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Z prac burmistrza
Choć to „końcówka” lutego – muszę wspomnieć o wydarzeniach z
ostatnich dni stycznia:
• 30 stycznia w hotelu Las miało
miejsce Noworoczne Spotkanie Ludzi Sztuki Biznesu i Aktywności Społecznej, które zgromadziło ponad 50
osób i upłynęło na rozmowach o dniu
dzisiejszym i przyszłości Piechowic
• 31 stycznia w Michałowicach ci,
którym zima nie straszna, bawili się
w pięknej zimowej scenerii na Śniegobawie, imprezie promującej nasze
miasto. Wraz z p. przewodniczącą
Rady Miasta miałam przyjemność najpierw obejrzeć i wysłuchać a później
podziękować za występ p. R. Wojnarowskiemu aktorowi mieszkającemu
w Michałowicach.
Luty zaskoczył wszystkich powrotem zimy, po prostu zasypał nas śniegiem po uszy! Służby ZUK dwoją się
i troją, aby nadążyć z odśnieżaniem
i sprostać oczekiwaniom mieszkańców. Dziękuję tym z Państwa, którzy
pamiętając o obowiązującej kolejności odśnieżania dróg, cierpliwie znoszą zimowe utrudnienia i wywiązują
się z obowiązków ciążących na właścicielach posesji. I tu mała refleksja- jak
dobrze, że przez dwa lata zdążyliśmy
doposażyć kompletnie nieprzygotowany do sezonu zimowego ZUK w
duży i w mały sprzęt do odśnieżania!
Strach pomyśleć co by się działo, gdyby takie opady miały miejsce w sezonie 2006/2007!
10 lutego 2009 r. wraz z Radą Miasta podjęłam trudne decyzje o zmianach cen wody i ścieków oraz o wysokości dopłat z budżetu miasta (na
ten cel przeznaczamy blisko 1 mln
zł!). Decyzje te wiążą się z przystąpieniem Gminy do spółki KSWiK, co wyjaśniałam Państwu w dwu listach z 23
grudnia i 5 lutego. Mam nadzieję, że
za kilka lat decyzja ta przyniesie Piechowicom wymierne korzyści w postaci kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
16 lutego 2009 r. wraz ze swoim zastępcą K Raczkiem uczestniczyłam w
spotkaniu z wicepremierem Grzegorzem Schetyną , który wręczył mi promesę na 600 tys. zł. Jest to 80% wkład
naszego Państwa w remont infrastruktury drogowo-mostowej. Przypomnę,
że z podobnych środków w roku 2008
wyremontowano ulice: Szkolną, Mickiewicza, odcinki ulic Wczasowej i
Słonecznej oraz chodniki na ul. Ty-

siąclecia a także wybudowano kładkę
na rzece Kamiennej. Koszt w/w inwestycji to 1,2 mln. zł.
W r.b. przyznane środki przeznaczone zostaną m.in. na remont dwu
ulic: Szklarskiej wraz z parkingiem i
Tysiąclecia wraz z chodnikami.
W lutym odbyłam kilka spotkań
roboczych dot. ważnych dla miasta
spraw , m.in. z dyrektorem MZK p. M.
Woźniakiem na temat dalszej współpracy i ewentualnych udogodnień
dla mieszkańców w zakresie komunikacji, z przedstawicielem EnergiiPro,
aby sfinalizować umowę na modernizacje oświetlenia miasta , uczestniczyłam w dwudniowym konwencie wojtów i burmistrzów, gdzie debatowano
na temat współpracy samorządów lokalnych z PKP oraz funkcjonowania
w naszym regionie elektrowni wiatrowych.
Nie mogłam z powodów osobistych
uczestniczyć, mimo otrzymanych zaproszeń, w Święceniach Biskupich ks.
dr Marka Mendyka, które odbyły się w
katedrze Legnickiej, ani w Integracyjnym Spotkaniu Osób Niepełnosprawnych, ani w uroczystym otwarciu biura podróży z kawiarnią Cafe Travel
w Jeleniej Górze..., ale tym razem or-

ganizatorzy byli dla mnie łaskawi i nie
zauważając mojej nieobecności nie
zarzucili mi „znieczulicy” na sprawy
społeczne (na WOŚP, do której czynię aluzję w ogóle mnie nie zaproszono).
Niestety 9 i 16 lutego nie przyjmowałam interesantów, ale jestem pewna, ż e moi współpracownicy godnie
mnie w tych powinnościach zastąpili.
Ja zapraszam natomiast 2 marca, jak
zwykle od godz. 13-16.00, a wszystkim Państwu życzę, aby zima jak najszybciej ustąpiła miejsca wiosennym
dniom!
Z wyrazami szacunki
Burmistrz Piechowic
Zofia Grabias-Baranowska

Konkurs rozstrzygnięty
Konkurs na najładniejszą dekorację świąteczno- noworoczną posesji i
ogrodów, balkonów, otoczenia miejsc
użyteczności publicznej na terenie
Piechowic został rozstrzygnięty!
Szanowni Państwo, serdecznie
dziękujemy za udział w konkursie na
świąteczną dekorację posesji w okresie świąt Bożego Narodzenia 2008.
Dzięki Państwa zaangażowaniu
miasto nasze w tym okresie wyglądało
piękniej i radośniej. Przypominamy,
że oceniane były tylko obiekty zgłoszone do konkursu, więc proszę się
nie dziwić, że w poniższym wykazie
nie znalazła się ta piękna dekoracja
lub balkon z sąsiedztwa…
Oto nagrody i wyróżnienia przyznane przez jury konkursu.
Kategoria „posesja i ogród” – dwie
równorzędne główne nagrody
Osiedle Michałowice – posesja i
ogród p. B. Vetter
ul. Pakoszowska – posesja i ogród
p. Bartosiaków
wyróżnienie osiedle Górzyniec –
posesja i ogród Państwa Petrowów

Kategoria „posesja” – dwie równorzędne nagrody: osiedle Górzyniec
– posesja p. Janaszów
– posesja p. Adamkiewiczów
wyróżnienie
osiedle Piastów – posesja p. Kozaków
Kategoria „balkon”- dwie równorzędne nagrody
Balkon Państwa Janowskich – ul.
Szkolna
Balkon Państwa Kałoszów – ul.
Szkolna
Kategoria „otoczenie miejsc użyteczności publicznej”
I miejsce – Plebania
II miejsce – Hotel Barok
Zapraszamy na podsumowanie
konkursu i wręczenie wyróżnień,
które odbędzie się 4 marca 2009 r.
o godz. 13.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Piechowicach (zaproszenia zostaną Państwu doręczone do 27 lutego b.r.).
Zdjęcia wyróżnionych iluminacji
można oglądać na stronie internetowej miasta.
R.B.
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Nowe stawki opłat za wodę i ścieki
Burmistrz Miasta Piechowice informuje mieszkańców o zatwierdzeniu nowych stawek-cen dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków.
Wysokość stawek – cen (po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy):
– za 1 m3 wody dostarczonej do gospodarstw domowych 3,50 zł + VAT
– za 1 m3 wody dostarczonej do pozostałych odbiorców 6,06 zł + VAT
– za 1 m3 ścieków odprowadzanych
przez gospodarstwa domowe 4,17 zł +
VAT
– za 1 m3 ścieków odprowadzanych
przez pozostałych odbiorców 9,93 zł
+ VAT
Stawki – ceny obowiązują od dnia
1 marca 2009 r. przez okres 18 miesięcy.

Podstawa prawna: Uchwała nr
217/XXXVI/09 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i
zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Miejskiej Piechowice
przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą
w Bukowcu Oddział w Piechowicach
oraz uchwała nr 218/XXXVI/09
Rady Miasta Piechowice z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie dopłat do cen
dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków dla gospodarstw domowych
i pozostałych odbiorców na terenie
Gminy Miejskiej Piechowice.
Piechowice, dnia 10 lutego 2009 r.
Burmistrz Miasta Piechowice

Atak zimy, czyli sprawdzian dla Zakładu
Usług Komunalnych i mieszkańców Piechowic
Po kilku latach lekkich zim przyszedł czas prawdy. Początek zimy mieliśmy już w październiku, później roztopy i kolejne ataki śniegu i mrozu. Od
początku lutego mamy już srogą zimę
z bardzo dużymi opadami śniegu.

