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Z prac burmistrza
Początek roku to czas podsumowań 

i czas snucia planów. Samorząd piecho-
wicki nie jest tu wyjątkiem. Dokonaliśmy 
podsumowania minionego roku i ustali-
liśmy zadania na rok bieżący.

Jaki był zatem rok miniony? Odpo-
wiem krótko – był to trzeci rok wytężo-
nej pracy ludzi, dzięki którym Piecho-
wice stawały się miastem bardziej za-
dbanym, bardziej gościnnym i bardziej 
bezpiecznym. To trzeci rok pracy nad 
nowym wizerunkiem naszego miasta i 
nowymi standardami  wyznaczającymi 
jakość życia mieszkańców.

Co przyniósł miniony rok miesz-
kańcom Piechowic w sposób obrazowy 
przedstawiono na str.6-7.  Dodam do 
tego wyjątkową aktywność stowarzyszeń 
i organizacji pozarządowych szczególnie 
Ochotniczej Straży Pożarnej, Klubów 
Sportowych: KS Lechia i UKS Krokus, 
Związku Emerytów, Inwalidów i Renci-
stów  z zespołem „Szklarki”, współpracę 
z Teatrem Cinema i obecność Festiwa-
lu Muzyki Teatralnej w piechowickim 
kościele, remonty placówek przedszkol-
nych i zapewnienie miejsca w przedszko-

lu wszystkim dzieciom, poprawę bez-
pieczeństwa w pobliżu placówek świa-
towych,  modernizację Stacji Uzdatnia-
nia Wody, skuteczną walka z żywiołami 
(zerwany podczas wichury dach i wciąż 
groźne rzeki: Kamienna i Mała Kamien-
na) i  pozyskanie na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych ponad 1 mln zł, przy-
stąpienie do II etapu KSWiK i szansa po-
zyskania dużych środków unijnych na 
budowę kanalizacji w mieście, moderni-
zację  oświetlenia ulicznego tj. wymianę 
na energooszczędne ponad 300 opraw 
oświetleniowych.

Ważnym jest, że wszystkie ujęte w bu-
dżecie na rok 2009 zadania zostały zre-
alizowane, choć kryzys dał o sobie znać 
i w naszym mieście, co przełożyło się na 
mniejsze niż planowano wpływy do bu-
dżetu.

 Oczekiwania mieszkańców są też z 
pewnością większe, jak choćby związa-
ne z poprawą stanu głównej ulicy miasta 
– ul. Żymierskiego, której zarządcą jest 
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Warto 
zauważyć, że w wyniku porozumienia z 
DSDiK z 50% udziałem budżetu miasta 

wyremontowano znaczny odcinek chod-
nika wzdłuż ul. Żymierskiego, w roku 
bieżącym miasto także  zabezpieczyło 
znaczną kwotę na ten cel. Być może i  
remont nawierzchni ul. Żymierskiego 
możliwy będzie wyłącznie przy udziale 
środków miasta, ale decyzja taka musi 
być podjęta przy planowaniu kolejnego 
budżetu  przez Radę Miasta z uwzględ-
nieniem  na ten cel znacznych środków 
finansowych. 

Na str.3 możecie Państwo zapoznać 
się z budżetem naszego miasta na rok 
2010. Został on uchwalony przez Radę 
Miasta 30 grudnia 2009 r., która nie była 
w tej kwestii jednomyślna. Budżet mia-
sta w wysokości nieco ponad 15 mln to 
budżet za skromny, aby zapewnić w peł-
ni wszystkie potrzeby mieszkańców zgła-
szane przez Radnych,  jak choćby zakup 
przenośnego radaru, utworzenie pie-
chowickiej straży miejskiej czy targowi-
ska miejskiego. 

A co czeka nas w najbliższym czasie? 
Wyłoniono już wykonawcę na wy-

konanie kanalizacji i wodociągu przy 
ul. Prusa i zgodnie z obietnicą złożoną 
mieszkańcom, inwestycja ta ruszy (w za-
leżności od aury) wczesną wiosną. Po-
nieważ 3 lutego b. r. wybieram się do 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
po odbiór promesy na kwotę 500 tys. zł,  
już wkrótce ogłoszony zostanie przetarg 
na kolejną inwestycję miejską, o czym w 
lutowym IP.

Serdecznie pozdrawiam 

burmistrz Piechowic
 Zofia Grabias-Baranowska

Światowy kryzys gospodarczy nie 
wpłynął na piechowickie iluminacje 
świąteczno-noworoczne – taki wnio-
sek wysuwa się po wieczorno-nocnym 
objeździe Miasta. Wybrać zwycięzcę w 
konkursie było niezmiernie trudno. 
Dlatego komisja oceniająca szczególną 
uwagę zwracała na kompozycje oświe-
tlenia, a mniejszą na moc żarówek.

W kategorii najładniejsze dekoracje świą-
teczno-noworoczne posesji i ogrodów: 

I miejsce otrzymała posesja przy uli-
cy Śnieżnej 7

II miejsce otrzymała posesja przy uli-
cy Łowieckiej 1

III miejsce otrzymała posesja przy 
ulicy Zawadzkiego 5a

Wśród dekoracji balkonowych za 
najładniejszy komisja uznała: balkon 
przy ulicy Szkolnej 15/18, drugie miej-
sce balkon przy ulicy Szkolnej 1/19, 
trzecie miejsce balkon przy ulicy Szkol-
nej 15/34.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom 
Piechowic, którzy poprzez dekorację 
świąteczno-noworoczną podnoszą este-
tykę naszego Miasta.

Konkurs na 
najładniejszą dekoracje 
świąteczno-noworoczną 

rozstrzygnięty



INFORMATOR PIECHOWICKI   •  styczeń 2010 3

30 grudnia 2009 r. Rada Miasta Piechowice 
uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Piechowice 
na 2010 rok. Okres dwóch miesięcy poprze-
dzających uchwalenie budżetu wypełniony był 
licznymi dyskusjami i analizami, dokonywa-
niem trudnych wyborów.

W wyniku tych działań skonstruowany zo-
stał budżet, którego dochody kształtują się na 
poziomie 14 823 299 zł, a wydatki na poziomie 
19 154 452 zł. Z tych kwot dochody bieżące 
to 13 206 910 zł, a wydatki bieżące to kwota 
15 495 928 zł. Powstały deficyt sfinansowany 
zostanie przychodami z kredytów i pożyczek, 
w tym na realizację zadań z udziałem środków 
pochodzących z budżetu UE.

Wysokość dochodów 2010 roku  zaplano-
wana została na poziomie 95,42% w stosun-
ku do przewidywanego wykonania dochodów 
2009 roku. Istotny wpływ na ten stan ma znacz-
ne obniżenie dochodów z tytułu udziałów gmi-
ny w podatku dochodowym osób fizycznych o 
blisko 700 000 zł w stosunku do przewidywane-
go wykonania 2009 roku, czyli o 19,73% . 

Zmniejszeniu uległy także planowane wpły-
wy z tytułu podatku od czynności cywilnopraw-
nych o 12,89%, opłaty skarbowej o 10,71%, 
wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych o 13,64%, bardzo niewielki, bo 
1,79% planowany jest wzrost subwencji oświa-
towej.

