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My dajemy 

Akademia
Majowa

godz. 16.30
sala OSP 

Piechowice

Organizator: Piechowicki Ośrodek Kultury,
Urząd Miasta Piechowice, 
Partnerzy: Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach

2 maja 2014r.

W programie:
16.30-17.45 – Uroczysta akademia z okazji uchwalenia 

Konstytucji 3-Maja,w której m. in. wystąpią: Chór Harfa, Orkiestra 
Dęta OSP Piechowice, zespół Szklarki, młodzież szkolna 
i przedszkola.

17.45-18.00- przemarsz orkiestry oraz uczestników akademii 
do kościoła pw. Św. Antoniego

18.00-19.00-  msza święta za ojczyznę.

Atrakcje dodatkowe:
15.30-16.30 – „biało-czerwone” zabawy plastyczne dla 

dzieci, przed budynkiem OSP

Tegoroczne Dni Baby Wielkanocnej, organizowa-
ne już od 7 lat przez Piechowicki Ośrodek Kultury, 
wzbogacone zostały o nowe, ciekawe działania. Jed-
nym z nich było wykonanie na ocenę przez każdy z 
zespołów, znanego, ludowego utworu „Jadą, jadą Ma-
zury”. Wykonanie osobiście oceniał Burmistrz Miasta 
Piechowice p. Witold Rudolf, który jednocześnie był 
pomysłodawcą i fundatorem nagród SUPER BABY 
w tej muzycznej zabawie. Kolejnym była propozycja 
wokalna dla odważnych. Każdy z obecnych mógł 
wystąpić na estradzie w solowym wykonaniu utworu 
„Piejo, piejo kury”, pochodzącego z płyty Grzegorza 
Ciechowskiego zatytułowanej OJDADANA. Nagrodą 
za udział w tym ludowym karaoke, śpiewano bowiem 
równolegle  z oryginalnym nagraniem, były pakiety 
podarunkowe papieru higienicznego ufundowane 
przez WEPA S.A. Piechowice. Chętnych nie brakowa-
ło a jeden z wykonawców był zdecydowanie lepszy 
od oryginału. Oprócz nowinek na Dniach Baby Wiel-
kanocnej nie zabrakło jak zwykle pięknych pisanek, 
czeskich pierniczków i polskich ciast wielkanocnych, 
żywych baranków i czubatych kurek. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się warsztaty polskiej i cze-
skiej pisanki woskowej prowadzone już tradycyjnie 
przez Krystynę Kowalik i Katerinę Jinovą, warsztaty 
plastyczne „zwierzątko do twojego koszyczka” oraz 
przepiękne prace konkursowe wystawione w ramach 
konkursu „ Pisanka Wielkanocna”. Podziwiano też 
haftowane arcydzieła Romana Ćwiąkały, które pre-
zentowane są w galerii wystawowej POK. Wernisa-
żem wystawy pt. „ Biografia na kanwie zapisana”, au-
torstwa Romana Ćwiakały, rozpoczęto w sobotę (12 
kwietnia) piechowickie święto sztuki ludowej. Gromkie 
brawa towarzyszyły przez dwa dni również wszystkim 
artystom estrady, na której zaprezentowały się w fo-
kowym repertuarze zespoły: Echo, Wojcieszowianki, 
Kowarskie Wrzosy, Gościniec, Szklarki, Chabry, So-
kolik, Szarotki, Rybniczanki i Karkonosze. Najdłużej 
jednak oklaskiwano ciekawe występy artystyczne 
dzieci z piechowickich przedszkoli oraz doskonałą, 
młodą wokalistkę Natalię Lis, reprezentującą Piecho-
wicki Ośrodek Kultury. Jednak w całej tej świątecznej 
i radosnej atmosferze, pachnącej pysznym żurem, ra-
zowcem i babami wielkanocnymi z piekarni UliJanka, 
pojawiły się chwile trudne. Był to czas oceny przez 
jury konkursowe pisanek zgłoszonych do konkursu 

„Pisanka Wielkanocna”. Spośród 37 zaprezento-
wanych prac jury, którego przewodniczącą została 
p. Zofia Czernow, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej, musiało wybrać 9 najciekawszych i najpięk-
niejszych piankowych kompozycji. Naprawdę było to 
trudne i niewdzięczne zadanie. Wszystkie prace ce-
chowała piękna kolorystyka i wielka dokładność wyko-
nania. Każda z prezentowanych pisanek lub kompo-
zycji wymagała dużego nakładu pracy oraz anielskiej 
cierpliwości. Zwycięzcami zostali autorzy najbardziej 
oryginalnych pomysłów, takich jak np. wielka, bogato 
zdobiona pisanka upieczona z ciasta, pisanki i bara-
nek z makaronu, kwoka wysiadująca pisanki czy też 
pisanki zdobione woskiem nanoszonym punktowo, 
którego ślady tworzą misterne, koronkowe wzory.

Na liście laureatów konkursu „Pisanka Wielka-
nocna” znaleźli się, w kategorii pisanka rodzinna: 
I miejsce – Aleksander Bukała, II miejsce – Marcel Ski-
ba, III miejsce –  Tomasz Bukała, wyróżnienie – grupa 
KOTKI z przedszkola nr 2 w Piechowicach; w katego-
rii pisanka indywidualna: I miejsce – Adam Kulikowski, 
II miejsce – Ryszard Glegoła, III miejsce – Agnieszka 
Pijar, wyróżnienie – Monika Stołek, wyróżnienie – Kin-
ga Janoszczyk. Przewodniczącą jury była Pani Poseł 
Zofia Czernow, która również wręczała nagrody.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, 
życząc sukcesów na przyszłość. Sukcesem jednak 
można nazwać już sam fakt uczestnictwa w Dniach 
Baby Wielkanocnej. Jest to bowiem wydarzenie, 
z którego każdy może wyjść obdarzony dobrą energią 
i optymizmem, które niesie ze sobą obcowanie z pięk-
nem i radością polskiej sztuki ludowej.

Anna Kalisz, dyrektor POK-u
Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka 

Kultury składają serdeczne podziękowania za pomoc 
i wsparcie w organizacji imprezy Dni Baby Wielkanoc-
nej p. Krystynie Kowalik, p. Romanowi Kuźmińskiemu, 
p. Januszowi Brylińskiemu – Prezesowi przedsiębior-
stwa WEPA S.A. Piechowice, p. Witoldowi Rudolfowi – 
Burmistrzowi Miasta Piechowice oraz zespołowi Szklarki.

Jednocześnie, z okazji Świąt Wielkanocnych, 
składamy wszystkim mieszkańcom Piechowic oraz 
gościom i turystom najserdeczniejsze życzenia po-
godnych, radosnych i bogatych wiarą świąt.

Piechowickie SUPER BABY rozdane
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UWAGA
ZAPRASZAMY DO PROMOCJI GMINY 

I MIASTA PIECHOWICE
ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

w ramach projektu prowadzonego w Piecho-
wicach przez Stowarzyszenie PEGAZ zapra-
szamy na portal http://dzialajmyrazem.info/
Powstał on po to, by promować: działania 

organizacji, mieszkańców i gminy, gromadzić 
informacje z organizacji i samorządów 
w jednym miejscu. Są tam Piechowice, 
ale też pozostali uczestnicy projektu.

Każda gmina i organizacja może przesyłać 
informacje od siebie do pracowników Cen-

trum wsparcia, jedyny warunek to przesłanie 
również zdjęcia lub loga (obrazka w .jpg).

Można umieszczać zaproszenia na imprezy 
czy wydarzenia, relacje z wydarzeń, będą tu 

też informacje od samorządów dla miesz-
kańców i organizacji. To okazja by się zapre-

zentować szerzej, oczywiście bezpłatnie.
W przypadku Piechowic wystarczy przesłać 

tekst i zdjęcie na adres:
(ola.florek.ngo@gmail.com) lub na  

martyna.sajnogklementowwska@gmail.com

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piecho-
wicach informuje, że z dniem 17 marca 2014r. we-
szło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych warunków realizacji rządo-
wego programu wspierania osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego. W rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013r. w spra-
wie szczegółowych warunków realizacji rządowe-
go programu wspierania osób uprawnionych do 
świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) w 
§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prawo do pomocy przysługuje osobom 
mającym ustalone prawo do świadczenia pielę-
gnacyjnego za poszczególne miesiące od stycz-
nia do grudnia 2014r., przyznane na podstawie 
art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 
1623 i 1650), zwanej dalej „ustawą”.

Powyższa zmiana oznacza, że osobom otrzy-
mującym świadczenie pielęgnacyjne, którym na 
miesiące styczeń, luty, marzec 2014r. Ośrodek 
Pomocy Społecznej przyznał świadczenie w wy-
sokości 200 zł miesięcznie, zostanie z urzędu 
zmieniona decyzja do końca grudnia 2014 roku.

Ponadto informujemy, że trwają prace nad 

projektem ustawy z dnia 5 lutego 2014r. o ustale-
niu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Projektowana regulacja określa m.in. zakres 
i szczegółowe warunki ustalania i przyznawania 
zasiłków osobom, którym prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego wygasło z mocy prawa na 
podstawie przepisów ustawy nowelizującej oraz 
kwestie intertemporalne z tym związane.

Zasiłki dla opiekunów, przyznawane na pod-
stawie projektu przysługiwać będą w wysokości 
520 zł miesięcznie, za okresy po dniu 30 czerwca 
2013r., w których osoba spełnia warunki do otrzy-
mania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie 
przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych 
obowiązujących w dniu 31 grudnia 2012r. i nie 
miała ustalonego prawa do specjalnego zasiłku 
opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, po wej-
ściu w życie w/w ustawy, poinformuje w formie pi-
semnej osoby, które utraciły prawo do świadcze-
nia pielęgnacyjnego w lipcu 2013 o konieczności 
ponownego złożenia wniosków w celu uzyskania 
wszczęcia postępowania w sprawie utraconego 
świadczenia pielęgnacyjnego.

inspektor ds. świadczeń rodzinnych
Anna Gostyńska-Żukowska

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje

Przyjaciel dał mi ostatnio dobrą radę na ży-
cie: „Staraj się być taką osobą, za którą ludzie 
będą dobrowolnie podążać. Nawet jeśli nie masz 
tytułu, pozycji, nazwiska... Przeprowadź ocenę 
samego siebie i zadaj sobie pytanie: czy podą-
żałbym za sobą?”

„Diabeł” nie musiał zadawać sobie tego py-
tania. On po prostu taki był. Nie zależało mu na 
tytułach, nagrodach, wyróżnieniach. Pomagał 
zupełnie bezinteresownie, bo lubił pomagać.

Gdy w maju 2011 roku przyszłam do niego 
z pytaniem czy poratuje mnie i pomoże ułożyć 
trening powiedział: „Spoko Majka, nie ma pro-
blemu. Potrzebujesz pomocy, to Ci pomogę. Ale 
nie chcę żadnego stanowiska, nie chcę żeby kto-
kolwiek o tym wiedział”. Nie chciał też słyszeć o 
żadnych pieniądzach za tę pomoc. A dodam, że 
wcale aż tak dobrze się nie znaliśmy i bynajmniej 
nie narzekał na nadmiar wolnego czasu, w któ-
rym mógłby pisać moje plany treningowe.

Bieg wydarzeń sprawił, że Marek ostatecznie 
objął stanowisko trenera kadry. Nie dla tytułu, 
prestiżu, pieniędzy. Tym bardziej, że przy swoich 
„papierach” nie miał co liczyć na wysoką pensję, 
a wdepnął w takie bagno, że niejeden by się pod-
dał po dwóch tygodniach. Marek został trenerem 
kadry, bo prosili go o to zawodnicy, prosił prezes 
PZKol. Z pełną szczerością mogę stwierdzić, że 
Marek nas wtedy uratował.

Dzięki niemu, po nienajlepszym początku se-
zonu, odbiłam się i zdobyłam srebro mistrzostw 
Europy i świata. Za te wyniki dostałam solidne 
premie. Oczywistym było dla mnie, że część 
z nich należy się „Diabłowi”. Nie przyjął.

Jemu należały się bardziej niż mi! Nie przyjął, 
bo dla niego nagrodą było to, że pomógł. Nagro-
dą były dla niego emocje jakie przeżywał, gdy 
jego zawodnicy odnosili sukcesy. Satysfakcja, że 
stłukliśmy potęgi takie jak Szwajcaria, Włochy, 
Francja... Satysfakcja z wykonanej pracy i tego, 
że jest dobrym trenerem.

