 177/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zmiany
uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za
pojemnik.

Pełna treść uchwał i załączników dostępna
na stronie internetowej Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

„Przywileje” Wspólnot Mieszkaniowych

Często słyszymy o przywilejach mieszkających w blokach, m.in. to, że mieszkania
kupiliśmy za parę procent wartości a gmina
musi utrzymywać teren wokół budynków.
Postanowiłam przeanalizować za i przeciw.
Bloki (oprócz spółdzielczych) były budowane
, z odpisu funduszów mieszkaniowych przez
zakłady pracy, w których pracowaliśmy.
Upadające zakłady przekazały je miastu bez
odpowiedniej dokumentacji technicznej, co
podraża nam remonty, ponieważ płacimy za
dodatkowe ekspertyzy. Czynsze nasze szły
na przysłowiowe i dosłowne łatanie dziur w
starych budynkach komunalnych. Po paru
latach, gdy pojawiły się potrzeby napraw,
gmina rozpoczęła sprzedaż za 30% wartości, potem za 5%. Dzięki dużym kredytom
zaciąganym przez właścicieli mieszkań na
remonty budynków, osiedle w ciągu kilku lat
zmieniło się z szarego w kolorowe. Bardzo
dobrze, bo wiadomo mieszkamy więc musimy dbać o swoje.
Jest kilka ustaw mocno nas krzywdzących. Jedną z nich jest ustawa o zaopatrzeniu w wodę i odbiór ścieków. W budynkach
jednorodzinnych każdy płaci tyle, ile wskaże
jego licznik. U nas też każdy ma licznik wg
którego płacimy za wodę i ścieki. Dodatkowo
obciążani jesteśmy za różnicę wynikającą pomiędzy licznikiem głównym a sumą naszych.
Od lat szukamy przyczyny, raczej nie jest to
kradzież, ani zaniżanie odczytów, bo dokony
waliśmy kontroli we wszystkich mieszkaniach

i różnice są. Przyczyną może być liczenie
zużytej wody jednocześnie z dwóch przyrządów, na które wytwórca już na etapie produkcji zakłada rozbieżność w granicach 7 -10%.
U nas jest większa i zawsze na minus. Za
ubiegły rok dopłaty te w budynku wyniosły
2765zł. Mnożąc tę kwotę przez 12 – 15 bloków uzbiera się spora suma, która obciążyłaby wszystkich bo woda musiałaby być droższa. Liczniki do domów jednorodzinnych
kupuje zakład dostarczający wodę, u nas tylko liczniki główne, w lokalach kupujemy sami,
znowu - (45 x 60 zł. = 2700 : 5 lat bo tyle jest
ważny) = 540 zł. rocznie. Inkasent w ciągu
jednego dnia obsługuje 5 bloków, czyli ok.
200 lokali. Ile dni potrzeba do spisania tylu
osób w rozrzuconej budowie? Jest oszczędność na etacie.
Następny pasztet zafundowała nam ustawa o odpadach, która wejdzie w życie 1 lipca.
W moim bloku ¾ właścicieli zadeklarowało
selekcję. Cóż z tego? Nie mamy wyboru,
wystarczy, że jedna osoba nie wyrazi zgody,
musimy podporządkować się wszyscy i płacić wyższą stawkę. Liczę, że przynajmniej ¼
mieszkańców będzie segregować chociażby
ze względu na ekologię. Dochody z tego tytułu rocznie zwiększą się (4,50x20x12) = 1080
zł. W budynkach komunalnych za tych, od
których trudno wyegzekwować opłaty, straty poniesie gmina, we wspólnotach i spółdzielniach
–
zapłacą

mieszkańcy tych budynków. Wystarczy, że
2 – 3 rodziny nie płacą, a będzie to kwota
przynajmniej 1000 zł. w ciągu roku. Gdyby
był to podatek wpłacany do miasta, straty
poniosłaby gmina. Oczywiście zaległości
można wyegzekwować sądownie, jak jest
to trudne, wszyscy dobrze wiemy. Podobne problemy mamy z zaległymi czynszami
i nie są to małe kwoty, czasami sięgają 5%
i więcej. Powyższe wyliczenia dotyczą jednego budynku i wynoszą 5 385 tys. zł.
Może uda mi się chociaż w przybliżeniu wyliczyć ile traci gmina z powodu, że teren
wokół budynku nie jest wykupiony. Podatek
z tego tyt. mógłby wynosić rocznie ok. 1500
-1600zł. Koszenie trawników wokół budynku zakładając nawet kwotę 2 tys. na sezon,
ewentualnie mogłoby dojść oświetlenie koło
budynku. Wiem, że te wyliczenia mogą się
wydać śmieszne. Zależało mi jednak na podaniu cyfr aby można było wyraźnie odnieść
się do często słyszanych zarzutów „jak to w
blokach mają dobrze” i „ile gmina do nich dokłada”.
Nijak nie dostrzegam w tym przywilejów,
o których często słyszymy.

Helena Tekień

z zarządu budynku przy ul. Szkolnej 5

Dziękuję za poruszenie powyższego tematu. W następnym numerze ukaże się mój głos
w tej sprawie.

Burmistrz Miasta Witold Rudolf
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Przełomowy rok dla huty Julia
Rozmawiamy z Agnieszką Blachetą, współwłaścicielem firmy
Kolglass, prowadzącej Hutę Szkła Kryształowego „Julia”
w Piechowicach
Działacie w Piechowicach już od 7
lat. Udało Pani się wskrzesić upadłą
firmę.
Agnieszka Blacheta: Udało się, po różnych perturbacjach, bo rynek jest bardzo
trudny. Raz, że jest kryzys, to jeszcze sama
branża jest wymagająca. Szkło kryształowe
nie sprzedaje się już tak dobrze jak kiedyś,
jest produktem niedocenianym. Wysyłamy
towar na rynki całego świata. Kryształ dobrze sprzedaje się tam, gdzie jest wysoka
kultura stołu, gdzie ludzie biesiadują i zależy im na tym, by w należyty sposób ugościć przyjaciół i rodzinę. To: Francja, Belgia,
Włochy, USA, Arabia Saudyjska, Emiraty
Arabskie, Tajlandia, Brazylia czy Maroko.
Jak udaje Wam się konkurować z innymi na świecie? Czy nie przegrywacie
z tanim produktem, np z Chin?
Na szczęście, Chińczycy nie robią szkła
kryształowego. To jest produkt, który zahacza o rzemiosło, o arcydzieło - a nie o
masową produkcję. Nie ma już na świecie
takiego wielkiego zapotrzebowania, żeby
Chińczykom opłacało się wyuczyć tego rzemiosła. Patrząc na konkurencję, trudno to
wszystko porównać, bo każda huta rządzi
się własnymi prawami, ma swoją specyfikę produkcji. My jesteśmy niewielką hutą,
zatrudniającą około stu osób. Jesteśmy
atrakcyjni, bo nie wymagamy od kontrahenta zamówienia towaru wielkości tysiąca
czy dwóch tysięcy sztuk danego produktu.
Nasi odbiorcy mogą zamówić kilkadziesiąt,
kilkaset sztuk.
Jednocześnie nie zrywacie z tradycją.
Sięgamy do starych katalogów, przywracamy życie produktom, których nie było na
rynku przez ostatnich sto lat. Robimy np.
kieliszki, które można odnaleźć na najstarszych rysunkach z XVIII wieku. Nie jest kolorowo, bo to trudny rynek. Szkło kryształowe nie jest produktem pierwszej, ani nawet
drugiej potrzeby. Zdaję sobie sprawę, że
klient zamiast wydać kilkadziesiąt złotych
na kryształowe kieliszki, pójdzie do sklepu sieciowego i wyda kilkanaście. Dlatego
szukamy innych rozwiązań.
Jakie to rozwiązania?
Postawiliśmy na turystykę, udostępniamy zakład zwiedzającym. Okazało się, że
sam proces produkcyjny jest tak atrakcyjny, że ten, kto tu przychodzi przymyka oko
na to, że zakład jest stary, że są odrapane
ściany. Turyści nie mogą uwierzyć, że tak
wygląda produkcja. Widzą, że jest to ciężka
praca. Środki pozyskane z turystyki staramy się reinwestować w zakład. Po to, żeby
tę machinę turystyki trochę rozkręcić. Spo-

