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Szansą dla Piechowic
jest gospodarka i turystyka
Rozmowa z Witoldem Rudolfem, nowym burmistrzem Piechowic.
– Zaskoczył pan wielu mieszkańców
miasta wygrywając z Zofią GrabiasBaranowską, która zdecydowanie prowadziła po pierwszej turze wyborów.
– Faktycznie wiele osób mogło być zaskoczonych. Jednakże zdobyłem ponad
1200 głosów, więc uważam to za znaczące poparcie. Mieszkańcy chcieli zmiany
na stanowisku burmistrza i pokazali to
podczas głosowania. Pomogła mi w tym
z pewnością kampania przedwyborcza,
którą prowadziłem bardzo aktywnie.
– Jaka była pierwsza decyzja nowego burmistrza po objęciu urzędu?
Pierwszą moją decyzją było... wstawienie stołu do mojego gabinetu, aby móc
swobodnie przyjmować pracowników i
mieszkańców. Chodzi o to, aby spotkania
były partnerskie, a rozmowa była prowadzona bez niepotrzebnego dystansu zza
biurka. W następnej kolejności będę podejmował decyzje bardziej strategiczne.
Zamierzam zwiększyć kompetencje kierowników poszczególnych referatów, a
także zlikwidować zbędne stanowisko
zastępcy burmistrza.
– Jakie są obecnie problemy w Piechowicach, które trzeba rozwiązać?
– Jestem mieszkańcem Piechowic i
dostrzegam problemy jakie ma to miasto. Nie zamierzam pozostawać wobec
nich obojętny i je rozwiązywać. Z pewnością jest to kwestia jakości wody i dalszego kanalizowania gminy w ramach
Karkonoskiego Systemu Wodociągów
i Kanalizacji. W najbliższym czasie planuję spotkać się z przedstawicielami
gmin wchodzących w skład KSWiK oraz
z nowym prezesem tej spółki, jak zosta-

nie wybrany. Ważna jest cena wody jaką
mieszkańcy płacą i będą płacić. Chodzi o
to, aby była jak najniższa. Chciałbym też
rozwiązać w końcu problem okresowo
słabszej jakości wody, choć wiem, że będzie to trudne.
– To pewnie nie jedyny problem w
mieście?
– Oczywiście, że problemów większych i mniejszych jest więcej. Chciałbym dokładnie poznać sytuację, w jakiej
obecnie znajdują się Piechowice i jakie
mamy możliwości działania. Trzeba m.in.
pomyśleć nad przekształceniem Zakładu
Usług Komunalnych i Wspólnego Domu
w spółki prawa handlowego. O innych
planach będę informował na bieżąco.
– Piechowice, podobnie jak wiele
mniejszych miejscowości, nie ma zbyt
wielu pieniędzy na inwestycje.
– To prawda. Z pierwszego oglądu finansów gminy wynika, że jest mocno zadłużona (55 proc.) i przez pewien czas z
pewnością nie będziemy mogli inwestować. W tym roku będą kontynuowane inwestycje już rozpoczęte. Będziemy próbować pozyskiwać pieniądze z Unii Europejskiej, jeśli tylko będziemy w stanie
zapewnić wkład własny.
– Gdzie widzi pan szansę na rozwój
miasta?
– Są to dwie dziedziny: gospodarka i
turystyka. Deklaruję pomoc dla przedsiębiorców inwestującym w mieście, a
zwłaszcza w Karkonoskim Parku Technologicznym. Uważam też, że Piechowice mają szansę na pozyskanie turystów,
którzy chcieliby odpoczywać bez zgiełku
dużego kurortu. Musimy jednak przygo-

Ślubowanie burmistrza

Witold Rudolf – 52 lata, w Piechowicach mieszka od 27 lat, żona Jolanta
jest radcą prawnym, mają dwóch synów 19-letniego Arkadiusza i 25-letniego Bartosza. Zainteresowania: historia współczesna, śpiew i taniec.
tować dla nich infrastrukturę, choćby trasy do narciarstwa biegowego.
– Jakie są pana dotychczasowe doświadczenia samorządowe i polityczne?
– Przez ostatnie 10 lat pracowałem na
stanowisku naczelnika wydziału ochrony środowiska i gospodarki nieruchomościami w starostwie w Lwówku Śląskim. Przez cały okres sprawowania
funkcji burmistrza będę na urlopie bezpłatnym w starostwie. Ponadto od wielu lat jestem aktywny politycznie, mam
dobry kontakt z różnymi jednostkami
samorządowymi w regionie. Z pewnością będzie to pomocne przy kierowaniu
gminą Piechowice.

Weszli do
rady powiatu
W radzie powiatu jeleniogórskiego Piechowice będą reprezentować Rafał Mazur i Grzegorz
Rybarczyk.

Uroczyste ślubowanie nowo wybranego burmistrza Witolda Rudolfa na
kadencję 2010-2014 odbyło się na sesji rady miasta 28 grudnia 2010 roku
w sali Piechowickiego Ośrodka Kultury.

Do rady powiatu startowali również inni mieszkańcy Piechowic: Stanisław Gwizda, Henryk Janowski,
Adam Bolek, Norbert Zawlik, Roman
Ciupiński, Edward Wryszcz, Wojciech
Cwetschek, Mirosław Kuśnierz, Andrzej Maciąg, Halina Wieczorek, Waldemar Wojtaś, Zdzisław Gasz, Anna
Pietrzak, Andrzej Woroniec, Władysław Siwicki, Lech Rębisz.
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Jest nowa Rada Miasta Piechowice 2010-2014
Do wyborów samorządowych na VI
kadencję, przeprowadzonych w dniu 21
listopada 2010 r., przystąpiło 14 komitetów wyborczych, które zarejestrowały
96 kandydatów na radnych do Rady Miasta Piechowice. Wybory przeprowadzono w 15 okręgach, w których mieszkańcy
wybrali 15 radnych do Rady Miasta.
Oto wyniki wyborów:
– 8 mandatów uzyskał Komitet Wyborczy
Wyborców Zofii Grabias-Baranowskiej
(Anna Koprowska, Halina Ramska, Ewa
Szmel, Jacek Kamiński, Dariusz Kluk, Wiesław Polański, Daniel Potkański, Marcin
Ramski).
– 4 mandaty uzyskał Komitet Wyborczy
Wyborców Wspólnota Jeleniogórska (Irena Chromik, Anna Krystkiewicz, Tomasz
Bolek, Tomasz Niemiec).
– 1 mandat uzyskał Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Ejnika (Bogusław
Skowron).
– 1 mandat uzyskał Komitet Wyborczy Wyborców Nasze Michałowice (Bogdan Widak).
– 1 mandat uzyskał Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (Włodzimierz
Kraszewski).
Z powyższego wynika, iż w kadencji
2010-2014 w Radzie Miasta Piechowice
zasiada 3 radnych z poprzedniej kadencji,
którym ponownie zaufali mieszkańcy, 2
radnych, który sprawowali mandat w IV kadencji oraz 10 nowych radnych.
30 listopada 2010 r. w Piechowickim
Ośrodku Kultury odbyło się inauguracyjne
posiedzenie Rady Miasta Piechowice, na
którym nie zabrakło Burmistrza V kadencji Zofii Grabias-Baranowskiej, jej Zastępcy
Krzysztofa Raczka, Skarbnik Alicji Pawnuk
oraz Przewodniczącej poprzedniej kadencji Haliny Wieczorek, która otworzyła obrady. Przed przystąpieniem do wykonywania
mandatu radni odebrali z rąk Przewodniczącej Komisji Wyborczej Małgorzaty Włodarczyk zaświadczenie o wyborze na radnego, po czym złożyli uroczyste ślubowane, którego treść brzmiała:
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na uwadze dobro mojej gminy i jej
mieszkańców”.
Po uroczystej część radni przystąpili do
pracy, poświęcając się sprawom organizacyjnym, czyli wyborze przewodniczącego i
wiceprzewodniczącego Rady Miasta.
W wyniku głosowania tajnego funkcję
Przewodniczącego Rady Miasta Piechowice powierzono Danielowi Potkańskiemu,
który w tym roku rozpoczyna już swoją drugą kadencję jako radny Piechowic. W poprzedniej kadencji Daniel Potkański pełnił
funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta oraz Przewodniczącego jednej z komisji stałych.
W nowej kadencji funkcję wiceprzewodniczącego pełnić będzie Jacek Kamiński, dla
którego również jest to już druga kadencja.
Radni zakończyli rok 2010 III sesją, która

