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Kilka słów
o odśnieżaniu
Z informacji jakie otrzymuję, sprawa
odśnieżania dróg naszego miasta jest często poruszana przez mieszkańców, szczególnie z Osiedla Michałowice. Niestety
najczęściej są to głosy krytyczne i dlatego
jako Burmistrz miasta pragnę odnieść się
do tych uwag.
Jak wiadomo, zimowe utrzymanie dróg
Gminy Piechowice zostało powierzone
Zakładowi Usług Komunalnych w Piechowicach, które zostało w 2013 roku
przekształcone w Spółkę z o.o. Zakład ten
pracuje według nowych zasad. Dotyczy to
m.in. zmiany struktury organizacyjnej zakładu i zmiany kadry pracowniczej. Jak się
okazuje w praktyce każda nowa struktura,
aby dobrze funkcjonowała, wymaga dopracowania i pewnych korekt w działaniu,
a to wymaga czasu. Tak też jest i w tym
przypadku. Spółka mimo, że dzięki wygospodarowaniu funduszy zakupiła nowy
sprzęt techniczny, nie spełniła oczekiwań
w trakcie pierwszego ataku zimy. Wywołało to u wielu naszych mieszkańców jak
i przyjezdnych gości niepokój oraz sprawiło trudności związane z poruszaniem się
po naszych drogach, za co przepraszam.
Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że
Gmina Piechowice jest terenem podgórskim o trudnych warunkach terenowych,
dlatego skuteczne odśnieżanie sprzętem
wymaga pewnego doświadczenia i wprawy. Nowi pracownicy ZUK Sp. z o.o.
zapewniają, że dołożą wszelkich starań,
aby poprawić jakość świadczonych usług.
Należy też mieć świadomość, że poruszając się po obszarach górskich (zwłaszcza
Osiedla Michałowice) należy pamiętać
o odpowiednim obuwiu, oponach zimowych, a w uzasadnionych przypadkach
łańcuchach na koła.
Moim celem jest wypracowanie takiego
skutecznego działania ZUK Sp. z o.o., by
z zimowego i letniego utrzymania dróg
Gminy Piechowice byli zadowoleni nasi
mieszkańcy i goście. Będziemy skrzętnie
przyjmować uwagi krytyczne od mieszkańców i Radnych miasta, co do sposobu
odśnieżania naszych dróg i przekazywać
je Kierownictwu ZUK celem wypracowania takiego harmonogramu działań, który
będzie zapewniał odpowiednie utrzymanie dróg.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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Nowe materiały promocyjne

W styczniu br. Gmina otrzymała nowe
materiały promocyjne w postaci namiotu
o wym. 2m x 4m oraz dwóch rollupów.
Zakupione przedmioty wykorzystywane
będą przede wszystkim podczas organiza-

cji imprez miejskich, okolicznościowych
a także na targach.
Serdecznie dziękujemy autorom zdjęć
wykorzystanych na materiałach promocyjnych za nieodpłatne ich udostępnienie.
M. Głowala
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„Delfiny są wśród nas”
Gmina Miejska Piechowice przystąpiła
do otwartego konkursu na dofinansowanie
w 2015 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych
w ramach projektu powszechnej nauki
pływania „Umiem pływać”, ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu
dzieci i młodzieży”.
Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” to nauczanie podstaw i doskonalenie umiejętności
pływania. Oprócz edukacji o charakterze
sportowym pozwala uzyskać u dzieci także pozytywne efekty edukacyjno - wychowawcze, m.in. kształtuje u młodego
człowieka nawyki i zachowania prozdrowotne, rozwija zainteresowania spędzania
aktywnego wolnego czasu w ramach zajęć
sportowych. Ważne jest by oswoić z wodą
młodsze dzieci, zapoznać z podstawami

zachowania bezpieczeństwa nad wodą,
a także nauczyć najważniejszych umiejętności związanych z pływaniem.
Z uwagi na fakt, że w Gminie Miejskiej
Piechowice brak jest kompleksów wodnych otwartych, uczniowie będą korzystać z kompleksu basenowego w Termach
Cieplickich, będącego największą atrakcją
w regionie.
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu.
Na każdego ucznia przypada 20 godzin
lekcyjnych, czyli 10 wyjazdów w grupach
do 15 dzieci. Każda grupa uczestników będzie mogła skorzystać z zajęć nauki pływania jeden raz w tygodniu podczas 1,5 godzinnych zajęć – dwie jednostki lekcyjne.
W cotygodniowych zajęciach nauki pływania udział weźmie łącznie 124 uczniów
klas I (71 uczniów) i klas II (53 uczniów).
Dla klas I przewidziano realizację zajęć
w okresie od lutego do kwietnia 2015 r.
Klasy II wezmą udział w projekcie w okre-

sie od kwietnia do czerwca
2015 r.
W ramach
konkursu przyznano dofinansowanie 60 jednostkom
samorządu terytorialnego,
a w województwie dolnośląskim tylko
trzem samorządom, są to obok naszej Gminy, Miasto Oleśnica i Gmina Ząbkowice
Śląskie. Gmina pozyskała na realizację
zadania 21 000 zł, jest to 50 % udział zadania, pozostałe koszty będzie pokrywała
Gmina z własnych środków. Największe
obciążenie to koszty dowozu, wynajęcia
pływalni, a także obsługa instruktorska
i opiekunowie grup. Zajęcia nauki pływania pod nazwą „Delfiny są wśród nas” są
całkowicie bezpłatne.
M. Głowala

Fot R. ZAPORA

Nowy skład Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Piechowicach

Działania
OSP
Dnia 23 grudnia 2014 r. ok godz. 18.30 na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 z ul. Żymierskiego doszło do groźnego zderzenia dwóch pojazdów, w skutek czego jeden z nich przełamał barierki mostu i wpadł do
rzeki z wysokości 5 m. W samochodzie podróżowały dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Nurt rzeki był na tyle silny, że przemieścił samochód
ok. 50 m dalej. Osoby przebywające w tym pojeździe cudem zdołały
wydostać się z leżącego na dachu i zatopionego do połowy samochodu.
Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali zabrani do szpitala. W akcji brały
udział cztery zastępy straży pożarnej, (dwa zastępy z JRG Nr 1 PSP, zastęp OSP Piechowice, zastęp
OSP Szklarska Poręba), dwa
Zabezpieczanie dachu
przy ul. Mickiewicza.
zespoły ratownictwa medycznego i jeden radiowóz
policji. W styczniu strażacy
wyjeżdżali także do akcji
gaszenia sadzy w kominie,
usuwano też skutki wyrządzone przez silny wiatr.

