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Z żalem zawiadamiamy, że w nocy z 16 na 17 marca 2014 r.
w wypadku samochodowym zginął Marek Galiński – znakomity
sportowiec, olimpijczyk i Honorowy Obywatel Miasta Piechowice.
Rodzinie i najbliższym składamy ogromne wyrazy współczucia.
Przewodniczący Rady Miasta
Daniel Potkański
oraz Radni Miasta Piechowice

Witold Rudolf
Burmistrz Miasta Piechowice
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Pół miliona dla Piechowic
Uprzejmie informuję, że w ramach

podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji przyznało
Gminie Miejskiej Piechowice promesę
dotacji w wysokości 500 tys. złotych
do realizacji w 2014 roku. Zgodnie z
wytycznymi MAiC zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa
z dnia 15.10.2012 roku oraz art. 128
ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
r o finansach publicznych, dotacja ta
nie może przekroczyć 80% kosztów
realizacji zadania, tak więc finansowy
wkład Gminy musi wynieść min. 20%
kosztów inwestycji. W 2010 roku z
uwagi na bardzo duże zniszczenia
spowodowane klęską żywiołową, funkcjonował wyjątek ustawowy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z usuwaniem skutków powodzi, na
podstawie którego zadania mogły być

dotowane w 100%. Obecnie ta ustawa
wygasła a protokóły strat spisane w
latach wcześniejszych tj. w roku 2006,
2009 i 2010 już nie obowiązują.
Z protokółu strat w infrastrukturze
Gminy Piechowice spowodowanych
przez intensywne opady deszczu w
2013 roku, który został zweryfikowany
przez Komisję Wojewódzką powołaną
przez Wojewodę Dolnośląskiego, zostało wytypowanych 5 zadań do realizacji. Ze względu na zbyt małe środki
finansowe zostaną wybrane te zadania, które będzie można zrealizować
w całości lub jako etap w 2014 roku.
Z uwagi na duże potrzeby naszej Gminy będę występował do Ministerstwa
o przyznanie naszej Gminie dodatkowych środków finansowych w ramach
tzw. drugiej transzy.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Wyrósł na championa
Fot. Archiwum prywatne

MAREK GALIŃSKI
NIE ŻYJE
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ZBIÓRKA ODPADÓW

WIELKOGABARYTOWYCH I ZUŻYTEGO SPRZĘTU
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO
TYLKO OD OSÓB FIZYCZNYCH
W dniach 7-9 kwietnia 2014 roku na terenie
Miasta Piechowice odbędzie się bezpłatny wywóz
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
W związku z tym prosimy do dnia 3.04.2014r.
o zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 75 75 48 923
lub e-mail: gospodarkaodpadami@piechowice.pl
i wystawienie tych przedmiotów przed budynek
(w łatwo dostępnym miejscu).

UWAGA!

Wywóz nie dotyczy nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Zbiórka będzie realizowana
w godz. 7-18 wg następującego harmonogramu:
7.04 – Piechowice (Centrum, Dolne)
8.04 – Osiedle Michałowice i Piechowice Górne
9.04 – Osiedla Piastów, Pakoszów, Górzynie
Organizator
Sprzęt elektryczny i elektroniczny podlegający zbiórce:
- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego zbiórki
- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
- sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny
- sprzęt audiowizualny
- sprzęt oświetleniowy
- narzędzia elektryczne i elektroniczne
- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
- przyrządy medyczne
- przyrządy do nadzoru i kontroli – czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty

WAŻNE! Odpady należy wystawić dzień przed planowaną zbiórką
Zbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe czyli takie, które
ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczane w pojemnikach przydomowych. Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany,
wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części
budowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki, grzejniki,
płytki, rolety jak również części samochodowe, odpady remontowe.
UWAGA

Informujemy, że wyżej wymieniony sprzęt jest przyjmowany nieodpłatnie na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami
w Ścięgnach – Kostrzycy od poniedziałku do piątku w godzinach od
6.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 14.00

Paco (po lewej) i Iron uczestniczą już w wystawach psów.

Paco – pies rasy Cane Corso Italiano z powstającej hodowli państwa Andrzejewskich z Piechowic, zwyciężył w
VII Międzynarodowej Wystawie Psów
Rasowych w Rzeszowie i uzyskał tytuł
Młodzieżowego Championa Polski.
Aby uzyskać tytuł Młodzieżowego
Championa Polski trzeba uczestniczyć
w trzech wystawach (jednej międzynarodowej i dwóch krajowych, bądź
odwrotnie) i uzyskać w nich tytuły zwycięzcy młodzieży. 10-miesięczny Paco
był wystawiany w klasie młodzieży
(9-18 miesięcy).
Państwo Andrzejewscy są zafascynowani psami rasy Cane Corso.
- To pies włoski, który zawsze służył
człowiekowi. Wyglądem wzbudza respekt, ale jest to niesamowity obrońca
i przyjaciel rodziny – mówi pani Sylwia.
Przyznaje, że wraz z mężem zamierzają założyć własną domową hodowlę.
Nazwą ją Inverto Corso. Mają już cztery
psy wspomnianej rasy. Najstarszy – 15miesięczny Iron – jest w trakcie zdobywania tytułu Championa Polski. Brakuje
mu dwóch wystaw. Sześciomiesięczna
suczka Zola została sprowadzona

z Chorwacji. Dopiero się uczy zachowania i prezentacji w ringu. Hodowla
niedawno powiększyła się o kilkutygodniową suczkę Etnę, kupioną od hodowców z Serbii. Andrzejewscy kupują
psy tylko od sprawdzonych hodowców.
To dlatego, że stawiają na jakość, a nie
na ilość.
Przygotowanie psa do wystawy wymaga wielu poświęceń. To oczywiście
odpowiednie wyżywienie, witaminy, treningi, ale i ćwiczenia stania. - Pies na
wystawie wchodzi do ringu, często stoi
się nawet po 10 minut. Sędzia go ocenia, dotyka w różnych miejscach, on nie
ma prawa warknąć – mówi pani Sylwia.
- Bardzo ważne jest, jak ten pies jest socjalizowany, czy jest chowany w domu,
między dziećmi.
Aby zostać hodowcą, nie wystarczy
kochać psy. - Trzeba być odpowiedzialnym człowiekiem, świadomym,
być przywódcą, bo czasami trzeba na
psa krzyknąć. Dorosły Cane Corso
waży 60 kilogramów, ma dużo siły. On
musi wiedzieć, na ile może sobie pozwolić – mówi.

R.Z.

3

INFORMATOR PIECHOWICKI

MARZEC 2014

Zmodernizowano system
monitorowania w „Szklanym Ogrodzie”

W

Informacja dotycząca dostawy
i przygotowywania posiłków do Przedszkola nr 1
Dyrektor Przedszkola informuje, że w dniu 12 marca 2014 r.
została przeprowadzona kontrola sanitarna w placówce w wyniku
której stwierdzono, że posiłki przygotowywane przez Bar „Oliwia”
w Piechowicach ul. Szkolna 4 dostarczane i wydawane są według
prawidłowych procedur oraz zawartej umowy. Bieżąca kontrola
wydawanych posiłków (jakość, gramatura i temperatura) nie wykazała żadnych nieprawidłowości oraz naruszenia przepisów.

Grażyna Biel, Dyrektor Przedszkola nr 1

ramach realizacji projektu
„Drogi do Szkła i Granitu”, który aktualnie znajduje się na końcowym
etapie realizacji zmodernizowano system monitoringu w parku miejskim.
Zainstalowany tymczasowo, analogowy system monitorowania zastąpiono
systemem cyfrowym opartym na protokole IP. Centrum systemu monitorującego znajduje się w pomieszczeniu
Transgranicznego Centrum Ewakuacji
i Pomocy Ludności, w budynku OSP.
System przekazuje bardzo dobrej
jakości obraz zarówno w dzień jak
i w nocy oraz rejestruje obraz w postaci
cyfrowej w formie ciągłej lub podczas
pewnych zdarzeń (np. podczas ruchu
przed obiektywem kamery)
Główne zalety nowego systemu:

- możliwość dowolnej rozbudowy systemu,

- bezobsługowa praca
systemu,
- możliwość obserwacji w całkowitej
ciemności,
- zapis na nośnikach elektronicznych.

Koszt instalacji systemu (rejestrator
hybrydowy, kamery, monitor, zasilacze
awaryjne, routery, konwertery, komputer do zdalnego zarządzania systemem)
wraz z rozprowadzeniem i instalacją
okablowania na terenie parku oraz w
budynku OSP wyniósł 52 600,00 zł.
Dofinansowanie Unii Europejskiej wynosi 44 710,00 zł, wkład własny Gminy
Miejskiej Piechowice 7 890,00 zł.

Jarosław Bumażnik
inspektor ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych

Program naprawczy dla Piechowic uchwalony
Dnia 21 lutego 2014 roku Rada Miasta Piechowice uchwaliła program postępowania naprawczego, do którego opracowania i uchwalenia wezwała Gminę Miejską Piechowice
- Regionalna Izba Obrachunkowa, w związku z
negatywną opinią o projekcie budżetu na 2014
rok, związaną z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu spłat zobowiązań długoterminowych
w 2014 roku.
Do końca grudnia 2013 roku obowiązywały sztywne wskaźniki i relacjonowały wysokość
zadłużenia oraz spłaty długu – do ogólnych dochodów gminy. I tak dług nie mógł przekroczyć
60% dochodów jednostki na koniec roku, a kwota spłaty 15% dochodów.
Piechowice na koniec 2013 roku według starych wskaźników osiągnęły wysokość zadłużenia
na poziomie 21,50%, a spłata długu w 2013 roku
wynosiła 11,10% ogólnej sumy dochodów.
Do uchwały budżetowej na 2014 r. po raz
pierwszy ma zastosowanie indywidualny wskaźnik
limitujący spłatę zadłużenia, określony w art. 243
ustawy o finansach publicznych, obowiązujący od
1 stycznia 2014 roku. Wskaźnik ten jest ustalany
indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o wykonanie budżetów z
ostatnich trzech lat poprzedzających bieżący rok
budżetowy i określa poziom spłaty długów w ciągu roku, którego samorząd nie może przekroczyć.
Dla Gminy Piechowice na 2014 rok wskaźnik ten
został ustalony na poziomie 1,17%.