Zakład Usług Komunalnych

Gdyby tak sroga zima zdarzyła się w
roku 2007 – na początku kadencji, to
byłby olbrzymi kłopot. ZUK dysponował wtedy awaryjnym ciągnikiem Zetor z pługiem i rozrzutnikiem oraz 18letnim jelczem z pługiem.
Dzisiaj w akcji zima uczestniczą:
nowy ciągnik Pronar napęd 4x4, pług
z zmienną geometrią i rozrzutnik; ciągnik Zetor (latem 2008 r. wyremontowany kosztem ok. 22 tys. zł) napęd
4x4, pług i rozrzutnik; 20-letni jelcz z
pługiem; koparka Jcb ze specjalnym
pługiem do odśnieżania chodników i
placów, ręczny pług wirnikowy (uszkodzony 19 lutego, ponieważ ktoś porzucił w śniegu element, który uszkodził
wirnik), mały pług do kosiarki samobieżnej (używany przy małych opadach).
Czy sprzętu wystarcza? Dobrego
sprzętu nigdy zbyt wiele. Tym bardziej,
że sami ludzie z łopatami są w stanie
odśnieżać tylko małe odcinki.
Kiedy zaczyna się odśnieżanie? Od
3 w nocy. Wtedy dwa pługi i koparkoodśnieżarka ruszają na ulice. Zgodnie

z harmonogramem najpierw ulica Żymierskiego, osiedle Michałowice (tu
jest najwięcej śniegu), Świerczewskiego, Tysiąclecia, Cmentarna, Szkolna
(pętla przy dworcu PKP), Mickiewicza, 1-go Maja, Zawadzkiego. Następnie pozostałe drogi, łącznie blisko 39
km. Koparko-odśnieżarka zaczyna odśnieżać chodniki od centrum – nie ma
tu jeszcze samochodów. Później rusza
na pozostałe chodniki. Zmiana normalnie kończy się o 11, ale obecnie - w
zależności od opadów kończy się między 13 – 15 (10- 12 godzin pracy). Kolejna zmiana zaczyna od 13 i czasami
pracuje nawet do 24.
Czy jesteśmy zadowoleni z przebiegu akcji zima? Niestety nie do końca.
Są ulice gdzie sprzęt mechaniczny nie
jest w stanie wyjechać, ulice: Wczasowa, Grzybowa. Ostatnio zakopał się ciągnik z napędem 4x4 na ulicy Grzybowej, podczas próby odśnieżenia tego
odcinka. Kolejny kłopot to parkujące samochody. Pług musi mieć sporo
miejsca. Pozostawiony na skraju drogi
samochód skutecznie blokuje ją. Najlepszy przykład z 11 lutego, gdy pług
nie mógł przejechać częścią ulicy Kolonijnej. Od razu od niektórych mieszkańców osiedla Michałowice otrzymaliśmy list o „uporczywym utrudnianiu
życia mieszkańcom Michałowic”. Zdarza się też, że kierowca pominie jedną
z bocznych dróg. Prosimy wtedy o tele-

Rada
uchwali³a...

26.02 odbyła się sesja rady miejskiej.
Tego samego dnia odbyło się posiedzenie
Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego, a dwa dni wcześniej obradowała Komisja ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki.
W lutym odbyło się także posiedzenie Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i
Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.
10 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej podczas której zatwierdzono ceny i
stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
przez Karkonoski System Wodociągów i
Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Bukowcu Oddział w Piechowicach. Podjęto
również uchwałę o dopłatach do cen dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

foniczną interwencję (wielu z Państwa
tak robi – dziękujemy).
Kolejny problem to odrzucany z
jezdni na chodnik i z powrotem śnieg.
Gdy chodnik jest szeroki, jest szansa na
usypanie pryzmy śnieżnej na krawędzi.
Gdy jest wąsko – no cóż nie mamy na
to sposobu. Pomogłaby wywózka śniegu, niestety jest to drogie i nie ma na
to teraz czasu (do rzeki śniegu wrzucać nie wolno!).
I na koniec ile kosztuje nas zima?
W styczniu całość kosztów wyniosła blisko 50 tys. złotych. W lutym będzie to
większa kwota.

Mieszkańcy, w tym
wszystkim właściciele
wzdłuż chodników.

przede
posesji

Na początek chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom za wyrozumiałość i ciepłe słowa w związku z akcją zima.
Kolejne podziękowania dla tych
mieszkańców, którzy odśnieżają swoje posesje i chodniki do nich przyległe
(jest to obowiązek właścicieli posesji).
Szczególnie dziękujemy tym, którzy
usypują pryzmy i nie sypią śniegu na
drogę! Niestety są również tacy mieszkańcy, którzy zaniedbują swoje obowiązki. Przypominamy im o tym! Jest
to obowiązek i gest wobec wszystkich
piechowiczan.
Z życzeniami: aby do wiosny!
Zastępca burmistrza
Krzysztof Raczek
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Nowa strona
Miejska strona internetowa
www. piechowice.pl zyskała nowy
wygląd. Jest jeszcze bardziej przejrzysta i uporządkowana. Na bieżąco umieszczane są tam ważne informacje z życia miasta i samorządu lokalnego.

Bal dla uczniów
21 lutego w hotelu Las odbył
się Dobroczynny Bal Karnawałowy,
organizowany przez Radę Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach. Pozyskane z balu pieniądze przeznaczone zostaną na
potrzeby uczniów szkoły.

Udana Śniegobawa
W bajecznej, zimowej scenerii
i gorącej atmosferze odbyła się
doroczna karnawałowa impreza
na śniegu „Śniegobawa”. Wzięło
w niej udział ok. 150 osób. Byli
wśród nich mieszkańcy m.in. Piechowic i Jeleniej Góry oraz goście
z Polkowic, Wrocławia i Poznania.

Piechowice
w Saksonii
W dniach 30 stycznia –1 lutego 2009
odbyły się w Dreźnie targi turystyczne
„Dresdner Reisemarkt 2009”. Jest to
największa impreza branżowa w Saksonii, w której w tym roku wzięło udział
500 wystawców z całego świata. Targi
trwały 3 dni i na stoisku zorganizowanym w ramach porozumienia gmin
karkonoskich rozdawane były foldery
z informacjami o naszej gminie.

Podziękowania

Urząd Miasta Piechowice składa
serdeczne podziękowania Państwu Joannie i Eckartowi Schilbock za nieodpłatne przetłumaczenie tekstu o naszej gminie na język niemiecki do folderu „Karkonosze Królestwo Ducha
Gór– Das Riesengebirge – Das Königreich des Rübezahl” realizowanego w ramach porozumienia z innymi
gminami w Karkonoszach. Wydawnictwo ukaże się już wkrótce w nakładzie
20 000 egzemplarzy i będzie rozdawane na targach turystycznych w Niemczech, Polsce i Czechach.

STRAŻ MIEJSKA
(służba przyjazna?)
Ten przestał ostentacyjnie pić wino
w centrum miasta, tamten zaczął ustawiać samochód tak, by nie przeszkadzać innym. Ten przestał palić śmieci
na swojej działce, tamten następnym
razem zastanowi się, gdzie je składować. Ten zaszczepił psa przeciw wściekliźnie, tamten uświadomił sobie, że
dla kogoś nie jest to obojętne. Sporo
osiągamy dzięki Straży Miejskiej, ale
mnóstwo jeszcze warto zrobić – dla
bezpiecznego, spokojnego i czystego
miasta, w którym chcemy żyć.

ciężarówek mogą uszkodzić się mostki, za co zapłaci miasto), jazdę rowerem bez oświetlenia (utrapienie dla
kierowców samochodów), reagują na
sposób trzymania zwierząt (w tym liczne sygnały o wałęsających się psach),
asystują i pomagają w czynnościach
urzędowych (np. kontrole obiektów
turystycznych), pouczają właścicieli
nieruchomości o sposobie gromadzenia śmieci. Wykonują dużo pożytecznej pracy, dzięki której nasze miasto
staje się trochę lepsze.