Naczelnik OSP
Dariusz Uzorko

Zarządzeniem nr 4/2015 z dnia 12.01.2015 r. ze składu
Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odwołano panią Dorotę Sobczyńską i pana Tomasza Niemca. W miejsce odwołanych członków, zarządzeniem nr 5/2015 z dnia 12.01.2015 r., powołano panią
Beatę Mikiciuk-Murzyn oraz panią Irenę Chromik.
Obecny skład Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych:
1. Krystyna Chmura – terapeuta, przewodnicząca GKRPA
2. Jolanta Karońska – kierownik MOPS w Piechowicach
3. Marek Jezierski – policjant Komenda Miejska Policji
w Jeleniej Górze
4. Dorota Kacprzycka – pedagog z Gimnazjum w Piechowicach
5. Jolanta Gmyrek – pedagog ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Piechowicach, obecnie na urlopie dla podratowania zdrowia
6. Jan Czyż – członek Klubu Abstynenta „EDEN”
w Piechowicach
7. Elżbieta Tokarek – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
8. Beata Mikiciuk-Murzyn – pedagog z Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych w Piechowicach
9. Irena Chromik – radna, członek Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki.
Odchodzącym członkom Komisji dziękujemy za współpracę, nowo powołanym życzymy owocnej pracy i wytrwałości w rozwiązywaniu problemów społecznych
związanych z nadużywaniem alkoholu i stosowaniem
przemocy w rodzinach.
Elżbieta Tokarek
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W Powiecie Jeleniogórskim

wszystko jasne
W grudniu ukonstytuowały się władze Po-

wiatu Jeleniogórskiego. Starostą została Anna
Konieczyńska (Platforma Obywatelska),
w skład zarządu weszli także: Paweł Kwiatkowski oraz Andrzej Walczak (obaj PSL).
Anna Konieczyńska zastąpiła na tej funkcji Jacka Włodygę, który kierował powiatem
przez 12 lat. Nowa Pani starosta mieszka w
Dziwiszowie, dwukrotnie startowała w wyborach na wójta gminy. W poprzedniej kadencji była radną powiatu jeleniogórskiego.
A. Konieczyńska jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, pracowała w wielu instytucjach, m.in. bankach, biurach maklerskich,
ostatnio pracowała w jeleniogórskim oddziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wybory władz powiatu odbywają się według innych zasad, niż wybory władz gminy.
Prezydenta, burmistrza, czy wójta wybiera
się w wyborach bezpośrednich, o tym, kto
zostanie starostą, decyduje rada powiatu.
Radni większością głosów powierzyli tę
funkcję Annie Konieczyńskiej (była jedyną
zgłoszoną kandydatką).
Ten wybór pokazuje, że w powiecie jeleniogórskim zawiązała się koalicja Platformy Obywatelskiej (5 radnych) z Polskim
Stronnictwem Ludowym (także 5 radnych)
i komitetem Razem dla Regionu (2 radnych). Wcześniej ukonstytuowała się także
rada powiatu. Przewodniczącym rady został
Jerzy Pokój (PO), wiceprzewodniczącymi:
Bogdan Kamiński (PSL) oraz Krzysztof Wiśniewski (RdR).
Jak już informowaliśmy w listopadowym
wydaniu, Piechowice w 19-osobowej Radzie Powiatu Jeleniogórskiego Piechowice
reprezentuje troje radnych: Wiesława Bąk
(objęła mandat za Witolda Rudolfa, który
został Burmistrzem Piechowic), Rafał Mazur i Grzegorz Rybarczyk. Pani Wiesława
jest nowa w tym gronie, jej sylwetkę przybliżamy obok.
Wiele osób nie wie
dokładnie, jakie zadania realizują władze
powiatu jeleniogórskiego. Przypominamy, że
są to zadania publiczne
o charakterze ponadgminnym w zakresie
m.in.: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki

prorodzinnej,wspierania osób
niepełnosprawnych,
transportu
zbiorowego
i dróg publicznych,
kultury oraz
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska
i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa
śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałania
bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych.
Przekładając to na język praktyczny, powiat odpowiada m.in. za utrzymanie dróg
powiatowych (w Piechowicach są to np.
ul. Sudecka w Michałowicach, główne drogi
w Pakoszowie cz Piastowie), szkół (w przypadku Piechowic – Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych) za funkcjonowanie Wydziału Komunikacji (ul. Kochanowskiego
w Jeleniej Górze), Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej (obie placówki mieszczą się
przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze).
Szczegółowy przedmiot działalności Powiatu Jeleniogórskiego i jego kompetencje
można znaleźć na stronie starostwo.jgora.pl
(w Biuletynie Informacji Publicznej).
R. Z.
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Komisje Rady Powiatu
Jeleniogórskiego
kadencji 2014-2018
Komisja Rewizyjna
Wiesława Bąk (przewodnicząca
komisji), Grzegorz Rybarczyk (wiceprzewodniczący), Sławomir Celt (sekretarz), Mirosław Górecki, Leszek
Supierz.
Komisja budżetowa
Mirosław Górecki (przewodniczący), Wiesława Bąk (wiceprzewodnicząca), Bogdan Kamiński (sekretarz),
Sławomir Celt, Bogusław Chodak,
Eugeniusz Kleśta, Jarosław Kotliński,
Julian Lachowicz, Leszek Supierz,
Grzegorz Truchanowicz, Krzysztof
Wiśniewski, Jacek Włodyga.
Komisja współpracy zagranicznej
i partnerstwa
Jacek Włodyga (przewodniczący),
Rafał Mazur (wiceprzewodniczący),
Grzegorz Rybarczyk (sekretarz), Anna
Konieczyńska, Jerzy Pokój., Leszek
Supierz, Andrzej Sztando, Grzegorz
Truchanowicz, Andrzej Walczak.
Komisja rozwoju gospodarczego,
ochrony środowiska i rolnictwa
Leszek Supierz (przewodniczący),
Bogdan Kamiński (wiceprzewodniczący), Paweł Kwiatkowski (sekretarz),
Wiesława Bąk, Sławomir Celt, Bogusław Chodak, Eugeniusz Kleśta, Jarosław Kotliński, Julian Lachowicz, Andrzej Sztando, Krzysztof Wiśniewski.
Komisja ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, bezpieczeństwa
i porządku publicznego
Grzegorz Rybarczyk (przewodniczący), Mirosław Górecki (wiceprzewodniczący), Paweł Kwiatkowski
(sekretarz), Andrzej Walczak.
Komisja oświaty i kultury
Bogdan Kamiński (przewodniczący), Krzysztof Wiśniewski (wiceprzewodniczący), Paweł Kwiatkowski (sekretarz), Wiesława Bąk,
Mirosław Górecki, Jerzy Pokój, Andrzej Walczak.
Komisja turystyki i promocji
powiatu
Grzegorz Truchanowicz (przewodniczący), Sławomir Celt (wiceprzewodniczący), Mirosław Górecki (sekretarz), Leszek Supierz, Krzysztof
Wiśniewski, Jacek Włodyga.
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Wiesława Bąk w radzie powiatu
W

związku z wygaśnięciem mandatu
radnego Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Witolda Rudolfa (został wybrany Burmistrzem Piechowic), w radzie zastąpiła go
Wiesława Bąk. Poniżej przybliżamy sylwetkę nowej radnej.
Wiesława Bąk to mieszkanka Piechowic.
Urodziła się w rolniczej rodzinie w Piechowicach. Po szkole średniej podjęła pracę w
największym w tamtym czasie zakładzie
pracy w mieście, tj. w „Karelmie”, w którym
przepracowała 35 lat. Równocześnie, przez
8 lat, była główną księgową w Zasadniczej
Wiesława Bąk
w grudniu złożyła
ślubowanie
i została radną.

