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Z prac burmistrza

jące z Orlika. Warto zauważyć, że nasz kompleks sportowy czynny jest także podczas
zimy, co nie jest tak oczywiste w innych gminach.
Przeznaczono wystarczające środki na
zagospodarowanie ferii zimowych o czym
można przeczytać na str. 10.
Z myślą o wygodzie mieszkańców otwarto warsztat szewski i pracownię krawiecką na
parterze POK (boczne wejście), doświetlono
ulicę Polną, a wiosną doświetlone zostaną
ulice Górna i Śnieżna. Przekazany został plac
budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy
Prusa, w opracowaniu jest projekt kładki na
Kamiennej, która odbudowana zostanie w I
półroczu b.r.
22 lutego 2010 r. będę w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, aby podpisać
umowę na realizację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego projektu
„Kryształowy Weekend odbudowa śląskich
tradycji szklarskich”, wcześniej podpisałam
umowę na realizację projektu z Europejskiej
Wspólnoty Terytorialnej „Piechowice – Upice
aktywne miasta pielęgnujące tradycje”. Trwa
także realizacja projektu polsko-czeskiego
dot. zapobiegania klęskom żywiołowym,
właśnie wydany został folder opisujący jego
realizację, wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na zakup specjalistycznego wozu strażackiego, opracowany jest projekt centrum
ewakuacji w gmachu OSP.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Piechowic, którzy wspierają
miasto w zimowym utrzymaniu chodników i fragmentów dróg w pobliżu
swoich posesji. Składających
skargi na działalność ZUK
w tym zakresie proszę o wyrozumiałość i zapewniam, że
problemy będą rozwiązywane.
Pozdrawiam
Zofia Grabias-Baranowska

Do wyłącznej kompetencji burmistrza
należy nie tylko kierowanie bieżącymi
sprawami miasta, ale i reprezentowanie
go na zewnątrz. Wiąże się to z częstymi
moimi pobytami poza Urzędem Miasta
i wyjazdami poza Piechowice. Bywa, że
w każdym dniu tygodnia mam ważne
spotkanie, w czasie którego ważą się
sprawy naszego miasta. Tak więc proszę
się nie dziwić, że nie każdego dnia i nie
o każdej porze mogę Państwu służyć.
Do Państwa dyspozycji są wówczas –
zastępca burmistrza i sekretarz urzędu.
3 lutego 2010 r. w Sali Kolumnowej
DUW w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych odebrałam w obecności Wojewody Dolnośląskiego
z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesę na 500 tys. zł. , co stanowi
80 % dofinansowania remontu lub odbudowy obiektu komunalnej infrastruktury technicznej. W ramach tych środków odbudowana zostanie kładka na Kamiennej w rejonie
ul. Tysiąclecia.
10 lutego 2010 r. na posiedzeniu Zarządu i Zgromadzenia Gmin Karkonoskich omawiano realizację projektu Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji oraz projekt pn.
„Szlak kultury ogrodowej po obu stronach
Nysy” – EWT Polska-Saksonia. 11 lutego b.r.
w jeleniogórskim Ratuszu omawiane były
problemy dot. funkcjonowania komunikacji
miejskiej a 12 lutego b.r. w siedzibie spółki
KSWiK odbyło się spotkanie z jej nowym Prezesem i dyskusja o kondycji finansowej spółki i pracach nad projektem II etapu KSWiK.
16 lutego spotkałam się z p. E. Zakrzewską radna Sejmiku Dolnośląskiego, aby porozmawiać o problemach Piechowic, które
mogłyby być przedstawione radnym sejmi-

ku dolnośląskiego, (m.in. stan ul. Żymierskiego) a także o pracach Komitetu Honorowego ds. ufundowania sztandaru OSP.
Już po raz trzeci uczestniczyłam z racji
pełnienie funkcji burmistrza miasta w uroczystościach setnego jubileuszu – tym razem złożyłam w imieniu mieszkańców Piechowic życzenia i gratulacje p. Genowefie
Wysockiej. Uroczystość zgromadziła szerokie grono rodzinne – przyleciała córka p. Genowefy z USA – oraz sąsiedzkie.
Spośród wydarzeń miejskich warto odnotować mój udział w plenerowej imprezie
dla mieszkańców i turystów – Śniegobawie.
Niestety nie mogłam uczestniczyć w obchodach XIX rocznicy założenia Klubu Abstynenta „Eden”, za co „jubilata” serdecznie
przepraszam.
18 lutego spotkałam się z mieszkańcami nagrodzonymi w konkursie na iluminacje
świąteczne, wręczając im drobne upominki
i podziękowania za dbałość o estetykę naszego miasta (na zdjęciu).
W lutym przedłużone zostały umowy
pracowników publicznych wspierających
prace ZUK przy odśnieżaniu oraz dbających
o bezpieczeństwo Orlika. Zatrudniono także
instruktorów wspierających osoby korzysta-

Sztandar dla strażaków

Zimowe utrzymanie dróg w 2009 roku

Piechowicka Ochotnicza Straż Pożarna będzie miała swój sztandar.
W październikowym numerze „Informatora Piechowickiego” pisaliśmy o społecznej inicjatywie ufundowania naszej OSP
sztandaru. Wiadomo, że uroczystość nadania sztandaru odbędzie się 4 lipca b.r. podczas obchodów Dni Strażaka w trzecim dniu
Kryształowego Weekendu. Znany jest już
skład osobowy Honorowego Komitetu na
Rzecz Ufundowania Sztandaru OSP w Piechowicach: Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Honorowego Komitetu, członkowie
Komitetu: Janusz Bryliński, Zofia Grabias-Baranowska, Zbigniew Jakiel, Krzysztof Raczek,
Jerzy Sładczyk, Barbara Urbaniak-Marconi,
Halina Wieczorek i Jacek Włodyga. Spotkanie organizacyjne Komitetu odbędzie się 16
marca o godz. 10.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Piechowicach.
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć tę inicjatywę mogą dokonywać wpłat na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach ul. Szkolna 4, 58-573 Piechowice
nr konta 58 1020 2124 0000 8102 0055
7959 z tytułem: Dar na sztandar

230 tys. zł to koszt zimowego utrzymania dróg w naszym mieście w roku ubiegłym. Akcja „Zima 2009” była prowadzona przez pracowników i sprzęt Zakładu
Usług Komunalnych przy wsparciu sześciu
pracowników publicznych zatrudnionych
w ramach umowy z Powiatowym Urzędem
Pracy.
Wykorzystywano sprzęt: samochód jelcz
(I półrocze), który zastąpiono wywrotką
mercedes (II półrocze), ciągnik zetor 7745
z pługiem i posypywarką – 2500, ciągnik
pronar z pługiem (I półrocze) zastąpiony
ciągnikiem zetor proxima plus (II półrocze)
z posypywarką T130.
Chodniki odśnieżano ręcznie oraz za pomocą odśnieżarki do chodników i ciągnika John Deer oraz koparko-odsnieżarek:
ostrówek i JCB2CX. Zakupiono i wykorzystano 150 ton soli i 200 ton piachu.
Podsumowanie wydatków na tegoroczne
odśnieżanie miasta od stycznia 2010 r. możliwe będzie po zakończeniu sezonu zimowego, ale już teraz wiadomo, że będzie to kwota
znacznie obciążająca budżet miasta.