ro inwestujemy w reklamę, docieramy gównie do ludzi, którzy tu przyjeżdżają i są już
w Karkonoszach. Współpracujemy z Doliną
Pałaców i Ogrodów, bardzo dobrze układa
nam się współpraca z miastami Szklarska
Poręba i Piechowice. Przyjmujemy także
grupy zorganizowane, m.in. dzieci i młodzież.
Jakie są plany zakładu na przyszłość?
Ciągle walczymy o zamówienia i o to, by
była prowadzona produkcja szkła. To nie
jest łatwe. Wystawiamy się co roku na targach we Frankfurcie, w tym roku wyjątkowo
odczuliśmy kryzys. Ludzi na targach było
mniej, niż w latach poprzednich. Widać,
że druga fala uderzeniowa do nas dociera.
Dlatego rozwijamy gałąź turystki, która ma

Jesteście u progu kolejnego sezonu
turystycznego. Czego możemy się spodziewać?
Mamy nadzieję, że dla nas to będzie
przełomowy rok. W latach 2013/2014
przeprowadzimy inwestycję z udziałem
środków unijnych. W planach jest otwarcie
kawiarni, już w maju. Będzie także otwarta
nowa galeria – sklep, w którym kryształ zostanie zaprezentowany w odpowiedni sposób. Klient zobaczy więcej unikatowych
produktów. Utworzymy tzw. kryształowy
apartament. Kto przyjedzie do nas, będzie
mógł w nim przenocować. Nie nastawiamy się na noclegi, ale chcemy zaprezentować w nim wyposażenie wnętrza na bazie naszego produktu. Chcemy zaskoczyć
odwiedzającego nietypowymi stołami,
szafkami, powstałymi przy współpracy z
okolicznymi artystami czy studentami ASP.
Na przełomie lat 2013/2014 będziemy remontować halę produkcyjną, w grę wchodzi m.in. naprawa dachu, która rozpocznie
się już na wiosnę.

Agnieszka Blacheta prezentuje kieliszek do wina według formy z XIX wieku.
Projekt odtworzony jest na bazie starego rysunku. Fot. RZ
wielkie znaczenie i mam nadzieję, że za kilka lat pozwoli się firmie utrzymać.
Z niezłym skutkiem: zostaliście laureatem nagrody Liczyrzepy za najlepszy
produkt turystyczny powiatu jeleniogórskiego w 2012 roku.
Było to dla nas niezwykłym wyróżnieniem,
bo nawet nie myśleliśmy o pretendowaniu
do tak zaszczytnego tytułu. Postawiliśmy
mocno na turystykę w maju ubiegłego roku i
dzisiaj mogę powiedzieć, że się opłacało. Ta
historia huty, specyfika produkcji to wartość
bezcenna i ludzie zaczynają to doceniać.

Kiedy rozpoczynacie sezon turystyczny?
Jeszcze nie ma dokładnej daty. Przymierzamy się, by był to weekend majowy. Plan
jest taki, by każdy miesiąc przynosił jakieś
nowe wydarzenie w hucie, które będzie
przyciągało do nas gości. Mocno angażujemy się w Kryształowy Weekend, w Bike
Adventure. To będzie gorący czas w zakładzie. Już dziś gorąco zapraszam turystów,
ale także piechowiczan, by korzystali z tego,
co tu się dzieje. Nie jesteśmy zakładem zamkniętym, jak to było przez wiele lat. Już nie
ma furtki na portierni.
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał: RZ
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Mieszkanka Piechowic laureatką XII Dolnośląskiego
Konkursu Polonistycznego „zDolny Ślązak”
Daria Bumażnik jako jedyna spośród
uczniów szkół gimnazjalnych Powiatu Jeleniogórskiego została w bieżącym roku laureatką
organizowanego przez Kuratorium Oświaty
oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu konkursu polonistycznego „zDolny Ślązak”.
Ten prestiżowy konkurs jest bardzo ważny
dla uczniów szkół gimnazjalnych ponieważ
zwalnia laureatów danego konkursu przedmiotowego z egzaminów gimnazjalnych.
Sukces osiągnięty przez Darię nie jest przypadkowy. Edukację w Szkole Podstawowej nr
1 w Piechowicach zakończyła maksymalną
średnią 6,0, natomiast uzyskana średnia ocen
5,7 w drugiej klasie Gimnazjum im Tadeusza
Kościuszki w Jeleniej Górze jest wynikiem,
który w historii tej szkoły rzadko się zdarza .
Ulubionym przedmiotem Darii jest matematyka. Prawdopodobnie trudno w to uwierzyć jej
rówieśnikom, ale wolne chwile poświęca rozwiązywaniu zadań matematycznych, zagadek
logicznych, rebusów itp. W tej dziedzinie z coraz większym trudem pomaga jej mama.
Osiągnięć Darii trudno zliczyć, ostatnie to

m.in. udział w finale XII Dolnośląskiego Konkursu chemicznego i przyrodniczego „zDolny
Ślązak” 2013, 7 miejsce w ogólnopolskiej olimpiadzie przedmiotowej z matematyki OLIMPUS
2011 oraz 8 miejsce z chemii OLIMPUS 2012,
wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny 2011
i 2012. Daria jest także
kilkuletnim
uczestnikiem i zdobywcą nagród
w konkursach matematycznych Wrocławskiego
Portalu Matematycznego, w którym startują
osoby w różnym wieku
i o różnych specjalnościach z całej Polski.
W chwili obecnej Daria oczekuje na wyniki
etapu okręgowego XI
Olimpiady Lingwistyki
Matematycznej we Wrocławiu. W olimpiadzie
uczestniczą uczniowie

Lew ze śniegu
Posesję p. Małgorzaty Sztabińskiej ozdobiła
nietypowa rzeźba lwa.
Nietypowa, bo wykonana
ze śniegu. I choć z utęsknieniem czekamy nadejścia prawdziwej wiosny,
to trzeba przyznać, że
autorka mocno się napracowała i że jest na co
popatrzeć.

gimnazjów i liceów z całej Polski. Kolejny etap
to finał krajowy oraz finał międzynarodowy
w Manchester (Wielka Brytania).
Gratulujemy i życzymy powodzenia!