Szkole Zawodowej „Karelma” i przez 14 lat
główną księgową w klubie sportowym „Lechia” Piechowice.
Ma doświadczenie samorządowe, ponieważ wcześniej pracowała w tego typu strukturach. Od 1992 roku jest przedsiębiorcą
w branży podatkowo-księgowej, prowadzi
kancelarię doradcy podatkowego. Posiada
duże doświadczenie w dziedzinie finansów,
co jest szczególnie ważne w działalności samorządowej.
Do rady startowała z PSL-u, bo – jak mówi
– jej rodzice mieli rolnicze korzenie. W radzie powiatu będzie miała
odpowiedzialne zadanie,
została przewodniczącą
Komisji Rewizyjnej.
- Jako, że mam doświadczenie w zakresie
podatków i finansów, zamierzam przyglądać się
i kontrolować wydatki
ponoszone na działalność
zarządu oraz powiatowych
jednostek
organizacyjnych – mówi. Jako wiceprzewodnicząca Komisji
Budżetowej będę wspomagała radę swoją facho-

Informacja o zbiórkach publicznych
Ustawa o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych weszła w życie
18 lipca, zastępując przepisy z 1933 r.
Dotychczas to, czy zbiórka się odbędzie, zależało od zgody urzędników.
Pozwolenie było wydawane na ogół w
ciągu ok. 30 dni. Teraz zbiórkę można prowadzić po opublikowaniu zgłoszenia na specjalnie w tym celu stworzonym portalu www.zbiorki.gov.pl,
administrowanym przez MAC. Są
tam zamieszczane zgłoszenia i sprawozdania ze zbiórek, dostępne online
dla wszystkich. Zgłoszenie zbiórki
można wysłać drogą elektroniczną
lub tradycyjną - pojawia się ono na
portalu w ciągu maksymalnie trzech
lub siedmiu dni (w przypadku zgłoszenia w postaci papierowej).
Żeby zgłosić zbiórkę drogą elektroniczną oraz wysłać w ten sposób sprawozdania z jej przeprowadzenia, potrzebny jest podpis elektroniczny lub
profil zaufany. Profil taki zakłada się
bezpłatnie na portalu ePUAP.gov.pl, a
bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm
świadczących usługi w tym zakresie.

W zgłoszeniu są informacje m.in.
o organizatorach zbiórki, jej celu,
czasie trwania, miejscu i sposobie
przeprowadzania, a także o przewidywanych kosztach organizacji, które zostaną pokryte z zebranych ofiar.
Po zakończeniu zbiórki organizatorzy muszą sporządzić i wysłać do
MAC dwa sprawozdania: z przeprowadzonej zbiórki, z podaniem wartości i rodzaju zebranych ofiar (w
ciągu 30 dni od jej zakończenia) oraz
ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar (tu termin zależy od kilku czynników). Jeśli sprawozdanie
zawiera braki, nie zostanie zamieszczone na portalu, a to spowoduje, że
nie będzie można przeprowadzić kolejnej zbiórki.
Sprawozdania są publicznie dostępne i każdy może sprawdzić, w
jaki sposób wykorzystano jego środki
i czy w związku z tym będzie chciał
ponownie wesprzeć daną organizację. Informacje o zgłoszeniu zbiórki
wraz ze sprawozdaniami będą dostępne na portalu przez 10 lat.
M. Głowala (źródło: serwis PAP)

wą wiedzą, jak rozdzielać środki finansowe
w celu dobrego i prawidłowego ich wykorzystania. Będę brała udział m.in. w opiniowaniu: projektu budżetu, propozycji zmian
w planie dochodów i wydatków, przeznaczenia rezerwy celowej, projektów uchwał
w sprawach majątkowych powiatu.
W. Bąk będzie pracowała także w Komisji
Oświaty i Kultury i chce, aby szkoły średnie
w Piechowicach i Szklarskiej Porębie były
profilowane zgodnie z potrzebami rynku
pracy. Liczy też, że wspólnie z radą doprowadzi do docieplenia budynku Zespołu
Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Z kolei w Komisji Rozwoju Gospodarczego, w której także będzie pracowała,
zwróci uwagę na poprawę bezpieczeństwa
i lepszego zarządzania drogami powiatowymi (Piastów, Pakoszów) oraz prowadzenie
wspólnie z gminami prac przeciwdziałającym lokalnym powodziom i podtopieniom.
Wiesława Bąk przyznaje, że jest nieco zaskoczona tym, że znalazła się w radzie powiatu. Nie liczyła na to, startowała
z ostatniego miejsca na liście PSL-u.
- Chciałabym serdecznie podziękować
wyborcom za zaufanie, jakim mnie obdarzyli - mówi.
R.Z.

Gminne Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich
w Piechowicach zaprasza do skorzystania
z bezpłatnych usług:
• Pomagamy zakładać i prowadzić organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), doradzamy skąd
pozyskać środki na ich działalność,
• Informujemy o bieżących konkursach,
• Pomagamy pozyskać dofinansowanie na małe projekty także dla osób indywidualnych i grup nieformalnych
w ramach inicjatyw obywatelskich dla środowiska,
• Wspieramy lokalne inicjatywy obywatelskie,
• Prowadzimy bezpłatne szkolenia i konsultacje.
Zapraszamy aktywnych mieszkańców, członków grup
nieformalnych, stowarzyszeń i fundacji - mieszkających
lub działających na terenie miasta i gminy Piechowice.
Adres: Urząd Miasta w Piechowicach, ul. Żymierskiego 49,
pok. 3. Centrum czynne jest: w poniedziałki, wtorki
i czwartki od godz. 9.30. do 14.30

Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia
terminu porady!
Prosimy o umawianie się telefoniczne lub mailowe:
791 987 678, 510 380 667,
lub martyna.sajnogklementowska@gmail.com
Centrum uruchomiono w ramach projektu SYMBIOZA JST I NGO. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pegaz we współpracy z Urzędem Miasta
w Piechowicach.
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Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice

Rekrutacja do 20 lutego
Główne

warunki uczestnictwa w Projekcie:
1. Gospodarstwa domowe spełniające
kryterium dochodowe upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach systemu
pomocy społecznej – 7 osób.
2. Osoby niepełnosprawne ze znacznym
lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym - 5 osób.
3. Samotni rodzice – 3 osoby.
4. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo
dobrymi wynikami w nauce, z rodzin,
w których przeciętny miesięczny dochód

opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku
poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny
wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód
rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie
domowym publikowany przez Prezesa GUS
w Biuletynie Statystycznym” – 15 osób.
5. Osoby, deklarujące uczestnictwo w projekcie muszą być mieszkańcami Gminy
Miejskiej Piechowice i posiadać stały lub
czasowy meldunek na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
6. Gospodarstwa domowe muszą znajdo-

wać się w zasięgu technicznych możliwości podłączenia Internetu, nie posiadać
dostępu do Internetu oraz nie posiadać
komputera.
7. Wnioskodawca zobowiązuje się do
ukończenia szkolenia z zakresu obsługi
komputera organizowanego w ramach Projektu.
Szczegółowe informacje na stronie
www.piechowice.pl