Nie  wzrośnie dotacja celowa na zadania 
własne i zlecone gminie z zakresu opieki spo-
łecznej.

Struktura wydatków według działów klasyfi-
kacji budżetowej przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo 370 zł
Wydatek w wysokości 370 zł, będący obo-

wiązkową wpłatę Gminy na rzecz Izby Rolni-
czej w wysokości 2% planowanych wpływów z 
tytułu podatku rolnego.

Transport i łączność 1 354 000 zł
W ramach tego działu zaplanowano takie 

wydatki jak:
– lokalny transport zbiorowy 489 000 zł,
– wkład własny w remont chodników przy ul. 

Żymierskiego 60 000 zł,
– wydatki na bieżące utrzymanie dróg oraz re-

monty parkingów i chodników miejskich 
 545 000 zł,

 – wkład własny w usuwanie skutków klęsk ży-
wiołowych 260.000 zł.
Turystyka 1 005 742 zł
W dziale tym zaplanowane zostały wydatki 

na organizacje Rajdu Piechotka, budowę Punk-
tu Informacji Turystycznej wraz z bazą konfe-
rencyjno-noclegową zlokalizowanych na stadio-
nie miejskim oraz  organizację Kryształowego 
Weekendu. Środki te zostaną wydatkowane 
pod warunkiem uzyskania środków z budżetu 
Unii Europejskiej na realizację projektów opra-
cowanych i złożonych przez Piechowice.

Gospodarka mieszkaniowa 327 500 zł
Zadania,  które przyjęto do realizacji w ra-

mach tego działu to przygotowanie nierucho-
mości do sprzedaży, koszty zarządzania zaso-
bami komunalnymi i remonty w nieruchomo-
ściach komunalnych.

Działalność usługowa 224 000 zł
W tym zakresie realizowane będą zada-

nia związane ze sporządzaniem planów zago-
spodarowania przestrzennego i utrzymanie 
cmentarza komunalnego. 

Administracja Publiczna 2 769 656 zł
Środki finansowe w tym dziale przeznaczo-

ne zostaną na:
– koszty działalności Rady Miasta  155 593 zł,
– koszty działalności Urzędu Miasta  2 393 564 zł,   
– realizację zadań z zakresu administracji rzą-

dowej 49 377 zł,
–  działania promocyjne miasta Piechowice 

 44 500 zł,

Budżet Miasta Piechowice na 2010 rok
–  składki wynikające z członkostwa w Związku 

Gmin Karkonoskich i Euroregionie Nysa    
 22 561 zł,

–  dofinansowane do imprez miejskich  
 32 061 zł,

– realizację projektu propagującego tradycje 
Miast Piechowice i Upice   72 000 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej 1 144 zł 
Wydatek w wysokości 1 144 zł przeznaczony 

jest na bieżące prowadzenie rejestru wyborców 
i finansowany z otrzymanej dotacji celowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona prze-
ciwpożarowa 2 014 515 zł

Zadania, które zostały przyjęte do realiza-
cji, to:
– zakup godzin patroli policji  15 000 zł,
– koszty funkcjonowania OSP 75 500 zł,
– obrona cywilna przy udziale dotacji celowej
   1 000 zł,
– partycypacja w kosztach utrzymanie Straży 

Miejskiej 45 600 zł,
– „Tworzenie zintegrowanych polsko-czeskich 

struktur współpracy w zakresie zapobiega-
nia i usuwania skutków klęsk żywiołowych 
w pasie transgranicznym” realizowane w ra-
mach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpo-
spoilita Polska na lata 2007-2013, priorytet 
Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, 
ochrona środowiska i profilaktyka zagrożeń. 
Projekt realizowany przy współudziale środ-
ków pochodzących z UE 1 037 415 zł,

– „Przeciwpowodziowy oraz prewencyjno infor-
macyjny system na obszarze pogranicza cze-
sko-polskiego” projekt, który będzie zrealizo-
wany pod warunkiem uzyskania pozytywnej 
opinii komitetu oceniającego i pozyskaniu 
środków z budżetu UE 840 000 zł.
Dochody od osób prawnych i innych oraz wy-

datki związane z ich poborem 5 000 zł to wydat-
ki ponoszone w związku z egzekucją tych na-
leżności.

Obsługa długu publicznego 207 180 zł
W rozdziale tym zaplanowane zostały wy-

datki na uregulowanie odsetek od zaciągnię-
tych kredytów i pożyczek.  

Rezerwa celowa przeznaczona na wydatki 
związane z zarządzaniem kryzysowym w wyso-
kości 20 000 zł

Rezerwa ogólna w wysokości 20 000 zł
Oświata i wychowanie 4 609 203 zł
Wydatki zaplanowane do realizacji w tym 

dziale to:
– Szkoła Podstawowa 1 827 733 zł,
– Gimnazjum 1 160 759 zł,
– dowożenie uczniów do szkół 14 000 zł,
– przedszkola 1 585 807 zł,
– dokształcanie nauczycieli20 904 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza 151 975 zł
Zaplanowane w tym dziale środki przezna-

czone są na wynagrodzenia wraz z pochod-
nymi nauczycieli zatrudnionych na świetlicy 
funkcjonującej przy szkolnej podstawowej.

Ochrona zdrowia 95 000 zł
Ze środków zaplanowanych w tym dziale 

realizowane są zadania z zakresu profilakty-
ki i rozwiązywania problemów alkoholowych, 
przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w 
rodzinie. Środki na ten cel pochodzą z opłat 
za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Pomoc społeczna 2 539 900 zł
Zadania w zakresie pomocy społecznej 

obejmują:
–  kierowanie osób potrzebujących do domów 

opieki społecznej 50 000 zł,
– świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, za-

liczka alimentacyjna oraz inne dodatki  1 
352.000 zł,

– składki na ubezpieczenia zdrowotne osób 

pobierających świadczenia z opieki społecz-
nej 24 700 zł,

–  zasiłki i pomoc w naturze 319 000 zł,
–  dodatki mieszkaniowe 60 000 zł,
–  zasiłki stałe 205 000 zł,
–  funkcjonowanie ośrodka pomocy społecz-

nej 379 200 zł,
–  usługi opiekuńcze 50 000 zł,
–  dożywianie dzieci w szkołach, posiłek dla 

potrzebujących 100 000 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środo-

wiska 3 316 317 zł
Zadania inwestycyjne, przyjęte w tej dzie-

dzinie do realizacji przedstawiają się następu-
jąco:
–  budowa  wodociągu kanalizacji sanitarnej w 

ulicy Prusa 931 384 zł,
–  dokumentacja na kanalizację i wodociąg na Osie-

dlu Młodych i w ul. Potok Rudnika 24 190 zł,
– dokumentacja techniczna do realizacji za-

dania inwestycyjnego pod nazwą „Karkono-
ski System Kanalizacji Sanitarnej,

–  modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ka-
nalizacyjnego Gminy Piechowice” 38 600 zł,

– udział w budowie wysypiska śmieci w Ścię-
gnach 60 000 zł,

oraz wydatki bieżące w wysokości  2 262 143 zł,
w tym między innymi:
– dopłata do ceny 1 m3  ścieków i wody     

1 200 000 zł,   
– oświetlenie ulic i placów – utrzymanie, re-

monty, budowa nowych punktów 422 000 zł
– oczyszczanie miasta (letnie i zimowe utrzy-

manie ulic) 355 000 zł,
– utrzymanie zieleni i skwerów w mieście 180 000 zł,
– utrzymanie i rozbudowa placów zabaw 40 143 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
283 000 zł

W dziale tym zaplanowane zostały dotacje na 
działalność samorządowych instytucji kultury:
– Piechowicki Ośrodek Kultury 250 000 zł,
– biblioteka  33 000 zł.