miała miejsce 28 grudnia 2010 r. w Piechowickim Ośrodku Kultury, mająca uroczysty
charakter ze względu na zaprzysiężenie
nowo wybranego Burmistrza Miasta Piechowice Witolda Rudolfa. Podczas tej sesji
Radni podjęli już pierwsze uchwały dotyczące budżetu.

Dodajmy, że przed Radnymi jeszcze wiele pracy i uchwał do podjęcia w następnych
4 latach, o czym będziemy informować na
łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piechowice.
Krystyna Lulek

Na swym drugim posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2010 r. Radni wybrali członków poszczególnych komisji stałych, a po ich ukonstytuowaniu się w tym samym dniu, również
przewodniczących komisji. Poniżej tabela radnych według pełnionych funkcji w Radzie
Miasta.
Lp.

Imię
i nazwisko
Daniel
Potkański

Pełniona funkcja

2

Jacek
Kamiński

3

Tomasz
Bolek

4

Irena
Chromik

5

Dariusz Kluk

6

Anna
Koprowska

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Członek komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Piechowice
Członek Komisji ds.: Finansów i Rozwoju Lokalnego; Komunalnych, Rolnych i
Ochrony Środowiska; Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki
Członek Komisji ds.: Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska;
Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji ds.: Finansów i Rozwoju Lokalnego; Komunalnych, Rolnych i
Ochrony Środowiska; Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Członek komisji ds.: Finansów i Rozwoju Lokalnego; Edukacji, Sportu, Kultury
i Turystyki
Przewodnicząca Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Członek Komisji Rewizyjnej

7

Włodzimierz
Kraszewski

Członek Komisji ds.: Finansów i Rozwoju Lokalnego; Edukacji, Sportu, Kultury
i Turystyki

8

Anna
Krystkiewicz

Członek Komisji Rewizyjnej; Członek Komisji ds. Finansów i Rozwoju
Lokalnego

9

Tomasz
Niemiec

10

Wiesław
Polański

11

Halina
Ramska

12

Marcin
Ramski

Członek Komisji ds.: Finansów i Rozwoju Lokalnego; Edukacji, Sportu, Kultury
i Turystyki
Przewodniczący Komisji ds. Komunalnych, Rolnych i Ochrony
Środowiska
Członek Komisji ds.: Finansów i Rozwoju Lokalnego;
Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki
Przewodnicząca Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i
Profilaktyki
Członek Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Członek Komisji ds.: Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki;
Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki

13

Bogusław
Skowron

14

Ewa Szmel

15

Bogdan
Widak

1

Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji ds.: Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki;
Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki
Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury i Turystyki
Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji ds.: Finansów i Rozwoju Lokalnego; Komunalnych, Rolnych i
Ochrony Środowiska; Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Profilaktyki

Oto wyniki pozostałych kandydatów uzyskane w wyborach:
Feliks Rojek – 48 (głosów), Zofia Czarna – 14, Anna Marcinkiewicz – 35, Tomasz Wolff – 36,
Tina Rębisz – 18, Marzena Drzymkowska – 55, Iwona Hasiec – 46, Dariusz Sikora – 20, Andrzej
Gawluk – 17, Jerzy Dobroń – 14, Alfred Liszka – 14, Stanisław Uziałko – 27, Piotr Szach – 48,
Danuta Bieniek – 39, Sławomir Żurko – 50, Andrzej Siuda – 4, Danuta Polańska – 14, Waldemar Matusiak – 33, Anna Kowalec – 3, Ewa John – 20, Ewa Kamyk – 25, Jan Gasz -– 23, Walerian Butkiewicz – 14, Małgorzata Kojro – 18, Łukasz Kojro – 5, Anna Wacławska – 8, Patrycja
Polczyk – 30, Paweł Łapka – 11, Michał Jackowski – 9, Zofia Gwóźdź – 5, Tomasz Sobolewski
– 1, Paweł Stołek – 40, Paweł Zackiewicz – 38, Andrzej Tobiasz – 21, Andrzej Pietraszek – 7,
Halina Ciepiela – 37, Dariusz Maj – 38, Zbigniew Iskrzycki – 16, Łukasz Węgrzynowicz – 12,
Beata Czyż – 12, Zbigniew Turowicz – 16, Roman Ćwiąkała – 19, Piotr Lipiński – 6, Zbigniew
Błażków – 28, Marta Michałków – 6, Stanisław Ejnik – 23, Joanna Nowakowska – 19, Paweł
Czarny – 23, Aneta Lorenc-Rodziewicz – 13, Piotr Ryczkowski – 19, Józef Nadolny – 49, Maria
Biesiewicz – 9, Tadeusz Perwenis – 42, Agata Kapusta – 9, Bożena Krajewska – 34, Romuald
Uzorko – 7, Józef Wasiluk – 43, Roman Wojno – 9, Patrycja Zapora – 24, Piotr Szyszka – 31,
Dorota Zimna – 50, Jolanta Mazur – 16, Sławomir Wojtaś – 26, Zbigniew Sobczyński – 44, Daniel Jakubowski – 12, Franciszek Ostrówka – 16, Krystyna Galus – 23, Maciej Pawelczyk – 5,
Bogumiła Chabowska-Dąbek – 5, Elżbieta Jasiak – 18, Monika Krystkiewicz – 18, Bronisław
Daniło – 37, Robert Jaworski – 3, Bogdan Wlizło – 14, Violetta Andura – 14, Leszek Bieniek
– 29, Sara Zieliński – 1, Leon Smolczyński – 35, Piotr Książek – 19, Henryk Szczybura – 36,
Iwona Forszpaniak – 78.

