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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W PIECHOWICACH
Już po raz szósty w naszym
miasteczku gościła Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. XX Orkiestra zagrała 8
stycznia dla wcześniaków oraz dla kobiet
ciężarnych z cukrzycą. Zgromadzone
fundusze poświęcone będą zakupowi
nowoczesnego sprzętu do ratowania życia
wcześniaków oraz pomp insulinowych dla
przyszłych mam cierpiących na cukrzycę.
Sztab w naszym mieście został utworzony
przy Piechowickim Ośrodku Kultury z
pomocą Tomka Jabłońskiego pilnującego
spraw formalnych. Zbiórką pieniędzy przez
wolontariuszy, kierowała Ewa Nowak –
skarbnik Stowarzyszenia Piechowice z
pomocą Ani Kowalec, która wraz z Magdą
Wąsik pozyskały dla naszego Sztabu 28
wolontariuszy (w poprzednich edycjach było
ich 20), trzecią osobą konieczną do
przeliczania zebranych funduszy był
Emanuel K aczmarcz yk . Najliczniejsi
wolontariusze to uczniowie z naszego
Gimnazjum oraz z Zespołu Szkół
Przyrodniczo -Żywieniowych z Sobieszowa.
Najefektywniejszą „zbieraczką” okazała się
liderka wolontariuszy Magda Wąsik która
zebrała samodzielnie ponad 1000 zł, a
następną była Sara Nadolna, która zebrała
ponad 900 zl. O wolontariuszy zadbali nasi
miejscowi przedsiębiorcy, którym serdecznie
dziękujemy za zimne i ciepłe napoje, pyszne
ciasteczka oraz smaczny chlebek czosnkowy.
Listę wspomagających nas firm
zamieszczamy poniżej.
Nasz finał wspierała impreza towarzysząca
została zorganizowana z inicjatywy zespołu
wokalnego „Szklarki” pod auspicjami Urszuli
Musielak i dzięki gościnności Restauracji
„Silesia”- Stanisława Leszczyńskiego, w której
honory gospodarza pełnił Marek Woś. Pan
Marek zadbał też o dokumentację imprezy
fotografując przedmioty pozyskane na
licytację i filmując występujących, a w
szczególności tancerki orientalne z grupy
„Bahija” kierowanej przez Agatę Michalik, a
będące w tym roku gwoździem programu
scenicznego. „Szk lark i” poza swoim
klasycznym repertuarem zaprezentowały też
talent recytatorsko-poetycki Pani Uli oraz
talenty kulinarne serwując uczestnikom

imprezy domowe wypieki. W kameralnym
wnętrzu Restauracji pięknie zabrzmiały głosy
naszych utalentowanych nastolatek z
zespołu „Spoko” - Natalii Lis i Angeliki Soliło
oraz małej „Kolorowej Nutki” - Natalii Fałek.
Nagłośnieniem imprezy i wsparciem
muzycznym występujących solistek oraz
zespołów zajął się jak zawsze niezrównany
Wojtek Zarówny, który towarzyszy nam od
pierwszej edycji WOŚP w Piechowicach.
Wszyscy występujący w tegorocznych
szeregach Orkiestry, ćwiczą i pracują nad
rozwojem swoich talentów w naszym
Piechowickim Ośrodku Kultury.
Nieodłącznym elementem imprez
towa r z ys z ą c yc h Wi e l k i e j O r k i e s t r ze
Świątecznej Pomoc y są lic ytacje
podarowanych przedmiotów. W tym roku
były to przede wszystkim prace naszej
mistrzyni grawernictwa Pani Małgorzaty
Sztabińskiej oraz obraz olejny otrzymany od
Państwa Ewy i Andrzeja Zielińskich
zajmujących się antykami. Rekordową w tym
roku kwotę 220 zł podarowała Wielkiej
Orkiestrze Pani Jolanta Tylko która

