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W pierwszy weekend lipca mieszkańcy 
Piechowic obchodzili święto tradycji rze-
mieślniczych, a w szczególności szklarskich, 
związanych z historią naszego regionu. Świę-
to to rozpoczęło się pokazami i warsztatami 
cyrkowymi oraz samodzielnym zdobieniem 
szkła przez uczestników tego wydarzenia.

Podczas uroczystego otwarcia projektu
i dni tradycji szklarskich Burmistrz Miasta 
Piechowice p. Witold Rudolf symbolicznie 
przekazał rządy na czas trwania święta szkła 
i rzemiosła p. Małgorzacie Dajewskiej – prof. 
Katedry Szkła i Ceramiki ASP we Wrocła-
wiu. Pierwszy dzień świętowania zakończył 
koncert gwiazdy polskiej estrady – p. Haliny 
Frąckowiak, która zachwyciła licznie przy-
byłych gości tekstami piosenek oraz aranża-
cją swoich przebojów. Uczestnicy koncertu 
chętnie śpiewali znane utwory wraz z artyst-
ką i jej zespołem, a całości dopełnił doskona-
ły kwartet smyczkowy.

Kolejny dzień piechowickiego świętowa-
nia przyniósł dużo niespodzianek i atrakcji. 
Uroczystego otwarcia dokonali tego dnia 
Burmistrz Miasta Rokytnice nad Jizerou 
– p. Petr Matyaš i Burmistrz Piechowic –
p. Witold Rudolf. Program artystyczny pre-
zentowany na estradzie również był polsko-
czeski, ponieważ DDM Rokytnice wspólnie 
z Piechowickim Ośrodkiem Kultury realizuje 
projekt JARMARK TRADYCJI POGRANI-

CZA. Za największe atrakcje drugiego dnia 
imprezy uznać należy występ mażoretek
z Rokytnicy, pokazy historyczne i warsztaty 
rzemiosła, zabawy plastyczne BABY ART, 
koncerty Mr. Popelino oraz zespołu Punto La-
tino Band. Równie ciekawie zaprezentowały 
się na estradzie dzieci z przedszkola „Pod 
czerwonym muchomorem”, grupa taneczna 
Sun Shine oraz zespoły Szklarki, Miłek i Li-
minis. Do sobotnich niespodzianek możemy 
zaliczyć dwugodzinną, nieodpłatną zabawę 
na dmuchańcach, którą wszystkim dzieciom 
ufundował   tego dnia Piechowicki Ośrodek 
Kultury. Kolejną była loteria przygotowana 
przez Stowarzyszenie Goduszyn, w któ-
rej najwięcej radości sprawił rower będący 
główną nagrodą. Do mniej miłych niespo-
dzianek zaliczyć trzeba 3-minutową nawał-
nicę, która tuż przed uroczystym otwarciem 
zniszczyła kilka namiotów i postawiła reali-
zację imprezy pod znakiem zapytania. Mimo 
tego z 30- minutowym opóźnieniem udało się 
uruchomić sprzęt nagłaśniający i rozpocząć 
piechowickie świętowanie, które zakończyła 
dyskoteka trwająca do 1. w nocy.

Podczas Jarmarku Tradycji Szklarskich
i Kryształowego Weekendu wyłoniono tak-
że zwycięzców organizowanych konkursów 
tj. Szklanej Improwizacji i Turnieju Szacho-
wego o puchar Poseł Zofi i Czernow. 

POK

Jarmark Tradycji Pogranicza
i Kryształowy Weekend

JARMARK TRADYCJI POGRANICZA, współfi nansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu NYSA w ramach Programu 
współpracy transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014 -2020

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania za wsparcie i pomoc w reali-
zacji projektu Jarmarku Tradycji Szklar-
skich i organizacji imprezy Kryształowy 
Weekend dla:

1. Przedsiębiorstwa Huta JULIA,
a w szczególności właścicieli Pana Ry-
szarda Kolata i p. Agnieszki Blacheta

2. BIELARNII HESSA sp. z o.o. będą-
cej właścicielem Pałacu Pakoszów w Pie-
chowicach a w szczególności dla Państwa 
Ingrid i HaagenaHartmann oraz menagera 
p. Karoliny Wolińskiej 

3. Przedsiębiorstwa WEPA PROFFE-
SIONAL PIECHOWICE SA i Prezesa 
Zarządu p. Janusza Brylińskiego 

4. Poseł na Sejm RP p. Zofi i Czernow 
5. Związku Gmin Karkonoskich i dyrekto-

ra biura ZGK p. Witolda Szczudłowskiego
6. Państwa Marii i Bogusława Skowron
7. Pana Jerzego Semariaka
8. Klubu Logicznego Stowarzyszenia 

Piechowice i p. Lecha Rębisza
9. Sklepu „Kornolio ogrody”

Wyniki konkursu Szklana Improwizacja:

Kategoria profesjonaliści
• I miejsce Elżbieta Dudziak
• II miejsce Józef Margol
• III miejsce Małgorzata Mitka

Kategoria amatorzy
• I miejsce Artur Tarnawski
• II miejsce Kamil Burzyński
• III miejsce Ilona Szuszman
Ponadto na zakończenie wystawy kon-

kursowej „Szklana Improwizacja” wręczo-
ne zostaną także wyróżnienia organizatora 
w kategorii profesjonaliści dla p. Beaty 
Przybył oraz w kategorii amatorzy dla
p. Agnieszki Warawko. 

Wyniki Turnieju Szachowego:
Kategoria open (otwarta)

1. Piotrek Butkiewicz
2. Jarosław Kuźniar

Kategoria średniozaawansowanych
1. Adam Szuszkiewicz
1. Aleks Bukat

Kategoria początkujących
1. Sara Gać-Mytych
1. Gabrysia Szewczyk 

7 lipca odbył się konkurs na dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowi-
cach. Swoje oferty przedstawiło czworo 
kandydatów i wszyscy spełnili wymaga-
nia formalne, przechodząc tym samym do 
drugiego etapu. Kandydaci musieli przed-
stawić swój plan funkcjonowania szkoły 
i odpowiadać na szczegółowe pytania 
dotyczące oświaty, zarządzania szkołą
i fi nansów publicznych.

Po zakończeniu tego etapu, komisja 
konkursowa przystąpiła do głosowania,
w wyniku którego większość głosów otrzy-
mała kandydatka pani Marzena Sąsiada. 
Burmistrz Miasta, pan Witold Rudolf, zaak-
ceptował propozycję komisji.