4

INFORMATOR PIECHOWICKI • styczeń 2011

Wyniki wyborów na burmistrza
W wyniku drugiej tury wyborów
samorządowych nowym burmistrzem miasta został Witold Rudolf.
W głosowaniu pokonał Zofię Grabias-Baranowską.
W pierwszej turze wyborów, która
odbyła się 21 listopada, wystartowało
sześciu kandydatów.
Oto wyniki pierwszej tury:
Zofia Grabias-Baranowska – 44,81
proc. (1329 głosów)
Stanisław Ejnik – 20,40 proc. (605
głosów)
Witold Rudolf – 15 proc. (445 głosów)
Gertruda Dechnik – 12,74 proc. (378
głosów)
Piotr Szyszka – 3,74 proc. (111 głosów)
Lech Rębisz – 3,30 proc. (98 głosów)

Rada
uchwaliła...

Na pierwszych 3 sesjach VI kadencji
Rady Miasta Piechowice podejmowano następujące uchwały:

 nowy Przewodniczący Rady Miasta Piechowice

Na pierwszej sesji Rady Miasta w wyniku głosowania tajnego, przyjęto kandydaturę
Daniela Potkańskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Piechowice VI kadencji 2010-2014.
Uchwała nr 1/I/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady
miasta Piechowice.

 nowy Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Piechowice.

Radni zadecydowali, iż pracę Przewodniczącego, wspierać będzie Radny Jacek
Kamiński przez przegłosowanie jego kandydatury na funkcję Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta.

Uchwała nr 2/I/2010 Rady Miast Piechowice z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Piechowice.

 program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii.

Jak co roku Radni uchwalili program stanowiący podstawowy dokument określający
zakres i formę realizacji działań w gminie w
zakresie profilaktyki. Program przedstawia
m. in. diagnozę problemów uzależnień, kierunki i cele działań, zadania do realizacji w
2011 roku.
Uchwała nr 3/II/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 17
grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

Do drugiej tury, która miała się odbyć 5 grudnia, przeszła dwójka kandydatów z najlepszymi wynikami. Jednakże na kilka dni przez wyborami,
Stanisław Ejnik, bez podania przyczyn
zrezygnował z kandydowania. Zgodnie z przepisami ordynacji wyborczej
w takiej sytuacji do drugiej tury przechodzi kolejny kandydat z najlepszym
wynikiem (Witold Rudolf ), a termin
wyborów zostaje przesunięty o dwa

tygodnie. Tak więc druga tura odbyła
się 19 grudnia.
Oto wyniki drugiej tury:
Witold Rudolf – 56,67 proc. (1203
głosy)
Zofia Grabias-Baranowska – 43,33
proc. (920 głosów)
Większością głosów mieszkańcy Piechowic na burmistrza w kadencji 20102014 wybrali Witolda Rudolfa, który na
sesji rady 28 grudnia złożył ślubowanie
i od tego dnia oficjalnie piastuje funkcję burmistrza miasta.

Informacja o zmianie konta bankowego
Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach informuje, że od dnia 01.01.2011 roku
uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy dokonywać opłaty za nasze usługi.
Nowy numer konta:

71 2030 0045 1110 0000 0195 1340
przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na
2011 rok.

 więcej przeciwdziałań przemocy w rodzinie.

Podjęta uchwała wynika z nowelizacji
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada na gminy obowiązek
powołania zespołu interdyscyplinarnego, a
także określenia w drodze uchwały trybu i
sposobu powołania i odwołania członków
zespołu, co czyni się niniejszą uchwałą.
Uchwała nr 4/II/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 17
grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz warunki jego
funkcjonowania”

 nowi radni, nowe składy komisji stałych
Rady Miasta

Radni zadecydowali w pracach, których Komisji chcą brać udział. Po podjęciu
uchwały o składach osobowych i ustaleniu
zakresu działania poszczególnych Komisji,
spośród swoich członków, wybrali Przewodniczących poszczególnych komisji.
Uchwała nr 5/II/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 17
grudnia 2010 r. w sprawie powołania komisji stałych Ray miasta
Piechowice, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

 wynagrodzenie Burmistrza

Podczas III sesji Rady Miasta Piechowice, na której nowo wybrany Burmistrz Witold Rudolf złożył ślubowanie, Radni podjęli
uchwałę o jego wynagrodzeniu. Za pełnioną funkcję Burmistrz otrzyma to samo wynagrodzenie, które otrzymywał Burmistrz w
poprzedniej kadencji. Ponadto Burmistrzowi
przysługuje dodatek za staż pracy, nagrodę
jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów.
Uchwała nr 6/III/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 28
grudnia 2010r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza miasta
Piechowice

zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na 2011 r.

Gmina Piechowice złożyła do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie zadania pod nazwą „Drogi do
szkła i granitu” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Wymogiem formalnych jest zabezpieczenie środków własnych na realizację tego zadania.
Uchwała nr 7/III/2010 Rady Miast Piechowice z dnia 17
grudnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2011, jako
wkładu własnego na realizację zadania „Drogi do szkła i granitu”
– szlak przeżyć między Karkonoszami a Pogórzem Łużyckim
(Piechowice – Demitz-Thumitz), objętego wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

 niewygasające wydatki

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z
przewidzianym na styczeń zakończeniem
prac budowlanych związanych z adaptacją
pomieszczeń w OPS, a tym samym koniecznością dokonania rozliczenia z wykonawcą.

Uchwała nr 8/III/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 28
grudnia 2010r. w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

 korekta budżetu na 2010 rok
Nastąpiła konieczność właściwego ujęcia w
budżecie środków finansowych, w związku ze
zmianą planowanych wydatków i dochodów. Na
zmianę w budżecie miały przede wszystkim wpływ
przyznanie subwencji ogólnej przez Ministra Finansów oraz zwiększenie dotacji dla POKu.

Uchwała nr 9/III/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia 28
grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2010 oraz w sprawie zmiany uchwały nr 281/
XLVII/09 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2009 roku
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2010.

TEKST UCHWAŁ RADY MIASTA PIECHOWICE PRZECZYTASZ W INTERNECIE:
http://piechowice.bip.pbox.pl/public/?id=55708
UCHWAŁY UDOSTĘPNIA TEŻ BIURO RADY
MIASTA (UM, pok. Nr 19, tel. 075 75 48 919)
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WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W PIECHOWICACH
Już po raz piąty w naszym miasteczku gościła Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. XIX Orkiestra zagrała 9 stycznia dla dzieci z chorobami dróg moczowych i nerek. Zgromadzone fundusze
poświęcone będą zakupowi nowoczesnego specjalistycznego sprzętu dla
oddziałów urologicznych i nefrologicznych.
Sztab w Piechowicach funkcjonował w Piechowickim Ośrodku Kultury i
Pani Dyrektor Annie Kalisz dziękujemy,
za jak zwykle życzliwe podejście do tej
cennej społecznie inicjatywy. Zbiórką
pieniędzy przez wolontariuszy, kierowała Ewa Nowak – skarbnik Stowarzyszenia Piechowice z pomocą Ani Kowalec i Majki Żukowskiej. Najaktywniejsi wolontariusze podobnie jak w poprzednim roku to młodzież z naszego
Gimnazjum oraz z drużyny harcerskiej
ze Szklarskiej Poręby. Najaktywniejsze
osoby, do których należały Partycja Kotylak, Tomasz Jabłoński i Magda Wąsik potrafiły zebrać w ciągu tego dnia
kwoty sięgające 1 000 zł. Wracający z
zebranymi, w niedzielę, pieniędzmi do
POK-u mogli napić się czegoś ciepłego
ewentualnie schłodzić rozgrzane głowy napojami zafundowanymi przez

listek z zespołu Spoko (ćwiczącego w
POK-u) – występy odbywały się pod
kontrolą Pana Wojtka Zarównego wytrwale szkolącego umiejętności wokalne młodszych i starszych Piechowiczanek i Piechowiczan.
Następnie gościnnie wystąpiła u nas
grupa Tiriba grająca na oryginalnych
afrykańskich bębnach oraz wzbudzające ogólny zachwyt orientalne tancerki
zespołu Atma, propagującego ten taniec w naszym POK-u. Pierwszą część

