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w Piechowicach!

Mieszkańcy Piechowic mogą
co jakiś czas obserwować
zapierające dech w piersiach
wschody słońca. Zdjęcie obok
to wspaniała wizytówka naszego
miasta. Jego autorem jest
RAFAŁ KOTYLAK, Piechowiczanin, zajmujący się fotografią.
Szeroko jego pasję przedstawialiśmy w Informatorze
Piechowickim z maja 2013 roku.
Rafał mówił wówczas, że lubi
fotografować krajobrazy, portrety,
architekturę a także zajmuje się
reportażem muzycznym.
Jedno z serii jego zdjęć ze
wschodu słońca w Piechowicach
ukazało się na portalu tvn24.pl
jako ilustracja artykułu o pyle
wulkanicznym. Gratulujemy!

Rada uchwaliła
Na XLVI sesji Rady Miasta Piechowice w dniu
30 stycznia 2014 roku podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała nr 227/XLVI/2014 Rady Miasta
Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice na okres od
01 marca 2014 r. do 28 lutego 2015 r., przedłożonych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bukowcu.
2. Uchwała nr 228/XLVI/2014 Rady Miasta
Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych
(gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogródków działkowych na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice na okres od 01 marca 2014r.
do 28 lutego 2015 r.
3. Uchwała nr 229/XLVI/2014 Rady Miasta
Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie likwidacji nazwy ulicy na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
4. Uchwała nr 230/XLVI/2014 Rady Miasta
Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.
5. Uchwała nr 231/XLVI/2014 Rady Miasta
Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy.
6. Uchwała nr 232/XLVI/2014 Rady Miasta
Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/73/87r. Miejskiej Rady
Narodowej w Piechowicach z dnia 15 października
1987r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie
miasta Piechowice.
7. Uchwała nr 233/XLVI/2014 Rady Miasta
Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr 133/XXVIII/2012 Rady Miasta
Piechowice z dnia 27 września 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów.
8. Uchwała nr 234/XLVI/2014 Rady Miasta
Piechowice z dnia 30 stycznia 2014 roku zmieniająca Uchwałę Nr 141/XXIX/2012 Rady Miasta
Piechowice z dnia 25 października 2012 roku w
sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Piechowice (BIP).
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Mniej zapłacimy za wodę i ścieki od 1 marca 2014r.
Informujemy, że od dnia 01 marca 2014 r. na

terenie Piechowic będą obowiązywać nowe, niższe ceny za wodę i ścieki, ponieważ Rada Miasta
Piechowice w dniu 30 stycznia 2014 r. uchwaliła
nową taryfę i dopłaty do cen wody i ścieków na
okres od 1 marca 2014r. do 28 lutego 2015r.
Na podstawie Uchwały Rady Miasta Piechowice Nr 227/XLVI/2014 z dnia 30.01.2014 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
Cena taryfowa za zbiorowe
dostarczanie wody dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 7,68 zł/m³ (netto) = 8,29 zł
(brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność
gospodarcza - 7,68 zł/m³ (netto) = 8,29 zł
(brutto)
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków
działkowych - 7,68 zł/m³ (netto) = 8,29 zł (brutto)
Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 14,13 zł/m³ (netto) = 15,26 zł
(brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność
gospodarcza - 14,13 zł/m³ (netto) = 15,26 zł
(brutto)
Uchwałą Nr 228/XLVI/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30.01.2014r. zatwierdzone zostały
dopłaty dla odbiorców usług z zakresu zbiorowe-

go zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
Dopłata do ceny za zbiorowe
dostarczanie wody dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 2,50 zł/m³ (netto) = 2,70 zł
(brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność
gospodarcza - 0,00 zł/m³ (netto) = 0,00 zł
(brutto)
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków
działkowych - 2,50 zł/m³ (netto) = 2,70 zł (brutto)
Dopłata za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 4,65 zł/m³ (netto) = 5,02 zł
(brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność
gospodarcza - 0,00 zł/m³ (netto) = 0,00 zł
(brutto)

Cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków
po dopłacie dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 9,48 zł/m³ (netto) = 10,24 zł
(brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność
gospodarcza - 14,13 zł/m³ (netto) = 15,26 zł
(brutto)
Powyższe ceny obowiązują w okresie
od 1.03.2014 r. do 28.02.2015r.

Halina Leszczyńska-Himik
Inspektor ds. inwestycji
i zamówień publicznych

W związku z powyższym odbiorców usług obowiązywać będą następujące ceny:
Cena za zbiorowe dostarczanie wody po
dopłacie dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 5,18 zł/m³ (netto) = 5,59 zł
(brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 7,68 zł/m³ (netto) = 8,29
zł (brutto)
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków
działkowych - 5,18 zł/m³ (netto) = 5,59 zł (brutto)

Turystyka - wspólne zyski
W dniu 19 lutego w kawiarni Kryształowa w
Hucie „Julia” odbyło się spotkanie z gestorami z
terenu Gminy Miejskiej Piechowice pn.”Turystyka – wspólne zyski”. Inicjatorami spotkania była
Huta „Julia” w Piechowicach oraz firma Grabek
Promotion. W przygotowanej przez hutę prezentacji przedstawione zostały dotychczasowe
przedsięwzięcia „Julii” a także planowane działania, takie jak: utworzenie ścieżki edukacyjnej,
zmiana estetyki zewnętrznej zakładu, warsztaty
dla młodzieży i dorosłych, dmuchanie szklanej
kuli i inne. Pokrótce przedstawiono również terminarz imprez, które odbywać się będą w poszczególnych miesiącach 2014 roku w hucie i na
terenie Gminy. Ciekawą zapowiedzią są obchody
rocznicy 125 lat ukończenia budowy huty przez
F. Heckerta, Dni Otwarte dla Mieszkańców Pie-

chowic oraz „Dolny Śląsk za pół ceny” – akcja
promocyjna Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. O dokładnych datach informować będziemy
Państwa w kolejnych wydaniach Informatora.
Gestorzy zaproszeni zostali do współpracy
z hutą poprzez: wspólne akcje promocyjne na
facebooku, pozostawienie ulotek, ekspozycji
i plakatów, wspólny mailing, informowanie zwiedzających o obiektach hotelowych i gastronomicznych, użyczenie gabloty z eksponatami huty,
ofertę biletów rodzinnych dla gości hotelowych.
Równocześnie możliwość współpracy podczas organizacji imprez rowerowych zaproponował Pan Maciej Grabek z Grabek Promotion – organizator Bike Maratonu, Bike Adventure i wielu
innych przedsięwzięć. Pan Maciej zachęcił zaproszonych gości do podjęcia wspólnych działań

poprzez zaangażowanie miejscowych gestorów,
przedsiębiorców w świadczenie uczestnikom zawodów i ich gościom usług cateringowych i noclegowych.
Założeniem spotkania było zacieśnienie
współpracy zainteresowanych podmiotów i tym
samym podjęcie działań mających na celu zatrzymanie na dłużej turystów, poprzez zaoferowanie im atrakcyjnej i wszechstronnej oferty
turystycznej. Wspólnie ustalono, iż podobne
spotkania odbywać się będą cyklicznie. Kolejne
planowane jest na 13 marca 2014 r.

tekst i zdjęcia: M. Dobrucka
inspektor ds. turystyki,
promocji miasta i sportu
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O przyłączach gazowych
W związku z zainteresowaniem mieszkańców oraz nabywców gminnych
działek pod zabudowę mieszkalną na
Osiedlu Pakoszów w Piechowicach
sprawą istniejącej i projektowanej
infrastruktury gazowej uprzejmie informuję, że Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o. Zakład w Zgorzelcu
udzieliła nam następujących informacji, które mogą naszym Czytelnikom
m.in. przybliżyć procedurę związaną z budową przyłączy gazowych.
1. Na osiedlu Pakoszów znajduje się gazociąg średniego ciśnienia
w sąsiedztwie ulicy Pakoszowskiej
na odcinku od ulicy Polnej do drogi
krajowej nr 3 oraz częściowo wzdłuż
ulicy Polnej.
2. Dalsza rozbudowa sieci gazowej na przedmiotowym terenie jest
możliwa po wystąpieniu do Zakładu
w Zgorzelcu nowych Klientów zainteresowanych przyłączeniem do sieci
gazowej.
3. Zakład nie prowadzi nowych
inwestycji na terenach niezabudowanych, na których nie ma nowych
Klientów zainteresowanych przyłączeniem się do sieci.
4. Prowadzenie inwestycji związanych z budową nowych odcinków

sieci gazowej wymaga każdorazowo
spełnienia warunków technicznych i
ekonomicznych.
5. Koszty opłat przyłączeniowych
ponoszonych przez klientów w przypadku nowego przyłączenia do sieci
gazowej są określone w obowiązującej
Taryfie nr 1 dla usług dystrybucji paliw
gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki
Gazownictwa i wynosi 1920,20 zł/netto
za każde przyłącze gazowe o długości
do 15 m do sieci gazowej. Za każdy
metr przyłącza gazowego powyżej 15
m wnoszona jest przez klienta opłata
zgodnie z zapisem w tabeli stawek i
opłat za przyłączenie zapisanej w Taryfie i wynosi około 77,80 zł za mb.
6. Całość zadania związanego z
doprowadzeniem gazu do nowych
obiektów jest finansowana przez PSG
Sp. z o.o., a płatność przez Klienta za
wybudowanie przyłącza, odbywa się
zawsze po wykonaniu zadania. Koszt
realizacji przyłącza określony jest w
umowie przyłączeniowej podpisanej
z odbiorcą paliwa gazowego przed
wykonaniem przyłącza.
7. W przypadku budynków jednorodzinnych przyłącza gazowe realizowane są do granicy działki budowlanej,

gdzie będzie zamieszczona szafka
z zaworem głównym, gazomierzem
i inną wymaganą armaturą.
8. Realizacja instalacji gazowej
od granicy działki do budynku oraz
wewnątrz budynku zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej
klientów leży w gestii właścicieli budynków i powinna zostać wykonana
przez odpowiednie służby posiadające do tego niezbędne uprawnienia
na koszt zainteresowanego przyłączeniem do sieci gazowej.
9. Na wykonanie przez Klienta wewnętrznej instalacji gazowej (od granicy działki i w budynku) musi on uzyskać wszystkie pozwolenia urzędowe
(m.in. pozwolenie na budowę, opinię
kominiarską).
10. Szczegółowy zakres rzeczowy
oraz parametry techniczne zostaną
określone przez PSG Sp z o.o. w warunkach przyłączenia do sieci gazowej
po wcześniejszym złożeniu do Zakładu
w Zgorzelcu przez Klienta stosownego
wniosku, którego wzór jest dostępny
na stronie internetowej www.psgaz.pl.