Jednakże przypadające do spłaty w 2014 roku
zgodnie z zawartymi umowami raty: 1) pożyczek
z WFOŚiGW: z 1997 roku – 90.000zł, z 2008 roku
– 90.000zł, z 2010 roku – 20.000zł, 2) kredytu z
BGŻ z 2010 roku – 1.300.000zł oraz rata restrukturyzacyjna z 2012 roku – 237.841 zł, dają łączną
spłatę 1.737.841zł, która powiększona o wydatki
na obsługę długu w wysokości 251.440zł zamyka
się kwotą 1.989.281zł, co stanowi 10,69% planowanych dochodów Gminy Piechowice i przekracza o 9,52% indywidualny wskaźnik zdolności
spłaty ustalony na 2014 rok.
W związku z tym Gmina poprzez program
naprawczy musi podjąć działania zmierzające
do dostosowania budżetu do wymogów ustawy
o finansach publicznych i zapewnienia ciągłości
funkcjonowania samorządu w ramach określonego porządku prawnego.
Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach
publicznych z grudnia 2013 roku, program oddłużania nie może trwać dłużej niż trzy lata.
Dla Gminy Piechowice wystarczy jeden rok, w
trakcie którego poprzez restrukturyzację obecnego zadłużenia, przypadającego do spłaty na
lata 2014-2015, Gmina będzie mogła osiągnąć
wspomniany wskaźnik w latach następnych.
Dlatego też głównymi elementami programu
postępowania naprawczego Gminy Miejskiej
Piechowice są: 1) restrukturyzacja zadłużenia
Gminy, polegająca na wydłużeniu okresu spłaty
na lata 2015-2020 wierzytelności w banku BGŻ

oraz 2) zmiana harmonogramu spłat rat pożyczek do WFOŚiGW.
Pozostałe przedsięwzięcia naprawcze wraz
z harmonogramem ich wprowadzania oraz analiza stanu finansów jednostki samorządu terytorialnego zawarte są w załączniku do uchwały nr
237/XLVII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
21 lutego 2014 roku.
Jak wynika z ustawy o finansach publicznych, w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie
może podejmować nowych inwestycji finansowanych kredytem, pożyczką lub emisją papierów
wartościowych ani udzielać pomocy finansowej
innym jednostkom samorządu terytorialnego.
Nie może też ponosić wydatków na promocję
jednostki, tworzyć funduszu sołeckiego, a do momentu zakończenia postępowania naprawczego
zamrożeniu ulegają wydatki na diety radnych
i wynagrodzenie zarządu jednostki samorządu
terytorialnego.
Regionalna Izba Obrachunkowa dnia 11
marca 2014 wydała pozytywną opinię o przedłożonym programie postępowania naprawczego Gminy Miejskiej Piechowice na 2014 rok,
co pozwoli Radzie Miasta Piechowice uchwalić
uchwałę budżetową na 2014 rok oraz Wieloletnią
Prognozę Finansową.

Marta Mielczarek
Skarbnik Miasta Piechowice
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Spory sukces odniosła mieszkanka Piechowic
Agnieszka Gajdanowicz. Zajęła trzecie miejsce w prestiżowym
międzynarodowym konkursie cukierniczym, który odbył się
w ramach targów Expo Sweet w Warszawie.

Expo Sweet to największe w Polsce targi branży cukierniczej i lodziarskiej.
Tegoroczna, szósta edycja, odbyła się w hali targowej MTPolska w Warszawie, w
drugiej połowie lutego. W konkursie na tort okolicznościowy mogli wziąć udział
zawodowi cukiernicy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w tym kierunku. Konkurs polegał na tym, że należało przygotować tort do wybranej wcześniej sukienki. – Obdzwoniłam wielu znajomych, rozsyłałam wiadomości. Chciałam sukienkę z kwiatami, bo w tym się specjalizuję – mówi pani Agnieszka.
Jej tort został doceniony przez jury, które przyznało jej trzecie miejsce. Na stronie organizatora można przeczytać, że tegoroczny konkurs był wyjątkowy, bo po
pierwsze zgłosiła się rekordowa liczba chętnych. Trzeba było dokupić dodatkowe
manekiny i podesty oraz przeorganizować miejsce przy Forum. Ponadto jakość
prezentowanych arcydzieł sztuki cukierniczej była bardzo wysoka i niezwykle wyrównana.
To nie pierwszy sukces pasjonatki z Piechowic. W tym samym konkursie startowała w 2011 roku i wtedy zajęła pierwsze miejsce! – Wtedy zasady były nieco
inne, mogli startować amatorzy – mówi. – Teraz mogłam wystartować tylko dlatego, że prowadzę działalność gospodarczą.
Założyła ją w październiku 2013 roku, wzięła dotację i zainwestowała w sprzęt.
Pani Agnieszka przyznaje, że pieczenie tortów jest jej pasją. – Cztery lata temu
zrobiłam pierwszy tort, na drugie urodziny mojej córeczki - wspomina. – Potem
zrobiłam kolejne, na dzień babci, dziadka.
Za namową znajomych porobiła zdjęcia i wrzuciła je na „Naszą klasę”. – Okazało się, że inni też chcieli takie torty – wspomina. Dzisiaj jest to już jej sposób na
życie, ma sporo zamówień, głównie z Piechowic i Jeleniej Góry.
Pani Agnieszka specjalizuje się w tortach angielskich, są one robione z masy
cukrowej. Jaki tort jest w stanie zrobić? - Każdy – odpowiada. - Moją największą
pasją jest robienie kwiatów z masy cukrowej. To są kwiaty ze szkolenia z Anglikiem Alanem Dunem, który jest moim guru - przyznaje. Przygotowanie takiej
ozdoby trwa trzy dni. Efekt jest niesamowity, bo kwiaty wyglądają, jak prawdziwe.
- To jest odpowiedni proces, każdy płatek trzeba robić osobno, uformować, pomalować, wysuszyć, złożyć – wymienia.
Mogłaby założyć własną cukiernię, nawet niektórzy tak jej podpowiadali. Po pierwszym sukcesie w Expo Sweet miała nawet propozycję dobrej
pracy, ale nie chciała wyjeżdżać z Piechowic. Mówi, że może kiedyś poDodatkowy pracownik
Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2014 roku w odziale PKO Bank Polski
w Piechowicach będzie zatrudniony na stałe dodatkowy pracownik do Obsługi Klienta.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Porządki na drodze
wojewódzkiej

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu prowadzi wycinkę
drzew przy drogach wojewódzkich.
Pod koniec lutego wycięto 15 sztuk
topoli i 5 jesionów, rosnących przy
drodze wojewódzkiej nr 366 na terenie Piechowic. Powodem wycinki
był zły stan fitosanitarny drzew, nie
rokujący żadnych prognoz poprawy.
Podczas wcześniejszych oględzin

stwierdzono, że znaczną część koron stanowi posusz, drzewa mają
liczne ubytki tkanki kory i drewna,
częściowo odsłonięte korzenie, połamane gałęzie itp. Przy intensywnych
opadach lub porywistym wietrze
drzewa mogły stanowić zagrożenie
zdrowia i życia dla użytkowników
drogi wojewódzkiej.

R.Z.
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Tort na medal

myśli o rozszerzeniu działalności, teraz interesują ją tylko torty.
Zdobienie sprawia jej olbrzymią frajdę. A największą satysfakcję
pani Agnieszce daje to przysłowiowe „wow” w oczach i na ustach
klientów, kiedy odbierają zamówiony tort.

tekst i zdjęcie: R.Z.

Konkurs o nagrodę Pary Prezydenckiej

Gmina Miejska Piechowice w grudniu poprzedniego roku zgłosiła
lokalną inicjatywę pn. „Akademia Pożytecznie Spędzanego Czasu”
do konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” o nagrodę Pary Prezydenckiej
w kategorii „czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju”.
Konkurs skierowany został do samorządów terytorialnych mając na
celu rozpowszechnienie przedsięwzięć lokalnych a także docenienie i upowszechnienie ciekawych inicjatyw lokalnych, by stały się wzorem i inspiracją
dla innych samorządów. Wskazane zostały III kategorie konkursowe:
1) dobre rodzicielstwo
2) czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju
3) rodziny wielodzietne wartością dla wspólnoty lokalnej.
Gmina złożyła wniosek w drugiej kategorii konkursowej promując
działalność „Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu”.
W tej kategorii konkursu zgłoszonych zostało 129 wniosków, które
przeszły procedurę oceny formalnej, w tym Gmina Miejska Piechowice. Łącznie w konkursie złożono 253 wnioski w III kategoriach konkursowych, przez 204 jednostki samorządu terytorialnego z całej Polski.
Wnioski przekazane zostały do oceny merytorycznej przez Kapitułę
Konkursową, która to wybierze nie więcej niż 5 zgłoszeń w każdej
z kategorii i wskaże je do Nominowanych o Nagrody.
Nagroda Pary Prezydenckiej przyznawana laureatom Konkursu, to
wyjątkowe wyróżnienie o charakterze honorowym. Za tworzenie warunków sprzyjających dobremu funkcjonowaniu rodziny wyróżnione samorządy uzyskają prawo do posługiwania się tytułem Laureata oraz dyplom
i statuetkę potwierdzające wygraną. Nagroda w Konkursie jest podkreśleniem szczególnej wartości społecznej działań podejmowanych przez
zwycięskie samorządy. Spośród nominowanych do Nagrody, wskazanych przez Kapitułę Konkursu, Para Prezydencka wybierze i nagrodzi
Laureatów Konkursu, których poznamy podczas Gali Konkursu, w maju
2014 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin.
Więcej informacji na stronie www.prezydent .pl