J. Bumażnik

KONKURS NA DYREKTORA

SZKoŁY roZSTrZYgniĘTY

BUrmiSTrZ miaSTa PieCHowiCe

działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 
3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorzą-
dzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 
446) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi  ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. 
zm.) informuje, że siedzibie Urzędu Mia-
sta Piechowice został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzier-
żawy pod numerami: RG. 6845.10.2016 
i RG.6845.11.2016 oraz wykaz nierucho-
mości gruntowych przeznaczonych do 
sprzedaży pod nr RG.6840.1.7.2016.

waŻne, oPŁaTY Za groBY

Burmistrz Miasta Piechowice przy-
pomina dysponentom (opiekunom) 
grobów na cmentarzu komunalnym w Pie-
chowicach o obowiązku uiszczenia opłaty 
prolongacyjnej (za ich utrzymywanie) na 
kolejne 20 lat. W roku 2016 do likwidacji w 
związku z nieuregulowaną opłatą zostało 
przeznaczonych 113 grobów. Opłatę prolon-
gacyjną należy ponowić bez przypomnienia
i wezwania ze strony administratora cmen-
tarza, obowiązek ten należy do dysponenta 
grobu. W przypadku nie przedłużenia opłaty 
na następne 20 lat traci się prawo użytko-
wania grobu i kwalifi kuje się go do likwida-
cji (art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 
1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych). 
Likwidacja zostanie poprzedzona wcze-
śniejszą informacją na grobie. W sytuacji, 
kiedy nie dopełniono warunków w zakresie 
przedłużenia umowy na udostępnienie miej-
sca grzebalnego nie przysługuje roszczenie
o przywrócenie posiadania miejsca prze-
znaczonego na grób. Zarządca cmentarza 
nie ma obowiązku powiadomienia dyspo-
nentów grobu o terminie wygaśnięcia umo-
wy udostępnienia miejsca grzebalnego.

W celu uregulowania zaległych opłat 
należy skontaktować się z zarządcą cmen-
tarza komunalnego w Piechowicach tj. Za-
kładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy
ul. Bocznej 15 tel. 75 76 12 165



7/16 LIPIEC  2016INFORMATOR  PIECHOWICKI4

Budżet Gminy Miejskiej Piechowice na 2015 rok przyjęty został uchwałą 
nr 6/III/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Planowane wielkości budżetu wg uchwały budżetowej na 2015 rok:
Dochody budżetu gminy w wysokości 18.854.774,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości 18.050.074,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 804.700,00 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości 19.266.932,80 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 17.754.232,80 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 1.512.700,00 zł.

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu 
Miasta Piechowice na dzień 31.12.2015 roku osiągnął następujące 
wielkości:

Dochody budżetu gminy w wysokości 21.172.470,01 zł, z tego:
dochody bieżące w wysokości 19.515.189,01 zł
dochody majątkowe w wysokości 1.657.281,00 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.884.628,81 zł, z tego:
wydatki bieżące w wysokości 18.420.359,05 zł
wydatki majątkowe w wysokości 2.464.269,76 zł
Po dokonanych zmianach w budżecie na koniec 2015 r. zaplanowano 

nadwyżkę w wysokości 287.841,20 zł.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA w 2015 roku

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2015 rok
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r. wynosił 

21.172.470,01 zł,
natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosiło 21.040.438,13 zł 

co daje wskaźnik zrealizowanych dochodów w stosunku do planu na po-
ziomie 99,38 %.

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:
• dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowa-

no w 99,89 %
• udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 100,33 %
• wpływy od jednostek budżetowych w 105,25 %
• pozostałe wpływy w 101,66 %
• subwencje w 100,00 %
• dotacje celowe na zadania własne gminy w 91,51 %
• dotacje celowe na zadania zlecone gminie w 98,86 %
• dochody majątkowe w 97,73 %
Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015r. wynosiła 

1.173.917,73 zł.

W 2015 roku zastosowane zostały następujące ulgi:
1. Umorzenie podatku:
od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 24.464,40 zł w tym:

- należność główna w wysokości 7.919,40 zł
- odsetki w wysokości 16.545,00 zł  

2. Rozłożenie na raty, bądź przesunięcie terminu płatności:
podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości 282.719,39 zł w tym:

- należność główna w wysokości 276.811,39 zł
- odsetki w wysokości 839,00 zł
- opłata prolongacyjna w wysokości 5.069,00 zł

podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości 216.330,56 zł w tym: 
- należność główna w wysokości 120.872,96 zł
- odsetki w wysokości 84.801,60 zł
- opłata prolongacyjna w wysokości 10.656,00 zł 

podatku od środków transportowych w wysokości 751,00 zł w tym: 
- należność główna w wysokości 733,00 zł
- odsetki w wysokości 18,00 zł

O g ó ł e m      499.800,95 zł
3. Obniżenie górnych stawek podatku:

od środków transportu osób prawnych w wysokości 6.497,94 zł
od środków transportu osób fizycznych w wysokości 24.133,87 zł

O g ó ł e m             30.631,81 zł

REALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE w 2015 roku
Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015r  wynosił 

20.884.628,81 zł natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015r. 
wynosiło 19.784.665,08 zł. Wskazuje to na wykonanie wydatków w stosun-
ku do planu na poziomie 94,73 %.

Wydatki budżetowe ogółem dzielą się na:
• wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 2.230.864,80 zł, co sta-

nowi 90,53 % zrealizowanych ogółem wydatków majątkowych,
• wydatki bieżące poniesione w wysokości 17.553.800,28 zł, co stanowi 

95,30 % zrealizowanych ogółem wydatków bieżących.

W 2015r. z kwoty poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 
2.230.864,80 zł, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne: 

a) Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej i drogi oraz budo-
wa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o Ø500, dł. 130 mb 
i 8 studzienek – 150.477,00 zł;

b) Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ul. Skalnej – 
5.412,00 zł;

c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piecho-
wice”, w tym: dostawa i montaż sprzętu komputerowego – 410.988,07 zł;

d) Odbudowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul. Orzesz-
kowej i  Prusa etap I - dług.143mb –216.280,05 zł;

e) Odbudowa ul. 1 Maja - kilometraż od 0+210 do 0+620 – 394.350,85 
zł;

f) Odbudowa ul. Zawadzkiego etap I - kilometraż droga od 0+000 do 
0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856 – 334.868,24 zł; 

g) Odbudowa ul. Zawadzkiego etap III - (km od 0+230 do 0+552) 
o dł.322m – 445.451,00 zł;

h) Dokumentacja projektowa - „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy” – 
48.650,00 zł;

i) Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z dokumentacją pro-
jektową – 28.044,00 zł;

j) Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu 
wdrożenia e-usług publicznych II etap – 50.483,67 zł;

k) Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania – Górzyniec – 
21.955,50 zł;

l) Współfinansowanie zakupu sprężarki wysokociśnieniowej do napełnia-
nia butli i do aparatów powietrznych – 4.000,00 zł;

m) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach 
– 50.000,00 zł;

n) Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Piechowicach, w tym dokończenia dokumentacji projektowej – 4.870,00 
zł;

o) Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach – 
19.980,00 zł;

p) Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przy Przedszkolu Samorządo-
wym nr 2 – 5.940,00 zł;

q) Doposażenie placu zabaw przy ul. Kościuszki – 16.700,00 zł;
r) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 22.414,42 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono:
1. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodze-

nia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek orga-
nizacyjnych kwotę 5.532.774,13 zł, co stanowi 27,96 % wydatków ogółem. 

2. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wszystkich jednostek organi-
zacyjnych kwotę 198.224,41 zł, co stanowi 1 % wydatków ogółem. 

3. Na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowa-
no kwotę 1.323.178,77 zł co stanowi 6,69% wydatków ogółem. 

4. Na dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje przekazywane na mocy 
zawartych umów i porozumień wydano kwotę 1.076.725,55 zł co stanowi 
5,44 % wydatków ogółem.

5. Na remonty wydatkowano kwotę 505.423,45 zł, co stanowi 2,55 % 
wydatków ogółem.

6. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.148.338,77 zł, 
co stanowi 56,35 % wydatków ogółem.

DŁUG PUBLICZNY
W 2015 roku nie zostały zaciągnięte nowe kredyty. 
Z planowanych w 2015 roku do spłaty rat kredytów i pożyczek w wysoko-

ści 287.841,20 zł, spłacono:
• raty w wysokości 237.841,20 zł - pożyczka do MW Trade – Porozumie-

nie z 28.12.2012r,
• ratę w wysokości 50.000,00 zł – kredyt PKO BP S.A. z 2014r. – umowa 

nr 52 1020 5226 0000 6396 0140 1470. 
Zobowiązania Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12.2015 roku 

wynoszą ogółem 3.157.779,37 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek.

Skrócone SPRAWOZDANIE 
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 rok
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18 lipca, po kilkudniowej przerwie, zo-
stały otwarte ponownie place zabaw przy 
ul. 22 lipca, plac w Górzyńcu i Piechowi-
cach Dolnych. Mimo że brak dostępu do 
tych ulubionych przez dzieci miejsca był 
uciążliwy, opłacało się czekać: Place zo-
stały odrestaurowane: uszkodzone urzą-
dzenia zostały naprawione i odmalowane 
i zostały zainstalowane nowe urządzenia. 
Jak tylko beton wysechł a piasek został 
dosypany, plac w centrum Piechowic 

został momentalnie oblężony przez stę-
sknione za nim dzieci. Każde urządzenie 
zostało starannie zbadane pod względem 
jakości wykonania i wygląda na to, że 
test przebiegł pozytywnie a najmłodszym 
spodobały się zmiany.

Place zabaw w Górzyńcu i Piechowicach 
Dolnych zostały zaopatrzone w zestawy ze 
zjeżdżalnią.

Teraz każdy z tych placów odżył dzięki 
świeżym kolorom i nowym elementom. 

Jest na czym się bawić

Głosowanie nad projektem uchwały 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmi-
strzowi Miasta Piechowice poprzedzone 
było wnikliwą analizą dokumentów, mię-
dzy innymi: sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z wykonania budżetu, wnio-
sku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej. Skarbnik 
Miasta Pani Marta Mielczarek szczegó-
łowo przedstawiła wykonanie budżetu za 
ubiegły rok. W wyniku zrealizowanych do-
chodów budżetowych i wydatków wystą-

pił wynik budżetowy w postaci nadwyżki 
w kwocie 1 255.773,00 zł. 

Radni Miasta Piechowice, udzielając na 
sesji w dniu 28 czerwca br. absolutorium, 
pozytywnie ocenili pracę i decyzje Bur-
mistrza  Miasta Piechowice Pana Witolda 
Rudolfa w zakresie wykonania budżetu 
Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 rok. 
Decyzja zapadła niemal jednogłośnie: za 
było 14 radnych przy 1 głosie wstrzymu-
jącym.

R.L.

Absolutorium dla Burmistrza Miasta

Gmina Piechowice występuje do Orga-
nów Państwowych i stara się o przyznanie 
funduszy na odbudowę zniszczonej infra-
struktury gminnej, której degradacja nastę-
puje przez coraz częstsze zjawiska noszące 
znamiona klęski żywiołowej tj. powodzie, 
nawalne deszcze. Dodatkowe środki finan-
sowe uzyskiwane dla naszego miasta są 
niezwykle cenne z uwagi na skromny bu-
dżet gminy. Dzięki pozyskaniu zewnętrz-
nych środków finansowych wraz z gmin-
nym wkładem finansowym wiele odcinków 
dróg, mostów, przepustów oraz kanalizacji 
deszczowej w latach minionych zostało 
wyremontowanych i odbudowanych. Po-

mimo złożonych w terminie wniosków na 
dofinansowanie planowanych do realizacji 
zadań związanych z odbudową gminnej in-
frastruktury w bieżącym roku, środki te nie 
zostały nam przyznane z uwagi na ograni-
czenia budżetowe.

Ponieważ zdaję sobie sprawę, że potrzeby 
Gminy i oczekiwania naszych mieszkańców 
są bardzo duże, podjęliśmy dalsze starania 
o pozyskanie w/w środków finansowych i jak 
się okazuje z sukcesem. Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji przyznało 
nam dofinansowanie na dokończenie inwe-
stycji związanej z odbudową ul. Zawadzkie-
go w kwocie 733 tysięcy złotych. Środki te 

w połączeniu     z wymaganą kwotą środków 
gminnych wystarczą na odbudowę, jeszcze 
w tym roku, pozostałych dwóch etapów tej 
kluczowej dla Osiedla Górzyniec drogi.

Nadmieniam, że w bieżącym roku pla-
nujemy wybudować przy udziale tylko 
gminnych środków finansowych kanaliza-
cję deszczową w ulicy Prusa (na odcinku 
od ulicy Szymborskiej do ul. Orzeszkowej) 
wraz z nawierzchnią tłuczniową drogi oraz 
wykonać nową nawierzchnię bitumiczną ul. 
Orzeszkowej (tj. na odcinku od ul. Sienkie-
wicza do ul. Tysiąclecia).

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Będą jednak pieniądze dla Gminy Piechowice na odbudowę infrastruktury

Niech służą jak najdłużej i sprawiają 
dużo radości wszystkim piechowickim 
dzieciom.

J. Bumażnik



7/16 LIPIEC  2016INFORMATOR  PIECHOWICKI6

Informujemy, że w dniu 28 czerwca 
2016r. Rada Miasta Piechowice, dostoso-
wując akty prawa miejscowego z zakre-
su gospodarki odpadami komunalnymi 
do obowiązujących przepisów, uchwaliła 
cztery uchwały :

1. Uchwała nr 151/XXIII/2016 w spra-
wie regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Miejskiej Piecho-
wice,

2. Uchwała nr 152/XXIII/2016 w spra-
wie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów,

3. Uchwała nr 153/XXIII/2016 w spra-
wie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomo-
ści wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowe, wykorzystywanych 
jedynie przez część roku,

4. Uchwała nr 154/XXIII/2016 w spra-
wie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości 
oraz w sprawie warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej.

Wszystkie uchwały ogłoszone zostały 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i weszły w życie od dnia 
21 lipca 2016r.

Z pewnością dużą nowością jest uchwa-
ła w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi dla nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzysty-
wanych jedynie przez część roku. Dzięki 
takiej możliwości właściciele domków 
letniskowych będą mogli od dnia 1 stycz-
nia 2017 roku jednorazowo uiścić należną 
opłatę za odbiór odpadów komunalnych, 
bez konieczności wielokrotnego składania 
korekt deklaracji o wysokości opłaty. 