Mają sporo
do zrobienia

Nieprawda,
że same mandaty

Strażnicy z naszywkami „SM w
Jeleniej Górze” przemierzają ulice
naszego miasta na podstawie porozumienia między Piechowicami a Jelenią Górą. Każdego miesiąca mamy 8
dyżurów – może to nie za dużo, ale
wystarczy do spostrzeżenia wykroczeń
powtarzających się. A takie przecież
są najbardziej uciążliwe – drażnią ludzi i osłabiają zaufanie do prawa.

Straż posługuje się różnymi metodami oddziaływania, ale jeżeli uzna za
wystarczającą metodę łagodniejszą–
stosuje ją zamiast surowszej. Najczęściej wystarczają pouczenia, rzadziej
ostrzeżenia ustne lub pisemne czy
wezwania do usunięcia nieprawidłowości z terminem wykonania. Bardzo
rzadko trzeba wypisywać mandaty
karne. W zeszłym roku na ogólną liczbę 624 interwencji, podczas których
zastosowano co najmniej pouczenie,
tylko 63 sprawy skończyły się mandatem. W sporej części mandaty wymierzano za ostentacyjne picie alkoholu
w centrum miasta, rzadziej za różne
wykroczenia związane z ruchem drogowym. W prawie 90% sytuacji mandat okazał się niepotrzebny.

Strażnicy wykonują nie tylko zadania wynikające z ich własnych możliwości przyznanych przez ustawę o
strażach gminnych. Na zlecenie burmistrza mają wyznaczane zadania stałe i doraźne na każdy dzień patrolowy.
Przykładowo teraz – zimą – zwracają
uwagę właścicieli nieruchomości na
sople i oblodzenia chodnika. Niedawno, w czasie ciężkich mrozów wraz z
pracownikiem MOPS objechali miejsca, w których przebywały osoby zagrożone zamarznięciem (formalnie
bezdomne).
Kontrolują też parkowanie w miejscach niebezpiecznych lub poważnie
utrudniających ruch (np zatoka autobusowa k. Kolorowej, wyjazd z 22
Lipca na Żymierskiego), zakaz wjazdu ciężkich aut (np ul. Polna – od

O to też powinno nam chodzić: aby
w Piechowicach działała służba, która
przede wszystkim wychowuje mieszkańców, a nie tylko karze ich często i
za byle co. Sądząc z małej ilości skarg
(tylko 2 w ubiegłym roku), ten sposób działania SM jest akceptowany.
W każdym razie strażnicy uważają, że
mieszkańcy uśmiechają się do nich z
sympatią – nawet ci, wobec których
strażnicy podjęli interwencję.
M. Kamiński

WIDZISZ WYKROCZENIE? NIE BĄDŹ OBOJĘTNY:

STRAŻ MIEJSKA – tel. 075 75 251 62
POLICJA – tel. 075 76 12 275
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Portret statystyczny gminy (6)

MIASTO PRZYGOTOWUJE SIĘ NA KRYZYS
Sytuacje kryzysowe stresują wszystkich – mieszkańców, i urzędników.
Chodzi jednak o to, aby mieć radę na
każdą sytuację kryzysową. Nie chodzi
tu bynajmniej o kryzys gospodarczy,
ale o wichurę, powódź, suszę, pożar i
inne nagłe zdarzenia wywołane głównie
przez żywioły.
Zarządzaniem kryzysowym w Piechowicach zajmuje się 1 pracownik UM,
mający też inne obowiązki. Na co dzień
to całodobowe dyżury, monitorowanie zjawisk pogodowych, współpraca z
instytucjami przeciwkryzysowymi z powiatu i województwa, praca z Planem
Reagowania Kryzysowego (wskazuje
procedury oraz osoby odpowiedzialne),
działania profilaktyczne, modernizacja
sprzętu i niekiedy „akcje”.
Na wypadek powodzi, ale nie tylko
Jednym z głównych zagrożeń dla naszego miasta są powodzie. W 2008 r. na
jedynym w gminie wodowskazie k. huty
„Julia” przez 5 dni odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego (180
cm) i zaraz potem alarmowego na rzece
Kamienna (200 cm). Na szczęście przekroczenie stanów alarmowych było krótkotrwałe i rzeka nie wystąpiła z koryta. W
pogotowiu mieliśmy i mamy stale 3 wozy
strażackie (w samym mieście), 4 pompy
(w tym jedna pływająca), 4 odszuszacze
powietrza. W magazynie obrony cywilnej do wykorzystania pozostaje ponadto
drobny sprzęt. Z pryzmy w ZUK można
w szybkim tempie przewieźć 30 ton piachu do napełnienia przygotowanych na
ten cel 4 tys. worków (nie przechowuje
się napełnionych worków, ponieważ butwieją i piasek się wysypuje).
Miejskie
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego (MCZK) kieruje akcją do
przyjazdu Straży Pożarnej (z wyjątkiem
powodzi - wtedy jest odpowiedzialne

Otwarcie
galerii
Informujemy, że w dniu 27.02.09 r.
nastąpi uroczyste otwarcie galerii wystawowej małych form artystycznych Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Celem utworzenia galerii jest promocja lokalnych twórców i artystów. Patronat nad Galerią „Cztery Pory Roku” objęła Burmistrz Miasta Piechowice – Pani
Zoﬁa Grabias- Baranowska.

od początku do końca). Do jego zadań
należy też ewakuacja ludności – miasto podpisało umowę z PTSM „Złoty
Widok”, ma w gotowości samochody w
ZUK, ażeby o każdej porze móc przewieźć ludzi wymagających schronienia.
W minionym roku mieliśmy ok. 20
dni, podczas których trwał stan pogotowia w związku z silnym wiatrem; w
styczniu tego roku potencjalnym zagrożeniem dla ludności stał się mróz.
Podejmowano również interwencje w
związku z drzewami powalonymi w wyniku wichur (4 takie zdarzenia) oraz
uszkodzeniem linii energetycznej (1
raz), a w przypadkach uzyskiwania informacji nie związanych z zarządzaniem
kryzysowym, przekazywano je niezwłocznie do osób i instytucji, w których gestii
było reagowanie na zaistniałą sytuację.
Tak było np. w przypadku nieszczelności przewodów w jednym z budynków
przy ul. Żymierskiego, gdzie po uzyskaniu informacji o zdarzeniu poinformowano zarządcę budynku.
Jednak do najgroźniejszych zdarzeń
kryzysowych w ostatnim czasie należy zaliczyć katastrofę budowlaną - zawalenie
się opuszczonego budynku w Piastowie.
Podjęte działania pozwoliły na uniknięcie ofiar i strat materialnych i doprowadziły do rozbiórki niosącego zagrożenie
budynku.
Innym zagrożeniem, którego skala
się nasila jest występowanie dzikich oraz
bezpańskich zwierząt. W 2008 r. reagowano 6 razy w związku ze znalezieniem
rannego lub martwego zwierzęcia dzikiego na drodze (sarny, dziki), ponadto w stosunku do 3 bezpańskich psów.
Dwukrotnie reagowano w przypadku
ujawnienia gniazd szerszeni w miejscach, gdzie stwarzają one zagrożenie
dla ludzi.
MCZK interweniowało także w celu
naprawienia uszkodzonych w wyniku wypadku drogowego barierek wzdłuż rzeki

Zapraszamy do obejrzenia pierwszej
wystawy pt. „Róża” autorstwa Anny
Wójcik w terminie od 27.02- 15.03 br.