Marta Głowala
Inspektor ds. oświaty, kultury i organizacji pozarządowych
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A P E L !!!
Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach
apeluje do WSZYSTKICH o przyłączenie się do
działań zmierzających do zwalczania i zminimalizowania procederu wypalania roślinności w okresie
wiosennym!!!
WYPALANIE TRAW W ŚWIETLE PRAWA
Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę
niebezpieczne, jest też niedozwolone. Określa to m.in.:
USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(tekst jednolity Dz.U. 2009r. nr 151, poz. 1220):
Art. 124.
Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych
oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131.
Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary
podlega karze aresztu albo grzywny.
Ponadto Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. 2010r. Nr 109, poz. 719)
również zabrania wypalania:
§ 4.
W obiektach i na terenach przyległych do nich zabronione jest rozpalanie ognia lub wypalanie wierzchniej
warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów.
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Koło nr 9 PZERiI
informuje
„Pożądany zielony strój lub jego element,
mile widziana zielona charakteryzacja, dla
najbardziej „Zielonych” uczestników balu
przewidziane niespodzianki”- takie słowa
znalazły się na plakatach zapraszających
piechowickich Seniorów na bal zamykający karnawał 2014. Zaproszenie przyjęło 65
osób, które przybyły na bal z zielonymi akcentami garderoby. Było wesoło i zabawnie,
a najbardziej „zieloni” walczyli o tytuł Zielonej
Damy i Zielonego Dżentelmena Wieczoru,
jednak z powodu wielu ciekawych zielonych
wcieleń, jury zmuszone było przyznać nagrody zbiorowe, co zostało uwiecznione na
zdjęciu poniżej. Zarząd koła nr 9 serdecznie
dziękuje wszystkim uczestnikom Zielonego
Balu za poczucie humoru, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, za żywiołowe tańce
w takt znakomitego zespołu pod kier. Pana
Marka Fliegra i za słowa uznania kierowane
w stronę organizatorów zabawy.

Członków i sympatyków naszego koła
zapraszamy na II Turniej Tenisa Stołowego o puchar Przewodniczącego Oddziału
Rejonowego PZERiI, który odbędzie się
5 kwietnia 2014 r. w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Piechowicach w
godz. 9.00 - 14.00. Zapisy przed turniejem.
Głównym organizatorem turnieju jest członek Zarządu Koła nr 9, Aleksander Chwal.
Informujemy, że Zarząd Rejonowy PZERiI zaprasza do Filharmonii Dolnośląskiej,
w terminach:
• 11 kwietnia 2014 r. godz. 19.00, cena
biletu 25.00 zł, Koncert z okazji kanonizacji
Jana Pawła II
• 17 kwietnia 2014 r. godz. 19.00, cena
biletu 18.00 zł, Teatr Zdrojowy – Cieplice
„Czarowny Świat Operetki”
Zgłoszenia chęci uczestnictwa do 2
kwietnia 2014 r.

Zarząd koła nr 9

§ 40.
W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze
łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do
100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:
1) rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;
2) palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach
utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi;
§ 43.
Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach
jest zabronione.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.
U. 1997r. Nr 88 poz. 553 z późniejszymi zmianami)
reguluje kwestie związane z karą jaka może zostać
orzeczona za przestępstwo:
Art. 163.
§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu
lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1
jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu
wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2
jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu
wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
Art. 164.
§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów
niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie
daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi
jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka,
jest bardzo niebezpieczne.

Kolejne groźne zdarzenie na DK nr 3

W dniu 19.02.2014 r. o godzinie
10.45 doszło do zderzenia dwóch
samochodów (Audi Q7 i Volkswagen
Golf) za Zajazdem Piastów. W obu
samochodach podróżowali tylko kierowcy. Kierująca VW Golfem w wyniku
zderzenia zastała poważnie poszkodowana, co wymagało użycia przez
strażaków narzędzi hydraulicznych.
Kierowca Audi Q7 nie doznał żadnych
obrażeń. W działaniach udział brali
strażacy z JRG1 KM PSP w Jeleniej
Górze (9 strażaków) oraz OSP Piechowice (6 strażaków), 2 zespoły Pogotowia Ratunkowego i Policja.

Naczelnik OSP Piechowice

„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 2013r. poz.594) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerami RG.6840.1.5.2014
i RG.6840.1.6.2014.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem RG.6845.3.2014.”
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POMOC SPOŁECZNA - INFORMACJE OGÓLNE
Pomoc społeczna jest jedną z instytucji polityki społecznej państwa,
której głównym zadaniem jest pomoc osobom i rodzinom
w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych, jakich nie mogą one same
pokonać przy wykorzystaniu swoich możliwości, uprawnień i własnych środków.
Źródła państwowej pomocy społecznej należy
szukać w ustanowionym w Anglii „prawie ubogich”
w 1601 r., zgodnie z którym na gminy (hrabstwa) nałożono obowiązek pomocy osobom pozbawionym
opieki ze strony rodziny. Znaczenie pomocy społecznej wzrosło w okresie rozwoju przemysłu i rodzenia
się kapitalizmu. Zaowocowało to nowymi regulacjami: w Anglii (zreformowane prawo ubogich) w 1834
r.; Danii 1849 r. a na terenach Polski w 1817 r.
Pomoc społeczna polega
w szczególności na:
• przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych
ustawą świadczeń (np.: zasiłek celowy, zasiłek
okresowy),
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych
potrzeb społecznych, rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
Osoba lub rodzina, ubiegająca się o pomoc
społeczną, może zgłosić się do ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Decyzje
o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy
wymagają uprzednio przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy
społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od
każdej decyzji służy prawo odwołania. Prawo do
świadczeń przysługuje osobom i rodzinom, których
posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji
socjalnej. Dla osoby samotnie gospodarującej jest
nim dochód nie przekraczający kwoty 542,00 zł,
natomiast dla osoby w rodzinie kwota 456,00 zł.

Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej to:

Zasiłek stały
Świadczenie to przysługuje pełnoletniej osobie
samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z
powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy,
jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; bądź też
pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również
dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej
– różnicy między kryterium dochodowym osoby
samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż
529,00 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a
dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż
30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku
stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności
ze względu na długotrwałą chorobę, niepełno-

sprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub
nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód
jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
• rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium
dochodowego rodziny.
Zasiłek okresowy ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem
tej osoby;
- w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem
tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z
ust. 2 nie może być niższa niż 50% różnicy między:
• kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
• kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej
rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.
Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy
Świadczenie to może być przyznane w celu
zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego,
drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń
na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być
przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany w formie
biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również
osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.
Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku
klęski żywiołowej lub ekologicznej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany: specjalny
zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.

Zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie
Osobie albo rodzinie gmina może przyznać
pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu
ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc w formie
pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia
może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nie oprocentowanej pożyczki.
Pomoc dla rodzin zastępczych
Rodzinie zastępczej udziela się pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka. Rodzina zastępcza jest obowiązana do współpracy z
powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Pomoc na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki
Osoba, która osiągnęła pełnoletniość w rodzinie zastępczej, oraz osoba pełnoletnia opuszczająca placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi, i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich,
zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno
wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zwana dalej „osobą usamodzielnioną” zostaje
objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez
pracę socjalną, a także pomocą:
1) pieniężną na usamodzielnienie;
2) pieniężną na kontynuowanie nauki;
3) w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
4) w uzyskaniu zatrudnienia;
5) na zagospodarowanie - w formie rzeczowej.
Świadczenia niepieniężne
Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku. Praca socjalna prowadzona jest:
• z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub
wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
• ze społecznością lokalną w celu zapewnienia
współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków
społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby
i jej prawa do samostanowienia. Praca socjalna
świadczona jest osobom i rodzinom bez względu
na posiadany dochód.
Do innych świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej należy zaliczyć:
• składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• składki na ubezpieczenie społeczne,
• pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
• sprawienie pogrzebu,
• poradnictwo specjalistyczne,
• interwencja kryzysowa,
• schronienie,
• posiłek,
• niezbędne ubranie,
• usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
w ośrodkach oraz w rodzinnych domach pomocy,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
• mieszkanie chronione,
• pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
• pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób
usamodzielnianych.
Od 2008 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piechowicach realizuje corocznie projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
„Nowa Szansa”. Beneficjenci projektu – mieszkańcy
miasta Piechowice poprzez aktywne uczestnictwo
w przewidzianych działaniach mają możliwość m.in:
wzmocnienia poczucia własnej wartości, wyeliminowanie barier międzyludzkich, nabycie umiejętności
interpersonalnych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu,
wzmacnianie więzi rodzinnych.

Ewelina Olesik
pracownik socjalny
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Trasy spacerowe w Michałowicach

Kociołki w Michałowicach na starej fotografii (poniżej) oraz
dzisiaj (zdjęcie powyżej).