(...) Wujek, jak go czasem nazywaliśmy, był pro-
fesjonalistą w kwestii treningu, regeneracji, diety, 
ale też strasznie mieszał czym nas potrafił mocno 
irytować. Żartowaliśmy z niego: „No..., ciekawe jaką 
dzisiaj ‘Diabeł’ weźmie łyżkę do mieszania ;)”. Mi-

lion pomysłów na minutę. Cały on. 
Ciężko było nadążyć za jego my-
śleniem. Co chwilę nowe treningi, 
nowe ćwiczenia. Całe życie kom-
binował, uczył się, szukał, podpa-
trywał innych, słuchał profesorów, 
wymyślał sam. Wszystkie pomysły 
najpierw testował na sobie. Uwiel-
biał się zmęczyć, „upodlić”, jak 
zwykł mawiać. Trening, rower gór-
ski to była jego pasja. Na poziomie, 
którego sama chyba nigdy nie będę 
w stanie osiągnąć.

Nikt nie wiedział skąd on bie-
rze te wszystkie pomysły. Jeśli 
sport można nazwać sztuką, 
to  plany treningowe Marka były 
arcydziełami. Sam zresztą dow-
cipkując ze swoimi współpracow-
nikami w kadrze Rosji (Hubertem Grzebinogą 
i Mariuszem Miśkowiczem) mówił: „Bo wiecie... 
Ja jestem jak Picasso”.

Miałam wrażenie, że czuje on organizmy 
swoich zawodników lepiej, niż oni sami. Gdy 
napisał mi plan treningowy, patrzyłam na liczby 
(czas, waty) i w myślach mówiłam: „Ile? Czy on 
oszalał? Nie ma szans, żebym to przekręciła!” 
Ale zawsze podejmowałam rękawicę i okazywa-
ło się, że te 260 watów, to było dokładnie tyle, ile 
mogłam przekręcić. Nie 10 więcej, nie 10 mniej. 
I dokładnie przez zadane 5 minut.

(...) To, za co wszyscy cenili Marka naj-
bardziej, to jego zasady. Nie bawił się nigdy 
w politykę. Kogoś lubił bardziej, kogoś mniej 
- nie miało to znaczenia. Gdy powoływał za-
wodników na zawody mistrzostw Europy 
i świata, jechać miał najlepszy. Bardzo przejmo-
wał się tym, by nikogo nie skrzywdzić. Niezależ-
nie, czy chodziło o przyjaciela, czy wroga. Czy 
kogoś lubił, czy nie.

Nad kryteriami wyjazdu na igrzyska olimpijskie 
pracował kilka dni. Wymyślał systemy punktowe, 
nie takie, które będą faworyzowały jego zawodni-
ków, tylko takie, które będą sprawiedliwe. I nie po 
to, by nikt się do niego później nie przyczepił. Dla 
Marka najważniejsze było by nie skrzywdzić żad-

nego trenującego zawodnika. Na swoim stanowi-
sku nie mógł oczywiście uniknąć krytyki. Przyjmo-
wał ją jednak zawsze ze spokojem. Odpowiadał 
podpierając się merytorycznymi argumentami. Z 
nikim się nie kopał, nie wdawał w dyskusję, nie 
odbijał piłeczki. Skupiał się na pracy. Robił swoje.

(...) Cały czas dźwięczą mi w uszach słowa 
Huberta Grzebinogi usłyszane nad ranem w nocy 
z niedzieli na poniedziałek: „Nie mam dla Ciebie 
dobrych wieści... „Diabeł” zginął w wypadku...”.

To jest jak koszmarny sen.
Ostatni tydzień nie spałam, nie trenowałam 

(próby kończyły się fiaskiem). Równie ciężko 
przeżywali stratę Marka wszyscy, którzy go bliżej 
znali. Bardzo współczuję żonie i córkom Marka. 
Szczere kondolencje.

Dużo rozmawialiśmy. Wszyscy chcemy, by 
pamięć o Marku nie umarła. Dlatego będziemy 
działać, przypominać, jak fantastycznym był czło-
wiekiem, jeździć dla niego i kontynuować jego dzia-
łania. Na pewno zorganizowany zostanie memoriał 
„Diabła”. Najpewniej w jego rodzinnych stronach - 
Gielniowie. Na trasie, którą sam projektował.

Maja Włoszczowska
(przedruk za zgodą Autorki)

pełny tekst znajduje się na stronie
zawodniczki: majawloszczowska.pl

O  M a r k u  G a l i ń s k i m . . .
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Na sesji w dniu 28 marca 2014r. Rada Miasta Piechowice przyjęła bu-
dżet na 2014 rok. Niżej podajemy uchwałę budżetową.

Budżet na 2014 rok
Plan bud etu miasta Piechowice na 2014 rok

Wyszczególnienie

DOCHODY OGÓ EM
I. DOCHODY W ASNE

w tym:

w tym:
- podatek od nieruchomo ci
- podatek rolny i le ny

4. DOCHODY Z MAJ TKU GMINY
5. POZOSTA E DOCHODY

II. SUBWENCJE - na finansowanie szkó
III. DOTACJE Z BUD ETU PA STWA

Wyszczególnienie

WYDATKI OGÓ EM
w tym:
ROLNICTWO I OWIECTWO

TRANSPORT I CZNO , w tym:
1. Dop aty do transportu lokalnego (MZK)

Plan na 2014
[w z ]

18 604 809
13 379 234

1. DOCHODY Z PODATKÓW I
OP AT 8 468 676

6 523 000
48 200

- podatek od rodków
transportowych 33 300

- op aty: targowa, miejscowa, od
posiadania psów, gosp.odpadami 1 394 576

- wp ywy z op at za wydanie
zezwolenia na sprzeda  alkoholu 120 000

- pozosta e wp . z podatków i op at 349 600

2. UDZIA Y W PODATKACH
STANOWI CYCH DOCHÓD
BUD ETU PA STWA

3 851 050

3. WP YWY OD JEDNOSTEK
BUD ETOWYCH 270 241

510 000
279 267

2 162 297
2 880 092

IV. RODKI Z BUD ETU UNII
EUROPEJSKIEJ ORAZ INNE
NIEPODLEGAJ CE ZWROTOWI

183 186

Plan na 2014
[w z ]

18 359 888

1 134
WYTWARAZNIE I ZAOPATRYWANIE W
WOD , w tym: 950 000

1. Dop aty zwi zane z dostarczaniem
wody i odprowadzaniem cieków 950 000

2 207 120
660 308

2. Bie ce utrzymanie dróg gminnych,
w tym, m.in: 655 812

- odbudowa ul.Zielonej 80 000

- naprawa chodnika przy placu zabaw
na ul. 22-lipca

15 000

TURYSTYKA, w tym:

2. Pozosta a dzia alno
GOSPODARKA MIESZKANIOWA, w tym:

- wydatki na fundusz remontowy

DZIA ANO  US UGOWA, w tym:

2. Cmentarz
ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w tym:

OBRONA CYWILNA, w tym: 200

200

1. Stra  Graniczna

3. Obrona cywilna
4. GOPR
5. Komendy Wojewódzkie Policji
6. Zarz dzanie kryzysowe
7. Pozosta a dzia alno 615
OBS UGA D UGU PUBLICZNEGO

4.Odbudowa i remonty dróg w zwi zku z
usuwaniem skutków kl sk ywio owych,
w tym m.in:

891 000

- odbudowa ul.Buczka 100 000

- odbudowa ul.S owackiego 341 000

- odbudowa ul.Górna 384 000

221 896

1. Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki 43 596

178 300
501 594

1. Zarz d Nieruchomo ci "Wspólny Dom",
w tym m.in: 279 849

166 730

2. Gospodarka gruntami i
nieruchomo ciami 221 745

100 000

1. Plany zagospodarowania
przestrzennego 60 000

40 000
2 554 842

1. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem
Urz du Miasta, w tym m.in.: 2 374 676

- modernizacja budynku Urz du Miasta i
MOPS

23 000

-zakup sprz tu komputerowego ze
specjalistycznym oprogramowaniem

15 000

2. Wydatki zwi zane z funkcjonowaniem
Rady Miasta 153 710

3. Sk adki cz onkowskie do Euroregionu
Nysa i Zwi zku Gmin Karkonoskich 26 456

URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW
W ADZY PUBLICZNEJ 1 140

1. Rezalizacja zada  zleconych, w
zwi zku z otrzyman  dotacj  celow . 1 140

1. Rezalizacja zada  zleconych, w
zwi zku z otrzyman  dotacj  celow .

BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPO AROWA,w tym: 147 777

3 000
2. Ochotnicze Stra e Po arne,w tym m.in 109 838

- wykonanie bram gara owych
w budynku OSP w Piechowicach

15 000

1 000
3 000
3 000

27 324

181 298
REZERWY OGÓLNE I CELOWE

O WIATA I WYCHOWANIE, w tym:

- modernizacja dachu hali w SP nr 1

- rozbudowa sieci internetowej SP nr 1

- modernizacja kominów w PS nr 2

3. Gimnazja,
4. Dowo enie uczniów do szkó
5. Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli
6. Pozosta a dzia alno 150
OCHRONA ZDROWIA, w tym:
1. Zwalczanie narkomanii, w tym:

- zakup ywno ci

- wypoczynek, sport i rekreacja

3. Przeciwdzia anie alkoholizmowi

750

- wypoczynek, sport i rekreacja

POMOC SPO ECZNA, w tym:
1. Domy pomocy spo ecznej
2. Rodziny zast pcze
3. Wspieranie rodziny

110 000

5 415 628
1.Szko y podstawowe, w tym m.in: 2 176 871

25 000

5 000

2. Przedszkola, w tym m.in. 2 032 596
- odbudowa kuchnii w PS nr 1 70 000

5 000

1 108 087
75 060
22 864

120 000
32 800

- zaj cia Akademi Po ytecznie
Sp dzonego Czasu

6 300

1 000

- realizacja programów profilaktycznych
w placówkach o wiatowych

6 500

10 800

- wspomaganie stowarzysze ,
organizacji i instytytucji dzia aj cych
na rzecz profilaktyki

8 200

87 200
- zaj cia Akademi Po ytecznie

Sp dzonego Czasu
6 350

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
dla osób uzale nionych od alkoholu

9 500

- dzia alno  Komisji ds. rozwi zywania
problemów alkoholowych

14 600

- realizacja programów profilaktycznych w
placówkach o wiatowych

15 000

- podró e s .krajowe, koszty s dowe

35 000

- wspomaganie stowarzysze ,
organizacji i instytytucji dzia aj cych
na rzecz profilaktyki

6 000

3 096 619
170 000
62 000
14 500

4. wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego 1 449 000

5. Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne
op acane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia spo eczne

34 500
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7. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
8. Zasi ki sta e

- bie ce funkcjonowanie jednostki

11. Realizacja zada  z zakresu do ywiania

1. wietlica szkolna przy SP 1
2. Pomoc materialna dla uczniów

2. Gospodarka odpadami
3. Oczyszczanie miasta
4. Utrzymanie zieleni w mie cie
5. O wietlenie ulic, placów i dróg
6. Schroniska dla zwierz t

8. Pozosta a dzia alno

1. Piechowicki O rodek Kultury
2. Biblioteka miejska
KULTURA FIZYCZNA, w tym:

3. Zaj cia sportowe dla uczniów

Kredyt na restrukturyzacj  d ugu z 2010r.
Sp aty d ugoterminowych kredytów

6. Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki
na ubezpieczenia emerytale i rentowe 377 600

102 629
201 000

9. Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej,
w tym: 544 756

460 000

- realizacja projektu "Nowa Sznsa" -
przeciwadzia anie wykluczeniu
spo ecznemu

84 756

10. Us ugi opieku cze i specjalistyczne
us ugi opieku cze 27 600

113 034
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA, w tym: 93 146

73 146
20 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODKOWISKA: w tym: 2 094 517

1. Gospodarka ciokowa i ochrona wód 10 000
1 358 376

12 790
121 100
270 000
36 822

7. Usuwanie skutków kl sk ywio owych -
- odbudowa mostu z balustradami na

potoku Piekielnik
30 000

255 429

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, w tym: 363 200

320 000
43 200

199 777

1. Utrzymanie obiektów sportowych,
w tym m.in. 104 908

- budowa skatepark-u 70 000

2. Zadania w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej 79 869

15 000
NADWY KA BUD ETU (przeznaczona na
cz ciow  sp at  kredytów
d ugoterminowych)

244 921

Przychody z tytu u wolych rodków 63 029
2 732 097
3 040 047

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

O WIATA I WYCHOWANIE, w tym:

- modernizacja dachu hali w SP nr 1

- rozbudowa sieci internetowej SP nr 1

- modernizacja kominów w PS nr 2

3. Gimnazja,
4. Dowo enie uczniów do szkó
5. Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli
6. Pozosta a dzia alno 150
OCHRONA ZDROWIA, w tym:
1. Zwalczanie narkomanii, w tym:

- zakup ywno ci

- wypoczynek, sport i rekreacja

3. Przeciwdzia anie alkoholizmowi

750

- wypoczynek, sport i rekreacja

POMOC SPO ECZNA, w tym:
1. Domy pomocy spo ecznej
2. Rodziny zast pcze
3. Wspieranie rodziny

110 000

5 415 628
1.Szko y podstawowe, w tym m.in: 2 176 871

25 000

5 000

2. Przedszkola, w tym m.in. 2 032 596
- odbudowa kuchnii w PS nr 1 70 000

5 000

1 108 087
75 060
22 864

120 000
32 800

- zaj cia Akademi Po ytecznie
Sp dzonego Czasu

6 300

1 000

- realizacja programów profilaktycznych
w placówkach o wiatowych

6 500

10 800

- wspomaganie stowarzysze ,
organizacji i instytytucji dzia aj cych
na rzecz profilaktyki

8 200

87 200
- zaj cia Akademi Po ytecznie

Sp dzonego Czasu
6 350

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego
dla osób uzale nionych od alkoholu

9 500

- dzia alno  Komisji ds. rozwi zywania
problemów alkoholowych

14 600

- realizacja programów profilaktycznych w
placówkach o wiatowych

15 000

- podró e s .krajowe, koszty s dowe

35 000

- wspomaganie stowarzysze ,
organizacji i instytytucji dzia aj cych
na rzecz profilaktyki

6 000

3 096 619
170 000
62 000
14 500

4. wiadczenia rodzinne, wiadczenia z
funduszu alimentacyjnego 1 449 000

5. Sk adki na ubezpieczenia zdrowotne
op acane za osoby pobieraj ce niektóre
wiadczenia spo eczne

34 500

7. Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
8. Zasi ki sta e

- bie ce funkcjonowanie jednostki

11. Realizacja zada  z zakresu do ywiania

1. wietlica szkolna przy SP 1
2. Pomoc materialna dla uczniów

2. Gospodarka odpadami
3. Oczyszczanie miasta
4. Utrzymanie zieleni w mie cie
5. O wietlenie ulic, placów i dróg
6. Schroniska dla zwierz t

8. Pozosta a dzia alno

1. Piechowicki O rodek Kultury
2. Biblioteka miejska
KULTURA FIZYCZNA, w tym:

3. Zaj cia sportowe dla uczniów

Kredyt na restrukturyzacj  d ugu z 2010r.
Sp aty d ugoterminowych kredytów

6. Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki
na ubezpieczenia emerytale i rentowe 377 600

102 629
201 000

9. Miejski O rodek Pomocy Spo ecznej,
w tym: 544 756

460 000

- realizacja projektu "Nowa Sznsa" -
przeciwadzia anie wykluczeniu
spo ecznemu

84 756

10. Us ugi opieku cze i specjalistyczne
us ugi opieku cze 27 600

113 034
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA, w tym: 93 146

73 146
20 000

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODKOWISKA: w tym: 2 094 517

1. Gospodarka ciokowa i ochrona wód 10 000
1 358 376

12 790
121 100
270 000
36 822

7. Usuwanie skutków kl sk ywio owych -
- odbudowa mostu z balustradami na

potoku Piekielnik
30 000

255 429

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO, w tym: 363 200

320 000
43 200

199 777

1. Utrzymanie obiektów sportowych,
w tym m.in. 104 908

- budowa skatepark-u 70 000

2. Zadania w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej 79 869

15 000
NADWY KA BUD ETU (przeznaczona na
cz ciow  sp at  kredytów
d ugoterminowych)

244 921

Przychody z tytu u wolych rodków 63 029
2 732 097
3 040 047

Rada uchwaliła

1.Uchwała nr 238/XLVIII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 marca 2014 roku 
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2014 roku;
2.Uchwała nr 239/XLVIII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 marca 2014 

roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz prze-
ciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
3.Uchwała nr 240/XLVIII/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piechowice
4.Uchwała nr 241/XLVIII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 marca 2014 

roku w sprawie zmiany uchwały nr 231/XLVI/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 
30 stycznia 2014 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
5.Uchwała nr 242/XLVIII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 marca 2014 

roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Piechowice 
na lata 2014-2020;
6.Uchwała nr 243/XLVIII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 marca 2014 

roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pie-
chowice na lata 2014 - 2020;
7.Uchwała nr 244/XLVIII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 marca 2014 

roku Uchwała Budżetowa na rok 2014 Gminy Miejskiej Piechowice;
8.Uchwała nr 245/XLVIII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 marca 2014 roku w 

sprawie zmiany Uchwały Nr 154/XXXII/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 grud-
nia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik;
9.Uchwała nr 246/XLVIII/2014 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Burmistrza Miasta Piechowice.

Na XLVIII sesji Rady Miasta Piechowice, która miała miejsce 28 marca 2014 roku 
podjęto następujące uchwały:

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

Dziękuję byłym Burmistrzom oraz obecnemu 
Burmistrzowi Miasta Piechowice panu Witoldowi 
Rudolfowi za udział w uroczystości pogrzebowej 
mojego brata Edwarda Zarębskiego.

Bronisław Zarębski

Dlaczego dochodzi do bezdomności zwie-
rząt? Czy zwierzę wybiera „wolność” i żyje sobie 
jak chce? Otóż winnym takiego stanu jest zawsze 
człowiek. Zwierzęta bezdomne to zwierzęta do-
mowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały 
się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 
ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawa-
ły. To człowiek więc z różnych przyczyn pozbywa 
się niechcianego zwierzęcia lub nie zapewnia mu 
należytej opieki, przez co zwierzę staje się bez-
domne.

Przyczyny pozbywania się zwierzęcia są róż-
ne, czasami nawet usprawiedliwione, np. nie-
ujawnione wcześniej alergie u domowników czy 
inne zdarzenia losowe, jak długotrwałe wyjazdy 
bez możliwości zabrania zwierzęcia. Niestety 
niewłaściwe pozostają nadal metody pozbywania 
się zwierzaka. Często zdarza się, że psy lub koty 
zostają wywożone do lasów i porzucane. Nagmin-
nym jest, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, że 
ludzie wyjeżdżając na wypoczynek wyrzucają po 
drodze zwierzęta z samochodów i pozostawiają, 
skazując na cierpienie i poniewierkę. A przecież 
można zwierzę, któremu nie jesteśmy w stanie 
zapewnić należytej opieki, oddać do tzw. adopcji 
innym osobom. Mogą w tym pomóc organizacje 

zajmujące się ochroną praw zwierząt. W osta-
teczności można zapewnić opiekę zwierzęciu w 
schronisku dla zwierząt. Ale cierpienie zwierząt 
pozbawionych opieki człowieka to nie jedyny 
problem. Znaczącym problemem jest fakt, że bez-
domne zwierzęta często dziczeją i pozostając na 
wolności rozmnażają się w niekontrolowany spo-
sób, łączą w stada, które atakują inne zwierzęta 
domowe lub dziko żyjące, a często zdarzają się 
ataki takich zwierząt na ludzi. 

W celu zwalczania negatywnego zjawiska, 
jakim jest bezdomność zwierząt, realizując obo-
wiązek wynikający z ustawy o ochronie zwierząt, 
Rada Miasta Piechowice uchwala co roku Pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Piechowice. Program ten okre-
śla sposób zapewnienia opieki bezdomnym zwie-
rzętom na terenie Piechowic. Realizacji Programu 
służy  umowa zawarta z Miejskim Przedsiębior-
stwem Komunalnym w Jeleniej Górze na reali-
zację tych zadań przez Schronisko Dla Małych 
Zwierząt w Jeleniej Górze. W oparciu o przyto-
czony  Program oraz zawartą umowę zapewniono 
opiekę w schronisku dla zwierząt kolejno:

w 2012 r.  – 12 psom i 5 kotom, w 2013 r. – 13 
psom dorosłym, 7 szczeniętom i  1 kotu. Działal-
ność w zakresie zapobiegania bezdomności zwie-

rząt pociąga też znaczne koszty finansowane z 
budżetu miasta. Realizacja Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miej-
skiej Piechowice w 2013r. Kosztowała 35 670,00 
zł, natomiast w 2014r.  zaplanowano kwotę 37 
200,00 zł. Sumy te są znaczne i świadczą o skali 
zjawiska.

Jeżeli więc koniecznie chcemy posiadać 
w domu zwierzaka, zastanówmy się czy podo-
łamy w zapewnieniu mu należytej opieki. Zo-
rientujmy się czy ktoś z domowników nie jest 
uczulony na sierść. Jeżeli chcemy mieć zwierzę 
rasowe kupujmy je z zarejestrowanych, spraw-
dzonych hodowli, żeby nie okazało się, że nie 
jest to jednak zwierzę rasy o jaką nam chodziło 
i w rozczarowaniu nie zostało one skazane na 
poniewierkę. Jeżeli nie chcemy prowadzić ho-
dowli, należy poddać zwierzę sterylizacji lub 
kastracji, co zapobiegnie w przyszłości proble-
mowi co zrobić z niechcianym miotem. A nade 
wszystko należy decyzję o zakupie lub przyjęciu 
zwierzaka do swojego domu dokładnie przemy-
śleć, czy stać nas będzie na jego utrzymanie i czy 
mamy ku temu odpowiednie warunki, bo zwierzę 
w domu to nie zabawka, którą możemy odłożyć 
na bok jak nam się znudzi. To szereg obowiązków, 
o których niejednokrotnie nie myślimy decydując 
się na jego posiadanie. Utrzymanie zwierzęcia to 
nie tylko zapewnienie mu pożywienia, to także 
zapewnienie mu należytych warunków higienicz-
nych oraz właściwej opieki weterynaryjnej.

Paweł Sołek

Zapobieganie bezdomności zwierząt

Informujemy, że Rada Miasta Piechowice 
podjęła Uchwałę Nr 245/XLVIII/2014 w spra-
wie zmiany stawki opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla osób, które wy-
brały selektywną zbiórkę odpadów z 15,50 zł/
osobę na 15 zł/osobę. 

Uchwała wejdzie w życie pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu ogłosze-
nia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.

Powyższe spowoduje konieczność złożenia 
korekty deklaracji za gospodarowanie odpada-
mi przez osoby, które wybrały selektywną me-
todę gromadzenia odpadów komunalnych.

O terminie wejścia w życie Uchwały 
i  przyjmowania korekt będziemy Państwa  in-
formować na stronach internetowych Miasta 
oraz tablicach informacyjnych.

Taniej za śmieci

działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 
ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594) 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 Piecho-
wice zostały wywieszone wykazy:

1. Nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży pod numerami 
RG.6840.1.7.2014 i RG.6840.1.8.2014.

2. Nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy pod numerem RG.6845.4.2014.

Burmistrz miasta Piechowice

Pod koniec marca zmarł Edward Zarębski, 
były przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej 
w Piechowicach.

E. Zarębski pochodził z kieleckiego. W 1953 
roku ukończył liceum w Żarkach w woj. Śląskim. 
Do Piechowic przyjechał w 1954 roku. Wcześniej 
mieszkał tu jego starszy brat Stefan.

Edward zatrudnił się w zakładzie „Karelma” na 
stanowisku inspektora BHP. W tym samym roku 
został powołany do wojska. Ukończył Korpus 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Po zakończonej 
służbie wrócił do pracy w „Karelmie”. Później 
wstąpił do PZPR-u. Na początku lat 70-tych otrzy-
mał nominację na pierwszego sekretarza Komitetu 
Miejskiego PZPR w Piechowicach. Został także 
Przewodniczącym Prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej.

W tym czasie w Piechowicach funkcjonowało 
wiele zakładów, oprócz wspomnianej „Karelmy”, 
także fabryka papieru, fabryka mebli, huta szkła. 
Miasto zdobyło tytuł mistrza gospodarności. Kil-
kakrotnie też Piechowice uzyskały tytuł wicemi-
strza gospodarności.

W czsach PRL-u Edward Zarębski był wielo-
krotnie nagradzany przez władze różnego szcze-
bla. W marcu 1970 roku uchwałą Rady Państwa 
został odznaczony brązowym krzyżem zasługi. 
W lipcu 1979 roku został odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

U schyłku PRL-u E. Zarębski przeszedł zawał 
i po nim nie wrócił już do polityki – przeszedł na 
emeryturę.

