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Remonty dróg w mieście
Burmistrz Miasta informuje, że
uruchomiono procedurę przetargową na wykonanie kilku inwestycji
w Piechowicach.
Są to: remont ul. Kolonijnej (od
skrzyżowania z ul. Sudecką do Schroniska Młodzieżowego), zakończenie
remontu ul. Tysiąclecia (od kładki na
Kamiennej do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego), remont nawierzchni jezdni ul. Kamiennej.
Dotację na dwa pierwsze zadania

w wysokości 500 tys. zł uzyskaliśmy
z MSWiA. Różnicę wartości zadania
gmina pokryje z własnych środków.
Zadanie nr 3 zostanie wykonane w ramach uzyskanych środków finansowych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na tzw. „schetynówki”. Dotację celową otrzymaliśmy w kwocie
84.400 zł. Pozostałe koszty związane
z realizacją zadania gmina pokryje ze
środków własnych. Prace planujemy
wykonać do końca października br.

Parking już wyrównany

Będą rady
czterech osiedli
Na majowej sesji Rada Miasta
zamierza podjąć uchwałę zarządzającą wybory do rady osiedli:
Górzyńca, Piastowa, Pakoszowa
i Michałowic.
Wybory planuje się przeprowadzić w dniach 8-10 czerwca. Wcześniej przyjmowane będą kandydatury chętnych do pracy w radach.
W Urzędzie Miasta dostępne są
do wglądu dokumenty dotyczące
rad: regulamin i statut. Warto do
nich zajrzeć.

Posprzątają
Piastów i Pakoszów
14 maja odbędzie się akcja
sprzątania rzeki i okolic w Piastowie i Pakoszowie.
Organizatorzy zapraszają do
udziału wszystkich chętnych. Szczegółowych informacji udziela radna
Anna Krystkiewicz, tel. 600 161 997.
W marcu teren wokół swoich
bloków posprzątali mieszkańcy ul.
Szkolnej. Takie inicjatywy są godne
pochwały. Na str. 5 publikujemy fotoreportaż z akcji sprzątania Michałowic.

Wyrównana została nawierzchnia
asfaltowa na parkingu przy piekarni
przy ul. Żymierskiego.
Prace zostały przeprowadzone na
powierzchni ok. 300 m2, od piekarni

P. Klejps do kładki nad Kamienną. Prace
sfinansowała gmina.
Użytkownicy parkingu są bardzo
zadowoleni z jakości wykonanych robót.

Ułatwienia w przyłączaniu do sieci
Z przyjemnością informujemy, że
Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji uprościł formalności związane z przyłączeniem nieruchomości
do sieci wodno-kanalizacyjnych.
Ułatwienia te polegają na tym, że od
25 marca 2011 r. techniczne warunki
przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych Spółka wydaje nieodpłatnie
na telefoniczne lub osobiste zgłoszenie do Oddziału KSWiK w Piechowicach, ulica Boczna 15.
Na swój koszt spółka wykona również inwentaryzację geodezyjną wykonanych przyłączeń, po łącznym spełnieniu następujących warunków:

– przyłączenia zostaną wykonane
zgodnie z wydanymi technicznymi warunkami przyłączenia,
– właściciel, użytkownik wieczysty
lub aktualny użytkownik nieruchomości dokona w Oddziale KSWiK w Piechowicach zgłoszenie do odbioru przyłączenia oraz podpisze ze Spółką umowę
na dostawę wody lub/i odbiór ścieków
w terminie do 31 sierpnia 2011 roku.
Powyższe reguluje zarządzenie nr
1/03/2011 Prezesa Zarządu Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Bukowcu z dnia 25.03.2011 r.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Droga czystsza
Nastąpiła radykalna poprawa
czystości na drodze wojewódzkiej przebiegającej przez Piechowice.
DSiK przystąpiła, jak obiecała,
do prac porządkowych. Wysprzątano drogę i chodniki na odcinku od
centrum do kościoła.

USC informuje
Od początku roku w Piechowicach urodziło się 11 dzieci. W tym
samym czasie zmarły 22 osoby.
3 osoby z Piechowic zawarły
związki małżeńskie z osobami spoza miasta. W tym roku zameldowano 42 osoby a 25 zostało wymeldowanych. Z kolei 21 osób przemeldowało się na inną ulicę.
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Dekoruje torty z wielką pasją
Rozmowa z Agnieszką Gajdanowicz, zwyciężczynią
ogólnopolskiego konkursu na najładniejszy tort okolicznościowy
rykańskich portalach internetowych.
Tam dekorowanie tortów jest bardzo
rozwiniętą profesją. Kiedy pierwszy raz
zobaczyłam tamtejsze dekoracje kwiatowe, to przez kilka dni nie mogłam
oderwać oczu od komputera. Bo właśnie dekoracje kwiatowe najbardziej
mnie urzekają. U nas to dopiero raczkuje. Nawet wszelkie nietypowe foremki zamawiam przez internet w Anglii.
W Polsce dopiero pojawiają się pierwsze portale o dekorowaniu. Jest też forum internetowe dla takich maniaczek
jak ja .

W konkursie pokonała Pani
wszystkich startujących, którzy byli
zawodowymi cukiernikami. To duży
sukces. Jak to się stało, że amatorka
pokonała zawodowców?
Niezmiernie się ucieszyłam, że jury
uznało mój tort za najpiękniejszy. Tym
bardziej, ze wiedziałam, że moja konkurencja to zawodowi cukiernicy z renomowanych cukierni. Była to dla mnie
ogromna satysfakcja. Konkurs odbył się
w lutym w Warszawie podczas targów
Expo Sweet 2011. Zgłosił mnie do niego mój znajomy cukiernik z Warszawy
i mnie o tym później z uśmiechem poinformował. Początkowo miałam duże
obawy czy podołam wyzwaniu. Jednak
po namyśle zdecydowałam się wystartować w konkursie. Dekorację kwiatową na tort przygotowywałam 3 tygodnie, a końcowy efekt przeszedł moje
najśmielsze oczekiwania.
Kto nauczył Panią dekorować torty?
Nikt, jestem samoukiem. Sama nauczyłam się dekorować. Zaczęło się
od tortu dla mojej córeczki Amelii na
jej drugie urodziny. To było rok temu.
Później udekorowałam kolejny tort dla
rodziny i tak się zaczęło. Bardzo to polubiłam. To moja pasja i hobby. Uwielbiam dekorować torty, zwłaszcza motywami kwiatowymi.
Gdzie szuka Pani inspiracji?
Przeważnie na angielskich i ame-

Od dawna mieszka Pani z rodziną
w Górzyńcu?
Z mężem Robertem i córkami Amelią (3 l.) i Pauliną (13 l.) mieszkamy
w Górzyńcu od 3 lat. Wcześniej mieszkaliśmy w centrum Piechowic. Ja od
urodzenia mieszkam w Piechowicach
(z kilkuletnią przerwą). Podoba nam się
tutaj i dobrze nam się tu żyje. Nie zamierzamy się przeprowadzać.
O sukcesie Pani Agnieszki tak pisały
gazety branżowe:

Piekarz Polski

„W konkursie na najładniejszą dekorację tortu okolicznościowego – w opinii
jury – zwyciężyła Agnieszka Gajdanowicz z Piechowic. Tytuł pracy „Sen nocy
letniej”. Po ogłoszeniu wyników pani
Agnieszka bardzo się wzruszyła i rozpłakała. Jak nam powiedziała, z zawodu
jest kosmetyczką, a dekoracje cukiernicze są jej pasją.”