Występy muzyczne bardzo się podobały

„Bar u Jolki” oraz poczęstować się rogalikami i ciepłym pieczywkiem czosnkowym z piekarni „U Koziołka”.
Nasz finał wspierała dwuczęściowa
impreza towarzysząca. W pierwszej
części wysłuchaliśmy występów wokalnych Zespołu Szklarki z Piechowickiego Ośrodka Kultury, dziecięcej grupy wokalnej Kolorowe Nutki ze Szkoły
Podstawowej oraz naszych gimnazja-

Licytacje cieszyły się dużą popularnością

zakończył uliczny breack-dance chłopaków z Suisa Squad Attack.
Występy przeplatane były licytacjami przedmiotów podarowanymi
na rzecz Wielkiej Orkiestry. Najwyższą
kwotę zdobyło dla Sztabu, pióro „Parker” wylicytowane przez Pana Witolda
Rudolfa nowego Burmistrza Miasta,
któremu dziękujemy za wszechstronne
wsparcie naszej imprezy.
Podczas występów można było posmakować domowych wypieków przygotowanych przez Panie z zespołu
Szklarki
Wieczorem na scenę wtargnęły grupy młodzieżowe prezentujące cięższe
odmiany rocka, a były to Pancurnik,
Mepharis, Whore Laugh i Salvation,
wspierane przez swoich niezawodnych
fanów.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom pomagającym
w organizacji WOŚP-owej imprezy, a
było ich, co nie miara oraz tym, którzy wzięli w niej udział. Równocześnie
przepraszamy za występujące niedociągnięcia na naszej w pełni amatorskiej imprezie.
Piechowicki Sztab WOŚP
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Kolędowali w kościele

16 stycznia w kościele pw. św.
Antoniego w Piechowicach odbyło
się świąteczne popołudnie z kolędami i pastorałkami. Najpiękniejsze
kolędy zaśpiewały dzieci z Przedszkoli Samorządowych nr 1 i 2, zespół Kolorowe nutki z SP1, zespoły S-pok-oo i Szklarki z Piechowickiego Ośrodka Kultury, uczniowie
Gimnazjum w Piechowicach, chór
parafialny Harfa, Ewelina Marciniak
z Jeleniej Góry. Organizatorami byli:
parafia pw. św. Antoniego oraz Piechowicki Ośrodek Kultury.

Dobry opiekun

Złoty medal w mistrzostwach
świata juniorów w brydżu zdobyła
drużyna sekcji brydża sportowego
Akademickiego Klubu Sportowego „Politechnika Wrocławska”, którą
prowadzi Stanisław Gołębiowski.
Opiekuje się on również dziećmi
i młodzieżą z Klubu Logicznego Stowarzyszenia Piechowice.

Oswoić komputer
Szkoła Podstawowa nr 1 w styczniu
rozpoczyna kolejną akcję Oswoić komputer, której celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera, telefonów komórkowych i internetu.
W ramach tej akcji zaplanowano m.in.:
konkurs na najciekawszą prezentację
i grafikę komputerową, konkursy na plakaty i rysunki, konkurs krasomówczy i literacki. Członkowie Szkolnego Ochotniczego Koła Przyrodniczego LOP przygotowują afisze i ulotki profilaktyczne,
które rozprowadzą wśród mieszkańców
Piechowic.
W klasach piątych i szóstych odbyły
się już pogadanki z naszym dzielnicowym na temat przestępczości internetowej. 24 stycznia zorganizowany będzie podsumowanie akcji. Na terenie
szkoły odbędzie się wiele ciekawych i
atrakcyjnych zajęć dla uczniów.

Podziękowania
Dziękuję wszystkim mieszkańcom
za udzielenie wsparcia finansowego
przy zbiórce wolontariackiej w Biedronce i przy Kościele Akcji Charytatywnej „Zostań z Nami Św. Mikołajem”.
Dziękuję szczególnie młodzieży z Gimnazjum Jana Pawła II oraz z Zespołu
Szkół Licealnych i Technicznych w Piechowicach
Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Grzegorz Rybarczyk

Propozycje opłat za wodę i ścieki
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że w dniu 22 grudnia 2010
r. Karkonoski System Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. złożył wniosek o zatwierdzenie nowych cen dla
zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Wysokość proponowanych stawek:
– za wodę (dla odbiorców indywidualnych i pozostałych tzw. usługi) – 7,17
zł/m3 + VAT
– za ścieki (dla odbiorców indywidualnych i pozostałych tzw. usługi) –
13,29 zł/m3 + VAT.
Obecnie wniosek ten jest przedmiotem analizy pod katem zgodności
z przepisami prawa i weryfikacji pod
względem celowości ich ponoszenia.
Następnie Rada Miasta Piechowice
na planowanej sesji w dniu 03 lutego

2011 r. podejmie uchwałę o zatwierdzeniu lub nie zatwierdzeniu nowych
cen za wodę i ścieki.
Dotychczasowe stawki wynoszą:
1) dla odbiorców indywidualnych:
– za wodę 6,06 zł/m3, a po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy 3,50 zł/
m3 + VAT,
– za ścieki 9,93 zł/m3, a po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy 4,17 zł/
m3 + VAT,
2) użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych:
– za wodę 6,06 zł/m3, a po uwzględnieniu dopłat z budżetu Gminy 3,50 zł
+ VAT,
3) dla pozostałych odbiorców (usługi):
– za wodę 6,06 zł/m3 + VAT,
– za ścieki 9,93 zł/m3 + VAT.
Halina Leszczyńska-Himik
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Moim zdaniem....