Dwukrotnie ożenił się (pierwsza żona zmarła w 

wieku 52 lat), nie miał dzieci. Zmarł pod koniec 
marca 2014 roku. Został pochowany na cmentarzu 
w Piechowicach u boku swojej pierwszej żony.

R.Z.

Bezdomne zwierzęta to ogromny problem dla mieszkańców i samorządów gminnych, 
zarówno w zakresie utrzymania czystości jak i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
gminy. Szczególnie odnosi się to do bezdomnych psów i w mniejszym stopniu kotów.
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Geneza profilaktyki
Przeszło 2400 lat temu ojciec medycyny Hi-

pokrates zapisał aktualne do dnia dzisiejszego 
słowa:” LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ”. 
Mimo upływu lat sentencja ta nie straciła na zna-
czeniu, a nawet stała się hasłem działań profi-
laktycznych, mających na celu zapobiegać nie-
korzystnym zjawiskom, a zwłaszcza chorobom. 
Hipokrates okazał się wizjonerem, przewidując 
w swoich przemyśleniach na temat zapobiegania 
schorzeniom, iż profilaktyka jest o wiele łatwiej-
szym i tańszym sposobem radzenia sobie z pro-
blemami, niż późniejsze leczenie ich skutków.

Wyzwania dnia dzisiejszego
W dzisiejszych czasach problem uzależnień 

jest najpoważniejszym wyzwaniem dla instytucji 
zajmujących się zwalczaniem wszelkich szkodli-
wych zachowań społecznych, a także łagodze-
niem skutków już zaistniałych. Widząc potrze-
bę działania w ramach profilaktyki uchwalono 
szereg dokumentów dotyczących tych działań. 
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 
dnia 26 października 1982r. na-
łożyła na organy administracji 
obowiązek podejmowania 
działań zmierzających do 
ograniczenia spożycia 
napojów alkoholowych. 
Początkowo przeciw-
działanie zagrożeniom 
ograniczało się tylko 
do spraw związanych z 
alkoholem. Obecnie ob-
szar zagrożeń znacznie 
się powiększył, dlatego 
tworzone są nowe ustawy 
mające ograniczać szkodliwe 
społecznie zachowania. Wraz z 
coraz łatwiejszym dostępem różne-
go rodzaju substancji psychoaktywnych i 
innych czynników uzależniających, paleta dzia-
łań znacznie się rozszerzyła.

Gminny program profilaktyczny
Dla władz gmin i jej mieszkańców najważniej-

szym dokumentem określającym zakres i formę 
realizacji działań na jej terenie jest „ Gminny Pro-
gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii”. W Piechowicach dokument ten jest uchwa-
lany corocznie, wraz z planem wydatków na rok 
następny. Pewnie niejeden z czytelników zadaje 
sobie w tym momencie pytanie: skąd pochodzą 
środki na tego typu działania? Nie jest tajemnicą, 
że wprowadzenie alkoholu do obrotu rynkowego 
wiąże się z pewnymi opłatami. Przedsiębiorcy 
prowadzący działalność gospodarczą i sprzeda-
jący alkohol dostają zezwolenia na sprzedaż al-
koholu, za które muszą wnieść opłatę. To właśnie 
z opłat z tzw. korkowego możliwa jest realizacja 
programów profilaktycznych. Nie oznacza to jed-
nak, że Gminy wydają jak najwięcej zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu, by pozyskać z nich maksy-
malnie dużo środków. Ilość punktów sprzedaży 
i ich usytuowanie regulują podejmowane przez 
Radę Gminy uchwały. W Piechowicach przyjęto, 
iż limit punktów sprzedaży wynosił będzie 40 ( 
Uchwała Nr 230/XXXIX/94 z dnia 28 kwietnia 
1994 roku oraz Uchwała Nr 206/XXXV/01 z dnia 
11 września 2001roku). Obecnie pozwolenie na 
sprzedaż alkoholu w miejscu, jak i poza miej-
scem sprzedaży posiada 29 punktów. 

Problem uzależnień
Stykając się z hasłem „ problem uzależnień” 

każdy, kto z racji zawodu, powołania czy po pro-
stu zainteresowań jest zaangażowany w sprawy 
swojej społeczności, widzi te problemy od innej 
strony: policjant - wypadki drogowe spowodo-
wane przez nietrzeźwych kierowców, zakłócenia 
porządku publicznego, przestępstwa popełniane 
po pijanemu, pracownik pomocy społecznej - 
pozbawione wystarczających środków do życia, 
niewydolne rodziny, nauczyciel, pedagog, wy-
chowawca - dzieci skrzywdzone, poszkodowane 
materialnie i emocjonalnie z powodu picia kogoś 
z rodziców, ale też młodzież, eksperymentującą 
z alkoholem i narkotykami, przed którą z tego po-
wodu jest coraz więcej różnych zagrożeń, prze-
ciętny mieszkaniec gminy - uliczne rozróby, le-
karz - choroby, które leczą się gorzej lub w ogóle 
nie poddają się leczeniu z powodu intensywnego 
picia alkoholu, bądź też są przez picie wywołane 
albo nasilone; ktoś związany z lecznictwem od-
wykowym bądź środowiskiem trzeźwościowym - 
cierpiące osoby uzależnione, ich nieszczęśliwe 

rodziny, dorosłe dzieci alkoholików; praco-
dawca - łamanie regulaminu pracy 

w związku z piciem i nadużywa-
niem alkoholu, ksiądz - szko-

dy moralne, uszczerbek na 
duszy.

By skutecznie prze-
ciwdziałać problemom 
uzależnień i przemocy 
w rodzinie oraz elimi-
nować ich niekorzystny 
wpływ na społeczeń-
stwo, konieczne jest 
prowadzenie działań 

związanych z profilaktyką 
i ich rozwiązywaniem oraz 

integracji społecznej osób 
nimi dotkniętych. Zjawiska te 

powodują szkody we wszystkich 
sferach życia człowieka, mając istot-

ny wpływ zarówno na poczucie bezpieczeństwa 
społecznego, jak również na ogólny stan zdro-
wia.

Sposoby realizacji gminnego programu
Skala zjawiska wymusza na gospodarzu 

terenu, czyli burmistrzu, stworzenie systemu 
przeciwdziałania uzależnieniom, oraz ochrony 
najsłabszych przed ich skutkami. W Piechowi-
cach stworzono taki system angażując w jego 
działanie szereg instytucji wspomagających. Dla 
lepszej koordynacji utworzono stanowisko pełno-
mocnika ds. rozwiązywania problemów alkoho-
lowych i narkomanii na terenie Gminy. Do zadań 
pełnomocnika należy współpraca z instytucjami 
wspomagającymi: pedagogami szkolnymi, Miej-
skim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, 
sądem i innymi wspierającymi wszelkie działania 
oraz tworzenie planów działań. Podejmowane 
inicjatywy kierowane są do wszystkich miesz-
kańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
środowisk zagrożonych. 

Przeciętnemu czytelnikowi hasło „profilak-
tyka” kojarzy się pewnie z ulotkami, plakatami 
profilaktycznymi i innymi podobnymi inicjaty-
wami. Owszem w ten sposób również edukuje 
się społeczeństwo, ale profilaktyka to nie tylko 
informowanie o zagrożeniu. Obok szeroko po-
jętych akcji informacyjnych gmina stworzyła cały 
program profilaktyczny dla zapobiegania nieko-
rzystnym zjawiskom. Uwzględniono w nim za-
równo potrzeby dorosłych, jak i dzieci z rodzin 
zagrożonych wykluczeniem. Dorosłym propo-
nuje się uczęszczanie na spotkania z psycholo-
giem i terapeutą, specjalizującymi się w leczeniu 

uzależnień i rozwiązywaniu ważnych problemów 
życiowych. Punkt Konsultacyjny działa w Piecho-
wickim Ośrodku Kultury. Pani psycholog udziela 
porad w każdy poniedziałek od godziny 15.30 
do 17.30, a pani terapeutka w każdy wtorek od 
15.00 do 18.30. Do uczestnictwa w bezpłatnych 
konsultacjach zapraszamy wszystkich, którym 
potrzebna jest fachowa pomoc. 

Akademia Pożytecznie
Spędzonego Czasu
Największą troską otacza się jednak dzieci z 

rodzin zagrożonych negatywnym wpływem uza-
leżnień. To właśnie dla nich, w miejsce funkcjo-
nującej kiedyś świetlicy środowiskowej,  w 2007 
roku utworzono Akademię Pożytecznie Spędzo-
nego Czasu. Działająca nieprzerwanie od tego 
czasu Akademia proponuje uczniom szkoły 
podstawowej i gimnazjum spędzanie czasu na 
ciekawych zajęciach pozalekcyjnych: zabawy z 
komputerem, zajęcia socjoterapeutyczne, po-
moc w nauce, zajęcia muzyczne, wyjazdy na 
basen. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w 
tych zajęciach, bo stały się one alternatywą dla 
komputera i zagrożeń płynących ze spędzania 
wolnego czasu w nieodpowiednim towarzystwie. 
Wieloletnie zaangażowanie i trud pedagogów 
opłacił się. Gmina Miejska Piechowice w grudniu 
poprzedniego roku zgłosiła lokalną inicjatywę pn 
„ Akademia Pożytecznie Spędzonego Czasu” do 
konkursu „ Dobry Klimat dla Rodziny” o nagrodę 
Pary Prezydenckiej. Wniosek przeszedł proce-
durę formalną i teraz tylko czekamy na wyniki 
obrad kapituły przyznającej nagrody.

Miejsca spotkań dla całych rodzin
Wspomniane już akcje profilaktyczne oraz 

Akademia są tylko częścią inicjatyw podejmowa-
nych przez Gminę w ramach działań profilaktycz-
nych. Wszystkie miejsca spotkań, tzw. siłownie 
pod gołym niebem sfinansowane zostały rów-
nież z budżetu przewidzianego na profilaktykę. 
Skwerki utworzone w obrębie gminy wrosły już 
na dobre w krajobraz miejski. Z przyrządów tam 
postawionych może korzystać każdy, kto znaj-
dzie chwilę, by poćwiczyć i spędzić czas w miłym 
towarzystwie.

Skuteczność działań profilaktycznych
Skutkiem podejmowanych działań jest zaha-

mowanie wzrostu spożycia alkoholu, zastrasza-
jące w początkach lat 90. Obecnie odnotowuje-
my nawet jego spadek. Zmianie uległy wiedza i 
postawy młodzieży wobec alkoholu: do placówek 
odwykowych trafiają coraz młodsi pacjenci, któ-
rzy umieją już rozpoznawać u siebie uzależnie-
nie i szukać pomocy. Wśród młodzieży szkolnej 
wzrosła tolerancja dla abstynentów.

Powstała szeroka sieć lecznictwa uzależnień, 
z personelem o specjalistycznym wyszkoleniu 
i pomostem dla zgłaszających się pacjentów w 
postaci punktów konsultacyjnych nawet w bar-
dzo małych miejscowościach. Mimo kilkakrot-
nych reform finansowania służby zdrowia udało 
się utrzymać większość placówek odwykowych 
przy stałym wzroście poziomu merytorycznego 
ich świadczeń. Stworzony został system pomocy 
dla ofiar przemocy w rodzinie, oparty na współ-
działaniu różnych służb (procedura Niebieskie 
Karty dla policji, pomocy społecznej, gminnych 
komisji RPA), powstaje wiele schronisk. Za-
początkowano tworzenie systemu pomocy dla 
dzieci alkoholików, trwają poszukiwania modelu 
terapii zaburzeń emocjonalnych.

Elżbieta Tokarek

Źródło: prof. Jerzy Mellibruda: Szczególnie ważny 
rok. Świat Problemów nr 9(80), wrzesień 1999, s. 4-9.

Profilaktyka w Gminie Piechowice



KWIECIEŃ 2014INFORMATOR  PIECHOWICKI8

Każde państwo członkowskie ma własną ordy-
nację wyborczą i samo decyduje, którego dnia jego 
obywatele pójdą do urn w trakcie czterodniowego 
okresu wyborczego w dniach 22-25 maja 2014 
roku. Polscy wyborcy będą głosować 25 maja. W 
naszym kraju zostanie wybranych 51 posłów do 
PE.  Wyniki z wszystkich 28 państw zostaną ogło-
szone wieczorem, w niedzielę 25 maja.