Zmieniły się także wzory deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, składanej przez 
właścicieli nieruchomości. Zmiany te 
wprowadzono jednak wyłącznie w celu 
stworzenia pewnych ułatwień dla naszych 
Mieszkańców (skrócenie wzoru deklara-
cji) oraz stworzenia możliwości składania 
deklaracji za pomocą środków komunika-
cji elektronicznej. Ważną informacją jest 
także to, że nie ma konieczności wymiany 
deklaracji składanych wcześniej –  przed 
podjęciem w/w uchwały, a nowe druki 
obowiązują od dnia 21 lipca 2016r. 

Przy tej okazji przypominamy, że zło-
żenie deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
jest ustawowym obowiązkiem każdego 
właściciela nieruchomości (osoby włada-
jącej nieruchomością), a osoby, które nie 
złożyły deklaracji bądź złożyły deklarację 
niezgodną ze stanem faktycznym (unikając 
przy tym płacenia) mogą spodziewać się 
kontroli w tym zakresie. W uzasadnionych 
przypadkach wydana zostanie w takiej sy-
tuacji decyzja administracyjna o wysokości 
opłaty – z koniecznością spłaty całej zale-
głości wraz z należnymi odsetkami.

Nowe uchwały w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Miejskiej Piechowice oraz w 
sprawie określenia szczegółowego sposo-
bu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów nie wniosły istotnych zmian. 
Różnice dotyczą przede wszystkim uregu-
lowań wynikających bezpośrednio z prze-
pisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 250).

Wszelkich informacji dot. w/w uchwał 
udziela Referat Gospodarczy i Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miasta Piecho-
wice (pokój nr 21, tel. 75 75-48-916),
a z pełnymi tekstami uchwał można zapo-
znać się również na stronie Biuletynu In-
formacji Publicznej tut. Urzędu.

Marek Piwowarski
Inspektor ds. obsługi nieruchomości

i gospodarowania odpadami

Ważne zmiany
w gospodarce odpadami

I n f o r m a t o r  P i e c h o w i c k i
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
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PamiĘTaJmY o TYm,
BY PoSPrZĄTaĆ

Urząd Miasta w Piechowicach przy-
pomina, iż zgodnie z ustawą z 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach oraz uchwałą Nr 151/
XXIII/2016 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice 
właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do utrzymywania czystości i porząd-
ku na terenie nieruchomości poprzez:

- zbieranie i pozbywanie się odpadów 
komunalnych zgodnie z ww. regulami-
nem,

- wyposażenie nieruchomości służące 
do gromadzenia odpadów,

- zapewnienie uprzątnięcia błota, śnie-
gu, lodu lub innych zanieczyszczeń z 
części nieruchomości służących do użyt-
ku publicznego,

- mycie pojazdów samochodowych 
poza myjniami może odbywać się na te-
renie nieruchomości pod warunkiem, że 
powstające ścieki odprowadzane są do ka-
nalizacji sanitarnej lub gromadzone w spo-
sób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami odrębnymi. Ścieki te nie 
mogą być bezpośrednio odprowadzane do 
ziemi oraz do kanalizacji deszczowej,

- naprawianie pojazdów mechanicz-
nych poza warsztatami naprawczymi 
może być przeprowadzane w obrębie 
nieruchomości, jeżeli nie spowodują za-
nieczyszczenia wód i gleby oraz uciążli-
wości dla mieszkańców.

Obowiązki te dotyczą: właścicieli, 
współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyj-
ne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także 
inne podmioty władające nieruchomo-
ściami. Jeżeli nieruchomość jest zabu-
dowana budynkami wielolokalowymi, 
w których ustanowiono odrębną wła-
sność lokali, obowiązki właściciela nie-
ruchomości obciążają osoby sprawujące 
zarząd nieruchomością wspólną, w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali lub 
właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został 
wybrany.

Alicja Gancarczyk
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24 czerwca 2016 r. kolejny rocznik trze-
cioklasistów opuścił mury Publicznego 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piecho-
wicach. Uroczystości związane z poże-
gnaniem uczniów klas trzecich odbyły się 
dzień wcześniej. Uczestniczyli w niej ro-
dzice oraz zaproszeni goście w osobach: 
Przewodniczącego Rady Miasta Pana 
Pawła Zackiewicza, Burmistrza Miasta 
Pana Witolda Rudolfa, Przewodniczącego 
Komisji Oświaty Pana Marcina Ramskie-
go. Podczas akademii, Burmistrz Miasta, 
Pan Witold Rudolf wręczył wyróżnionym 
uczniom statuetki „Prymus 2013-2016”. 
Otrzymują je uczniowie, którzy przez trzy 
lata nauki uzyskali średnie powyżej 5,0 
oraz wzorowe zachowanie. W tym roku 
taki tytuł uzyskali Wiktor Rzadkowski za 
średnią ocen 5,17 oraz Patrycja Łączna za 
średnią 5,05. Wyróżniono również nagro-
dami uczniów za sukcesy sportowe oraz 
reprezentowanie szkoły podczas zawodów, 
otrzymali je: Damian Flak, Piotr Czernik, 
Michał Uram i Wiktor Rzadkowski. Za pra-
cę w Samorządzie Uczniowskim i Poczcie 
Sztandarowym nagrodzono: Filipa Liszkę, 
Katarzynę Trojanowską, Wiktorię Łączną, 
Natalkę Wójcik i Michała Urama. Za trzy 
lata zmagań aktorskich w kole teatralnym 
nagrodzono: Klaudię Boroń, Mateusza 
Marceniuka, Wiktora Rzadkowskiego. 
Z rąk wychowawców rodzice przyjmo-
wali podziękowania i listy gratulacyjne. 
Zgodnie z tradycją, szkoły uczniowie klas 
trzecich otrzymali dyplom Absolwenta Pu-
blicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Piechowicach oraz złożyli swój podpis w 
księdze absolwentów. Na zakończeniu uro-
czystej akademii trzecioklasiści udali się z 
wychowawcami do sal i ostatni raz siedli 
w swoich ławkach. Natomiast dla uczniów 
klas pierwszych i drugich uroczyste zakoń-
czenie roku szkolnego 2015/2016 odbyło 
się 24 czerwca. Podczas apelu gościliśmy 
rodziców. W swoim wystąpieniu Przewod-
nicząca Rady Rodziców, w pięknych sło-
wach pogratulowała uczniom sukcesu i wy-
trwałości, podziękowała nauczycielom za 
całoroczną pracę, gratulowała i dziękowała 
również rodzicom. Uczniowie klas młod-
szych otrzymali świadectwa będące wyni-
kiem ciężkiej pracy natomiast prymusów 
nagrodzono statuetkami „Najlepszy z Naj-
lepszych w roku szkolnym 2015/2016”. Na 
szczególne uznanie zasługują Ci, którym 
udało się uzyskać świadectwo z wyróżnie-
niem. Do nich należą: Baniewski Maciej 
(śr. 4,79), Gajek Amelia (śr. 5,47), Klim-
czak Anastazja (śr.5,20), Niemiec Sandra 
(śr.4,87), Szefer Julia (śr.5,60), Kacprzyc-
ka Anna (śr.4,9), Wylegała Eliza (śr.4,8), 
Pulter Aleksander (śr. 5,07), Michalak Ka-
tarzyna (śr. 4,87), Klimas Agnieszka (śr. 
5,06), Łączna Wiktoria (śr.5,05) , Rzad-
kowski Wiktor ( śr.5,17), Uram Michał 
(śr.4,78). Wyróżnionym uczniom i ich ro-
dzicom serdecznie gratulujemy. Dyrektor, 
Grono Pedagogiczne składa wyrazy po-
dziękowań i uznania Rodzicom Uczniów 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
za pomoc i zaangażowanie w życie szkoły.