Przegląd piekarski i cukierniczy

„W tym roku przywieziono aż 20 wspaniałych tortów przygotowanych przez
cukierników z różnych stron Polski, a także – co warto podkreślić
– przez amatorów. Były
one oceniane zarówno
przez profesjonalne jury
jak i publiczność. W ocenie jury fachowców najładniejszy był tort piętrowy „Sen nocy letniej”
przygotowany
przez
Agnieszkę Gajdanowicz,
pasjonatkę cukiernictwa
z Piechowic. Urzekł on
wszystkich wspaniałą
dekoracją kwiatową”.
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OGŁOSZENIE

Rada
uchwaliła... zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Miasta w Piechowicach informuje, że na terenie Miasta Piechowice zostanie przeprowadzona

W ostatnim dniu miesiąca marca Rada Miasta Piechowice odbyła VII sesję RM, na której podjęła następujące uchwały:
 zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego
Niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie działki nr
79/2 znajdującej się w obrębie Pakoszów, z celów rolnych na
cele inwestycyjne.
Uchwała Nr 25/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, dla obszaru
oznaczonego nowo wprowadzanym symbolem” H”.
 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
Analogicznie do powyższej uchwały o zmianie w studium,
należało podjąć uchwałę o zmianie w planie zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 79/2.
Uchwała Nr 26/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
31 marca 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego w rejonie ulicy Siewnej w Piechowicach.
 zmiany w studium zagospodarowania przestrzennego
Na wniosek właścicieli działek nr 104/1, nr 427/3, nr 99,
nr 433 nastąpi zmiana przeznaczenia tych działek z funkcji
rolnej na cele budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej.
Uchwała Nr 27/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
31 marca 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, dla obszaru
oznaczonego nowo wprowadzanym symbolem „ I”.
 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
Realizacja powyższej uchwały nr 27/VII/2011 wymaga
dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, co czyni się niniejszą uchwalą.
Uchwała Nr 28/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
31 marca 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, dla obszaru położonego w
rejonie ulicy Nadrzecznej.
 zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego
W związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju
usług i sieci telekomunikacyjnych, ustawodawca zobowiązał
gminy do wyeliminowania zakazu lokalizacji inwestycji celu
publicznego z zakresu łączności publicznej, określonych w
planach miejscowych. Gmina Piechowice ustanowiła takie
zakazy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w zakresie jednostki strukturalnej Michałowice i
w rejonie ulicy Piastowskiej, dlatego należało powyższe zapisy zmienić.
Uchwała Nr 29/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
31 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, w zakresie jednostki strukturalnej Michałowice.
Uchwała Nr 30/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
31 marca 2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, położonego w rejonie ulicy
Piastowskiej.
 Korekta budżetu na rok 2011
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 zapewnienia środków na zbiorowy transport
lokalny.
Uchwała Nr 31/VII/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
31 marca 2011 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2011
PEŁEN TEKST WSZYSTKICH UCHWAŁ
PRZECZYTASZ NA STRONIE:
http://piechowice.bip.pbox.pl/public
UCHWAŁY UDOSTĘPNIA TEŻ BIURO RADY MIASTA
w godzinach pracy Urzędu Miasta

tj. mebli, złomu itp.

w terminie od dnia 5 maja do 7 maja 2011 r.
Zbiórka „gabarytów” dotyczy wyłącznie osób posiadających aktualną umowę
na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych na
terenie Gminy Miejskiej Piechowice. We wskazanym terminie nieodpłatnie odbierać będą w/w odpady następujące firmy: „SIMEKO” Sp. z o.o., „M.P.G.K” Sp. z o.o.
W przypadku wystawienia odpadów w innym terminie właściciel nieruchomości zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
Odpady należy gromadzić przy pojemnikach przeznaczonych do wywozu nieczystości stałych lub w kontenerach ustawionych na terenie gminy przez dane
Przedsiębiorstwo. Przypominamy, że cały czas na terenie ZUK funkcjonuje punkt
gromadzenia zużytego sprzętu AGD i RTV.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Święto flagi
2 maja w kraju obchodzony będzie Dzień
Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Święto ma popularyzować wiedzę o polskiej
tożsamości i symbolach narodowych. Dzień
Flagi ustanowił Sejm w 2004 roku. To jedno
z najmłodszych polskich świąt. Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrze-

ni wieków i mają jako jedne z nielicznych w
świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą
się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu
Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1831 roku
Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną
ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Wcześniej obok barw biało-czerwonych używane
były także inne barwy.
Tego dnia w oknach i na budynkach powinny być wywieszane flagi narodowe.

Rachmistrzowie spisują mieszkańców
Na terenie Gminy Miejskiej Piechowice Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 prowadzi 4 rachmistrzów spisowych.
Będą to: Marta Głowala, Beata Janulis, Violetta Zackiewicz i Radosław Bieniek.
Każdorazowo przed przeprowadzeniem spisu obowiązani są okazać stosowną legitymację Głównego Urzędu
Statystycznego (takie jak na zdj. obok).
Kontakt z liderem gminnym NSP 2011
– panią Haliną Pogorzelską możliwy
jest w godzinach pracy Urzędu Miasta
w Piechowicach (pon. 8.00-16.00, wt.pt. 7.30-15.30).
Spis rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa
do 30 czerwca.
Wszystkie informacje dotyczące spisu dostępne są w internecie: www.spis.
gov.pl.
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Mieszkańcy posprzątali Michałowice
Aż 65 worków śmieci zebrali mieszkańcy Michałowic podczas akcji sprzątania, która odbyła się w sobotę 9 kwietnia.