wylicytowała ozdobne szkło podarowane
przez Burmistrza Miasta Witolda Rudolfa, a
którego wartość znakomicie podniosły trzy
konie wygrawerowane na nim specjalną
techniką, przez Panią Małgosię.
Nie udała nam się w tym roku impreza dla
młodzieży. Mimo wspólnego uzgodnienia z
naszymi młodymi wolontariuszami, że
rezygnujemy w tym razem z Koncertu
Rockowego na rzecz Wieczoru
Dyskotekowego dla Nastolatków. Na
profesjonalnie przygotowanej przez Sławka i
Arkadiusza Słupka Dyskotece - młodzieży nie
było i impreza zakończyła się przedwcześnie.
Osiągnęliśmy natomiast sukces finansowy,
oczywiście na miarę naszego małego Sztabu,
gdyż z naszych wyliczeń wynika jasno, że
pobiliśmy wszystkie poprzednie zbiórki
osiągając w tym roku ponad 7 000 zł (w
poprzednim roku 6 555,5 zł.). Dokładna
kwota zostanie podana w sprawozdaniu
finansowym naszego Sztabu po rozliczeniu
imprez y i prec yz yjnym przeliczeniu
pieniędzy zdeponowanych w Banku.
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A teraz zamieszczamy serdeczne
podziękowania wszystkim wspierającym
nasze tegoroczne granie„z pompą”:
- Piechowickiemu Ośrodkowi Kultury i Pani
Annie Kalisz za udostępnienie lokalu dla
Sztabu oraz wsparcie imprezy
towarzyszącej grupami i zespołami
Ośrodka, a także Dorocie Kaczorowskiej za
pełniony dyżur w niedzielę;
- Władysławowi Leszczyńskiemu za
bezpłatne udostępnienie Restauracji
„Silesia” wraz z obsługą oraz rezydentowi
lokalu Markowi Wośiowi za pomoc
techniczną oraz fotografie i filmiki z
imprezy.
- Sławkowi Słupkowi wraz z synem Arkiem,
za udostępnienie własnego sprzętu i
przygotowanie Dyskoteki;
- Urzędowi Miasta za przychylna atmosferę
oraz skserowanie niezbędnych materiałów
(plakatów, zaproszeń, itp..);
- Sklepowi Państwa Janowskich za
systematyczną pomoc naszemu Sztabowi
w postaci: soków, wody mineralnej,
herbaty, kawy, naczyń jednorazowych itp.. ;
- Sklepowi Państwa Jaraczów za artykuły
spożywcze i misterny podarunek na
licytację;
- P i e k a r n i „ U K o z i o ł k a” Pa ń s t w a
Kozłowskich za dokarmianie naszych
wolontariuszy specjalnym chlebkiem
czosnkowym;
- Piekarni-Cukierni „Ulijanka” Państwa
Klejpsów za pyszne ciasteczka;
- Pa n i o m K r y s t y n i e Fi l u ś , Tr e s i e
Czajkowskiej i Uli Musielak z zespołu
„Szklarki”za wypieki domowe podawane w
„Silesii”oraz przygotowanie tej imprezy;
- Pani Małgorzacie Sztabińskiej za
podarowanie klasycznego kryształu z Julii
oraz stylową grawerkę na licytowanych
przedmiotach;
- Państwu Ewie i Andrzejowi Zielińskim za
systematycznie przekazywane na rzecz
Fundacji wartościowych obrazów;
- Skarbcowi „Ducha Gór” za Piernikowe
Serducha przeznaczone na licytację;
- Pani Uli Musielak za tomik wierszy na
licytację;
- Osobom, które zakupiły przedmioty na
licytacjach, bo dzięki nim pozyskaliśmy
dodatkowe środki na rzecz Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, a byli to:
Pani Jolanta Tylko, Pani Grażyna i Tadeusz
Perwenis, Pani Gertruda Dechnik, Pan
Witold Rudolf i Pan Łukasz Kojro.
Szef Sztabu WOŚP w Piechowicach
Lech Rębisz

P.S. Jak Państwo widzicie z
powyższego tekstu, trudno sobie
nawet wyobrazić organizację takiej
akcji, bez zaangażowania dziesiątek osób,
z których każda pomogła nam na swój
sposób i podarowała nam, coś od siebie - na
rzecz innych. I to jest właśnie duch Orkiestry oraz
idea Partnerstwa Lokalnego, które pragniemy budować
pospołu z wszystkimi chętnymi do współpracy.
Proszę też zwrócić uwagę na pomoc jaką ofiarują nam nasi piechowiccy
przedsiębiorcy – szczególnie Ci„Mali”. Myślę, że dlatego właśnie warto
się zastanowić nad ich wspieraniem, choćby poprzez codzienne
zakupy, ponieważ „marketowe” ceny nie powinny być jedynym
wyznacznikiem naszego postępowania. Co też sam osobiście popieram
i deklaruję na przyszłość czynić.
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I PRZEGLĄD DZIECIĘCEJ TWÓRCZOŚCI LITERACKIEJ
W dniu 30 listopada odbył się I Przegląd Dziecięcej Twórczości Literackiej. W poprzednim numerze Informatora Piecho-wickiego
opublikowany został fragment opowiadania Jakuba Kukulskiego. Poniżej prezentujemy kolejne wyróżnione utwory.
III m-ce -Weronika Rosiak,kl.5a,
Szkoła Podstawowa w Piechowicach