Op. Elżbieta Michalska

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach

Podsumowanie roku

Rada Miasta Piechowice na sesji
w dniu 28 czerwca 2016 r. podjęła 

uchwały w sprawie:
– zatwierdzenia sprawozdania finanso-

wego Gminy Miejskiej Piechowice za rok 
2015 wraz ze sprawozdaniem Burmistrza 
Miasta Piechowice z wykonania budżetu za 
2015 rok;

– udzielenia Burmistrzowi Miasta Piecho-
wice absolutorium z tytułu wykonania bu-
dżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 
rok;

– uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla  centrum 
miasta Piechowice;

– zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pie-
chowice na rok 2016;

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Gminy Miejskiej Piechowice;

– wydania opinii dotyczącej projektu „pla-
nu ochrony dla Karkonoskiego Parku Naro-
dowego”;

– uchwalenia Programu Ochrony Środo-
wiska Gminy Miejskiej Piechowice na lata 
2015-2018 z perspektywą do roku 2022;

– zgody na nabycie przez Gminę Miejską 
Piechowice nieruchomości działki nr 197;

– Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Miejskiej Piecho-
wice;

– określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów;

– ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla nieruchomości, na których znajdują się 
domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku;

– wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
składanej przez właścicieli nieruchomości;

– zatwierdzenia planu pracy Komisji Re-
wizyjnej na II półrocze 2016 roku.

Rada uchwaliła

Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu

8 lipca 2016 roku
odeszła od nas

p. ELŻBIETA CZERNICKA,
były wieloletni pracownik Urzędu 
Miasta. Rodzinie zmarłej składamy 

najszczersze kondolencje.

Burmistrz Miasta
Witold Rudolf

wraz z pracownikami Urzędu

Instytut Pamięci Narodowej pozytyw-
nie zaopiniował propozycję zmiany nazw 
ulic z Piechowicach. O taką opinię poprosił 
Burmistrz Miasta Witold Rudolf, argumen-
tując pismo chęcią podjęcia działań ukie-
runkowanych na „niezwłoczną likwidację 
wszelkich form upamiętnienia narodowego 
socjalizmu i komunizmu. Opinia Instytutu 
Pamięci Narodowej (...) stanowić będzie 
podstawę do przeprowadzenia konsultacji 
z mieszkańcami tych ulic nt. konieczno-
ści zmiany nazwy jak również propozycji 
nadania nowych nazw”.

– Ulice 22 lipca, Marcelego Nowotki, 
Mariana Buczka, Karola Świerczewskie-
go, Aleksandra Zawadzkiego i Michała 
Żymierskiego powinny zostać zmienione – 
czytamy w piśmie IPN-u do władz miasta, 
podpisanym przez dr. Grzegorza Waligórę, 

p.o. Naczelnika Od-
działowego Biura Ba-
dań Historycznych we 
Wrocławiu. Przedsta-
wiciel instytutu dodał, 
że nie ma konieczności 
zmiany nazwy ulicy 1 Maja. Sugeruje jed-
nak, że niewykluczone, iż powinno zostać 
zmienione bądź skorygowane uzasadnie-
nie uchwały Rady Narodowej Osiedla Pie-
chowice z 1966 roku, na podstawie której 
nadano tę nazwę.

Do urzędu wpłynęło po kilka propozycji 
nowych nazw dla każdej z tych ulic. Oso-
by, które mają własne przemyślenia, mogą 
je złożyć w urzędzie drogą tradycyjną bądź 
pocztą elektroniczną (sekretariat@piecho-
wice.pl), wraz z krótkim uzasadnieniem.

R.Z.

IPN w sprawie zmiany nazw ulic
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Nasi mieszka cy
Pani Renata Derkowska, 

mieszkanka naszego piękne-
go Miasta, jest osobą o wyjąt-
kowym talencie manualnym. 
Mistrzyni szydełka, wykonuje 
zarówno malutkie serwetki, jak 
i wielkie obrusy a dzieła te są 
tworzone zarówno na własne 
potrzeby, jak i dla innych.

Koronkowe prace tej autorki 
można było zobaczyć na ostat-
nich Piechowickich Dniach 
Baby Wielkanocnej w Pie-
chowickim Ośrodku Kultury. 
Wystawa prac została otwar-
ta z okazji naszego lokalnego 
święta i można było podziwiać 
ją jeszcze po zakończeniu im-
prezy.

Mimo wielkiego talentu, Pani Renata 
zaskakuje swoją skromnością i nieśmia-
łością. Długo trzeba było zachęcać ją do 
wystawienia prac oraz do pokazania się na 
scenie podczas „Baby Wielkanocnej”.

Skąd wzięło się zainteresowanie robót-
kami i kiedy się zaczęło?

– W 4 klasie szkoły podstawowej mama 
koleżanki pokazała mi jak szydełkować 
i mnie to wciągnęło. Od tamtej pory, z 
krótkimi przerwami, rozwijałam to hobby 
– opowiada.

Wejście do mieszkania pani Renaty jest 
jak przeniesienie się do innego świata. Roz-
maite prace są praktycznie w każdym miej-
scu. Znajdziemy tu obrusy, serwetki, obrazy, 
i wiele innych. Jednym z najciekawszych 
projektów są działające zegary z tarczą wy-
konaną... szydełkiem. Takie zegary to fanta-
styczny pomysł na praktyczną ozdobę.

– Niestety nie robię już zegarów, jako że 
montowaniem mechanizmów zajmował się 

mój świętej pamięci mąż. Zostało jeszcze 
jednak kilka działających – mówi kobieta.

Pani Renata Derkowska zachęca do 
rozpoczęcia przygody z szydełkowaniem, 
wskazując zalety jakie ta czynność ma dla 
niej samej.

– Na mnie szydełkowanie działa jak ta-
bletki uspokajające. W trakcie pracy cza-
sem liczę krzyżyki do wzoru, mogę też 
przemyśleć dokładnie wszystkie sprawy, 
a czasem po prostu odprężyć się całkowi-
cie przy jakimś serialu – przekonuje.