5
przy ul. Żymierskiego. Spowodowało też
kontrolę stacji benzynowej MÜLLER
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w związku ze spustem wody
do rowu w pobliżu stacji.
Dla większego bezpieczeństwa: sprzęt
i ćwiczenia
Corocznie dokupuje się nowy sprzęt,
który ma służyć walce z kryzysami. W
2008 r. kupiono urządzenie rozgłoszeniowe na samochód (pozwoli dotrzeć z
komunikatami do Michałowic), w chwili obecnej na budynku gimnazjum montuje się syrenę elektroniczną (mamy też
5 syren mechanicznych głównie na terenie zakładów pracy). Dzięki nowej syrenie możliwe będzie nadawanie sygnałów
alarmowych oraz komunikatów głosowych dla całych Piechowic Dolnych. W
tym roku planowana jest dalsza rozbudowa systemu bezpieczeństwa kryzysowego.
W październiku 2008 r. na terenie
miasta odbyły się pierwsze ćwiczenia
przeciwpowodziowe, w których oprócz
Urzędu Miasta, uczestniczyły jednostki
PSP z Jeleniej Góry, OSP z Piechowic,
Szklarskiej Poręby i Starej Kamienicy,
ZUK i MOPS. Ćwiczenia pozwoliły
sprawdzić stan przygotowania miasta
do działania w sytuacjach zagrożenia
powodziowego oraz sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego. Podobne
ćwiczenia będą się odbywały także w następnych latach.
Oprac. Paweł Sołek, (mkam)

Zanotuj w telefonie:
Miejskie Centrum Zarządzania
Kryzysowego, tel. 075 76 11 224
(godz. 7-15) lub
tel. 692 411 157 (całodobowy dyżur).
Na stronie http://piechowice.bip.pbox.pl/
public/ w zakładce zarządzanie kryzysowe
umieszczony jest poradnik postępowania
w sytuacjach kryzysowych.

Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust.2
pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr
142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr
261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.)
informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerami
RG-7125/3/09 i RG-7125/4/09.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami
RG-72243/1/09 i RG-72243/2/09.”
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O nowej inwestycji w mieście
i rozprawie
27 stycznia 2009 r. w godz. 9.00-12.50
w Urzędzie Miasta w Piechowicach
odbyła się rozprawa administracyjna
dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie budynku produkcyjno-magazynowego na działce nr
205/4 wraz z infrastrukturą techniczna i układem komunikacji na działkach nr ewid. 205/4, 205/5 przy ul.
Jelenogórskiej w Piechowicach”.
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego– Art. 95. § 1.
na rozprawie strony mogą składać
wyjaśnienia, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Rozprawa jest
przeprowadzana, gdy zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron
oraz gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków
lub biegłych albo w drodze oględzin.
Rozprawę prowadził p. Jacek
Kubielski – kierownik Referatu
Gospodarki Nieruchomościami i
Ochrony Środowiska a jej przebieg
zapisywała p. Zofia Junger inspektor ds.geodezji. W rozprawie uczestniczyło 21 osób, w tym prowadzący i
protokolant, inspektor ds. ochrony
środowiska Sylwia Nowak burmistrz
miasta Piechowice Zofia GrabiasBaranowska, przedstawiciele iwestora: p. Krzysztof .Lewandowski i
Mariusz Szalej-szef firmy Decybel w
Jeleniej Górze oraz piętnastu miesz-

kańców Piechowic.
Na wstępie przedstawiciel inwestora p. K. Lewandowski przedstawił koncepcję zabudowy na działce 205/4 ,
projekt elewacji i bryły budynku z
mapą do celów projektowych, rzut
przyziemia i koncepcję zagospodarowania działki nr 205/4.
Kolejnym etapem rozprawy było
zadawanie pytań przez jej uczestników. Oto najważniejsze z nich.
Pytano o powiązania projektowanego zakładu z istniejącym
Polcoloritem, niebezpieczeństwach
związanych z budową nowego zakładu, jak wielki areał ziemi zostanie zajęty przez nowy zakład, jak wyglądać
będzie ekran zieleni wokół nowego
zakładu, jak będzie rozwiązana gospodarka ściekowa.
P. Mariusz Szalej poinformował o
zasadach nasadzeń, które muszą być
uzgadniane np. z energetyką. (Tu padła propozycja nasadzenia w pasie izolacyjnym zieleni wysokiej), zapoznał
zebranych także z gospodarką wodno-ściekową i przestrzeganiem przepisów z nią związanych. Zaznaczył,
że szczegóły zawiera raport dostępny
w Urzędzie Miasta. Dodał, że wody
opadowe zostaną odprowadzane do
istniejącego rowu a woda do produkcji będzie w obiegu zamkniętym.
Zaproponowano budowę stacji monitorujących i kontroli społecznej emisji różnych zanieczyszczeń z zakładu
Spytano, kiedy i jak długo robione są pomiary hałasu, skarżąc się na

Jest projekt dla wysypiska
Informacja
dotycząca nieczynnego miejsca składowania odpadów
komunalnych przy ul. Cieplickiej w
Piechowicach.
Zgodnie z przyjętym przez Radę
Miasta Piechowice „Programem ochrony środowiska dla miasta Piechowice
na lata 2004-2007 z uwzględnieniem
perspektyw na lata 2008-2011” oraz
art. 237 ustawy „Prawo ochrony środowiska” wykonany został „Przegląd
ekologiczny nieczynnego miejsca
składowania odpadów komunalnych
przy ul. Cieplickiej w Piechowicach”.
W ramach przeglądu zostały wykonane „Projekt prac geologicznych
w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych i zainstalowania

sieci monitoringu lokalnego terenu
wysypiska odpadów komunalnych w
Piechowicach” oraz dokumentacja
określająca warunki hydrogeologiczne zamkniętego wysypiska odpadów
komunalnych w Piechowicach.
Proces oceny wpływu nieczynnego
miejsca składowania odpadów komunalnych prowadzono metodami badań
bezpośrednich. W ramach prowadzonych badań w zakresie ochrony wód
podziemnych , ochrony środowiska
gruntowo-wodnego, hałasu, powietrza
atmosferycznego, oddziaływania transgranicznego oraz ochrony interesów
osób trzecich nie stwierdzono przekroczeń emisji mogących powodować
zagrożenie dla środowiska.
S.N.

hałas z obecnego zakładu, o przewidywaną wielkość zanieczyszczeń i
emisji z nowego zakładu, podjęto temat składowania płytek w istniejącym
zakładzie. Pytano o kierunki rozwoju
miasta i lokalizację zakładów, liczbę zakładów powstających w strefie
ekonomicznej, jakie korzyści będą
z nowego zakładu i ile osób będzie
zatrudnionych, co wniosła Ceramika
do miasta Piechowice i ile zatrudnia
osób z Piechowic, czy nowy zakład będzie budowany w strefie, jaki będzie
to wpływ do budżetu i jaki to stanowi procent. Zakwestionowano zapisy
obecnego studium zagospodarowania z roku 1994 , wskazano na sprzeczność z turystyką prowadzoną na terenie gminy, na brak zaufania do firmy,
w której nie szanuje się pracowników.
Padła propozycja produkcji dekorów
w już istniejącym zakładzie. Spytano
także, jakie instrumenty ma społeczeństwo Piechowic w walce z budową nowego zakładu i jakie jest przewidywane rozwiązanie konfliktów ze
społeczeństwem.
W/w pytania wyznaczały kierunek
dyskusji. Na pytania odpowiadali
obecni na rozprawie przedstawiciele
władz i inwestora. Na trzy z nich będzie przygotowana odpowiedź pisemna.
Atmosfera na sali obrad była gorąca, ponieważ zgromadzeni w sposób
otwarty wyrażali swój sprzeciw wobec
zamierzeń inwestycyjnych, czemu dali
wyraz składając pisemne protesty w tej
sprawie.
Ref.GNiOŚ
Co dalej?
„Ponieważ Stowarzyszenie Piechowice złożyło zażalenie na postanowienie Starosty Jeleniogórskiego
uzgadniające pod względem wymagań ochrony środowiska warunki realizacji w/w przedsięwzięcia , które
trafiło do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Jeleniej Górze, czekamy na rozstrzygnięcie przez SKO
tego zażalenia– mówi burmistrz
Z. Grabias-Baranowska. Wtedy to
jeszcze raz dokładnie przeanalizujemy wszystkie dokumenty pod względem ich zgodności z prawem i podejmiemy ostateczną decyzję, biorąc
oczywiście także pod uwagę opinie
różnych gremiów. Zapadnie ona najpóźniej do końca marca 2009 r.”
Ostatnio sprawa została nagłośniona w mediach, mówiono o niej w
Muzycznym Radiu i pisano w dolnośląskim wydaniu „Gazety Wyborczej’.
„Informator Piechowicki” zamieścił szerszą informację o planowanej
inwestycji w sierpniu 2008 r.
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Skieruj 1% swojego podatku na
organizacje działające dla Piechowic!
WKRÓTCE ROZLICZANIE PITÓW!
To nic nie kosztuje. Możesz wskazać
organizacje, których działalność jest dla
Ciebie ważna. Ogólnopolskie, albo lokalne
– służące ludziom w naszej miejscowości lub
w okolicach. Wyszukiwarkę organizacji, na
które możesz przekazać 1% podatku znajdziesz na stronie www.opp.ms.gov.pl
W swoim formularzu PIT wystarczy, że
wskażesz nazwę organizacji, numer KRS i
kwotę. Możesz też podać konkretny cel
oraz zdecydować, czy organizacja dowie
się, kto był jej darczyńcą.
Na jaką organizację wpłacą swój podatek?
Zofia Grabias-Baranowska, burmistrz
Piechowic:
– Jak co roku przekażę swój 1% na rzecz
ZHP (nr KRS 0000264246), ze wskazaniem
na naszą Piechowicką Drużynę Harcerską
„Burza”. Dlaczego? Jest to prężnie działająca organizacja, warto ją wspierać.