M.D.

Orlik już otwarty
Informujemy, iż od dnia 1 marca
2013 roku pracę na kompleksie boisk
wielofunkcyjnych „ORLIK” przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Piechowicach rozpoczęli Animatorzy.
Grupy zorganizowane i chętnych
do zajęć cyklicznych na „ORLIKU”
w Piechowicach zapraszamy do uzgadniania godzin zajęć i rezerwacji boiska
u Animatorów – Pana Jarosława Zawiślańskiego pod numerem tel. 502 492
356 i Pana Pawła Supersona pod numerem tel. 660 573 684 lub pod numerem tel. Urzędu Miasta w Piechowicach 75 75 48 909.
W kwietniu „ORLIK” czynny będzie: w dni robocze od 15.00
do 20.00, w soboty i w niedziele od
13.00 do 20.00. 1 kwietnia Orlik
nieczynny.

Ogłoszenie

W marcu 8 Piechowicka Gromada Zuchowa „Wesoła Kompania” znalazła się
w gronie ponad 400 dolnośląskich zuchów w Sosnówce, aby spełnić ważne zadanie - powstrzymać Świętego Mikołaja przed pójściem na emeryturę! W tym celu zuchy musiały wykonać wiele
zadań, aby przekonać Mikołaja, że nadal jest potrzebny. M.in.: tworzyły eliksir młodości,poszukiwały renifera,strzelały z łuku, a także wykonywało wiele innych zadań. Zabawy było co nie
miara. Pod koniec Polarnej Wyprawy Zuchowej zuchy wypuściły w powietrze ponad sto balonów
z najlepszymi życzeniami dla ludzi.

„Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3
ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z
2001r. poz.1591 z późn. zm.) oraz
art.35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr 102 z
2010r. poz.651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1.Nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży pod numerami
RG.6840.1.4.2013
i RG.6840.1.5.2013.
2.Nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy pod numerem
RG.6845.3.2013.”

Rekrutacja do gimnazjum
1. Oferta edukacyjna Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach:
- rzetelną realizację podstawy programowej,
- lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
- naukę dwóch języków obcych,
- klasy o rozszerzonym profilu: języka angielskiego, sportowym, matematycznym, przyrodniczym,
- naukę języka niemieckiego jako przygotowanie
do szkoły średniej z dodatkowym udziałem wspomagającej uczniów nauczycielki z Niemiec,
- udział w kołach zainteresowań: teatralnym,
ekologicznym, informatycznym, sportowych, języka angielskiego itp.
- bezpłatne konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów,
- zajęcia dodatkowe dla każdego potrzebującego
ucznia ( „darmowe korki”),
- nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem do Internetu, wi-fi
- Internetowe Centrum Multimedialne,
- sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne zgodnie z nową podstawą programową,
- doradztwo zawodowe w planowaniu kariery
szkolnej,

Żołnierze wyklęci
1 marca, w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Piechowicach uczczono Narodowy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jako polskie święto państwowe, ustanowione zostało na
mocy ustawy z 3 lutego 2011 roku. Poświęcono
je żołnierzom antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia. Z tej okazji uczniowie
gimnazjum przygotowali w holu szkoły wystawę
okolicznościową poświęconą żołnierzom wyklętym, którzy za swoją działalność w czasie i po
zakończeniu II wojny światowej zostali przez
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- program wychowawczy kształtujący wśród młodzieży miedzy innymi: właściwe postawy społeczne, umiejętność hierarchizowania wartości,
wzajemne poszanowanie, poczucie własnej wartości i dumy z osiągnięć.
- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, położenie szkoły, wzmożone dyżury nauczycieli i obsługi zapewniają bezpieczeństwo
uczniom.

2. Terminarz rekrutacji:

- Składanie podań: od 2 kwietnia do 12 kwietnia
2013 r. ( do godziny 1500),
- Składanie kopii świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach
sprawdzianu po klasie szóstej: od 28 czerwca do
1 lipca 2013 r. ( do godziny 1500),
- Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do gimnazjum: 3 lipca 2013,
- Składanie oryginału świadectwa ukończenia
szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej
do 5 lipca 2013 r. ( do godziny 1500),
- Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych
do gimnazjum: 8 lipca 2013 r.

Elżbieta Piątkiewicz-Pałka

ówczesne władze komunistyczne skazani na
śmierć. Rodziny do dziś nie znają miejsca ich
pochówku. Podczas krótkiego apelu zaprezentowane zostały sylwetki m.in.: Danusi Siedzikównej „Inki”, ppłk Łukasza Cieplińskiego, płk
Franciszka Niepokólczyckiego „Halnego”, mjr
Tadeusza Danielewicza „Domana”. Również odbyły się lekcje historii na temat „Losy żołnierzy z
wyrokiem – polskie podziemie niepodległościowe”. Przypominanie historii oddziałów żołnierzy
powojennego podziemia pomaga kształtować
patriotyczną postawę uczniów.

E. Piątkiewicz-Pałka

Sukces sportowy

11.03.2013 r. w Starej Kamienicy odbyła się Powiatowa
Gimnazjada Młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt. Drużyna
Dziewcząt po wyrównanej i ciężkiej walce zajęła III miejsce. Skład zespołu: Kamila Brommer, Dorota Budzińska,
Daria Gawlik, Małgorzata Jończyk, Marta Niegosz, Paulina
Stawicka, Ewelina Skrobiszewska, Dagmara Wojtal, Natalia
Wójtowicz. Szczególne podziękowania dla Kamili Brommer
za wspaniałą grę, dzięki której drużyna mogła stanąć na
podium.

Życzenia Wielkanocne
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
Czas odradzania się w siłę
Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość,
by stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie,
które niesie odrodzenie
napełni pokojem i wiarą.
Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy oraz Uczniowie i Wychowankowie: Przedszkola Nr 1 w Piechowicach,
Przedszkola Nr 2 w Piechowicach, Szkoły
Podstawowej nr 1 w Piechowicach oraz
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach.

Wielkanoc, 2013 r.
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Dzień Kobiet w Piechowicach
„Witam Was ptaków świergotem na niebie,
Witam uśmiechem, który mam dla Ciebie,
Witam słońcem z mojego ogrodu,
Witam motyli cichym lotem,
Witam Was miodu smużką na cieście,
Słowem - witam Was.
I DOBRZE, ŻE JESTEŚCIE !”