Unikatowa grupa skalna „Kociołki” na górze Drewniak została odkryta i opisana przez
wrocławskiego profesora Scholza ponad sto lat temu i do dziś stanowi jedną z atrakcji
turystycznych Michałowic. Jak pisze w swojej książce o Michałowicach dawna ich mieszkanka, Gisela Werner, profesor opisał Kociołki w czasopiśmie Stowarzyszenia Karkonoskiego „Wędrowiec” i postulował objęcie ich terenu ochroną. Dla uczczenia jego pamięci
w 1903 r. do jednego z kamieni przymocowano i poświecono tablicę, której ślad widoczny jest jeszcze dzisiaj. Kociołki są osobliwą grupą skał o częściowo specyficznych formach, szczególnie widocznych przy „Wielbłądzie” czy „Chybotku”. U stóp skał znajduje
się kilka małych jaskiń. Na głazach jest ponad 30 okrągłych zagłębień w kształcie kotłów
o średnicy do 1,5 m i głębokości do 0,8 m. Podobne formy granitowe można znaleźć
również w innych miejscach w Karkonoszach, np. na Kruczych Skałach koło Szklarskiej
Poręby czy w okolicach Przesieki, ale kotły pod Michałowicami są najbardziej wyraziste
i robią największe wrażenie. Kiedyś dla odwiedzających to miejsce były ustawione ławki,
gdyż był stąd cudowny widok. W międzyczasie wokół Kociołków urósł tak wysoki las,
że zobaczenie stąd okolicy nie jest już możliwe.
Przez lata Kociołki były zapomniane i zaniedbane. Dlatego nam, mieszkańcom Michałowic, zależy na przywróceniu dawnej świetności tego miejsca. Kilkanaście miesięcy
temu dokonaliśmy ponownego wytyczenia oraz oznaczenia trasy (drogowskazy ze znakiem żółtego trójkąta w białej obwódce), prowadzącej z kilku miejsc Michałowic właśnie do
Kociołków oraz pobliskiego Złotego Widoku – jednego z najbardziej malowniczych miejsc
w okolicy, skąd widoczna jest panorama dużej części pasma Karkonoszy. Na przyjemny
spacer rodzinny można wyruszyć z placu „pod kasztanem” w centralnym punkcie Michałowic oraz ze Schroniska „Złoty Widok”, a także z ul. Łowieckiej za kościołem.
Planujemy w przyszłości wykonanie barierek oraz schodów umożliwiających dzieciom i osobom starszym wejście na punkt widokowy „Złoty Widok”, a także umieszczenie
tablicy pamiątkowej i ławki przy grupie skalnej Kociołki wg wzoru z dawnych widokówek.
Prowadzę w tej sprawie korespondencję m.in. z Nadleśnictwem Szklarska Poręba. Miejsca te mają wielki urok oraz pewną magię, być może wypływającą z tego, iż już ponad
sto lat temu chętnie kontemplowano tu widok gór i bliskość przyrody.
Przywrócona przez nas trasa spacerowa cieszy się ogromną popularnością wśród
gości i mieszkańców, co zainspirowało nas do uporządkowania i rewitalizacji innych tras
spacerowych wokół Michałowic. Liczymy tu na przychylność władz Lasów Państwowych
i mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będzie można spacerować uporządkowanymi dawnymi szlakami.
Więcej o atrakcjach Michałowic można przeczytać na stronach www.piechowice.
com.pl i www.michalowice.net.pl

Bogdan Widak

Uwaga na fałszywych urzędników Dbaj o swoje dane
W
osobowe!
związku z uzyskaniem informacji, że na terenie miasta osoby starsze i samotne odwiedza pani podająca się za pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej z Jeleniej Góry, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że na terenie miasta Piechowice uprawnienia do przeprowadzania wywiadów oraz pomocy osobom potrzebującym mają
jedynie pracownicy zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach.
Pracownicy socjalni nie zajmują się załatwianiem podwyżek emerytur i rent z ZUS, jedynie mogą pomóc w wypełnianiu druków ZUS-owskich lub pomóc w skompletowaniu dokumentów potrzebnych do załatwiania tego typu świadczeń.
Każda osoba, którą odwiedzi pracownik socjalny, może potwierdzić jego tożsamość telefonicznie w Ośrodku pod numerem 75 75 48 924 lub 925. Pracownicy posiadają legitymację
pracownika socjalnego. Ponadto na stronie internetowej Ośrodka www.mops-piechowice.
pl w zakładce pomoc środowiskowa/Rejony opiekuńcze dostępny jest wykaz pracowników
socjalnych pracujących w terenie.

MOPS

Zgodnie z obietnicą, przypominamy wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 roku
uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach. Pogrubioną czcionką
wynik powyżej średniej wojewódzkiej.

Średni wynik w %
część
egzaminu

klasa

humanistyczna
język
polski

historia
i WOS

matematycznoprzyrodnicza

język obcy

matematyka przedmioty
angielski
przyrodnicze

niemiecki

III A

58,3

50,4

45,7

54,2

60,0

55,0

III B

67,6

56,2

48,1

59,2

60,1

--

Województwo
Dolnośląskie

60,1

56,7

46,3

58,1

62,6

57,5

Powiat
Jeleniogórski

57,6

51,5

41,4

54,4

56,5

59,3

Gimnazjum
im Jana Pawła II
w Piechowicach

58,6

51,9

46,9

56,7

60,0

55,0

Informujemy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego,
chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że
np. przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać
od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego
„pod zastaw”. Działanie takie nie znajduje umocowania
w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się
z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie
tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do
popełnienia przestępstwa na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane.
Zasady postępowania
w przypadku utraty dowodu osobistego
Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie
zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w przypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju – w urzędzie
konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancję
bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie
obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła
dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Wówczas utrata dokumentu zostanie odnotowana w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie
banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia
zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych
osobowych poszkodowanej osoby.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
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Otwarte Mistrzostwa Piechowic w sportach umysłowych
Miłkowice (najlepszy mikst młodzików)
Nasze pozostałe pary uplasowały się na
miejscach od XV do XVIII
Najlepsze pary z Otwartych Mistrzostw
Piechowic w Brydżu Sportowym
I - Andrzej Kaczmarczyk, Dariusz Kowalski – KLS Piechowice
II - Ryszard Menzfeld, Krzysztof Baranowski - KB Zaborze-Jelenia Góra
II - Wacław Diłaj, Zbigniew Torbus – KLS
Piechowice
IV - Zofia Diakowska, Waldemar Dębiczak, - KLS Piechowice (najlepsza para
mikstowa)
W Turnieju wzięło udział 6 par.
W niedzielę odbyły się zmagania szachowe w kategorii open (otwartej - 9 zawodników) oraz kategorii szkolnej (klasy I-III, 8
zawodników).
Zwycięzcy Otwartych Mistrzostwa Piechowic w Szachach w kategorii open:
I – Zbigniew Zając 5,5 pkt. (70 lat) – Piechowice
II – Wiktoria Wąsala 5,0 pkt. (12 lat) –
Klub Szachowy Jelonka
III – Nikodem Świercz (11 lat) 4,5 pkt –
Klub Szachowy Jelonka
Mimo naporu bardzo młodych i silnych
zawodników z K. Sz. Jelonka (II i III kat.
szachowa), Pan Zbigniew (IV kat. szachowa – niższa od II i III) wytrwale broni tytułu
Mistrza Piechowic.
Zwycięzcy Otwartych Mistrzostwa Piechowic
w Szachach w kategorii wczesno-szkonej
I – Jakub Bartłomowicz - Klub Szachowy Jelonka
II – Tymek Wąsiewski – KLS Piechowice
III – Łukasz Graczykowski – KLS Piechowice
Przeprowadzony został też tradycyjnie mecz
szachowy pomiędzy Przedszkolem nr 1 i nr 2
w Piechowicach o Puchar Przechodni w Szachach Uproszczonych, który po wyrównanej
walce 4:4 został obroniony przez przedszkolaków z Chatki Puchatka, dzięki dwóm zwycięstwom Łukasza Wylegały - na trzeciej szachownicy.

uczniów. Następnym
punktem
spotkania
był pokaz multimedialny dotyczący historii
Gminy
Radvanice,
szkoły, a także tradycji karnawałowych
w Czechach. Po pokazie nasi uczniowie
zwiedzili
wszystkie
klasy szkolne, w których uczą się dzieci w
wieku od 6 do 15 lat.
W każdej klasie byliśmy serdecznie powitani przez delegację
uczniów, którzy krótko
przekazali nam informację o swojej klasie
oraz nauczycielach,
którzy ich uczą.
Po obiedzie rozpoczęły się wspólne zajęcia w
grupach. Pierwsza grupa przygotowywała maski
karnawałowe, które miały być użyte w następnym
dniu podczas pochodu karnawałowego ulicami
Gminy. W tym samym czasie druga grupa tworzyła
dzieła artystyczne z gliny, która po wypaleniu stanie
się pamiątką ceramiczną. Po godzinie pracy obie
grupy zamieniły się miejscami.
Piątek zakończył się wspólnymi grami sportowymi na hali gimnastycznej. Niestety mecz hoke-

Karnawał w Radvanicach

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Radvanicach (Czechy) grupa 19 uczniów piechowickiej
jedynki uczestniczyła w dniach 28 luty, 1 marca w
organizowanym przez czeską szkołę karnawale.
Wyjazd na Masopust (czeska nazwa karnawału)
był formą nagrody dla uczniów z najlepszymi wynikami w nauce.
Uczniowie oraz opiekunowie grupy zostali serdecznie przywitani przez Dyrektora Szkoły
w Radvanicach Pana Roberta Hagera oraz jego

Zdjęcia: R. Zapora

W Piechowicach już trzeci rok jest prowadzona systematyczna nauka gry w szachy, w naszych
przedszkolach oraz drugi rok prowadzone są zajęcia szachowe w szkole podstawowej. Systematyczna praca zaowocowało m.in. zdobyciem przez
Szkołę Podstawową nr 1 w Piechowicach, w poprzednim roku I miejsca, a w tym II miejsca, w szachach drużynowych organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy w ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej - na szczeblu powiatowym. Dorastające
dzieci są uczone również gry w brydża sportowego
w Piechowickim Ośrodku Kultury – kilka par naszych młodych brydżystów aktywnie bierze udział
w turniejach z cyklu Mistrzostwa Dolnego Śląska
Młodzieży Szkolnej.
Kontynuując współpracę podjętą w 2012 roku
w ramach partnerstwa lokalnego, Stowarzyszenie
Piechowice, Przedszkola Samorządowe nr 1 i 2,
Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II w Piechowicach, Gmina Miejska Piechowice i Pracownia Artystycznego Grawerowania Szkła Pani Małgorzaty
Sztabińskiej – po raz drugi, wspólnymi siłami, zorganizowały Otwarte Mistrzostwa Piechowic w Sportach
Umysłowych. Mistrzostwa są kontynuacją podobnych
siedmiu imprez organizowanych na mniejszą skalę w
latach poprzednich przez Klub Logiczny.
W ramach Otwartych Mistrzostw Piechowic w
Sportach Umysłowych w sobotę 15 marca przeprowadzono szósty turniej Mistrzostw Dolnego
Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym
oraz Otwarte Mistrzostwa Piechowic w tej dziedzinie. W rozgrywkach brydżowych wzięło udział 50
osób, wśród których były dzieci, młodzież i dorośli
z Wrocławia, Bolesławca, Miłkowic (pod Legnicą),
Sulikowa (pod Zgorzelcem), z Jeleniej Góry i oczywiście z Piechowic.
Najlepsze z 19 par turnieju Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej
I – Zofia Bałdysz Najlepsze, Dawid Barzyk – KS
AZS Politechnika Wrocław
II – Patryk Patreuha, Jakub Patreuha – BKB Pogrom Bolesławiec (najlepsza para młodzików)
III – Mikołaj Ziętek, Jakub Feret - BKB Bolesławiec
... VII - Elżbieta Gołdyn, Joanna Gołdyn - KLS Piechowice (najlepsza para dziewczęca)
VIII - Maciej Racewicz, Monika Kurasiak - KBS

Mecz przeszedł następnie w Turniej Szachowy
dla Przedszkolaków, który bezapelacyjnie wygrała
Bianka Warchoł, pokonując wszystkich przeciwników, nie szczędząc przy tym chłopców.
I - Bianka Warchoł 5 pkt. medal-statuetka - I miejsce (Przedszkole nr 2)
II - Igor Burda 4 (+1) pkt. medal-statuetka – II miejsce (K.Sz. Jelonka)
III - Artur Bumażnik 4 pkt. (Przedszkole nr 1)
W rozgrywkach szachowych wzięło udział łącznie 30 uczestników małych i dużych (od maluszków
6-letnich do staruszków 70-letnich) integrujących
się w współzawodnictwie dla wszystkich, które jest
możliwe właśnie w sportach umysłowych.