Daniel Potkański, wiceprzewodniczący
Rady Miasta
– W ubiegłym roku przekazałem pieniądze dla piechowickich harcerzy z „Burzy”.
W tym roku będzie podobnie.

Janusz
Bryliński,
Prezes
Wepa
Professional Piechowice S.A.
– 1 procent podatku przekazuję na pomoc dla organizacji zajmujących się opieką
nad szpitalami.
Waldemar Wojtaś, Prezes OSP:
– 1 procent podatku przekazuję zawsze
na ten sam cel. Pomagam organizacjom
opiekującym się małymi zwierzętami.
W. Radzimirska, mkam

Lokalne organizacje pożytku publicznego
Piechowice:
– Stowarzyszenie „NASZE ZDROWIE”, nr KRS: 11273
– „KARKONOSKI KLUB CURLINGOWY” w Piechowicach, nr KRS: 220482
– Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „PRZYJAZNA SZKOŁA”
nr KRS: 0000031762, nr konta: 06 1320 0022 0112 1507 0001 1447

Za psa odpowiada pan lub pani
Pies to przyjaciel, towarzysz, opiekun,
stróż... Przyjemności i obowiązki, a także odpowiedzialność właściciela. Trzeba pamiętać
o wielu rzeczach.
Po pierwsze – za posiadanie psa należy wnosić opłatę 26 zł rocznie. Płaci się do 15 marca
każdego roku w ZUK. Czyli na wiosnę składamy własne zeznania podatkowe i pamiętamy o
opłacie za pieska! W uprzywilejowanej sytuacji
są koty i inne zwierzęta, za które opłat się nie
ponosi.
Po drugie – psa trzeba szczepić. Można
to zrobić w gabinecie weterynaryjnym przy
ul. Żymierskiego 23 (tel. 0605 22 35 98).
Szczepienie podstawowe kosztuje 20 zł i wymaga ponawiania co rok. Nie wystawiajmy naszego
ulubieńca (ani nas samych) na ryzyko wścieklizny.
Po trzecie – za zachowanie psa na ulicy
odpowiada jego właściciel. Psa poza obręb posesji wyprowadzamy na smyczy – nie tylko z
uwagi na możliwość pogryzienia kogoś, ale też
wyrwania się właścicielowi i zagrożenia ruchu
ulicznego. Psy ras niebezpiecznych, wymagające pozwolenia na posiadanie wydawanego przez
burmistrza wyprowadzamy na smyczy i w kagańcu (akbash dog, amerykański pit bull terier,
buldog amerykański, anatolian karabas, dog
argentyński, moskiewski stróżujący, owczarek
kaukaski, perro de presa canario, perro de presa mallorquin, rottweiler, tosa inu). Jak stanowi
art. 77 kodeksu wykroczeń: „Kto nie zachowuje
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze nagany”. Po
psie musimy sprzątać – właściciel nie powinien
dopuścić, aby pies załatwiał się na chodniku
lub ulicy– w takich sytuacjach będzie ukarany
jak za zanieczyszczanie miejsc publicznych, tj.
naganą lub mandatem do 500 zł. Takie sytuacje
bywają powodem interwencji Straży Miejskiej,
która przy okazji spisywania mieszkańca spraw-

dza opłaty za psa i świadectwa szczepienia. Kto
tych dokumentów nie ma przy sobie, musi się
pofatygować później do Straży w Jeleniej Górze.
Jeśli natomiast pies kogoś ugryzie poza posesją,
to jego właściciela czeka sprawa w sądzie grodzkim.
Po czwarte – na ogrodzoną posesję wchodzimy na własną odpowiedzialność – niezależnie, czy wchodzimy prywatnie, czy w sprawie
służbowej. Pies pilnuje swojego terenu i ma
prawo różnie na naszą obecność zareagować.
Właściciele nie mają obowiązku ostrzegać o tym
tabliczkami, ale Straż Miejska zaleca montowanie ostrzeżeń (do nabycia w każdym sklepie
zoologicznym zoologicznym – w Piechowicach
przy ul. Żymierskiego 27). Posesja powinna być
dokładnie ogrodzona i ogrodzenie ma uniemożliwiać ugryzienie osoby przechodzącej wzdłuż
płotu po chodniku.
Po piąte – jeśli mieszkamy w okolicy lasu
lub, jeśli idziemy z pieskiem na spacer do lasu,
nie wolno nam puszczać go luzem – Straż Leśna
ukarze właściciela za płoszenie dzikich zwierząt.
Po szóste – jeśli zauważymy psa biegającego luzem – mogącego stanowić zagrożenie dla nas samych, naszego zwierzęcia lub dla ruchu ulicznego, informujmy o
tym Straż Miejską (tel. 075 75 251 62) lub
w dniach, kiedy nie ma ona dyżurów – Komisariat
II Policji w Jeleniej Górze (tel. 075– 755 23 74).
Po siódme – warto wyposażyć psa w specjalny identyﬁkator z numerem telefonu do właściciela; specjalne obroże lub wisiorki kupimy w
sklepie zoologicznym. Dane pomogą odnaleźć
właściciela, jeżeli pies się zgubi. Bezpańskie oraz
błąkające się psy gmina przewozi do Schroniska
dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze (tel. 075
64 20 156).
Po ósme – podobnie jak w wielu innych sprawach, rodzice odpowiadają za szkodę wyrządzoną przez nieletnie dziecko. Odpowiedzialność
za wykroczenia i przestępstwa (np. zniszczenie

Właściciele psów mają wiele obowiązków
cudzego mienia z udziałem psa) ponosi osoba,
która ukończyła 17 lat. W sprawach z udziałem
młodszych dzieci decyduje sąd rodzinny.
Po dziewiąte – jak stanowi ustawa o ochronie
zwierząt, każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. Znęcanie się, głodzenie, uciążliwe przetrzymywanie na uwięzi, albo porzucenie
zwierzęcia domowego jest zagrożone karą nawet
do 2 lat więzienia. W takich sytuacjach możliwe
jest odebranie zwierzęcia oraz nawiązka na rzecz
organizacji pomagającej zwierzętom.
Po dziesiąte – zgodnie z kodeksem cywilnym, kto zwierzę chowa albo się nim posługuje,
obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy
było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się
lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą
ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy (co
nie wyklucza możliwości żądania przez poszkodowanego naprawienia szkody).
Pamiętajmy, że posiadanie pieska to nie tylko
głaskanie i przytulanie – to także, jeśli nie przede
wszystkim, ogrom odpowiedzialności. To nie
tylko podstawowe czynności, które wynikają
z posiadania psa, ale także obowiązki dla wszystkich domowników! Pies na pewno to doceni i
ogrzeje zmarznięte nogi swoich państwa….
Oprac. Weronika Radzimirska, mkam