DEMOKRACJA UCZY POKORY
Obecna ordynacja wyborcza, jedynie na szczeblu małej gminy, umożliwia
autentyczny wpływ mieszkańców na to,
KTO nami rządzi. Aby jednak możliwość
tę wykorzystać, potrzebni są jeszcze
świadomi wyborcy. W dobie ogłupiających nas mediów oraz innych sposobów
wpływania na wyborcę, rzadko mogącego w pełni zaangażować się w demokrację lokalną, nie jest to proste. Zanim
wrzucimy kartkę do urny warto, zatem
zdobyć się na chwilę głębszej refleksji i
analizy. Wybór dokonany przez Piechowiczan, wielu zaskoczył, ale mamy nadzieję, że był rezultatem świadomych
przemyśleń naszych mieszkańców.
Krótka lekcja demokracji. Po ogłoszeniu kalendarza wyborczego wszyscy
możemy włączyć się aktywnie w proces
organizacji wyborów i zgłaszania kandydatów do władz lokalnych. Poza partiami
politycznymi oraz innymi organizacjami
dowolnych pięciu obywateli może utworzyć Komitet Wyborczy Wyborców (nazwa trochę nieudana), który na równych
prawach z największymi partiami zostaje włączony w kontrolę nad wyborami i
proponowanie własnych kandydatów
na radnych. Komitety te z pomocą Urzędu Miasta budują Miejską Komisję Wyborczą oraz Obwodowe Komisje Wyborcze, które przeprowadzają głosowanie.
Komitet, który zgłosi ośmiu kandydatów
na radnych uzyskuje też prawo zgłoszenia swojego kandydata na burmistrza.
Podczas wyborów w Piechowicach zarejestrowano 14 komitetów, z których aż
11 stworzyli obywatele (tylko dwa partie
– PSL i PO oraz jeden Stowarzyszenie Piechowice), które zgłosiły 96 kandydatów
na radnych. Obrazuje to wzrastające zaangażowanie się mieszkańców w budowanie państwa obywatelskiego. Siedem
z tych komitetów zgłosiło ponad ośmiu
kandydatów na radnych i prawie wszystkie (z wyjątkiem jednego) zgłosiły swojego kandydata na burmistrza. Żaden z
komitetów partyjnych nie zarejestrował
odpowiedniej liczby kandydatów, aby
móc to zrobić. Ostatecznie przy 55% frekwencji (głosowało 3 000 obywateli) wybrano 15 radnych: 8 z KWW-Z.Grabias
Baranowskiej, 4 z KWW-Witolda Rudolfa,
1 z KWW-S.Ejnika, 1 z KWW-N.Michałowice, 1 z KW-PSL.
Wstępna walka o fotel burmistrza.
Wydawałoby się, po powyższych wynikach, że powtórny wybór Zofii Grabias
Baranowskiej jest przesądzony, jak też
sama kandydatka sądziła twierdząc, że
„Będąc przy władzy wybory wygrać jest
łatwo”. W pierwszej turze urzędująca Bur-

mistrzyni nie zdobyła jednak ponad 50%
poparcia. Wyniki ukształtowały się następująco: Z. Grabias Baranowska 132945%, S.Ejnik 605-20%, W.Rudolf 44515%, G.Dechnik 378-13%, P.Szyszka 1114%, L.Rębisz 98-3%.
Szczegóły na: http://wybory2010.
pkw.gov.pl/geo/pl/020000/020603.html
Zaskakująca dogrywka. Wykazując
wielki rozsądek Pan Stanisław Ejnik, pełniący prawie przez trzy wcześniejsze kadencje funkcję Burmistrza Miasta, ustąpił pola najmłodszemu z kandydatów
Witoldowi Rudolfowi. Wokół tego mało
znanego mieszkańcom Piechowic, acz
sympatycznego i doświadczonego samorządowca zbudowana została koalicja wszystkich pozostałych kandydatów.
Koalicję oraz systematyczną i wytrwałą
kampanię pana Witka wsparło pospolite
ruszenie wielu, wielu mieszkańców gminy, którzy mimo krótkich rządów Pani
Zofii uważali podobnie jak kandydat, że
„Czas na Zmiany” oraz woleli zdecydowanie „Postawić na Nowego”. Przy 40%
frekwencji Pan Witold Rudolf uzyskał
57% głosów (1203) natomiast Pani Zofia

Grabias Baranowska
43% (920 utrata 409
głosów). I spełniła się
zapomniana deklaracja Pani Burmistrz „Ja
tylko posprzątam po Ejniku i przygotuję
Urząd dla młodszych”.
Źródłem klęski urzędującej władzy,
mimo niewątpliwych pozytywnych
zmian w Piechowicach, moim zdaniem,
był autorytarny, wręcz despotyczny sposób sprawowania władzy oraz anachroniczna wiara z czasów propagandy sukcesu, że ludziom nie ma, co mówić prawdy. Pani Grabias okazała się nieodrodną
córką Sojuszu Lewicy Demokratycznej
dawnej PZPR, która doprowadziła do zadłużenia PRL-u w imię chwilowego poprawienia naszego bytu. Była też osobą
nie cierpiącą innego zdania poza jej własnym oraz ku mojemu rozczarowaniu
budującą własną koterię, wbrew głoszonym wokół poglądom, że „Nie potrzebuje przytakiwaczy”. Myślę, że wielu z nas
dojrzało te negatywne cechy, a społeczeństwo Piechowic dokonało właściwego wyboru, gdyż:
„Lepszy na wolności kąsek lada jaki,
niźli w niewoli przysmaki”
Lech Rębisz

Powyższym tekstem rozpoczynamy nowy cykl artykułów w Informatorze Piechowickim pt. „Moim zdaniem...”. Będziemy w nim publikować
teksty nadesłane przez czytelników, a dotyczące życia piechowickiego
społeczeństwa. Zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania
gotowych tekstów na adres: promocja@piechowice.pl. Wybrane teksty
zostaną opublikowane w Informatorze Piechowickim.

Odśnieżali miasto

W grudniu pracownicy interwencyjni mieli bardzo dużo pracy związanej z odśnieżaniem Piechowic. W ramach robót publicznych piętnastu bezrobotnych odśnieżało chodniki, place i pobocza w mieście. Dla bezpieczeństwa przechodników
chodniki posypywano piaskiem. Jedna z osób była odpowiedzialna za odśnieżanie
boisk na kompleksie Orlik 2012.
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Dobra zabawa w przedszkolu
21 grudnia 2010 roku sześciolatki
z Przedszkola Nr 2 w Piechowicach
bawiły się na Interaktywnym Placu
Zabaw w Galerii BWA w Jeleniej Górze.
Dzieci były zachwycone malowaniem ruchem, wiele radości sprawił im
labirynt z kolorowego szkła, zabawy z
fakturą. Po fascynującej zabawie dzieci
zwiedziły Jelenia Górę.
ŚWIĘTA U MALUCHÓW
Prawie cały miesiąc trwały świąteczne atrakcje w przedszkolu, 6 grudnia ja
co roku przyjechał Mikołaj z prezentami,
potem trwały przygotowania do jasełek
dzieci piekły ciasteczka, zdobiły sale,
choinki na święta Bożegonarodzenia.
W każdej grupie przedszkolnej odbyły się Jasełka. Oto kilka przykładów
relacji Rodziców naszych przedszkola
Mówi Małgorzata Pietrzak – mama
Oli Słomiannej: Wzruszenie, duma i radość. I właśnie w takiej kolejności. Takie
uczucia towarzyszyły mi w czasie oglądania „Jasełek”, które wystawiała grupa
średniaków, do której należy moja córka. Dzieciaki były przygotowane fanta-