Organizatorzy ustalają plan działania

W akcji sprzątania wzięło udział kilkanaście osób, w tym m.in. burmistrz Witold Rudolf

Maria i Jarosław Zawiślańscy

Rozdanie worków

Każdy dostał mapkę z zaznaczonym
terenem, który miał sprzątać

Już od najmłodszych lat dzieci uczą się pozytywnych zachowań. Na zdj. Ida i Gosia Widak

Podziękowanie

8-letnia Basia Krawczyk sprzątała razem
z tatą Emilem

Zarząd Stowarzyszenia Michałowice serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które aktywnie włączyły się do Akcji Sprzątania Michałowic 9 kwietnia br.,
a w szczególności burmistrzowi Piechowic – Panu Witoldowi Rudolfowi, kierownikowi ZUK – Pani Teresie Kupczyńskiej, podinspektorowi ds. ochrony środowiska –
Pani Beacie Janulis oraz Pani Romanie Dobosz i Panu Zbigniewowi Niedbalskiemu.
Dzięki Państwa pomocy nasza akcja zakończyła się sukcesem, a jej wpływ na świadomość lokalnej społeczności wydaje się być nie do przecenienia.
Zarząd Stowarzyszenia Michałowice
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Innowacje i nowe kierunki kształcenia
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach
jest szkołą publiczną, bezpłatną, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze. Jest placówką o wieloletniej tradycji – istniejemy od 1962 roku. Obecną formę
szkoła otrzymała w 2002 roku w wyniku reformy szkolnictwa. Powstały wówczas nowe kierunki kształcenia.
W nowym roku szkolnym 2011/2012 gimnazjalistom oferujemy naukę w:

3-letnim LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM:
klasa policyjna NOWOŚĆ!!! – z rozszerzonym
programem nauki: wiedzy o społeczeństwie, j. angielskiego, przysposobienia obronnego, wychowania fizycznego oraz dodatkowymi przedmiotami kierunkowymi szkolenia policyjnego:
• Bezpieczeństwo publiczne – edukacja ogólnopolicyjna
• Samoobrona i techniki interwencyjne
Ponadto w ramach nauki odbywać się będą:
• Zajęcia strzeleckie
• Zajęcia na basenie
• Letni i zimowy wyjazdowy obóz szkoleniowo-sprawnościowy
• Wyjazdy studyjne uczniów związane z preorientacją zawodową
• Udział w rywalizacji klas policyjnych w ramach Ogólnopolskiego
Turnieju „Klasa Policyjna Roku”
Po ukończeniu edukacji uczniowie otrzymają:
• Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie wiedzy ogólnopolicyjnej
• Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu technik samoobrony
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej
Oferta skierowana jest głównie do uczniów wiążących swoją
przyszłość z służbami mundurowymi oraz tych, którzy zamierzają
kontynuować dalszą naukę na kierunkach związanych z bezpieczeństwem publicznym.
klasa ekologiczno-turystyczna z rozszerzonym programem nauki geografii, biologii i j. angielskiego
Klasa ekologiczno-turystyczna to propozycja dla osób, które chcą
poszerzać swoją wiedzę w zakresie biologii, ochrony środowiska,
geografii i języków obcych. Zajęcia odbywają się w ramach współpracy z Karkonoskim Parkiem Narodowym.
W klasie ekologiczno-turystycznej uczniowie mogą:
• działać na rzecz lokalnego środowiska przyrodniczego
• prowadzić prace badawcze
• odnosić sukcesy w olimpiadach ekologicznych
• realizować swoje zainteresowania w projektach edukacyjnych
• zdawać biologię na poziomie rozszerzonym
• poznawać zakątki Polski i Europy uczestnicząc w wielu atrakcyjnych
wycieczkach
Po ukończeniu nauki oraz uzyskaniu świadectwa maturalnego
absolwenci tej klasy mogą kontynuować naukę na studiach medycznych, rolniczych, weterynaryjnych, ochronie środowiska.

4-letnim TECHNIKUM w zawodach:
• technik informatyk
• technik mechatronik
• technik elektryk

Technik mechatronik

Mechatronika to nowa stale rozwijająca się dziedzina, dla której
specjalistów rynek pracy otwiera szeroko drzwi.
Uczniowie kształcący się w tym zawodzie poznają jak urządzenia
mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. W wyniku czteroletniej edukacji uczniowie nabywają umiejętność czytania, analizowania oraz samodzielnego opracowywania
dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych.
Ponadto potrafią projektować, instalować i obsługiwać nowoczesne
urządzenia mechatroniczne, programować i nastawiać parametry
urządzeń i systemów mechatronicznych, a także diagnozować stan
urządzeń i systemów mechatronicznych i wykonywać ich naprawy.
Technik informatyk
To kierunek, dzięki któremu uczniowie zdobywają kompleksową
wiedzę z zakresu informatyki. Poznają od podstaw zasady tworzenia
stron WWW, uczą się administrowania systemami operacyjnymi oraz
sieciami komputerowymi. Uczą się obsługi pakietu biurowego Microsoft Oficce oraz programują w wybranych językach m. in. w Jawa,
C++, Pascal. Dzięki poznaniu tajnik grafiki komputerowej uczniowie
projektują obrazy na potrzeby własnych stron internetowych a także materiały promocyjne, reklamowe itp. Z wykorzystaniem dźwięku
i animacji tworzą filmy o wybranej tematyce. W trakcie czteroletniej
edukacji uczniowie poznają budowę i działanie sprzętu komputerowego oraz nabywają umiejętności modernizacji i naprawy sprzętu
a także właściwej jego konfiguracji.
Technik elektryk
Na tym kierunku uczniowie poznają podstawowe zjawiska oraz
prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Tutaj uczą się projektować i wykonywać systemy elektryczne oraz diagnozować stan techniczny urządzeń elektrycznych. W trakcie nauki zdobywają wiedzę
na temat dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych oraz interpratacji otrzymanych wyników. Zdobywają umiejętności przydatne
przy naprawach zarówno maszyn przemysłowych jak i domowego
sprzętu elektrycznego.
Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w wyniku którego uczeń otrzymuje tytuł zawodowy technika oraz dyplom i suplement do dyplomu tj. EUROPASS w języku polskim i angielskim, który
wraz z dyplomem honorowany jest w całej Unii Europejskiej.
Szkoła posiada pracownie bogato wyposażone w profesjonalny
sprzęt i pomoce dydaktyczne do kształcenia w w/w kierunkach. Atutem naszej szkoły jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.
GIMNAZJALISTO – jeżeli fascynujesz się techniką i ciekawią
cię nowe technologie to u nas w technikum znajdziesz wszystko
to co cię interesuje.