W lutym piechowickie chodniki odśnieżali pracownicy w ramach robót interwencyjnych.
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LICZBY
NUMERU

Piechowice – dane demograficzne 2008 2009
Urodzenia
Zgony
Małżeństwa
Zameldowania spoza gminy
Wymeldowania z pobytu stałego
Liczba mieszkańców (na 31 grudnia)

58
81
93
147
67
6548

50
83
71
140
69
6519

Będzie nowa
sieć wodno-kanalizacyjna
Począwszy od 2006 r. właściciele
nieruchomości, położonych przy ulicy Prusa wnioskowali o budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej, ponieważ brak tych mediów opóźnia
im zasiedlenie budowanych/wybudowanych domów.
Z uwagi na powyższe Rada Miasta
Piechowice uchwałą nr 206/XXXIV/08
z dnia 30.12.2008 r. w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok
2009, wprowadziła do realizacji zadanie pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Piechowicach”.
Realizacja tego zadania wymagała
w pierwszej kolejności opracowania
dokumentacji projektowej i uzyskania
pozwolenia na budowę. 28.05.2009 r.
zawarto umowę z biurem projektów
a prawomocne pozwolenie na budowę uzyskano 3.11.2009.
W wyniku przeprowadzonego zgodnie z obowiązującą ustawą przetargu
nieograniczonego 22.01.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą, który złożył ofertę z najniższą ceną – 231.000,00
zł.
Wykonawcą robót jest Zakład Usług
Remontowo-Budowlanych
Ryszard
Niedzielski

Umowny termin zakończenia robót
– 14.05.2010 r.
Według zawartej umowy wykonany
zostanie następujący zakres rzeczowy:
Wodociąg na odcinku od włączenia w istniejącą sieć u zbiegu ulic Reja
z ulicą Sienkiewicza, dalej ulicą Prusa do połączenia z istniejącą siecią na
skrzyżowaniu ulicy Prusa z ulicą Orzeszkowej – jest to wodociąg o śr. 125 mm
PE i dł. 342,40 mb.
Na tym odcinku zostaną wykonane
również odgałęzienia do hydrantów
o średnicy 90 i dł. 6,00 m.
W ramach tego zadania zostanie
wykonany krótki odcinek wodociągu
PE o śr. 160 i dł. 11,00 m na przedłużeniu ulicy Orzeszkowej spinający istniejące wodociągi w110 i w160.
Kanalizacja sanitarna. W ulicy Prusa wybudowany zostanie kanał główny
PVC o śr. 0,20 m i dł. 251,00 mb, który
zostanie włączony w istniejącą sieć kanalizacyjną na skrzyżowaniu ulic Prusa
i Orzeszkowej. Na trasie kanału głównego wykonane zostaną odgałęzienia do poszczególnych nieruchomości tzw. kanały boczne PVC o śr. 0,16 m
i dł. 122,10 m. Wykonanie dalszej części
kanału bocznego na terenie nieruchomości leży po stronie jej właściciela.
W wyniku powyżej opisanej inwe-

Ulica Prusa zyska wkrótce sieć wodociągową
i kanalizacyjną

stycji 19 nieruchomości przy ulicy Prusa uzyska możliwość bezpośredniego
wpięcia do kanalizacji sanitarnej oraz
wodociągu. Jest to szczególnie istotne dla 6 budynków jednorodzinnych,
praktycznie gotowych do zasiedlenia.
Wybudowanie wodociągu w ulicy Prusa spowoduje wyłączenie z eksploatacji wodociągu, przebiegającego przez
działki nr 273/53 i 273/53 , co pozwoli
Gminie Piechowice przeznaczyć je do
sprzedaży. Wykonana inwestycja pozwoli również na zgodne z przeznaczeniem uporządkowanie pasa drogowego ulicy Prusa, gdyż obecnie w pasie
drogowym na odcinku pomiędzy ulicą
Konopnickiej i Orzeszkowej rosną drzewa (głównie świerki) posadzone przez
okolicznych mieszkańców, które powodują utrudnienia komunikacyjne na
tym odcinku.
Halina Leszczyńska-Himik
insp. ds. inwestycji
i zamówień publicznych

Remonty na Piastówce i Małej Kamiennej
W roku 2009 Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wykonał roboty remontowe na
potoku Piastówka – 515 mb. za kwotę
829 tys. zł. W kosztach partycypował
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazując 420 tys. zł. Na potoku Mała
Kamienna wykonano remont na długości 31 mb za kwotę 46 tys. zł. Prace
wykonywała firma EKO-MEL. Z funduszy miasta wykonany został za kwotę
36 tys. zł most na Piastówce prowadzący na ul. Polną.

Most na Piastówce – z lewej strony przed remontem, z prawej po remoncie
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78 akcji strażaków OSP
Bezrobotni pojadą bez biletu

Osoby bezrobotne mogą jeździć autobusami podmiejskimi bez biletów, na
warunkach określonych w taryfie. Od
tego miesiąca Powiatowy Urząd Pracy
wydaje karty stawiennictwa osobom
bezrobotnym, dzięki którym mogą oni
bez biletu dojeżdżać autobusem MZK
w celu załatwienia swoich spraw w urzędzie. Gmina Piechowice jako jedyna
z gmin objętych porozumieniem międzygminnym zabiegała, aby przepis
z taryfy MZK mógł być stosowany. Gmina uważała, że skoro dotuje do MZK, to
w całości ma prawo korzystać z jego taryfy. Sprawa dotyczy ok. trzystu osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP
i pozwoli im na oszczędności ok. 8-16 zł
miesięcznie.

Nowy zarząd KSWiK

Rada Nadzorcza Karkonoskiego
Systemu Wodociągów i Kanalizacji,
spółki zajmującej się wodą i ściekami
na terenie m.in. Piechowic, pod koniec stycznia br. zmieniła zarząd. Powodem zmiany była zła gospodarka
finansowa i brak współpracy z gminami-udziałowcami w spółce. Powołano
nowy, jednoosobowy zarząd, którego
prezesem został Stanisław Dziedzic.

30 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach.
W zebraniu uczestniczyli członkowie
stowarzyszenia oraz goście zaproszenie
w osobach: Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze st. kpt. Radosław Fiołek, Mł.
asp. Adam Rzadkowski, Przewodnicząca Rady Miasta w Piechowicach p. Halina
Wieczorek, Burmistrz Miasta Piechowice
p. Zofia Grabias-Baranowska.
Obecnie stowarzyszenie liczy 62 członków, w tym 16 czynnych, 34 zwyczajnych,
11 honorowych i 1 wspierającego. W szeregach OSP w Piechowicach działa 7 druhen. W 2009 roku ze stowarzyszenia ubyło
8 członków z czego 7 zostało skreślonych
przez Zarząd, 1 wystąpił dobrowolnie.
Przyjęto 7 nowych członków. Aktualnie
stowarzyszenie posiada 22-osobową orkiestrę oraz 3-osobowy zespół artystyczny. W minionym 2009 roku OSP uczestniczyła w 78 akcjach ratowniczych w tym
29 razy w gaszeniu pożarów, 46 razy li-

kwidowano miejscowe zagrożenia oraz 4
razy wyjeżdżano do fałszywych alarmów.
W trakcie Walnego Zebrania Członków
podjęto uchwałę o nadaniu godności
honorowego członka dh. Mirosławowi
Kisielowi i Zdzisławowi Romańskiemu.
Dokonano także zmian w Zarządzie OSP.
Uchwałą Walnego Zebrania do Zarządu został wybrany dh Dominik Kuderski,
w którym objął funkcję gospodarza.
W planach na rok 2010 ujęto zadanie dotyczące remontu budynku – Domu Strażaka oraz pokoi gościnnych.
Jednocześnie informujemy, że istnieje
możliwość przekazania 1% podatku na
rzecz OSP w Piechowicach. W tym celu
należy w PIT wpisać Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej KRS: 0000116212, w „Informacji
uzupełniającej” wskazać OSP w Piechowicach 58-573 Piechowice, ul. Szkolna 4,
woj. dolnośląskie. Za udzielone wsparcie,
które pozwoli kontynuować dalszy rozwój naszego stowarzyszenia serdecznie
dziękujemy.
Zarząd OSP Piechowice