Taką poetycką parafrazą, wiersza nieznanego autora, powitała wszystkie panie prowadząca
uroczystość Dnia Kobiet w Piechowickim Ośrodku
Kultury Dyrektor tej jednostki Pani Anna Kalisz.
Dalej były już tylko przyjemności i niespodzianki,
które w dużej mierze przygotowali panowie. Bukiet
serdecznych życzeń i naręcze tulipanów od Pana
Witolda Rudolfa – Burmistrza Miasta Piechowice,
serdeczności i bon na zakup biżuterii od Pana Rafała Mazura – Przewodniczącego Rady Powiatu
Jeleniogórskiego oraz niezwykle słodka niespodzianka od Piechowickiego Klubu Seniora – tort
z życzeniami, którym obdarowane zostały wszystkie panie. Solowymi utworami zachwycił Robert
Wróblewski – wirtuoz akordeonu, rozweseliły i rozśpiewały całą salę - piechowickie grupy wokalne:
Chór HARFA i zespół SZKLARKI. Szczęśliwy los
uśmiechnął się do 14 pań spośród 110 obecnych,
które wylosowały nagrody w zabawie „Twój szczęśliwy numerek”. Można rzec - organizatorzy czyli
Piechowicki Ośrodek Kultury i Klub Seniora wykonali kawał dobrej roboty, dając kobietom w dniu ich
święta, 90 minut radości i zadowolenia.

Anna Kalisz, POK

Zarząd Koła nr 9 PZERiI informuje
W roku 2013 zamierzamy zorganizować n/w imprezy, na które już teraz
wszystkich członków koła oraz ich rodziny serdecznie zapraszamy.

W czasie
uroczystości Dnia Kobiet
wiceprzewodniczący koła H. Janowski
złożył wszystkim Paniom słodkie życzenia,
wręczając na ręce przewodniczącej
K. Kowalik okolicznościowy tort.

Życzenia świąteczne

Poza w/w imprezami zarząd kola nr 9 planuje przeprowadzić turniej tenisa stołowego i
turniej badmintona, inne zajęcia rozwijające różnego typu zainteresowania członków koła,
spotkania „tematyczne”, jednodniowe wycieczki oraz wyjazdy do filharmonii i teatru. Komunikaty dot. organizacji tych działań znaleźć będzie można w kolejnych IP, na stronie internetowej miasta w zakładce „ Związek emerytów” oraz w gablotach informacyjnych przed
POK a także zasięgnąć bezpośredniej informacji w biurze koła – I piętro POK w każdą środę
w godz. 10.00-13.00.

K. Kowalik

W imieniu zarządu koła nr 9 PZERiI
w Piechowicach wszystkim piechowickim Seniorom, Ich rodzinom oraz
pozostałym mieszkańcom Piechowic
życzę, aby czas Świąt Wielkanocnych był okazją do miłych rodzinnych
spotkań oraz do chwili zadumy nad
tym, co ważne w naszym życiu.
Przewodnicząca koła nr 9
Krystyna Kowalik

MARZEC 2013

11

INFORMATOR PIECHOWICKI

Mistrz emocji
Od pełnej radości i spontanicznej zabawy, po głębokie refleksje
i zadumę - takie emocje towarzyszyły piątkowemu spotkaniu z artystą wszechstronnym, Markiem Cieślą. Muzyk, malarz oraz poeta,
pochodzący z Dzierżoniowa, zaprezentował w piechowickiej galerii
„Cztery pory roku” pełen wachlarz ekspresji twórczej. Goście wernisażu wystawy pn. „Sacrum i profanum” już na powitanie otrzymali
pozytywną dawkę energii płynącą z prezentowanych przez artystę
utworów legendarnej grupy The Beatles. Marek Cieśla jest bowiem
nie tylko pasjonatem Beatlesów, ale podjął się również trudu przetłumaczenia tekstów wielu przebojów tej grupy. Wydał śpiewnik z 64
utworami Beatlesów w języku polskim i koncertuje popularyzując
ich muzykę oraz treści zawarte w tekstach utworów. Po muzycznym powitaniu prowadząca spotkanie Pani Anna Kalisz - Dyrektor
Piechowickiego Ośrodka Kultury, zaprezentowała artystę przez pryzmat poezji. Wiersze, pisane wcześniej „do szuflady” zaprezentowano publicznie po raz pierwszy w 2006 r. , kiedy to wydany został
pierwszy tomik poezji pt. „NIM...” z okazji 50 – tych urodzin artysty.
Uczestnicy piątkowego wernisażu mogli nie tylko posłuchać wybranych utworów, ale również zakupić drugi tomik poezji Marka Cieśli
z dedykacją i autografem autora. Te dwa obszary twórczości wiązały
się z wesołą opowieścią i radosnym nastrojem dopóki prezentacja
twórczości nie dotarła do świadomego spojrzenia artysty na duchowość i rzeczywistość – sacrum i profanum.
Malarstwo jest rozliczeniem z samym sobą i ze światem.
Każdy obraz to kawałek mojego życia, kawałek mnie samego –
mówi Pan Marek.
Ta wystawa, to przesiąknięty symbolizmem zbiór obrazów, który
wieńczy moje poszukiwania. Namawiam każdego, zwłaszcza teraz
w okresie postu, aby chwilę poświęcił tej wystawie i zadumał się nad
moim spojrzeniem na rzeczywistość oraz duchowość – dodaje.
Artysta zaproponował ciekawą formę promocji swojej twórczości poprzez zorganizowanie loterii, w której nagrodą był wyjątkowy
obraz, namalowany specjalnie na ten wieczór. Szczęśliwym zwycięzcą okazał się ks. Kubek.
Zachęcamy do obejrzenia niepowtarzalnego zbioru obrazów
autorstwa Marka Cieśli, który kusi, prowokuje, poddaje pod rozwa-

gę oraz zmusza do refleksji i dyskusji. Wystawa czynna do dnia 19
marca br. ( pn. – pt. w godz. 10.00-17.00).

POK

Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury składa serdeczne podziękowania Panu Markowi Głowackiemu z Jeleniej Góry za promocję działalności galerii wystawowej „Cztery Pory Roku” oraz osobiste zaangażowanie w realizację
wystaw i wernisaży organizowanych przez Piechowicki Ośrodek Kultury.