Od momentu przystąpienia do UE Chorwacji 
w lipcu 2013 roku, w Parlamencie Europejskim 
zasiadało 766 posłów, zmniejszono jednak ich 
ilość i podczas wyborów w 2014 roku, wybranych 
zostanie 751posłów, także w przyszłości ich licz-
ba pozostanie na tym poziomie. Posłowie będą 
reprezentować ponad 500 milionów obywateli w 
28 państwach członkowskich. Dla poszczegól-
nych państw, liczebność reprezentacji jest okre-
ślona na mocy traktatów UE, w oparciu o „de-
gresywną proporcjonalność”. Oznacza ona, że 

państwa o większej liczbie ludności mają więcej 
posłów niż państwa o mniejszej liczbie ludności, 
ale te ostatnie mają więcej posłów niż wynikało-
by to ściśle z zasady proporcjonalności.

Dlaczego te wybory są inne?
Ponieważ Unia usiłuje uporać się z kryzysem 

gospodarczym, a przywódcy UE zastanawiają 
się, jaki kierunek obrać w przyszłości, są to naj-
ważniejsze, jak dotychczas, wybory europejskie.

Umożliwią one wyborcom nie tylko osądzenie 
działań podejmowanych przez przywódców UE 
w celu przezwyciężenia kryzysu w strefie 
euro i wyrażenie opinii na temat planów do-
tyczących ściślejszej integracji gospodarczej 
i politycznej; są to także pierwsze wybory po zdo-
byciu przez Parlament Europejski, na mocy Trak-
tatu z Lizbony, nowych ważnych uprawnień.

Jedną z głównych zmian, wprowadzonych 
Traktatem z Lizbony, jest konieczność uwzględ-

nienia, po raz pierwszy, przez państwa człon-
kowskie, wyników wyborów europejskich przy 
nominacji następnego przewodniczącego Komi-
sji Europejskiej, który jesienią 2014 roku zastąpi 
José Manuela Barroso. Nowo wybrany Parla-
ment musi zatwierdzić tego kandydata, ponie-
waż „wybiera” on, jak stwierdza się w Traktacie, 
przewodniczącego Komisji. Oznacza to, że głos 
wyborców bardzo się liczy przy mianowaniu oso-
by, która stanie na czele rządu UE.

Z 13 europejskich partii politycznych, pięć 
nominowało swoich kandydatów na stanowisko 
przyszłego Przewodniczącego Komisji Europej-
skiej. Jean -Claude Juncker, były premier Luk-
semburga oraz były przewodniczący Eurogrupy, 
został nominowany przez EPL (Europejską Partię 
Ludową). Martin Schulz, obecny przewodniczą-
cy Parlamentu Europejskiego, jest kandydatem 
nominowanym przez S&D (Grupę Postępowego 
Sojuszu Socjalistów i Demokratów). Guy Ver-
hofstadt, były premier Belgii oraz obecny lider 
ALDE (Porozumienia Liberałów i Demokratów), 
jest kandydatem z ramienia tej grupy. Zieloni no-
minowali dwoje obecnych posłów do Parlamentu 
Europejskiego, Francuza José Bové oraz Niemkę 
Skę Keller, natomiast kandydatem nominowanym 
przez Zjednoczoną Lewicę Europejską jest lider 
greckiej partii SYRIZA Alexis Tsipras.

Nowa większość polityczna, wyłoniona w wy-
niku wyborów, będzie również kształtować, przez 
najbliższe pięć lat, europejskie prawodawstwo 
obejmujące obszary od jednolitego rynku po 
swobody obywatelskie. Parlament – jedyna bez-
pośrednio wybierana instytucja UE – jest obecnie 
niezbędnym elementem europejskiego systemu 
podejmowania decyzji i dysponuje takim samym 
prawem głosu jak rządy krajowe, w odniesieniu 
do niemal całego prawodawstwa UE.

Źródło: Parlament Europejski

Wybory do Parlamentu  Europejskiego w maju
Wybory europejskie, które odbędą się w maju 2014 roku, pozwolą obywatelom wywrzeć
wpływ na przyszły polityczny kierunek Unii Europejskiej. W krajach Unii wybranych zostanie 

751 posłów do Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialnych za reprezentowanie ich interesów 
przez najbliższe pięć lat.

Wykaz okręgów wyborczych 
i siedzib okręgowych komisji
wyborczych
Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar woje-
wództwa pomorskiego.
Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.
Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar woje-
wództwa podlaskiego i województwa warmińsko-
mazurskiego.
Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części 
województwa mazowieckiego.
Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części 
województwa mazowieckiego.
Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar woje-
wództwa łódzkiego.
Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar woje-
wództwa wielkopolskiego.
Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar woje-
wództwa lubelskiego.
Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar woje-
wództwa podkarpackiego.
Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar woje-
wództwa małopolskiego i województwa święto-
krzyskiego.
Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar woje-
wództwa śląskiego.
Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar wo-
jewództwa dolnośląskiego i województwa 
opolskiego. Siedziba Okręgowej Komisji Wy-
borczej — Wrocław.
Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar woje-
wództwa lubuskiego i województwa zachodnio-
pomorskiego.

W wyborach do Parlamen-
tu Europejskiego w okręgu 
nr 12, w którym są Piechowi-
ce, wybranych zostanie 5 eu-
rodeputowanych. W wyborach 
w 2009 roku liczba mandatów 
rozłożyła się następująco: 
3 mandaty otrzymała PO 
(Jacek Protasiewicz, Danuta 
Jazłowiecka, Piotr Borys), 
po 1 mandacie PiS (Ryszard 
Legutko), oraz SLD (Lidia 
Geringer de Oedenberg).

Walka o 5 mandatów

1.Słup ogłoszeniowy – ul. Żymierskiego, w po-
bliżu Kościoła Parafialnego w Piechowicach.
2.Słup ogłoszeniowy – ul. Żymierskiego, 
w okolicy sklepu „Małe delikatesy” 
3.Tablica ogłoszeniowa - ul. Świerczewskiego, 
niedaleko szkoły ZSEiT.
4.Słup ogłoszeniowy -  ul. Świerczewskiego 
stacja PKP Piechowice Dolne.
5.Słup ogłoszeniowy - ul. Szkolna, centrum 
bloków. 
6.Tablica ogłoszeniowa - ul. Sienkiewicza, 
przy wjeździe na Osiedle Młodych.
7.Tablica ogłoszeniowa  - ul. Kościuszki, przy 
sklepie „Lewiatan”.
8.Tablica ogłoszeniowa – ul. Pakoszowska, 
naprzeciwko  numeru 45.
9.Słup ogłoszeniowy –    ul. Piastowska 10
10.Tablica ogłoszeniowa -  ul. Piastowska, 
za przystankiem autobusowym w Piastowie.
11. Tablica ogłoszeniowa – Piastów  34.
12. Tablica ogłoszeniowa – ul. 1-Maja , przy 
przystanku, za wiaduktem.
13.Tablica ogłoszeniowa  -  skrzyżowanie ulic 
Zawadzkiego z Brzozową.

14. Tablica ogłoszeniowa – ul. Zawadzkiego 6a.
15. Słup ogłoszeniowy –  pętla autobusowa 
w Górzyńcu.
16. Słup ogłoszeniowy –  pętla autobusowa   
w Piechowicach Górnych.
17. Słup ogłoszeniowy –   skrzyżowanie  ulica 
Wiejska / Żymierskiego.
18. Słup ogłoszeniowy –  ul. Śnieżna, pętla 
autobusowa  w Michałowicach.
19. Słup ogłoszeniowy – ul. Kolonijna , powy-
żej SSM „Złoty Widok”.
20. Tablica ogłoszeniowa – ul. Żymierskiego, 
niedaleko zjazdu do ZUK.
21.Tablica ogłoszeniowa – ul. Żymierskiego, 
przy parkingu miejskim obok Huty „Julia”.
22. Tablica ogłoszeniowa – ul. Żymierskiego, 
skwer przy przystanku  autobusowym „Koloro-
wa”.
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać 
w taki sposób, aby nie powodowały  uszko-
dzeń  urządzeń, na których są umieszczane.
Umieszczone plakaty wyborcze właściwe 
komitety wyborcze zobowiązane są usunąć 
w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Burmistrz Miasta Piechowice  wyznaczył następujące  miejsca  na obszarze Gminy  Miejskiej 
Piechowice przeznaczone na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych 
i plakatów komitetów wyborczych dotyczących wyborów posłów  do Parlamentu  Europejskiego 
zarządzonych na dzień 25 maja  2014r.

Gdzie można wieszać plakaty?
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do 15 kwietnia do godz. 24.00
- zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu 

Europejskiego
do 20 kwietnia
- utworzenie obwodów głosowania w: szpitalach, zakładach 

pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, 
domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie 
ich granic, siedzib i numerów

do 25 kwietnia
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach 

i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodo-
wych komisji wyborczych

do 2 maja
- zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wybor-

czych przez pełnomocników komitetów wyborczych 
do 4 maja
- powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) 

obwodowych komisji wyborczych,
- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach 

i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o 
siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla 
głosowania korespondencyjnego,

- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania 
korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na 
karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od 4 maja do 11 maja
- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okre-

sową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze 
kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających 
ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników 
odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej 
poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z 
jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony 
Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skosza-
rowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich 
spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której 
odbywają służbę

od 10 maja do 23 maja do godz. 24.00
- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w 

programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych 
przygotowanych przez komitety wyborcze

do 10 maja
- zgłaszanie konsulowi przez wyborców zamiaru głosowa-

nia korespondencyjnego za granicą
do 11 maja
- składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych 

o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie 
obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze wzglę-
du na miejsce stałego zamieszkania,

- zgłaszanie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) 
przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w 
lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowa-
nia sporządzonych w alfabecie Braille’a

do 15 maja
- podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie 

obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandyda-
tów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa 
do głosowania

do 20 maja
- składanie wniosków przez wyborców przebywających 

czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nieza-
mieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

do 22 maja
- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą 

wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głoso-
wania utworzonych za granicą,

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich 
statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców 
w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 23 maja o godz. 24.00 - zakończenie kampanii 
wyborczej

w dniu 25 maja w godz. 7.00-21.00 – głosowanie

Skrócony kalendarz wyborczy
SZKOŁA PODSTAWOWA

1 kwietnia 2014 r. uczniowie klas szóstych przystąpili do sprawdzianu.  Udział 
w nim wzięło 41 uczniów. Obecnie czekamy na wyniki.

Sprawdzian szóstoklasistów

Zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły – nagradzania uczniów osiągających 
wysokie wyniki w nauce (średnia ocen 5,0 i wyżej), w pierwszym semestrze roku 
szkolnego i wręczania rodzicom wyróżnionych uczniów listów gratulacyjnych - 
w czwartek, 27 marca 2014 r., w murach piechowickiej „Jedynki” zebrali się laureaci 
szkolnego konkursu PRIMUS inter PARES wraz z rodzicami. Celem przedsięwzię-
cia, już od jedenastu lat, jest motywowanie uczniów do nauki. W uroczystej atmos-
ferze z rąk pani Dyrektor Marzeny Sąsiady i pani Przewodniczącej Rady Rodziców 
Alicji Skowrońskiej, wyróżnieni uczniowie otrzymali statuetki upamiętniające ich 
sukces, a rodzice listy z wyrazami uznania za trud wychowania i motywowanie dzie-
ci do nauki. Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców działającą przy na-
szej szkole. Tytuł PRIMUS inter PARES (Pierwszy pośród Równych) uzyskało pięt-
naścioro uczniów. Najwyższą średnią ocen zdobyła Wiktoria Zawadziłło, uczennica 
klasy 5a (5,55) oraz Oskar Kłyszyński, uczeń klasy 5a (5,36). Trzecią średnią ocen 
mógł pochwalić się Jakub Kukulski z klasy 6b (5,25). Do grona wyróżnionych dołą-
czyli: Sara Kowalewska 5a (5,18), Julia Piróg 5a (5,18), Michał Stanisz- Podgórski 
4b (5,09), Julia Zawadziłło 4b (5,09), Julia Szefer 5a (5,09), Szymon Piotrowski 
4a (5,0), Weronika Drzymała 4b (5,0), Anna Gruning 4b (5,0), Weronika Wrzesień 
4b ( 5,0), Oliwia Wojtaś 4b (5,0), Amelia Gajek 5b (5b), Anastazja Gajek 5b (5,0). 
Podczas uroczystości zebrani mogli usłyszeć ciekawe charakterystyki laureatów 
przygotowane przez uczennice klasy 5a: Wiktorię Zawadziłło, Julię Szefer, Julię Pi-
róg. W przedstawianiu uczniów wspierał koleżanki Konrad Badacz z klasy 5b. Uzu-
pełnieniem opisów uczniowskich stała się prezentacja multimedialna przygotowana 
profesjonalnie przez Jana Pietryniecza z klasy 6a. Na koniec uroczystej gali wystą-
piła grupa teatralna z klas szóstych z przedstawieniem „Poczekalnia” oraz grupa 
teatralna z klas piątych z przedstawieniem „Kopciuszek na wesoło”. Szkolni aktorzy 
rozbawili publiczność do łez. Po artystycznej uczcie duchowej wszyscy uczestnicy 
spotkania na zaproszenie pani Dyrektor, udali się na słodki poczęstunek. Kolejna 
gala już za nami. Teraz czeka uczniów wytężona praca nad zdobyciem świadectwa 
z wyróżnieniem na zakończenie roku szkolnego 2013/2014. Wszystkim  życzymy 
wytrwałości w dążeniu do sukcesu zgodnie z łacińską maksymą: Pamiętajcie, nasi 
przyjaciele, warto się uczyć, gdyż uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia.