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion

Uchwały Rady Miasta
Na XLVI Sesji Rady Miasta Piechowice, która
odbyła się 30 grudnia 2014 r. podjęto następujące
uchwały:
• Uchwała nr 4.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na 2014 r.
• Uchwała nr 5.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2014-2020
• Uchwała nr 6.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa na rok 2015 Gminy
Miejskiej Piechowice
• Uchwała nr 7.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020
• Uchwała nr 8.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmian studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Piechowice
• Uchwała nr 9.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa
• Uchwała nr 10.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawiciela do
Zgromadzenia Związku Gmin Karkonoskich
• Uchwała nr 11.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30
grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 266\LIII\2014
• Uchwała nr 12.III.2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Piechowice
Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Piechowice (BIP).
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MOPS informuje
Od 2015 roku wniosek o specjalny za-

siłek opiekuńczy będą mogły składać nie
tylko osoby, które zrezygnowały z zatrudnienia, aby opiekować się osobą niepełnosprawną, ale również opiekunowie, którzy
w ogóle nie podejmowali pracy. Nowe
przepisy są wynikiem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował
część nowelizacji ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługuje więc osobom innym
niż te, które mają prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego, a mianowicie osobom, na
których ciąży obowiązek alimentacyjny na
podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego. Uprawnionymi do niego
są także małżonkowie, którzy zrezygnują
z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
• orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
• orzeczeniem o niepełnosprawności,
wobec której orzeczono też konieczność
sprawowania stałej bądź długotrwałej
opieki lub pomocy w związku z jej znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego
współdziałania na co dzień jej opiekuna
w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Od 1 stycznia 2015 roku zmieniają się
jednak przepisy i specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje jeżeli osoby w celu
sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną;
• nie podejmują zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej lub

Pomoc
dla Maksia

• rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje
się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.
O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje także kryterium dochodowe - łączny
dochód rodziny osoby sprawującej opiekę
oraz rodziny osoby wymagającej opieki
w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 664 zł (wysokość na okres
od 1 listopada 2014 r. do 31 października
2015 r.). Jeżeli próg ten zostanie przekroczony, zasiłek przysługuje, jeżeli uprawniony dostawał go w poprzednim okresie
zasiłkowym. Należy wykazać dochody za
rok 2013 uwzględniając zmiany wysokości
dochodów członków rodziny.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.
Kto nie dostanie specjalnego zasiłku
opiekuńczego?
Jednak specjalny zasiłek opiekuńczy nie
przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę:
• ma ustalone prawo do emerytury, renty,
renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka
przyznanej w przypadku zbiegu prawa do
renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia
kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
• podlega obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z innych tytułów,
• ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,

Mamy do Was wielką prośbę o pomoc dla naszego synka Maksymiliana. Pół roku temu wykryto u niego nowotwór złośliwy, nie może teraz
chodzić, bardzo marzy, żeby znowu biegać i grać
w piłkę, lecz leczenie kosztuje. Bardzo Was prosimy, pomóżcie Maksiowi spełnić jego Marzenie
„bycie znowu zdrowym i szczęśliwym chłopcem”. Każda złotówka pomoże w leczeniu jego
nowotworu a za wszelką cenę chcemy uniknąć
amputacji kończyny, która niestety mu grozi.
Prosimy Pomóżcie!
Zbiórkę pieniędzy można wpłacać na konto
„Fundacji Na Ratunek Dzieciom Z Chorobą Nowotworową”
ul. Bujwida 42, 50-368 Wrocław
tytułem wpłaty: Maksymilian Piwowarski
Nr rachunku:
70 1160 2202 0000 0000 9627 8252

Z góry dziękujemy za każdą pomoc
Rodzice Maksia

• legitymuje się orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Ponadto świadczenie to nie zostanie
przyznane, gdy:
• osoba wymagająca opieki została
umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej,
w rodzinnym domu dziecka albo - w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji
lub rehabilitacji - w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
z wyjątkiem podmiotu wykonującego
działalność leczniczą i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni
w tygodniu,
• na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej
emerytury,
• członek rodziny osoby sprawującej
opiekę ma ustalone prawo do otrzymywania dodatku do zasiłku rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
• na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do otrzymywania dodatku do
zasiłku rodzinnego, prawo do specjalnego
zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,
• na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych
z opieką, chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub
dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Jolanta Karońska
kierownik MOPS

Kiermasz taniej książki
Miejska Biblioteka Publiczna w Piechowicach zaprasza na kiermasz taniej książki
w dniach 02-13.02.2015 r. Oferta jest bogata,
każdy znajdzie coś dla siebie m.in. kryminały, romanse, sporę dawkę klasyki, literatura
dla dzieci i młodzieży, powieści historyczne, przygodowe oraz podręczniki szkolne.
Książki będą wystawione w pomieszczeniu
galerii Piechowickiego Ośrodka Kultury na
I piętrze w godzinach 9-17 od poniedziałku
do czwartku, a w piątki 9-14.
Dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na zakup nowych książek, które trafią na półki miejskiej biblioteki. Ceny od
złotówki!
Zapraszamy
Kinga Szczap
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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. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.)
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały
wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
pod numerem: RG.6840.1.1.2015.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
pod numerem: RG.6845.1.2015.

Z ostatniej chwili

!

Burmistrz Miasta Piechowice zarządzeniem nr 2/2015 z dnia
12 stycznia powołał Panią Dorotę Piróg na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Piechowice. Więcej na ten temat w następnym numerze „Informatora Piechowickiego.
Redakcja

�������� �������

��/6555
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Nowy wizerunek w nowym roku
Często wraz z nadejściem nowego roku

kilka logotypów, spośród których w drodze nazwą
bowiem
głosowania wybrany został „uskrzydlony” firma Interefekt
POK, symbolizujący wznoszenie się sztuki realizuje projekt
ponad codzienność. Mamy nadzieję, że taki informatyzacji doznak graficzny jest właściwym odzwiercie- mów i ośrodków
dleniem emocji, które towarzyszą wszyst- kultury. Jesteśmy
kim podczas przeżywania udanych wyda- przekonani, że już
rzeń i imprez kulturalnych. Emocje te z wkrótce podamy
pewnością odrywają nas od rzeczywistości państwu adres strony internetowej ośrodi przenoszą w inny, piękny świat sztuki. Na ka kultury, dzięki której będziemy łatwiej
finiszu jest także tworzenie własnej stro- dostępni, bardziej czytelni i zauważalni.
ny internetowej Piechowickiego Ośrodka Wniosek końcowy nasuwa się sam – warto
Kultury. Firma Interfekt zaproponowała czynić noworoczne postanowienia.
Anna Kalisz
nam bardzo korzystną ofertę na utworzenie
dyrektor POK
i stałą obsługę strony internetowej, przygotowaną specjalnie dla domów
oraz ośrodków kultury. WaSerdeczne podziękowania
runkiem przystąpienia naszej
dla p. EMANUELI CZUJOWSKIEJ
jednostki do tego projektu była
za wrażliwość i otwarcie na wszelkie potrzeby
jedynie zgoda, aby w adresie
Piechowickiego Ośrodka Kultury
strony znalazł się człon o naoraz nieodpłatne wykonanie znaku graficznego
zwie NASZGOK – nasz gminskładają DYREKTOR I PRACOWNICY.
ny ośrodek kultury. Pod taką

kalendarzowego podejmujemy nowe wyzwania i postanowienia. Tak jest i z Piechowickim Ośrodkiem Kultury. Pracownicy w ubiegłym roku podjęli postanowienie
i wszelkie niezbędne działania z tym związane, aby wraz z początkiem 2015 r. ośrodek kultury zyskał nowy wizerunek. Mowa
tutaj o profesjonalnym logotypie i własnej
stronie internetowej, których do tej pory
nie udało nam się zrealizować. Wydaje się
na chwilę obecną, że noworoczne postanowienie zostanie zrealizowane do końca
stycznia br. i wkrótce będziemy mogli się
pochwalić własną, przejrzystą stroną internetową. Dzisiaj prezentujemy już nowy
znak graficzny (logo) Piechowickiego
Ośrodka Kultury, który mamy nadzieję, że
przez długie lata będzie nam służył jako
identyfikator. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu i pracy p. Emanueli Czujowskiej. Ta znakomita artystka i doświadczony grafik przygotowała dla nas nieodpłatnie

Galeria „CZTERY PORY ROKU”
Piechowickiego Ośrodka Kultury
serdecznie zaprasza na
wernisaż wystawy twórczości
MARII MACZKOWSKIEJ.
Ten niepowtarzalny wernisaż uświetni
nastrojowa muzyka i autorska poezja.
Wystawa czynna w terminie od 20 lutego do 20 marca 2015 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.