II m-ce - AleksandraWronecka, kl. IV
Szkoła Podstawowa nr 1 Szklarska Poręba

WYMARZONY PREZENT
- Mamo, mamo! Dostałem świadectwo z paskiem! - wykrzyknął Paweł.
- Cudownie, synku, chyba musimy spełnić obietnicę. Kupimy ci komputer! - powiedziała
mama.
- Super! - ucieszył się chłopiec.
- Co się stało? -zapytał tata.
- Pawełek dostał świadectwo z paskiem ! -wykrzyknęła uradowana mama.
-To wyśmienicie!
Po tygodniu komputer znalazł się w domu. Paweł był najlepszy z informatyki i pan na lekcjach
uczył ich, jak instalować komputer,więc zabrał się od razu do roboty. Po dwóch godzinach było
wszystko gotowe.
-Tato, mamo! Zrobione! - krzyknął zmęczony chłopiec.
- Jak chcesz, to możesz sobie pograć, ale czy odrobiłeś lekcje? - zapytała mama.
-Tak! -skłamał Paweł.
W czasie wakacji przyjaciel Pawła, Marek, często przychodził po kolegę, żeby wyszedł na dwór
i pograł w piłkę nożną, ponieważ jeszcze w roku szkolnym był mistrzem szkoły. Paweł mówił
mu ciągle, że jutro, bo gra na komputerze. W wakacje wyszedł tylko kilka razy na dwór.
Sytuacja powtarzała się.
Wyjdziesz Paweł? - zapytał kolejnego
tygodnia Marek.
- Za pół godziny. Muszę skończyć level.
- Za pół godziny pojadę po Kubę! zdenerwował się kolega.
-To spadaj! - warknął Paweł.
Marek nie wierzył własnym uszom.
- No to spadam! Straciłeś przyjaciela! obraził się Marek.
Gdy rozpoczął się rok szkolny, oceny
Pawła znacznie się pogorszyły.
Wagarował, nie uważał na lekcjach i
myślał tylko o komputerze.
Stracił wszystkich kolegów. Pan od w-fu wstawił chłopcu kolejną jedynkę.

MARYNARZ PIT
Marynarz Pit pracował aż po świt.
Pewnego razu dotarł do Kaukazu.
Pojechał do miasta, gdzie gospodyni
Dała mu kawałek ciasta.
W mieście spotkał Malwinę, która
W lesie zbierała jeżynę.
Odjechał z Kaukazu, przy tym
Wywrócił znak zakazu.
Dotarł do Morza Bałtyckiego, gdzie
Archeolodzy szukali znaku celtyckiego.
Najadł się łososia i stworzył
Bajkę „Horton słyszy Ktosia”.

POK

Piechowicki Ośrodek Kultury
zaprasza na wystawę biograficzną
Lidii Sokal - Trybalskiej i Pawła Trybalskiego.
10.02.2012 r. , godz. 17:00
galeria wystawowa POK

Mamy zaszczyt i ogromną przyjemność zaprosić
wszystkich zainteresowanych na
„Wieczór poezji i piosenki autorskiej”,
który odbędzie się
dnia 17 lutego 2012r. o godz. 19:00
w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Wystąpią:

Piotr Płaza
& Remigiusz Szuman
Piechowicki Ośrodek Kultury
Ul. Żymierskiego 53. 58-573 Piechowice

Wystawa czynna w terminie: 10.02.2012 r. – 22.02.2012 r.

tel. 75 76 17 201,

Więcej informacji na plakatach i stronie www.piechowice.pl
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„Wszystko na sprzedaż”
Życie od poczęcia
z tajemnicy odarte,
wystawione na sprzedaż
jak w witrynie otwartej.

Wystawa babci i dziadka

Wszystko wytłumaczalne,
badaniami poparte,
logicznie zdefiniowane
w encyklopedii zawarte.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
oglądania wystawy
„TWÓRCZE POKOLENIE”.
W terminie od 20 stycznia do 7 lutego br. w
galerii wystawowej POK
prezentowane będą prace wykonane
przez Babcie, Dziadków i Dzieci
z Przedszkoli Samorządowych nr 1 i 2
w Piechowicach.

Już nie na atomy rozbite,
lecz na morze mikronów,
na wzorów chemicznych
będzie kilka milionów.
Poród, zmarszczki, intymność,
za pieniądze sprzedane,
godność zatracona,
prywatność schechłana.
Nikt też dzisiaj nie wierzy
w krasnoludki i gnomy,
nawet sam ksiądz nie wierzy
w grzech, kłamstwo i gromy.

Zbiórka publiczna
Od 19 do 23 grudnia 2011 r. w supermarkecie Carrefour na terenie miasta
Piechowice harcerze z 8 Piechowickiej Drużyny Harcerskiej „Burza” prowadzili
akcję zarobkową.
Dzięki państwa hojności uzbieraliśmy 1489,87 zł. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na sfinansowanie i dofinansowanie zimowiska harcerzy z Piechowic
oraz dofinansowanie wyjazdu przybocznej naszej drużyny na kurs
przewodnikowski.

Życie coraz bardziej
z tajemnicy odarte,
logika i brak wiary
w ustach hasła wytarte.
Coraz mniej w nas uczuć
więcej kalkulacji,
brak dialogu kompletny
za to nie brak narracji.

Dziękujemy bardzo każdemu kto przyczynił się do uzyskania wyżej wymienionej
kwoty, personelowi sklepu Carrefour za miłą atmosferę oraz właścicielom i
burmistrzowi miasta Piechowice za możliwość przeprowadzenia zbiórki
publicznej.