3-letniej ZASADNICZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ
w zawodach:

Z okazji nadchodzących Świąt

Zmartwychwstania Pańskiego
zdrowia i wszelkiej pomyślności
oraz Wesołego Alleluja

życzy
Klub Radnych „Koalicja”

• elektromechanik
• monter-mechatronik
• elektryk
Dla uczniów Technikum oraz ZSZ szkoła zapewnia praktyki
w warsztatach szkolnych oraz zakładach pracy.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Szkoły:

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
ul. Świerczewskiego 21
58-573 Piechowice
lub telefonicznie (75) 75 530 60
– codziennie w godz. 800-1500
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„Szukałem Was, teraz przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję”
Jan Paweł II

Pilnujcie tych szlaków!
Szczerze wyznaję, że
miałem wiele trudności
z wybraniem argumentów przemawiających za postaciami na patronów ulic
w Piechowicach, które powinny zastąpić
nazwy z minionego już okresu. Pisałem
o tym w poprzednim artykule w „Informatorze”. Trudności nie wynikały z braku
dowodów, ale z ich wielości i bogactwa.
W dzisiejszych czasach, w powszechnym dostępie do literatury, do publikatorów
(w tym internetu), nie jest trudno znaleźć
i przeczytać czy wysłuchać odpowiednich
interesujących nas tematów, problemów, zagadnień… Szczególnie bogata jest literatura
dotycząca postaci naszego wielkiego Polaka
papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty poza
tym istnieje przecież w naszych sercach,
żywy obraz Jego działalności jako duszpasterza i jako wybitnego męża stanu mamy
w naszej świadomości. Jesteśmy w dużej
mierze tak zwanym pokoleniem JP II. Jemu
towarzyszyliśmy w licznych pielgrzymkach
po świecie, z Nim przeżywaliśmy chwile radości i chwile grozy, uczyliśmy się bezpośrednio od Niego kochać Boga i ludzi, uczyliśmy
się poszanowania godności drugiego człowieka. Był żywym wzorem do naśladowania
i taki pozostał w naszych sercach i umysłach.
Nasz Papież był człowiekiem wielkiej modlitwy i dobroci. Posługa pasterska Wielkiego Polaka przyniosła społeczeństwu polskiemu wielki plon wiary i nadziei, zmieniła oblicze naszej Ojczyzny. Jego pontyfikat
charakteryzował się wielką otwartością na
problemy ludzi, a w tym szczególnym umiłowaniem młodzieży. Do niej mówił „Wy jesteście moja nadzieją”. Był oknem, przez które patrzyli na Boga. Był szczery, autentyczny,
dynamiczny. Potrafił z nimi rozmawiać i potrafił ich słuchać, bo autentycznie ich kochał.
Młodzież, młodzi ludzie czuli to, czuli Jego
świętość i przezroczystość, czuli to, kiedy
mówił do nich: „Jesteś kimś najważniejszym,
darem od Boga.” To wszystko sprawiało, że
młodzi towarzyszyli w Jego pielgrzymkach
po świecie, co szczególnie dało się odczuć
w Ojczyźnie, w Polsce.
W „Autobiografii” o sobie Ojciec Święty
pisze: ,,Wszędzie podkreślam moje polskie
pochodzenie – trudno inaczej! Nie ma powodu żebym tego nie czynił (...) Zabrałem
ze sobą cała polska historię, kulturę, doświadczenie, język.... kiedy mam cos pisać,
piszę po polsku. Język ojczysty jest niezastąpiony… Jestem niesłychanie wdzięczny
mojemu narodowi, polskiej szkole, polskiemu uniwersytetowi, polskiemu Kościołowi,
polskim doświadczeniom historycznym, że
mogę na spotkanie tych wszystkich współczesnych doświadczeń ludzkości... wychodzić tak adekwatnie przygotowany”.
Jan Paweł II znany był z zamiłowania
do turystyki i wędrówek po różnych zakątkach kraju. Nie obce mu były wędrówki piesze, spływy kajakowe, wycieczki rowerowe,
a wszędzie towarzyszyła mu młodzież. Spotykając się z ludźmi w czasie swoich wędrówek tworzył atmosferę przyjaźni i miłości,

budził szacunek i uznanie. Szczególnym
upodobaniem darzył wycieczki i spacery
w górach. Tak mówi o sobie w autobiografii:
,,Ja z rodu jestem człowiekiem gór (...) chociaż moją ojczyzną jest cała Polska – to jednak z tą częścią Ojczyzny byłem szczególnie
związany, bo tam się urodziłem, bo tam spędziłem prawie całe moje życie, tam zostałem
powołanym do kapłaństwa, do biskupstwa
– byłem (...) góralskim biskupem, góralskim
kardynałem, a na końcu zostałem góralskim
papieżem. Ilekroć mam możność udać się
w góry i podziwiać górskie krajobrazy, dziękuję Bogu za majestat i piękno stworzonego
świata. W górach znajdujemy nie tylko wspaniałe widoki, które możemy podziwiać, ale
niejako szkołę życia. Uczymy się tutaj znosić trudy w dążeniu do celu, pomagać sobie
wzajemnie w trudnych chwilach, razem cieszyć się ciszą, uznawać własną małość w obliczu majestatu i dostojeństwa gór.”
Przedstawione słowa Ojca Świętego opisujące piękno i dostojeństwo gór przenoszą
nasze myśli do naszego pięknego zakątka
Polski, do uroku naszych Karkonoszy, do naszych Piechowic wkomponowanych w ich
krajobraz. Przeżywając piękno naszych wędrówek po naszej okolicy – zaprośmy już
dziś – błogosławionego Ojca Świętego Jana
Pawła II do spacerów razem z nami. Niech
nas wzbogaca swoim spojrzeniem na ich
czar nie tylko materialny ale i duchowy. Zaprośmy Go do Piechowic między innymi na
codzienny spacer z nami ulicą Jego imienia.
Spacerując razem z Nim będziemy czuli się
bezpieczniej, będziemy czuli się kochani miłością, która będzie nas prowadzić do Pana
Jezusa i Jego Matki, której mówił całym sercem TOTUS TUUS MARYJO...
Jestem pewny, że jeżeli dzisiejszej ulicy
Żymierskiego będzie nadane imię Ojca Świętego w duchu zaproszenia Go do wspólnego przebywania z nami, nie będzie to tylko
formalna zmiana nazwy, ale będzie żywym
pomnikiem Pontyfikatu naszego Wielkiego
Polaka, którego nauki codzienne będą przemieniać nasze serca.
,,Każde miejsce, gdzie przebywał Ojciec
Święty, jest godne zapamiętania i rozpropagowania.” – mówi Urszula Własiuk, prezes
Fundacji Szlaki Papieskie – ,,Dolny Śląsk, jako
jedna z kolebek polskiego chrześcijaństwa,
był papieżowi szczególnie bliski.” W Gazecie
Wrocławskiej z 22. Grudnia 2006 r. Krzysztof
Matusiak pisze: ,,Karol Wojtyła przybył na
Dolny Śląsk na wycieczkę rowerową zorganizowaną przez Stanisława Rybickiego”.
Nocą 1. września (1956 r.) ksiądz doktor
Wojtyła przyjechał pociągiem do Bolesławca. Tam odprawił mszę, po czym z kilkunastoma osobami ruszył w trasę. Tego samego
dnia odwiedził Lwówek i Lubomierz. Tam turyści zatrzymali się na noc.
Z Lubomierza podróżowali do Świeradowa Zdroju, Szklarskiej Poręby i zakończyli dzień na Zamku Chojnik, gdzie nocowali.
Kolejnego dnia na trasie znalazły się Jelenia
Góra, Karpacz i Kowary. Następnego dnia rowerzyści udali się do Kamiennej Góry, a ko-