Kultura fizyczna i sport 209 950 zł
Środki finansowane, jakie zostały zaplano-

wane na 2010 r. przeznaczone zostaną na: 
– bieżące utrzymanie stadionu i boiska ”OR-

LIK” 70 000 zł,
–  zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej 

i sportu w mieście, w tym przy udziale orga-
nizacji pozarządowych 111 000 zł,

–  realizacje zadań upowszechniania kultu-
ry fizycznej wśród dzieci przy współudziale   
środków zewnętrznych 28 950 zł.
Rachunek dochodów własnych
Przy Szkole Podstawowej nr 1 funkcjonu-

je rachunek dochodów własnych. Głównym 
źródłem przychodów są wpływy za korzysta-
nie z Hali Sportowej. Środki te przeznaczone 
będą na bieżące utrzymanie oraz doposażenie 
obiektu. Przychody i wydatki na 2010 rok skal-
kulowane zostały w wysokości 52 520 zł.

Plan przychodów i wydatków Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przyjęty został na poziomie 45 050 zł.

W 2010 roku planowana jest spłata rat kre-
dytów w wysokości 814 333 zł oraz spłata rat 
pożyczek w kwocie 566 000 zł.

Wykonanie budżetu Miasta Piechowice na 
2010 rok zależy w znacznej mierze od kondycji 
ekonomicznej naszych mieszkańców i działa-
jących na naszym terenie zakładów prowadzą-
cych działalność gospodarczą.

Skarbnik Alicja Pawnuk

Rada Miasta przyjęła budżet 10 głosami 
„za”, 1 „wstrzymującym się” (Lech Rębisz) 
oraz 4 głosami „przeciw” (A. Ejnik, I. Ha-
siec, R. Mazur, P. Zackiewicz) 
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Przestępczość 
Według statystyk, w pierwszych 10 

miesiącach 2009 roku w Piechowicach 
miało miejsce 421 interwencji policyj-
nych, ale zaistniało tylko 61 zdarzeń 
kryminalnych (czyli 1-2 zdarzenia w ty-
godniu). Najwięcej było kradzieży z wła-
maniem (28, w tym seria włamań do 
14 samochodów w kwietniu) i kradzie-
ży bez włamania (16). Z innych prze-
stępstw: 12 osób prowadziło pojazd po 
alkoholu, 4 kradzieże pojazdów, 4 posia-
dania narkotyków i 1 rozbój. Z danych 
tych wynika, że nie było w tym okresie 
ani jednej bójki czy pobicia. Jeśli zauwa-
żymy jakieś zdarzenie kryminalne, to 
trzeba powiadomić o nim policję, aby 
przestępcy nie czuli się bezkarni.

Orkiestra zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-

cy już po raz czwarty zagrała w Piecho-
wicach. Koncert dla dorosłych i dzieci 
zorganizowano w Piechowickim Ośrod-
ku Kultury. Gospodarzem imprezy był 
zespół Szklarki, a wystąpiły również inne 
zespoły. Podczas aukcji licytowano przed-
mioty zgromadzone specjalnie na tą oka-
zję. Przygotowano również poczęstunek z 
domowych wyrobów i wypieków. W tym 
roku zbierano pieniądze dla dzieci z cho-
robami onkologicznymi. Szczegółowa re-
lacja na stronie www.piechowice.pl.

Miejskie nieruchomości prawie 
wszystkie już w księgach wieczystych 

Z 1050 miejskich działek (w tym 
drogi oraz działki w użytkowaniu wie-
czystym) aż 1042 mają już założone 
księgi wieczyste, zgodnie z wymogami 
nowej ustawy. To dobry wynik na tle 
innych gmin. W ostatnich miesiącach 
założono 266 nowych ksiąg i sprosto-
wano 108 dotychczasowych. Trwają za-
biegi o uzyskanie informacji ze Staro-
stwa potrzebnych do ujawnienia pozo-
stałych 8 działek. 

Nie będzie odszkodowań
Z uwagi na pisma, które mieszkańcy 

kierowali w ostatnim czasie do Urzędu 
Miasta z prośbą o wypłatę odszkodowa-
nia z powodu bezprawnego wybudowa-
nia zakładu „Ceramika Marconii”, pra-
gniemy poinformować, że Prokuratura 
Rejonowa w Jeleniej Górze po zapozna-
niu się z protokołem pokontrolnym Ko-
misji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowi-
ce - z kontroli problemowej procesu po-
wstawania Ceramiki Marconii – odmówi-
ła wszczęcia śledztwa w tej sprawie uzna-
jąc, że czyn nie zawiera znamion czynu 
zabronionego zgodnie z art. 17 § 1 pkt 
2 kpk. W związku z powyższym roszcze-
nia mieszkańców w stosunku do Urzędu 
Miasta są bezzasadne.
Przewodnicząca Rady Miasta Piechowice

Halina Wieczorek

Kryształowy Weekend to piechowickie 
święto miasta – od dwóch lat festyn dla 
mieszkańców i turystów, z każdym rokiem  
jest lepszy!

Termin tegorocznej imprezy to 2– 4 
lipca. Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków unijnych (RPO KL). Główne atrakcje 
Kryształowego Weekendu nawiązują do 
szklarskich tradycji Piechowic:

– Kryształowe Głosy – koncert muzy-
ki operetkowej. Niekoniecznie głosy, od 
których pękają szklanki. 

– Jeśli ktoś nie lubi operetki, proponu-
jemy piechowickie zespoły młodzieżowe, 
orkiestrę dętą oraz gwiazdę wieczoru – ze-
spół DE MONO.

Znane są szczegóły Kryształowego Weekendu
– Do zobaczenia: Ballada o szkle, czy-

li coroczna wystawa nowinek prezentowa-
nych przez artystów szkła i kryształu 

– Noc Ognia i Lawy, między innymi 
twórcze dmuchanie szkła w piecu hutni-
czym na ulicy, teatr ognia i ogniste labo-
ratorium, wszystko do zobaczenia i po-
uczestniczenia, ale niekoniecznie do do-
tknięcia 

– Wróżby z Kryształowej Kuli– działa-
nia parateatralne dla  dzieci 

– Wycieczka „Szklarskim Szlakiem po 
Piechowicach” – tajemnice miasta dla tu-
tejszych i przyjezdnych 

– Nocny Pokaz Laserów przecinają-
cych niebo z precyzją grawera. 