Obudź się zagubiony!
co tracisz grunt pod nogami,
tajemnice są po to
by zostały tajemnicami.
Anna Ciupińska
„Między Szklarską Porębą a Karpaczem
igłą sosnową pisane”
Wydawnictwo Radwan

Ogłoszenia drobne
tel. 781024181

RTV i AGD,

tel. 781024181

tel. 605
053 056
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Przedszkole nr 1
„Nasze kolędowanie”

Dzieci z grupy starszaków Przedszkola Nr 1 „Chatka Puchatka” w
Piechowicach, odwiedziły w okresie świątecznym Piechowicki
Ośrodek Kultury z okazji wernisażu wystawy Marii Maczkowskiej
„Tęczowe Anioły”. Dzieci z wielką uwagą podziwiały kunszt
prezentowanych wyrobów artystycznych, komentowały i
wskazywały na prace, które wywarły na nich największe wrażenie.
Wśród przedstawionych eksponatów można było odnaleźć
przepiękne Anioły wykonane różnorodną techniką plastyczną z
wykorzystaniem cudownie kolorowych materiałów oraz zachwycać
się misternie wykonanymi ozdobami świątecznymi. W grupie
prezentowanych prac dzieci odnajdywały ozdoby świąteczne, które
wspólnie wykonywały ze swoimi rodzicami. Były bardzo dumne, że
ich rodzinne dokonania artystyczne mogą oglądać i podziwiać na
wernisażu wszyscy zaproszeni goście oraz mieszkańcy naszego
miasta.
Pragniemy podziękować Piechowickiemu Ośrodkowi Kultury za
zorganizowanie takiej wystawy, która dzięki wspólnej pracy
artystycznej potrafiła połączyć pokolenia dzieci i rodziców w imię

wykonania wielu ciekawych ozdób świątecznych.
Liczymy na to, że w Nowym Roku 2012 będziemy również mogli
uczestniczyć w wielu ciekawych inicjatywach.
Podziękowania i gratulacje dla Rodziców i Bliskich , którzy wzięli
udział w konkursie na „Ciekawą Szopkę Betlejemską”. Uczestnicy
zostali obdarowani nagrodami i upominkami.
Dopełnieniem przeżywania atmosfery Świąt Bożego Narodzenia
będzie wykonanie w dniu 15 stycznia br. przez grupę starszaków z
naszego przedszkola kolęd i pastorałek w kościele w Piechowicach w
ramach spotkań pod tytułem„Nasze kolędowanie”.
W czasie ferii planujemy takie atrakcje jak: zabawy plastyczne,
zabawy ruchowe i sportowe również na świeżym powietrzu:
Tropienie, jazda na szufli, jabłuszkach i sankach, zabawy z chustą
„Klanzy”z zaproszonymi gośćmi z POK-u, edukacja teatralna –„ Złota
Kaczka” , zaproszenie do POK-u, wernisaż z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Składamy z tej okazji wielkie podziękowania dla BABĆ i
DZIADKÓW oraz dużo zdrowia. Dzieci i pracownicy Przedszkola nr 1
Danuta Dudek
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Przedszkole nr 2
„Wieczór Kolęd i pastorałek”
W każdej grupie przedszkolnej odbyły się przedświąteczne
spotkania z Rodzicami. Dzieci ubrane we wspaniałe stroje,
przygotowane przez rodziców z powodzeniem wcielały się w
tradycyjne role aniołów i pasterzy, jak również odgrywały role
baśniowych postaci: Kopciuszka, Czerwonego kapturka, Jasia i
Małgosi. Śpiewały bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. Jasełka
obejrzeli rodzice, dziadkowie. Wszyscy poczuli świąteczną atmosferę
pełną ciepła, radości i bliskości. Małym aktorom należą się pochwały
za pokonanie tremy, wczucie się w rolę i umiejętność pracy w
zespole, dzięk i czemu wspólnie stworz yliśmy pięk ne
przedstawienia.
W najstarszej grupie przedszkolnej odbył się „Wieczór kolęd i
pastorałek”. Inaczej niż dotychczas, nie było Aniołków i pasterzy, a
wszystkie dziewczynki były jednakowo ubrane. Występom
towarzyszyła muzyka F. Chopina, dzieci recytowały wiersze księdza
Jana Twardowskiego i śpiewały teksty Wandy Chotomskiej. Na tle
rozgwieżdżonego nieba dzieci rozpoczęły swój występ.

Oto refleksja mamy Oli po obejrzeniu występu najstarszych
przedszkolaków:
„Przygaszone światła, nastrojowa muzyka, odświętnie ubrane dzieci.
Szepty na sali ucichły, a rodzicom na przedświątecznym występie
swoich dzieci, z grupy starszaków, mocniej zabiły serca ze
wzruszenia.
Występ się rozpoczął.
Dziewczynki w rytm muzyki klasycznej zatańczyły uroczy taniec ze
wstążkami. Później były kolędy, piosenki świąteczne i wiersze.
Opowieść o „Dziewczynce z Andersena”, przetykana śpiewnym
refrenem, niejednemu z rodziców wycisnęła łzę z oka.
To był wyjątkowo piękny, wyjątkowo profesjonalnie przygotowany
występ starszaków. A nasze dzieci wydały nam się wyjątkowo
dojrzałe. Na koniec Pani Dyrektor, obecna na koncercie, złożyła
życzenia świąteczne dzieciom i ich rodzicom. Następnie wszyscy
zostali zaproszeni na poczęstunek. Stoły były odświętnie nakryte i
udekorowane. Rodzice byli zachwyceni atmosferą, wystrojem Sali i
swoimi pociechami. „Nasze” Panie włożyły w przygotowanie
przedszkolaków do tego występu ogromny trud. Chylimy czoła i
składamy serdeczne podziękowania – wdzięczni rodzice grupy
starszaków”
Na zakończenie przy dźwiękach „Cichej nocy” mama Dawida
przekazała wszystkim obecnym życzenia świąteczne.
Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom i absolwentowi
Przedszkola Kubusiowi Zarównemu za pomoc przy organizacji
uroczystości, dziękujemy zaproszonym gościom, Pani Małgorzacie
Sztabińskiej i księdzu Bartoszowi Och .
M. Janasz B. Woś