Lampy przy Polnej

Zgodnie z umową zawartą ze spółką EnergiaPRO ulica Polna w Piechowicach doczekała się częściowego oświetlenia. Zamontowane zostały punkty
świetlne w okolicach budynków usytuowanych przy tej ulicy. W grudniu ubiegłego roku udzielone zostały także pozwolenia na rozbudowę oświetlenia
drogowego ul. Śnieżnej i ul. Górnej.
Prace rozpoczną się wiosną, gdy pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Paczki dla dzieci

300 świątecznych paczek dla dzieci udało się zrobić dzięki grudniowej akcji charytatywnej „Zostań z nami św. Mikołajem”.
Uzbierano nieco ponad 6700 zł. Pieniądze
można było wrzucą do puszek kwestarskich w kościele, na stacji benzynowej
Muller, w sklepach Lewiatan i Biedronka.
Akcję przeprowadził PCK we współpracy
ze Strażą Miejską.

Wolne miejsce
w przedszkolu
Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 1 w Piechowicach informuje,
że zwolniło się jedno miejsce w grupie
pięciolatków. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny
(075-76-12-247).

Piechowiccy strażacy w ub. roku gasili pożary 29 razy

Mijają terminy zapłaty podatków i opłat lokalnych
Rozpoczyna się nowy rok podatkowy.
Przypominamy o najbliższych terminach
płatności rat podatków i opłat miejscowych.
15 lutego minął termin wpłaty I raty podatku od środków transportu,
15 marca mija termin płatności I raty
podatku od nieruchomości oraz podatku
rolnego,
31 marca mija termin dokonania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. Należność tę należy wpłacić bez wezwania ze
strony urzędu.
Właściciel psa zobowiązany jest uiszczać
opłatę bez wezwania do 15 marca, bądź
w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie
psa. Opłata ta została utrzymana na poziomie roku ubiegłego i wynosi 26 zł rocznie.
Przypominamy także, że faktyczne rozpoczęcie użytkowania budynku lub jego
części skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego. Jest ono traktowane na
równi z ukończeniem budowy przez inwestora i zawiadomieniem organu administracji architektoniczno-budowlanej o za-

kończeniu budowy. I w jednym i w drugim
przypadku obowiązek dotyczy całego budynku, chociażby właściciel miał przez następne kilka lat zajmować tylko jego parter
z powodu niewykończenia reszty budynku.
Na każdym podatniku ciąży obowiązek powiadomienia tutejszego organu podatkowego o wszelkich zmianach dotyczących
powierzchni posiadanych gruntów, budynków itp. Chcąc uaktualnić dane o posiadanych nieruchomościach i gruntach należy złożyć w Referacie Finansowym Urzędu
Miasta (I piętro, pok. nr 12) wykaz nieruchomości, na podstawie którego organ podatkowy ustali prawidłową wysokość zobowiązania podatkowego.
Prosimy mieszkańców Piechowic,
którzy zalegają z podatkami za rok
2009 i lata poprzednie, aby jak najszybciej spłacili ciążący na nich wobec
miasta dług. Warto zauważyć, że zobowiązania te wynoszą łącznie 403 tys. zł
i mogłyby być spożytkowane dla dobra wszystkich mieszkańców miasta.
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Radni działają wspólnie
Klub Radnych w piechowickiej
Radzie Miasta stanowi grupę aktywnych i przedsiębiorczych osób.
W klubie zrzeszyli się Halina Ciepiela, Ewa Szmel, Daniel Potkański, Jacek Kamiński i Leszek Maraś. Postanowili wspólne podejmować działania na rzecz Piechowic i lokalnej społeczności.
Decyzją członków klubu postanowiono gromadzić środki finansowe
z części diet radnych. W okresie działalności klubu podejmowano decyzje
o dofinansowaniu imprez sportowych,
rozrywkowych i charytatywnych. W ramach uzyskanych funduszy klub radnych wspomógł finansowo odbudowę dachu zerwanego podczas burzy dla mieszkańców bloku przy ulicy
1-go Maja. Pogorzelcom z bloku przy
ul. Szkolnej przekazano pomoc finansową. Trafiła ona również do organizatorów zabawy w Michałowicach. Czterokrotnie udzielono wsparcia finansowego dla Klubu Sportowego Lechia
z przeznaczeniem na Turniej Żaków
oraz na zakup strojów sportowych,
a także dofinansowano turniej koszy-

kówki Trio Basket. Sfinansowano również nagrody oraz posiłek dla uczestników zawodów narciarstwa biegowego.
Pomoc otrzymały również przedszkola nr 1 i 2 (na zakup żaluzji i częściowe pokrycie kosztów placu zabaw). Za
pieniądze z klubu sfinansowano także
część paczek mikołajowych dla dzieci. Radni pomogli finansowo również
w organizacji obchodów rocznicy
100-lecia budowy i wyświęcenia naszego kościoła pod wezwaniem Św.
Antoniego. Wsparcie otrzymała również Szklana Manufaktura. Ze składek
zakupiono zegary dla potrzeb turnieju
szachowego, wpłacono połowę kwoty potrzebnej na sfinansowanie obozu dla jednego z piechowickich dzieci. Łączne wydatki na wymienione cele
wyniosły aż 20 tys. złotych.
Klub radnych, w miarę posiadanych środków, nadal będzie finansował środowiska społeczne wymagające wsparcia.
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Piechowic!
Niezależny Klub Radnych
w Piechowicach

Więcej patroli na ulicach
Miasto zakupiło w tym roku 108
dodatkowych służb policji. Są to 54
patrole dwuosobowe, podczas których policjanci będą przemierzać ulice Piechowic.
Dzięki dodatkowym służbom zwiększy się bezpieczeństwo w mieście, głównie w weekendy i podczas miejskich
imprez. Część służb będzie realizowana
w systemie operacyjnym tzn. z udziałem
nieumundurowanych funkcjonariuszy
i nieoznaczonych samochodów. W budżecie zaplanowano na ten cel 15 tys. zł.
Miasto nie rezygnuje też ze współpracy z jeleniogórską Strażą Miejską. Straż-

nicy pojawili się na ulicach Piechowic
w połowie 2008 roku. Dwóch strażników patroluje miasto dwa razy w tygodniu przez pół dnia. W tym roku będzie
podobnie.
W Piechowicach często kontrole
przeprowadza również Straż Graniczna.
Funkcjonariusze najczęściej zatrzymują się przy drodze krajowej do Szklarskiej Poręby na stacji benzynowej Muller. Tam sprawdzają wybiórczo przejeżdżające samochody. Kontrole zostały
wzmożone od czasu zalegalizowania
w Czechach miękkich narkotyków, które
można kupić w specjalnych sklepach.