 Jak co roku słów kilka na temat od-
śnieżania gminy Piechowice. Postaram 
się przedstawić obowiązki, jakie ciążą na 
gminie oraz  koszty wynikające z utrzy-
mania zimowego dróg gminnych i chod-
ników.

Na wstępie przypomnienie o kolejno-
ści odśnieżania dróg gminnych.

I – Drogi na trasie linii komunikacji 
miejskiej nr 9 i 13 tj.  – ulice  Świerczew-
skiego, Tysiąclecia, Cmentarna, Szkolna, 
Mickiewicza, 1-go Maja i Zawadzkiego.

II – Pozostałe drogi, odśnieżane z 
mniejszą częstotliwością niż ulice wyżej 
wymienione

Drogi osiedla Michałowice, Górzy-
niec i Piastów ze względu na trudny gór-
ski teren są odśnieżane na równi z ulica-
mi pierwszej kolejności.

 Zakład Usług Komunalnych na 
okres zimy wprowadził pracę zmiano-
wą, w chwili obecnej pracujemy  na dwie 
zmiany. Pierwsza zmiana zaczyna pracę 
już o godzinie 03.00 i według planu wy-
rusza na miasto, by możliwie najlepiej 
przygotować (odśnieżyć, posypać) ulice 
i chodniki.  Odśnieżanie chodników za-
czyna  się w nocy traktorkiem lub za po-
mocą  dostosowanej do tego koparki  z 
pługiem.

W pracach przy odśnieżaniu chod-
ników bierze udział  sześciu pracowni-
ków zatrudnionych przez Urząd Mia-
sta w ramach prac publicznych. Do ich 
zadań  należy utrzymanie w należytym 
stanie kładek na Kamiennej, przystan-
ków autobusowych i chodników publicz-
nych. Są również angażowani do prac w 
tych miejscach, gdzie nie ma możliwości 
wjechania sprzętem ( ul. Wczasowa, ul. 
Nadrzeczna 11-14, ul. Słowackiego ) i 
cała praca odbywa się ręcznie. 

Niestety, prawidłowe  odśnieżanie 
ulic Żymierskiego, 22-Lipca, Mickiewi-
cza utrudniają pozostawiane na noc na 
chodnikach lub wzdłuż ulic samochody. 

 Przypominamy również,  iż odśnieża-

Uciążliwa zima trzyma

nie chodników znajdujących się przy po-
sesjach prywatnych należy do właścicieli 
tych posesji (patrz uchwała o utrzymaniu 
porządku i  czystości na terenie gminy).

W wielu miejscach zostały postawione 
pojemniki z przygotowaną mieszanką 
piachu i soli drogowej, które są również 
do dyspozycji mieszkańców.

Koszt jednego dnia odśnieżania wy-
nosi od 3980,00zł.  do 5.650,00 zł. w za-
leżności od wielkości opadu oraz użytej 
ilości soli drogowej i piachu. Jak widzi-
my w zależności od aury – okres zimo-
wy generuje wysokie koszty w budżecie 
miasta.

 Zmniejszyły się natomiast koszty 
utrzymania sprzętu, w wyniku zakupu 
nowego ciągnika Zetor Plus oraz wy-
wrotki Mercedes. Władze miasta stara-
ją się sukcesywnie wymieniać stary, nie-
sprawny sprzęt na nowy,  tak aby potrze-
by miasta w zakresie działalności komu-
nalnej były jak najlepiej realizowane

 Trwająca zima pokazała, że pracow-
nicy Zakładu Usług Komunalnych wy-
wiązują się ze swoich obowiązków najle-
piej jak to jest możliwe, co znajduje od-
zwierciedlenie m.in .w podziękowaniach 
mieszkańców. Niezadowolonych z usług 
ZUK zapewniam, że dołożymy wszelkich 
starań, aby praca nasza była w dalszym 
ciągu jak najlepiej wykonywana i służyła 
dobru  miasta i jego mieszkańców. 

Teresa Kupczyńska kierownik ZUK

Strażacy OSP pomagają podczas zimy
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• Gminny program profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii i przemocy w rodzinie

Program przedstawia m.in. diagnozę proble-
mów uzależnień sporządzoną na podstawie an-
kiet wśród dzieci, zadania do realizacji oraz spo-
sób realizowania i koordynowania Programu na 
terenie gminy. Głównym realizatorem Progra-
mu będzie Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Nar-
komanii, na działania w tym zakresie planuje się 
kwotę 95 tys. zł.

Uchwała nr 276/XLVII/09 z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego programu 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzi-
nie w Gminie Miejskiej Piechowice na 2010 rok.

• Cennik opłat za usługi komunalne świadczone 
przez Zakład Usług Komunalnych

Zaktualizowano ceny do obecnie stosowa-
nych na rynku budowlano-usługowym (wg tzw. 
SEKOCENBUD). Ceny będą stosowane do 
mieszkańców zainteresowanych np. wynajmem 
pracowników czy sprzętu znajdujących się w dys-
pozycji ZUK.

Uchwała nr 277/XLVII/09 z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie ustalenia cennika za usługi komu-
nalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone 
przez Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach.

• Wieloletni program gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Miejskiej Piechowice w la-
tach 2010-2015

Program obejmuje w m.in. prognozę doty-
czącą wielkości oraz stanu technicznego zaso-
bu mieszkaniowego gminy w poszczególnych 
latach, analizę potrzeb oraz plan remontów i 
modernizacji,  planowaną sprzedaż lokali w po-
szczególnych latach, zasady polityki czynszowej, 
sposób i zasady zarządzania lokalami oraz pla-
nowaną sprzedaż lokali. Gmina posiada obec-
nie 309 lokali mieszkalnych i planuje je sprzeda-
wać po 10 lokali rocznie.

Uchwała nr 278/XLVII/09 z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego progra-
mu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Miejskiej Piechowice w latach 2010-2015”.

• Wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa dro-
gowego

Nowe, wyższe stawki zapobiegną dającemu 
się obecnie zauważyć przeciąganiu prac niezwią-
zanych z drogami (np. przyłącza) i przekopom, 
które powodują dewastację jezdni czy chodnika. 
Jednocześnie pas drogowy zostanie ochroniony 
przed nadmiernym wykorzystywaniem go na cele 
reklamowe. Reklamy, zwłaszcza podświetlane, 
rozpraszają kierowców i mogą pojawiać się w pa-
sie drogowym raczej wyjątkowo.

Uchwała nr 279/XLVII/09 z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 
za zajęcie pasa drogowego.

• Regulamin korzystania z kompleksu boisk spor-
towych „Moje Boisko – Orlik 2012”

Regulamin określa krąg osób uprawnionych 
do korzystania Orlika, ramy czasowe, rolę zarzą-
dzającego lub instruktora sportu oraz zakazy 
obowiązujące użytkowników.

Uchwała nr 280/XLVII/09 z dnia 30 grudnia 
2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzysta-
nia z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Or-
lik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Piechowi-
cach przy ul. Szkolnej 6.

• Budżet gminy na 2010 rok
O budżecie piszemy na str. 3.
Uchwała nr 281/XLVII/09 z dnia 30 grudnia 

2009 r. Uchwała Budżetowa na rok 2010 Gminy 
Miejskiej Piechowice.