Lech Rębisz – KLS Piechowice

ja, co było raczej do przewidzenia, zakończył się
zwycięstwem Czech 3:1, natomiast zawody „w
dwa ognie” były już bardziej wyrównane.
Późnym popołudniem udaliśmy się do schroniska Jestřebí bouda położonego w przepięknych
górach Jastrzębich.
O godzinie 10.00 w sobotę spod budynku
szkoły wyruszył pochód karnawałowy. Przy dźwiękach bębnów, akordeonu, talerzy oraz innych
instrumentów muzycznych uczestnicy pochodu
udali się do Urzędu Gminy Radvanice, gdzie powitał ich Starosta Gminy Pan Vladimír Diblík. Pan
Starosta przekazał symbolicznie władzę w Gminie
Radvanice na jeden dzień uczestnikom karnawału. Pochód ruszył dalej ulicami Gminy śpiewając,
grając i bawiąc się. W południe pochód dotarł z
powrotem do szkoły. Tutaj przy gorącym posiłku
odbywały się główne imprezy artystyczne w tym
m.in. występ teatru szkolnego i zespołu mażoretek z Upic.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy.
Musieliśmy pożegnać Radvanice, co było szczególnie nie na rękę Radvanickim uczennicom, które sprawiały wrażenie zasmuconych wyjazdem
chłopców do Piechowic. Wszyscy deklarowali
jednak dalszą współpracę. Uczniowie szkoły z Radvanic pragną odwiedzić nas podczas Rajdu Piechotka, my otrzymaliśmy natomiast zaproszenie
na dwudniowy rajd turystyczny w Radvanicach,
który odbędzie się pod koniec czerwca.

J. Bumażnik

MARZEC 2014
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Ś M I E C I O W E A B C . . . (3)
P

P jak... PSZOK
PSZOK (Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych)
zlokalizowany w Piechowicach na
terenie ZUK Sp. z o.o. ul. Boczna
15 - to miejsce, w którym mieszkańcy w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić selektywnie zbierane odpady komunalne, takie jak papier i makulaturę,
metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100
kg/mieszkańca/rok wyłącznie z nieruchomości
zamieszkałych.
PSZOK czynny jest w następujących dniach:
WTORKI I CZWARTKI 12:00 – 18:00
SOBOTY 9:00 - 13:00.

R

R jak... recykling
Recykling to odzysk, polegający
na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w
odpadach w procesie produkcyjnym
w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym
przeznaczeniu. Recykling materiałowy (mechaniczny) to ponowne przetworzenie odpadów w
produkt użytkowy. Jest prosty technologicznie,
ale wymaga segregacji i czyszczenia odpadów.
Surowcowy (chemiczny) – to odzysk surowców
użytych do produkcji danego produktu, w celu
ponownego zastosowania. Energetyczny (spalanie z odzyskiem) – to proces w którym odzyskuje
się energię z odpadów (m.in. w postaci paliw stałych, ciekłych i gazowych).

S

S jak ... Spalanie odpadów w domowym piecu
Spalanie odpadów komunalnych
w piecach domowych nie dość, że
niszczy środowisko to również nasze zdrowie (odpady zamiast trafić na składo-

Rada uchwaliła
Na XLVII sesji Rady Miasta Piechowice, która miała miejsce 21 lutego 2014 roku podjęto następujące
uchwały:

1. Uchwała nr 235/XLVII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 21 lutego 2014 roku
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
na lata 2014 – 2020 „Posiłek dla dzieci i młodzieży”
2. Uchwała nr 236/XLVII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 21 lutego 2014 roku w
sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
3. Uchwała nr 237/XLVII/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 21 lutego 2014 roku
w sprawie przyjęcia Programu Postępowania
Naprawczego dla Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2014;
Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

wisko, trafiają do naszych płuc). Według starożytnej zasady „ w przyrodzie nic nie powstaje i
nic nie ginie, lecz wszystko ulega przemianom”
niebezpieczne i trujące związki wchodzące w
skład odpadów przybierają inną postać. Warto
pamiętać, że nasze domowe piece nie są przystosowane do spalania odpadów - panuje w nich
za niska temperatura, nie posiadają też filtrów
powietrza. W piecach domowych bezwzględnie
nie możemy spalać odpadów z gumy, przedmiotów plastikowych i z tworzyw sztucznych,
elementów pokrytych lakierem, sztucznej skóry,
opakowań i pozostałości po rozpuszczalnikach,
farbach, środkach ochrony roślin, lakierach itp.,
papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem
farb kolorowych.

T

T jak ... Telewizor i inne elektrośmieci
Telewizora i innego zużytego
sprzętu elektronicznego nie można wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Można go przekazać do
PSZOK (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) zlokalizowanego na terenie
ZUK Sp. z o.o. ul.Boczna 15 w dowolnym czasie
lub zgodnie z ustawą o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r.
oraz ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku
w Gminach z dnia 13 września 1996r użytkownik
sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt sprzedawcy
przy zakupie nowego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty
sprzęt jest tego samego rodzaju. Sprzedawca
w takim przypadku jest zobowiązany przyjąć ten
sprzęt bez pobierania opłaty.

U

U jak ... Użyj ponownie
Użyj ponownie to możliwość
powtórnego wykorzystania produktów powszechnie uznanych za
jednorazowe, co zmniejsza skalę
zanieczyszczeń środowiska, powstałych zarówno wskutek efektów ubocznych produkcji jak

i akumulacji śmieci. Odnosi się do propozycji
ponownego,
wielokrotnego
wykorzystania towarów, czasem w
zupełnie nowym przeznaczeniu. O ilości
produkowanych odpadów w naszym domu decydujemy już w momencie dokonywania wyboru
produktów. Pamiętajmy, że na zakupy zabieramy
ze sobą torbę lub koszyk, w które będziemy mogli zapakować nasze zakupy. Jeśli przynosimy
już do domu torby foliowe lub plastikowe, warto
je wykorzystać np. na kolejne zakupy, lub jako
worki na śmieci.
W jak ... Właściciel nieruchomości
Właściciel
nieruchomości
zgodnie z ustawą o Utrzymaniu
Czystości i Porządku w Gminach
jest zobowiązany do złożenia
deklaracji, która będzie podstawą do naliczenia
opłaty, jej korygowania w przypadku zaistnienia
zmian, terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami, a także do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów, ich oznaczenie (BIO, szkło,
zmieszane) oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym.

W
Z

Z jak ... Zakrętka
Przed wrzuceniem odpadu do
odpowiedniego pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów należy
pamiętać o odkręceniu nakrętki,
zarówno z butelek plastikowych,
szklanych, słoików, kartonów po mleku i sokach i ich osobne umieszczenie w odpowiednich frakcjach szkło, metal, plastik.

Dorota Piróg
Insp. ds. gospodarowania odpadami

Materiały źródłowe:
www.history.com, www.en.wikipedia.org,
www.pl.wikipedia.org, www.recykling.pl,
www.wtrosceonature.com, www.ekoskop.pl

Drodzy Mieszkańcy
Gminy Miejskiej Piechowice !
Nadchodzi oczekiwana wiosna, a wraz z nią pora na wiosenne porządki. W związku
z powyższym przypominam właścicielom nieruchomości, przez których rozumieć należy
właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną
w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (tekst jednolity; Dz. U.
z 2000r., nr 80 poz.903 z późniejszymi zmianami), że na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Rady Miasta
Piechowice Nr 175/XXXV/2013 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, że obowiązek usuwania zanieczyszczeń z chodników oraz utrzymanie ich w czystości należy do właściciela
nieruchomości, wzdłuż której znajduje się chodnik. O porządek w pozostałych miejscach
użyteczności publicznej zadbają odpowiednie służby komunalne. Proszę również właścicieli
czworonogów, o bieżące sprzątanie ich odchodów z miejsc użyteczności publicznej.
Apeluję! Zadbajmy wspólnie o czystość i porządek w naszym otoczeniu!
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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Królowała Anna Maria
Tak świętowano w Piechowicach Dzień Kobiet. Już o godzinie
15.30 co najmniej osiemdziesiąt eleganckich i uśmiechniętych pań
zasiadało w sali widowiskowej ośrodka kultury, a pół godziny później sala dosłownie „pękała już w szwach”. Koncert „Muzyka z tamtej strony dnia” w wykonaniu duetu wokalno – gitarowego Mirek
Suliga & Zbyszek Malara okazał się bardzo trafionym prezentem na
Dzień Kobiet. Wykonawcy bisowali kilka razy, a cała sala śpiewała
z nimi najbardziej znane utwory Krzysztofa Klenczona i Seweryna Krajewskiego tj. „Anna Maria”, „Nikt na świecie nie wie”, „Tak
bardzo się starałem” czy „Co każdy chłopiec wiedzieć powinien”.
Oprócz koncertu piechowickie święto kobiet obfitowało w wiele innych niespodzianek. Jedną z nich były życzenia i kwiatek dla każdej
z pań od Pana Witolda Rudolfa – Burmistrza Miasta Piechowice,
kolejną poetyckie dedykacje i piosenki o miłości w wykonaniu Martynki Szwinty i Mateusza Kozioł oraz Zespołu Szklarki, a jeszcze
inną zabawa z nagrodami „Twój szczęśliwy numerek”. Ta ostatnia
trzymała wszystkie panie w napięciu niemalże do zakończenia losowania. Dzięki ofiarodawcom i fundatorom
kilkanaście pań zostało tego dnia uszczęśliwionych drobnym podarunkiem. Fundatorami upominków byli m.in.: Pan Rafał Mazur, Pani Ewa
Kołodziejczyk, Pan Paweł Kalisz, Pan Wanda
Tomanik- Bailey oraz Klub Seniora. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy w imieniu własnym
i wszystkich obdarowanych kobiet. Już w trakcie uroczystości jako organizatorzy otrzymaliśmy dużo gratulacji i podziękowań za to bardzo
udane święto kobiet. Podziękowania te docierają
nadal, co sprawia nam wiele radości. Jesteśmy
przekonane, że święto to wpisało się już na stałe
w kalendarz udanych, piechowickich wydarzeń
kulturalnych i za rok spotkamy się ponownie.
POK