R. Hryniewicz
Specjalista ds. infrastruktury
komunalnej
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Ile kosztowało
oświetlenie?
W związku z zainteresowaniem mieszkańców Piechowic
sprawą
wydłużonego okresu
świątecznego oświetlenia ulicznego miasta, uprzejmie informuję,
że idąc za przykładem naszych
sąsiednich miast np. Szklarskiej
Poręby, Karpacza, w których
oświetlenie świąteczne funkcjonuje do końca ferii zimowych
w celu uatrakcyjnienia mieszkańcom i przebywającym również w
naszej miejscowości turystom postanowiłem przedłużyć okres świątecznej iluminacji. Z dokonanych
wyliczeń wynika, że koszt potrzebnej energii na oświetlenie latarenek
z choineczkami przy ul. Żymierskiego wynosił ok. 3 zł dziennie.
Ze względu na brak warunków
zimowych w tym roku, oświetlenie świąteczne zostało wyłączone
w dniu 17 lutego br.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Gminne Centrum Wsparcia
W dniu 10.02.2014r. w Urzędzie Miasta w Piechowicach odbyło się pierwsze z cyklu spotkań informacyjnych projektu „Symbioza JST i NGO”. W spotkaniu udział wzięli m.in. Burmistrz Miasta Piechowice Pan Witold Rudolf,
Sekretarz Miasta Pani Iwona Sobaś- Łużniak oraz przedstawiciele jednostek
podległych i organizacji pozarządowych. Zaprezentowano ofertę projektu,
w ramach którego w Piechowicach powstało Gminne Centrum Wsparcia oferujące wsparcie doradcze, informacyjne i promocyjne. W Centrum pomocy
udzielać będzie specjalista ds. organizacji pozarządowych.
Punkt doradczy działa w Urzędzie Miasta Piechowice – ul. Żymierskiego 49 pok. nr 3a, 58-573 Piechowice, telefony kontaktowe do doradców:
791987679, 510380667. Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań.
Na spotkanie indywidualne zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także aktywnych mieszkańców Piechowic, w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki od 10.00-14.00.
Równolegle uruchomiony zostanie portal samorządowo-obywatelski, który będzie miał za zadanie ułatwienie obywatelom i organizacjom uczestnictwo w życiu publicznym, a samorządom ułatwi kontakt z mieszkańcami i organizacjami. Na portalu zamieszczone zostanie: forum obywatelskie, relacje
z sesji rad miast i gmin, publikacje informacji nt. planów działań i sprawozdań
z realizowanych w ramach oferty na wykonanie zadania publicznego. Portal
będzie służył jako jedno z narzędzi konsultacyjnych.
W celu przybliżenia możliwości realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych i niefinansowych zorganizujemy :
• Szkolenia na temat ogólnych zasad organizacji konkursów, zapisy o pożyczkach, gwarancjach dla NGO.
• Szkolenie (dla przedst. NGO) w zakresie: pozyskiwanie środków na działalność z budżetu gminy i innych funduszy, warsztat z wypełniania ofert na
zadania publiczne, aspekty formalno-prawne funkcjonowania NGO i współpracy z JST.
Spotkanie na rzecz NGO w zakresie wypełniania oferty na zadania publiczne. Zorganizujemy:
• Spotkanie nt. inicjatyw lokalnych.
• Spotkanie dla grup nieformalnych, umożliwiające integrację grup obywatelskich i zwiększenie ich wpływu na wydarzenia w gminie.
• Piknik organizacji pozarządowych, na którym organizacje będą mogły
zaprezentować się przed lokalną społecznością i zapoznać się nawzajem, co
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wpłynie na wzrost poczucia wspólnoty.
Planujemy także ponowne spotkanie przedstawicieli samorządu i organizacji
pozarządowych, o którego terminie będziemy informować na bieżąco.

Martyna Sajnog-Klementowska
Doradca w Lokalnym Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych w Jeleniej Górze
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Żołnierze wyklęci
Polska była wielka, po Jagiellonach, prawie od morza do morza, potem coraz mniejsza,
aż zginęła na sto dwadzieścia trzy lata. Po zaborach odrodziła się nowa
Najjaśniejsza Rzeczpospolita, już nie szlachecka ale ciągle z szlachetnym duchem narodowego sumienia.
Polacy w bardzo trudnych porozbiorowych
warunkach scalili terytorium, ustanowili administrację i w krótkim dwudziestoleciu wybudowali
port Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy, oraz
zdołali przeciwstawić się gospodarczo Niemcom.
Odrodzona Polska prowadziła niezależną politykę zagraniczną i u zarania swej niepodległości
odparła, Cudem nad Wisłą, marsz sowiecki do
Europy zachodniej. Socjalistyczni sąsiedzi, najpierw ten zachodni, a następnie ten wschodni,
zapragnęli usocjalistycznić całą Europę.
W II Wojnie Światowej Rzeczpospolitą, za którą ginęli najlepsi synowie i córki, sojusznicy nasi
z wrogim Stalinem zdradzili głównie w Jałcie.
Okupacja sowiecka przy pomocy polskich
komunistów i zdradzieckich renegatów opanowała Polskę. Naczalnyj Kamitiet Wnutriennych
Dieł przy pomocy Urzędu Bezpieczeństwa
a później Służby Bezpieczeństwa poprzez „resortowe dzieci” wmawiają po dziś dzień polskiemu społeczeństwu, że armia czerwona wyzwoliła nas i, że czcić nieustannie należy pomnikami
wdzięczności naszą uzyskaną wolność. Zdrowe
siły polityczne, jak i ogół Polaków nie akceptował sowieckich porządków. Sowieci podstępnie
rozbroili partyzanckie oddziały Armii Krajowej na
kresach wschodnich, a następnie niszczyli siły
polityczne czego przykładem jest tzw. proces
szesnastu. Nasi zachodni sojusznicy nawet nie
protestowali. Klimat tych dni oddaje wiersz naszego poety Kazimierza Wierzyńskiego:
Na proces moskiewski
Oskarżajcie nas wszystkich, nie tylko szesnastu,
Sądźcie poległych w grobie, to też winowajcy,

Sądźcie szkielet, co z wojny pozostał miastu,
Gdy wyście jeszcze z diabłem kumali się, zdrajcy.
Oskarżcie także wolność, nieznane wam słowo,
Ten odwieczny zabobon, co zawsze nas dzieli,
Cały kraj polski weźcie, zamknijcie go w celi
I wprowadźcie pod sztykiem na salę sądową.
I choć wyrok spiszecie w ciemnicach swych
na dnie
By w kremlińskiej go potem ujawnić asyście,
Jeszcze ten, kto jest wolny, bez trudu odgadnie,
Że zbrodniarze w tej sali nie my, ale wyście.
My przyjmiemy wasz werdykt. Nie zdoła nas
zwieść
Polska pamięć i długie pokoleń wspomnienia,
Bo cokolwiek się stanie, jak świat się pozmienia,
Niezmienna wasza przemoc i gwałt i nienawiść.
Lecz kto wolny, a myśli, że z oczu odpędzi
Upiora waszych jaskiń, bagienny wasz opar;
Błądzi, bo moskiewskiego świat uląkł się sędzi,
Wolnych w walce opuścił, ciemięzcę ich poparł.
I osądził się hańbą i skazał sam siebie,
Uciekłszy od rozumu, szaleńczy trybunał,
I z diabłem się na polskich mogiłach pokumał
I potępiony będzie na ziemi i niebie.
Na wskutek powszechnych represji wobec
polskiego narodu władz okupacyjnych i wywożenie rozbrajanych partyzantów na wschód gen.
Leopold Okulicki rozkazem z dnia 19 stycznia
1945 roku rozwiązał Armię Krajową zwalniając
żołnierzy od złożonej przysięgi. Represje okupanta trwały jednak dalej aż do śmierci Bieruta
w 1956 roku. Był to okres zohydzania żołnierzy
AK poprzez m.in. plakaty: „AK- zapluty karzeł
reakcji”, ”AK-faszystowscy pomocnicy Hitlera”.
Po ogłaszanych kolejnych amnestiach ujawnia-

Strażacki Mikołaj

Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz dzieci Strażaków OSP Piechowice
w dniu 15.02.2014 r. mieli okazję spotkać się ze
Świętym Mikołajem.
Mikołaj trochę był zapracowany w grudniu,
a w styczniu rozliczał się ze sponsorami, więc
spotkanie odbyło się dopiero w lutym. Mikołaj
wraz z dziećmi tańczył i bawił się w rytmie muzyki Druha Marka Fligera. Następnie Mikołaj
wysłuchał przygotowane przez dzieci wiersze,

piosenki i pokazy artystycznej akrobatyki oraz
rozdał prezenty.
Kolejnym punktem programu był wyjazd
Członków MDP do Szklarskiej Poręby na wystawę Lego na zaproszenie właściciela wystawy
i wielkiego fana klocków Lego Cezarego Siwek
autokarem sponsorowanym przez właściciela
Ro-Co Car Service Pana Roberta Kościuka.
Pan Cezary Siwek wraz z rodziną już od ponad 30 lat kolekcjonuje klocki Lego. Wystawa ta

jących się żołnierzy aresztowano, byli torturowani i skazywani na więzienie a często stawali
się śmiertelnymi ofiarami sfingowanych procesów sądowych. Sędziowie, UB-ecy i wiodący
politycy wywodzili się często z narodowości żydowskiej. Polakom trudno było wobec takiej rzeczywistości popierać tak organizowane państwo
polskie, dlatego tak długo mogli sie ukrywać
żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, Wolniści
i Niezawisłości i wiele innych nieskoordynowanych organizacyjnie oddziałów. Dzisiaj tych
bohaterskich żołnierzy nazywamy żołnierzami
wyklętymi. Ostatni z nich sierż. Józef Franczak
ps. „Lalek” zginął zastrzelony w okrążeniu przez
SB i milicję 21 października 1963 r. w Majdanie
Kozicach na lubelszczyźnie. Dla przybliżenia tej
tematyki spośród wielu pozycji książkowych poleciłbym: opracowanie Marty Markowskiej wydane przez Ośrodek Karta „Wyklęci, podziemie
zbrojne 1944-1963” oraz szersze opracowanie
Joanny Wieliczki-Szarkowej wydane przez AA
s.c. Kraków „Żołnierze wyklęci, Niezłomni bohaterowie”. Poleciłbym też wiele haseł zawartych
w Encyklopedii Białych Plam wydanej przez
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom
2000r.
Ponadto zachęcam do wzięcia udziału w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Jeleniej Górze w dniu 2 marca (niedziela). Może po poszerzeniu wiedzy na ten temat
i po doświadczeniu obchodów jeleniogórskich,
w przyszłym roku zorganizujemy takie obchody
i u nas w Piechowicach. Być może, że bardziej
patriotyczna postawa Piechowiczan pozwoliłaby
na wyzwolenie się spod przypisanych nam nazw
ulic takich jak: Świerczewskiego, Żymierskiego,
Zawadzkiego i innych, na których szkoda papieru
a co dopiero napisu na szlachetnej tablicy nazwy
ulicy Naszego Miasta.