Anna Kalisz

Komunikat POK

Informujemy, że od dnia 1 marca 2013 r. Czytelnia Internetowa w Piechowickim Ośrodku Kultury będzie czynna od wtorku
do piątku w godzinach 17:00-19:30, w soboty od godz. 10:0014:00, Ponadto od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00
można skorzystać z internetu w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

POK

Sąsiedzkie wspomnienie o stulatku
Dnia 17 lutego 2013 roku zmarł w szpitalu
w Kolbuszowej nasz sąsiad Pan Marian Karmański, którego setne urodziny obchodziliśmy
w sierpniu ubiegłego roku.
Kiedy w listopadzie Pan Marian zachorował, córka zabrała Go bliżej siebie. Mielec,
gdzie mieszka z rodziną jest daleko, więc
trudno byłoby z tej odległości doglądać chorego.
My sąsiedzi, znaliśmy Pana Mariana od
lat bo przecież długo tu mieszkał a i często
Go odwiedzaliśmy, szczególnie gdy został

sam po śmierci żony. Pan Marian lubił takie
spotkania. Mógł wtedy podyskutować o interesujących Go sprawach, no i oczywiście, powspominać. Te opowieści dotyczące wydarzeń
z Jego życia budziły szczególne zainteresowania słuchaczy, nie tylko dlatego, że dotyczyły
niezwykłych przeżyć, ale też ze względu na
piękny język, którym się posługiwał. Śpiewał
też pięknie Arie operetkowe i pieśni wojskowe
– to były Jego ulubione.
Interesował Go sport. Miał swoich ulubieńców wśród zawodników i drużyn. Szczególną sympatią
darzył Justynkę,
o której mówił
„moja królowa
śniegu”. Często wspominał
zawodników
grających przed
wieloma laty w
miejscowej Lechii. Pamiętał
nawet nazwiska
wielu polskich
s p o r t o w c ó w,
którzy zasłynęli z osiągnięć
przed II wojną
światową.
Na
spacery Pan Marian

wychodził sam, niedaleko bo koło bloków
i ogródków na naszym osiedlu. Spacerował
bez laseczki, oczywiście. Gdy się o tym mówiło, denerwował się – laska, też coś! Do
centrum Piechowic już sam nie wędrował. Za
daleko ale gdy się tam znalazł podwieziony
samochodem przez sąsiada, podziwiał ulice,
domy, bloki – że takie ładne.
Choroba przyszła niespodziewanie i dla
Pana Mariana i dla nas, sąsiadów. Kiedy sprowadzano Go do karetki – sam nie dałby rady
zejść po schodach – po Jego twarzy spływały
łzy. Czy przeczuwał, że to Jego pożegnanie
z nami? I czy my to czuliśmy?

Podziękowanie

A.M.

W imieniu całej rodziny składam serdeczne podziękowanie Burmistrzowi Miasta Piechowice Panu Witoldowi Rudolfowi za złożone kondolencje naszym rodzinom po śmierci
naszego ojca, teścia, dziadzia i pradziadzia
Mariana Karmańskiego oraz okazaną sympatię w czasie Jego 50-cio letniego zamieszkiwania w Piechowicach.
Szczególne podziękowanie składamy państwu Maciągom, a przede wszystkim panu
Andrzejowi za bezinteresowne opiekowanie
się naszym ojcem.
Słowa podziękowania kierujemy również do
Państwa Zasadów, Sąsiadów i przyjaciół naszego ojca z Piechowic i Szklarskiej Poręby.

Wdzięczna córka z rodzinami
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„Co za radość gdy saniami, można jechać w dal…”

W dniu 27 lutego 2013 roku dwie najstarsze
grupy dzieci 6 i 5- letnich z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach z inicjatywy
rodziców Starszaków uczestniczyły w zimowym
szaleństwie na śnieg. Kulig i jazda na ślizgach
z górki odbyły się na terenie Ośrodka Wczasowego „Łokietek” w Borowicach. Było to pierwsze
takie przeżycie w życiu naszych dzieci. Mimo zimowych wyjść na sanki przedszkolaki pierwszy
raz miały okazję jechać kuligiem przez leśne za-

Przedszkolny kącik
wymiany książek

kręty i zaspy. Oszronione drzewa i dzwonki sań
sprawiły, że przejażdżka była magiczna.
Radości było wiele i frajda niezapomniana.
A po wyczerpującej zabawie dzieci przy pomocy wspaniałych właścicieli ośrodka, piekły
kiełbaski w rozpalonym ognisku, zajadając je
z wielkim apetytem. Dziękujemy za pomoc
w zorganizowaniu kuligu Pani Monice Filuś,

G. Popera

„Bezpiecznie na co dzień”
– program autorski B. Woś, S. Januszkiewicz

W grupie KROPELEK w ramach realizowanych zagadnień z podstawy programowej na
temat bezpieczeństwa oraz autorskiego programu „Bezpiecznie na co dzień” i przygotowując
się do konkursu: „Uczę się bezpiecznie żyć”, po
raz kolejny odbyły się spotkania ze strażakiem
a jednocześnie ratownikiem medycznym Panem
Januszem Adamczak, policjantami: asp. sztab.
Panem Pawłem Zackiewicz, sierż. sztab. Panem
Krzysztofem Stachnik, Panią aspirant Danutą
Razmysłowicz. Policjantom towarzyszyła maskotka Policji Dolnośląskiej Komisarz Lew, który
od pierwszych chwil zaprzyjaźnił się z dziećmi.
Kolejne spotkanie odbyło się z instruktorem narciarstwa górskiego i jednocześnie ratownikiem
medycznym GOP-ru Panem Zbigniewem Bogaczyk. Podczas spotkań dzieci miały możliwość
obejrzenia i wypróbowania wyposażenia każdej
grupy ratowniczej., zadania pytań i uzyskania fachowych odpowiedzi a co najważniejsze nauczyły się jak zachować się w sytuacjach zagrożeń,
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kiedy i jak wezwać pomoc i jak udzielić pomocy
poszkodowanemu, jednocześnie dbając o swoje
bezpieczeństwo. To niezwykle ważne aby dzieci
uczyły się przez doznania sensoryczne, które jak
wiadomo szybciej i na dłużej
zapadają w pamięci.
Za inicjowanie i przeprowadzenie spotkań
dziękujemy
rodzicom,
na
których zawsze
możemy liczyć
oraz naszym
gościom za zaangażowanie
w przygotowanie spotkania z
przedszkolakami i piękne prezenty.

W holu Przedszkola Samorządowego nr 2
w celu zachęcenia dzieci i rodziców do wspólnego czytania książek pojawił się PRZEDSZKOLNY KĄCIK WYMIANY KSIĄŻEK.
Jeżeli dzieci wspólnie z rodzicami uznają, że
w ich domowej biblioteczce znajdują się książki,
z których już nie korzystają, mogą przynieść je
do naszego przedszkola i zostawić w Przedszkolnym Kąciku Wymiany Książek, skąd inne
dziecko może zabrać je do swojego domu.
Projekt jest realizowany przez nasze przedszkole i Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. Oto spostrzeżenia dzieci na temat
nowego kącika: „fajny kącik, bo można przeczytać sobie inną książkę”, „można wziąć tutaj taką
książkę, której się nie ma w domu”; „z książki
można dowiedzieć się różnych mądrych rzeczy” „warto wymienić się książką , bo można
nauczyć się czytać”.