stycznie. Wytworzył się cudowny nastrój,
który udzielił się wszystkim obecnym na
Sali. Po zakończonym występie posypały
się brawa i nikomu nie chciało się wychodzić z sali. Dlatego Pani Małgosia zaproponowała wspólne śpiewanie kolęd, i to
był świetny pomysł. Były również życzenia świąteczne i drobne upominki dla
dzieci. Wszyscy wychodzili z uśmiechami

na twarzach i „ciepełkiem” w sercach.
Mówi mama Radka Rzadkowskiego:
W czwartkowe popołudnie dzieci przedstawiły „Jasełka”. Każdy przedszkolak
mówił z przejęciem swoją kwestię. Widzieliśmy uśmiechnięte buzie pastuszków grzejących się przy ognisku, śpiewające Aniołki, Trzech Króli oraz Maryję
z Józefem. Nie zabrakło także kolęd i poczęstunku dla dzieci. Miło wspominamy
ten dzień, dzięki dzieciom i paniom pracującym w przedszkolu.”
					

Rodzice cały czas trzymali kciuki za dobre występy swoich pociech

Pociągiem z Piechowic
do Czech
Mieszkańcy Piechowic coraz chętniej korzystają z
uruchomionego przed kilkoma miesiącami kolejowego połączenia na trasie Jelenia Góra – Korenov.
Codziennie z Piechowic odjeżdżają dwa składy pociągów o godz. 12.22 i 18.21. Nowoczesny szynobus
przystosowany jest do przewozu rowerów (ważne latem) i można
w nim swobodnie przewozić
narty. Jest to
znakomite rozwiązanie
dla
narciarzy biegowych, którzy
chcą się dostać do Jakuszyc na trasy
biegowe. Można
wyruszyć
z
Piechowic
Na trasie z Piechowic do Jakuszyc są piękne widoki
w południe, a
za oknem szynobusu
wrócić wieczorem. Po drodze czas się nie dłuży, bowiem za oknem
klimatyzowanego pociągu można podziwiać piękną widokowo trasę.
Bilet z Piechowic do Jakuszyc kosztuje 8 zł, a z Jakuszyc do Korenova przez Harrachov - 14 koron (ok. 2 zł).
Można płacić w obu walutach.
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KLUB „MAMY I MALUCHA”
Aż miło popatrzeć, kiedy w naszych
niewielkich Piechowicach przybywa
małych obywateli. Na wspólnych spacerach ze swoimi mamami wożeni są w
kolorowych limuzynach. Mamy dumnie spacerują po miasteczku, ciesząc
się z każdej minuty spędzonej z dzieckiem. Starsze dzieci chodzą do przedszkola, ale nie wszystkie, bo czasami
brakuje dla nich miejsc – to niestety
jest nasz odwieczny problem.
Kochane Mamy niektóre z nas są na
urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a inne są bezrobotne. Wszystkie
mamy cechę wspólną – dzieci. Łączą
nas te małe pocieszne istotki, o które
dbamy jak tylko możemy. Z inicjatywy
grona kilku mam narodził się pomysł
stworzenia Klubu „Mamy i Malucha”
w naszym mieście. Z pomocą w jego
utworzeniu chcemy zwrócić się do,
przyjaźnie nastawionego do tego pomysłu, nowego Burmistrza Miasta Pana
Witolda Rudolfa oraz Piechowickiego
Ośrodka Kultury i organizacji pozarządowych.
Co mamy na myśli mówiąc Klub
„Mamy i Malucha’’. Otóż: jest to miejsce,

gdzie My – wszystkie mamusie, tatusiowie oraz nasze dzieci będziemy mogli się spotykać, porozmawiać na ważne i mniej ważne nurtujące nas tematy.
Wspaniałym uzupełnieniem byłoby zaproszenie do Klubu pediatry, psychologa, radcy prawnego czy też innych gości. A wszystko po to, by specjaliści odpowiedzieli na nurtujące nas pytania i
problemy.
Ponadto będziemy mogli podzielić
się swoimi doświadczeniami w wychowaniu pociech, wymienić ubraniami
po dzieciach, a nasze maluszki mogłyby się w tym czasie wspólnie pobawić
zamiast nudzić się same w domu.
Klub „Mamy i Malucha” mógłby działać na takiej zasadzie, że każdy rodzic
opiekuje się swoim dzieckiem i jest w
pełni za nie odpowiedzialny. Stworzymy odpowiedni program zabaw i zajęć
dla naszych kochanych dzieciaczków.
Chciałabym, aby czas, który samotnie
spędzamy z dziećmi w domu, mógł
być spędzany razem, w innej fajniejszej
i bardziej urozmaiconej formie.
W związku z tym, że otwarcie Klubu „Malucha i Mamy” planowałabym

Szkoła cukrzycy w Piechowicach
Od listopada br. w Piechowickim
Ośrodku Kultury działa ”Szkoła Cukrzycy”.

współpracy z Urzędem Miasta Piechowice, Piechowickim Ośrodkiem Kultury i Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków O/Piechowice. Uczestniczy w
Organizatorami działania są NZOZ nich każdorazowo 30-40 osób, które
„M.C. Zahorscy” s. c. i FZPOZ „Porozu- do czerwca 2011 roku będą mogły komienie Zielono- rzystać z fachowej wiedzy i pomocy.
górskie”. Zajęcia Przewodniczącą piechowickiego odz o r g a n i z o w a - działu PSD jest pani Krystyna Kowalik,
ne zostały we która pełni tą funkcję już od 7 lat. W
grudniu br. jej praca i zaangażowanie
zostały uhonorowane Srebrną OdznaTakie statuetki
ką „Zasłużony dla Polskiego Stowarzyotrzymały uczestniczki rajdu
szenia Diabetyków”. Odznaki wręczono
04.12.2010 r w jeleniogórskim
klubie „Relaks”. Na uroczystości obecni byli poseł Marcin
Zawiła i dr nauk med. w dziedzinie diabetologii Małgorzata Wilczyńska, którzy osobiście gratulowali pani Krystynie sukcesów. Jej sukcesem
jest również IV miejsce w I
Rajdzie Pieszym organizowanym w październiku br. przez
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych.
Więcej szczegółów na temat „Szkoły Cukrzycy” pod nr
W każdym spotkaniu uczestniczy 30-40 osób
tel. 75 76 17 201.

na porę wiosenno-letnią, propozycje
związane z jego działalnością i pomoc
w jego utworzeniu są bardzo mile widziane i proszę kierować je do mnie.
Mam nadzieję, że pomysł stworzenia takiego Klubu spodoba się wszystkim mamom i nie tylko…
Katarzyna Szajkowska
szajkowska@op.pl

Remont
w bibliotece

Po remoncie biblioteka będzie wyglądać jak nowa

Od 27 grudnia trwają prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piechowicach. Celem tych
działań jest odnowienie i powiększenie pomieszczeń bibliotecznych.
Inwestycja przewiduje pomalowanie ścian, wymianę oświetlenia, wykładziny oraz drzwi wejściowych. Placówka zakupi także nową ladę biblioteczną, która zwiększy komfort obsługi
czytelników.
W bibliotece powstanie również kącik zabaw dla dzieci. Prace zakończą się
w styczniu.
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Zjeżdżali ze stoku

Maracana nieźle
sobie radzi
Ze zmiennym szczęściem radzą sobie piłkarze Maracany Piechowice w I lidze futsalu. W pierwszym tygodniu
stycznia odnieśli zwycięstwo i zakończyli passę porażek.