Wspólne kolędowanie

W minioną niedzielę w piechowickim
kościele pw. Św. Antoniego, zarówno dzieci jak i dorosłych po raz kolejny połączyło
wspólne kolędowanie. Była to VII edycja
cyklicznego wydarzenia pn. NASZE KOLĘDOWANIE, którego organizatorem jest
Piechowicki Ośrodek Kultury. Nie byłoby
to jednak możliwe gdyby nie duże zaangażowanie w realizację tego działania Ks.
Proboszcza oraz wszystkich piechowickich
grup i zespołów wokalnych jak i placówek

oświatowych. Tradycyjnie już
wszystkich uczestników kolędowania ujęli swoim wdziękiem
najmłodsi wykonawcy, czyli
dzieci z przedszkoli nr 1 i nr 2
w Piechowicach oraz zespołu
„Kolorowe nutki” z SP nr 1. Nietrudno było zauważyć, że dzieci
śpiewały nie tylko ustami, ale
całym ciałem i sercem, angażując się w swój występ bezgranicznie. Równie dobrze wypadła
młodzież z piechowickiego gimnazjum i zespołu „s-POK-oo”
oraz dorośli wykonawcy, którzy „porywali” wszystkich obecnych do
wspólnego śpiewania. Do wspólnego kolędowania zachęcił już skutecznie publiczność muzyk i wokalista Tadeusz Polis,
który przygrywając na puzonie rozpoczął
NASZE KOLĘDOWANIE dynamicznie
i jazzowo wykonaną kolędą „Wśród nocnej ciszy”. Dalej były świetne wykonania
chóru „Harfa” i zespołu „Szklarki”. „Harfa” tak jak w latach poprzednich, pozy-

Życzenia
Z okazji pięknego jubileuszu 55-lecia
pożycia małżeńskiego Państwa Zofii i
Zdzisława Sosna życzenia zdrowia, szczęścia rodzinnego i radości z każdego dnia
wspólnego życia.
Składają
Mieszkańcy Piastowa i Pakoszowa

tywnie zaskoczyła wszystkich nowościami, prezentując utwory „Idzie Jezusek”
i „Skrzypi wóz”. „Szklarki” natomiast postawiły na dobry i znany repertuar, czego
efektem była rozśpiewana w 100 % publiczność. Zaryzykuję stwierdzenie, że nie
ma drugiego takiego działania, które w tak
radosny sposób „cementuje” piechowicką
społeczność. Połączeni radością Bożego
Narodzenia i słowami pięknych, polskich
kolęd śpiewają razem dziadkowie, wnuki
i rodzice. Śpiewają profesjonaliści i amatorzy. Śpiewają także obecni na uroczystości
Burmistrz Miasta i Ks. Proboszcz, dyrektorzy placówek oświatowych i organizatorzy.
Czy można chcieć jeszcze czegoś więcej?
Anna Kalisz

Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury składa serdeczne podziękowania
Ks. Ryszardowi Soroka za pomoc i wsparcie w realizacji VII edycji NASZEGO KOLĘDOWANIA oraz wszystkim wspaniałym
wykonawcom jak i ich opiekunom za udział
i osobiste zaangażowanie w organizację
tego wydarzenia.
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Trzy razy „S”
Sztuka, Sport, Skowron. Tak w trzech słowach można podsumować wydarzenia piątkowego wernisażu w Piechowickim Ośrodku
Kultury. „Ku radości braci narciarskiej” to tytuł
wystawy autorstwa Mieczysława Skowrona,
której otwarcie zgromadziło w galerii CZTERY PORY ROKU blisko sto osób.
Od lat związany jest ze sportem, nauczyciel w jeleniogórskiej SP nr 15, trener
II klasy, artysta-amator, pasjonat narciarstwa retro i narciarstwa biegowego, mąż
i ojciec- to właśnie charakterystyka Mieczysława. Swoją twórczość traktuje jako hobby.
Jak sam mówi o sobie, nie czuje się artystą
i nie chce by go nim nazywano. Jednak
zaangażowanie i cierpliwość jakie wkłada
w każdy z wykonywanych przez siebie,
wypalanych obrazków wzbudza w odbiorcach zainteresowanie i podziw. Wykonanie
jednej pracy trwa od 2 tygodni do miesiąca
czasu. Wzory i postaci nanoszone są na
drewniany podkład przy pomocy lutownicy.
Następnie Mieczysław wzbogaca je w kolor
i elementy ozdobne, by na koniec nałożyć
wosk i wypolerować pracę. Tematem jego
twórczości jest narciarstwo i wszystko co
z nim związane. Mieczysław Skowron jest
także kolekcjonerem dawnego sprzętu narciarskiego oraz organizatorem i uczestnikiem zawodów narciarskich w stylu retro.
Frekwencja podczas wernisażu była tak
duża, że zaskoczyła nawet organizatora.
Oprócz niezawodnych mieszkańców Piechowic na sali widowiskowej POK zgromadziło się liczne grono sympatyków sportu
oraz cały sztab przyjaciół i znajomych autora prac. Wystawa spotkała się z bardzo
pozytywnym odbiorem. Rozmowy i śmiech
słychać było w całym budynku POK,
a goście z żywym zainteresowaniem dyskutowali na tematy sportowo- twórcze.
W kronice, na stronie upamiętniającej to
wydarzenie pojawił się wpis „Tego się nie
da opisać, to trzeba zobaczyć”. Tym właśnie
zdaniem chcielibyśmy zaprosić wszystkich
Państwa do odwiedzania galerii i zobaczenia na własne oczy, co kryje wystawa pod
nazwą „Ku radości braci narciarskiej”. Serdecznie zachęcamy Państwa również do
wzięcia udziału w następnym wernisażu
i wszystkich wydarzeniach organizowanych
przez Piechowicki Ośrodek Kultury.
POK

Piechowicki Zespół Śpiewaczy „Szklarki” składa serdeczne życzenia:

Szczęśliwego Nowego Roku, a także dziękuje za korzystną dotąd współpracę: Panu
Burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi, Pani Dyrektor POK Annie Kalisz wraz z załogą,
Zarządowi Klubu Seniora
Miniony 2014 r. zakończyliśmy koncertem na wspaniałej uroczystości jaka odbyła
się w Jeleniej Górze związanej ze „Światowym Dniem Walki z Cukrzycą”. W nowy
2015 r. wchodzimy z dorobkiem 125 koncertów wykonanych w różnych miejscowościach naszego Powiatu. Wystartowaliśmy już 11.01 br. jako współorganizator imprezy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Piechowickim Ośrodku Kultury oraz
18.01 br. w Powszechnym Kolędowaniu w Kościele Parafialnym w Piechowicach
W imieniu Zespołu - Urszula Musielak