Oprac. BRM, mkam

Radauchwaliła...

Na Noworocznym Spotka-
niu Ludzi Sztuki, Biznesu i 
Aktywności Społecznej przy-
znano Piechowickie Kryszta-
ły za rok 2009. Decyzją Ka-
pituły to nowe honorowe 
wyróżnienie przyznano – w 
kategorii Człowiek Roku – 
Panu Januszowi Brylińskie-
mu, Prezesowi Wepa Profes-
sional Piechowice S.A., – w 
kategorii Wydarzenie Roku 
– całorocznej sportowej akty-
wizacji miasta, statuetkę ode-
brali Pani Ewelina Jedziniak 
i Pan Jacek Kamiński – w ka-
tegorii Obiekt Roku – no-
wootwartemu Orlikowi, wyróżnienie 
odebrał w imieniu Rady Miasta jej wi-
ceprzewodniczący Daniel Potkański.  

W spotkaniu uczestniczyli posło-
wie M. Zawiła i M. Machałek, samo-
rządowcy z wicemarszałkiem J. Łuż-
niakiem na czele, dyrektorzy instytu-
cji i przedsiębiorcy współpracujący z 
gminą, artyści, społecznicy, sportow-
cy, osobistości piechowickie, w tym 
honorowi obywatele – w sumie kil-

Janusz Bryliński – Prezes Wepy
człowiekiem roku

kadziesiąt osób, których działalność 
daje się zauważyć w naszym mieście. 
Spotkanie relacjonowały media: No-
winy Jeleniogórskie oraz Jelonka. 

Relacje prasowe ze spotkania:

http://www.nj24.pl/index.php?op-
tion=com_content&task=view&i-
d=5882&Itemid=138

http://www.jelonka.com/news,sin-
gle,init,article,25411

zł to najwyższy koszt jednego dnia odśnieżania 
Piechowic. Kwota zmniejsza się do 3980 zł w 
zależności od wielkości opadu oraz potrzebnej 
soli drogowej i piachu. Więcej na str. 4.5650L ICZBA 

NUMERU

11 stycznia rano do groźnego pożaru doszło w Górzyńcu. Zapaliło się jedno 
z mieszkań w jednym z wielorodzinnych bloków. Na miejscu działali strażacy 
z piechowickiej jednostki OSP, którzy pojawili się jako pierwsi. Akcja trwała 3 
godziny. Ewakuowano ok. 25 osób. Nikomu nic się nie stało. Spaliła się duża 
część mieszkania, w którym pojawiły się płomienie. Przyczynę pożaru badają 
specjaliści. Klub radnych w składzie: Ewa Szmel, Halina Ciepiela, Leszek Ma-
raś, Daniel Potkański, Jacek Kamiński przekazali 1000 zł dla Państwa Jugo, któ-
rzy ucierpieli w pożarze.

Pożar w Górzyńcu

Nagrodę odbierają Jacek Kamiński i Ewelina Jedziniak
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Minął rok 2009 – Wydarzenia

„Kryształowy Weekend” pod patronatem przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzego Pokoja - jedna z im-
prez Dni Dolnego Śląska- przyciągnął mimo deszczowej pogody  wielu mieszkańców Piechowic i turystów. Impreza ta na stałe we-
szła do kalendarza imprez miejskich i w roku 2009 uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych.

Szeroka propozycja imprez w kalendarzu miejskim od sportowo-rekreacyjnych po  wernisaże i Festiwal Muzyki Teatralnej. Ogó-
łem czterdzieści wydarzeń.

Otwarcie W POK galerii „Cztery Pory 
Roku”, organizacja wernisaży dla pie-
chowickich twórców i ich promocja w 
Książnicy Karkonoskiej.

„Piechowice-Upice przekraczamy gra-
nice” – owocna współpraca z czeską gmi-
ną Upice, pozyskanie środków unijnych 
z EWT.

Intensywna 
promocja mia-
sta od pamiąt-
kowych gadże-
tów po udział 
w targach tury-
stycznych,  pre-
zentacje mia-
sta w mediach,  
szkolenie prze-
wodników su-
deckich, opra-
cowanie logo 
Miasta.
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Minął rok 2009 – Zmiany

Na zniszczonym asfaltowym boisku szkolnym powstał 
nowoczesny kompleks sportowy Orlik za kwotę 1 303 422 
zł. 637 422 zł wyłożyło na ten cel miasto.

Pierwszy z prawdziwego zdarzenia parking w mieście powstał na za-
niedbanym błotnistym placu przy ul. Szklarskiej, zadanie zostało dofi-
nansowane w 80% z MSWiA

Kilka zniszczonych ulic uzyskało nową nawierzchnię i bezpieczne 
chodniki, 80% kosztów pokryło MSWiA

Na ogrodzonym placu zabaw atestowane drewniane 
konstrukcje zastąpiły nieestetyczne i niebezpieczne meta-
lowe urządzenia, a w czterech innych punktach miasta 
ustawiono nowe urządzenia do zabawy.

Uporządkowano park w centrum, powróciły 
tu ławki i kosze na śmieci, zadbano o otoczenie 
zabytkowego cisaStary sprzęt w ZUK sukcesywnie zastępowano nowym
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Panie Robercie, jest pan rodowi-
tym piechowiczaninem?

Tak, od dziecka mieszkałem w Pie-
chowicach. Tutaj spędziłem lata swo-
jego dzieciństwa, mam tutaj mieszka-
nie, cały czas jestem związany z Pie-
chowicami, chociaż obecnie miesz-
kam w Jeleniej Górze. Mam tu rodzi-
nę i bagaż wspomnień. 

Jak długo uprawia Pan kulturysty-
kę?

Zaczęło się w 7. klasie szkoły pod-
stawowej. Pamiętam jak na początku  
ćwiczyliśmy w piwnicy przy ul. Szkol-
nej. Mieliśmy fajną ekipę chłopaków.

Jak ocenia Pan miniony 2009 rok 
pod względem dokonań i formy?

W 2009 roku zdobyłem 11. miejsce 
na świecie w kategorii Masters czy-
li w przedziale wiekowym 40-49 lat. 
Patrząc z perspektywy nawet jak wy-
nik jest dobry, mam zawsze ambicje 
na coś więcej, mówiąc wprost mam 
ogromny apetyt na Mistrza Świata. 

 Największy Pana  sukces?
Poza żoną i dziećmi 6. miejsce w 

Europie w 2008 roku w Budapeszcie.
Wielokrotnie na krajowych i mię-

dzynarodowych zawodach zdobywał 
Pan czołowe lokaty…

Byłem v-ce Mistrzem Polski 3 razy 
z rzędu, wielokrotnie startowałem na 
Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach 
Europy i w różnych zawodach kultu-
rystyki.

Co jest dla Pana najtrudniejsze w 
tym sporcie?