M. Janasz

W poszukiwaniu muzyki

W poszukiwaniu muzyki ( która podobno jest
wszędzie) 6 -latki poszły do kościoła. Dzięki
uprzejmości Pana Organisty i Księdza Proboszcza dzieci miały możliwość z bliska przyjrzeć cię
organom . Dużym zaskoczeniem był sposób gry
na instrumencie, ilość klawiszy i jego wielkość.
Każdy mógł spróbować gry na organach i wtedy
okazało się, że nie jest to takie trudne, tylko nogi
są za krótkie. Dzieci obiecały, że kiedy podrosną
to w pełni będzie można poznać ich talent muzyczny. Panu Romanowi Jabłońskiemu, bardzo
dziękujemy za miłe i pouczające spotkanie.

S.J.

G. Popera

Nabór do przedszkola na rok szkolny 2013/2014
Od 15 marca do 15 kwietnia 2013 roku, trwa nabór do Przedszkola Samorządowego Nr 2
w Piechowicach na rok szkolny 2013/2014. W tym terminie należy pobrać kartę z przedszkola,
wypełnić i przynieść do placówki.
Do przedszkola przyjmujemy:
• do Oddziału żłobkowego - dzieci od 1 roku do 3 lat
• do Oddziałów przedszkolnych: 3- latki, 4- latki, 5-latki , 6-latki
Uwaga Rodzice, dzieci pięcio- i sześcioletnie mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa w godz. od 8.00 do 13.00 oraz na
życzenie rodziców zajęcia dodatkowe: religia, język obcy, tańce, rytmika spotkania z logopedą,
psychologiem i innymi specjalistami.
Tradycją przedszkola są uroczystości rodzinne, wycieczki, konkursy, koncerty, spotkania
z ciekawymi ludźmi i wiele innych atrakcji.
Przedszkole jest czynne w godz. 6.30 do 16.00. Zapraszamy do Przedszkola i na naszą stronę internetową : www.przedszkolepiechowice.pl, tel.: 75 7612271
e-mail: ps2.piechowice@wp.pl

B. Woś

„Jak pomagać
zwierzętom zimą ?”

W lutym przedszkole odwiedziła Pani Edukator z Karkonoskiego Parku Narodowego.
Podczas spotkania dzieci miały możliwość
usystematyzowania swojej wiedzy na temat
pomagania zwierzętom przetrwać zimę. Dzieci oglądały różnego rodzaju domki dla ptaków,
poroże jeleni a także poznały sposoby dokarmiania leśnych zwierząt. Największym zaskoczeniem dla dzieci było to, że nasze kaczki
na rzece wcale nie powinny jeść chleba tylko
ziarna np. słonecznik, dynia. Na zakończenie
spotkania dzieci otrzymały od Pani Edukator karmniki dla ptaków, które już nasz pan
Zygmunt umieścił w ogrodzie przedszkolnym
a dzieci systematyczne sypią pokarm.

S. J.
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„Teatr Mała Bajeczka” w „Chatce Puchatka” – kontynuacja działań teatralnych
W dniu 28.02. 2013 r. odbyło się przedstawienie interaktywne pt. ”Królowa Śniegu”
. Dzieci miały możliwość przeobrażenia się w bohaterów bajki. Edukacja przedszkolna
daje wiele możliwości podjęcia działań twórczych w wyniku, których dzieci rozwijają
swoje zainteresowania i zdolności. Jedną z nich jest właśnie edukacja teatralna, z którą
dziecko spotyka się już w czasie własnych swobodnych zabaw, które otwierają przed
nim świat fikcji i umowności, który stanowi istotę teatru. Dzieci podejmują w zabawie
różne role, a wydarzenia rozgrywają się jakby na scenie.
Istotą dziecięcego teatru jest możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami
i oderwanie od rzeczywistości. To wszystko prowadzi do rozwijania myślenia, wyobraźni, mowy, pamięci, uczy odwagi i śmiałości oraz umiejętności współdziałania i wyrażania
różnych stanów uczuciowych. Ważny jest nie tylko sam spektakl, tworzony przez dzieci,
ale również cały proces jego przygotowania, oraz towarzyszące mu sytuacje społeczne
i wychowawcze. Zabawa w teatr kształtuje twórczą postawę dziecka – STWARZAJMY
DZIECKU TAKĄ MOŻLIWOŚĆ .			
Grażyna Biel

SP nr 1

Zajęcia profilaktyczne „Cukierki”

Dnia 4 marca 2013 r. przeprowadzony
został w klasach trzecich program profilaktyczny „Cukierki”, którego celem było
zaznajomienie uczniów z ważnymi zagadnieniami profilaktycznymi. Zajęcia z dziećmi poprowadziła pani Grażyna Rutkowska
terapeutka z Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Płocku.
Zajęcia przybliżyły uczniom podstawowe
informacje na temat środków uzależniających i zagrożeń jakie są z nimi związane. W
scence darmowej dzieci miały okazję zobaczyć na czym polega mechanizm uzależniania i zrozumieć, że każde sięgniecie po
środek odurzający jest jak związanie nićmi,
których nie sposób samemu rozerwać.
Program miał na celu również kształtowanie u uczniów troski o własne bez-

pieczeństwo w relacjach z innymi i podejmowanie współpracy dla zapobiegania
zachowaniom agresywnym. Dzieci z pomocą prowadzącego wymieniały osoby ze
szkolnego personelu, które mogą udzielić
wsparcia w sytuacjach zagrażających ich
bezpieczeństwu. Uczniowie dowiedzieli się
również, jak powinny postąpić w sytuacji,
gdy nieznajome osoby zaczepiają je i namawiają do złych rzeczy. Program służył
kształtowaniu postaw asertywnych. Uczniowie uczyli się odmawiać. Wykonali rysunki
ilustrujące sytuację odmawiania i ćwiczyli
się w głośnym mówieniu „nie”.
Zajęcia podobały się dzieciom. Były ciekawe, atrakcyjne i dały im możliwość aktywnego uczestnictwa.

Pedagog szkolny Jolanta Gmyrek
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Zachęcamy Czytelników do zamieszczania reklam i ogłoszeń w Informatorze Piechowickim. Ceny nie są wygórowane, za ogłoszenie drobne można zapłacić od kilku do kilkudziesięciu złotych. Szczegółowy cennik można uzyskać
w Urzędzie Miasta w Piechowicach, tel. 75 75 489 09,
mail promocja@piechowice.pl

Ogłoszenia
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Przedszkolaki Lechii Piechowice
najlepsze w turnieju Bambini Cup

•••

Korepetycje
z
angielskiego
dla
dzieci
w
podstawówce
i gimnazjum - 30 zł za 60 min, dojazd do ucznia gratis!”. Tel. 501 507 973

•••
Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy – obecnie Restauracja
KLEOPATRA , mieszkanie 3 pokojowe, kuchnia umeblowana, 2
łazienki. Pow. 85 m2 w centrum Piechowic ul. Żymierskiego 53b.
Tel. 606 609 788.
•••
Do sprzedania mieszkanie w bloku na ul. Szkolnej,
na 4 piętrze, 2 pokojowe, o powierzchni 44 m2. Po remoncie - do
zamieszkania. Wymienione okna PCV, drzwi wejściowe anty włamaniowe, instalacja c.o, instalacja elektryczna oraz wodno-gazowa. W
kuchni meble pod wymiar - kolor venge, na korytarzu szafa typu komandor, na podłogach panele, ściany w gładzi. Do mieszkania przydzielona jest piwnica. Sąsiedztwo miłe oraz spokojne bez imprezowiczów. Mieszkanie sprzedaję bez pośredników. Więcej informacji pod
nr telefonu 504-172-553.