PZERiI - koło nr 9 informuje

• Piechowiccy Seniorzy tradycyjnie przywitali Nowy 2015 Rok na balu sylwestrowym zorganizowanym w Piechowickim
Ośrodku Kultury. Organizatorzy zadbali o
dobry nastrój, smaczne przekąski i liczne
atrakcje. Przy dźwiękach dobrej muzyki bawiono się do białego rana, a koronę królowej
i króla balu zdobyli obdarowani największą ilością złotych gwiazdeczek Grażyna
Jędrzejek i Jan Nadolski ( na zdjęciu).
• 27 stycznia 2015 r. o godz. 11.00 zapraszamy wszystkich członków do POK na
zebranie sprawozdawcze, podsumowujące
pracę koła nr 9 w roku 2014. Przedstawimy także plan pracy na rok 2015. Po części oficjalnej wszystkich zebranych zapraszamy na „ Śniadanie dla Seniora”, które zarząd koła
specjalnie na tę okoliczność dla swoich członków przygotował.
• 7 lutego 2015 r. zapraszamy naszych członków i sympatyków na wieczorek karnawałowy, który odbędzie się w sali POK w godz.16.00 – 22.00. Już teraz zapowiadamy, że będzie
to kolejny wieczorek tematyczny z wieloma atrakcjami - więcej szczegółów o imprezie
wkrótce w odrębnych ogłoszeniach.
Zarząd koła nr 9

R E K L A M A

SKLEP NATALII

ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099
Wystawę Mieczysława Skowrona można
oglądać od 16 stycznia do 13 lutego 2015 r.,
od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-17.00.

Otwarte
PN – PT 7.30 – 17.00
SOB – 8.00 – 14.00

miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny,
PEX, art. elektryczne, chemia budowlana, chemia gospodarcza,
drobne artrykuły gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, proﬁle

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis
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Skrzydła Życia
Życie za krótkie jest
By trwać przy oknie
i patrzeć w dół.
Bywa, że wachlarz
możliwości, otworzy się
przed Tobą sam.
A jeśli nie – wyskocz
z klatki niemocy
otrząśnij i wyprostuj
otwórz skrzydła do lotu
Rozejrzyj wokół.
Poznasz ludzi z polotem
podadzą dłoń, złap tę chwilę
przyjazną i trzymaj pion!
Urszula Musielak
Stow. Czarnoleskiej Lipy

Spieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą
Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć w pożegnaniu

śp. Heleny Wójcik
Córki z najbliższą rodziną

Wycieczka do Afrykanarium
W dniu 18 grudnia
2014 roku 28 dzieci
najbardziej aktywnie
uczestniczących w
zajęciach Akademii
Pożytecznie Spędzanego Czasu w Szkole
Podstawowej nr 1 w
Piechowicach, brało
udział w wycieczce
do ZOO we Wrocławiu. Największą
atrakcją
wycieczki było zwiedzanie
Afrykanarium, znajdującego się na terenie ogrodu zoologicznego. Kompleks
prezentujący życiodajne ekosystemy
Afryki otwarto oficjalnie w październiku
2014 r. Była to więc nowość dla dzieci,
które miały okazję zobaczyć ekspozycję. Zaprezentowane tam zwierzęta żyją
w ekosystemach lądowych i wodnych.
Wielokondygnacyjny pawilon umożliwiał
obserwację zwierząt zarówno pod wodą,
jak i nad powierzchnią wody. Dzieciom
bardzo spodobało się obserwowanie podwodnego świata. Chętnie robiły zdjęcia
i wymieniały się wiedzą na temat obserwowanych zwierząt. Największą atrakcją Afrykanarium jest kanał mozambicki, czyli długi, przeszkolony tunel, który
umożliwia obserwację przepływających

nad zwiedzającymi stworzeń. Po zwiedzeniu Afrykanarium dzieci miały okazję
obejrzeć jeszcze inne zwierzęta na terenie
wrocławskiego ZOO.
Wycieczkę zakończyła wizyta w McDonaldsie, gdzie zmęczeni uczniowie zjedli
ciepły posiłek.
Uczestnicy wycieczki wrócili do domów w dobrych humorach. Opiekunowie
i uczniowie zgodnie stwierdzili, że miejsce
jest godne polecenia.
Wycieczka została sfinansowana ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

Grudzień - czas miłości, życzliwości i kolędowania
PRZEDSZKOLE nr 1

Każdy z nas lubi być obdarowywany prezentami, a w szczególności dzieci.
Były bardzo przejęte i sumiennie się na
ten dzień przygotowały. Kiedy nadszedł
oczekiwany dzień, wszystkie zebrały
się w sali ogólnej i piosenkami przywołały do naszego przedszkola Mikołaja.
W obecności rodziców, zaprezentowały
grupami krótkie programy artystyczne.
Przejęci tym dniem byli także rodzice,
a w szczególności nasza Rada Rodziców,
która zajęła się przygotowaniem paczek
i zaproszeniem do współpracy pana Adriana Opaskę, który odegrał rolę Mikołaja
w iście mistrzowski sposób. Wszyscy byli
zachwyceni: i dzieci i personel, który także otrzymał od Mikołaja słodkości. Jesteśmy wdzięczni Radzie Rodziców za takie
zaangażowanie, a panu Adrianowi za poświęcenie dzieciom swojego czasu.
Kiedy Mikołaj wrócił już do siebie, do
Laponii, zaczęliśmy przygotowywać się

do Świąt Bożego Narodzenia. Poznaliśmy
historię narodzin Jezusa, nauczyliśmy się
słów tradycyjnych polskich kolęd i wraz z
dziećmi wcielaliśmy się w postacie, które
widnieją w szopce betlejemskiej. Zaproszeni na „Wspólne kolędowanie” goście: pan
Burmistrz Witold Rudolf, pani Sekretarz
Miasta Iwona Sobaś-Łużniak, pani inspektor ds. Oświaty i Kultury Kamila Szymanowska, przewodniczący Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki pan Marcin
Ramski, naczelnik OSP Dariusz Uzorko,
rodzice i personel obejrzeli występ młodych
artystów i przy akompaniamencie żywej
muzyki, wyczarowanej przez rytmiczkę
p. Basię, zaśpiewaliśmy wspólnie kolędy,
a na koniec częstowaliśmy zgromadzonych
piernikami, upieczonymi przez rodziców.
Przeżycie dla dzieci jest zawsze duże,
a dowodem tego są zabawy tematyczne po
„Wspólnym kolędowaniu”, podczas których
same wcielają się w role postaci z jasełek
i śpiewają z radością kolędy.
Wychowawczyni Wioletta Uram

Małgorzata Groblena
Pedagog z SP 1 Piechowice
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PRZEDSZKOLE nr 2

Spotkanie z Ise i Lenką - psami
z Karkonoskiego Klubu Owczarka Niemieckiego
Podczas

spotkania z czworonogami,
dzieci obejrzały tresurę psów, skoki, rzucanie aportów, wyszukiwanie swojej piłki
wśród innych. Bezpośredni kontakt pozwala
przedszkolakom na przełamanie bariery strachu przed psami, poznać zabawy,
które mogą następnie wykorzystać
w swoich domach ze swoim pupilem. Duży nacisk opiekunowie psów
kładli na bezpieczeństwo, bo pies to
nie tylko towarzysz zabaw, przyjaciel ale także potencjalne zagrożenie. Dzieci nauczyły się, jak postępować w kontakcie z obcym psem,
jak się chronić w razie ataku a także
czego nie lubią zwierzęta. Tego typu
zajęcia poszerzają wiedzę dzieci o
świecie zwierząt, rozwijają empatię
i poczucie odpowiedzialności.