ORGANIZATORZY SKŁADAJĄ
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA:
• Koła nr 9 w Piechowicach PZERiI,
• Pana Rafała Mazura, Pani Ewy Kołodziejczyk,
• Pana Pawła Kalisza,Pani Wandy TomanikBailey,
• Martynki Szwinty i Mateusza Kozioł oraz Zespołu Szklarki
za pomoc i wsparcie w organizacji Miejskiego
Dnia Kobiet 2014 w Piechowicach.

Fot. R. Zapora

Niejeden przechodzień zwolnił kroku w piątkowe popołudnie
przechodząc obok Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Ciekawość wzbudzał dobrze im znany utwór zespołu Czerwone Gitary,
którego refren „Anna Maria smutną ma twarz...” dało się słyszeć po drugiej stronie ulicy.

MARZEC 2014

INFORMATOR PIECHOWICKI

11

Informacja o realizacjiprojektu
„MUZYKA BEZ GRANIC”

Piechowicki Ośrodek Kultury informuje o realizacji projektu pn. „Muzyka bez granic” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Nysa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika CzeskaRzeczpospolita Polska 2007- 2013.
I. Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Piechowicki Ośrodek Kultury, 58-573 Piechowice
ul. Żymierskiego 53, tel. 75 76 17 201, e-mail: informacja@piechowice.pl
II. Wartość całkowita projektu - 16 086,00 Euro
- Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego – 13 673,10 Euro (85% kosztów kwalifikowalnych)
- Dofinansowanie budżetu państwa – 1 608,60 Euro
(10 % kosztów kwalifikowalnych)
- Wkład własny- 804,30 Euro (5% kosztów kwalifikowalnych)

SKARGA
Skarżyła się rzeka Kamienna,
że mało ma wody.
Sterczą kamienie, gdzieś uciekły ryby
tu i ówdzie śmieci,
nie ma już dawnej urody.
Wiatr się dowiedział
zadumał się wielce
lecz zrobić nic nie mógł,
na innym był kontynencie.
Nabierał siły w pięknym klimacie
ogrzewał w gorącym słońcu.
Obiecał jednak, że szybko wróci –
wróci w ciągu miesiąca.

Urszula Musielak
Stowarzyszenie Lipy Czarnoleskiej

REGULAMIN KONKURSU

PISANKA WIELKANOCNA
1. Organizator: Piechowicki Ośrodek Kultury
Cel: Promocja działań artystycznych bazujących na
tradycji i sztuce ludowej
2. Kategorie:
„Pisanka rodzinna” (należy przez to rozumieć pisanki
wykonane przez dzieci do lat 16 samodzielnie lub z ewentualną pomocą rodzica lub pełnoletniego opiekuna).
„Pisanka indywidualna” – (należy przez to rozumieć
pisanki wykonane samodzielnie przez młodzież od lat
16 i dorosłych).
Uwaga - prace podpisane jako grupowe (zbiorowe)
nie podlegają ocenie jury.
3. Do pracy należy dołączyć karteczkę z czytelnym
opisem zawierającym: imię i nazwisko autora oraz rodzica lub opiekuna, wiek, kategorię, nr tel.
4. Każdą z prac należy dostarczyć do punktu Informacji POK, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice do
dnia 08.04.2014r. w godz. 9.00-18.00. Prace dostarczone po wskazanym terminie nie będą przyjmowane.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas „Dni Baby Wielkanocnej” w dniu 12.04.2014r.
(sobota) w godz. 17:20-17:55.
6. Każdy uczestnik konkursu może dostarczyć pojedynczą pisankę lub kompozycję, które zostaną poddane
ocenie jury. Przy ocenie i nagradzaniu prac pod uwagę
brane będą: oryginalność, pomysłowość, estetyka i stopień trudności wykonania. Pisanki mogą być wykonane
dowolną techniką.
7. Jury wybrane zostanie przez organizatora konkursu. Decyzje jurorów są ostateczne i niepodważalne.
8. Prace należy odebrać w dniach 15-18.04.2014
w godz. 9.00-18.00 w punkcie IT.
9. Dostarczenie prac jest jednoznaczne z akceptacją
powyższego regulaminu.

Bajkowo i czekoladowo podczas Ferii 2014
Gdy zimowa aura nie sprzyjała białemu szaleństwu, a w domach groziła nuda, dzieci jak co
roku mogły spędzić ferie w Piechowickim Ośrodku Kultury. Przerwa od zajęć w szkole upłynęła
nieubłaganie szybko. Dołożyliśmy więc wszelkich
starań, aby ten krótki czas wypełniły ciekawe i inspirujące zajęcia. W ten sposób POK jednego dnia
przemieniał się w wioskę Smerfów albo czeskich
Jicin, skąd pochodził znany rozbójnik - Rumcajs.
Innym razem był warsztatem twórczym dla mło-

dych artystów, kinem, a nawet kuchnią, w której
powstawały ciasteczkowo- czekoladowe domki.
Wszystko było doprawione świetną zabawą, spacerami na świeżym powietrzu i uśmiechem. Tradycyjnie już na zakończenie ferii wręczono każdemu
dziecku kolorowy dyplom na pamiątkę uczestnictwa w zajęciach.
Już teraz zapraszamy wszystkie chętne dzieci
na WAKACJE Z POK!

POK
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Piechowicki
Mistrz Ortograﬁi

Fot. S. Mackiewicz

W dniu 12 marca 2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach odbył
się konkurs ortograficzny, do którego przystąpiło
16 uczestników.
Poziom wiedzy miłośników ortografii okazał
się dość wysoki, mimo trudnego tekstu, który
pisali ze słuchu. Najmłodszą uczestniczką była
uczennica klasy V Szkoły Podstawowej Nr 1 w
Piechowicach Julia Piróg, lecz dobrze poradziła
sobie z trudnościami i z przyjemnością wręczyliśmy jej nagrodę książkową.
Najlepiej napisał cały tekst uczeń klasy II A
tutejszego gimnazjum Daniel Wójtowicz, który
czyta dużo książek i na efekty nie musiał długo
czekać.
Maria Tyszkiewicz-Wieja

PRZEDSZKOLE nr 1

Ferie w Chatce Puchatka
W okresie ferii w przedszkolu dzieci przebywały w
dwóch grupach. Maluszki
pozostały w swoim składzie,
natomiast grupy średniaków i
starszaków połączyły siły by
wspólnie wspaniale się bawić.
W poniedziałek grupa
młodsza rozwijała swój talent
plastyczny malując zimowe
obrazki, natomiast grupa starsza udała się do Hali Sportowej aby razem uczestniczyć w
grach i zabawach ruchowych.
Wtorek był dniem talentów.
Wszyscy wspólnie zebraliśmy
się w sali ogólnej i podzieliliśmy na zespoły tworzące jury.
Na początku chętne maluszki
śpiewały wybrane przez siebie piosenki. Następnie swój
talent objawiły średniaki. Całość występów zakończyły starszaki. Wybór najlepszych talentów był
trudny i decyzją jury każde dziecko zajęło pierwsze
miejsce, otrzymało nagrodę i gromkie brawa. Na zakończenie niespodzianką był słodki poczęstunek.
W środę dzieci wybrały się do przedszkolnego
kina. Na wstępie przedszkolaki musiały zakupić
bilet u kasjera, podać go bileterce i usiąść na wyznaczonym przez nią miejscu. Operator światła dał
trzykrotnie znać o zbliżającym się seansie filmowym
i zapowiedział tytuł filmu. W trakcie seansu dzieci
jak w prawdziwym kinie otrzymały od „pani bufetowej” popcorn. Wszystkie dzieci doskonale wiedziały
jak zachować się w kinie.
W czwartek całe przedszkole wybrało się nad
pobliską rzekę Kamienną w celu dokarmiania zimujących ptaków. Zadaniem każdej grupy było zebranie suchego pieczywa. Po powrocie czekała na nas
wielka niespodzianka przygotowana przez nasze
kochane panie z personelu – teatrzyk kukiełkowy
pt. „Czerwony Kapturek”. Dzieci były zaskoczone
kiedy odkryły ”sprawców” tej niespodzianki i wynagrodziły panie brawami i uściskami.
W ostatnim dniu tygodnia gościliśmy w przedszkolu uczennice szkoły muzycznej. Dziewczynki
zapoznały nas z instrumentami muzycznymi skrzypcami oraz gitarą i zaprezentowały nam koncert muzyczny. Na przedszkolaki czekała również niespodzianka – Adaś z grupy II z pomocą swojej mamy
zaprezentował się i zagrał na swoim instrumencie –
werbelku – pierwszy raz miał okazję wystąpić przed
tak liczną widownią. Dziękujemy mamie Adasia
Pani Magdalenie Kraczek za poświęcony czas. Na