8

INFORMATOR PIECHOWICKI • luty 2009

• • • Piechowiczanie o sobie i o Piechowicach • • •
Internauta, społecznik i gitarzysta z Górzyńca
Rozmowa z Maćkiem Janaszem – twórcą i administratorem strony internetowej
osiedla Górzyniec – www. gorzyniec.xt.pl.
– Minęły cztery lata od czasu utworzenia przez Ciebie strony internetowej osiedla
Górzyniec. Jak wspominasz początki?
– Strona powstała trochę przez przypadek. Nauczyciel informatyki w gimnazjum
powiedział, że jak ktoś zrobi stronę internetową to dostanie na koniec roku lepszą
ocenę. Wpadłem wtedy na pomysł, aby
zrobić stronę Górzyńca. Istniała ona jednak przez rok tylko na moim komputerze.
Dopiero wtedy postanowiłem umieścić ją
w internecie. I od tego czasu funkcjonuje
pod adresem: www. gorzyniec.xt.pl. Przez
4 lata strona przechodziła co roku lifting
i starałem się ją ulepszać graficznie i merytorycznie. Na początku zainteresowanie
internautów było skromne, jednak z czasem było coraz większe.
– Stronę robisz całkowicie sam...
– To prawda. Sam piszę teksty i robię
zdjęcia. Całość redaguję i umieszczam na
stronie. Czasem byli mieszkańcy Górzyńca,
którzy dziś żyją w innym miejscu, przysyłają mi stare widokówki. Sam w domu mam
100-letnią kronikę Górzyńca pisaną (rękopis) po niemiecku, którą co jakiś czas po

trochę umieszczam przetłumaczoną na
stronie. W tłumaczeniu pomaga mi ciocia.
Na razie udało się przetłumaczyć ok. 30
procent kroniki.
– Działasz również na rzecz społeczności osiedla i miasta. Opowiedz coś o tym.
– Grupa mieszkańców z Górzyńca co
jakiś czas organizuje spontaniczne akcje
na rzecz naszego osiedla, w których biorę czynny udział. W minionym roku zrobiliśmy kilka ławek, mapę ze zdjęciami
umieszczoną przy pętli autobusowej oraz
drogowskazy na Bobrowe Skały, Rezerwat
Krokusów i do Wodospadu Kropelka.
Własnym kosztem wykonałem również
kalendarzyki Górzyńca na ten rok. W
Górzyńcu organizowane są również co
jakiś czas imprezy dla mieszkańców (np.
karnawałowe).
– Udzielasz się również muzycznie – jesteś
gitarzystą.
– Sześcioosobowy zespół rockowy nazywa
się Your Days i gram w nim na gitarze. Tylko
ja jestem z Piechowic, pozostali członkowie
grupy pochodzą z innych miejscowości.
Podczas niedawnej Śniegobawy zagraliśmy
swój pierwszy koncert. Gramy covery znanych przebojów, ale już mamy swój debiutancki utwór „Emily”. Prowadzę także stronę
internetową grupy: www.yourdays.u2.pl.

Kłopoty z remontem pałacu
Georg Hartmann, potomek dawnych
właścicieli pałacu w Pakoszowie, od trzech
lat nie może się uporać z remontem zabytku. Kupił go w opłakanym stanie.
Poprzedniemu właścicielowi nie udało się
przywrócić budowli świetności.
Hartmann kupił obiekt z resztkami zabudowań gospodarczych i częścią pałacowego
parku. Reszta zieleni – nieużytek porośnięty
brzozami i trawami, należy do mieszkańca
Pakoszowa. Gdy obecni właściciele zdecydowali o urządzeniu w pałacu hotelu i odrestaurowaniu obiektu, postanowili kupić resztę dawnego parku i odtworzyć stary wygląd
okolicy. Napisali wniosek do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji o wydanie zezwolenia na kupno tego terenu. Odpowiedź
była odmowna. Okazało się, że negatywną
opinię wystawili urzędnicy w Ministerstwie
Rolnictwa, gdyż nie chcą zgodzić się na wyłączenie ziemi z użytkowania rolnego.
Rzeczywiście po wojnie stary park został
zaorany i pamiętam jak mój tato uprawiał
ziemię przed pałacem – mówi mieszkający
obok Franciszek Turkiewicz.
Ale wiele lat temu ludzie przestali ją
uprawiać i zarosła trawą oraz brzozami.
W latach 80-tych budynek kupił od gminy
jeden z mieszkańców. Pieniędzy na poważny remont nie miał. Zgodnie z ustawą o
ochronie zabytków założenia parkowo-pałacowe powinny być odtwarzane w pierwot-

nym kształcie. Okazuje się, że Ministerstwo
Rolnictwa bardzo niechętnie wydaje zgodę
na wyłączanie gruntów z użytkowania rolnego. Poseł złożył w tej sprawie interpelację
i MSWiA ma ponownie rozpatrzyć wniosek
państwa Hartmann. Urzędnicy z Warszawy
nie przyjechali do Pakoszowa, żeby zobaczyć jakiego gruntu rolnego bronią. Bo to
żaden grunt rolny.
***

Maciek Janasz – 18 l. Od urodzenia mieszkaniec Górzyńca. Uczeń
III kl. Zespołu Szkół Technicznych
w Jeleniej Górze. Siostra Justyna
(23 l.), mama Małgorzata – jest nauczycielką w przedszkolu, ojciec
Ryszard – pracuje w PMPoland
Jelenia Góra.

Władze Piechowic przyklaskują nowym
właścicielom pałacu w Pakoszowie. Nawet
wsparły wniosek o sprzedaż reszty parku, wysyłając pismo do MSWiA. Jeśli powstanie w tym
miejscu hotel to przyczyni się to do poszerzenia oferty turystycznej regionu, zwanego doliną pałaców, parków i ogrodów. Do znanych
już obiektów takich jak pałace w Karpnikach,
Łomnicy, Jeleniej Górze czy Wojanowie – dołączyłby kolejny odnowiony, bardzo ciekawy
historycznie, obiekt w Pakoszowie. Do czasu
wyjaśnienia sprawy prace przy odbudowie zostały przez właścicieli wstrzymane.

Remont pałacu został czasowo wstrzymany
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Spotkanie z ratownikiem GOPR

Wieści z Przedszkola
Samorządowego nr 2
Przedszkolaki w teatrze

12 lutego dzieci obejrzały spektakl „Calineczka” przygotowany przez
aktorów Teatru Animacji w Jeleniej
Górze. Spacer po zaśnieżonym Parku
Zdrojowym dostarczył dzieciom sporo
przyjemności a nastrojowe i pięknie
przygotowane przedstawienie wywoływało śmiech, zadumę i burzę oklasków.

Karnawał - czas zabawy

Dzieci nauczyły się udzielania pierwszej pomocy.
6 lutego 2009 roku w Przedszkolu
Samorządowym nr 2 w grupie sześciolatków złożył wizytę naczelnik Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
pan Maciej Abramowicz. Spotkanie z
grupą starszaków odbyło się w ramach
programu „Bezpieczni na co dzień”,
którego celem jest zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Dzieci zobaczyły podstawowy
sprzęt ratownika górskiego (apteczka
pierwszej pomocy, sonda ,czekan, łopatka, krótkofalówka, kask , narty, raki).
Poznały specyfikę udzielania pomocy w

trudnych warunkach terenowych i pogodowych oraz poznały zasady bezpiecznego poruszania się w terenie górskim.
Na koniec spotkania pod kontrolą
specjalisty starszaki próbowały wzywać
pomoc używając telefonu komórkowego oraz udzielić pierwszej pomocy przy
zwichnięciach, złamaniach, stosując się
do wskazówek gościa. Starszaki życzą miłej wędrówki po górskich stokach i szlakach, ale z głową i bezpiecznie!
„A kiedy zboczysz z trasy lub zdarzy ci
się wypadek pamiętaj - numer alarmowy do GOPR-u to 985”.