Jak wygląda wykonanie serwetki? 
Autorka wykorzystuje nici bawełniane, 
oprócz tego potrzebne jest jeszcze szydeł-
ko i krochmal po zakończeniu pracy. No 
i trzeba poświęcić odpowiednią ilość cza-
su. Wykonanie serwetki o średnicy 15 cm 
zajmuje najczęściej około czterech godzin.

– W dzisiejszych czasach wszystko jest 
o wiele prostsze, bardzo łatwo o gotowe 
wzory – mówi.

Mimo tego że dużo łatwiej jest zdobyć 
wzór, a nawet nauczyć się szydełkowania 

oglądając filmy w Inter-
necie, nie jest to popu-
larne hobby. Ludzie zaś 
doceniają kunszt wyko-
nania takich ozdób. Zain-
teresowanie pracami było 
szczególnie widoczne na 
wspomnianych Dniach 
Baby Wielkanocnej. Pod-
czas tego piechowickiego 
święta Pani Renata rozsta-
ła się z wieloma pracami. 
Przed tym wydarzeniem 
też zdarzały się specjalne 
zamówienia.

– Raz, na przykład, 
dostałam zamówienie 
na wykonanie obrusu 

w szpitalu – mówi.
Warto wspomnieć o szczególnych pra-

cach artystki: Największa to kapa wykona-
na z wełny o wymiarach 2 m na 1,8 m. Aby 
ją ukończyć, trzeba było wykonać siatkę 
i dopiero na tej siatce pracować. Jest także 
serweta, która od 39 lat zdobi mieszkanie.

– Mam do niej szczególny sentyment. 
Powstawała, kiedy byłam w ciąży. Do tej 
pory pamiętam ten piękny czas, jak sie-
działam pod okienkiem i szydełkowałam.

Talent artystki jednak nie kończy się na 
mistrzowskim szydełkowaniu, czasem dla 
odmiany Pani Renata wyszywa krzyżyka-
mi, tworzy z wikliny papierowej lub zaj-
muje się origami.

Hobby może stać się rodzinną tradycją, 
jako że tworzeniem robótek udało się zain-
teresować wnuczkę, która też wykazuje już 
niemałe plastyczne zdolności.

Życzymy wobec tego powstawania licz-
nych nowych prac.

Kamil Glaser

Mistrzyni z szydełkiem

Burmistrz Miasta Piechowice informu-
je, że zgodnie z art. 14 a ust 4 oraz art. 17 
ust. 3 a ustawy z dnia 07.09.1991 r. o syste-
mie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 
poz. 2156 z późn. zm.) istnieje możliwość 
wystąpienia do Gminy o zorganizowanie 
niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim, 
dzieciom objętym wychowaniem przed-
szkolnym na podstawie art. 14 ust 1a oraz 
uczniom niepełnosprawnym posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego bezpłatnego transportu i opieki w cza-
sie przewozu do najbliższego przedszkola, 
innej formy wychowania przedszkolnego, 
najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum 
lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, 
o których mowa w art. 16 ust. 7 w/w usta-

wy, a także dzieciom z upośledzaniem umy-
słowym z niepełnosprawnościami sprzężo-
nymi realizację obowiązku, o którym mowa 
w art. 14 ust. 3. Ze względu na konieczność 
zorganizowania transportu od 1 września 
2016 r. należy wypełnić wniosek o zapew-
nienie dowozu dziecka wraz z niezbędnymi 
dokumentami i dostarczenie go do siedziby 
Urzędu Miasta Piechowice do dnia 12 sierp-
nia 2016 r. Wymagane dokumenty to:

• wniosek,
• aktualne orzeczenie o niepełnospraw-

ności dziecka/ucznia,
• aktualne orzeczenie dziecka z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego dziecka/ucznia,

• skierowanie dziecka do kształcenia 

specjalnego w danej placówce (dotyczy 
tylko szkół i ośrodków specjalnych) wyda-
ne przez starostę jeleniogórskiego,

• potwierdzenie przyjęcia dziecka/ 
ucznia do przedszkola, szkoły, placówki 
lub ośrodka,

• potwierdzenie przyjęcia dziecka/ 
ucznia do klasy integracyjnej lub oddziału 
integracyjnego w przedszkolu, szkole, pla-
cówce lub ośrodku.

Wzór wniosku znajduje się na stronie 
internetowej BIP Piechowice w zakład-
ce dla mieszkańców: wzory wniosków. 
Ewentualne zapytania proszę kierować do 
kierownika Referatu Spraw Społecznych 
i Pozyskiwania Środków, pana Jarosława 
Bumażnika – tel. 75 75 48 906.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, placówek i przedszkoli
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W dniach 5-6 lipca 2016 roku społecz-
ność abstynencka skupiona wokół Klubu 
Abstynenta EDEN  gościła uczestników 
XVIII Raciborskiego Rajdu Rowerowe-
go Środowisk Trzeźwościowych Dooko-
ła Polski im. Jana Pawła II. Uczestników 
Rajdu powitał prezes Józef Góral oraz 
wiceprezes Jan Czyż. Jak co roku za-
pewniono im posiłek, zakwaterowanie 
i możliwość zintegrowania się z lokalnymi 
działaczami środowisk trzeźwościowych.

Zarząd Klubu Abstynenta ,,EDEN” 
składa serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy przyczynili się do przyjęcia 
uczestników Rajdu:
- Panu Burmistrzowi Witoldowi Rudol-

fowi
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Piechowicach
- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 

1 Marzenie Sąsiadzie
- Pani Dyrektor POK’u Annie Kalisz
- Księdzu Proboszczowi Ryszardowi 

Soroce.
Prezes Klubu Abstynenta EDEN

Józef Góral

XVIII Raciborski Rajd Rowerowy

Galeria „CZTERY PORY ROKU”
Piechowickiego Ośrodka Kultury

serdecznie zaprasza
5 sierpnia o godz. 17.00 na 

wernisaż wystawy Tomasza Mielecha pt. „Fotografie”.

Wystawa czynna w terminie od 5 do 29 sierpnia 2016 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00.

Zdążając do celu
- Życie wyciska piętno

na każdej twarzy
zmarszczki czasu
żłobią nasze ciało....

- U każdego w duszy
gra inna muzyka
i każde serce
pełne różniących się
marzeń....

- Wszyscy poniekąd
zdążamy do jakiegoś
CELU....
czy go osiągniemy?
Z tym bywa różnie
- jeden tak -
ale czy jest ich wielu?