Najtrudniejsze z mojego punk-
tu widzenia są pokusy dnia codzien-
nego. Ścisłe przestrzeganie diety na-
rzuca pewne ograniczenia co do po-
karmów, które można spożywać. Wy-
obraź sobie, że jedziesz do rodziny, 
częstują Cię sernikiem, na który masz 
ogromną ochotę, ale wiesz że nie mo-
żesz go ruszyć, bo zburzysz budowaną 
wcześniej przemianę materii. Zjesz 
coś niedozwolonego i to co budowa-
łeś przez jakiś okres czasu, nagle za-
burzasz. A pewne pyszności napraw-
dę kuszą…

Na czym przede wszystkim opiera 
się dieta w kulturystyce?

Długo tutaj mógłbym opowiadać, 
w skrócie sprowadza się do spożywa-
nia naturalnych pokarmów, niektó-

Najsilniejszy w mieście

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

Z Robertem Winogrodzkim, rodowitym  piechowiczaninem, 
wicemistrzem Polski, 6. człowiekiem w Europie i 11. na świecie 
w kulturystyce w kategorii Masters rozmawia Radek Bieniek

rych w ogóle nie możesz jeść, albo 
jeśli to w śladowej ilości. Nie można 
dopuścić do odkładania tkanki tłusz-
czowej, więc siłą rzeczy pewne pokar-
my trzeba odpuścić. Ryż, mięso, biały 
chudy ser to przede wszystkim moje 
menu, unikam pokarmów przetwo-
rzonych.

No właśnie, przy takiej diecie żona 
ma z Panem  „urwanie głowy” w kuch-
ni?

Z uwagi, że żona ma dla kogo go-
tować, bo mam pokaźną gromadkę 
dzieci, nie wymuszam na niej, aby 
gotowała specjalnie dla mnie – choć 
oczywiście zna moje nawyki żywienio-
we i przyzwyczajenia  – sam przygoto-
wuję swoje posiłki.

Jak często Pan ćwiczy?
W moim przypadku jest to 4-5 razy 

w tygodniu po około jednej godzinie, 
w zależności do partii mięśniowej.

Od pewnego czasu kulturystyka 
przestaje być sportem – przepraszam 
za wyrażenie „mutantow”…

Zgadza się, od 3 lat istnieje kultu-
rystyka klasyczna i dobrze, że poja-
wiła się i rozwija ta tendencja. Tutaj 
kładzie się nacisk na piękno ciała, na 
stosunek wagi do wzrostu, to wyelimi-
nowało wielu nieproporcjonalnych 
zawodników, choć oni mają swoje za-
wody i kategorie również. W pewnym 
momencie kulturystyka faktycznie za-
częła iść nie w piękno, lecz w masę, 
na szczęście kulturystyka klasyczna to 
zmienia i jest  bardziej uczciwe.

W jakim klubie Pan jest zrzeszo-
ny?

Moim klubem jest PACO Lublin, 
którego prezesem jest świetny czło-
wiek, który pomaga mi w przygotowa-
niach do wielu imprez – Andrzej Sta-
chura.

Dzieci podzielają Pana pasję do 
kulturystyki?

Raczej mają swoje zainteresowania 
związane z filmem, informatyką, pił-
ką, gitarą i innymi hobby. Tylko mój 
syn Robert amatorsko trenuje kultu-
rystykę.

A Piechowice – lubi Pan to miej-
sce?

Piechowice wywołują u mnie 
ogromny sentyment, tutaj wszakże 
spędziłem najpiękniejsze lata mojego 

życia. Mam tu masę wspomnień – jak 
chociażby chodzenie na czereśniowy 
szaber na Gwoździa. Marek Marczuk, 
nieżyjący już Witek Smaruj, wielu 
kolegów i przyjaciół. Zawsze ilekroć 
wjeżdżam do Piechowic sentyment 
do tego miejsca wraca jak bumerang.

Robert Winogrodzki z Richardem Gaspari – 
człowiekiem legendą światowej kulturystyki

Robert Winogrodzki – 48 lat, ma 
żonę, 6 synów i córkę.  Laureat wielu 
zawodów o randze krajowej, europej-
skiej i światowej w kulturystyce. Zawo-
dowo prowadzi biznes z częściami sa-
mochodowymi w Jeleniej Górze.

ROBERT WINOGRODzKI
2003 World Amateur Champion-

ships – IFBB, Masters Heavy-
Weight, – 14 miejsce

2006 World Amateur Championships 
– IFBB, Masters 40+ Heavy-
Weight, – 13 miejsce

2007 European Amateur Champi-
onships – IFBB, Masters 40+ 
HeavyWeight,–  7 miejsce 
World Amateur Championships 
– IFBB, Masters 40+ Heavy-
Weight, – 13 miejsce

2008 European Amateur Champi-
onships – IFBB, Masters 40+ 
HeavyWeight, – 6 miejsce

2009 World Amateur Championships 
– IFBB, Masters 40+ Light-
HeavyWeight, – 11 miejsce

Źródło: http://www.musclememory.com/
show.php?a=Winogrodzki,+Robert
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31 stycznia Genowefa Wysocka z 
Górzyńca będzie obchodziła setne uro-
dziny. Ma dwójkę dzieci, czwórkę wnu-
ków i czwórkę prawnuków. Jest jedną z 
najstarszych mieszkanek Piechowic.

Do Górzyńca przyjechała w 1964 
roku razem z mężem Edwardem z 
Kluczborka (woj. opolskie). Wcześniej 
zamieszkała tu już ich córka. Pani Ge-
nowefa pracowała w miejscowej papier-
ni, a jej mąż na budowach (stawiał m.in. 
bloki przy ul. Szkolnej). Po pewnym 
czasie ich córka wyjechała do USA. 

W Piechowicach Wysoccy pojawili się w 1964 r.

Pani Genowefa mieszka razem z synową Adelą i wnukiem Dariuszem

Stulatka z Górzyńca
W 1970 r. pani Genowefa przeszła 

na emeryturę. W 1989 r. zmarł jej mąż 
Edward. Od siedmiu lat mieszka z 
wnukiem Darkiem i synową Adelą. Od 
ok. 3 lat nie wychodzi już na dwór, bo-
wiem pogorszyło się jej zdrowie.

Przez całe życie nie musiała chodzić 
do lekarza, wystarczały czasem tabletki 
przeciwbólowe. Dziś ma jedynie miaż-
dżycę nóg, co utrudnia chodzenie - 
mówi Adela Wysocka.

Do tego dochodzą kłopoty z niedo-
słyszeniem i niedowidzeniem. Pani Ge-
nowefa lubi jeść nabiał i zupę mleczną. Je chleb z masłem i zupy. Latem ogór-

ki i gruszki. Jeszcze niedawno lubiła 
kawę wypić. Czasami siada przy oknie i 
pozdrawia przechodzących ulicą. 

Z okazji urodzin pani Genowefy 
wybiera się do niej delegacja Urzędu 
Miasta z burmistrzem Zofią Grabias-
Baranowską na czele, z kwiatami i li-
stem gratulacyjnym.