Edward Wryszcz

jest zwieńczeniem jego pasji. Wystawa zachwyciła członków MDP, którzy mogli na własne oczy
zobaczyć wiele największych kolekcjonerskich
modeli osadzonych w tak zwane światy tematyczne.
Zwiedzając wystawę zobaczyliśmy: Wieżę
Eiffla, Pałac Taj Mahal, most Tower Bridge, ruchome karuzele, jeżdżące po torach pociągi,
mnóstwo pięknych unikalnych kamienic, kościół,
ratusz, lotnisko z rzadkim modelem Boeinga,
port, budowa i inne motywy miejskie.
Należy zauważyć, że lutowe spotkanie mikołajkowe w OSP Piechowice odbyło się pierwszy
raz po wieloletniej przerwie.
Prezes OSP Piechowice Pan Waldemar Wojtaś zaczął odbudowywać relacje z dziećmi poprzez powołanie w zeszłym roku młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej. W tym roku zaczynamy
tradycję corocznych spotkań mikołajkowych.
W planach OSP Piechowice są dalsze działania aktywizujące dzieci i młodzież, aby wyciągnąć dzieci z domu sprzed komputera, zainteresować innymi formami spędzania czasu, które
my pamiętamy z dziecięcych lat.
Prezes OSP Piechowice sformułował
misję aktywizacji dzieci przez naszą OSP,
krótko ale treściwie: „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej,
a w szczególności w środowisku dziecięcym
i młodzieżowym, a także szkolenia i podnoszenie umiejętności poprzez spotkania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej”.

Członek OSP Piechowice
Druh Marcin Wylegała
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Zasady zwrotu podatku akcyzowego
od zakupionego paliwa rolniczego w 2014 r.
Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część
pieniędzy wydanych na olej napędowy używany
do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.
W terminie od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014
r. - należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od
miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód
zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia
2013 r. do 31 stycznia 2014 r., lub w terminie od
1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014 r. - należy
złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca
położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT
(lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu
oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2014 r. do
31 lipca 2014 r. w ramach limitu zwrotu podatku
określonego na 2014r.
Limit zwrotu podatku w 2014 r. wynosić będzie: 81,70 zł x liczba ha użytków rolnych.
Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2014
roku.
1. W 2014 r. producent rolny może składać
do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów
będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego
producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystanego do produkcji
rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na
2014 r., w dwóch terminach, tj.
od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego
wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji
rolnej w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
od 1 sierpnia 2014 r. do 1 września 2014r.

producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami)
potwierdzającymi zakup oleju napędowego do
produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do
31 lipca 2014 r.
2. Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
3. Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar
gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów
i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o
powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
4. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot
podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
5. W przypadku, gdy producent rolny podlega
wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we
wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer
z tego rejestru.
6. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony
w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 789)
i jest również dostępny na stronach internetowych
urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków
doradztwa rolniczego oraz Ministerstwa Rolnic-

Koło nr 9 PZERiI  informuje
http://pzerii.jgora.pl/aktualnosci/ to adres strony internetowej Oddziału Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze, na której znajdziemy aktualne i ważne informacje dla Seniorów naszego regionu, m.in.
• Z powodu rezygnacji dużej ilości zainteresowanych osób została
odwołana wycieczka na Krym. Proponujemy w tym samym terminie tj.
11.05. 2014 r – 20.05. 2014 r. wycieczkę „BIAŁE NOCE” na trasie: Ryga,
Tallin, Helsinki, Sankt Petersburg, Wilno. Koszt wycieczki 2 600,00 zł.
Szczegóły w biurze Zarządu Jelenia Góra ul. Prusa 8 od wtorku do
piątku, w godzinach 9:00 – 12:30
• W każdy wtorek, począwszy od 4 lutego 2014 r. w godzinach od
10.00 do 12.00 członkowie koła mogą skorzystać z bezpłatnych porad
prawnych . Chęć skorzystania z porady należy zgłosić z wyprzedzeniem w biurze Zarządu przy ul. Prusa 8 w Jeleniej Górze od wtorku do
piątku w godzinach od 9:00 do 12:30 tel. 75 221 61
• W planie pracy naszego koła na rok 2014 oprócz kontynuacji
wszystkich działań z roku ubiegłego znalazły się nowe propozycje,
a wśród nich dwie wycieczki (wiosenna i jesienna) szlakiem Pałaców
i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Poprzedzi je prezentacja przygotowana przez Piechowicki Ośrodek Kultury, która odbędzie się 26 lutego
o godz. 12.00 w Sali POK. Termin wycieczki wiosennej: 24 maja 2014r.,
zwiedzać będziemy pałac i park w Bukowcu oraz dwa pałace w Staniszowie. Szczegóły dot. zapisów na w/w wycieczkę podane zostaną
w marcu.

Zarząd koła nr 9

twa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także
udostępniony w urzędach gmin do kopiowania.
7. Faktura powinna spełniać wymogi określone
w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,
z późn. zm.). Kwotę zwrotu podatku akcyzowego
ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego
zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej
z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22
listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na
1 litr oleju w 2014 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1408),
z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na
1 litr oleju napędowego (0,95 zł/l), liczby 86 oraz
powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego,
wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako
użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia
się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej innej
niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów
o podatku rolnym.
8. Wójt, burmistrz (lub prezydent miasta) wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku
akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia
wniosku.
9. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
1 - 30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia
wniosku w pierwszym terminie,
1 - 31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie
Banku albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

źródło: www.minrol.gov.pl

Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz
art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr
102 z 2010r. poz.651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerami
RG.6840.1.3.2014 i RG.6840.1.4.2014.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem
RG.6845.2.2014.”
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ul. Zawadzkiego 2a 58-573 Piechowice
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XXIII Rocznica
Klubu Abstynenta ,,EDEN”
15 lutego miała miejsce kolejna, już XXIII, Rocznica założenia Klubu Abstynenta „EDEN”. Spotkanie to było wyjątkowe,
nie tylko ze względu na świętowanie i wspaniałą uroczystość,
ale również z powodu zmian personalnych w Klubie. Pana
Jana Czyża, długoletniego prezesa, zastąpił Pan Józef Góral. Obu Panom życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym,
a nowemu Panu prezesowi wiele zapału w działaniach na rzecz
„EDEN-u”. Integracyjne Spotkanie Klubów Abstynenckich połączone z XXIII Rocznicą Powstania Klubu Abstynenta ,,EDEN”
odbyło się dzięki dużemu zaangażowaniu całej społeczności
klubowej oraz przychylności Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piechowicach, przy wsparciu finansowym Miejskiej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Piechowicach. Na uroczystości tłumnie zjawili się przyjaciele klubowiczów z województwa dolnośląskiego, z Klubów
Abstynenckich oraz Grup Trzeźwościowych: Szklarska Poręba,
Strzegom, Bolesławiec, Lubań, Jelenia Góra, Legnica, Świerzawa, Złotoryja, Świdnica, Wałbrzych, Kowary, Miłków, Lubomierz,
Podgórzyn, Karpacz, Jawor, Kopaniec i Świeradów Zdrój. Gośćmi specjalnymi byli: Pan Burmistrza Piechowic Witold Rudolf,
Pani Dyrektor P.O.K’u Pani Anna Kalisz, Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pani Krystyna
Chmura, Pełnomocnik Burmistrza Pani Elżbieta Tokarek i poprzednia Pełnomocnik Burmistrza Pani Wiesława Rak, której
podziękowano za okazane serce i współpracę.

•
•
•
Wsparcie finansowe udzielone przez Miejską Komisję ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sponsorów
pozwoliło poczęstować przybyłych gości i przyjaciół ciastem,
kawą, herbatą i napojami oraz zorganizować loteryjkę fantową,
z której dochód przeznaczono na opłatę zespołu muzycznego,
który grał i bawił wszystkich do późnych godzin nocnych. Wspólne działania z Ochotniczą Strażą Pożarną, Miejską Komisją ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urzędem Miasta
Piechowice kolejny raz zaowocowały pięknym przeżyciem dla
wielu trzeźwych ludzi, licznie przybyłych na uroczystość. Organizatorzy szacują, iż wspólnie bawiło się około 150 osób.
Uczestnicy spotkania serdecznie dziękują Sponsorom XXIII
Rocznicy Klubu Abstynenta ,,EDEN” :
• Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Krzysztofowi i Jadwidze Woldan - Szklarska Poręba
• Ryszardowi Siwekowi - Mysłakowice
• Arkadiuszowi Urbanowicz - Szklarska Poręba
• Mariuszowi Zdziechowi - Piechowice
• Anettci Jahn - Szklarska Poręba
• Dariuszowi Grafowi - Szklarska Poręba
• Małgorzacie Kacy - Szklarska Poręba
• Firmie ,,Vit Bis” - Złotoryja
• Ewie i Bogdanowi Mateuszów - Piechowice
• Barbarze Hasiec - Piechowice
• Urszuli i Janowi Klejpsom - Piechowice
• Małgorzacie Tobiasz - Szklarska Poręba
• Firmie Jelenia-Plast - Jelenia Góra
Szczególne podziękowanie dla Zarządu OSP- Piechowice
za udostępnienie sali.

Elżbieta Tokarek

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Piechowice

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Piechowicki Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza na:
• wystawę wielościanów „Piękno symetrii”
autorstwa Adama Stolickiego.
Wystawa w galerii „Cztery Pory Roku
czynna od 14 marca 2014r. w godzinach 10.00-17.00.
• spotkanie edukacyjne dla dorosłych   
pt. „Zamki i pałace polsko- czeskiego pogranicza”
w dniu 26 lutego 2014r. o godz. 12.00 na sali widowiskowej POK.