Rada
uchwaliła...

Górne stawki opłat za wywóz szamb
Uchwalone stawki to maksymalne
ceny, które mogą ponosić klienci firm
świadczących usługi wywozu śmieci
(80 zł netto/m3)i szamb (30 zł netto/3)
na terenie naszej gminy.

Uchwała Nr 284 /XLVIII/10 Rady Miasta
Piechowice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

Ulica Rolna w Pakoszowie
Nowowytyczana ulica, boczna od
Pakoszowskiej, otrzymała nazwę ulicy
Rolnej.

Uchwała Nr 285/ XLVIII/10 Rady Miasta
Piechowice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

Zamiana nieruchomości z udziałem
gminy
Jedna działka miejska została zamieniona na trzy działki należące do B.
Urbaniak-Marconi.

Uchwała Nr 286/ XLVIII/10 Rady Miasta
Piechowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w
sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Komisja Rewizyjna będzie kontrolować
W planie kontroli znalazło się gminne zarządzanie kryzysowe, ponadto
komisja zajmie się przygotowaniem
uchwały w sprawie absolutorium dla
burmistrza.

Uchwała Nr 287/XLVIII/10 Rady Miasta
Piechowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji
Rewizyjnej na I półrocze 2010 roku

Korekta budżetu
W związku z koniecznością ujęcia
wyższych środków na dopłatę do MZK
Uchwała Nr 288/XLVIII/10 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie
zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na
rok 2010.
Oprac. [mkam]

„MAT”
ustawianie kręgosłupa,
masaż, rehabilitacja

Sierżant Krzysztof Stachnik z KMP Jelenia Góra patroluje Piechowice

Zbigniew Matkowski
ul. Żymierskiego 70
Piechowice
tel. 757139974, 506325091
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Przed wprowadzeniem nowej taryfy dla komunikacji miejskiej

MZK: JEDNE BILETY ZDROŻEJĄ,
INNE STANIEJĄ, BĘDĄ NOWOŚCI
Miasto Jelenia Góra przedstawiło
projekt nowej taryfy MZK, która ma
wejść w życie jeszcze w tym półroczu.
Swoje poprawki zaproponuje jeleniogórska Rada Miejska, być może zdecyduje się nawet taryfę odrzucić. Okoliczne gminy obserwują sprawę z boku, ale
podnoszą zarazem, że jeżeli dalej będzie tak drogo, to trzeba zmienić przewoźnika.
Dlaczego nowa taryfa?
Miasto Jelenia Góra jako właściciel
spółki MZK dostrzega, że do komunikacji
miejskiej z każdym rokiem trzeba dopłacać coraz więcej. Starzeją się autobusy,
a jedynym uzupełnieniem z ostatnich 8
lat jest tabor używany, mocno krytykowany przez pasażerów. Maleje liczba pasażerów, bo zamiast autobusem, wolą dojeżdżać do pracy i szkoły samochodem
czy skuterem – niezależnie od kosztów.
Każdego roku na polskich ulicach pojawia
się ponad pół miliona nowych aut, część
z nich oczywiście również w Piechowicach. Od kilku lat stale rośnie liczba seniorów jako pasażerów bezpłatnych. Rosną
koszty pracy i ceny paliw. Inflacja zjada
wartość pieniądza o kilka procent rocznie.
Tymczasem w ciągu dziesięciolecia bilety zdrożały tylko o 7%. Rezultat? Obecne
ceny są niższe od przeciętnych w kraju,
a katastrofa finansowa jeleniogórskiego MZK wisi w powietrzu.
W tej sytuacji prezydent Jeleniej Góry
zaproponował zmianę taryfy. Projekt zakłada:
• likwidację przejazdów bezpłatnych
dzieci do 4 roku życia i seniorów powyżej
75 lat (wprowadza bilet okresowy za 1%
wartości podstawowego),
• większą marżę za bilety wystawiane
przez kierowców (jedna trzecia biletów
jest nabywana właśnie u nich),

• szerszy wachlarz oferty biletowej (na
wszystkie dni, bez niedziel, bez sobót
i niedziel),
• podwyżki cen na terenie jednej strefy, ale za to wyraźne obniżki na przejazdy
międzystrefowe i okresowe (pod warunkiem wybrania biletu „od poniedziałku do
piątku” albo na jedną wybraną linię).
Co to oznacza dla piechowiczan?
Bilet jednorazowy normalny:
• zdrożeje w jednej strefie z 2,24 zł do
2,40 zł (np. trasa z Michałowic do centrum
Piechowic),
• stanieje w dwóch strefach z 4,10 zł do
4,00 zł (np. trasa z Piechowic do Jeleniej
Góry).
Dojazdy do pracy lub szkoły w Jeleniej
Górze:
• stanieją dla dorosłego: zapłaci miesięcznie 72-78 zł (zależnie od liczby linii,
bilet „od poniedziałku do piątku”) zamiast
87,60 zł („teraz „tylko dni robocze”),
• zdrożeją dla ucznia dojeżdżającego
z Michałowic do szkoły w Piechowicach
z 29,60 do 36-41 zł (zależnie od ilości linii),
• stanieją dla ucznia dojeżdżającego
z Piechowic do Jeleniej Góry z 59,60 zł do
46-51 zł (zależnie od ilości linii).
Obniżki będą dobrze przyjęte przez
pasażerów, ale spowodują konieczność
wyrównania strat MZK przez naszą gminę. MZK chce stosować niższe ceny, żeby
konkurować z PKS, PKP i innymi przewoźnikami na liniach podmiejskich. Jednak
ceny biletów normalnych pociągają za
sobą zmianę cen biletów ulgowych. Już
teraz problemem dla budżetów okolicznych gmin jest fakt, że aż 2/3 pasażerów
jeździ na biletach ulgowych czy bez opłat.
To gminy muszą dopłacać do kosztów
MZK. Piechowice – ponad pół miliona
złotych rocznie i z każdym rokiem coraz
więcej, a zasadnicza wymiana autobusów

W niektórych godzinach jedzie do Piechowic, znajduje się w nich, albo właśnie wraca nawet 8 autobusów.
Niektóre to stare jelcze (zdaniem niektórych nie da się w nich jechać z powodu zimna), inne to współczesne
autobusy volvo z niskim stopniem i pochylnią dla wózków. Tyle może zaoferować największy przewoźnik
w naszym powiecie.