Zajęcia
z ciekawymi ludźmi

W grupie starszaków obyły się
bardzo kreatywne i inspirujące zajęcia na temat wykorzystywania materiałów wtórnych do tworzenia zabawek oraz przedmiotów codziennego
użytku. Dzieci oglądały rzeczy, które
tworzy z ogromną pasją pani Paulina. Dziewczynki podziwiały torebki
i zawieszki, a chłopcom najbardziej
spodobało się pudełko na zabawki w formie globusa. Krasnoludki
wspólnie z panią Pauliną Mencel,
absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wykonały bajkowe
zakładki do książek z filcu i tektury.
Pani Paulinie bardzo spodobało się
zaangażowanie i spontaniczna praca
dzieci i zapowiedziała już kolejną
wizytę wiosną. Serdecznie dziękujemy za spotkanie i pracę włożoną
w przygotowanie zajęć.
Dorota Jarosz

Dziękujemy bardzo pani Sylwii Mężyk, mamie Olgierda, za pomoc w organizacji spotkania oraz wszystkim członkom Karkonoskiego Klubu Owczarka
Niemieckiego za pouczające i bardzo
ciekawe spotkanie.
Bożena Woś

„Cyrk Doktora Dolittle”

Nieocenioną wartością w rozwoju twórczej aktywności dzieci jest obcowanie ze
sztuką. W prosty, przystępny a jednocześnie w bardzo trwały sposób wpływa na
wszechstronny rozwój osobowości. Ważne
jest jednak, aby kontakt dziecka ze sztuką
rozpoczynał się we wczesnym okresie życia. Dlatego byliśmy z wizytą w Zdrojowym Teatrze Animacji. Nasze przedszkolaki obejrzały uroczą, pełną humoru sztukę
„Cyrk Doktora Dolittle” opowiadającą
o przygodach doktora, który potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Historia przedstawiona przy pomocy „czarnego teatru” czyli
z wykorzystaniem specjalnego, ultrafioletowego światła, dzięki któremu, niewidoczni dla publiczności aktorzy ożywiali lalki
i przedmioty, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Samo przedstawienie zrobiło
na dzieciach ogromne wrażenie, a po spektaklu spotkanie z Mikołajem na długo nie
pozwoli dzieciom zapomnieć o tym dniu.
Sylwia Januszkiewicz

W

przedszkolu okres poprzedzający ten
magiczny świąteczny czas, jest niezwykle
pracowity. Dzieci z wielkim zaangażowaniem
i zapałem przygotowywały jasełka, ucząc się
pastorałek, kolęd oraz wyznaczonych im ról.
Wykonywały dekoracje bożonarodzeniowe,
ozdoby choinkowe oraz upominki świąteczne
dla bliskich. Poniżej prezentujemy opinię rodziców o przygotowanych uroczystościach:
„Dnia 18 grudnia 2014 w przedszkolu pod

„Pod Czerwonym Muchomorem“ odbyły się
Jasełka. (...) Spektakl był bardzo
dynamiczny, z doskonałą oprawą
muzyczną. Choreograﬁa jak i stroje
podobały się licznie zgromadzonej
publice, co można było zaobserwować na dziesiątkach uśmiechniętych
twarzy. Doskonała znajomość tekstu,
świadczyła o precyzyjnie przygotowanym spektaklu oraz o pełnym zaangażowaniu zarówno ze strony dzieci
jak i wychowawczyń. Aktorzy na koniec zostali zasłużenie nagrodzeni
smakowitą niespodzianką. Prosimy
o jak najwięcej tego typu akcji”
Mama i tato Karola

,,Występ dzieci był fantastyczny, bardzo się
nam podobało. Ciekawy pomysł na Jasełka.
Brawa za kostiumy i aranżację przedstawienia. Dzieci nasze zagrały na najwyższym poziomie. Widać było duży wkład pracy nie tylko
dzieci, ale i Pani Wychowawczyni. Dziękujemy za mile spędzony czas’’
mama i tato Olgierda
,,Uważam ,że Jasełka przygotowane były
ciekawie i wprowadziły dzieci i rodziców
w świąteczny nastrój’’
mama Mateusza
opracowała: Dorota Jarosz

W ubiegłym roku Burmistrz Miasta Piechowice przyznał przedszkolakom oraz uczniom piechowickich szkół nagrody za udział w akcji „Sprzątanie Świata 2014”. Były to m. in. lektury szkolne, słowniki,
bestsellery, płyty z ekranizacjami lektur
i materiałami edukacyjnymi oraz różnego rodzaju gry, puzzle, kolorowanki
i materiały do prac artystycznych.
W trosce o bezpieczeństwo naszych
najmłodszych mieszkańców przedszkolakom wręczone zostały również kamizelki odblaskowe z logami przedszkola.
B. Janulis
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Ostatni bieg życia
W grudniu odszedł Bronisław Spychała,

rodowity Piechowiczanin, zasłużony zawodnik Lechii Piechowice a przede wszystkim wspaniały kolega, przyjaciel – osoba
niezwykle życzliwa dla ludzi. Żegnały Go
tłumy.
Bronisław, a raczej Bronek, bo tak mówili
o nim wszyscy, urodził się 20 marca 1950
roku, jako trzeci z pięciorga rodzeństwa.
Imię odziedziczył po tacie, Bronisławie.
W Piechowicach skończył Szkołę Podstawową i Technikum Mechaniczno-Elektryczne przy KZME „Karelma”. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał właśnie
w KZME „Karelma”.
Praca zawodowa, również ta późniejsza
wykonywana już w ramach własnej działalności, nigdy nie przesłoniła mu jego prawdziwej pasji – sportu. Najpierw była piłka
nożna.
Rok 1968, osiemnastoletni Bronek strzela jedną z pierwszych swoich bramek w
drużynie seniorskiej, w wygranym przez
Lechię 5:0 meczu ze Śnieżką Karpacz. Już
w tym czasie jest uznawany za najlepszego pomocnika drużyny. W sezonie1967/70,
w rozgrywkach klasy A, Bronek strzela 6

bramek i jest podporą linii pomocy. W sezonie 1971/72 Jego bilans strzelecki wynosi
9 bramek a drużyna Lechii uzyskuje awans
do klasy okręgowej. Rok 1973 to roczna
wizyta w II-ligowym Zagłębiu Wałbrzych.
W sezonie 1973/74 Bronisław Spychała
strzela dla drużyny z Piechowic aż 16 bramek, w następnym 13.
Łącznie w swojej 16 letniej karierze Bronisław Spychała strzelił dla klubu Lechii
Piechowice około 150 bramek włączając
w to rozgrywki młodzieżowe. Karierę piłkarską zakończył w roku 1981, występując
w tym czasie w rozgrywkach III ligi, w najlepszym okresie historii klubu sportowego
Lechia Piechowice.
Kiedy kariera piłkarska dobiegła końca zaczęła się przygoda z kolarstwem.
Wspólnie z synem Marcinem uczestniczył
w maratonach i wyścigach kolarskich organizowanych w Karkonoszach i Izerach. Na
rowerze, tak turystycznie dla przyjemności,
przemierzał szlaki i ścieżki rowerowe.
W wolnych, zimowych chwilach szusował
na nartach biegowych. Systematycznie od
wielu lat startował w Biegu Piastów. I choć
nigdy nie zajął medalowego miejsca, to naj-