Piechowickie 
kolędowanie

Dzieci z Przedszkoli Samorządo-
wych nr 1 i 2, grupy wokalne „s-POK-
oo” i „Szklarki” z Piechowickiego 
Ośrodka Kultury, chór parafialny 
„Harfa”, solistki: Andżelika Soliło, 
Natalia Lis i Magdalena Szyłejko dali 
popis swoich możliwości wokalnych 
zapraszając 17 stycznia  piechowiczan 
do wspólnego kolędowania w koście-
le pw. Św. Antoniego. Licznie zgro-
madzeni wtórowali wykonawcom, co 
stworzyło niepowtarzalną atmosferę i 
wspólnotę duchową obecnych. Śpie-
wano najpiękniejsze kolędy i pastorał-
ki polskie, oklaskom nie było końca, 
a nad wszystkim czuwał ks. Proboszcz 
Ryszard Soroka, który ufundował wy-
stępującym pamiątkowe statuetki i ser-
decznie podziękował za wkład w przy-
gotowanie tej wyjątkowej uroczystości.     
Organizatorzy są pewni, że „Nasze ko-
lędowanie” wejdzie na stałe do kalen-
darza imprez miejskich i  corocznie 
dostarczać będzie mieszkańcom Pie-
chowic wiele wzruszających przeżyć.

Piechowiczanie razem
Partnerstwo „Piechowiczanie razem” 

przygotowują wydawnictwo o zacnych 
nieżyjących Piechowiczaninach. Osoby 
zainteresowane przekazaniem cieka-
wych informacji (wspomnienia, aneg-
doty, ciekawe przeżycia) prosimy o skła-
danie ich w MOPS lub w biurze Rady 
Miasta Piechowice. Redaktorem tego 
wydawnictwa będzie zdzisław Gasz.

Likwidacja stowarzyszenia
Podaje się do publicznej wiadomości, 

że na podstawie postanowienia Sądu Rejo-
nowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wro-
cławiu – IX Wydział Gospodarczy Krajo-
wego Rejestru Sądowego Sygnatura spra-
wy WR.IX NS-REJ.KRS/014858/09/939 z 
dnia 22 grudnia 2009 r. wszczęta została 
likwidacja Stowarzyszenia Rozwoju Tury-
styki i Promocji Piechowic, z siedzibą w 
Piechowickim Ośrodku Kultury,  ul. Ży-
mierskiego 53, 58-573 Piechowice. Likwi-
datorem stowarzyszenia ustanowiona zo-
stała Agata Mazur.

Ogłoszenie
Burmistrz Miasta Piechowice działając 

na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 
8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 
z późn. zm.) oraz art. 35 ust.1 ustawy o go-
spodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 
261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.) in-
formuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Pie-
chowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprze-

daży pod numerami RG-7125/1/10. 
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzier-

żawy pod numerami RG-72243/1/10.
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WYJAZDY  SPOD  SP1:WYJAZDY  SPOD  SP1:WYJAZDY  SPOD  SP1:WYJAZDY  SPOD  SP1:    
PONIEDZIAŁEK I ŚRODA PONIEDZIAŁEK I ŚRODA PONIEDZIAŁEK I ŚRODA PONIEDZIAŁEK I ŚRODA OD OD OD OD 14:45 14:45 14:45 14:45 ––––    DO DO DO DO 17:00 17:00 17:00 17:00     

SOBOTA SOBOTA SOBOTA SOBOTA OD OD OD OD 9:00 9:00 9:00 9:00 ––––    DO DO DO DO 12:0012:0012:0012:00    

    

WEŹ UDZIAŁ 
W PROGRAMIE 

ZAPRASZAMY
PRZEZ OKRES ZIMOWY 
(STYCZEŃ – MARZEC) 
NA NARTY BIEGOWE DO 

JAKUSZYC

Zajęcia pod Patronatem Urzędu Miasta Piechowice 
Odpowiedzialny za realizacje UKS KROKUS przy SP1 

Tel. Kontaktowy. 

505375770

Maracana najlepsza
Pewne zwycięstwo w nowym roku w pierwszym meczu 

zanotowali piłkarze Maracany Piechowice w rozgrywkach 
jeleniogórskiej ligi futsalu. Tym razem pokonali Młode 
KSK 6:1. Bramki w tej konfrontacji zdobyli: Górgul (2), 
Masłowski (2), Wój-
cik, Filipowicz. Zwy-
cięstwo to sprawiło, 
że Maracana Piecho-
wice jest samodziel-
nym liderem w tabeli 
rozgrywek po sześciu 
kolejkach. W stycz-
niowych kolejnych 
meczach  Maracana 
trafiła na mocnych 
przeciwników notu-
jąc jeden remis i dwie 
porażki.

Udany festyn

Mimo niedostatku śniegu, około 30 Piechowiczan i 
dwie osoby z Jeleniej Góry, zdecydowały się na dwugo-
dzinny spacer po jakuszyckich trasach. Ukoronowaniem 
wędrówki było zimowe wejście (lub wbiegnięcie) na Sa-
molot. Na Polanie Jakuszyckiej czekał ciepły posiłek i cer-
tyfikat udziału. Głównym organizatorem Festynu byli Ewa 
Szmel i Jacek Kamiński z KS „Lechia”.

Ewa druga w Czechach
Radna Ewa Szmel znów promowała miasto na arenie 

światowej. Zajęła bardzo dobre drugie miejsce wśród ko-
biet w swojej kategorii wiekowej w Jizerskiej Pięćdziesiątce 
– biegu narciarskim na 50 km w czeskim Bedrichovie koło 
Liberca. Lepsza od Ewy była tylko Norweżka.

– Najbardziej cieszy mnie to, że żadna zawodniczka z 
ekipy gospodarzy mnie nie pokonała, co zdarzało się w 
poprzednich latach – powiedziała na mecie zawodniczka 
Lechii Piechowice, dla której był to już 18. start w tym bie-
gu. Okazało się, że wywalczyła najlepszą lokatę w historii 
swoich startów w Jizerskiej Pięćdziesiątce uzyskując niezły 
czas. W zawodach startowała również druga zawodniczka 
Lechii, Małgorzata Polańska, która ukończyła bieg na dal-
szej pozycji.

– Nie trafiłam ze smarowaniem nart, a na domiar złego 
złapałam drobną kontuzję – powiedziała Gosia. W biegu 
wzięło udział ponad 4000 zawodników z całego świata. 

W styczniu Ewa wystartowała jeszcze w Biegu Gwarków, 
który wygrała w swojej kategorii wiekowej. Na początku lu-
tego jedzie biegać na Słowację, a w marcu wystartuje w 
Biegu Piastów.

Solarium Venus
Piechowice, ul. 22 lipca 2A  

(naprzeciw starej apteki)
tel. 075 76 17 623

Kto widział?
Osoby, które widziały uszkodzenie czerwonego citro-

ena przez inny samochód pod Urzędem Miasta w dniu 
11.01.2010 r. proszone są o kontakt: 604 640 712. Gwizdy 
dla sprawcy, który stuknął inny pojazd i odjechał.

oferujemy tanie opalanie w łóżku 
Ergoline 600 TURBO POWER, 

LAMPY BRĄZUJĄCE! 
W karnecie dwu godzinnym 30 minut GRATIS! 