dopiero przed nami. Dopłaty pochodzą z
pieniędzy wszystkich podatników – także tych, którzy postanowili dojeżdżać
samochodem i woleliby remonty dróg,
a nie dopłaty do MZK.
Są miejscowości, gdzie nie dopłaca się
do komunikacji miejskiej. Jednak gdyby
takie rozwiązanie wprowadzić u nas, to
ceny dla pasażerów mogłyby wzrosnąć
nawet dwukrotnie. Czy okoliczne gminy
powinny zdecydować się na uwolnienie cen? Jak na razie wysokie ceny usług
MZK powodują, że okoliczne gminy rozglądają się za wspólnym przewoźnikiem.
Wiadomo na pewno, że nie będzie to
„wędzidło” dla MZK, który musi rozliczać
koszty wynikające z własnej działalności, a w przetargach ze względu na zakaz
prawny w ogóle nie może wziąć udziału.
Rozpisanie przetargu spowoduje więc na
pewno zmianę przewoźnika. Tylko czy
znajdzie się przewoźnik z odpowiednim taborem?
Z przesiadką taniej.
Pospiesznym szybciej, ale drożej
Nowością w taryfie MZK będzie bilet
przesiadkowy – z możliwością 1 przesiadki w ciągu godziny od pierwszego
skasowania:
• dorosły pojedzie tam z i z powrotem
na terenie gminy za 3,00 zł,
• a do szpitala w Jeleniej Górze (linia 9
+ linia 7) za 4,60 zł.
Po kilku latach nieobecności pojawią się linie pospieszne. Przejazd będzie
kosztował trochę drożej, np. do Jeleniej
Góry jednorazowy normalny 5,00 zł. Ale
już teraz wiele kursów jeździ prawie
bez pasażerów. Czy pospieszne będą
„wozić powietrze”, a gmina będzie do
nich dopłacać? Ceną posiadania dodatkowych linii pospiesznych będzie najpewniej rezygnacja z kilku „dziewiątek”
czy „piętnastek”. Tylko z których połączeń
zrezygnować, skoro mieszkańcy chcieliby mieć ich jak najwięcej? W jednym
z e-maili do urzędu mieszkaniec narzeka, że między jednym a drugim kursem
do Jeleniej Góry musi czekać 42 minuty
(a nie chce jechać pekaesem w międzyczasie). Trudne dla władz miasta są zgłoszenia mieszkańców, że chcieliby zmianę
godzin odjazdu autobusu o dosłownie
kilka minut. Często to, co wygodne dla
jednych, jest stanowczo niedopuszczalne dla innych: uczniowie chcieliby kilka
minut dłużej pospać, ale dojeżdżający do
pracy nie chcą się z tego powodu spóźniać. Niełatwo wyważyć interesy mieszkańców i można tylko liczyć na wyrozumiałość piechowiczan, gdy nie każdemu
można zapewnić to, czego by oczekiwał.
Miłosz Kamiński

Co Państwo myślą o zmianie
taryfy, uwolnieniu kosztów
biletów, ograniczaniu liczby
połączeń, zmianie przewoźnika
na innego? Prosimy o opinie na
e-mail: opinie@piechowice.pl
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• • • Piechowiczanie o sobie i o Piechowicach • • •
Bezrobocie w mieście

Na 31 stycznia 2010 r. w Piechowicach były 354 osoby bezrobotne (w
styczniu podjęło pracę 8 osób). W tym:
z prawem do zasiłku 70, kobiety 188, do
25 roku życia 60, powyżej 50 roku życia
107, długotrwałe bezrobocie 110, bez
wykształcenia średniego 219, niepełnosprawni 23. Bezrobotni w innych gminach: Janowice Wielkie – 288, Karpacz
– 288, Jeżów Sudecki – 369, Stara Kamienica – 381, Szklarska Poręba – 386,
Podgórzyn – 488, Mysłakowice – 780,
Kowary – 888, Jelenia Góra – 3884.

Będzie mammobus

9 kwietnia do Piechowic przyjedzie mammobus. Chętne kobiety
będą mogły się bezpłatnie zbadać.
Miejsce badania – plac w pobliżu
Urzędu Miasta.

Wojsko wzywa!
Od 8 lutego do 30 kwietnia na terenie woj. dolnośląskiego przeprowadzona zostanie Kwalifikacja Wojskowa.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
– 19-letni mężczyźni – czyli urodzeni
w 1991 roku, oraz mężczyźni urodzeni
w latach 1986-1990, którzy nie posiadają kategorii zdolności do czynnej
służby wojskowej,
– ci, którzy uznani zostali ze względu na stan zdrowia czasowo niezdolni
do czynnej służby wojskowej,
– kobiety urodzone w latach 19861991, które w roku akademickim
2009/2010 kończą naukę w szkołach
medycznych, weterynaryjnych oraz na
kierunkach psychologicznych,
– osoby, które ukończyły 18 lat
i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia
służby wojskowej.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały
lub czasowy ponad 3 miesiące na terenie Gminy Miejskiej Piechowice winni
obowiązek ten spełnić dnia 16 marca
2010 r. w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jeleniej Górze ul.
Komedy Trzcińskiego 12 (Osiedlowy
Dom Kultury „ZABOBRZE”).
KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PODLEGAJĄ
WSZYSTKIE WEZWANE OSOBY!
Z MOCY PRAWA ZOSTANĄ PRZENIESIENI DO REZERWY Z DNIEM, W KTÓRYM
ORZECZENIE KOMISJI LEKARSKIEJ O ICH
ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ STANIE SIĘ OSTATECZNE.

Bez piłki umarłabym z nudów
Z Agnieszką Kocelą – rodowitą piechowiczanką,
reprezentantką Polski w piłkę ręczną rozmawia Radek Bieniek
Jak zaczęła się twoja przygoda
z piłką ręczną?
Pierwsze kroki w tej dyscyplinie stawiałam w Piechowicach w Szkole Podstawowej nr 2, gdzie moim trenerem był
Dariusz Jarosz. Trenowaliśmy dwa razy w
tygodniu podczas zajęć SKS, a po pewnym czasie rozpoczęliśmy treningi w klubie Vitaral Jelfa Jelenia Góra w rozgrywkach juniorskich. Z tą drużyną zdobyłam
w 2005 roku brązowy medal Mistrzostw
Polski, a dwa lata później złoto.
Co sprawiło, że wybrałaś akurat tę
dyscyplinę sportu?
Pomógł mi w wyborze mój trener, który zachęcił mnie do piłki ręcznej. Właśnie
dzięki niemu zaczęłam grać w szczypiorniaka, za co jestem mu bardzo wdzięczna.
Szczypiorniak, podobnie jak piłka
nożna to sport chyba jednak dla mężczyzn?
Piłka ręczna to bardzo kontaktowy
i brutalny sport, jednak nie uważam, że
to dyscyplina stworzona dla mężczyzn.
Kobiety też odnajdują się w szczypiorniaku, choć jest to sport dla ludzi z charakterem.
Co według ciebie jest najtrudniejszego w tej dyscyplinie?
Każdy sport wymaga wyrzeczeń. Treningi 5 razy w tygodniu i cotygodniowe mecze zabierają dużo wolnego czasu, jednak to tylko kwestia przyzwyczajenia. Mam czas na szkołę, na spotkania
ze znajomymi. Nie wiem co bym robiła,
gdybym nie grała w piłkę ręczną – chyba
bym umarła z nudów.
Kiedy zostałaś powołana do reprezentacji Polski?
Na przełomie 2005/2006 roku do młodzieżowej reprezentacji Polski, a w listopadzie 2009 roku do reprezentacji seniorskiej. Mam nadzieję, że będę miała
zaszczyt regularnie reprezentować Polskę.
Gdzie się uczysz obecnie? Czy Twoja edukacja podobnie jak pasja jest
związana ze sportem?
Jestem studentką III roku wychowania fizycznego na Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze. Wybrałam ten
kierunek, ponieważ interesuję sie sportem i w przyszłości chcę robić to co lubię.
Uczelnię wybrałam z wiadomych przyczyn – jest na miejscu, mogę tu zarówno
trenować w moim klubie, jak i uczyć się
na miejscu.
Wiem od Agaty Tarczyńskiej, że je-