1% dla harcerzy

Zachęcamy Państwa do przekazania jednego procenta na rzecz drużyny i gromady działających na terenie miasta Piechowice. Przekazane przez Państwa pieniądze pozwalają na uatrakcyjnienie zajęć, w których udział biorą dzieci
Pieniądze z akcji 1% zostaną przekazane na:
• wyjazdy, w tym biwaki i obozy harcerskie członków drużyny (zwłaszcza harcerzy z biedniejszych lub wielodzietnych rodzin),
• zakup materiałów biurowych i programowych niezbędnych do działania drużyny (kredki, kartki, klej, nożyczki, itd.),
• zakup sprzętu z którego korzystają członkowie drużyn.
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Łukiem nakręceni
Ten rok rozpoczęli wyśmienicie.
Z mistrzostw Dolnego Śląska w Legnicy (26 stycznia)
przywieźli garść
medali.
Daniel
zdobył złoto indywidualnie oraz
drużynowo (Bobry
Jelenia Góra). Wacławscy
zdobyli
srebro w mikście
(Daniel występował z Anią). Ania
indywidualnie zajęła trzecie miejsce.
- Strzelałem jak
nakręcony – przyDaniel (drugi z lewej wśród siedzących) i Ania (obok) Wacławscy
znaje Daniel. W
po niezwykle udanych mistrzostwach Dolnego Śląska w Legnicy.
drodze po medal
wyeliminował kilku
Im dłużej Daniel i Ania trenują łucznictwo, tym
mistrzów Polski.
bardziej ten sport im się podoba. Bardzo chwalą
Obiecująco wypadli także w Ogólnopolskich
sobie atmosferę na zawodach. - Jest rywalizacja,
Halowych Zawodach Kontrolnych w Głuchołaale nie ma zawiści. Nawet rywale potrafią sobie
zach. Daniel zajął indywidualnie drugie miejsce.
podpowiadać – mówi Daniel. - Kiedy człowiek
Przegrał tylko z niezwykle utytułowanym łucznikiem Mariuszem Szemiotem. Walka była zacięta strzela, to trzeba się wyłączyć, skoncentrować.
Ale siłą rzeczy do uszu dobiegają rozmowy z tyłu.
a w kluczowym strzale obaj trafili w dziesiątkę.
Na jednych zawodach oddawał strzał za strzaTyle, że strzała Mariusza była bliżej środka i dlałem. - W pewnym momencie słyszę: spokojnie, nie
tego to on cieszył się ze zwycięstwa.
śpiesz się – mówi. Podpowiadał mu inny zawodnik.
Ania na tych zawodach była czwarta. Nie jest
- On widział, że potrzebuję odrobinę uspokojenia.
z siebie zadowolona, gdyż konkurencja wśród
Posłuchałem go i łupałem dziesiątkę za dziesiątką.
kobiet była niewielka. - Mogłam postarać się leŁucznictwo bloczkowe wciągnęło ich do tego
piej, ale to nie był mój dzień – mówi.
stopnia, że chcą trenować i poprawiać swoje wyUdział w takich zawodach wymaga dobreniki. Daniel ogląda w internecie filmy ze strzelań
go przygotowania i wytrenowania. Strzelanie
zawodników ze światowej czołówki. Patrzy na
odbywa się z odległości 18 metrów od tarczy.
ustawienie rąk, nóg, łuku. - Każdy szczegół ma
Dziesiątka ma wielkość monety 20 groszowej.
znaczenie – mówi. Regularnie pływa, by wyćwiNajpierw są 4 serie po 30 strzałów (łącznie 120
czyć mięśnie, potrzebne w łucznictwie. I zapowiastrzałów), później zawodnicy rywalizują dwójkada, że za kilka lat chce dołączyć do europejskiej
mi w play offach (liczba rund uzależniona jest od
trzydziestki zawodników. Tego mu życzymy!
liczby uczestników) do 6 zdobytych punktów (minimum 18 strzałów w każdej rundzie).
Robert Zapora

Fot. Archiwum Bobrów Jelenia Góra

Chcieli tylko postrzelać w ogródku przed domem. Łucznictwo spodobało się im do tego stopnia, że trenują je regularnie. I zdobywają medale
z ogólnopolskich zawodów.
- Kilka lat temu byliśmy na wakacjach i mieliśmy styczność z łucznictwem. Bardzo nam się
wtedy to spodobało – opowiadają Daniel i Ania
Wacławscy, mieszkańcy Piechowic.
Przełom nastąpił dwa lata temu. Wybierali się
na wakacje na Kretę. - Przygotowania do wylotu przebiegały w porządku, ale biuro, z którym
jechaliśmy, zapomniało nas poinformować, że
zmieniła się godzina wylotu – opowiada Ania. Wylot był z Katowic a o tym, że samolot odleciał
wcześniej dowiedzieliśmy się, kiedy byliśmy na
lotnisku.
Wtedy postanowili, że w końcu zrealizują odkładaną na później pasję. Daniel kupił łuk bloczkowy, chińskiej produkcji. - To był słaby sprzęt
– wspomina dzisiaj. Później trafili na trening jeleniogórskich Bobrów, poznali trenera Henryka
Chemicza (został on trenerem roku w niedanym
plebiscycie Nowin Jeleniogórskich). Coraz częściej jeździli na treningi na Złotniczą. W doborze
sprzętu Danielowi doradzał doświadczony zawodnik Ryszard Zygmunt. Zdecydowali się na
łuki bloczkowe. - Są trochę łatwiejsze w opanowaniu dla początkujących – przyznaje Daniel. Łucznictwo bloczkowe dynamicznie się rozwija,
ten sport uprawia coraz więcej ludzi.
- Początkowo myśleliśmy, żeby kupić sprzęt do
ogródka, by postrzelać sobie przed domem. Ale w
końcu zapisaliśmy się do sekcji! - mówi Ania.
Zaopatrzyli się w odpowiedni sprzęt i trenują
trzy razy w tygodniu. W maju ubiegłego roku Daniel wystartował w pierwszych zawodach, w Krakowie. - Byłem ósmy i szczęśliwy, że nie ostatni
– mówi z uśmiechem. - Startowała tam światowa
czołówka, Ukraińcy, m.in. wicemistrz świata.
Pierwszy sezon zakończyli obiecująco jak
na nowicjuszy. Ania zajęła 7. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Polski. Daniel był na
26.miejscu, ale wśród mężczyzn konkurencja
była o wiele większa.

Gospodarka odpadami na świecie (cz. 1)
W najbliższych numerach IP chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka rozwiązań
dotyczących odpadów komunalnych, stosowanych w różnych krajach na świecie.
Czechy
System gospodarowania odpadami w Czechach
w dużym stopniu przypomina rozwiązanie, które
obowiązuje w Polsce. Zarządzanie odpadami należy tu bowiem do zadań gmin, które mogą się zrzeszać w ramach związków międzygminnych. Gminy
nakładają na mieszkańców opłaty związane z budową i utrzymaniem infrastruktury niezbędnej do prawidłowego zagospodarowywania odpadów komunalnych – w tym również budowlanych oraz frakcji
uznawanych za niebezpieczne, w drodze uchwały
określają zasady ich odbioru, sortowania oraz
unieszkodliwiania. Również do kompetencji władz
lokalnych należy wybór podmiotów gospodarczych,
które będą zajmowały się odbiorem odpadów od
mieszkańców, ich sortowaniem oraz utylizacją.
Włochy
We Włoszech obowiązek segregowania odpadów został wprowadzony w 1997 roku. Podobnie
jak w Polsce o organizacji i działaniu systemu decydują tam gminy, które ustalają jak segregować

odpady. Najczęściej dzieli się je na papier, plastik,
szkło, metal oraz odpady zmieszane. Pozostałe
odpady są przekazywane do działających w danym
regionie centrów zbiórki odpadów. W pierwszym
okresie funkcjonowania systemu posegregowane
odpady zbierano do dużych kontenerów umieszczonych na ulicach w wybranych częściach miast.
Obecnie coraz częściej popularne staje się odbieranie posegregowanych odpadów bezpośrednio z
nieruchomości. Pojemniki z odpadami muszą być
wystawione w dniu zbiórki na ulicę. System zagospodarowywania odpadów jest finansowany z
opłat które wnoszą Włosi w gminach.

Szwecja
Szwedzki system gospodarki odpadami wydaje
się być jednym z najlepiej zarządzanych na świecie,
bowiem za cel stawia sobie maksymalizację korzyści dla społeczeństwa i środowiska. Podstawowym
założeniem szwedzkiego modelu gospodarki odpadami jest upatrywanie w odpadach źródła surowców
lub energii. Wszystkie podmioty, zaangażowane w

powstawanie odpadów, biorą udział także w ich
usuwaniu – są to więc nie tylko gminy i konsumenci, lecz również i producenci wyrobów. Kluczowym
punktem jest tu podział odpowiedzialności: gminy
odpowiadają za odpady powstałe w gospodarstwach domowych, producenci odpowiadają za
swoje wyroby (w tym za ich utylizację po okresie
używania), a przedsiębiorstwa za odpady związane
z ich działalnością. Natomiast mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów i stosowania się do
rozporządzeń danej gminy.

Dania
Zarządzanie odpadami należy do kompetencji
władz lokalnych. Zadaniem gmin jest odbiór odpadów od mieszkańców oraz ich właściwe zagospodarowanie, a także budowa oraz utrzymanie
sortowni i spalarni, gdzie trafia zdecydowana większość powstałych w Danii odpadów. Jedynie 1%
odpadów jest kierowany na składowiska odpadów.
System obejmuje wszystkich mieszkańców. Ponoszą oni jednakowe opłaty z tytułu gospodarowania
odpadami, które są im doliczane do podatku od
nieruchomości.

Dorota Piróg
Insp. ds. gospodarowania odpadami
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Ś M I E C I O W E A B C . . . (2)
I
M
L

jak... instalacja do przetwarzania
odpadów komunalnych
Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych
to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej
do przyjmowania i przetwarzania odpadów z
obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120
000 mieszkańców, spełniający wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub technologii
zapewniający termiczne, mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów oraz przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów
zielonych i innych bioodpadów, a także składowanie odpadów powstających w procesie
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat.

J

jak... jednorazowe pieluchy
i inne artykuły higieniczne
Odpady, których bezwzględnie nie można umieszczać w
„gniazdach” w pojemnikach niebieskich na papier. Są to odpady komunalne
zmieszane.