Fot. Ł. PIWOWAREK

Młodzież Lechii znowu wygrywa

większą satysfakcję dawał Mu sam udział
w zawodach i ukończenie biegu.
Swoją sportową pasję zaszczepił również wśród najbliższych. Od najmłodszych
lat uczył dzieci aktywnie spędzać czas, pokonywać własne słabości, szukać swojego
miejsca w życiu. Ze sportem oswajał też
swoją starszą wnuczkę. Spokojnie i cierpliwie uczył pływania, jazdy na rowerze i nartach. Młodszej już nie zdążył….
Stale w ruchu, czymś pochłonięty…. Swój
czas oddawał w całości innymi – rodzinie,
przyjaciołom, znajomym. Wszystkim, którzy
prosili Go o pomoc. Nigdy nie odmawiał, nikogo nie odsyłał „z kwitkiem”.
Pozostawił po sobie wielką pustkę. Na
cmentarzu w Piechowicach, w chłodny grudniowy dzień żegnała go cała społeczność
Piechowic. Rodzina, sąsiedzi, zawodnicy
KS Lechia Piechowice, znajomi z pracy…
Wszyscy pogrążeni w żałobie, smutku…
ale i niedowierzaniu, że to już koniec.
Pozostawił po sobie dobroć, której przecenić nie sposób…
Za udostępnienie materiałów dziękujemy
Synowi Marcinowi.
Redakcja

Duży sukces odnieśli najmłodsi
piłkarze Lechii Piechowice odnosząc zwycięstwa w dwóch kategoriach wiekowych Skrzatów i Żaków
w turnieju halowym w Jeleniej Górze.
W kategorii Skrzatów chłopcy
pokonali w rozgrywkach grupowych KKS Jelenia Góra, Karkonosze Jelenia Góra oraz MOKSiAL
Szklarska Poręba. W finale nasi
mali piłkarze pokonali Lotnik Jeżów Sudecki.
W kategorii Żaków PKS Lechia
Piechowice pokonała w grupie kolejno: Orlik Jelenia Góra, UKS Stara Kamienica, KKS Jelenia Góra

oraz AP Duda Wrocław. W finale
chłopcy pokonali również zespół
z Jeżowa Sudeckiego.
Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe medale (organizatorzy przyznali wszystkim drużynom
pierwsze miejsca).
Skrzaty: Oliwier Cierpiał, Adam
Rosik, Kamil Najczuk, Damian Filiczkowski, Artur Bumażnik, Oskar
Soliło, Antoś Krystowski, Tomasz
Jabłoński.
Żaki: Krystian Piwowarek, Dawid Głowala, Maciej Drzymkowski, Kamil Ślaz, Radosław Kania,
Marcel Drabowicz, Olek Lewiński,
Oskar Soliło.
J. Bumażnik

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA
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 wydaniu wykorzystano elementy graficzne
autorstwa Roberta Jaworskiego, a także pochodzące z portalu freepik.com.

Urząd Miasta Piechowice
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
tel. 75 75 489 00
nakład: 1200 egz.

SKŁAD I OPRACOWANIE
GRAFICZNE
Studio ROB - Robert Zapora
robertzapora@o2.pl
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Orkiestra zagrała
już raz w Piechowicach, w dniu 11 stycznia 2015 r. w
Piechowickim Ośrodku Kultury, odbyła się impreza z udziałem dzieci
i młodzieży szkolnej. Zgromadzone
fundusze przekazane będą dla podtrzymania wysokich standardów
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla
godnej opieki medycznej seniorów.
W naszym mieście podczas tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy harcerze i wolontariusze zebrali kwotę: 5 301,43 zł,
w tym również są pieniądze zebrane
z aukcji, przekazywane do puszek
podczas imprezy w Piechowickim
Ośrodku Kultury.
Jednym z głównych elementów
towarzyszących Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy były licytacje
przedmiotów podarowanych przez
LUDZI DOBREJ WOLI, Państwa:
Ewę i Andrzeja Zielińskich, Alicję
i Henryka Janowskich, Beatę Pietras, Halinę Wojnarowską, Marię
Fligier, Luizę Michalską, Iwonę
Sobaś-Łużniak, Państwa Bymś oraz

Piekarnię Państwa Klejps, Cukiernię Mistrza Jana, Sklep Natalii oraz
darczyńców anonimowych.
Wyżej wymieniona kwota przekazana została przez Bank PKO S.A.
do Fundacji WOŚP.
Imprezę towarzyszącą WOŚP
otworzyła Pani Małgorzata Sztabińska – główny organizator i prowadząca Zespół „Szklarki” Urszula
Musielak. Oprócz talentów muzycznych, jakie mieliśmy okazję usłyszeć, panie serwowały uczestnikom
imprezy domowe wypieki.
Serdeczne podziękowania dla Naszych dzieci przedszkolnych, szkolnych, młodzieży, rodziców i dziadków oraz wszystkich mieszkańców
naszego miasta za tak licznie przybycie na tegoroczną imprezę. Mieliśmy okazję podziwiać dobrze zapowiadające się talenty muzyczne
i artystyczne wzrastające w naszym
mieście. Podziękowania także dla
Panów Sławka Słupka i Kamila
Słupka za nagłośnienie i prowadzenie imprezy.

Kochani

która pozwala żyć chorym dzieciom.
Ta sama siła i ta wszechobecna energia uświadamia nam, jak bardzo naszej pomocy oczekują od nas seniorzy, jak bardzo należy się im godne
życie i szacunek od otoczenia. Ta
styczniowa niedziela znowu stała się
początkiem całorocznego fantastycznego splotu okoliczności i łańcucha
zdarzeń, które poprawią los wszystkich potrzebujących. Ściskamy bardzo, bardzo gorąco i dziękujemy za
pomoc podczas 23 Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pamiętajcie – gramy, bo lubimy.

Po raz kolejny zagraliśmy nie
tylko dla dzieci, ale także dla osób
w podeszłym wieku. Poprzednie finały pokazały, jak dużo mamy w sobie
dobrej energii, która pozwala nam
w ten zimowy dzień połączyć się
i stworzyć najpiękniejszą orkiestrę
świata. Ten dzień nam wszystkim,
Polakom nie tylko w kraju, ale i na
całym świecie, przypomina, ile jest
w nas siły i wspaniałej wyobraźni,
aby pokonując wszelkie trudności,
zapełnić nasze serca radością tworzenia czegoś wielkiego. Dziękujemy
bardzo, że znowu z nadzieją możemy
patrzeć na siebie dookoła i wiedzieć,
że jest w nas siła przyjaźni i miłości,

Organizatorzy

Dziękuję mieszkańcom Piechowic za wsparcie finansowe. Zebrana przeze mnie kwota wyniosła
1 913,49 zł - najwyższa kwota zebrana wśród wolontariuszy z Piechowic, przy udziale
ZHP Chorągiew
Dolnośląska Hufiec Karkonoski w
Jeleniej Górze.
wolontariusz
Dorota Zimna

Fot R. ZAPORA

Dziewiąty
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Urząd Miasta Piechowice
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
tel. 75 75 48 900
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