zakończenie pierwszego tygodnia ferii nasi goście
oraz wszystkie przedszkolaki otrzymały mały upominek zakupiony przez Radę Rodziców.
Drugi tydzień ferii przyniósł również wiele atrakcji.
Starsze dzieci rozpoczęły drugi tydzień zabawami w Hali Sportowej, natomiast maluszki mogły
zmagać się w Olimpiadzie Malucha w przedszkolu.
Wtorek dla starszaków był Dniem Koła – zabawy
tego dnia „toczyły” się wokół koła i zakończyły się
ozdabianiem papierowych talerzy. Maluszki zostały
małymi przyrodnikami i poszerzały swoją wiedzę w
konkursie przyrodniczym.
Tworzyliśmy również „coś z niczego”. Dzieci postanowiły nadać niepotrzebnym rzeczom drugie życie. I tak powstał piękny pociąg wykonany ze starych
gazet i kartonów, niezwykłe ozdobne wazoniki ze
słoików, które dzieci ozdabiały koralikami, guzikami, makaronem. Powstały również ciekawe kukiełki
z plastikowych butelek, którym wystarczyło domalować twarze, dokleić ubranie ze skrawków materiału.
Dzieci miały też okazję wykazać się swoją wiedzą muzyczną i doskonałym słuchem podczas konkursu „Jaka to melodia”, odgadując utwory grane
przez panią Basię. Zwycięzcą został Dawid z gr III.
W Tłusty czwartek dzieci wspólnie z paniami
przygotowały oponki i pączuszki, które później szybko zniknęły w małych brzuszkach.
Na zakończenie ferii przedszkolaki samodzielnie
zaprojektowały i wykonały dla siebie stroje z bibuły
oraz wzięły udział w pokazie mody.
Ferie w Chatce Puchatka były bardzo udane.
Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup materiałów
plastycznych oraz nagród dla dzieci.

Grono pedagogiczne

LUTY U „TYGRYSKÓW”
Bal nad bale...

W środę 12.02 nasze przedszkole
zamieniło się w magiczne miejsce. Do
karnawałowo przystrojonych sal przybyły
księżniczki, rycerze, wróżki, motylki, piraci
oraz różne inne postaci z bajek i marzeń. Sala
rytmiczna zamieniła się jak za dotknięciem
czarodziejskiej różdżki w salę balową, pełną
balonów i kolorowych ozdób i to tam zaraz po
śniadaniu zebrały się wszystkie dzieci, by przy
muzyce bawić się wspólnie z nauczycielkami
oraz rodzicami.
Zabaw i tańców było bardzo wiele. Zespół
prowadzący zabawę zabrał nas w muzyczną
podróż po wielu krajach. Podczas przerwy w
zabawie przedszkolaki zjadły pyszny poczęstunek przygotowany przez rodziców i po chwili
odpoczynku wróciły do zabawy. Po zakończeniu
zabawy wszystkie dzieci zmęczone i zadowolone rozeszły się do swoich sal. Przedszkolaki do
domów wracały uśmiechnięte i pełne niesamowitych wspomnień.

Walentynki

Walentynki to szczególny dzień, w którym
podkreślamy znaczenie miłości i przyjaźni. Tego
dnia przedszkole zamieniło się w serduszkową
krainę. Dzieci miały okazję uczestniczyć w wielu
zabawach, których motywem przewodnim była
wzajemna miłość i życzliwość. Wspólnie przygotowały słodki walentynkowy deser oraz kartki
walentynkowe, którymi wymieniły się wzajemnie
i mogły w ten sposób pokazać jak bardzo się
lubią. Z twarzy dzieci nie schodził uśmiech a
radosny i pogodny nastrój udzielił się wszystkim.

Magda Drzymała
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ZAJĘCIA KULINARNE

Motywem przewodnim rocznego planu pracy są zajęcia kulinarne
z dziećmi, w czasie których przedszkolaki
poznają zasady zdrowego stylu życia. Przed balem
karnawałowym każda grupa przedszkolna przygotowała słodki poczęstunek. Były to ciasteczka kręcone przez maszynkę, granole, ciasteczka owsiane
i ciasteczka francuskie. W czasie zajęć kulinarnych
dzieci poznały składniki potrzebne do ciasta, zapoznały się z urządzeniami do wypieku ciast, nauczyły
się z niektórych bezpiecznie korzystać pod nadzorem dorosłych. Taka forma zajęć stanowi doskonałe
urozmaicenie i uzupełnienie wiadomości, które dzieci zdobywają w przedszkolu. W czasie tych zajęć
przedszkolaki kształcą umiejętności współpracy w
grupie, czerpią radość ze wspólnego przygotowania
posiłków. W zajęcia kulinarne angażują się również
rodzice. Dzięki uprzejmości taty Nikusia, grupa „Wesołe misie” wybrała się na wycieczkę do cukierni.
Dzieci poznały różne rodzaje ciast i ich nazwy, zapoznały się z pracą ekspedientki, wiedzą do czego
służy waga, a także spróbowały pysznych pączków i
rogalików, które wszystkim bardzo smakowały. Zajęcia tego typu są dla dzieci bardzo atrakcyjne.

M. Janasz

ACH CO TO BYŁ ZA BAL...

Dnia 14 lutego w Przedszkolu odbył się bal karnawałowo
– walentynkowy. W tym dniu dzieci przechodziły przez zaczarowaną kurtynę, po przekroczeniu której znajdowały się w
przepięknie udekorowanej sali balowej.
Na początku balu, każde dziecko zaprezentowało swój cudowny kostium karnawałowy. Nie brakowało przepięknych
księżniczek, wróżek, zwierzątek, wojowników, stróżów prawa a nawet lekarzy. Bal obfitował w wiele niespodzianek
i konkursów tanecznych, umysłowych oraz zręcznościowych,
w których dzieci zawzięcie walczyły o wygraną. W trakcie balu
Pani Dyrektor podarowała wszystkim wychowankom słodkie serduszka. Kiedy bal dobiegł końca dzieci powróciły do swoich sal,
gdzie czekały na nie kolejne atrakcje karnawałowe.

J. Siuta

„ ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”

Sześciolatki w szkole?
więcej na www.men.gov.pl

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w drugiej
połowie lutego brały udział w zajęciach sportowych, które odbywały się na Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1
w Piechowicach. Przedszkolaki dzielnie pokonywały tory przeszkód, takie jak: slalom z piłką lekarską, rzut piłką do kosza,
bieg przez płotki oraz wiele innych konkurencji sportowych.
Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach aerobiku, który poprowadziła mama naszej Zuzi. Bardzo dziękujemy Pani
Kupczyk za uatrakcyjnienie zajęć sportowych.

J. Siuta
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Informujemy, iż od dnia
1 marca 2014 roku pracę
na kompleksie boisk wielofunkcyjnych „Orlik” przy
Szkole Podstawowej nr 1
w Piechowicach rozpoczął Animator – Pan
Marcin Ramski. Wszelkie
informacje dotyczące korzystania z Orlika dostępne są pod numerem tel.
502 546 768. Orlik otwarty jest 7 dni w tygodniu
w godzinach: pn. – pt.
od 14.30 do 20.00, sobota 11.00
– 15.30, niedziela 12.00 - 17.00.
Miesięczne harmonogramy dostępne są na stronie www.piechowice.pl
w zakładce Orlik. Jednocześnie informujemy, iż w dniu 4 marca odbył
się inaugurujący zajęcia turniej piłki
nożnej, w którym uczestniczyły cztery drużyny Głównie były to zespoły
klasowe ze Szkoły Podstawowej

ANIMATOR na Orliku

nr 1 w Piechowicach. Zwyciężyła
klasa VI B, drugie miejsce zajęła VI
A, trzecie - V A, czwarte - V B. Rywalizacja była bardzo zacięta i dostarczyła uczestnikom wiele radości
i emocji. Tego typu turnieje odbywać
się będą na Orliku cyklicznie.

Monika Dobrucka
Inspektor ds. turystyki,
promocji miasta i sportu

Ogłoszenia drobne
Pilnie potrzebuję lodówkę i odkurzacz. Kupię niedrogo lub przyjmę.
Nr tel. 781-024-181
Huta Julia w Piechowicach zatrudni osoby na stanowisku przewodnika turystycznego w pełnym i niepełnym wymiarze godzin na umowę zlecenie. Dokumenty
rekrutacyjne prosimy kierować pod adres mailowy: b.browarny@hutajulia.com lub bezpośrednio
w hucie w dziale turystyki.

R E K L A M A

ELEKTRYK INSTALATOR
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Marek Bergtraum

ul. Zawadzkiego 2a 58-573 Piechowice

tel. 603 523 928

www.bergtraum.pl

MARZEC 2014

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
u stn y m ogr an i czon y m

Burmistrz Miasta Piechowice ogłasza przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej działki nr 188 o pow. 456m2, położonej w Piechowicach, Obręb:0002, dla której w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00067954/7.
1.Forma zbycia nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego została
wybrana ze względu na ograniczone grono osób mogących zagospodarować
działkę zgodnie z przeznaczeniem tj. na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Dodatkowo informuję, że ww. działka ze względu na kształt, położenie i brak dostępu do drogi publicznej nie może stanowić
samodzielnej działki budowlanej.
2.Termin zagospodarowania działki - pięć lat.
3.Cena działki (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi - 18.450,00 zł.
4.Nabywca działki zostanie obciążony kosztami postępowania w wysokości
711,00 zł.
5.Nieruchomość jest obciążona istniejącą linią energetyczną.
6.Nabywca działki ponosi koszty umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej.
7.Forma własności - sprzedaż na własność.
8.Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 16.04.2008r. o godz.900 w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego nr 49 (na parterze pok. nr 4).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 18.450,00 zł.
1.W przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości graniczących z terenem działki nr 188 tj. osoby fizyczne i osoby prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w ustawie
z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz.
U. Nr 167 poz.1758 z 27.07.2004r. z późn. zm.) i wpłacą w terminie do dnia
11.04.2014r. kwotę wadium oraz zostaną zakwalifikowani do udziału w przetargu przez komisję przetargową.
2.Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Piechowice w dniu 15.04.2014r.
3.Wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości wynosi 1.845,00 zł należy wpłacić w terminie do dnia 11.04.2014r. na konto Urzędu Miasta Piechowice
PKO BP SA O/Jelenia Góra nr 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241.
4.Przed otwarciem przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowody
wpłaty wadium oraz dowody osobiste lub paszporty.
5.Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1% wartości
działki, tj. po zaokrągleniu 190,00 zł.
6.Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działek, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zostanie zwrócone.
7.Po wygraniu przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić pozostałą kwotę
wraz z kosztami, o których mowa w pkt.4, w terminie 14-tu dni licząc od dnia
podpisania protokołu z przetargu. Niedotrzymanie terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni się niebyłym.
8.W przypadku rezygnacji z kupna ww. działek (po wygraniu przetargu) wadium przepada.
9.Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej.
10.Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
11.Ustala się miesięczny termin podpisania aktu notarialnego.
12.Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w terminie do
dnia 16.04.2014r. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu wraz z uzasadnieniem
podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Piechowice.