K

jak... kompostowanie
Kompostowanie – naturalna metoda unieszkodliwiania i
zagospodarowania
odpadów,
polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy –
bakterie tlenowe, nicienie itp. Jest to proces
przetwarzania substancji w kontrolowanych
warunkach w obecności tlenu (powietrza),
w odpowiedniej temperaturze i wilgotności. Zamiast pozwalać naturze na powolny
rozkład biomasy, kompostowanie zapewnia
optymalne środowisko, w którym organizmy
kompostujące mogą się najlepiej rozwijać.
Kompostowanie znajduje zastosowanie
w rolnictwie i ogrodnictwie, pozwalając na
wykorzystanie odpadków z gospodarstw
rolniczych. Przydomowe kompostowanie
wykorzystuje szeroki zakres technologii
produkcji kompostu, począwszy od kompostowania pasywnego (wrzucić wszystko na
jedną kupę, pozostawić w spokoju na rok
lub dwa), skończywszy na bardzo precyzyjnym aktywnym (monitorowanie temperatury stosu, obracanie kompostu, dodawanie
składników w trakcie procesu). Najczęściej
jest połączeniem obu tych technik. Niektórzy stosują mineralne pochłaniacze nieprzyjemnych zapachów, ale dobrze utrzymany
kompostownik rzadko jest źródłem zapachu.
Należy pamiętać, że tłuste resztki żywności
i odpadki mięsne, mleczne nie powinny być
poddawane przydomowemu kompostowaniu. Przyciągają one bowiem niechciane szkodniki i nie rozkładają się w dość
krótkim czasie. Natomiast skorupki jajek są
źródłem cennych substancji mineralnych dla
pryzmy kompostowej i gleby, ale rozkładają się w czasie dłuższym niż rok. Odchody
zwierząt innych niż roślinożerne nie powinny być nigdy kompostowane, podobnie jak
odchody ludzkie i zwierząt domowych.

jak... leki
jak... maW każdym gospodarstwie
kulatura
domowym znajdują się przeterMakulatuminowane lub bezużyteczne lera - niepotrzebne
karstwa. Takie leki to odpad nielub zniszczone wyroby
bezpieczny, który powinien być selektywnie papiernicze, nadające się bezpośrednio
gromadzony, a następnie unieszkodliwiany w do wtórnego wykorzystania w innych cespalarni odpadów medycznych. Jeśli stare leki lach niż były przeznaczone pierwotnie lub
(np. antybiotyki) dostaną się do gleby lub wód nadające się jako jeden z surowców do
płynących, mogą stać się przyczyną poważ- produkcji nowego papieru. Wrzucamy ją do
nego zanieczyszczenia środowiska. Problem niebieskiego pojemnika na odpady segrez latami będzie narastał bo wiele substancji gowane.
kumuluje się w organizmach przebywających
w zanieczyszczonym środowisku.
Dotychczas
przeterminowane
leki wyrzucane były wraz
z
innymi
domowymi
odpadami
i trafiały na
składowiska.
W obliczach
zagrożenia
jakie niesie
wyrzucanie
takich
lekarstw do kosza, w wielu
miastach na
terenie
na- Kompostownia tunelowa w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami.
szego kraju
zostały zorganizowane
akcje, w ramach których zakupiono i ustajak... nakrętka
wiono w aptekach pojemniki na zużyte i
Przed wrzuceniem odpadu
przeterminowane lekarstwa. Takie punkty
do odpowiedniego pojemnika
zbiórki leków w Piechowicach znajdują się:
do selektywnej zbiórki należy
w „Aptece nad Kamienną”, Aptece „Panapamiętać o odkręceniu nakrętki,
ceum” oraz w PSZOKU (Punkt Selektywnej zarówno z butelek plastikowych, szklanych,
Zbiórki Odpadów Komunalnych) na terenie słoików, kartonów po mleku i sokach - i ich
ZUK Sp. z o.o. ul.Boczna 15.
osobne umieszczenie w odpowiednich frakcjach szkło, metal, plastik.
jak ... ład i porządek
Ład i porządek wokół
jak... obierki i inne bioodpady
„gniazd” do selektywnej zbiórBioodpady to wszystkie resztki odpadów to temat, z którym
ki po owocach i warzywach,
się Państwo bardzo często zwraskorupki jajek, łupiny orzechów,
cacie. Biorąc pod uwagę, że są to miejsca
resztki produktów mlecznych,
ogólnodostępne - nie zawsze wyglądają one fusy po kawie i herbacie razem z papierow sposób jaki byśmy chcieli. Dlatego aby za- wymi filtrami, suchy chleb, obumarłe kwiadbać o ich estetykę i wykorzystanie zgodne ty cięte i doniczkowe oraz stara ziemia do
z przeznaczeniem należy:
kwiatów, ścięta trawa, drobne gałązki i liście,
• zgnieść przed wrzuceniem do pojem- owoce spadłe z drzew itp. W przypadku wynika lub odpady o większych gabarytach boru selektywnej metody gromadzenia odpa(kartony, worki np. plastikami) bezpłatnie dów na nieruchomości należy je umieszczać
przekazać do PSZOK działającego przy w osobnym pojemniku z oznaczeniem BIO.
ZUK Sp. zo.o. w Piechowicach przy ul. W okresie letnim tj. kwiecień-październik są
Bocznej 15 we wtorki i czwartki w godz. odbierane w naszej Gminie 4 razy w miesią12.00-18.00, w soboty w godz. 9.00- cu, natomiast w pozostałym okresie 2 razy,
13.00;
zgodnie z harmonogramem.
• dostarczone w workach odpady wypakoDorota Piróg
wać do „gniazda”, a nie umieszczać z worInsp. ds. gospodarowania odpadami
kiem obok pojemników;
Materiały źródłowe:
• pamiętać, że nie są przeznaczone do
www.history.com, www.en.wikipedia.org,
składowania odpadów wielkogabarytowych,
www.pl.wikipedia.org, www.recykling.pl,
sprzętu AGD itp.
www.wtrosceonature.com, www.ekoskop.pl
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Zasady rekrutacji do przedszkoli i szkół
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz 7) – zwana potocznie „ustawą rekrutacyjną” wprowadza nowe
podstawy prawne rekrutacji do szkół i przedszkoli, obowiązujące od 18 stycznia 2014 r.
W roku szkolnym 2014/2015 będą obowiązywały, zgodnie z nowelizacją ustawy następujące zasady przyjmowania dzieci do publicznych
przedszkoli: pierwszeństwo będą miały dzieci
mieszkańców Gminy Piechowice, posiadające
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z rocznika 2008 i 2009. Brane będą pod
uwagę deklaracje o kontynuowaniu wychowania
przedszkolnego. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci
do przedszkoli (na podstawie wniosków o przy-

jęcie dziecka) będzie większa niż liczba miejsc
zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Wówczas w pierwszej kolejności przyjęte
zostaną dzieci wg kryteriów określonych w art.
20 c ust 1 w/w ustawy.
Na pozostałe miejsca dzieci przyjmowane
będą zgodnie z dodatkowymi kryteriami określanymi przez Gminę Piechowice, w drugim etapie
rekrutacji. Kryteria zostaną określone w regulaminie naboru do przedszkoli i będą to m.in. aktywność zawodowa rodziców, rodzica lub opiekunów prawnych, sytuacja materialna dziecka,
jak również uczęszczanie starszego rodzeństwa
dziecka do wybranego przedszkola.
Nabór odbędzie się w terminie od 17 marca
do 15 kwietnia 2014 r.

Sześciolatki w szkole
14 listopada 2013 r. weszła w życie tzw.
„ustawa sześciolatkowa” (Dz. U. z 2013 r. poz
1256). Zawarte w niej rozwiązania wprowadzają
regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem
szkolnym dzieci sześcioletnich. Datą wprowadzenia obowiązku szkolnego dla 6-latków pozostaje 1 września 2014 r.
Od 1 września 2014 r. klasy pierwsze będą
liczyły do 25 uczniów. Rozwiązanie to ma docelowo dotyczyć klas I-III (we wrześniu 2014
r. - klasy pierwsze,
we wrześniu 2015
r. - klasy pierwsze
i drugie, od września 2016 r. - klasy I-III). Przepis
wchodzi w życie
1 września 2014r.
W latach szkolnych
2014/2015
i 2015/2016 - w
szkołach podstawowych, w których
utworzony będzie więcej niż jeden oddział klasy pierwszej, dzieci będą dobierane do poszczególnych oddziałów klasy I według wieku, począwszy od najmłodszych.
Od 1 września 2014 r.: obowiązek szkolny obejmie wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik
2007) oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2008 r.; spełnianie
obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć
również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca
do 31 grudnia 2008 r., jeśli taka będzie wola ich
rodziców (wniosek rodziców);
Od 1 września 2015 r.: obowiązek szkolny
obejmie dzieci 7-letnie, urodzone w okresie

ROK
URODZENIA

Podczas rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów zachowane zostają
dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi
uczniowie mieszkający w Gminie Piechowice
są przyjmowani z urzędu, bez postępowania rekrutacyjnego. Jeśli szkoła dysponuje wolnymi
miejscami może przyjąć uczniów mieszkających
poza Piechowicami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
Zasadnicza część nowych przepisów obowiązywać będzie dopiero podczas rekrutacji na rok szkolny 2016/2017. Do tego czasu rekrutacja będzie
przeprowadzana na dotychczasowych zasadach.
Więcej informacji w placówkach oświatowych.

Inspektor ds. oświaty
M. Głowala

SP nr 1

1 lipca - 31 grudnia 2008 r., które rok wcześniej
nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego,
oraz wszystkie dzieci z rocznika 2009 (6-latki).
W sprawie rozpoczęcia nauki szkolnej w
Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach od 1
września 2014 roku informujemy, iż placówka
posiada 12 sal lekcyjnych, dodatkowo pracownię
internetową dla klas I – VI, halę sportową oraz
kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Klasy
I – III w chwili obecnej zajmują 6 sal lekcyjnych.
W nadchodzącym roku
szkolnym
2014/2015
klasy I uczyć
się będą w
systemie jednozmianowym.
Biorąc
pod uwagę
zestawienia
meldunkowe
i deklaracje rodziców dzieci piechowickich przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 do pierwszej klasy powinno przyjść około 78 uczniów.
W związku z powyższym zostaną utworzone
4 klasy pierwsze – o liczebności do 25 uczniów w
klasie. Są to tylko dane szacunkowe a ilość dzieci
w klasach zostanie ustalona po spotkaniach z rodzicami i zakończeniu naboru rekrutacyjnego.
W tabeli poniżej znajduje się zestawienie
liczby dzieci w Gminie Miejskiej Piechowice
w roku szkolnym 2014/2015 wg danych na
dzień 14 lutego 2014 r.