Barbara Zając
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piechowicach

Primus Inter Pares.
Statuetki rozdane...
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W dniu 31 marca 2014 r. został ogłoszony 
otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań 
publicznych w 2014 roku przez organizacje po-
zarządowe na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 
r. Nr 234, poz.1536 z późniejszymi zmianami) 
oraz uchwały nr 143/XXX/2012 Rady Miasta 
Piechowice z dnia  29 listopada 2012 r. w spra-
wie przyjęcia wieloletniego programu współ-
pracy Gminy Miejskiej Piechowice z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publiczne-
go w latach 2013-2017 oraz uchwały nr 162/
XXXIII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 
29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 
143/XXX/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie 
przyjęcia wieloletniego programu współpracy 
Gminy Miejskiej Piechowice z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego 
w latach 2013-2017. 

Oferty należy przesyłać pocztą lub składać 
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs 
ofert na realizację zadań publicznych w 2014 
roku, zadanie…, nr…” w sekretariacie Urzę-
du Miasta Piechowice, pokój 7, bądź na adres 
Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 
58-573 Piechowice w terminie do 22kwietnia 
2014 r. do godziny 15.00.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tabli-
cy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta, stronie 
internetowej www.piechowice.pl oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznym Piechowic. 

Marta Głowala

Konkurs
dla organizacji
pozarządowych

Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja pro-
ekologiczna zainicjowana przez Fundację 
Ekologiczną ARKA w 2013 roku. Zwieńcze-
niem akcji jest pisanie przez dzieci w szkołach 
i przedszkolach listów na wykonanym z ma-
kulatury papierze. W listach młodzi ludzie 
namawiają dorosłych do działań proekologicz-
nych. Gmina Miejska Piechowice znalazła się 
w II edycji ogólnopolskiej akcji „Listy dla Zie-
mi” wśród 300 gmin w całej Polsce.

Więcej informacji na stronie www.listydla-
ziemi.pl oraz bezpośrednio w piechowickich 
placówkach oświatowych.

Marta Głowala

O Listach dla Ziemi

W dniu 31 marca 2014 roku, czwarty już 
raz (a pierwszy w tym roku) „ Szklarki” wystą-
piły w Osiedlowym Domu Kultury w Jeleniej 
Górze - Zabobrze, na wieczorze poezji z cyklu 
„Ars Poetica”, zorganizowanym przez Jelenio-
górskie Stowarzyszenie „ W Cieniu Lipy Czar-
noleskiej”.

Urszula Musielak

Szklarki zaśpiewały
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W piątkowe popołudnie 28 lutego 2014 roku 
w Piechowickim Ośrodku Kultury odbyło się 
pierwsze, organizacyjne spotkanie ART – KLU-
BU. Z inicjatywy dyrektor Anny Kalisz w sym-
patycznej i twórczej atmosferze spotkało się 
15 artystów z Piechowic oraz okolicznych miast. 
Celem zawiązania się grupy jest wymiana artystycz-
nych doświadczeń, wspólne projekty, plenery oraz 
promocja i integracja lokalnych środowisk twór-
czych. Grupa przyjęła nazwę π - art  i liczy obecnie 
16 członków. W ostatnich dniach marca br., pod-
czas drugiego spotkania  wybrano Zarząd grupy 
π- art, w skład którego weszli:

Emanuela Czujowska – przewodnicząca
Marek Głowacki – zastępca
Andrzej Blusz – zastępca
Alicja Janowska – skarbnik
Dagmara Matusiak – koordynator działań
Zachęcamy artystów oraz miłośników sztuki 

do uczestnictwa w spotkaniach i działaniach gru-
py π – art. Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 
25 kwietnia o godz. 18.00.

Stałej rozbudowie piechowickiej przestrzeni 
sztuki sprzyjają pozytywne zmiany w infrastruk-
turze budynku  Piechowickiego Ośrodka Kultury. 
Kilka tygodni temu, na potrzeby zarówno dzie-
ci, jak i dorosłych, została oddana do użytku na 
II piętrze budynku nowa pracownia plastyczna. 
W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił spory napływ 
osób zainteresowanych zajęciami twórczymi. 
W Piechowickim Ośrodku Kultury od roku 2010 
realizowane są zajęcia plastyczne dla dzieci pro-
wadzone przez instruktora plastycznego – Monikę 
Ross. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, 
zapisanych jest 25 dzieci. Pod koniec roku 2012 
zawiązała się również grupa plastyczna dla doro-
słych prowadzona przez instruktora – plastyka, 
Emanuelę Czujowską. Do grupy dorosłych zapi-
sanych jest 10 osób, które niedawno świętowały 
podczas wernisażu pierwszej wspólnej wystawy 
pn. „ I tak to się zaczęło”.

Uczestnicy zajęć jak i prowadzący z radością 
przyjęli  koniec remontu nowej pracowni. Remont 
pomieszczeń trwał nieco ponad dwa lata i został 
sfinansowany wyłącznie ze środków Piechowic-
kiego Ośrodka Kultury. Pierwszą fazą remontu 

było połączenie trzech niewiel-
kich salek w jedną całość. Ko-
lejne etapy to kapitalny remont 
ścian, podłóg i sufitów  oraz 
wymiana instalacji. Ostatnim 
etapem prac było wstawienie 
trzech witryn, które służą nie 
tylko do ekspozycji najciekaw-
szych prac, ale również do-
świetlają pomieszczenie. 

Warsztat plastyczny jest 
przestronnym, dobrze oświe-
tlonym, ale przede wszystkim 
funkcjonalnym pomieszcze-
niem, które doskonale będzie 
służyło dzieciom i dorosłym. 

Na chwilę obecną pracownia 
jest doposażona w różnorodne 
artykuły plastyczne na potrze-
by obydwu grup. Dzięki nowej 
przestrzeni staliśmy się liderem we wspieraniu róż-
nych dziedzin sztuki. Mamy nadzieję, że pomysły 

i pozytywni ludzie będą służyć stałemu rozwojowi 
lokalnych inicjatyw w kulturze i sztuce.

POK

Przestrzeń sztuki

Najlepsi zawodnicy turnieju wraz z organizatorami.• 5 kwietnia b.r. odbył się II Turniej Tenisa Stołowego o Pu-
char  Przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI. I miejsce 
i puchar wywalczył p. Lech Szczap, II miejsce p. Jerzy Gralak, 
a III p. Bronisław Daniło. Swój puchar zwycięzcy turnieju wręczył 
p. Stanisław  Dziedzic, a pozostałymi  nagrodami i dyplomami  
obdzielali zawodników: przewodnicząca naszego koła p. K. Ko-
walik, główny organizator turnieju p. A. Chwal oraz gość turnieju 
burmistrz miasta p. W. Rudolf.

• 24 maja b.r. zapraszamy na pierwszą wycieczkę krajoznaw-
czo-turystyczną z cyklu Szlakiem Pałaców i Ogrodów Kotli-
ny Jeleniogórskiej, którą poprowadzi znany przewodnik górski 
p. Zdzisław Gasz. Koszt wycieczki 10 zł członkowie koła,  20 zł 
sympatycy. Zapisy i szczegółowy program wycieczki w biurze 
koła nr 9 w każdą środę w godz. 10.00-13.00 

• Nasze koło będzie, jak co roku, organizatorem miejskich ob-
chodów Światowego Dnia Inwalidy. Wszystkich którym los osób 
niepełnosprawnych nie jest obojętny zapraszamy do włączenia 
się w organizacje obchodów. Uroczystość inauguracyjna z udzia-
łem zaproszonych gości odbędzie się 17 maja b.r. w sali OSP, 
o szczegółach informować będziemy na plakatach. Natomiast 
Zarząd Rejonowy PZERiI w ramach obchodów Światowego 
Dnia Inwalidy proponuje: 9 maja 2014 r. godz. 16.00 koncert 
w JCK, bilet 15.00 zł , 10 maja wieczorek taneczny w hotelu 
„Mercure”- bilet 35,00 zł . Osoby  chętne do udziału w w/w im-
prezach proszone są o pilny kontakt.

Koło nr 9 PZERiI w Piechowicach informuje

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  naszym członkom 
i wszystkim mieszkańcom Piechowic życzymy, aby był to dla nich czas 
szczęśliwych chwil i radosnych przeżyć  wśród kochanych i  kochających  osób. 

Zarząd koła nr 9
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PRZEDSZKOLE nr 1

„Wszystkiego, co naprawdę trze-
ba  wiedzieć nauczyłem się w przed-
szkolu.” R. Fulgrum

Jeżeli dziecko z przedszkolaka ma stać się 
uczniem, niezmiernie ważne są relacje pomię-
dzy dzieckiem a dorosłymi i innymi dziećmi. 
W przedszkolu dzieci uczą się, że wszystkim 
należy się dzielić, nie bić innych, odkładać na 
miejsce każdą znalezioną rzecz, sprzątać po 
sobie, nie brać nic, co do mnie nie należy, po-
wiedzieć przepraszam, jeżeli się kogoś uraziło, 
myć ręce przed jedzeniem, spuścić wodę. Te 
i wiele innych czynności, wydawałoby się 
oczywistych, dzieci uczą się w przedszkolu, w 
toku codziennych, systematycznych działań ze 
strony własnej dziecka, pod okiem czujnego 
nauczyciela przedszkola, wspierającego go w 
każdej sytuacji. Pełny, wszechstronny rozwój 
nastąpi tylko wtedy, gdy w domu rodzinnym 
dziecka będzie kontynuowana praca nauczy-
cielki z przedszkola. W związku z powyż-
szym 05.03.2014r. zaprosiliśmy rodziców na 
spotkanie z psycholog panią Małgorzatą Go-
rzelak, która omówiła z rodzicami temat „Jak 
organizować czas swojemu dziecku w domu 
i jaki ma to wpływ na relacje rodzinne i jego 
rozwój?”. Po spotkaniu rodzice uczestniczyli w  
zajęciach pokazujących konkretne rozwiązania 
praktyczne w organizowaniu pociechom wol-
nego czasu. Zajęcia plastyczne są jednym ze 
sposobów na  wartościowe  zorganizowanego 
wolnego czasu, nie przy telewizorze, ani przy 
komputerze, tylko z kochanym rodzicem, który 
poświęca czas tylko jemu, budując tym samym 
pożądane relacje rodzinne. Bez nich dziecko 
nie umie poprawnie egzystować w grupie ró-
wieśniczej, a w przyszłości w społeczeństwie.  
Dla dziecka są to niezapomniane chwile, które 
odczuwa jako dowód miłości ze strony rodzica. 
Jest to wspaniała okazja do poznawania dziec-
ka, jego widzenia świata,  wiedzy i niewiedzy, 
którą możemy w rozmowie i wspólnym działa-
niu rozwijać i wzbogacać. Rodzice i dzieci w 
grupach wykonali przepiękne zbiorowe prace 
zatytułowane „Wiosna wszędzie”, które zdobią 

teraz korytarz przedszkolny.  Dla nauczyciela 
był to obrazek jak z bajki, przepełniony miło-
ścią, wspólnym działaniem, w wyniku którego 
powstało „dzieło sztuki” świadczące o pięknie 
wspólnego przeżywania. 

Innym,  niezmiernie ważnym dla rozwoju 
dziecka działaniem, podejmowanym przez przed-
szkole, są wycieczki. Rozwijają one wiedzę przy-
rodniczą, kształtują stosunek dzieci do przyrody  
i poprawiają kondycję fizyczną. 11.03.2014r. wy-
ruszyliśmy pieszo w stronę Dolnych Piechowic. 
Dzieci obejrzały najstarsze drzewo Piechowic 
- 700-letniego cisa, zapoznały się z jego wła-
ściwościami  oraz z historią, której drzewo było 
świadkiem. Jest to następna propozycja na 
spędzanie wolnego czasu, będącego źródłem 
zdrowia, wiedzy i rozwijania umiejętności radze-
nia sobie w różnych życiowych sytuacjach.  Po 
drodze zaprosiła nas do swojego ogrodu mama 
Zuzi - pani Janas. Zorganizowała dzieciom wio-
senne poszukiwanie liter ukrytych w ogrodzie, 
z których dzieci układały hasło oraz wyszukiwa-
ły przedmioty niepasujące do wiosny. Na koniec 
poczęstowaliśmy się ciasteczkami i ruszyliśmy 
do miejsca docelowego. Dziękujemy mamie za 
zaproszenie i pomysłowość. 