„Hałas śpi i o ciszy sobie śni”
W SP nr 1 w Piechowicach realizowana
jest szkolna akcja profilaktyczna pod hasłem „Hałas śpi i o ciszy sobie śni”.
Społeczne i zdrowotne skutki oddziaływania hałasu wyrażają się szkodliwym wpływem na zdrowie, obniżeniem wydajnościA
pracy i sprawności nauczania, powodowaniem napięć i kłótni między ludźmi oraz
zaburzeń wzajemnego porozumiewania
się.
Celem akcji jest rozwijanie wśród
uczniów świadomości o negatywnych dla
zdrowia skutkach hałasu oraz kształtowanie
zachowań służących budowaniu atmosfery
ciszy i spokoju w szkole.
Inspiratorką działań na rzecz przeciwdziałania hałasowi w szkole była Pani
Beata Szyłejko - nauczycielka przyrody
i opiekunka szkolnego koła LOP. Pani
Beacie należy się podziękowanie za ciekawą inicjatywę. Dzięki niej i zaangażowanym
nauczycielom od października 2008 r., w
ramach przeciwdziałania hałasowi, uczniowie zapraszani byli do różnych form zajęć.
Przeprowadzono konkursy plastyczne i
literackie pod hasłem „Cisza służy człowiekowi, a hałas niszczy ciszę”. Samorząd
Uczniowski uruchomił „skrzynkę pomysłów” na ograniczenie hałasu w szkole. W
klasach IV – VI prowadzone były przez
pedagoga szkolnego p. Jolantę Gmyrek
warsztaty na temat umiejętności aktywnego

słuchania oraz komunikacji niewerbalnej.
Wprowadzone zostały „czwartkowe przerwy z muzyka poważną”.
***
12 stycznia b.r. dokonano podsumowania I etapu akcji „Hałas śpi i o ciszy sobie
śni”. Szkolne koło LOP zorganizowało na
długiej przerwie mini-happening pt. „Ratuj
ciszę – hałas niechaj śpi”. Zbierane były
podpisy pod plakatem „Pogromcy hałasuObrońcy ciszy – to My”. Na ścianach korytarza szkolnego wyeksponowano plakaty
wykonane przez uczniów, znaki i piktogramy ostrzegające przed hałasem. Uczniowie
rozdawali ulotki i karteczki mobilizujące
do refleksji: „ Pomyśl, co zrobisz, aby było
ciszej”. Ważnym wydarzeniem w tym dniu
była inscenizacja szkolnego koła teatralnego, pt. „Hałas naszym wrogiem” nawiązująca do niebezpiecznych następstw hałasu.
Wyróżniono również laureatów wszystkich konkursów prowadzonych podczas
akcji profilaktycznej.
Warto podkreślić, że środki finansowe
na realizację opisanych działań profilaktycznych w szkole pochodziły z Gminnego
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi,
Narkomanii i Przemocy w Piechowicach.
Za przekazaną na ten cel kwotę zakupione
zostały materiały na konkursy i nagrody dla
dzieci.
W. Rak

13 lutego w pięknie przystrojonej
sali, wśród balonów i serpentyn odbył
się w przedszkolu bal karnawałowy. Już
od 9 rano rozpoczęły się zabawy, tańce
i konkursy. Rodzice pięknie i bardzo
pomysłowo przebrali swoje pociechy.
W zabawie wzięły udział prawie wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola.

Wizyta edukatora

29 stycznia podczas tegorocznych
ferii zimowych odbyło się w przedszkolu spotkanie z panią Bogumiłą Dąbek
– edukatorem Nadleśnictwa Szklarska
Poręba. Tematem był „ Las zimą”.
Podczas spotkania dzieci obejrzały
film rysunkowy „Wycieczka do lasu”.
Kreskówka zawierała apele zwierząt
leśnych do dzieci, aby dbały o las i środowisko.
G. Popera

Wieści z Przedszkola
Samorządowego nr 1
Z pokarmem do paśnika

Dzieci z Chatki Puchatka pod
ochroną firmy „Patrol” wyjechały do
Michałowic tropić leśne zwierzęta. Pani
B. Chabowska-Dąbek opowiedziała im,
jak pomagać zwierzętom w czasie zimy.
Dzieci odwiedziły również stołówkę leśnych zwierząt i tam zostawiły zebrany
pokarm. Później na dzieci czekało ognisko i pieczone kiełbaski oraz gorąca
herbata z sokiem. Bezpośredni kontakt
z przyrodą dał uczestnikom wyprawy
wiele niezapomnianych przeżyć.

W karnawale to są bale

11 lutego Przedszkole nr 1 zamieniło
się w krainę bajek. Można tu było spotkać: wróżki, księżniczki, tygryski, smoki czerwonego kapturka, piratów. Były
tańce i swawole, nie zabrakło również
konkursów. Podczas balu dzieci pokazały, że znają się na dobrych manierach i
potrafią tańczyć. Wszyscy bawili się znakomicie!
Pani Bogusi, firmie Patrol i Rodzicom
serdecznie dziękujemy.
G. Biel
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Piechowice będą miały „Orlika”

W tym miejscu powstanie Orlik. Fot. Daniel Potkański

Darmowe szkolenia
Ministerstwo Sportu i Turystyki
organizuje bezpłatne kursy instruktorskie i trenerskie, oraz studia podyplomowe. Kursy rozpoczną się w
marcu. Będą to kursy instruktorskie i
trenerskie II klasy w czterech dyscyplinach (piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna i koszykówka). Ponadto od
października 2009 rozpoczną się studia podyplomowe - Menedżer sportu
- dla osób zarządzających ośrodkami
sportu, klubami sportowymi, obiektami itp. Wszystkie te szkolenia będą
bezpłatne dla uczestników i finansowane w całości przez Unię Europejską.
Kursy odbywać się będą corocznie do
końca 2014 roku i są skierowane głównie do osób prowadzących zajęciach
na „Orlikach”. Nie jest to jednak grupa zamknięta i każda osoba pragnąca
podnieść swoje kwalifikacje na specjalistycznych kursach jest mile widziana.
W danym roku odbywać się będzie jedna tura szkoleń, która obejmować będzie 260 godzin dydaktycznych w zjazdach weekendowych (sobota-niedziela) co 2 tygodnie dla danej dyscypliny.
Szkolenie będzie elitarne, z najlepszą
kadrą wykładową w tym i trenerami
kadr narodowych dlatego też liczba
osób, które mogą uczestniczyć w szkoleniu jest ograniczona do 25 osób w
grupie danej dyscypliny, w każdym z
5 miast, w których organizowane będą
szkolenia.
Szkolenia odbywać się będą we
Wrocławiu. Można uczestniczyć tylko w
jednym kursie. Więcej informacji można uzyskać u koordynatora z ramienia
MSiT Arkadiusza Niefiedowicza tel.
607 798 595 w godz. 13-15.

Nowoczesne boisko ze sztuczną
nawierzchnią powstanie wkrótce w
Piechowicach. - Zgłosiliśmy się do
programu. Jeszcze w tym roku nastąpi otwarcie boiska – mówi Krzysztof
Raczek, zastępca burmistrza.
- Wykonaliśmy plany, adaptacje i
już wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę – mówi Krzysztof Raczek. Obiekt
ma powstać przy Szkole Podstawowej,
obok hali sportowej.
Piechowicki Orlik będzie kosztował

1,4 mln zł, a połowę z tej kwoty gmina
dołoży z własnego budżetu. Przy zespole boisk i szatni powstanie bieżnia
i skocznia w dal. To inwestycja, która
będzie służyła na lata. Otwarcie nastąpi
jeszcze w tym roku, być może już pod
koniec wakacji. Piechowice to kolejna gmina, która dołączyła do programu budowy boisk w małych miastach.
Orliki w ubiegłym roku powstały m.in.
w Jeleniej Górze, Lwówku Śl. i Gryfowie.
Wszędzie boiska cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Skakali w hali wzwyż

W hali sportowej odbyły się III mistrzostwa Piechowic w skoku wzwyż. W
trzeciej edycji imprezy wzięło udział
19 uczniów ze szkoły podstawowej i
gimnazjum. Oto wyniki:
SP dziewczęta
I m. Angelika Soliło – 100 cm
II m. Dominika Mateuszów – 95 cm
III m. Luiza Łaskarzewska – 80 cm
SP chłopcy
I m. Patryk Łaskarzewski – 115 cm

II m. Paweł Korycki – 115 cm
III m. Krajewski Paweł – 115 cm
Gimnazjum dziewczęta
I m. Kinga Tomczyszyn – 110 cm
II m. Małgorzata Kanik – 110 cm
III m. Kamila Ogrodnik – 95 cm
Gimnazjum chłopcy
I m. Piotr Rudzki – 140 cm - rekord
imprezy
II m. Dawid Zieliński – 135 cm
III m. Jarosław Chodarcewicz – 130 cm
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6 MARCA 2009 r.