W ofercie zabiegi kosmetyczne  tj. manicure, zdobienie 
paznokci, tipsy żelowe, SPA Manicure oraz parafina na dłonie 

w promocyjnej cenie 15 zł.
Czynne pn-pt. 12.00-20.00, sob. 10.00-16.00

Wynajmę garaż przy ul. Pakoszowskiej 24 w Pie-
chowicach o pow. 17 m2. Cena do uzgodnienia, tel. 
605123701.
Podziękowania dla Piotra Serniuka i Bronisława Dąb-
ka za ufundowanie drzewka świątecznego dla Urzędu 
Miasta w Piechowicach i Zakładu Usług Komunalnych 
w Piechowicach.
Poszukuję małego lokalu w centrum na usługi kra-
wieckie i szewskie. „Kameda” tel. 516146070.
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Sklep obuwniczy 
Piechowice, ul. Żymierskiego 61 • otwarte w godz. 10-17

Bar „OLIWIA”  informuje 
o organizowanej

ZAPRASZAMY!
Ilość miejsc ograniczona!

Zabawie
Karnawałowałowej

30.01.2010 r. w godz. 19.00-4.00
w Domu Strażaka w Piechowicach. 

Szczegóły i rezerwacja miejsc pod 
nr tel. 603 585 861 
lub 506 166 021
do 10.02.2010 r. 

Samochody 
osobowe wg 
pojemności 

silnika w cm³

Składka 
roczna 

podstawowa 
(zł)

Składka roczna 
ze zniżką za 

bezszko-
dowość - 60%

    do 900 516 196
901 - 1300 673 256
1301 - 1500 882 335
1501 - 1600 952 380
1601 - 2000 1037 394
2001 - 2400 1321 502
pow 2400 1460 555

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE OC
Dodatkowe zniżki:

5% za ubezpieczenie domu lub mieszkania
10% za wiek posiadacza pojazdu od 36 do 45 lat
5% za wiek posiadacza pojazdu od 46 do 60 lat

5% za posiadanie dziecka do 12 lat
5% za wykonywany zawód nauczyciel

5% za płatność jednorazową
Rozkładamy składkę na 2 lub 4 raty
Oferujemy również AUTOCASCO
 w 2 wariantach MINICASCO oraz 

MAXICASCO
Promocja!!! zniżki z OC przechodzą do AC

Bardzo atrakcyjne ubezpieczenia 
mieszkań i domów od 75 zł/rocznie 

Kontakt z pośrednikiem: Paweł Wysocki tel. 601-428-206
lub strona internetowa http://wysockip.strefa.pl

Profesjonalny wizaż i stylizacja
Wyjazdy do klientek!

Piechowice, ul. Żymierskiego 70
Katarzyna Kamińska

tel. 726 508 867

Makijaż
• dzienny  • wieczorowy

• ślubny  • okolicznościowy

Totalna wyprzedaż! 
Nawet do -70 % na obuwie jesienno-zimowe

Zapraszamy również na 
zabawę walentynkową 13 lutego!
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ŚNIEGOBAWA
13 lutego 2010

Piechowice – os. Michałowice w godz. 16.00-23.00

16.00 – gry ,zabawy , konkursy.
17.00 – koncert RÓWNY  BAND, czyli 

człowiek orkiestra 
18.00 – pokaz tańca orientalnego –TA-

NOURA 
19.00 – karnawał na śniegu – dyskoteka 

Dodatkowo: ogniska i pieczenie kiełbasek, 
dla dzieci bezpłatne przejażdżki kuligiem, 
nocne loty lampionów

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO 
Wydawca: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 075 75 48 900. 

Nakład 1200 szt. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania dostarczonych tekstów 
ze względu na ograniczoną ilość stron. Druk: UNIGRAF.

Niepodpisane teksty i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji

Szczegółowy  plan zajęć 
w okresie 01-13 lutego 2010 r.

zajęcia w POK dla dzieci klas I–V Szkoły 
Podstawowej przez całe ferie.
Od poniedziałku do piątku w godz. 1000  - 1400: 

zajęcia plastyczne, gry, zabawy oraz konkursy
Przerwa na posiłek – godz. 1200 - 1230

(Zapewniamy napoje i herbatę; kanapki we własnym 
zakresie)

Poniedziałek•	  – zajęcia plastyczne i komputerowe
Wtorek•	  – gry i zabawy ruchowe 
Środa•	  – kino małolata
Czwartek•	  – łamigłówki, gry planszowe
Piątek•	  – zajęcia kulinarne, konkursy z nagrodami

zbiórka codziennie w Miejskiej Bibliotece Publicznej o 
godz. 1000 (budynek POK – I piętro)

zapisy na zajęcia w punkcie POK 
w godz. 1000-1800  lub tel. 075 76 17 201

• dojazd z Piechowic – dworzec PKP godz.14.14 i godz. 16.18 / linia nr 
15 • powrót z Michałowic – pętla ul.Sudecka godz. 23.19 / linia nr 9

Zapraszamy na plac „ Pod kasztanem” przy  
skrzyżowaniu ul. Sudeckiej i ul. Kolonijnej

Główny organizator  – Piechowicki Ośrodek Kultury 

 UWAGA – w razie brzydkiej pogody zapraszamy na 
„Śniegobawę” do schroniska „ Złoty Widok”  ul. Kolonijna 14

   

Ferie 2010
Szczegółowy plan zajęć w okresie 1-12 luty 2010 r.
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Wyjazd do Jakuszyc 
godz. 9.00 zbiórka 

przy SP1

Wycieczka do Karkonoskiego 
Parku Narodowego godz. 9.00-
12.00 zbiórka przy Gimnazjum

Wyjazd do Jakuszyc 
godz. 9.00 zbiórka 

przy SP1

BIBLIOTEKA I KOMPUTERY
w Gimnazjum 9.00-12.00

Trening relaksacyjny

Wyjazd do Jakuszyc 
godz. 9.00 zbiórka 

przy SP1

zajęcia
sportowe

zajęcia
sportowe

IV Mistrzostwa
w skosku wzwyż

zajęcia
sportowe

Gry i zabawy
ruchowe

dla klas I-III SP!

Otwarta hala dla Mieszkańców
Piechowic godz. 10.00-14.00

Hala sportowa 
+ siłownia 10.00-13.00

Ruch na świeżym 
powietrzu
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Wyjazd do Jakuszyc 
godz. 9.00 zbiórka 

przy SP1

Wyjazd do Jakuszyc 
godz. 9.00 zbiórka 

przy SP1

Wyjazd do Jakuszyc 
godz. 9.00 zbiórka 

przy SP1

zajęcia
sportowe

„Przedszkolaki na 
Start” – turniej dla 

przedszkolaków

zajęcia
sportowe

Gry i zabawy
ruchowe

dla klas I-III SP1

Otwarta hala dla Mieszkańców
Piechowic godz. 10.00-14.00

Hala sportowa 
+ siłownia 10.00-13.00

Ruch na świeżym 
powietrzu

zajęcia
sportowe

Wyjazd do Jakuszyc 
godz. 9.00 zbiórka 

przy SP1

Uwaga! Zapisy na narty biegowe w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 do 27.01.2010 r. Zapisy na wycieczkę do Karkonoskie-
go Parku Narodowego w sekretariacie Gimnazjum do dnia 27.01.2010 r.

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne – finansowane przez Urząd Miasta Piechowice