21.03.2014r. w godzinach rannych witaliśmy 
Panią Wiosnę. Cała przedszkolna społeczność, 
zaopatrzona w kolorowe gałązki wyruszyła  koro-
wodem na ulice miasta, aby obwieścić wszystkim 
piechowiczanom i pracownikom Urzędu Miasta, 
że przyszła wspaniała, kolorowa wiosna. Po dro-
dze rozdawaliśmy cukierki i dzieliliśmy się rado-
ścią z uczniami szkoły podstawowej, którzy także 
witali wiosnę i cieszyli się z jej nadejścia. 

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przepędzić 
złą zimę do morza. Niestety, dwa dni później, nie 
wiedząc czemu pojawiła się ponownie, uniemoż-
liwiając tym samym wyjście na zaplanowane 
wcześniej rekolekcje. Kiedy tylko wyszło słonko,  
udaliśmy się  do kościoła na mszę św. kończą-
cą rekolekcje w naszej parafii. Miesiąc marzec 
„Starszaki” poświęciły na przygotowania do wy-
stępu w Piechowickim Ośrodku Kultury z okazji 
obchodów „Dni Baby Wielkanocnej”.

Wychowawczyni: Wiolettra Uram

Społeczne i przyrodnicze doświadczenia sześciolatków - 
„Mądrych sów” w Przedszkolu nr 1 „Chatka Puchatka”  

Zajęcia otwarte

dla rodziców
Nasze życie nabiera zawrotnego tempa, 

jednak w ciągu dnia warto znaleźć chwilę, 
by oderwać się od rutyny i oddać się rodzin-
nej rozrywce. Pamiętajmy, że dla dzieci naj-
większą wartość ma nie to, w co się bawią, 
a towarzystwo, w którym spędzają czas.

Dlatego chwile z mamą lub tatą są dla 
nich zawsze dużą frajdą. Co więcej, ciekawe  
formy aktywności pozwalają uniknąć wielo-
godzinnych sesji maluchów przed kompute-
rem, co jest obecnie powszechnym proble-
mem. W związku z powyższym 05.03.2014r. 
zaprosiliśmy wszystkich rodziców na 
spotkanie z panią psycholog Małgorzatą Go-
rzelak, która omówiła z rodzicami temat „Jak 
organizować czas swojemu dziecku w domu 
i jaki ma to wpływ na relacje rodzinne i jego 
rozwój?”. Po spotkaniu rodzice mieli okazję 
spędzić czas ze swoją pociechą. Maluszki 
zaprosiły rodziców do wspólnych zabaw 
taneczno-ruchowych, a następnie wykonały 
wspólne prace plastyczne pt: „Wiosna”.

sadzenie wiosennych

kwiatów
Zima jest piękną porą roku, ale kiedy trwa 

długo, nie ma śniegu i wieje zimny wiatr, 
wszyscy czekają już tylko na wiosnę. Maluszki 
postanowiły same zaprosić wiosnę do swojej 
sali, a konkretnie do kącika przyrody. Mali 
ogrodnicy zasadzili cebule hiacyntów, które 
obecnie upiększają naszą salę. Pozostałe 
cebulki wiosennych kwiatów: żonkili, tulipanów, 
hiacyntów, krokusów przedszkolaki z pomocą 
p. Janka posadziły pod oknami swojej sali, aby 
upiększyły teren naszego przedszkola.   

wycieczka z cyklu 
„Kubusiowe wędrówKi”

Ostatnie tygodnie przyniosły nieocze-
kiwanie zmianę pogody. Nagle zrobiło się 
ciepło, słonecznie, a w powietrzu było moż-
na poczuć zbliżającą się wiosnę. Dzieci z 
wszystkich grup wyruszyły na poszukiwanie 
wiosny. Maszerując główną ulicą Piechowic 
śpiewały piosenki obwieszczające przybycie 
do nas wiosny i częstowały spotkanych pie-
chowiczan słodyczami. W drodze powrotnej 
sokoli wzrok i czujność dzieci pozwoliły na 
zaobserwowanie kilku zwiastunów wiosny. 
W pobliskich ogródkach dzieci wypatrzyły 
przebiśniegi i krokusy, a także wsłuchiwały 
się w śpiew ptaków. Powoli, małymi krokami 
przyroda budzi się do życia, a my bardzo 
cieszymy się z tego powodu. 

Zajęcia Kulinarne
Jak wiadomo najlepiej poznajemy świat 

poprzez bezpośrednie doświadczenie. 
Dlatego na koniec miesiąca wszystkie dzie-
ciaki wzięły udział w zajęciach kulinarnych. 
Robiliśmy już sałatkę owocową i warzywną, 
smażyliśmy oponki i faworki, a teraz przyszła 
kolej na pyszny i zdrowy sok marchewkowo 
– jabłkowy. Przyniesione przez dzieci jabłka 
i marchewki najpierw zostały starannie 
umyte, obrane a następnie za pomocą soko-
wirówki wyciskaliśmy z nich sok. Na koniec 
wszystkie dzieci otrzymały porcję świeżych 
witamin – mniam mniam…

Katarzyna Diłaj

Marcowe poczynania 
„Maluszków”
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PRZEDSZKOLE nr 2

Tak radośnie rozpoczął się tradycyjny ob-
rzęd żegnania zimy i witania wiosny w naszym 
przedszkolu. Zaraz po śniadaniu wszystkie grupy 
przedszkolne spotkały się w ogrodzie i po wspól-
nym odśpiewaniu piosenki o Wiośnie, za namową  
pani dyrektor, wyruszyły na jej poszukiwanie. Po-
szukiwania prowadziły średniaki z grupy Krasno-
ludków, które mając na uwadze bezpieczeństwo 
na drodze, przeszły na stację PKP. Wiosny dzieci 
nie spotkały, ale z megafonu wysłuchały listu od 
Wiosny, w którym zaprosiła ona dzieci do dalszej 
zabawy i przejażdżki  pociągiem. Tym razem pro-
wadziły Starszaki z grupy Żabek. Jako najstar-
sze dały przykład młodszym dzieciom, jak należy 
zachować się w pociągu i oczywiście pamiętały 
o kupieniu biletu. Jazda pociągiem dla naszych 
przedszkolaków była ciekawym przeżyciem, bo 
po drodze można było oglądać ośnieżone szczy-
ty naszych gór. Po wyjściu z pociągu szukania 
wiosny podjęły się średniaki z grupy Wesołych 
Misiów i to one jako pierwsze zobaczyły  Marzan-
nę, która nie zamierzała odejść i zrobić miejsca 
wiośnie. Na szczęście maluszki z grupy Kotków  
przegoniły marzannę głośno śpiewając: „A ty 
zimo uciekaj za górkę za las, nie wracaj już”. I jak 
na zawołanie zawiał wiatr i porwał Marzannę. Wte-

Już wcześniej informowaliśmy o udziale na-
szej placówki w Ogólnopolskiej Akcji Ministra 
Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może”. 
W ramach Akcji  został zorganizowany, wspólnie 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, konkurs „Zdrowo 
i bezpiecznie”. Do współpracy zaproszono rów-
nież Ratownika medycznego Pana Janusza 
Adamczaka oraz Panią Danusię Borodyn– in-
tendentkę z naszego przedszkola. Oprócz 
zadań zręcznościowych dzieci musiały wyka-
zać się: znajomością numerów alarmowych, 
sposobami wzywania pomocy, umiejętnościa-
mi opatrywania kolana koleżanki, układania 
piramidy zdrowia, wskazywania zdrowych 
potraw i produktów, a także zwijania strażac-
kiego węża. Na koniec zabawy dzieci miały 
możliwość obejrzenia wozu strażackiego, którym 
piechowiccy strażacy przybyli do przedszko-

la. W ramach Akcji odbyły się zajęcia otwarte 
z  udziałem rodziców w grupie „Wesołe Misie”. 
Tym razem nie tylko dzieci  aktywnie uczestni-
czyły w zabawach, ale także ich rodzice. Wszy-
scy przyszli ubrani w strój sportowy i od razu 
przystąpili do wspólnego wysiłku. Zabawy pro-
wadzone były metodą  Ruchu Rozwijającego 
W. Sherborne. Jest to metoda nastawiona na 
rozwijanie przez odpowiednie ćwiczenia i zaba-
wy ruchowe. Dzieci nabywają dzięki temu takie 
cechy, jak: poczucie własnej wartości i pewności 
siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzial-
ności, wrażliwość, umiejętność nawiązywania 
kontaktów z drugą osobą. Dzieciom najbardziej 
podobała się zabawa w „Tunel”. Przedszkolaki 
najpierw przechodziły pod tunelem, a następnie 
górą tunelu, wdrapując się na plecy dorosłych. 
Niektóre dzieci musiały pokonać strach przed bli-

skim kontaktem z osobą dorosłą, ale wszystkim 
świetnie się udało. Również zabawa w „Krze-
sełka” dała ćwiczącym dużo radości. Rodzice 
siedzieli na dywanie jako „Krzesełka” – dzieci 
biegały, a na przerwę w muzyce siadały na wol-
nym „Krzesełku”.  Zabawie towarzyszył  śmiech 
i okrzyki. Spotkanie to przyczyniło się do lep-
szego poznania i nawiązania kontaktu nie tylko 
z grupą przedszkolną, ale i z dorosłymi. Kolejnym 
działaniem w ramach udziału w akcji „Ćwiczyć 
każdy może” było: poszukiwanie wiosny, aerobik 
i inne zabawy. Więcej na stronie www.przedszkole-
piechowice.pl oraz  www.szkolawruchu.men.gov.pl

Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaanga-
żowanym w pomoc przy organizacji zabaw i zajęć.

S. Januszkiewicz, M. Janasz

Wiosna idzie już ... 

dy nareszcie można było powitać wiosnę . Dzieci 
znalazły zielony gaik i rozpoczął się koncert pio-
senek o wiośnie i wspólne zabawy ruchowe. 
Zabawa była przednia: przedszkolaki skakały 
jak żabki, klekotały jak bociany i prawie fruwa-
ły jak motylki. Niestety,  trzeba było wracać do 

przedszkola. Przed powrotem  dzieci zjadły co 
nieco i  pieszo wróciły do placówki.

P.S. Dwie młodsze grupy  przedszkolne wró-
ciły autokarem, ale o tym cicho sza...

G. Popera

R o k  S z k o ł y  w  R u c h u

Piechowicki
gimnazjalista
najlepszy z ortografii

1 kwietnia 2014r. w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. C. K. Norwida w Jeleniej 
Górze odbył się Konkurs Ortograficzny, 
do udziału którego zaproszono gimna-
zjalistów z powiatu jeleniogórskiego oraz 
Jeleniej Góry. Wzięli w nim udział również  
gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Piechowicach. 
Spośród wielu uczniów z różnych gimnazjów, 
biorących udział w dyktandzie, najlepszy 
okazał się nasz Daniel Wójtowicz z klasy II A. 
 Zdystansował on wielu uczestników i zajął 
pierwsze miejsce. Przyjmując gratulacje 
i nagrodę książkową z rąk dyrektora liceum 
Daniel był dumny, iż poprawił swój ubiegło-
roczny wynik o stopień wyżej. Gratulujemy. 

op. Elżbieta Michalska

NABÓR WNIOSKÓW trwa od 1 kwietnia 
2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

W roku 2014 przyznane zostaną w ramach 
Dolnośląskiego programu pomocy uczniom 
niepełnosprawnym „Sprawny uczeń” na rok 
szkolny 2014-2015 stypendia uczniom niepeł-
nosprawnym ze szkół podstawowych (klasy 
1-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
(z wyłączeniem szkół policealnych) miesz-
kańcom Dolnego Śląska.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK:
1) uczniowie szkół publicznych i niepublicz-

nych o uprawnieniach szkół publicznych - do 
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak 
niż do ukończenia 24 roku życia;

2) wychowankowie publicznych i niepublicz-
nych ośrodków umożliwiających dzieciom i mło-
dzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umy-
słowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki - do czasu ukończenia reali-
zacji obowiązku nauki;

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposia-
dających uprawnień szkół publicznych - do cza-
su ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wnioski należy składać osobiście lub za po-
średnictwem poczty na adres: 

Departament Spraw Społecznych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskie-
go, ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, pok. 
nr 208, I piętro

Szczegółowe warunki przyznawania ww. 
stypendiów oraz tryb postępowania w tych spra-
wach zamieszczone są na stronie internetowej 
www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl

Marta Głowala

Ruszyła kontynuacja Dolnośląskiego programu 
pomocy uczniom niepełnosprawnych „Sprawny uczeń”
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WYDAWCA
Urząd Miasta Piechowice
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
tel. 75 75 489 00
nakład: 1200 egz.