lejne miejsca, które znalazły się na szlaku to
Krzeszów, Szczawno Zdrój, Wałbrzych, Zamek Książ i Świdnica. Stamtąd ruszyli w drogę powrotną do Krakowa.
Można postawić tezę, że przyszły papież,
a w roku 1956 ksiądz doktor Wojtyła początkiem września był w Piechowicach – przejeżdżał przez tę miejscowość, choć nie ma
potwierdzenia w zapisach kronikarskich.
A przecież jak wynika z mapy terenu, aby
pokonać trasę Szklarska Poręba – Sobieszów musi się pokonać odcinek trasy biegnący przez Piechowice. Nasze piękne miasto (wtedy jeszcze wieś) musiało znaleźć się
na trasie przejazdu przyszłego Ojca Świętego Jana Pawła II. Najprawdopodobniej najprostszą droga przejazdu była to trasa przebiegająca przez środek naszej miejscowości
tj. dzisiejszą główną ulicą, którą pragniemy
nazwać ulicą Jana Pawła II.
Cokolwiek byśmy nie myśleli to swój ślad
obecności w Piechowicach nasz Wielki Rodak Papież pozostawił, bo tak wynika z Jego
trasy przejazdu – eskapady rowerowej – Bolesławiec – Świdnica. Obecność Ojca Świętego na Chojniku Sobieszowianie zaznaczyli otwierając szlak papieski – Sobieszów
– Chojnik 9 czerwca 2007 r. Aktualnie tworzy
się – idąc śladami Jana Pawła II – rowerowy
szlak papieski dokładnie przebiegający trasa z roku 1956. A zatem Piechowice będąc
na trasie mają niepowtarzalną szansę zaznaczyć ten fakt tworząc przystanek wypoczynkowy z bazą noclegową na trasie rajdu.
Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty w Nowym Targu wyrażając
pomysł odtworzenia szlaków swoich wędrówek powiedział: ,,Pilnujcie mi tych szlaków”,
a dwadzieścia lat później w Watykanie przypomniał: ,,Zaznaczcie mi te ścieżki.”
Na zakończenie moich refleksji o Janie
Pawle II Wielkim w Piechowicach chcę z radością przypomnieć, że Mieszkańcy Piechowic swoje uczucia pełne miłości wyrazili licznie gromadząc się na wspólnej modlitwie
i przeżywaniu śmierci Ojca Świętego na terenie Gimnazjum Jego imienia, w przeddzień Jego pogrzebu. Uczucia te na pewno
są w nas nadal obecne.
Odpowiedzmy pozytywnie Ojcu Świętemu na Jego życzenie: ,,Dobrze, by umieścić w mojej biografii trasy, wszystkie trasy,
na których byłem żebym tak był wrośnięty
w polską ziemię” i nazwijmy jego imieniem
część trasy w Piechowicach, którą stanowi
nasza główna ulica.
Tak o Ojcu Świętym napisał Ks. Jan Twardowski w książce „ Budzić nadzieję”. „Zawsze
najważniejszy jest Bóg, chociaż każda epoka
ma swoich geniuszy opiekuńczych, ludzi ponad miarę. Dzisiaj Jan Paweł II jest znakiem
dla świata, darem Ducha Świętego, człowiekiem swojej epoki. Poza tym Jan Paweł II jest
kimś bardzo autentycznym, prawdziwym,
nie wymyślonym przez nikogo. Nie zmarnujmy tego Daru, jaki otrzymaliśmy od samego
Boga. Wnośmy o życie – to co Jan Paweł zostawił nam w duchowym Testamencie”.
Tyle jest w Tobie
Nasze polskie oczy
Wiara matki uśmiech cierpienia
i taki zwykły nie za modny dzwonek
tak zagłuszany że budzi sumienia
(Jan Paweł II)
Antoni Olszewski
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Śpiewali
po czesku
W dniach 11, 12 kwietnia 2011 w Piechowickim Ośrodku Kultury miały miejsce warsztaty czeskiej piosenki ludowej,
które zostały zrealizowane w ramach
projektu „Sąsiedzi – spotkania z kulturą
i tradycją czeską” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej. Przez dwa
dni instruktorzy zespołu Nisanka z Jablonca prowadzili zajęcia, po których piechowicki zespół „Szklarki” opanował dwa
utwory ludowe w języku czeskim i podstawowe kroki taneczne. Piosenki i tańce
zaprezentowane zostaną podczas imprezy „Piechowice na ludowo”, w trakcie której wystąpi również zespół Nisanka.

Dostali dotacje
W ramach otwartego konkursu na
realizację zadań publicznych w 2011
r. organizacje publiczne otrzymały
następujące środki finansowe:

Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (m.in. festyny, zloty, rajdy, spotkania
integracyjne):
• Stowarzyszenie Piechowice – 500 zł na
organizację VII Zlotu na Bobrowych Skałach.
• Stowarzyszenie Piechowice – 500 zł na
VII Piknik Mamy Taty i Dziecka.
Upowszechnianie wśród mieszkańców
kultury fizycznej, sportu i turystyki, orga-

nizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, szkolenie i podnoszenie umiejętności
poprzez regularne trenowanie, organizacja
zawodów sportowych:
• Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice’’ – 30 tys. zł.
• Klub Lechia – 16 tys. zł.
• Maracana Piechowice – 3500 zł.
• Stowarzyszenie Piechowice – 3000 zł.
• UKS Krokus – 1500 zł na organizację Letnich Zawodów w Biathlonie dla dzieci
i młodzieży.
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez zorganizowanie obozu profilaktycznego dla uczestników APSC:
• Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski –
6000 zł.
Marta Głowala

Dwa pożary blisko siebie

Sprawdź dowód

Fot. Dariusz Uzorko

Urząd Miasta w Piechowicach
przypomina wszystkim osobom,
które w roku 2001 wyrabiały dowód osobisty, o sprawdzeniu terminu ważności posiadanego dokumentu.