Inspektor ds. oświaty
M. Głowala

Liczba dzieci
Liczba deklarujących
zameldowanych
realizację obowiązku
na pobyt stały
szkolnego w SP1
i czasowy na terenie GMP
25

2008 - 6 latki do 30 czerwca

29

2008 - 6 latki od 1 lipca

30

4

2007 - 7 latki

62

49

RAZEM

121

78

Recytatorskie
potyczki
Do grona laureatów powiatowych
eliminacji Konkursu Recytatorskiego, który
odbył się 24 stycznia 2014 roku w MDK-u
w Jeleniej Górze dołączył Oskar Kłyszyński, uczeń klasy 5a naszej szkoły, zajmując
II miejsce oraz Konrad Badacz, uczeń klasy
Vb, zdobywając wyróżnienie. Chłopcy
zmierzyli się z trzydziestoma ośmioma
najlepszymi recytatorami ze szkół Powiatu Jeleniogórskiego. Poziom konkursu w
opinii jurorów był bardzo wysoki, dlatego
naszym uczniom należą się słowa uznania. Godnie reprezentowali piechowicką
Jedynkę, pokazując swój talent recytatorski
przed licznie zgromadzoną publicznością.
Warto podkreślić, że Oskar i Konrad należą
do grona piątoklasistów samodzielnie
tworzących własne teksty literackie oraz zachwycających społeczność szkolną i miejską umiejętnościami aktorskimi. Chłopcy,
jesteście dumą naszej szkoły!

Barbara Zając

LUTY 2014
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Uczniowie SP nr 1 w Piechowicach najlepsi w dekanacie Szklarska Poręba!

Pokazali, że można… że TRZEBA być z nich dumnym
Wspaniałe wydarzenie przeżywaliśmy 4 lutego 2014 r. w Szklarskiej Porębie.
Do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im. J. I. Sztaudyngera
przybyli najlepsi, wyłonieni w szkolnych eliminacjach uczniowie szkół podstawowych,
by wziąć udział w finale Dekanalnego Konkursu Religijnego pt. „Święta Rodzina – wzorem dla naszych rodzin”.

Nasze konkursowe zmagania rozpoczęliśmy słowem wstępnym ks. Dziekana - Bogusława Sawaryna, Pani Beaty Szehidewicz
– dyrektor ZSOiMS - oraz Pani Anny Jakubowskiej, katechetki w gimnazjum przy ZSOiMS,
która przejęła następnie pod swoje skrzydła
naszych najmłodszych. W ten piękny, słoneczny poranek uczniowie klas I-III, którzy
przygotowali już wcześniej przepiękne prace
plastyczne nt. „Dzień z życia Pana Jezusa w
domu rodzinnym”, przed wręczeniem nagród
wzięli udział w części artystycznej przygotowanej przez uczniów goszczącej nas szkoły.
W tym samym czasie najlepsi uczniowie
klas IV-VI zachęceni przez Panią Sylwię Pogodzińską – katechetkę ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach - zaczęli zmagania z
finałowym testem, by sprawdzić swoją wiedzę
dotyczących znajomości życia Świętej Rodziny w oparciu o Ewangelię wg św. Łukasza.
Przez pół godziny, pod czujnym okiem komisji, 21 uczniów szkół podstawowych naszego
dekanatu, dało – jak się okazało niebawem –
wspaniały popis swojej wiedzy, a także wrażliwości i dojrzałości w wypowiedziach dotyczących ich własnych rodzin.
Niebawem wszyscy razem – młodsi i starsi – oczekiwali wyników konkursowych zmagań przy poczęstunku, w bardzo przyjaznej
atmosferze, przy wspólnym śpiewie. Wciąż
głodni byli jednak wyników swoich zmagań.
Wręczenie nagród, z humorem przeprowadzone przez p. Sylwię, dla wielu było przemiłym zaskoczeniem.
Wśród najmłodszych uczestników – klas
I-III – nagrodzeni zostali:
1) Marta Bladowska (SP 15 Jelenia Góra)
2) Dominika Michalak (SP 1 Piechowice)
3) Adam Staworzyński (SP 15 Jelenia
Góra)
Cierpliwość starszych uczniów – klas IV-

VI – została wystawiona na niemałą próbę. Na
rozstrzygnięcie swojej rywalizacji musieli czekać
do samego końca. Wielu przyznałoby – opłacało się! Sprawdziła się drużynowa formuła finału,
w której wyłonione trójki najlepszych uczniów
ze szkoły, walcząc o jak najlepsze indywidualne wyniki, zbierały jednocześnie jak największą
sumę punktów dla swojej szkoły. Wzmocniło to
poczucie wspólnoty i odpowiedzialności
za
wspólny wynik,
zbliżyło do siebie uczniów, którzy w kuluarach,
po napisanym
finałowym teście
żywo dyskutowali na temat
udzielonych odpowiedzi. Nadmienić trzeba,
ze
uczestnicy
konkursu walczyli o nagrodę
dla szkoły oraz
nagrody indywidualne dla każdego
członka
drużyny. Radości nie było końca, gdy okazało
się, że:
1. miejsce zajęła Szkoła Podstawowa
nr 1 w Piechowicach - zdobywając 68/72 pkt
(Michał Ochnik, Jakub Kukulski, Michał Stanisz-Podgórski)
2.miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 15
im. B. Czecha w Jeleniej Górze - zdobywając
62,5 pkt.(Helena Pielas, Agata Rogoś, Kacper
Dzieżyk)

3.miejsce ex aequo zajęły, zdobywając
56 pkt: Szkoła Podstawowa nr 5 w Szklarskiej
Porębie (Julia Modrzejewska, Julia Nosidlak,
Filip Puka), Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Jeleniej
Górze (Michalina Kiewan, Viktoria Pietrowska,
Mikołaj Pietrowski).
Do rywalizacji, której wyniki zasługują na
uznanie, stanęli również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie,
Szkoły Podstawowej w Kopańcu oraz Szkoły
Podstawowej w Wojcieszycach.
Niezwykle rodzinna atmosfera towarzyszyła
finałowym zmaganiom do samego końca. Do
naszych szkół i domów rozjeżdżaliśmy się za-

dowoleni, ubogaceni i głodni kolejnych wrażeń.
Zgromadzeni katecheci, ks. Dziekan, Dyrektor
ZSOiMS nie kryli uznania dla uczniów naszego
dekanatu – są dumą i nadzieją naszych szkół,
lokalnych społeczności i Kościoła. Pokazali, że
można… że TRZEBA być z nich dumnym, jak
i oni są dumni ze swoich rodzin!

Sylwia Pogodzińska
nauczyciel katecheta SP nr 1
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

To wymarzona szkoła dla Ciebie
Kontakt: tel. 75 76 12 029
ul. Tysiąclecia 28, 58-573 Piechowice

www.gimpiech.aplus.pl
SZKOŁA ZAPEWNIA BEZPIECZENSTWO
I NOWOCZESNOŚĆ:

W NASZEJ SZKOLE OFERUJEMY:
• lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
• naukę dwóch języków obcych,
• klasy o rozszerzonym profilu języka angielskiego,
• naukę języka niemieckiego jako przygotowanie do szkoły
średniej,
• udział w kołach zainteresowań: teatralnym, ekologicznym,
informatycznym, sportowych, języka angielskiego itp.
• bezpłatne konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów,
• zajęcia dodatkowe dla każdego potrzebującego ucznia,
• nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem
do Internetu, wi-fi
• Internetowe Centrum Multimedialne,
• sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne zgodnie
z nową podstawą programową,
• doradztwo zawodowe w planowaniu kariery szkolnej.

ABSOLWENCI
P I EC HO W IC KI EG O GI MNA ZJ U M
ZASILAJĄ SZEREGI
RENOMOWANYCH
SZKÓŁ ŚREDNICH
W NASTĘPNYM INFORMATORZE PIECHOWICKIM
przypomnienie wyników egzaminów z 2013 r.

- w 2013 r. przyznano gimnazjum certyfikat „Bezpiecznej szkoły”
oraz członkowstwo w Ogólnopolskim Klubie „Bezpiecznej szkoły”,
- od 2005 roku otrzymujemy certyfikat „Szkoła bez przemocy”,
- lokalizacja szkoły zapewnia bezpieczeństwo,
- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
- nowoczesny budynek szkół,
- pracownie przedmiotowe,
- sala gimnastyczna, zespół boisk sportowych, salka do gry w tenisa.

ODNOSIMY SUKCESY:
• wyniki egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej województwa,
• wysokie lokaty w rywalizacji sportowej i intelektualnej

WSPÓŁPRACUJEMY z:

• Uniwersytetem Wrocławskim uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych i wykładach,
• Politechniką Wrocławską corocznie biorąc udział w Dolnośląskim
Festiwalu Nauki,
• ZST i L w Piechowicach korzystając z pracowni i warsztatów.
PRZEDSZKOLE nr 1

Styczeń w gr. III „Starszaków” przepełniony miłością i wielkimi emocjami
12.01.2014r. w niedzielę w towarzystwie
członków rodzin starszaki udały się do kościółka
pod wezwaniem św. Antoniego, gdzie wzięliśmy
udział w corocznym piechowickim, wspólnym
kolędowaniu. To wielkie przeżycie móc wystąpić
przed licznie zgromadzonymi wiernymi, wśród
których był także Pan Burmistrz i organizator
przedsięwzięcia dyrektor POK-u Pani A. Kalisz
i ks. Proboszcz R. Soroka. Atmosferę podniosłego nastroju stworzył przepięknie udekorowany
kościół, stroje każdego z występujących chórów,
które zaśpiewały kolędy i pastorałki w różnej
interpretacji. Nasza grupa zaśpiewała dwie kolędy „Wśród nocnej ciszy” i „Pójdźmy wszyscy
do stajenki” z wykorzystaniem instrumentów
perkusyjnych. To wspaniałe uczucie, kiedy widzi się radość tak wielu osób na raz. Te emocja,
ta zgromadzona miłość, energia dała nam siłę
do dalszych działań, bo już następnego dnia
13.01.2014r. w poniedziałek gościliśmy na zajęciach plastycznych w naszym przedszkolu Panie
z Koła Seniora w Piechowicach. Dzieci poprzez
inspirację i dzięki współpracy ze strony zaprzyjaźnionych „Babć” wyczarowały bajkowo kolorowe, karnawałowe maski, które wykorzystamy na
balu maskowym w lutym.
Atmosfera miłości trwała dalej, gdyż przygotowywaliśmy się do uroczystości Dnia Babci
Dziadka. To nie przelewki wystąpić przed gronem
kochanych osób a na dodatek tak bogatych w do-