M I E S I Ę C Z N I K  S A M O R Z Ą D U  L O K A L N E G O
SKŁAD I OPRACOWANIE 
GRAFICZNE

Studio ROB - Robert Zapora
robertzapora@o2.pl
tel. 793 58 58 30

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. Redakcja nie 
odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. W życzeniach świątecznych wyko-
rzystano elementy grafiki vecto200.com. W wydaniu wykorzystano ele-
menty graficzne autorstwa Roberta Jaworskiego.

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

Otwarte

PN – PT 7:30 – 17:00

SOB – 8:00 – 14:00

R E K L A M A

w w w . p i e c h o w i c e . p l

Pilnie potrzebuję lodówkę i odkurzacz. Kupię 
niedrogo lub przyjmę. Nr tel. 781-024-181

O g ł o s z e n i a  d r o b n e
A U T O 

S E R W
I S

Społeczność Klubu Abstynenta ,,EDEN” zor-
ganizowała w dniu 06.04.14r w Szkole Podstawo-
wej nr.1 w Piechowicach VIII Międzyklubowe Za-
wody w Piłkę Nożną Halową. Jak zawsze dopisała 
frekwencja. Licznie przybyli przyjaciele naszych 
klubowiczów z Klubów Abstynenckich, Stowarzy-
szeń Trzeźwościowych i grup A.A z: Jeleniej Góry, 
Legnicy, Świerzawy, Złotoryi, Lubania, Kowar, Bo-
lesławca, Szklarskiej Poręby, Miłkowa i Piechowic. 
Imprezę zaszczycili swoją obecnością: Pan Bur-
mistrz Witold Rudolf, Pan Przewodniczący Rady 
Powiatu Rafał Mazur, Pani Przewodnicząca Gmin-
nej Komisji ds. Alkoholowych- Krystyna Chmura.

W szranki rywalizacji o Puchar Burmistrza 
Miasta Piechowice stanęło 8 drużyn: ,,Eden” 
Piechowice, ,,Odnowa” Lubań, S.T.O.P Legnica, 
,,Relaks” Złotoryja, ,,Przemiana’’ Bolesławiec, 
,,Boberek” Jelenia Góra, ,,Hostel” Miłków, Klub 
,,Radości i Trzeźwości” Kowary.

W zaciętej, ale bardzo sportowej rywalizacji 
zwyciężyła drużyna ,,Boberek’’ Jelenia Góra, któ-
rej przedstawiciel odebrał z rąk Pana Burmistrza 
Puchar i serdeczne gratulacje za sportową po-
stawę i zwycięstwo. Drugie miejsce zajął zespół 
,,Odnowa” z Lubania, a trzecie nasi klubowicze 
z ,,Eden-u”. Obie drużyny otrzymały pamiątkowe 

Puchary i gratulacje. Puchar Pana Przewodniczą-
cego trafił do przedstawicieli najliczniej reprezen-
towanej społeczności klubowej- „Hostel” Miłków. 

Mimo, że nasi klubowicze nie zdobyli główne-
go trofeum, wykazali się dużą wolą walki i zaan-
gażowaniem. Przedstawiciele „Eden-u” sięgnęli po 
statuetki najlepszego strzelca i bramkarza. Paweł 
Chlebny został najlepszym strzelcem imprezy, a 
Mateusz Masełko najlepszym bramkarzem. Kolej-
ne dwie statuetki trafiły do: najmłodszego zawod-
nika imprezy Mateusza Oltmana z drużyny S.T.O.P 
Legnica i najstarszego zawodnika Zygmunta Han-
drysiaka z ,,Relaks -u” Złotoryja.

Organizatorzy serdecznie dziękują: Pani Dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr1 Marzenie Sądzia-
dzie za udostępnienie nieodpłatnie Sali na Turniej, 
Panu Burmistrzowi Miasta Piechowice- Witoldowi 
Rudolfowi za ufundowanie Pucharu, Panu Prze-
wodniczącemu Rady Powiatu- Rafałowi Mazurowi 
za wsparcie imprezy, Gminnej Komisji ds. Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych za wsparcie fi-
nansowe. 

VIII Turniej Halowej Piłki Nożnej w Piechowicach 
był wspaniałym sportowym i emocjonalnym przeży-
ciem dla ok. 120 osób. Do zobaczenia za rok!

Elżbieta Tokarek

VIII Turniej Piłki Nożnej Halowej

SPRZEDAM DZIAŁKI
Nr  29               Michałowice             rolna           1,46 ha     90.000 zł

Nr 112/3           Michałowice           budowlana    0,72 ha    270.00 zł

Nr 428              Michałowice              rolna          1,65 ha     85.000 zł

tel. 504-505-743

Nr 16, 51, 52    Piechowice            budowlano-
  obręb 6                 (5 ha)
Nr 54,55/2      Szklarska Poręba    leśno-rolna     9,85 ha    1. 550.00 zł
81, 70                 obręb 3                 (4,85 ha)
                                             działki graniczące ze sobą

SKLEP NATALII
ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099

miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny, PEX, 
art. elektryczne, chemia budowlana, 

chemia gospodarcza, drobne artrykuły 
gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, profile

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

Informujemy, że w dniach 3-6 lipca 2014 r. 
na terenie Piechowic odbędzie się kolejna edy-
cja Bike Adventure. W tym roku miasteczko 
sportowe zlokalizowane będzie na terenie Szko-

ły Podstawowej nr 1 w Piechowicach. 
Dla wszystkich mieszkańców Piechowic opła-

ty startowe minus 50%. Szczegóły u organizato-
ra: 75 76123 76, www.bikeadventure.pl

B i k e  A d v e n t u r e  2 0 1 4

1. Organizujemy:
a/ kinderparty
b/ uroczystości rodzinne
c/ wesela, bankiety
d/ ostatnie pożegnania
          koszt od 30 zł

2. Oferujemy również pokoje hotelowe.

ul. Mickiewicza 9, 58-573 Piechowice

Gościniec „Silesia”

tel. 500 740 950, 724 348 734                            www.silesiahotel.pl
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Masz problemy ze wzrokiem - odwiedź
Salon Optyczny 

„MARGO” w Piechowicach
ul. Żymierskiego 63 (naprzecwiko „EKO”)

Tel. 729 281 302

Czynne:
PN-PT: 11:00 - 17:00
SOB:10:00 - 13:00

• bezpłatnie zbadamy twoją ostrość wzroku 
i dobierzemy odpowiednie okulary
• posiadamy w swojej ofercie bogaty wybór 
oprawek i szkieł okularowych producentów 
krajowych i zagranicznych w konkurencyj-
nych cenach
• prowadzimy sprzedaż wysokiej jakości oku-
larów przeciwsłonecznych z polaryzacją
• u nas zaopatrzysz się w soczewki kontaktowe

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ! 
MOŻESZ MIEĆ DOBREGO 
OPTYKA BLISKO DOMU.
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ANGIELSKI, NIEMIECKI, MATEMATYKA
kursy, lekcje indywidualne, przygotowanie do egzaminów

gimnazjalnych, maturalnych i certyfikatowych

A U T O 

S E R W
I S TŁUMIKI ALUMINIUM

SPAWANIESPAWANIE

OLEJEOLEJE
OPONYOPONY

KONSERWACJA AUTKONSERWACJA AUT

• Piechowice ul. PIASTÓW 1 • tel. 75 76 12 108 •

WYMIANA ROZRZĄDÓWWYMIANA ROZRZĄDÓW

MECHANIKA SAMOCHODOWAMECHANIKA SAMOCHODOWA

R E K L A M A

Wszystkim naszym klientom życzymy
zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
obf itości na świątecznym stole, smacznego jajka
oraz wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.

Wieści  z  Orlika

Piłkarze Lechii Piechowice roz-
poczęli wiosenną rundę w klasie A. 
Po dwóch zwycięstwach z trudny-
mi rywalami, odnotowali porażkę 
z drużyną z Łomnicy. W ocenie tre-
nera, wynik tego meczu nie odzwier-
ciedla wydarzeń na boisku a druży-
na z Piechowic została skrzywdzona 
przez sędziego. Po trzech wiosen-
nych kolejkach lechici plasują się na 
trzecim miejscu w tabeli (32 pkt.), 
z trzema punktami straty do drugie-
go Orła Wojcieszów i siedmioma do 
lidera Gryfa Gryfów. 

Wyniki: Nysa Wolbromek 
– Lechia Piechowice 0:1 (0:0), 
bramka - Kandyba; Lechia Piecho-
wice – Olimpia Pagaz Krzeszów 
1:0 (1:0), Kandyba; KS Łomnica 
– Lechia Piechowice 4:3 (1:1), 
Kandyba x3

Mecz Lechii z Piastem Bolków 
zakończył się po zamknięciu nu-
meru. Wynik podamy w następnym 
numerze. Do końca rozgrywek po-
zostało 9 kolejek.

Lechia cały czas
w czołówce

W pierwszej połowie marca od-
malowano linie na boisku wielofunk-
cyjnym. Stare linie z czasem wytarły 
się i podczas gry nie było widać, gdzie 
jest aut. Do odnowienia zużyto m.in. 
około 500 metrów taśmy malarskiej.

Sponsorami tej inicjatywy byli: fir-
ma Janusza Pryczka, portal 24jgora.pl, 
Marcin Ramski, Teofil Mioduszewski. 
W pracy pomogli: Andrzej Grabowski 
i Krzysztof Walusiak. Serdeczne po-
dziękowania dla wymienionych. 

To nie jedyne zmiany, jakie za-
szły na Orliku. Teren został posprzą-
tany, poprawiono mocowania siatek 
zabezpieczających oraz elementów 
konstrukcji piłkochwytów.

Podziękowania także dla sklepu 
Natalii, który nieodpłatnie zaopatruje 
kompleks w środki czystości.

Przypominamy, że Orlik czyn-
ny jest od poniedziałku do piątku od 
14.30 do 20.00, w soboty od 11.00 do 
15.30, w niedziele od 12.00 do 17.00.

Rewanżowy turniej
Pod koniec marca rozegrano re-

wanżowy międzyklasowy turniej 
piłki nożnej w kategorii szkoły pod-
stawowej. Zwyciężyła klasa VI „b”, 
drugie miejsce zajęła VI „a”, trzecie 
– V „b”. Poza podium znalazła się 
drużyna klasy V „a”.

Podziękowanie
Zarząd Klubu Sportowego Lechia Piechowice składa serdeczne podzięko-

wania firmie WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A. za udzielone wsparcie 
finansowe naszemu klubowi.

Jest to dla nas szczególnie ważne w chwili obecnej, ponieważ nasza działal-
ność od początku bieżącego roku opiera się na przede wszystkim na własnych 
środkach prywatnych. Podziękowania kierujemy na ręce Pana mgr inż. Janusza 
Brylińskiego - Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Firmy.

Za Zarząd - Jarosław Bumażnik

DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWADIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA
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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”
Wszystkim mieszkańcom Piechowic 

oraz Ich Gościom 
życzą:

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

i Pracownicy Urzędu

Przewodniczący
Rady Miasta  Piechowice

Daniel Potkański
i Radni Rady Miasta

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i radości. Umiejętności

dostrzegania piękna tego świata. Czas odradzania się wiary w siłę

człowieka, w siebie i swoje możliwości.

Życzę Państwu w imieniu własnym 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

Wielka majówka w Hucie Julia
Podobnie jak w poprzednich latach, do zwiedzania zaprasza ostatnia działają-

ca huta szkła kryształowego po polskiej stronie Karkonoszy. Poczuj żar hutnicze-

go pieca. Zobacz, jak od 140 lat ręcznie wytwarza się szklane dzieła sztuki!

W tym roku, oprócz możliwości zobaczenia działającego zakładu, przygoto-

wano specjalne warsztaty dla najmłodszych oraz - po raz pierwszy - warsztaty 

szklarskie dla dorosłych.

1 - 4 maja

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, Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr 1 
oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach.