Urszula Musielak
Stowarzyszenie w Cieniu

Lipy Czarnoleskiej

W niedzielę 19 lipca odbyła 
się wędrówka na piechowic-
kie Śnieżne Kotły. Pod okiem 
przewodnika sudeckiego, 
pana Jarosława Szczyżow-
skiego, grupa entuzjastów 
górskich miała okazję poznać 
piękne szlaki prowadzące 
przez nasze miasto. Uczest-
nicy mogli poznać zioła 
i inne rośliny rosnące na tra-
sie, dowiedzieć się, które w 
razie czego można zjeść a 
które są trujące. Przewodnik 
okazał się też prawdziwą skarbnicą wiedzy 
o tych terenach, zasypując słuchaczy cie-
kawostkami. Mimo że mgła uniemożliwiła 
podziwianie panoramy, nadała trasie tajem-
niczości, za którą Karkonosze są cenione. 
W drodze powrotnej nastąpiło oberwanie 

Górska wędrówka
– Szlakiem Śnieżnych Kotłów

chmury, co jednak nie popsuło nastrojów, 
a jedynie dodało energii na finiszu.

Druga edycja wędrówek na Śnieżne 
Kotły odbędzie się 31 lipca. Trasa będzie 
odrobinę łatwiejsza, więc zapraszamy na 
nią również adeptów wycieczek górskich.

Kamil Glaser

Zmień ogrZewanie
PGNiG informuje o akcji promocyjnej w ra-

mach której można wygrać 500 lub 300 zł. Aby 
wziąć udział w akcji należy zmienić dotychcza-
sowe źródło ogrzewania na ekologiczne ogrze-
wanie gazowe i rozszerzyć lub zawrzeć umowę 
z PGNiG. Szczegóły dostępne na oferta.pgnig.pl/
zmien-ogrzewanie
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Z inicjatywy Chóru Parafialnego Harfa 
z Piechowic 18 czerwca w Piechowickim 
Ośrodku Kultury odbył się po raz czwarty 
Koncert Rodzin Muzykujących. Koncert 
dofinansowany jest przez Urząd Miasta 
Piechowice w ramach konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych. Obowiązują-
ca regułka została wypowiedziana – a te-
raz przeczytajcie, co się działo na scenie. 
A działo się, oj działo.

Prowadząca koncert Wiesława Tobiasz za-
powiedziała występ duetu perkusyjnego. Od 
razu wywołało to aplauz na widowni – prze-
cież Tomasz Kujawa (instrumenty perkusyj-
ne) i Aleksandra Orłukowicz (fortepian) znani 
są już piechowickiej publiczności. Wiadomo, 
będzie się działo, będzie głośno, będzie za-
bawa. I tak się stało. Pełny profesjonalizm 
ze strony wykonawców. Oni nie grali – oni 
bawili się muzyką. Niemałą radość na scenie 
sprawił ich synek. Jego wrażliwe ucho, jego 
wrażliwy wzrok, jego minki mówiły nam, co 
będzie dalej się działo. Brawa dla rodziców.

Kolejnymi wykonawcami koncertu był 
duet fortepianowy: Marta i Martyna Wie-
wióra. Mama i córka wykonały utwór na 
cztery ręce na fortepianie. Warto pracować 
ze swoimi dziećmi, bo najlepszą zapłata za 
trudy kształcenia muzycznego, to wspólny 
koncert dający radość sobie i widzom na 
widowni. Mam nadzieję, że kolejny kon-
cert, za rok, nie obejdzie się bez tej pary.

Wiolonczela na scenie. Pierwsze skojarze-
nia – będzie poważnie, nudno. Nic bardziej 
mylnego. Młody wiolonczelista błysnął wirtu-
ozostwem. Muzyka płynąca z pudła rezonan-
sowego wiolonczeli opanowała salę. Do tego 
profesjonalny akompaniament Pani Aleksan-
dry Orłukowicz. Czas zamyślenia, zadumy 
osaczył salę. Czasami tego właśnie potrzebu-
jemy. Może kiedyś zrobi karierę a my powie-
my: on u nas w Piechowicach grał.

Czas na zapowiadany duet harfowy. Marta 
Czopka dwa lata temu na tej scenie wystę-

powała z synem – śpiewakiem operowym. 
Tym razem na scenie wystąpiła z drugim 
synem – harfistą. Karol, bo tak ma na imię, 
jest absolwentem ogólnokształcącej szkoły 
muzycznej I i II stopnia we Wrocławiu i jest 
tuż przed egzaminami na Akademię Mu-
zyczną w Katowicach. Była to jego próba 
generalna. Anielskie nutki płynące z pudeł 
rezonansowych harf opanowały nasze my-
śli, uruchomiły wrażliwość artystyczną. Cu-
downie brzmiące nutki obudziły naszą wy-
obraźnię  i przeniosły nas w świat Edenu.

Na zakończenie Chór Harfa zaprezento-
wał się swoim wielbicielom. Śpiewaliśmy 
tym razem  program nieco poważniejszy. 
Ave Maryja – Hamiltona, Credo – Mite Bal-
duzziego, Psalm 29 – M. Gomółki, Niech 
Wam Bóg błogosławi – Cliffa Barrowsa. 
Chórem dyrygowała Wiesława Tobiasz przy 
akompaniamencie dwóch harf, a przy for-
tepianie zasiadła Pani Aleksandra Orłuko-
wicz. Dziękujemy za tak wspaniałą obsadę.

Po koncercie usłyszałem: dlaczego nie 

było w programie Halleluja Cohena? Tak 
wyszło. Obiecujemy! Następnym razem bę-
dzie Cohen.

Czy w Piechowicach oczekuje się takiej 
muzyki, jaką tym razem zaplanowali organi-
zatorzy. Myślę, że tak. Muzyka sama w sobie 
niesie przesłanie bawienia ludzi. Jedni lubią 
zabawy huczne, inni słuchają jej w bardziej 
kameralnym gronie. My staraliśmy się zado-
wolić wszystkich. Ocena należy do Was. 

Na zakończenie pragnę podziękować Hu-
cie Szkła Kryształowego za ufundowane 
prezenty dla wykonawców. Niech idzie w 
świat wiadomość, że mamy tak wspaniałych 
sponsorów którzy dzielą się swoim dobrem 
artystycznym. Po koncercie dzięki darowa-
nym słodkościom  z piekarni Halutek i pie-
karni Ulijanka odbył się krótki poczęstunek 
i czas na rozmowy i uściski z wykonawcami. 
Myślę, że w następnym roku, w kalendarzu 
imprez miejskich nie zabraknie Koncertu 
Rodzin Muzykujących. Dziękujemy.

Andrzej Tobiasz

Koncert  Rodzin  Muzykujących

Tomasz Kujawa i Aleksandra Orłukowicz bawili się muzy-
ką. Na scenie zaprezentował się także ich synek.

Duet harfowy: Marta Czopka  z synem Karolem
  pobudzili wyobraźnię słuchaczy.

Chór Harfa zaproponował nieco poważniejszy program.
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Koło nr 9
PZERiI 
informuje 

– 04.06.2016 r. w ramach obchodów Świa-
towego Dnia Inwalidy pięćdziesięciu człon-
ków naszego koła uczestniczyło w wycieczce 
do Zamku Moszna w województwie opolskim, 
jednego z najpiękniejszych pałaców w naszym 
kraju. Zamek z 99-cioma wieżami, 365-cioma 
pomieszczeniami i pięknymi ogrodami wy-
warł olbrzymie wrażenie na wszystkich zwie-
dzających. Dodatkowo zwiedziliśmy: centrum 
Nysy – miasta o ciekawej i bogatej historii 
oraz Paczków, którego unikatową atrakcją na 
skalę Polski są mury obronne z zachowanymi 
dziewiętnastoma basztami, porównywalne do 
murów obronnych w Carcassonne we Francji. 
Wycieczka dofi nansowana była przez Urząd 
Miasta.