świadczenia i życiową mądrość. Ale daliśmy radę,
bo dzięki rzetelnej pracy i systematycznej nauce
w ciągu całego półrocza mogliśmy pokazać, na co
jest nas stać. Jesteśmy usatysfakcjonowani, bo
radość dziadków była wielka a to największa zapłata dla wnuków a zarazem małych artystów. Po
występie dzieci wręczyły własnoręcznie zrobione
prezenciki i zaprosiły gości do przedszkolnej kawiarni na kawę i ciastko. Nie było łatwo się rozstać, tym bardziej, że widzieliśmy się ostatni raz,
bo straszaki są w przedszkolu ostatni rok.
Kiedy skończyły się wszystkie uroczystości
spadł dla nas w nagrodę śnieg i daliśmy upust
naszej energii w zjeżdżaniu z górki na saneczkach i jabłuszkach.
Nagrodą był także teatrzyk pt. „Pan Kleks
i wynalazki”. Radość oglądania była bardzo
duża, gdyż aktorzy byli przesympatyczni i mieli cudowny kontakt z dziećmi. W prosty sposób
przedstawili dzieciom historię ewolucji aparatu
fotograficznego od czasów pierwszego zdjęcia
po czasy współczesne.
A teraz równie ważne. Czas na małe podsumowanie. Skończyło się półrocze pracy.
W związku z czym dziękuję wszystkim rodzicom
za tworzenie atmosfery pracy i współpracy, bo
to dzięki Wam mogę działać i tworzyć oraz mieć
chęci do wyciskania z dzieci soku jak z cytryny
spełniać się w swoim zawodzie. Dziękuję.

Wychowawczyni Wioleta Uram

Akcja „Bezpłatne Zabawki” – Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola nr 1 wraz z Dziećmi składają serdeczne
podziękowania Firmom , które ufundowały zabawki oraz
pomoce dydaktyczne dla dzieci. Lista jest bardzo obszerna, dlatego też podziękowania składamy na łamach
Informatora natomiast indywidualne podziękowania zostaną przesłane pocztą.
Zapobiegać , czy leczyć? W dniu 03.02.2014r.
w naszym przedszkolu dzięki uprzejmości Pani Małgorzaty Szczybury z Fundacji „PROSANUS” – „DLA ZDROWIA” zostały wykonane bezpłatne badania kręgosłupa
u dzieci. Działania te mają na celu ewentualne wykrycie
wad postawy, a co za tym idzie szybkie przeciwdziałanie
. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc.

G. Biel
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PRZEDSZKOLE nr 2

Dzień Babci i Dziadka

Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z
ciepłem, miłością i przepysznym zapachem ulubionego ciasta. Kochają nas, wspierają, zawsze są przy nas, na każdy smutek ten mały
i duży, mają słodkie i pyszne rozwiązanie, znajdą sposób na każde
zmartwienie. Ukoją największy smutek. Kochają mocno i szczerze
jak tylko babcia i dziadek potrafi. Wnuki to czują i wiedzą, dlatego
21.01.2014 o godz. 10.00 zaprosiły swoje babcie i dziadków do
przedszkola na to najpiękniejsze ze wszystkich świąt, żeby podziękować im za troskę i wyrazić im swoją miłość.
Przedszkolaki przedstawiły swoim „Dziadkom” najpiękniejsze
piosenki i wiersze. Przypomniały zapomniane przeboje, takie jak
,,Kawiarenki’ Ireny Jarockiej, do którego też ułożyły układ taneczny.
Dziewczynki w eleganckich kapelusikach i odświętnych sukienkach
z gracją wirowały w takt muzyki, a chłopcy równie szarmancko jak za
dawnych lat towarzyszyli swoim partnerkom.
Po prezentacji wierszy i piosenek o babci i dziadku dzieci z grupy
Krasnoludki zaprezentowały przedstawienie Jasełkowe, wzruszając
,,Dziadków” do łez.
Przedszkolaki cieszyły się, że mogą w tak odświętny sposób wyrazić swoją miłość i szacunek dla babci i dziadka, natomiast goście z
dumą i niezwykłym wzruszeniem patrzyli na swoje pociechy i gromkimi brawami podziękowali im za występ.
D. Jarosz

Bal w oddziale
żłobkowym

Dnia 3.02. 2014r.
nasze
Przedszkole
odwiedziły
przemiłe Panie ze Związku
Emerytów i Rencistów
w Piechowicach. Dla
najstarszej grupy przedszkola był to cudowny,
pełen wrażeń dzień.
Panie pokazały dzieciom jak można pięknie wykonać maskę
karnawałową. Wraz z
dziećmi uczestniczyły
w zajęciach plastycznych, każde dziecko
otrzymało maskę, którą
same ozdobiło a przy
pomocy naszych gości
każda z masek została
ozdobiona pięknym, iskrzącym brokatem. Kiedy
wszystkie maski były już gotowe dzieci z radością założyły je na swoje buźki i zaprosiły Panie
do wspólnej fotografii oraz zabawy taneczno –
ruchowej. Na koniec spotkania dzieci podziękowały i zaśpiewały piosenkę a Pani Dyrektor
wręczyła Paniom piękne podziękowania za zaangażowanie w przygotowanie zajęcia i pracę
naszej placówki. Dzieci nie spodziewały się, że

Karnawał tuż, tuż ...

24 stycznia w oddziale żłobkowym odbył się bal
karnawałowy. Przepięknie ubrane dzieci z dumą prezentowały bajkowe stroje. Maluszki z ochotą uczestniczyły w zabawach i tańcach.
Na balu nie zabrakło konkursów oraz słodkiego
poczęstunku. Zabawa odbyła się w atmosferze wypełnionej uśmiechami i radością. Dzień ten dostarczył
najmłodszym dzieciom niezapomnianych wrażeń.

G. Marcinek

to nie koniec wrażeń, podczas gdy dzieci usiadły
już w kole jedna z Pań wyciągnęła przepyszne
cukierki, którymi poczęstowała przedszkolaków.
Przedszkolaki wraz z dyrekcją i pracownikami
przedszkola składają serdeczne podziękowania
Paniom Krystynie Kowalik, Renacie Derkowskiej, Alinie Kameduła, Stanisławie Wiśniewskiej
oraz Krystynie Przybycień. Z niecierpliwością
czekamy na kolejne spotkanie.

J.Siuta

Kim będą w przyszłości?
Poprzez zabawę dziecko poznaje świat i
prawa nim rządzące, w zabawie ma możliwość
wypróbowania swoich umiejętności i zdolności. Podejmując działalność zabawową dziecko
naśladuje najpierw proste czynności, a potem
udoskonala zabawę tworząc scenariusz, w którym dzieci grają określone role. Pomysł zabawy
można podsunąć poprzez przygotowanie określonych akcesoriów. Mając to na względzie w
grupie „Wesołe misie” powstał kącik fryzjerski.
Przedszkolaki gromadziły przez cały tydzień potrzebne akcesoria: wałki do włosów, grzebienie,
szczotki, spinki, suszarki, a następnie wcielały
się w role klientów i fryzjerów. Aby pogłębić wiedzę na temat pracy fryzjera, dzieci wybrały się
na wycieczkę do salonu fryzjerskiego, gdzie obserwowały fryzjerkę podczas strzyżenia, zapo-

znały się z potrzebnymi narzędziami i określały
do czego mogą służyć.
W przedszkolu dzieci spotkały się z mamą
Mateusza, która jest fryzjerką i pokazała różne
rodzaje nożyczek, np. do obcinania włosów i do
cieniowania. Omawiając różne fryzury przedszkolaki mogły sprawdzić swoje umiejętności nawijając włosy na wałki, poznały również zastosowanie
prostownicy, która nie tylko służy do prostowania,
ale także do kręcenia włosów. Mama Mateusza
zaprezentowała kilka rodzajów warkoczy, czesząc
dziewczynki. Na zakończenie dzieci zaśpiewały
piosenkę o strachu, który wybiera się do fryzjera.
Zdobyte tą drogą doświadczenia dzieci wykorzystały w zabawie w kąciku fryzjerskim, który cały
czas cieszy się dużym powodzeniem.
Zabawy tego typu sprzyjają wszechstronne-

mu rozwojowi osobowości dziecka, lepiej poznają świat i siebie w działaniu „na niby”.

M. Janasz
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piecHoWice
W oGÓLNopoLskieJ akcJi
II edycja Listów dla Ziemi ruszyła na całego. Do akcji zgłaszają się kolejne gminy.
W gronie pierwszych uczestników znalazły
się również Piechowice.
Temat 2014: palenie śmieci w piecach
domowych
Listy dla Ziemi to projekt Fundacji Ekologicznej Arka z Bielska-Białej. Jego głównym celem
jest edukacja ekologiczna prowadzona w atrakcyjnej i angażującej formie oraz podejmowanie
ważnych i aktualnych problemów dotyczących
środowiska. Pierwsza edycja dotyczyła segregowania odpadów i recyklingu. Tematem wiodącym Listów dla Ziemi 2014 jest palenie śmieci
w piecach domowych i niska emisja.
Pisanie listów na ﬁnał
Od listopada gminy zgłaszają się do udziału w akcji, której finał odbędzie się w kwietniu przyszłego roku. To właśnie wtedy dzieci
w całej Polsce napiszą w swoich placówkach
listy, w których będą namawiały dorosłych do
proekologicznych działań. Ale Listy dla Ziemi
to nie tylko pisanie listów. W całorocznym programie przewidziane są różne warsztaty, happeningi czy konkursy. Częścią tegorocznej
akcji będą również takie wydarzenia jak Dzień
Czystego Powietrza, trasa Ośmiokąta edukacyjnego czy Dzień Ziemi.
Ogólnopolska edukacja
Z czym wiąże się udział w akcji Listy dla
Ziemi? Z solidną porcją ekologicznej wiedzy
i licznymi atrakcjami. Gminy, które wypełnią
formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
akcji www.listydlaziemi.pl, otrzymają specjalny
papier z makulatury do pisania listów oraz materiały edukacyjne. Dzięki zaangażowaniu placówek oraz urzędów miast i gmin z całej Polski
tematy dotyczące problemu palenia śmieci w
piecach i niskiej emisji mają możliwość dotarcia do znacznie większej liczby osób. Na pewno warto włączyć się w tę dyskusję!
Ponad 300 gmin
W akcji pilotażowej Listów dla Ziemi wzięło
udział 350 gmin, około 4000 placówek oświatowych i prawie 500 tysięcy dzieci i młodzieży.
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie akcji: listydlaziemi.pl
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Lechia zacznie na wyjeździe
Znany jest już terminarz wiosennej rundy piłkarskich małych lig. Występujący w I grupie klasy A
piłkarze Lechii Piechowice rozpoczną od wyjazdowego meczu z Nysą Wolbromek (23 marca). Pierwszy mecz ligowy u siebie zawodnicy rozegrają w niedzielę (30 marca) z Olimpią Pagaz Krzeszów.
Rozgrywki potrwają do 15 czerwca. Niżej podajemy terminarz rundy wiosennej oraz wyniki Lechii
strzelcy bramek z rundy jesiennej.
R.Z.
23 III
Nysa Wolbromek – Lechia Piechowice
jesienią: 6:4 dla Lechii (bramki: Kandyba x3, Paradowski x2, Śmigasiewicz)
30 III
Lechia Piechowice – Olimpia II Krzeszów
jesienią 1:2 (bramka Morański)
6 IV
KS Łomnica – Lechia Piechowice
jesienią 4:2 dla Lechii (Kandyba, Mackiewicz (k.),
Morański, Masłowski)
13 IV
Lechia Piechowice – Piast Bolków
jesienią: 4:1 dla Lechii (Śmigasiewicz, Pogorzała, Paradowski, Morański)
19 IV
Włókniarz Chełmsko Śląskie – Lechia Piechowice
jesienią: 0:0
27 IV
Lechia Piechowice – Orzeł Wojcieszów
jesienią: 3:2 dla Lechii (Masłowski, Kandyba x2)