Agnieszka Kocela – 22 lata, rodowita piechowiczanka, reprezentantka
młodzieżowej i seniorskiej reprezentacji Polski w piłkę ręczną, gra na lewym skrzydle, obecnie zawodniczka
KPR Jelenia Góra.
steście koleżankami ze szkolnej ławy...
i obie teraz reprezentujecie Polskę…
Jeżeli chodzi o znajomość z Agatą Tarczyńską to rzeczywiście, przyjaźnimy sie
od zawsze. O ile pamiętam, to poznałyśmy sie w przedszkolu. Później całą podstawówkę i gimnazjum siedziałyśmy
w jednej ławce i razem rozrabiałyśmy.
Chodziłyśmy na treningi piłki nożnej i piłki ręcznej, ale przyszedł czas, gdy każda
z nas musiała dokonać jakiegoś wyboru,
bo nie dało się tego pogodzić. Ja wybrałam piłkę ręczną, a Agata piłkę nożną. Ja
zostałam w Jeleniej Górze, Agata wyjechała do Wrocławia, gdzie była najbliższa
kobieca drużyna piłki nożnej. Nasze drogi się nieco rozeszły, ale nadal się przyjaźnimy. I faktycznie los tak chciał, że obie
reprentujemy barwy biało-czerwone.
Co byś poradziła wszystkim chętnym do uprawiania piłki ręcznej?
Zachęcam wszystkich do uprawiania
piłki ręcznej. Patrząc z boku może to wygląda dosyć brutalnie, ale w rzeczywistości nie jest tak źle. Jak się pokocha tą dyscyplinę, to nie można żyć bez piłki!
Piechowice – lubisz to miasto?
Oczywiście! Wychowałam sie w Piechowicach, mam tu rodzinę, znajomych,
miłe wspomnienia z dzieciństwa. Piechowice jak najbardziej na TAK!
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Można go
łatwo i szybko wyleczyć

Uwaga na
świerzb
W ostatnim czasie w Piechowicach
pojawiło się co najmniej kilka przypadków świerzbu. Dr Jolanta Jarecka-Strąk
odnotowała trzy zachorowania, ale
jak twierdzi, nie wszyscy zgłaszają się
do lekarza, bagatelizują chorobę albo
wstydzą się.
Farmaceutka z apteki przy ul. 22
Lipca mówi: – Crotamiton to maść lub
płyn do smarowania dla cierpiących na
świerzb. Ten lek wydaje się na receptę
i faktycznie jest na niego zapotrzebowanie. Ubezpieczeni płacą 3,20 zł. Można
też kupić w zamian mydło siarkowe.
Na świerzb narażone są dzieci, osoby o niskiej odporności, a przede
wszystkim ci, którzy nie zachowują higienicznych warunków życia (częsta
zmiana odzieży czy pościeli) i mieszkają w przeludnionych pomieszczeniach
(np. w celi więziennej). Świerzbowce
nie skaczą i nie gryzą, ale pełzną powoli i w ten sposób rozprzestrzeniają się
przy kontaktach międzyludzkich.
– Świerzbu nie trzeba się bać – uspokaja dr Jarecka-Strąk.– To choroba ludzi
i zwierząt, ale zwierzęca forma choroby
nie grozi ludziom. Podstawowym objawem jest uporczywy świąd, zwłaszcza
w nocy, a także ślady po intensywnym
drapaniu.
Chorzy drapią się w pachwinach, na
brzuchu, piersiach, pomiędzy palcami, w okolicach narządów płciowych.
Dzieci – na twarzy i na podeszwach
stóp. Chorobę leczy się w prosty sposób. Lekarze zalecają crotamiton, który
łagodzi świąd i zabija wywołujące go
roztocza – świerzbowce.
[mkam]

Burmistrz Miasta Piechowice

działając na podstawie art. 30 ust.2
pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142
z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.
35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 261 z 2004
r. poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że
w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice
zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości
przeznaczonych
do sprzedaży pod numerem RG7125/2/10.
2. Nieruchomości
przeznaczonych
do dzierżawy pod numerem RG72243/2/10.

Słodki turniej w Halutku
Piechowicka
cukiernia Halutek na początku lutego gościła
uczestników X Turnieju na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie
Cukiernik. Od samego początku turniej
jest
organizowany
przez Państwa Halinę
i Andrzeja Ciepielów
wspólnie z Cechem
Rzemiosł Różnych.
– Ten turniej był jubileuszowy
dlatego
chcieliśmy, aby wypadł
– Na zrobienie tortowej kompozycji każdy z uczniów
wyjątkowo – opowiamiał 5 godzin – mówi Halina Ciepiela
da Halina Ciepiela.
Tak też było, a turniej rozegrano pod hasłem „Inspiracje pu konkursu, zakwalifikowała się trójka
z Pana Tadeusza”. W szranki stanęło 15 uczniów: Jakub Piątek z Wrocławia (I
najlepszych cukierników-uczniów z Dol- m.), Paulina Barańska (II m.) oraz Sylnego Śląska, w tym Paulina Barańska, wia Kowalska z Trzebnicy (III m.).
– Cieszymy się, że nasza uczenniktóra na codzień ma praktyki w cukierni Halutek. Był to drugi etap konkursu ca będzie reprezentowała Dolny Śląsk
(pierwszy etap odbywał się w szkołach). w finale – mówi Andrzej Ciepiela. TurSkładał się z dwóch części: teoretycznej niej miał wielu sponsorów: dostawcy
i praktycznej. Uczniowie wypiekali cia- towarów do cukierni, Izba Rzemieślnista i torty przyozdabiając je motywami cza z Wrocławia, rzemieślnicy jelenioz „Pana Tadeusza”. Każdy z zawodników górscy i ze Szklarskiej Poręby. Głównym
na zrobienie słodkiej kompozycji miał 5 sponsorem był Hotel „Las” – Irena i Eugeniusz Zielenkiewicz, którzy zapewnigodzin.
Do kolejnego, ogólnopolskiego eta- li uczestnikom noclegi i wyżywienie.