ELEKTRYK INSTALATOR
OD 33 LAT
SPRAWNIE I FACHOWO

• Wykonywanie i remonty instalacji

•
•
•
•

elektrycznych
Usuwanie awarii
Instalacje odgromowe
Badania i pomiary elektryczne
Sprawdzenia i odbiory

Marek Bergtraum

58-573 Piechowice, ul. Zawadzkiego 2a
tel. 603 523 928

Trzy zastępy straży pożarnej gasiły groźny pożar, który wybuchł 14 kwietnia
przed godzinach 16. w Piechowicach przy ul. Żymierskiego 71. Spaliła się szafa
i część drewnianego stropu na klatce schodowej budynku. Jak informują piechowiccy strażacy, gdyby pożar wybuchł w nocy skutki pożaru mogłyby być tragiczne. Ogień mógłby odciąć drogę ucieczki mieszkańcom. Kilka tygodni wcześniej
podobne zdarzenie miało miejsce w budynku 30 metrów wcześniej, też przy ul.
Żymierskiego.
Urząd Miasta zwraca się z prośbą do mieszkańców o nie ustawianie na
klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach itp. materiałów łatwopalnych
oraz różnego rodzaju mebli.

Powstał klub SENSEI
W lutym w Piechowicach powstał
klub młodzieżowy S.E.N.S.E.I. Dzięki
niemu młodzież ma przyjemnie oraz
pożytecznie spędzać wolny czasu.
Jak wesoło spędzać czas? Jak być porządnym człowiekiem? Jak powiększać
swą wiedzę? Jak poznawać nowych ludzi? Na te wszystkie pytania jest prosta
odpowiedź. Trzeba dołączyć do klubu
SENSEI, którego spotkania odbywają
się w każdy poniedziałek o godz. 17.30
w Piechowickim Ośrodku Kultury.

Od czasu powstania klubu młodzi
mieszkańcy Piechowic nawiązali wiele
nowych znajomości, które uświadomiły
im, że o wiele łatwiej jest rozwiązywać
swe problemy wraz z innymi osobami
i że nie są zdani tylko na siebie. Odkryli też zalety wspólnej pracy i zrozumieli,
że gdy połączą swe siły to razem osiągną
o wiele więcej. W klubie panuje bardzo
sympatyczna atmosfera i grono sympatyków cały czas się powiększa. Zapraszamy na poniedziałkowe spotkania!

Z „Chatki Puchatka”
Dyplom Honorowy zdobyły dzieci
z Przedszkola „Chatka Puchatka” w Jeleniogórskim Forum Teatrów Dziecięcych.
Już ósmy rok dzieci mają okazję pokazać swoje talenty aktorskie. W tym roku
w przedstawieniu „Sen Jasia” pod opieką P. Agnieszki Paliwody.
***
Trofea w konkursie plastycznym
„Strażak pomaga i ratuje” odebrały
dzieci: Marta Molenda, Emilia Cichoń
oraz Olivier Szuszkiewicz. Koordynatorem konkursu była P. Wioletta Uram.
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Najlepsi uczniowie w gimnazjum

Wyróżnienia otrzymało kilkudziesięciu uczniów gimnazjum

Najlepsi uczniowie piechowickiego gimnazjum otrzymali nagrody
i wyróżnienia za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Kinga Malec, Michał Kamyk, Marta Niegosz, Aleksandra Budzińska, Paweł Kolasiński, Natalia Lis, Dominika Mateuszów, Joanna Sinkowska, Paulina Średnicka, Magda Uram, Karolina Cierluk, Jacek Machelski,
Mateusz Rutana, Aleksanrda Czyż, Kinga
Kłodzińska, Krystian Konopka.
Wysoka średnia ocen, sukcesy sportowe i inne:
Natalia
Lis
(reprezentuje
szkołę
w licznych konkursach piosenki zdoby-

Z Przedszkola nr 2

malowały palcami. Po spotkaniu, przedszkolaki przemaszerowały w kolorowym
korowodzie ulicami Piechowic, żegnając
„ Marzannę” i przywołując wiosnę. Pierwszy dzień wiosny zakończył się ogniskiem
i pieczeniem kiełbasek.
B. Woś
***
8 kwietnia grupa 4-5-latków wzięła
udział w pierwszym z czterech spotkań
w ramach programu „4 x park” prowadzonym przez Karkonoski Park Narodowy.
Podczas spotkania z edukatorem Anną
Kalisz w muzeum KPN w Sobieszowie,
dzieci dowiedziały się czym jest park na-

Uroczystość „Najlepszy z Najlepszych”
odbyła się 6 kwietnia. Zaproszono uczniów
wraz z rodzicami oraz władze miasta. Wyróżniono gimnazjalistów za ich sukcesy w I
semestrze w kilku kategoriach:
Wysoka średnia ocen i wzorowe zachowanie:

Pierwszy dzień wiosny - Dniem Talentów w naszym przedszkolu. Zgodnie
z ideą roku szkolnego 2010/2011 ogłoszonego przez MEN „ Rokiem Odkrywania Talentów”, swoje talenty artystyczne
prezentowali rodzice naszych przedszkolaków. Pani Małgorzata Bałos pokazała
dzieciom jak w prosty sposób można zrobić ozdoby wielkanocne, a Pani Katarzyna
Czyszczoń rysowała zwierzęta recytując
proste wierszyki i rymowanki związane
z dana pracą. Dzieci poznały różne techniki plastyczne, a najmłodsze przedszkolaki

KATYŃ – PAMIĘTAMY

12 kwietnia społeczność Szkoły Podstawowej nr 1
uczciła pamięć brutalnie zamordowanych oficerów polskich w Katyniu oraz ofiar tragedii pod Smoleńskiem.
Swą obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta, pan Witold Rudolf.
Uczestnicy spotkania wysłuchali z zaciekawieniem i przejęciem wykładu nauczyciela historii, pana Marcina Suchty,
wzbogaconego prezentacją multimedialną, wspomnieniami
więźniów sowieckich łagrów i poezją w wykonaniu uczniów
klas IV-VI.
Tę wyjątkową uroczystość, pełną zadumy i uniesienia zakończył występ koła teatralnego, którego opiekunem jest pani
Barbara Zając. Przedstawienie wzmocniło poczucie przynależności narodowej małych piechowiczan i utrwaliło potrzebę kultywowania pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych.
Tej lekcji na pewno nie zapomnimy!
Szkoła Podstawowa w Piechowicach

wając pierwsze miejsca, oraz w zawodach sportowych), Aleksandra Budzińska, Joanna Sinkowska, Magda Uram,
Aleksandra Czyż (reprezentują szkołę
w zawodach sportowych).
100% frekwencja oraz zaangażowanie
w pracę na rzecz szkoły:
Dominik Przychodzień, Patryk Kazaryn,
Dominika Waraszko, Anna Tamioła, Magdalena Mięgoić, Aleksandra Budzińska, Anna
Oleksy, Justyna Gawluk.
Sukcesy sportowe:
Maciej Tkacz, Arkadiusz Słupek (medale
w Powiatowej Gimnazjadzie Młodzieży w
badmintonie), Patrycja Kotylak, Katarzyna
Sosna (reprezentantka szkoły w piłce ręcznej).
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dyrektor
Elżbieta Piątkiewicz-Pałka