4V
Kwisa Świeradów – Lechia Piechowice
jesienią: 3:2 dla Lechii (Kandyba x3)
11 V
Lechia Piechowice – Olimpia II Kowary
jesienią: 1:0 dla Lechii (Myjak)
18 V
Czarni Przedwojów – Lechia Piechowice
jesienią: 2:1 dla Lechii (Kandyba, Śmigasiewicz)
25 V
Lechia Piechowice – Orzeł Mysłakowice
jesienią: 1:1 (Morański)
1 VI
Julia Szklarska Poręba – Lechia Piechowice
jesienią: 2:3 (Kandyba, Morański)
8 VI
Lechia Piechowice – Chojnik Jelenia Góra
jesienią: 1:4 (Hornicki)
15 VI
Gryf Gryfów Śląski – Lechia Piechowice
jesienią: 2:1 dla Lechii (Kandyba, Mackiewicz)

Podziękowanie
Zarząd PKS Lechia
oraz trenerzy bardzo
dziękują Panu Grzegorzowi
Rybarczykowi za ufundowanie 10 piłek dla najmłodszych
naszych piłkarzy.
Sprzęt już jest wykorzystywany podczas treningów
i trwających przygotowań
do nowego sezonu
piłkarskiego.

R E K L A M A

SKLEP NATALII

ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099

Otwarte
0
T 7:30 – 17:0

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

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

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

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA
Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie materiałów
równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. W wydaniu
wykorzystano elementy graficzne autorstwa Roberta Jaworskiego.

Urząd Miasta Piechowice
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
tel. 75 75 489 00
nakład: 1200 egz.

SKŁAD I OPRACOWANIE
GRAFICZNE
Studio ROB - Robert Zapora
robertzapora@o2.pl
tel. 793 58 58 30
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Mistrzowie w biathlonie...

Podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w biathlonie zimowym – Jakuszyce 28.01.2014 r. wspaniały sukces odnieśli zawodnicy UKS „Krokus”. Reprezentując Szkołę Podstawową nr 1 w
Piechowicach nasi zawodnicy uplasowali się na
czołowych miejscach w rywalizacji indywidualnej. Zawodnicy biegli trzy razy pętlę 1km i dwa
razy strzelali z pozycji leżącej z broni pneumatycznej do tarcz metalowych. Wśród dziesiątki
najlepszych zawodników naszego województwa
znaleźli się:
w kategorii chłopców szkoła podstawowa 2001r
i młodsi:
1) Konrad BADACZ –Mistrz Dolnego Śląska
(2003r.) strzelanie 0;0
2) Maciej KOJRO – IV miejsce (2002r.) strzelanie
0;0
3) Szymon JEDZINIAK –VII miejsce (2004r.)
strzelanie 1;0
4) Adrian JOŚKO – VIII miejsce (2002r.) strzelanie 0;0
W punktacji drużynowej ww. zawodnicy wywalczyli Tytuł MISTRZÓW DOLNEGO ŚLĄSKA i
puchar dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach.
w kategorii dziewcząt szkoła podstawowa 2001r
i młodsze:
1) Izabela WICHER- Vice Mistrzyni Dolnego Śląska (2001r.) strzelanie 0;0
2) Wiktoria ZAWADZIŁŁO – IV miejsce (2002r.)
strzelanie 0;0
3) Barbara SKROBISZEWSKA – V miejsce
(2003r.) strzelanie 0;0
4) Kinga MARECZEK – IX- miejsce (2003r.)
strzelanie 0;0
W punktacji drużynowej dziewczęta również

wywalczyły Tytuł MISTRZYŃ DOLNEGO ŚLĄSKA .
Pozostali zawodnicy i zawodniczki również
dobrze występowali, zajmując miejsca poza
pierwszą dziesiątką.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, pełni
dumy i apetytu na jeszcze większe sukcesy!
Najgorętsze podziękowania składamy Zarzą-

dowi UKS Krokus, wyrażając wdzięczność za tak
dobre przygotowanie dzieci, ofiarowany czas a
także użyczenie i przygotowanie sprzętu narciarskiego na zawody!
Ze sportowym pozdrowieniem

Ewelina Jedziniak
nauczyciel WF SP1 Piechowice

...i w biegach narciarskich!
Podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w narciarstwie biegowym – Jakuszyce 04-05.02.2014
r. - wspaniały sukces odnieśli zawodnicy UKS
„Krokus”. Reprezentując Szkołę Podstawową nr
1 w Piechowicach nasi zawodnicy uplasowali się
na czołowych miejscach w rywalizacji indywidualnej. Wśród dziesiątki najlepszych zawodników
naszego województwa znaleźli się:
w kategorii klas IV i młodszych (2003 i młodsi ):
1) Konrad BADACZ – I miejsce – MISTRZ DOLNEGO ŚLĄSKA!
2) Szymon JEDZINIAK – II miejsce – VICEMISTRZ DOLNEGO ŚLĄSKA!
w kategorii klas V-VI ( 2001-2002):
1) Maciej KOJRO – I miejsce – MISTRZ DOLNEGO ŚLĄSKA!
2) Oskar KŁYSZYŃSKI (reprezentant klubu MKS
Karkonosze) – III miejsce
3) Adrian JOŚKO – V miejsce
Równie wspaniałe wyniki osiągnęły dziewczęta. W kategorii klas IV i młodszych (2003 i
młodsze):
1) Weronika DRZYMAŁA – II miejsce – VICEMISTRZYNI DOLNEGO ŚLĄSKA!
2) Barbara SKROBISZEWSKA – III miejsce
3) Kinga MARECZEK – IV miejsce
w kategorii klas V-VI ( 2001-2002):
1) Izabela WICHER – IV miejsce
2) Wiktoria ZAWADZIŁŁO – VI miejsce
Pozostali zawodnicy i zawodniczki również
dobrze występowali, zajmując miejsca poza
pierwszą dziesiątką.
Drugi dzień Mistrzostw Dolnego Śląska przyniósł kolejne wspaniałe rezultaty i deklasacje rywali. Podczas biegów sztafetowych chłopcy wy-

walczyli tytuł MISTRZÓW DOLNEGO ŚLĄSKA!!!
– wygrywając ponad 3 minuty nad drugą szkołą.
Do tak wspaniałego sukcesu przyczynili się:
• Oskar Kłyszyński – V klasa – 2002 r.
• Szymon Jedziniak – IV klasa – 2004 r.
• Maciej Kojro – V klasa – 2002 r.
• Konrad Badacz – V klasa – 2003 r.
Nie gorzej spisały się dziewczęta i wywalczyły tytuł VICEMISTRZYŃ DOLNEGO ŚLĄSKA!!!
Przegrywając jedynie z ZSP nr 15 i G nr 5 z Jeleniej Góry (sobieszowska 15stka). Do tak wspaniałego sukcesu przyczyniły się:
• Barbara Skrobiszewska – IV klasa – 2003 r.
• Weronika Drzymała – IV klasa – 2003 r.
• Wiktoria Zawadziłło – V
klasa – 2002 r.
• Izabela Wicher – VI klasa
– 2001 r.
W punktacji zespołowej, na którą składała się
suma punktów z dwóch dni
rywalizacji chłopcy zostali
MISTRZAMI DOLNEGO
ŚLĄSKA a dziewczęta VICEMISTRZYNIAMI.
To, czego dokonali nasi
chłopcy oraz nasze dziewczęta cieszy tym bardziej,
że wygrali ze starszymi
od siebie. Musimy tylko
wspierać te utalentowane
dzieci, by miały możliwość
pokazać, na co je stać!
Wszystkim serdecznie
gratulujemy, pełni dumy

i apetytu na jeszcze większe sukcesy!
Kolejnym etapem zmagań zimowych jest
występ na Igrzyskach Centralnych – Ogólnopolskich w Zakopanem 13-16 marca – mamy
nadzieję że uda nam się tam pojechać i godnie
walczyć o równie wspaniałe miejsca.
Najgorętsze podziękowania składamy Zarządowi UKS Krokus, wyrażając wdzięczność za tak
dobre przygotowanie dzieci, ofiarowany czas, a
także użyczenie i przygotowanie sprzętu narciarskiego na zawody!
Ze sportowym pozdrowieniem

Ewelina Jedziniak
nauczyciel WF SP1 Piechowice
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Zwycięstwo naszych siatkarzy
7 lutego w Janowicach Wielkich odbyła się Powiatowa Gimnazjada Młodzieży w piłce siatkowej chłopców. Reprezentacja chłopców po wyrównanej i ciężkiej walce zajęła
I miejsce. Skład zespołu: Tomasz Gilewicz, Paweł Graczyk, Jakub Liszka, Patryk Łaskarzewski, Paweł Olszewski, Kacper Stęplewski, Krzysztof Wasik. Wielkie podziękowania
za ambitnie rozegrane spotkanie, dzięki któremu drużyna mogła stanąć na podium.

Michał Góral
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