Śniegobawa – sprostowanie
Informujemy, iż w ostatnim numerze Informatora Piechowickiego w tekście Śniegobawa 2013 w podziękowaniach za pomoc w zorganizowaniu
Śniegobawy błędnie podano nazwisko Pani Teresy Kupczyńskiej a powinno
być Pani Teresie Kufczyńskiej. Za błąd serdecznie przepraszamy.

Redakcja

SPROSTOWANIE
wyniku Turnieju Szachów Błyskawicznych dla Przed-

W sobotę, 16 lutego 2013 roku swój pierwszy sukces zanotowali
przedszkolaki Lechii Piechowice w turnieju Bambini Cup w Szklarskiej Porębie. Zajmując pierwsze miejsce wyprzedzili drużyny Chojnika Cieplice, Filię Śląska Wrocław ze Szklarskiej Poręby oraz MOS
Jelenia Góra. Najlepszym zawodnikiem turnieju został zawodnik Lechii Piechowice Tymoteusz Wąsiewski zdobywca 5 goli. Podziękowania od organizatorów za pomoc w organizacji turnieju otrzymał także
trener Lechii Marcin Ramski. Wszyscy zawodnicy dostali dyplomy,
pamiątkowe medale oraz upominki. Skład drużyny Lechii Piechowice:
Maciej Trzyszkowski, Tymoteusz Wąsiewski, Krystian Kilimin, Dawid
Strzyżewski, Oliwier Szuszkiewicz, Maciej Szatkowski, Łukasz Wylegała, Kamil Sądel, Kamil Świątek, Wiktoria Larysz.

Jarosław Bumażnik, Marcin Ramski

1% podatku
dla piechowickich harcerzy

szkolaków

W lutowym numerze Informatora Piechowickiego w artykule „Piechowice
ośrodkiem uprawiania sportów umysłowych” ukazała się, w podsumowaniu
wyników jednego z czterech turniejów, mianowicie w Turnieju Szachów Błyskawicznych dla Przedszkolaków, błędna informacja o zwyciężczyni w kategorii dziewcząt. Turniej wygrała Karolinka Zawlik z Piechowic, a nie Jagoda
Romejko z Jeleniej Góry, która była druga. Oczywiście na zawodach wynik
był ogłoszony prawidłowo.
Powodem
powstania
pomyłki było nie odnotowanie w tabeli wyników
punktu zdobytego przez
Karolinkę w ostatniej finałowej partii rozegranej
między Nią (4 pkt), a Jagodą (4,5 pkt), który to punkt
dał Jej zwycięstwo. Za pomyłkę przepraszamy.
Organizator Zawodów

Lech Rębisz

R E K L A M A

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski
PIECHOWICE, ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983, 505 111 529

CHŁODNIA, TRUMNY, KRZYŻE,
TABLICZKI, URNY, KREMACJA, WIEŃCE,
WIĄZANKI, TRANSPORT

Zachęcamy Państwa do przekazania jednego procenta
podatku na rzecz drużyny harcerskiej i gromady zuchowej
działających na terenie Miasta Piechowice. Przekazane przez
Państwa pieniądze pozwalają na uatrakcyjnienie zajęć, w których udział biorą dzieci.
Pieniądze z akcji 1% zostaną przekazane na:
• wyjazdy, w tym biwaki i obozy harcerskie członków drużyny (zwłaszcza harcerzy z biedniejszych lub wielodzietnych
rodzin),
• zakup materiałów biurowych i programowych niezbędnych do działania drużyny (kredki, kartki, klej, nożyczki, itd.),
zakup sprzętu z którego korzystają członkowie drużyn.

SKLEP NATALII

Piechowice, ul. Mickiewicza 10 (obok poczty)

tel. 75 76 11 099

Otwarte
– 17:00
PN – PT 7:30
14:00
SOB – 8:00 –

miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny, PEX, art.
elektryczne, chemia budowlana,
chemia gospodarcza, drobne AGD, rolety