Czeskie muflony trafiły do lasu
W lasach w okolicach Michałowic myśliwi z Koła Łowieckiego „Głuszec” wypuścili 10
czeskich muflonów.
Mamy nadzieję, że dzięki temu zwiększymy liczebność muflonów w tym regionie –
mówi Ryszard Krawczyk, łowczy koła.
W ostatnich latach populacja tego zwierzęcia z rodziny owiec mocno się zmniejszyła. O ile zaraz po wojnie w okolicach żyło
ok. 120 muflonów, tak teraz jest ich o połowę mniej. Jak wyjaśniają myśliwy powodem
jest m.in. genetyczna przypadłość związana
z wrastaniem rogów w kark muflona. Dzieje
się tak, bowiem rodzi się coraz więcej młodych ze skrzyżowania w jednej rodzinie muflonów: ojca z córką, matki z synem, czy też
brata z siostrą.
Chcemy temu zaradzić wprowadzając do
lasu „świeżą krew” – dodaje Ryszard Krawczyk.
W ubiegłym roku do lasów trafiło 18 nowych zwierząt tego gatunku.
– Od 10 lat nie można do nich strzelać. Dopiero w tym roku zrobiono wyjątek i w planie
odstrzałów zezwolono na odstrzał jednego
muflona – mówi Kazimierz Koncewicz z zarządu Polskiego Związku Łowieckiego w Jeleniej Górze.
To na wypadek, gdyby zauważono chore-

Muflony rozbiegły się po lasach w okolicach
Michałowic (fot. Ryszard Krawczyk)
go genetycznie osobnika z wrośniętymi rogami. Wówczas trafiłby do laboratorium na
szczegółowe badania, które pozwoliłyby dokładniej poznać przyczynę choroby.
Według szacunków myśliwych po dołączeniu do stada nowych członków Karkonosze staną się największą ostoją muflona
w Sudetach. Myśliwi zakupili muflony za 17
tysięcy złotych w Czechach.
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Dzień Babci i Dziadka
„Nie pytajcie kogo wolę, bo to
sprawa całkiem jasna, lepsza Babcia
niż przedszkole, bo jest tylko moja
własna”.
W każdej grupie w Przedszkolu Samorządowym nr 2 odbyły się uroczystości
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci wyraziły swoja miłość i wdzięczność ukochanym Babciom i Dziadkom poprzez
taniec, wiersz i piosenkę. Po występach

artystycznych dzieci wręczyły własnoręcznie wykonane upominki i wspólnie
z zaproszonymi gośćmi odpoczęli przy
ciasteczkach, ciastach i herbatce. Odpoczynek nie trwał zbyt długo, bo dzieci
i panie przygotowały zagadki i konkursy. Zabawy były bardzo udane i dostarczyły wszystkim wielu wzruszeń. Miłym zaskoczeniem dla wszystkich była
wystawa prac pana Romana Ćwiąkały,
dziadka Kubusia. Obrazy wzbudzały zachwyt
i podziw dla artysty.
Życzymy
wszystkim Babciom i Dziadkom, aby jak najdłużej w zdrowiu, szczęściu i radości towarzyszyli swoim wnukom
w przygodzie życia. Do
zobaczenia za rok.
B. Woś

Przedszkolaki gorąco witały swoje Babcie i Dziadków

„Radosna Szkoła”
w Piechowicach
Rządowy program „Radosna Szkoła” zakłada wspieranie organów prowadzących
publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków
do aktywności ruchowej najmłodszych
uczniów w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.
Przystępując do tego programu Szkoła
Podstawowa nr 1 w Piechowicach wzbogaciła się w pomoce dydaktyczne na kwotę 10
550 zł, zakupiono m.in. plansze magnetyczne, materace, maty, megabloki, klocki, pufy,
tunel, labirynty, przewlekanki, gry ruchowe, zestaw gimnastyczny, piłki, puzzle i inne
drobne przedmioty służące kształtowaniu
umiejętności koordynacji ruchowej, indywi-

dualnej pracy
oraz rozwijaniu
uzdolnień i zainteresowań.
Ze środków
własnych miasta wyremontowano dwie sale,
które wyposażono w meble,
stoły i krzesła,
zmodernizowano także węzeł
sanitarny, dostosowując go do potrzeb najmłodszych
uczniów. Koszt tych prac to ponad. 10 000 zł.
Nowe miejsce zabaw uatrakcyjni czas wolny
najmłodszym uczniom, dając im możliwość
korzystania z bezpiecznych i nowoczesnych
sprzętów.
M. Głowala

DNI BABY WIELANOCNEJ
Zapraszamy! Do budynku POK- Piechowice, ul. Żymierskiego 53

26-28 marca 2010 r.
26 MARCA godz. 17.00:
Wernisaż wystawy „Świat krzyżykiem haftowany” Bożeny Bąk
27 - 28 MARCA w godz. 13.00-18.00:
• Koncerty zespołów „Szarotka” , „Echo”, „Szklarki”, „Wrzosy”, „Karkonosze” i „ Rudawianie”
• Warsztaty pisanek, koronki, haftu, decoupage, ceramiki i inne
• „Żywe zagrody” króliczków i baranków
• Rozstrzygnięcie konkursu „Pisanka wielkanocna” ... i inne atrakcje
ORGANIZATORZY: Piechowicki Ośrodek Kultury i PZERiI/Koło Nr 9 w Piechowicach zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach „Pisanka
wielkanocna” w dniu 20 marca br. (sobota) w godz. 10.00-14.00. w sali widowiskowej
POK. Pisanki wykonane podczas warsztatów wezmą udział w konkursie „Pisanka
wielkanocna”, tel 75 76 17 201, e-mail: informacja@piechowice.pl

Galeria

w „Chatce Puchatka”

21 stycznia w przedszkolu „Chatka Puchatka” dokonano uroczystego otwarcia wystawy
„Hobby moich Dziadów”. Dzieci wraz z rodzicami zgromadzili rękodzieła swoich Babć
i Dziadków: obrazy, rzeźby, haftowane serwetki i makatki, samodzielnie wytwarzaną biżuterię, zbiory kolekcjonerskie itp. Odwiedzający przedszkole Dziadkowie byli mile zaskoczeni przygotowaną dla nich niespodzianką.
Z zainteresowaniem oglądali wystawę, wnuki zaś były bardzo dumne z artystycznych
osiągnięć swoich Dziadków. W przyszłym
roku podobną wystawę planujemy otworzyć
w Piechowickim Ośrodku Kultury. Serdeczne
dziękujemy Babciom, Dziadkom i Rodzicom
zaangażowanym w organizację wystawy.

G. Biel

Makijaż

• dzienny • wieczorowy
• ślubny • okolicznościowy
Profesjonalny wizaż i stylizacja
Wyjazdy do klientek!
Katarzyna Kamińska
tel. 726 508 867

Totalna
wyprzedaż!
do -70%

Sklep obuwniczy

Piechowice, ul. Żymierskiego 61
otwarte w godz. 10-17
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Piłkarze Zagłębia grali na hali
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Maracana o krok od podium
Kończą się rozgrywki II ligi futsalu. Drużyna Maracany
Piechowice ma olbrzymią szansę na zajęcie miejsca na
podium. Wystarczy, że w ostatniej kolejce wygra z niżej
notowanym Dream Teamem.

Ponad tydzień piłkarze KGHM Zagłębia Lubin przygotowywali
się do sezonu na hali sportowej w Piechowicach. Podczas treningów szczególnie pracowali nad treningami wytrzymałościowymi
oraz motoryką. Piłkarze naszej ekstraklasy, jeszcze do niedawna
trenowani przez obecnego selekcjonera reprezentacji Polski –
Franiszka Smudę, mimo że na obozie przebywali w Szklarskiej
Porębie, po raz kolejny wybrali piechowicką halę sportową, która
to w pełni zaspokaja ich wysokie wymagania treningowe.