KLUB LOGICZ
Stowarzyszenia Piechowice

ZIMOWISKO BRYDśOWE W C
w formie zgrupowania sportow
Termin: 14 – 20 luty 2011 r.
Pełny koszt 700 zł
(istnieje moŜliwość
uzyskania
dofinansowania)
Piechowiccy uczestnicy zawodów,
fot. Daniel
Potkański
W ofercie:

11 stycznia w Karpaczu •odbyły
sięwMistrzostwa
Nauka gry
brydŜa sportowegoPoz doskonaleniem
umiejętności
wiatu w Narciarstwie Alpejskim.
Bardzo dobrze
zaprepod okiem fachowego instruktora.
zentowali się uczniowie Szkoły
Podstawowej
1 w
• Pogramy
równieŜ w szachynr
szybkie
oraz gry wyobraźni (RPG).
Piechowicach.

fot. Gulbin

•

Noclegi w Miejskim Pensjonacie,

Maracana pokonała Łomnicę 4:3 (1:2), a bramki zdobyli:
W klasyfikacji drużynowej zajęli
czwarte
miejsce zarówno
małe
pokoje z łazienkami
wraz z pełnym wyŜywieniem.
Damian Górgul (3) i Paweł Stefanowicz. W grudniu drużyna w kategorii dziewcząt jak i chłopców.
z Piechowic zanotowała dołek. Przegrała trzy kolejne mecze:
Miejsca na podium zajmowali
uczniowie
ze Szklarskiej
• Dojazd
z Jeleniej Góry
oraz ubezpieczenie od NNW
z Lotnikiem Jeżów 1:5 (bramka Górgul), z Gwardią 2:7 (Gór- Poręby i Karpacza.
• MoŜliwość rekreacyjnego spędzania czasu na pobli
gul, Stefanowicz) i z Juniorami Karkonoszy 0:3.
Wyniki uczniów SP1 Piechowice:
Po półmetku rozgrywek Maracana Piechowice zajmowaDziewczęta: 12 m KLUB
– Andrea
Kreutzer, 26 m – Natalia TustaLOGICZNY
ła 11. miejsce w tabeli, ale miała sporą przewagę nad strefą
KLUBsklasyfikowano
LOGICZNY
nowska,
31
m
–
Weronika
Rosiak,
44 zawodStowarzyszenia
Piechowice
zaprasza na:
spadkową. Do końca rozgrywek jeszcze 6 kolejek.
Stowarzyszenia Piechowice zaprasza na:
niczki.
W lidze gra jeszcze kilku zawodników z Piechowic, m.in.
ZIMOWISKO
W CZESKICH
UPICACH
Chłopcy:
5 BRYDśOWE
m – Adam
Batko,
5 m –W
Kacper
Tarnawski,
37
ZIMOWISKO
BRYDśOWE
CZESKICH
UPICACH
bramki Krychy Chadży strzeże piechowicki radny Tomasz
w
formie
zgrupowania
sportowo
–
rekreacyjnego
45 m – Jakub
Liszka,
53 m – Matew formie zgrupowania
sportowo
– rekreacyjnego
Niemiec. Jego drużyna zajmuje obecnie drugie miejsce w m – Kacper Stemplewski,
usz 14
Kozik,
sklasyfikowano
59 zawodników.
tabeli.
Termin:
– 20 luty
2011 r.
Termin: 14 – 20 luty 2011 r.

Pełny koszt 700 zł
Pełny koszt 700 zł
• Atrakcyjny program krajoznawczy wraz ze spotka
(istnieje moŜliwość
(istnieje moŜliwość
uzyskania dofinansowania)
uzyskania dofinansowania)

KLUB LOGICZNY
LOGICZNY
KLUBKLUB
LOGICZNY
Stowarzyszenia
Piechowice zaprasza
na:W ofercie:
W ofercie:

Stowarzyszenia
Piechowice
zaprasza
Stowarzyszenia
Piechowice
zaprasza
na: na:•

Nauka gry w brydŜa sportowego
• Nauka
gry w brydŜa sportowego
z doskonaleniem
umiejętności
z doskonaleniem
umiejętności
pod okiem fachowego
instruktora.
podwokiem
fachowego
• Pogramy równieŜ
szachy
szybkie instruktora.
• Pogramy
równieŜ w szachy szybkie
oraz gry wyobraźni
(RPG).
oraz gry wyobraźni (RPG).

ZIMOWISKO
BRYDśOWE
CZESKICH
UPICACH
ZIMOWISKO
BRYDśOWE
WW
CZESKICH
UPICACH
ZIMOWISKO
BRYDśOWE
W CZESKICH
UPICACH
w
formie
zgrupowania
sportowo
–
rekreacyjnego
w formie
zgrupowania
sportowo
– rekreacyjnego
w formie
zgrupowania
sportowo
– rekreacyjnego
• Noclegi w Miejskim Pensjonacie,
Termin:
202011
lutyr.2011
Termin:
––20
luty
2011r.r.
Termin:
14 – 14
2014luty
Pełny
koszt
700 zł
zł
Pełny
koszt
700
zł700
Pełny
koszt
(istnieje
moŜliwość
(istnieje moŜliwość
(istnieje
moŜliwość
uzyskania
dofinansowania)
uzyskania
dofinansowania)

58
PKO BP

Noclegi w Miejskim Pensjonacie,
małe pokoje• z łazienkami
pokoje z łazienkami
wraz z pełnym małe
wyŜywieniem.
wraz z pełnym wyŜywieniem.

•
•

Dojazd z Jeleniej Góry oraz ubezpieczenie od NNW.
• Dojazd z Jeleniej
Góryczasu
orazna
ubezpieczenie
od NNW.
MoŜliwość rekreacyjnego
spędzania
pobliskich stokach
narciarskich.
• MoŜliwość rekreacyjnego spędzania czasu na pobliskich stokach narciarskich.

•

Atrakcyjny program krajoznawczy wraz ze spotkaniami z czeską młodzieŜą.
• Atrakcyjny program krajoznawczy wraz ze spotkaniami z czeską młodzieŜą.

uzyskania dofinansowania)

W ofercie:
W ofercie:

• gry
Nauka
gry w sportowego
brydŜa sportowego
•WNauka
w brydŜa
ofercie:
z doskonaleniem
umiejętności
z•doskonaleniem
umiejętności
Nauka
gry
w
brydŜa
sportowego
podfachowego
okiem fachowego
instruktora.
pod okiem
instruktora.
z
doskonaleniem
umiejętności
• Pogramy
szachy szybkie
• Pogramy
równieŜrównieŜ
w szachywszybkie
pod
okiem
fachowego
instruktora.
oraz
gry wyobraźni
oraz gry
wyobraźni
(RPG). (RPG).