ZAPROSZENIE
5 maja o godz. 17 w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach odbędzie się wieczornica ku czci Jana Pawła II. Na
tę uroczystość serdecznie zapraszamy Mieszkańców Piechowic.

rodowy, poznały istotę tworzenia parków
oraz zapoznały się z elementarnymi zasadami zachowania w parkach. Pani edukator pokazała dzieciom niezwykłość karkonoskiego parku oraz przedstawiła jego
mieszkańców: muflona, lisy, ptaki. Nasze
przedszkolaki podczas spotkania popisały się wiedzą nt. chronionych kwiatów
wiosennych, które bez trudu rozpoznawały i nazywały podczas spaceru w KPN.
Na koniec spotkania dzieci stworzyły prace przestrzenne będące miniaturą karkonoskiego parku – nie zabrakło w nich
drzew, kamieni, i wiosennych kwiatów.
G. Popera

VIII GALA
PRIMUS INTER PARES
29 marca w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piechowicach
odbyła się uroczysta gala szkolnego konkursu PRIMUS
INTER PARES.
Jak co roku, uczniowie osiągający najwyższe wyniki w nauce za pierwszy semestr zostali wyróżnieni przez dyrektora
szkoły Marzenę Sąsiadę, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne i słowa uznania.
Oto laureaci konkursu: W. Rosiak, A. Chwalibóg, P. Olszewski, J. Prusak Via, D. Wójtowicz, N. Javurek, M. Gorgol, U. Tekień, D. Michalski, M. Wryszcz, J. Rogoś, S. Woś.
Zostali oni nagrodzeni przez burmistrza Witolda Rudolfa pamiątkowymi statuetkami, które ufundowała Rada Rodziców.
Uroczystość zakończył występ uczniów koła teatralnego,
którego opiekunem jest Barbara Zając.
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Biegali z Justyną
Młodzi adepci narciarstwa biegowego z piechowickiego UKS
Krokus kibicowali zawodnikom
podczas Mistrzostw Polski w biegach narciarskich jakie odbyły
się w Jakuszycach. Największą
popularnością cieszyła się oczywiście nasza najlepsza biegaczka – Justyna Kowalczyk, która
zwyciężyła zgodnie z oczekiwaniami na dystansie 5 km.

Kolarze zaczęli sezon

Srebrni radni

Srebrny medal zdobyli piechowiccy
radni, którzy reprezentowali powiat jeleniogórski podczas XIII Międzynarodowych
Mistrzostw Polski Radnych w Halowej Piłce Nożnej, które odbyły się w Wolsztynie
w dniach 25-27 marca 2011 roku. Reprezentację powiatu jeleniogórskiego stanowili głównie radni Rady Miasta Piechowice
w osobach: Daniel Potkański, Jacek Kamiński, Marcin Ramski, Tomasz Niemiec, Dariusz Kluk oraz Piotr Miedziński – Rada Miasta Jeleniej Góry i Paweł Pituch – Rada Miasta Kowary. Nasza reprezentacja w drodze
do finału rozegrała 6 spotkań. Wyjazd na te
zawody możliwy był dzięki finansowemu
wsparciu Urzędu Miasta w Piechowicach.

Remis i porażka
W swoim pierwszym meczu przed
własną publicznością piłkarze Lechii
zremisowali bezbramkowo z Halniakiem Miłków. Wcześniej Lechia przegrała z SP Gol Jelenia Góra 4:2.

W ostatnim meczu Lechia wygrała z drużyną Hottur Borowice
4:0

Podziękowania
Władze, zawodnicy i sympatycy Piłkarskiego Klubu Sportowego Lechia Piechowice składają podziękowanie Burmistrzowi Miasta za możliwość bezpłatnego użyczenia metalowej szafy pancernej niezbędnej do przechowywania
dokumentacji na potrzeby klubu.

Wyścigiem 17 kwietnia we Wrocławiu kolarze górscy Lechii udanie rozpoczęli
tegoroczny sezon. Wcześniej trenowali sporo w Górach Izerskich m.in. na trasie
z Górzyńca do Rozdroża Izerskiego. Wszystkie bieżące informacje o zawodnikach
i ich wynikach dostępne są na klubowej stronie: www.kslechia.prv.pl.
Skład Lechii w sezonie 2011: Aneta Adamek, Małgorzata Polańska, Robert Cierluk, Dawid Flieger, Rafał Goriaczko, Michał Grynienko, Patryk Kaczmarczyk, Jacek
Kamiński, Dariusz Kluk, Paweł Kluk, Artur Miazga, Paweł Michałkiewicz, Przemysław Niedbalski, Janusz Pietrzykowski, Jędrzej Piś, Jarosław Piś, Małgorzata Polańska, Norbert Potkański, Bogusław Sieniuć, Cezary Zahorski, Sławomir Banaszak,
Eugeniusz Czech, Mariusz Junik.

Agnieszka w kadrze Polski
Piechowiczanka Agnieszka Kocela, która gra w drużynie piłki ręcznej
KPR Jelenia Góra, została powołana
do kadry Polski.
Agnieszka już za kilka dni wyjedzie
do Turcji na zgrupowanie kadry. Jeśli
wypadnie tam dobrze to ma szansę
wziąć udział w meczach eliminacyjnych
do mistrzostw świata, które odbędą się
w grudniu w Brazylii. Na razie Agnieszka wytrwale trenuje i jako skrzydłowa
występuje w meczach ligowych.
Agnieszka pierwsze sportowe kroki w piłce ręcznej stawiała w Piechowicach w Szkole Podstawowej nr 2,
gdzie jej trenerem był Dariusz Jarosz.
Po pewnym czasie rozpoczęła treningi w klubie Vitaral Jelfa Jelenia Góra w
rozgrywkach juniorskich. Z tą drużyną
zdobyła w 2005 roku brązowy medal
Mistrzostw Polski, a dwa lata później
złoto.
– W wyborze tej dyscypliny sportu
pomógł mi mój trener, który zachęcił
mnie do piłki ręcznej. Właśnie dzięki
niemu zaczęłam grać w szczypiorniaka, za co jestem mu bardzo wdzięczna
– mówi Agnieszka.
Agnieszka zachęca do uprawiania
piłki ręcznej.
– Oglądając mecze, można odnieść

wrażenie ten sport jest brutalny, ale
w rzeczywistości nie jest tak źle. Jak się
pokocha tą dyscyplinę, to nie można
żyć bez piłki! – przekonuje Agnieszka
Kocela.