– 05.06.2016 r. członkowie koła wraz z grupą 
kilkudziesięciu mieszkańców Piechowic obej-
rzeli we wrocławskiej Hali Stulecia występ Ze-
społu „Śląsk”. Wyjazd organizowany był przez 
Urząd Miasta.

– 11.06.2016 r. w czasie Festynu Rodzinne-
go „Gala talentów” odbywającego się w Szkole 
Podstawowej nr 1 koło diabetyków zorganizo-
wało punkt medyczny, w którym każdy miesz-
kaniec Piechowic mógł zbadać poziom cukru. 
Akcję tę zorganizowaliśmy w ramach obcho-
dów „Światowego Dnia Diabetyka”.

– 16.07.2016 r. już po raz czwarty koło nr 9 
zorganizowało Sportowy Piknik Pokoleń. Po 
raz trzeci impreza ta była dofi nansowana przez 
Urząd Miasta w Piechowicach, w tym roku w 
kwocie 1 700,00 zł, w ramach konkursu ofert 
dla organizacji pozarządowych. Uczestniczyło 
w niej blisko 90 osób – członków koła wraz ze 
swoimi rodzinami. Terenu użyczył nam tym ra-
zem hotel Barok, za co właścicielom serdecznie 
dziękujemy. Rywalizacja sportowa zgromadzi-
ła na starcie 69 osób, które walczyły o palmę 
zwycięstwa w konkurencjach: rzut lotkami do 
tarczy, rzut kółkami do celu, podbijanie pi-
łeczki ping-pongowej, Mistrzostwa Piechowic 
w Rzucie Beretem Moherowym. Zwycięzcy 
poszczególnych konkurencji otrzymali skrom-
ne nagrody, a po ich wręczeniu rozpoczęła się 
wspólna zabawa przy przebojach polskiej mu-
zyki. Zarząd koła serdecznie dziękuje p. Klejp-
som – właścicielom piekarni UliJanka oraz fi r-
mie Wiatr za udzielone wsparcie.

– Informujemy, że ze względu na przerwę 
urlopową w sierpniu biuro zarządu koła nr 9 
będzie nieczynne.

Zarząd koła nr 9
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Gry, zabawy, wieczorne ogniska
i świeczkowiska, alarmy nocne – wszystko 
to czekało na harcerzy z 8 Piechowickie-
go Szczepu Harcerskiego „Cicha Dolina”, 
którzy w dniach 4 – 18 lipca uczestniczyli 
w obozie harcerskim w Białogórze.

Z Piechowic na kaszubską bazę Karko-
noskiego Hufca ZHP pojechały drużyny, 
zrzeszone w szczepie. Komendantem po-
dobozu był hm. Arkadiusz Rudolf. Życie 
obozowe jest specyfi czne i różni się od 
życia np. na kolonii. Pierwsze dni były 
trudne, gdyż uczestnicy poświęcali sporo 
czasu na tzw. pionierkę obozową. Co to 
oznacza? Ano to, że trzeba było samemu 
wybudować np. szafkę na ubrania i pleca-
ki, podest na buty. Starsi wykonywali trud-
niejsze prace, np. budowali bramę obozo-
wą. Niektórzy mocno przeżywali rozstanie 
z komputerem.

Po uroczystym otwarciu rozpoczęło się 
prawdziwie obozowe życie. Po śniadaniu 
był apel a po nim rozpoczynały się zajęcia. 
Niestety, niezbyt ładna pogoda sprawiła, że 
nie za często uczestnicy wybierali się nad 
morze. Jeśli już się tam udawali, było na-
prawdę super. Można było popływać, rzu-
cać się na fale. Furorę na szerokiej, piasz-
czystej plaży, robiła gra w „ziemniaka”.

To nie jedyne propozycje. Harcerze 
uczyli się układania ognisk. Ktoś powie, 
co to za problem. Ale przygotowanie sto-
su, który rozpali się od jednej zapałki, wy-
maga pewnej wiedzy i umiejętności. Tym 
bardziej, że do rozpalania harcerskiego 
ogniska nie używa się papieru. Jak je przy-
gotować? Zapytajcie swoich pociech.

Sporym zainteresowaniem, jak i w po-
przednich latach, cieszyły się tzw. gry le-
śne, a przede wszystkim dostarczająca nie-
zwykłych emocji zabawa w sztandary oraz 
w „studzienkę”. Ale hitem tegorocznego 
obozu był turniej w tzw. masę. To spraw-
nościowa zabawa, która polega na zdoby-
ciu „masy”, znajdującej się w polu rywala. 
W obozowym turnieju masy wzięło udział 
łącznie aż 16 drużyn w dwóch kategoriach: 
starsi i młodsi. Byli to przedstawiciele 
wszystkich środowisk, które były w tym 
czasie na bazie. Czterem ekipom z „Cichej 
Doliny” udało się dotrzeć do półfi nałów. 
Co prawda żadna z nich nie wygrała, ale 
nie zwycięstwo było najważniejsze. Naj-

ważniejsza była dobra zabawa i sza-
cunek dla rywala po zawodach.

Nie zabrakło także wieczornych śpiewa-
nek i ognisk. Co prawda pogoda pokrzyżo-
wała plany organizatorom, jedno z ognisk 
trzeba było odwołać, drugie już po rozpa-
leniu (a jakże – jedną zapałką) trzeba było 
szybko zakończyć, bo rozpadał się deszcz, 
ale harcerze przenieśli się do świetlicy
i tam śpiewali przy gitarze.

Ciekawą formą były zwiady zastępów. 
Każda z grup miała za zadanie dotrzeć 
do wyznaczonej wcześniej miejscowości
i dowiedzieć się o niej jak najwięcej. I tak 
uczestnicy poznali codzienne życie Kaszu-
bów.

– Tegoroczny obóz harcerski dla 8 Pie-
chowickiego Szczepu Harcerskiego „Ci-
cha Dolina” był kulminacja rocznej pracy 
drużyn. W obozie udział wzięło 33 uczest-

ników, każdy z nich w 
trakcie trwania obozu 
miał możliwość zmie-
rzenia się ze swoimi 
słabościami, wykaza-
nia się zręcznością, 
sprytem podczas gier
i zabaw organizowa-
nych przez instynktów 
ZHP. Z całego serca 
dziękuję rodzicom za 
powierzenie swoich 
dzieci pod naszą opiekę 

a tym samym 
umożliwienie 
nam zorga-
n i z o w a n i a 
niezapomnia-
nego obozu – 
podsumował 
k o m e n d a n t 
szczepu harc-
mistrz Arka-
diusz Rudolf.

R. Z.

ważniejsza była dobra zabawa i sza-
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