•

•

Pogramy równieŜ w szachy szybkie

•oraz
Noclegi
w Miejskim
Pensjonacie,
Noclegi
w Miejskim
Pensjonacie,
gry wyobraźni
(RPG).
małezpokoje
z łazienkami
małe pokoje
łazienkami
wraz z pełnym
wyŜywieniem.
wraz z pełnym
wyŜywieniem.

•

Noclegi w Miejskim Pensjonacie,
małe
pokoje
z łazienkami
• zDojazd
z Jeleniej
Góry
oraz ubezpieczenie
od NNW.
• Dojazd
Jeleniej
Góry oraz
ubezpieczenie
od NNW.
z pełnym
wyŜywieniem.
•wraz
MoŜliwość
rekreacyjnego
spędzania
na pobliskich
narciarskich.
• MoŜliwość
rekreacyjnego
spędzania
czasu naczasu
pobliskich
stokach stokach
narciarskich.
•
•

Dojazd z Jeleniej Góry oraz ubezpieczenie od NNW.
MoŜliwość rekreacyjnego spędzania czasu na pobliskich stokach narciarskich.

kontakt KLS Piechowice:
kontakt
Lech Rębisz, tel. 606
28 40KLS
76 Piechowice:
Lech Rębisz,
tel. 606 28 40 76
wpłat za obóz dokonujemy
na konto
wpłat za obóz
dokonujemy na konto
Stowarzyszenia
Piechowice
Stowarzyszenia
58-573 Piechowice, ul. śymierskiego
53 Piechowice
58-573
Piechowice,
śymierskiego 53
PKO BP nr 98 1020 2124
0000
8902 0075ul.
9480
PKO BP nr 98 1020 2124 0000 8902 0075 9480

Obejrzyj : www.stcjh.cz
Obejrzyj : www.stcjh.cz
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Szanowni Państwo,
Wybory samorządowe za nami. Wspólnie dokonaliśmy wyboru na najbliższe cztery lata
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Mieszkańcom Piechowic, którzy tak licznie wzięli udział w Wyborach Samorządowych. Wasza obecność przy urnach (55% frekwencja) nie
była tylko wypełnieniem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim była wyrazem
Waszego zainteresowania i zaangażowania w sprawy Naszego miasta. Dziękuje za zaufanie, jakim Państwo obdarzyliście mnie powierzając mi mandat Radnego Powiatu Jeleniogórskiego.
Państwa głosy, jakie otrzymałem w dniu wyborów to olbrzymie wyróżnienie, ale jednocześnie olbrzymia odpowiedzialność. Uczynię wszystko, aby Waszego zaufania nie zawieźć.
To oczywiste, że w Radzie Powiatu Jeleniogórskiego pracować będę nad tym, co jest
dobre dla wszystkich mieszkańców powiatu, ale jako dla przedstawiciela Naszego miasta, sprawy Piechowic leżeć mi
będą szczególnie na sercu. Deklaruje swoją pomoc we wszelkich inicjatywach służącym mieszkańcom Naszego miasta,
niezależnie od tego, z której strony sali będą pochodzić.
Zapraszam do biura Rady. Będę wdzięczny za każdą informację o tym, czego Nasze miasto potrzebuje i każdy pomysł
jak to uczynić. Życzę wszystkim mieszkańcom Piechowic wszystkiego najlepszego w 2011 roku.
Pozostaję z serdecznością
Ogłoszenie płatne
Rafał Mazur

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Piechowic i Szklarskiej
Poręby za poparcie mojej osoby w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Jeleniogórskiego w kadencji
2010-2014. Dzięki waszym głosom uzyskałem drugi wynik w całym powiecie. Wasze poparcie sprawiło, że zaufaliście mojemu doświadczeniu samorządowemu i zaangażowaniu na rzecz dobra miasta i mieszkańców naszej
Małej Ojczyzny. Zostając radnym przyjmuję na siebie
ważne zadanie, aby działając w strukturach powiatowych starać się, aby nasz region rozwijał się prawidłowo
i przyciągał swoimi walorami turystów i inwestorów.
Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Grzegorz Rybarczyk

Podziękowanie
Urząd Miasta Piechowice

składa serdeczne podziękowania za dostarczenie 2 choinek

Panu Bronisławowi Dąbek
oraz
Panu Piotrowi Serniukowi.

Organizacja kuligów
– Piotr Serniuk tel. 697 577 380

Ogłoszenie płatne

Burmistrz Miasta Piechowice

Ścieżka zdrowia dla dzieci i młodzieży

działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3
ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591
z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr
102 z 2010r. poz.651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice
zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży pod numerem RG-7125/14/10
i RG-7125/1/11.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami RG-72243/1/11.

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski
58-573 PIECHOWICE
ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983, 505 111 529
W parku przy ul. Tysiąclecia pomiędzy Orlikiem a torami kolejowymi ustawiono
tzw. ścieżkę zdrowia. To pięć przyrządów do łatwych ćwiczeń fizycznych dla dzieci
i młodzieży. Przyrządy są dostępne przez całą dobę.

CHŁODNIA, TRUMNY, KRZYŻE,
TABLICZKI, URNY, KREMACJA,
WIEŃCE, WIĄZANKI, TRANSPORT
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PIECHOWICKI OŚRODEK KULTURY

Wszystkiego najlepszego
w całym 2011 Roku
mieszkańcom Piechowic
życzą
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
Rada Miasta

ZAPRASZA
NA WERNISAŻ WYSTAWY

GRAFIKA, PLAKAT
I FOTOGRAFIA
Macieja Lerchera
4 LUTY 2011 r. GODZ.17:00

oraz pracownicy
Urzędu Miasta

WYSTAWA CZYNNA
W DNIACH
4.01.2011-4.03.2011
GALERIA
„CZTERY PORY ROKU”

„TWÓRCZE POKOLENIE”

12 lutego 2011

DZIEŃ
BABCI I DZIADKA

ŚNIEGOBAWA

Wystawa czynna w galerii
„Cztery Pory Roku” w dniach:
20.01.2011-03.02.2011 w godz. 10.00-17.00.
Piechowice, ul. Żymierskiego 53

* dojazd z Piechowic – dworzec PKP : linia nr 15 – godz. 14:14 i 16:18,
* powrót z Michałowic – pętla ul.Sudecka : linia nr 9 – godz. 23:19,

W PIECHOWICKIM OŚRODKU KULTURY

Piechowice – os. Michałowice start o godz. 15.30

15.30 – gry i zabawy oraz kulig dla dzieci
17.00 – koncert grupy Amigos
18.30 – kabaret ADecHaDe (w przerwie
nocne loty lampionów)
20.00 – karnawał na śniegu - dyskoteka
Dodatkowo ogniska i pieczenie kiełbasek
Zapraszamy na plac „ Pod kasztanem” przy
skrzyżowaniu ul. Sudeckiej i ul. Kolonijnej
Organizatorzy
– Piechowicki Ośrodek Kultury
– Urząd Miasta Piechowice

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
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