Kolejne „Ferie na
sportowo i bardzo zdrowo”

Od 30 do 70 młodych piechowiczan wypoczywało każdego dnia ferii zimowych. Głównym organizatorem i koordynatorem całości było Miasto Piechowice przy współudziale Komisji Edukacji, Sportu , Kultury i Turystyki Rady Miasta. Swoim
doświadczeniem wspierał nas społecznik i nauczyciel w-f Pan
Daniel Potkański. Wszystkie zajęcia były bezpłatne. Nauczyciele
prowadzący zajęcia otrzymali wynagrodzenie z budżetu Miasta.
Instruktorzy w Hali Sportowej nie byli wynagradzani, gdyż pracowali w ramach udostępniania Hali. Zajęcia w POK finansowane były z budżetu tej instytucji.
Zajęcia feryjne odbywały się w trzech miejscach:
– w Piechowickim Ośrodku Kultury, gdzie dla dzieci klas I-V
szkoły podstawowej codziennie organizowane były konkursy,
zajęcia plastyczne, zabawy. Uzupełnieniem były zajęcia biblioteczne. Liczba uczestników wahała się między 12 a 20 osób.
– w Hali Sportowej, gdzie każdego dnia od 10:00 do 13:00
odbywały się zajęcia sportowe. Najwięcej uczestników zgromadziły: IV Mistrzostwa Piechowic w skoku wzwyż i turniej „Przedszkolaki na start”. Uzupełnieniem zajęć sportowych
w Hali były wyjazdy na narty biegowe do Jakuszyc pod fachową
opieką instruktora Pani Eweliny Jedziniak. Wyjazdów było 6 po
3 w każdym tygodniu.
– w Gimnazjum odbyły się zajęcia w bibliotece połączone
z treningiem relaksacyjnym i wycieczka do Karkonoskiego Parku Narodowego.
Czekamy na uwagi i sugestie pod adresem opinie@piechowice.pl lub osobiście.
Krzysztof Raczek

W lutym Maracana wygrała m.in.
walkowerem z Jogą
Bonito 5:0. Rywale
nie zebrali się. Podejmowała również
zespół Stoor. Początek nie był najlepszy,
ale w końcu zespół z
Piechowic odzyskał
rytm i wygrał pewnie 5:2. Brami zdobyli: Kamil Wójcik 2, Rafał Masłowski 2, Artur Strzałkowski.
Ostatnia kolejka odbędzie się w sobotę 27 lutego.
Maracana Piechowice udanie zainaugurowała rozgrywki Jeleniogórskiej Ligi Biznesu. W pierwszej kolejce wygrała
w derbowym
pojedynku
z Polcoloritem
1:0
(bramka
Kamil Wójcik).
Rozgrywki te
potrwają do
kwietnia, startuje w nich
15 drużyn podzielonych na
2 grupy (Maracana i Polcolorit grają w gru- fot. Robert Ignaciak
pie B).

Przedszkolaki na start

fot. Daniel Potkański

9 lutego w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Piechowicach do rywalizacji sportowej przystąpiły dzieci z piechowickich przedszkoli. Przedszkolaki musiały wykazać się
sprawnością w siedmiu specjalnie dla nich przygotowanych
konkurencjach, sprawdzały swoje możliwości ruchowe, uczyły się zdrowo rywalizować i przekonały się, że ruch jest dobrą formą spędzania wolnego czasu. Przegranych nie było,
a wszyscy otrzymali nagrody z funduszy przeznaczonych na
profilaktykę w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Galerię
zdjęć można zobaczyć na stronie internetowej miasta.
Wiesława Rak
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OGŁOSZENIE
Gmina Miejska Piechowice reprezentowana przez
Burmistrza Miasta Piechowice, na podstawie art. 11 i art.
13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.
873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Piechowice
nr 275/XLVI/09 roku z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej
Piechowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku – ogłasza

otwarty konkurs ofert
na realizację
następujących
zadań publicznych:
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia i treningu sportowego
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice wraz z organizacją, a także udziałem w rozgrywkach i uczestnictwem
w gminnych, regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 60.000 zł.
Organizacja Letnich Zawodów w Biathlonie dla
dzieci i młodzieży.
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 1.500 zł.
Organizacja Turnieju Koszykówki Ulicznej.
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 2.500 zł.
Zasady przyznawania dotacji:
Zlecanie realizacji zadań publicznych jako zadań
zleconych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – może mieć formy: powierzania wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub wspieranie takich zadań, wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Powierzanie wykonywania zadań lub wspierania

zadań odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dofinansowanie w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Piechowice
może odbywać się w formie otwartego konkursu ofert.
W przypadku otrzymania przez organizację dotacji
na realizację zadania w roku poprzednim, organizacja
może przystąpić do konkursu tylko po jej rozliczeniu.
Wymogi formalne ofert:
Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe, inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej
lub przez nie nadzorowane, które łącznie spełniają następujące warunki:
– zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice
– prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
– dysponują wyposażeniem, obiektami i odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania,
– posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji
zadania będącego przedmiotem konkursu,
– przedłożą poprawnie sporządzoną ofertę,
– przedłożą aktualny statut oferenta wraz z wykazem osób reprezentujących podmiot.
Oferta powinna zawierać:
Oferta konkursowa powinna być złożona kompletna i sporządzona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
Powinna zawierać:
– szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego
proponowanego do realizacji,
– termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
– kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
publicznego,
– informację o wcześniejszej działalności podmiotu
składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
– informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych (wykwalifikowana i doświadczona kadra)
zapewniających wykonanie zadania
– informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
– deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego
wykonania zadania.

Miejski
Dzień
Kobiet
Zapraszamy wszystkie Panie

8 marca na godz. 16.30
W programie:
• Kaberet Uniwersytetu II Wieku
• Grupa „s-POK-oo”
• Poczęstunek
i niespodzianki
Organizatorzy:
Piechowicki Ośrodek Kultury
PZERiI/Koło nr 9 w Piechowicach
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Terminy realizacji zadania:
1. Termin realizacji zadania 1. – od dnia podpisania
umowy do 31 grudnia 2010 roku
2. Termin realizacji zadania 2. – od dnia podpisania
umowy do 30 czerwca 2010 roku
3. Termin realizacji zadania 3. – od dnia podpisania
umowy do 30 lipiec 2010 roku
Warunki realizacji zadania:
1. Zapewnienie wysokiego poziomu organizacyjnego, sportowego i bezpieczeństwa uczestników.
Kryteria oceny złożonych ofert:
– merytoryczna wartość oferty,
– możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
– ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
– zakres finansowania zadania z innych źródeł niż
budżet Gminy Miejskiej Piechowice,
dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje.
Termin składania ofert:
1. Oferty należy przesyłać pocztą lub składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku” i nazwą konkursu w sekretariacie Urzędu Miasta Piechowice, pokój
7, bądź na adres Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice w terminie do 5 marca
2010 roku, do godziny 15.30.
2. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną pocztą po tym terminie.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie
do 15 marca 2010 roku.
Zadania zrealizowane w 2009 roku:
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych poprzez uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego na terenie
Gminy Miejskiej Piechowice wraz z organizacją przygotowań, uczestnictwem w gminnych, regionalnych i ponadregionalnych imprezach sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 60.000 zł.
2. Organizacja Letnich Zawodów w Biathlonie dla
Młodzieży.
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 1.500 zł.
3. Organizacja Turnieju Koszykówki Ulicznej.
Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania 2.500 zł.

12

INFORMATOR PIECHOWICKI • luty 2010

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