Tydzień angielski
„Most Londyński wali się" ,w którą bawią się ich rówieśnicy w angielskich
przedszkolach. Największą radość sprawiła dzieciom zabawa na dworze u
Królowej Elżbiety. Przebrane w suknie balowe dziewczynki, chłopcy poprzebierani
za gwardzistów i rycerzy gościli kolejno każdą z grup , której pokazywali tańce i
pląsy dworskie.
Oczywiście każda z wizyt kończyła się poczęstunkiem, na którym nie zabrakło
angielskiej herbaty spożywanej w porcelanowych filiżankach i pysznych kruchych
ciasteczek, każda z grup również przyszła ubrana w balowe stroje, co sprawiło że
dzieci poczuły sie jakby były na prawdziwym dworze i zgodnie z angielską etykietą
oddały cześć naszej Królowej Elżbiecie i jej dwóm gwardzistom.
Dzieci poznały kulturę, tradycje, zwyczaje, historię Anglii świetnie się przy
tym bawiąc.
Ciekawe co tym razem przygotują dla nas starszaki "w
tygodniu o Niemczech"
D.Jarosz
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Sport

Mistrzostwa Powiatu w narciarstwie
alpejskim i snowbordzie
Na stoku "Pod Wangiem" w Karpaczu odbyły się Mistrzostwa
Powiatu w narciarstwie alpejskim i snowbordzie. Reprezentacja dziewcząt
zajęła zespołowo V miejsce natomiast chłopcy miejsce IV.
Wyniki indywidualne:
Chłopcy
Dziewczęta
6 miejsce Andrea Kreutzer
10 miejsce Weronika Rosiak
37 miejsce Oliwia Sulimir

6 miejsce Adam Batko
23 miejsce Jakub Kukulski
32 miejsce Adam Szuszkiewicz
40 miejsce Przemysław Proczek

W kategorii dziewcząt wystartowały 52 zawodniczki, natomiast w kategorii
chłopców 70.
Text i zdjęcie
Daniel Potkański

Dobrze radzą sobie piłkarze Maracany Piechowice w
rozgrywkach I ligi futbolu. Rok rozpoczęli dwoma
zwycięstwami.
Maracana 9 stycznia pokonała 3:1 Juniorów Karkonoszy,
występujących na co dzień w Dolnośląskiej Lidze Juniorów.
Wszystkie trzy bramki dla Piechowiczan zdobył Damian Górgul.
W tym tygodniu (16 I) Maracana zmierzyła się z drużyną
Draexlmaiera i wygrała 4:2 (bramki: Rzadkosz, Górgul x2, Wójcik).
Po ósmej kolejce drużyna z Piechowic zajmuje 5. miejsce w tabeli
z dorobkiem 13 punktów (4 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki).
Komplet wyników oraz aktualna tabela rozgrywek:

Na zdjęciu strzelec Maracany Damian Górgul (Fot. Gulbin)

Robert Zapora

Rafał Mazur wspiera UKS Krokus
13 stycznia 2012 roku Przewodniczący Rady Powiatu
Jeleniogórskiego - Rafał Mazur przekazał Prezes UKS Krokus
Ewelinie Jedziniak dwa komplety profesjonalnych nart
biegowych dla dzieci piechowickiego klubu. Przekazane narty są
identyczne, na jakich biega w tym sezonie zwycięższczyniTour de
Ski 2012 oraz najlepsza polska biegaczka Justyna Kowalczyk.
Zwodnicy i działacze UKS Krokus bardzo dziękują Panu Rafałowi
Mazurowi i Andrzejowi Kupczykowi - trenerowi kadry
bobsleistów za tak cenny gest, który zachęca dzieci do
uprawiania narciarstwa biegowego.
Radek Bieniek
W rozegranych w Miłkowie mistrzostwach powiatu w Mini Piłce Ręcznej znakomicie spisali się sportowcy z naszej szkoły.
4 stycznia dziewczęta zajęły III miejsce, natomiast dzień później chłopcy wywalczyli tytuł mistrzowski !
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Informacja
Z przyjemnością informujemy że Prezes UKS„KROKUS” przy SP1 w Piechowicach w listopadzie 2011roku napisała ofertę do Konkursu
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów
realizowanych w ramach zadania„Promowanie i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszystkich”; działania„Wspieranie przedsięwzięć w
zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”
Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs na dofinansowanie w roku 2012 organizacji zajęć sportowych dla uczniów,
finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Zadanie nr 1.„Zajęcia sportowe dla uczniów”, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych;
Pod koniec 2011 roku konkurs został rozstrzygnięty a UKS„KROKUS”otrzymał dotację w wysokości 10 000 złotych. Środki pozyskane pozwolą
najzdolniejszym zawodnikom rozwijać swoje zainteresowania , niestety pozyskane środki nie pozwolą na naukę biegania na nartach szerszej
liczbie dzieci. Zadanie dla naszego klubu nosi nazwę : „ŚLADAMI MISTRZÓW NARCIARSTWA BIEGOWEGO”. Zadanie przewiduje objęcie
nauką 20 uczestników. Wszyscy uczestnicy podpisują deklaracje udziału w zajęciach i wymagana jest zgoda prawnego opiekuna na udział w
zajęciach. Mam nadzieję , że program ten pozwoli rozbudzić w dzieciach zamiłowanie do biegania na nartach. Więc do zobaczenia na trasach
Prezes UKS „KROKUS”
w Jakuszycach.
EWELINA JEDZINIAK

! Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego
Uchwała Nr 84/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku w
sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w
Piechowicach

! Zmiana uchwały budżetowej
Sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem uchwały jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy przy ulicy Żymierskiego zabudowanej budynkiem
usługowym działki nr 256/1
Uchwała Nr 77/XVII /2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Piechowice.

Sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem uchwały jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy przy ulicy Kolonijnej zabudowanej budynkiem
gospodarczym działki nr 123/2
Uchwała Nr 78/XVII /2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Piechowice.

Sprzedaż nieruchomości
Przedmiotem uchwały jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy przy ulicy Żymierskiego zabudowanej budynkiem
usługowym działki nr 275/9
Uchwała Nr 79/XVII /2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Piechowice.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospo-darowania przestrzennego – rejon – ulica Siewna

Uchwała Nr 85/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku w
sprawie: zmiany uchwały nr 76/XVI/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 05 grudnia
2011 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice

! Kredyt długoterminowy
Uchwała Nr 86/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku w
sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

! Zmiana uchwały w sprawie opłaty miejscowej
Uchwała Nr 87/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku w
sprawie zmiany uchwały nr 66/XV/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 listopada
2011 roku w sprawie wysokości stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności
oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

! Zmiany w Statucie Związku Gmin Karkonoskich
Uchwała Nr 88/XVIII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w
sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Karkonoskich

! Zmiana uchwały budżetowej
Uchwała Nr 89/XVIII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w
sprawie: zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2011, uchwały nr
10/IV/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2011 r. – Uchwała budżetowa
na rok 2011 Gminy Miejskiej Piechowice

! Uchylenie uchwały w sprawie kredytu
Uchwała Nr 90/XVIII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w
sprawie uchylenia uchwały 86/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia
2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

! Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 80/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku w
sprawie zmiany Uchwały Nr 25/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 marca
2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, dla
obszaru oznaczonego nowo wprowadzonym symbolem „H”.

Uchwała Nr 91/XVIII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2015

! Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr 92/XVIII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2011 roku w
sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji Rady Miasta Piechowice

Uchwała Nr 81/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Górzyniec” w
Piechowicach, dla działek nr 115/12 i 115/13 położonych pomiędzy ulicą
Zawadzkiego, ulicą Jaworową i ulicą Słoneczną.

! Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Uchwała Nr 82/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku w
sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej
Piechowice na 2012 rok”.

! Regulamin korzystania z Parków Miejskich
Uchwała Nr 83/XVII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 grudnia 2011 roku w
sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parków miejskich na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice

! Odwołanie ze składu osobowego Komisji Rady Miasta Piechowice

Biuro Rady Miasta bardzo dziękuje Panu Janowi Wójcik za nieodpłatne
przekazanie świeczek, w formie choinek i uli, z wosku pszczelego.
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje
odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków w Piechowicach, że w związku z wystawianiem
faktur korygujących obejmujących wyrównanie cen za dostarczoną wodę (i
odprowadzone ścieki) za okres od 03 marca 2011 r do 6 lipca 2011 r. dla osób
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość
rozłożenia płatności do korekt wyrównujących, na raty spłacane do końca
listopada 2012 r.
Prezes Zarządu KSWiK Sp. z o.o.
Jerzy Grygorcewicz
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Utrata ważności
Burmistrz Miasta Piechowice przypomina o zwróceniu
uwagi na datę ważności dowodu osobistego. Wiele osób
nieświadomie posługuje się nadal dokumentami nieważnymi.
Nowy dowód w przypadku utraty jego ważności należy
wymienić w Urzędzie Miasta Piechowice pokój nr 8, gdzie do
wniosku należy dołączyć 2 zdjęcia. Obecnie dowody osobiste
nie podlegają opłacie o jego wydanie.
Więcej informacji pod numerem

tel. 75 75 48 908.