= Miejski Dzień Kobiet =
Zapraszamy wszystkie Panie
na godz.16.30 do sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury,
Piechowice ul. Żymierskiego 53
W programie: występy grupy tanecznej „HAYAT”
• koncert zespołu „SZKLARKI” • poczęstunek i niespodzianki
ORGANIZATORZY: Piechowicki Ośrodek Kultury, ZERiI/Koło Nr 9 w Piechowicach

NOWE ZASADY REKLAMOWE
Zarządzeniem z 20 stycznia ustalono nowe zasady umieszczania
reklam i ogłoszeń w Informatorze Piechowickim.
Stosuje się następujący cennik:
* Reklama graﬁczno-tekstowa – powierzchnia powyżej ¼ do ½ strony – cena 100 zł
(brutto)
* Reklama graﬁczno-tekstowa – powierzchnia do ¼ strony - 50 zł
* Ogłoszenie tekstowe powyżej 20 słów - 5 zł za każde słowo powyżej 20 słów.
* Ogłoszenie tekstowe do 20 słów - bezpłatne w przypadku wolnego miejsca w danym
wydaniu.
Ogłoszenia nie komercyjne służące użyteczności publicznej mogą zostać zwolnione
opłaty. Zespół redakcyjny może odmówić zamieszczenia reklamy lub ogłoszenia bez podania uzasadnienia. Urząd Miasta w Piechowicach jako wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam i ogłoszeń. Reklamy i ogłoszenia do numeru
ukazującego się w danym miesiącu są przyjmowane do 5-go dnia tego miesiąca. Powinny
być przesyłane w zapisie elektronicznym na adres e-mail: promocja@piechowice.pl. Brak
wniesienia opłaty w wymaganym terminie spowoduje nie ukazanie się reklamy lub ogłoszenia. Jeden podmiot w jednym numerze nie może zamieścić reklamy lub ogłoszenia
większego niż pół strony.

Wyjaśnienie

Zwracam się z serdeczną prośbą
o dokonanie sprostowania pomyłki, jaka zaistniała w Informatorze ze
stycznia w artykule „Skąd ta znieczulica?” na stronie 8. Mianowicie:
– powyższy tekst napisała Urszula
Musielak a nie Lech Rębisz
– nazwisko moje również napisano pomyłkowo! Musielok zamiast
Musielak
Z poważaniem U. Musielak
OD REDAKCJI
Tekst zamieściliśmy w styczniowym IP w takiej formie i treści, w jakiej przesłał go drogą elektroniczną
p. Lech Rębisz.

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski
58-573 PIECHOWICE,
ul. Nowotki 1
tel. (075) 76 11 983 • tel.
kom. 505 111 529
• • •
CHŁODNIA, TRUMNY,
KRZYŻE, TABLICZKI, URNY,
KREMACJA,WIEŃCE,
WIĄZANKI, TRANSPORT
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Kalendarz ważniejszych Imprez Miejskich
na rok 2009

Pełna wersja kalendarza dostępna na www.piechowice.pl oraz na ulotkach promocyjnych
Urzędu Miasta w Piechowicach
L.p.
Nazwa imprezy
1. Pastorałki
2. Śniegobawa

Miesiąc/data
Organizator, współorganizatorzy
styczeń
Przedszkole Samorządowe nr 1
31 stycznia
POK, SRTiPP, Urząd Miasta
Placówki oświatowe, Urząd Miasta,
19-31 stycznia Komisja Edukacji, Sportu…, POK,
MOPS
6 marca
POK, ZERiI
4-5 kwietnia
POK ZERiI, Urząd Miasta

Miejsce imprezy
Kościół parafialny
plener w Michałowicach
Hala sportowa, sale POK,
sale komputerowe, trasy
zjazdowe i biegowe
Sala POK
Sala POK

7 marca

Hala Sportowa, Urząd Miasta

Hala sportowa

3.

Ferie w mieście

4.
5.
6.

Miejski Dzień Kobiet
Kiermasz Baby Wielkanocnej
II Halowy Turniej Piłki Nożnej –
Piechowice Futsal Cup vol. 2

7.

V Zlot Rodzinny Bobrowe Skały

kwiecień

Stowarzyszenie Piechowice, Urząd
Miasta

Teren Bobrowych Skał

8.

Badminton – turniej wiosenny

maj

KS „Chojnik”

Hala sportowa

9.

Otwarcie sezonu turystycznego w
Czarnym Kotle Jagniątkowskim

1 maja

Ksiądz Kubek

Czarny Kocioł Jagniątkowski

10. Piechowickie Pezentacje

1-2 maja

11. Dzień Strażaka

maj

12. Polska Biega

maj

13. III Rajd Rowerowy Amatorów

maj

XXV Rajd Dziatwy
14. Jubileuszowy
Szkolnej Piechotka
15. Miejski Dzień Dziecka
Basket
16. Trio
V Turniej Koszykówki Ulicznej
Łukasza Semeriaka w
17. Memoriał
biathlonie letnim
18. Kryształowy Weekend

5-6 czerwca
1 czerwca

-PiechowicePOK, Urząd Miasta, placówki oświatowe Plener
centrum lub budynek POK
OSP
Sala OSP
KS Lechia, Komisja Edukacji, Sportu…, Tereny miejskie
Urząd Miasta, Hala Sportowa
Konkurs ofert Komisja Edukacji,
Tereny miejskie
Sportu…, Urząd Miasta
Szkoła Podstawowa, Oddział PTSM
Szlaki turystyczne Piechowic
Ziemi Jeleniogórskiej,Urząd Miasta
POK, Hala Sportowa
Centrum miasta

czerwiec

Konkurs ofert

Boisko ZSTiL

Konkurs ofert
Stadion miejski
Urząd Miasta
12-14 czerwca Urząd Miasta, POK
Piechowice centrum
Firma
Grabek
Promotion,
Urząd
Miasta,
6 czerwca
Komisja Edukacji, sportu…, KS Lechia Teren szkoły podstawowej
Piechowice os. Górzyniec,
25 lipca
POK ,SRTiPP, Urząd Miasta
plener
5 czerwca

19. Bike Maraton
20. Impreza pod Chmurką
Mistrzostwa Piechowic w
21. Otwarte
Kolarstwie górskim
22. Pętla Karkonosko-Izerska
23. Mam Cudownych Rodziców
Prix w badmintona o
24. Grand
mistrzostwo Dolnego Śląska
25. Bieg przełajowy – Piastów 2009
Karkonoszy i Parada
26. Mistrzostwa
Rodzinna w Nordic Walking
Piechowic w tenisie
27. Mistrzostwa
stołowym

lipiec

KS Lechia, Urząd Miasta

Górzyniec

lipiec
wrzesień

Cezary Zamana, Urząd Miasta
Parafia, Urząd Miasta

Centrum miasta
Teren przy Kościele - Caritas

wrzesień

KS „Chojnik”, Urząd Miasta

Hala sportowa

18 września

UKS Krokus, Urząd Miasta

Tereny w Piastowie

wrzesień

Urząd Miasta

Trasy w Piechowicach

październik

Hala Sportowa

Hala sportowa

28. Przedszkolaki na start

październik

Hala sportowa

29. Dzień Niepodległości

10 listopada

30. Cykl imprez „Boże Narodzenie”-

grudzień

31. Turniej Mikołajkowy w badmintona
32. Otwarte Mistrzostwa Piechowic w
Narciarstwie Biegowym

grudzień

Hala Sportowa Przedszkola
samorządowe
Gimnazjum, POK
8 Piechowicka Drużyna Harcerska
Burza, placówki oświatowe POK,
KS „Chojnik”, Urząd Miasta

grudzień

KS Lechia, Urząd Miasta

Sala POK
POK, Kościół
Hala sportowa
Trasy biegowe w Jakuszycach
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