Konkurencyjne ceny!!! Zapraszamy

MARZEC 2013

Sukcesy biathlonistów

Podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w biathlonie zimowym – Jakuszyce 26.02.2013 r. - wspaniały sukces odnieśli zawodnicy UKS „Krokus”. Reprezentując Szkołę Podstawową nr 1 w Piechowicach
nasi zawodnicy uplasowali się na czołowych miejscach w rywalizacji indywidualnej. Zawodnicy biegli trzy razy pętlę 1km i dwa razy strzelali z pozycji
leżącej z broni pneumatycznej do tarcz metalowych. Wśród dziesiątki najlepszych zawodników
naszego województwa znaleźli się:
w kategorii chłopców szkoła podstawowa 2000r
i młodsi: 1. Szymon JEDZINIAK – IV miejsce
(2004r) strzelanie 00, 2. Maciej KOJRO – VII miejsce (2002r) strzelanie 00, 3. Konrad BADACZ –VIII
miejsce (2003r) strzelanie 02. w punktacji drużynowej ww. zawodnicy uplasowali się na II miejscu.
w kategorii dziewcząt szkoła podstawowa
2000r i młodsze: 1. Izabela WICHER (na zdj. powyżej) wywalczyła brązowy medal (2001r) strzelanie
00, 2. Wiktoria ZAWADZIŁŁO – V miejsce (2002r)
strzelanie 02, 3. Barbara SKROBISZEWSKA – X
miejsce (2003r) strzelanie 11. W punktacji drużynowej dziewczęta uplasowały się na III miejscu.
Pozostali zawodnicy i zawodniczki również dobrze występowali, zajmując miejsca poza pierwszą
dziesiątką. Ze sportowym pozdrowieniem
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6. Futsal Cup za nami
W sobotę 16 marca rozegrano 6. edycję popularnego turnieju
Futsal Cup. Puchar burmistrza
Piechowic po zaciętym finale zdobyła drużyna Siłowni Fit Zone Kamienna Góra.
W turnieju uczestniczyło 10
drużyn, podzielonych na dwie grupy po 5. Dwa najlepsze zespoły z
grupy awansowały do półfinałów,
gdzie grano „na krzyż”. Siłownia Fit
Zone przeszła przez pierwszą rundę jak burza, w czterech meczach
odnosząc pewne zwycięstwa.
Podobnie było w półfinale,
gdzie rywalami Fit Zone byli ubiegłoroczni zwycięzcy, zespół KS
Łomnicy. W finale Siłownia grała
z czarnym koniem rozgrywek, zespołem White
Stars. Mecz był niezwykle zacięty, długo utrzymywał się remis 2:2. Na półtorej minuty przed
końcem Daniel Wąchała zdobył zwycięską
bramkę dla Siłowni. Trzecie miejsce zajęła KS
Łomnica, wygrywając 2:1 w decydującym meczu
z zespołem Happy Team. Pozostali uczestnicy
(kolejność alfabetyczna): Geoline, Kule Miłości,
Lechia Piechowice, Maracana Piechowice, Real
Piechowice, Wlokbud.
W turnieju wręczono nagrody indywidualne:
król strzelców – Łukasz Kraszewski (Siłownia)
– 13 bramek, najlepszy bramkarz – Dominik Kurylas (Siłownia), najlepszy zawodnik – Krzysztof
Michalak (White Stars).
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Wyniki meczów 2. rundy: Siłownia Fit Zone –
KS Łomnica 4:1, White Stars – Happy Team 2:2,
karne 2:0. O 3. miejsce: KS Łomnica – Happy
Team 2:1, finał: Siłownia Fit Zone – White Stars
3:2.
Turniej otworzył, a także nagrody wręczał burmistrz Piechowic Witold Rudolf. Organizatorami
turnieju są: Urząd Miasta w Piechowicach, Hala
Sportowa w Piechowicach oraz Stowarzyszenie
Maracana Piechowice. Organizatorzy składają
serdeczne podziękowania za wsparcie turnieju:
Pani Małgorzacie Sztabińskiej - Pracownia Artystycznego Grawerowania Szkła w Piechowicach
oraz Panu Dariuszowi Jaroszowi - sklep DJ
Sport w Piechowicach.

Tekst i zdjęcia: RZ

Ewelina Jedziniak
nauczyciel WF SP1 Piechowice
zdjęcia: Daniel Potkański

Wszystkim serdecznie gratulujemy, pełni dumy
i apetytu na jeszcze większe sukcesy!
Najgorętsze podziękowania składamy Zarządowi UKS Krokus, wyrażając wdzięczność za tak
dobre przygotowanie dzieci, ofiarowany czas,
a także użyczenie i przygotowanie sprzętu narciarskiego na zawody!

Laureaci mistrzostw Dolnego Śląska

Podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w narciarstwie biegowym – Jakuszyce 20-21.02.2013 r. - wspaniały sukces odnieśli zawodnicy UKS
„Krokus”. Reprezentując Szkołę Podstawową nr 1 w Piechowicach nasi
zawodnicy uplasowali się na czołowych miejscach w rywalizacji indywidualnej. Wśród dziesiątki najlepszych zawodników naszego województwa
znaleźli się, w kategorii klas IV i młodszych: Konrad BADACZ (na zdjęciu)
– I miejsce – MISTRZ DOLNEGO ŚLĄSKA!, Maciej KOJRO – II miejsce,
Oskar KŁYSZYŃSKI (reprezentant klubu MKS Karkonosze) – IV miejsce,
Szymon JEDZINIAK – VI miejsce, Adrian JOŚKO – VII miejsce.
Nie gorzej spisały się dziewczęta. Izabela WICHER, startując w kategorii klas V-VI wywalczyła VII miejsce. Młodsze zawodniczki – w kategorii

klas IV i młodszych – zajęły kolejno: Kinga MARECZEK – V miejsce, Wiktoria ZAWADZIŁŁO – VII miejsce, Weronika DRZYMAŁA – IX miejsce.
Pozostali zawodnicy i zawodniczki również dobrze występowali, zajmując
miejsca poza pierwszą dziesiątką.
Drugi dzień Mistrzostw Dolnego Śląska przyniósł ogromne zaskoczenie. Podczas biegów sztafetowych chłopcy wywalczyli II miejsce i tytuł
WICEMISTRZÓW DOLNEGO ŚLĄSKA!!! Do tak wspaniałego sukcesu
przyczynili się: Oskar Kłyszyński – IV klasa – 2002 r., Szymon Jedziniak –
III klasa – 2004 r., Maciej Kojro – IV klasa – 2002 r., Konrad Badacz – IV
klasa – 2003 r.
To, czego dokonali nasi chłopcy cieszy tym bardziej, że wygrali ze starszymi od siebie… a to znaczy, że w kolejnych latach możemy zawalczyć nawet o tytuł MISTRZÓW! Musimy tylko wspierać te utalentowane dzieci, by
miały możliwość pokazać, na co je stać!
Sztafeta dziewcząt w składzie: Izabela Wicher, Kinga Mareczek, Wiktoria Zawadziłło i Weronika Drzymała uplasowała się na V miejscu! Oprócz pierwszych
składów nasi zawodnicy i zawodniczki
utworzyli drugie sztafety, które, walcząc o
jak najlepsze lokaty, ćwiczyły rywalizację
drużynową.

Ewelina Jedziniak

nauczyciel wychowania
fizycznego SP 1 w Piechowicach
zdjęcia: Daniel Potkański
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Wszystkim mieszkańcom Piechowic oraz Ich Gościom
z okazji Świąt Wielkanocnych składamy życzenia zdrowia, pogody ducha,
radosnych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz mnóstwo wiosennego słońca.
Niech te święta będą dla Państwa czasem odpoczynku w gronie najbliższych
i źródłem energii, tak bardzo potrzebnej w życiu codziennym.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
i Pracownicy Urzędu

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Daniel Potkański
i Radni Rady Miasta

Podogy ducha,
zdrowia i miłości

Święto Wielkiej Nocy

oraz wszelkiego dobra

to czas otuchy i radości.

z okazji

Umiejętności dostrzegania piękna tego świata.

Świąt Wielkiej Nocy

Czas odradzania się wiary w siłę człowieka,

życzy

w siebie i swoje możliwości.

Radny Powiatu
Jeleniogórskiego
Grzegorz Rybarczyk

Życzę Państwu w imieniu własnym

z Rodziną

i Radnych Powiatu Jeleniogórskiego,
aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój
oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem
wzmacniania ducha i napełniły wszystkie serca radością.
Przewodniczący
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Rafał Mazur
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MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA

Urząd Miasta Piechowice
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
tel. 75 75 489 00

www.piechowice.pl

SKŁAD I OPRACOWANIE
GRAFICZNE
Studio ROB - Robert Zapora
robertzapora@o2.pl
tel. 793 58 58 30

NAKŁAD: 1200 egz.

Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest
z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji.
W wydaniu wykorzystano elementy graficzne autorstwa
Roberta Jaworskiego.