Halina Pogorzelska

Obowiązki najemcy
Zarząd Nieruchomości „Wspólny
Dom” Sp. z o.o w Piechowicach przypomina,
że na podstawie Ustawy z dnia 21.06.2001r. o
ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U Nr.31.poz.266 z późn.zm) najemca jest
obowiązany utr z ymy wać lok al oraz
pomieszczenia do których używania jest
uprawniony , we właściw ym stanie
technicznym i higieniczno- sanitarnym.
Najemca jest także obowiązany dbać i chronić
przed uszkodzeniem lub dewastacją części
budynku przeznaczone do wspólnego
użytku.

opiekuńczego wynika ,że oboje rodzice
(jeżeli obojgu z nich przysługuje władza
rodzicielska) są zobowiązani do nadzoru
nad małoletnimi dziećmi. Dziecko
pozostaje aż do pełnoletniości pod władzą
rodzicielską, obejmującą w szczególności
obowiązek i prawo rodziców do
w ykony wania piecz y nad osobą i
majątkiem dziecka, oraz do wychowywania
dziecka.
Kto z mocy ustawy jest zobowiązany do
nadzoru nad osobą ,której z powodu wieku
winy poczytać nie można ,ten obowiązany
jest do naprawienia szkody.

Dbajmy zatem o dobro w którym mieszkamy.
Pozwoli to Gminie ,jako właścicielowi lokali
,wydawane środki na remonty
zdewastowanych lokali przeznaczyć na inny
ważniejszy cel.
Zwracamy również uwagę na to ,że oprócz
utrzymywania lokali w należytym stanie ,
mieszkańcy winni współdziałać w ochronie
wspólnego dobra , oraz nie czynić uciążliwym
zamieszkiwanie innym mieszkańcom.
Nagminne jest palenie wyrobów
tytoniowych na klatkach schodowych. W
niektórych przypadkach wystawiane są
nawet popielniczki na korytarzach. Zwróćmy
uwagę jak wygląda teren przed wejściami do
budynków – obsypany jest„petami”.
Nie zmuszajmy sąsiadów do biernego
palenia. Obecnie tak dużo mówi i pisze się w
mediach o związanymi z tym chorobami.
Pomyślmy o drugim człowieku.
Ważną sprawą w utrzymaniu nieruchomości
są szkody spowodowane przez dzieci.
Z przepisów Kodeksu rodzinnego i

Prezes Zarządu Nieruchomości
Wspólny Dom Sp. z o.o.
Stanisław Gwizda

27 styczeń
Dzień Pamięci Ofiar Nazizmu
2 luty
Dzień Handlowca
8 luty
Dzień Bezpiecznego Internetu
14 luty
Walentynki
16 luty
Tłusty Czwartek
17 luty
Światowy Dzień Kota
21 luty
Dzień Języka Ojczystego
21 luty
Ostatki
22 luty
Popielec

Informacja
„Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. zm.) oraz
art.35 ust.1 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr 102 z 2010r.
poz.651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie
Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone
wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
pod numerami RG.6840.1.12.2011,
RG.6840.1.1.2012 i RG.6840.1.2.2012
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
pod numerami RG.6845.12.2011 i
RG.6845.1.2012.”

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski
PIECHOWICE, ul. Nowotki 1

tel. 75 76 11 983, 505 111 529
CHŁODNIA, TRUMNY,
KRZYŻE, TABLICZKI, URNY,
KREMACJA, WIEŃCE,
WIĄZANKI, TRANSPORT
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Pomoc społeczna i zasady jej udzielania
Polski system pomocy społecznej
Pomoc społeczna jest instytucją polityki
społecznej państwa, mającą na celu
umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych,
których nie są one w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i
możliwości.
Ośrodek pomoc y społecznej,działa na
podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r.(Dz..U Nr175, poz.1362 z
późń.zm.), która ma na celu wspierać osoby i
rodziny w wysiłkach zmierzających do
z a s p o k o j e n i a n i e z b ę d ny c h p o t r z e b i
umożliwiać im życie w warunkach
odpowiadając ych godności człowiek a.
Zadaniem pomocy społecznej jest
zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym
przez podejmowanie działań zmierzających do
życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz
ich integracji ze środowiskiem. Osoba ,która
zwraca się do ośrodka o pomoc pieniężną musi
spełnić co najmniej dwie przesłanki, zgodnie z
ustawą tj; spełnić kryteria dochodowe oraz
jedną z poniżej wymienionych okoliczności:
ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie,
niepełnosprawność,długotrwała lub ciężka
choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony
macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzeniu gospodarstwa domowego,
zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, trudności w integracji osób,
które otrzymały status uchodźcy, trudności w
przystosowaniu do życia po zwolnieniu z
zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania,
zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska
żywiołowa lub ekologiczna.
W systemie pomocy społecznej przez rodzinę
rozumie się osoby spokrewnione i
niespokrewnione, pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i
gospodarujące. Od dnia 1 października 2006 r.
kryterium dochodowym dla osoby samotnie
gospodarującej jest dochód nie przekraczający
kwoty 477 zł, natomiast dla osoby w rodzinie –
kwota 351 zł .
Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności
nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy
społecznej. Osobie tymczasowo aresztowanej
zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy
społecznej. Za okres tymczasowego
aresztowania nie udziela się świadczeń.
Pomoc społeczna przewiduje następujące
świadczenia pieniężne:
- zasiłek stały,
- zasiłek okresowy,
- zasiłek celowy,
- specjalny zasiłek celowy,
- świadczenie pieniężne na utrzymanie i
pokrycie wydatków związanych z nauką języka
polskiego dla uchodźców;