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski

SKLEP NATALII

ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099

PIECHOWICE, ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983, 505 111 529
CHŁODNIA, TRUMNY, KRZYŻE,
TABLICZKI, URNY, KREMACJA, WIEŃCE,
WIĄZANKI, TRANSPORT

Otwarte
0
T 7:30 – 17:0

PN – P
14:00
SOB – 8:00 –
miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny, PEX,
art. elektryczne, chemia budowlana,
chemia gospodarcza, drobne artrykuły
gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, proﬁle

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

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. W wydaniu
wykorzystano elementy graficzne autorstwa Roberta Jaworskiego.

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
tel. 793 58 58 30
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7. Futsal Cup w Piechowicach
Za nami kolejna edycja turnieju futsalu.
W sobotnich (15 marca) zawodach zwyciężyła jeleniogórska ekipa Street Squad. Puchary za drugie i trzecie miejsca zostały w
Piechowicach.
Drugie miejsce zajęła drużyna Biegaczo-Kopacze (złożona m.in. z zawodników
Lechii Piechowice) a trzecie – Maracana
Piechowice.
Królem strzelców został Emil Kandyba
z Kopaczo-Biegaczy – 13 bramek, najlepszy
zawodnikiem – Kuba Wyderkowski ze Street
Squadu a najlepszym bramkarzem – Andrzej
Bandura z ekipy Happy Team.
W turnieju wystąpiło 7 drużyn, grano
systemem każdy z każdym. Zawodnicy
Street Squadu nie mieli sobie równych i
odnieśli komplet zwycięstw. Kopaczo-Biegacze przegrali tylko jeden mecz, właśnie ze
zwycięzcami.
Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary,
każda z ekip dostała pakiet startowy oraz piłkę.
Turniej otworzył a także nagrody wręczał Burmistrz Piechowic Witold Rudolf.
Skład Biegaczo-Kopaczy: Michał Misiura, Jan
Tkacz, Mateusz Myjak, Emil Kandyba, Jakub Szalej, Marcin Gajewski. Skład Maracany I: Robert Zapora, Sebastian Rzepecki, Kamil Wójcik, Mateusz
Mazur, Krzysztof Żwirko, Mariusz Skrobiszewski.
Organizatorem zawodów byli Hala Sportowa

Drugie miejsce
w turnieju zajęła
piechowicka
drużyna BiegaczoKopacze.

w Piechowicach i Urząd Miasta Piechowice, współorganizatorem – Maracana Piechowice. Dziękujemy
wszystkim za udział i zapraszamy za rok!
KOŃCOWA TABELA

1. Street Squad
2. Biegaczo-Kopacze
3. Maracana I
4. Happy Team
5. Ołomuńska Tikitaka
6. Maracana II
7. Geo Line

M.D.

6
6
6
6
6
6
6

18
15
10
7
7
3
1

23-6
23-6
14-9
10-13
10-16
9-26
6-19

Kamil Wójcik z Maracany
odbiera puchar za trzecie miejsce.

Udane starty w narciarstwie biegowym
Bardzo dobrymi wynikami na arenie ogólnopolskiej mogą pochwalić się uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 startujący w biegach narciarskich. Ich tegoroczne starania podczas zawodów
regionalnych, sukcesy indywidualne i sztafetowe
oraz możliwość korzystania z zasobów sprzętowych i serwisu technicznego UKS „Krokus”
przyczyniły się do godnego reprezentowania
szkoły oraz barw klubowych w Ogólnopolskich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, które odbyły się
w dniach 8-13 marca 2014r. w Białce Tatrzańskiej.
Nie byłoby to możliwe bez życzliwego wsparcia
Urzędu Miasta, który sfinansował pobyt i wyżywienie w miejscu zawodów - Białce Tatrzańskiej.
Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w biegach narciarskich. Uczniowie naszej szkoły uplasowali się na bardzo dobrych pozycjach w
biegach swoich roczników:
Bieg stylem klasycznym
Chłopcy
1.Konrad Badacz – 4. miejsce

2.Szymon Jedziniak – 15. miejsce
3.Maciej Kojro – 22. miejsce
4.Oskar Kłyszyński – 23. miejsce
5.Adrian Jośko – 30. miejsce
Dziewczęta
1.Barbara Skrobiszewska– 18. miejsce
2.Kinga Mareczek – 20. miejsce
3.Weronika Drzymała – 22. miejsce
4.Izabela Wicher – 22. miejsce
5.Wiktoria Zawadziłło – 23. miejsce
Bieg stylem dowolnym
Chłopcy
1.Konrad Badacz –brązowy medal
2.Szymon Jedziniak – 6. miejsce
3.Maciej Kojro – 19. miejsce
4.Oskar Kłyszyński – 20. miejsce
5.Adrian Jośko – 21. miejsce
Dziewczęta
1.Kinga Mareczek – 8. miejsce
2.Barbara Skrobiszewska– 11. miejsce
3.Wiktoria Zawadziłło – 14.
miejsce
4.Weronika Drzymała –
16. miejsce
5.Izabela Wicher – 23.
miejsce
Sztafety
Chłopcy (Kłyszyński, Badacz, Jośko, Kojro) – 5.
miejsce wśród 16 sztafet
Dziewczęta
(Wicher,
Skrobiszewska, Zawadziłło, Mareczek) – 9. miejsce
wśród 12 sztafet
W punktacji zespołowej
Szkoła Podstawowa nr
1 uplasowała się na 11.
miejscu spośród 40 sklasyfikowanych szkół.

Ogólnopolskie Spotkania UKS w biegach
narciarskich:
Reprezentując barwy klubowe, zawodnicy
UKS „Krokus” walczyli w kategoriach Junior/Juniorka E (2002r. i młodsi) oraz Izabela Wicher w
kategorii Juniorka D (2000-2001r.) i zajęli następujące lokaty:
Bieg stylem klasycznym
1.Konrad Badacz – 13 miejsce
2.Maciej Kojro – 27 miejsce
3.Oskar Kłyszyński (MKS Karkonosze) – 28 miejsce
4.Wiktoria Zawadziłło – 36 miejsce
5.Barbara Skrobiszewska – 42 miejsce
6.Adrian Jośko – 42 miejsce
7.Szymon Jedziniak – 44 miejsce
8.Kinga Mareczek – 46 miejsce
9.Weronika Drzymała – 49 miejsce
10.Izabela Wicher – 52 miejsce
Bieg stylem dowolnym
1.Konrad Badacz – 19 miejsce
2.Wiktoria Zawadziłło – 19 miejsce
3.Maciej Kojro – 23 miejsce
4.Kinga Mareczek – 24 miejsce
5.Oskar Kłyszyński (MKS Karkonosze) – 24 miejsce
6.Adrian Jośko – 25 miejsce
7.Szymon Jedziniak – 29 miejsce
8.Barbara Skrobiszewska – 31 miejsce
9.Weronika Drzymała – 38 miejsce
10.Izabela Wicher – 55 miejsce
Sztafety
Chłopcy (Badacz, Jośko, Jedziniak, Kojro) – 6
miejsce
Dziewczęta (Zawadziłło, Wicher, Mareczek, Drzymała) – 8 miejsce
Gratulujemy bardzo dobrych wyników, mając
nadzieję na jeszcze lepsze w przyszłym roku!

Ze sportowym pozdrowieniem,
Nauczyciel WF w SP1 Piechowice
Prezes UKS „Krokus”
Ewelina Jedziniak

Rozpoczęła się wiosenna runda piłkarska
w tzw. małych ligach. W okresie przygotowawczym
zawodnicy z Lechii Piechowice (klasa A grupa I)
rozegrali wiele spotkań kontrolnych. Wyniki trzech
ostatnich: Olszyna Lubańska – KS Lechia 3:2,
Olimpia Kamienna Góra – KS Lechia 5:1, Halniak
Miłków – KS Lechia 3:4. W przerwie zimowej nastąpiły niewielkie zmiany kadrowe, m.in. odszedł
obrońca Grzegorz Hornicki a do gry po przerwie
wrócił Tomasz Sobolewski. W poprzednim numerze IP podaliśmy terminarz gier zespołu Lechii Piechowice. Niżej podajemy skład drużyny.
Skład KS Lechia

trener – Marcin Ramski
bramkarze
Tomasz Stefanowicz
Tomasz Niemiec
obrońcy
Rafał Kowalski
Rafał Masłowski
Michał Mackiewicz
Michał Misiura
Rafał Woronowicz
Krystian Głowik
Robert Wąsiewski
Rafał Lewandowski
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pomocnicy
Tomasz Sobolewski
Marcin Morański
Jan Tkacz
Sergiusz Pogorzała
Artur Śmigasiewicz
Mateusz Myjak
napastnicy
Emil Kandyba
Dawid Kandyba
Radosław Paradowski
Mariusz Kowalski-Ciepiela
Maciej Padoł
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Piłkarską wiosnę
czas zacząć...
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Szczegóły

tel. 75 75 489 09

promocja@piechowice.pl
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Informujemy,
że następny numer
Informatora Piechowickiego ukaże się do
18 kwietnia 2014r.
Materiały do tego wydania przyjmujemy
w nieprzekraczalnym
terminie do dnia
8 kwietnia 2014r.
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