Ośrodek pomocy udziela pomocy w postaci
świadczeń niepieniężnych tj; usługi opiekuńcze
Czym są usługi opiekuńcze ?
Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że
pomoc w formie usług przysługuje osobom
samotnym, które z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności lub innej przyczyny
wymagają pomocy innych osób, a są jej
pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być
przyznane również osobom, które wymagają
pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w
zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza
pielęgnacje oraz w miarę możliwości,
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi
sprawowane są przez opiekunki domowe od
poniedziałku do piątku w godzinach od 7:3015:30. Ośrodek Pomocy Społecznej przyznając
usługi opiekuńcze ustala ich zakres okres i
miejsce świadczenia. Zakres przyznanych usług
uzależniony jest od stanu zdrowia
/zaświadczenie lekarskie/ oraz od sytuacji
rodzinnej osoby zainteresowanej. Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji o
przyznaniu świadczeń w postaci usług określa
wysokość odpłatności za jedną godzinę
usługową ponoszoną przez osobę ubiegającą
się o w/w pomoc. Koszt całkowity jednej
godziny usługowej wynosi: 13,00zł. Wysokość
odpłatności za godzinę usług opiekuńczych jest
uzależniona w przypadku osoby samotnej od
dochodu tej osoby, w przypadku osoby w
rodzinie -od dochodów rodziny. Największy
wymiar godzinowy przyznanej pomocy w tej
formie wynosi 4 godziny usług dziennie.
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.
Od 01.01.2012r obowiązuje ustawa z dnia 09
czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej(Dz.U.Nr 149 poz.887- ze zm.
),określa w jednym akcie prawnym zasady i
formy wspierania rodziny mającej trudności w
wypełnieniu funkcji opiekuńczowychowawczych,oraz reguły sprawowania
pieczy zastępczej. Reguluje obowiązki
administracji publicznej w kwestii wspierania
rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Zgodnie z ustawą to gmina lub upoważniony
podmiot ,któremu gmina zleciła realizację tego
zadania będzie świadczył usługi na rzecz
rodziny,wiąże się to z powołaniem nowego
stanowiska -asystenta rodziny. Zatrudniony
asystent rodziny będzie kierowany wyłącznie
do rodzin w których sytuacja małoletniego
dziecka wymaga wsparcia z zewnątrz. Z
pomocy skorzystają głównie rodziny nie
wydolne wychowawczo,zagrożone ubóstwem,
dotknięte przemocą. Dzieci mają mieć
zapewniony pobyt w placówce wsparcia
dziennego tj,świetlice lub ogniska
wychowawcze,które będą organizować czas
wolny i pomagać w nauce,przy współpracy z
rodzicami.

Piecza zastępcza na podstawie ustawy będzie
realizowana w formie rodzinnej oraz
instytucjonalnej. Formami rodzinnej pieczy
zastępcze
są :rodzina zastępcza
(spokrewniona,niezawodowa lub zawodowa, w
tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia
rodzinnego i zawodowa specjalistyczna) oraz
rodzinny dom dziecka. Rodzinę zastępczą
spokrewnioną będą mogły tworzyć wyłącznie
babcie,dziadkowie,rodzeństwo dziecka. Do
końca roku 2011 mogły to być także inne osoby
spokrewnione i spowinowacone z dzieckiempo zmianach osoby te będą mogły stworzyć dla
dziecka rodzinę zastępczą,niespokrewnioną.
Nowa ustawa przewiduje tworzenie tzw. rodzin
pomocowych, których rola sprowadzać się
będzie do wsparcia rodzin zastępczych lub
rodzinnych domów dziecka,sytuacji kiedy nie
mogą one sprawować opieki nad
dzieckiem.(np. pobyt w szpitalu). Nowe
przepisy dotyczą także systemu wynagrodzeń
na pokrycie kosztów utrzymaniu dziecka w
rodzinnej pieczy zastępczej. Świadczenia
pieniężne wynosić ma około 660 zł w rodzinach
spokrewnionych,oraz nie mniej niż 1.000 zł w
rodzinach zastępcz ych zawodowych i
niezawodowych oraz w rodzinnych domach
dziecka. Wynagrodzenie zawodowej rodziny
zastępczej wynosić będzie nie mniej niż
2.000zł. Formy instytucjonalnej pieczy
zastępczej służyć ma ograniczeniu roli
placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Instytucje te będą małymi,przejściowymi
placówkami,przeznaczonymi dla dzieci
starszych,wymagających szczególnej opieki.
Gmina z chwilą umieszczenia dziecka po raz
pier wsz y w piecz y zastępczej ponosi
odpowiednie wydatki w wysokości:
10%-wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka -w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej,
30%-wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej,
50%- wydatków na opiekę i wychowanie
dziecka- w trzecim roku i następnych latach
pobytu dziecka w pieczy zastępczej.
W przypadku umieszczenia dziecka w placówce
opiekuńczo -w ychowawczej,regionalnej
placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
gmina właściwa ze względu na miejsce
zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go
oraz pierwszy w pieczy zastępczej,ponosi
odpowiednio wydatki w wysokości:
10% w pierwszym roku pobytu dziecka w
pieczy zastępczej,
30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy
zastępczej,
50% w trzecim roku i następnych pobytu
dziecka w pieczy zastępczej.
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