Agnieszka Kocela – 22 lata, rodowita piechowiczanka, reprezentantka
młodzieżowej i seniorskiej reprezentacji Polski w piłkę ręczną, gra na lewym skrzydle, obecnie zawodniczka
KPR Jelenia Góra.
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Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Brydżu Sportowym – Katowice, 2 kwietnia 2011 r.
Dolnośląski
Związek
Brydża
Sportowego zorganizował dla najmłodszych
grających w Brydża
Sportowego
na
Dolnym
Śląsku
wyjazd do Katowic na eliminacje
do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików. W naszym województwie tą grę w wymiarze
sportowym uprawia tylko młodzież we
Wrocławiu, Bolesławcu, Miliczu oraz w
Piechowicach i Jeleniej Górze. Zawody
odbyły się 2 kwietnia na Górnym
Śląsku. Aby naszym młodym
brydżystom zapewnić odpowiedni komfort gry do Katowic
pojechaliśmy wieczorem dnia
poprzedniego. Wyjazd wszystkich grup był zorganizowany
z Wrocławia, do którego musieliśmy samodzielnie dojechać.
DZBS zapewnił dzieciom i młodzieży dojazd w obie strony oraz
nocleg w Bytomiu.
Mimo trudności wynikających ze skomplikowanego systemu rozgrywek, który musiano
zastosować, turnieje odbyły się
bez zakłóceń. Organizatorzy zapewnili uczestnikom sympatyczna atmosferę, na bieżąco podawane wyniki oraz
w przerwie bezpłatny obiad.

Najlepszą w eliminacjach do Olimpiady okazała się para – Sammy Baładysz
i Piotr Marcinkowski z Wrocławia. Naszą najlepszą parą okazały się dziewczęta z Młodzieżowego Klubu Logicznego
– Asia Gołdyn i Ela Gołdyn, które zajęły
3 miejsce wśród juniorek (ogólnie 12)
i zakwalifikowały się do Olimpiady, która odbędzie się w terminie 29.04-02.05
w znanej mazurskiej miejscowości Augustów. Natomiast w kategorii młodzików wygrali Michał Klukowski i Daniel
Kulczycki z Wrocławia. Nasz najlepszy
młodzik Adaś Szuszkiewicz (aktualny
Mistrz Piechowic) zajął dobre 10 miejsce
i pojedzie na ogólnopolskie Mistrzostwa Młodzików PZBS, które odbędą się

12-15 maja w Szamotułach pod Poznaniem. Wszyscy w/w grali w barwach AZS-u Politechniki Wrocławskiej.
Lech Rębisz

„Polska biega” i Rajd Rowerowy
Urząd Miasta w Piechowicach informuje, że 14 maja na terenie gimnazjum i w okolicy odbędzie się impreza „Polska biega” i Rajd Rowerowy
Amatorów.
W związku z tym wydarzeniem mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. Prosimy mieszkańców okolicznych domów o wyrozumiałość.

Serdeczne podziękowania dla uczestników
ceremonii ostatniego pożegnania
naszej kochanej mamy, babci i prababci

Śp. Leokadii Serniuk
składa pogrążona w smutku rodzina
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Partnerstwa Na
Rzecz Rozwoju
Gmina Miejska Piechowice zawiązała umowę o współpracy z Dolnośląską
Agencją Współpracy Gospodarczej we
Wrocławiu w ramach projektu „Partnerstwa Na Rzecz Rozwoju” realizowanego
w oparciu o Program Operacyjny Kapitał
Ludzki 2007-2013.

Projekt ma na celu wykorzystanie procesów przygotowań do Euro 2012 jako narzędzia rozwoju województwa dolnośląskiego
poprzez tworzenie funkcjonalnych gminnych
partnerstw lokalnych między jednostką samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, które będą ukierunkowane na stworzenie strategii rozwoju gminy,
a następnie realizację tych strategii w społeczności lokalnej.
Realizacja powyższego projektu zakłada
w szczególności aktualizację Gminnej Strategii Rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem
takich obszarów działań jak sport, turystyka
i kultura.
W ramach powyższego projektu w dniach 9
i 10 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach odbyły się pierwsze spotkania robocze z zakresu tworzenia partnerstw i tworzenia
strategii z udziałem przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Następny cykl spotkań roboczych
zaplanowany został w dniach 16 i 17 kwietnia.
W ramach projektu „Partnerstwa Na Rzecz
Rozwoju” w okresie przed i powakacyjnym
przeprowadzone zostaną również dwie debaty społeczne z udziałem mieszkańców naszej
gminy, warsztaty z zakresu funkcjonowania
w partnerstwie oraz dalszy cykl spotkań roboczych przy udziale również naszych lokalnych
przedsiębiorców.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Piechowice do czynnego udziału w projekcie. Więcej szczegółowych informacji uzyskać
można w gminnym punkcie animacji projektu
(pokój nr 9 i 16 w siedzibie urzędu, tel. 75 75 48
915 i 75 75 48 909).
Marta Głowala, Beata Janulis

Burmistrz Miasta Piechowice

działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy

z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. Nr 102 z 2010 r. poz. 651 z późn.
zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerem RG.6840.1.3.2011.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
pod numerem RG.6845.5.2011.

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski
58-573 PIECHOWICE
ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983, 505 111 529

CHŁODNIA, TRUMNY,
KRZYŻE, TABLICZKI, URNY,
KREMACJA, WIEŃCE,
WIĄZANKI, TRANSPORT
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Krokusy raz w roku

W Rezerwacie Krokusów, nieopodal Górzyńca,
w Górach Izerskich, zakwitły w kwietniu krokusy. To
jedyne miejsce, poza Tatrami, gdzie krokusy rosną
w swoim naturalnym środowisku na terenie chronionym. To miejsce było znane już w 1811 roku. – Fioletowe krokusy kwitną tylko raz w roku i to nie dłużej
niż dwa, trzy tygodnie – mówi Małgorzata Polańska,
która często przyjeżdża na rowerze oglądać te piękne
kwiaty. Wielu mieszkańców okolic wybiera się w tym
czasie oglądać krokusy. To również atrakcja turystyczna regionu.
Aby zobaczyć jeszcze te kwiaty trzeba się spieszyć.
Do rezerwatu najłatwiej dotrzeć na pieszo lub rowerem z Piechowic, przez Górzyniec i dalej leśną drogą
w kierunku Rozdroża Izerskiego.
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Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Działkowicze zaczęli sezon
Ładna
pogoda
w ostatnich tygodniach pozwoliła piechowickim działkowcom na rozpoczęcie
sezonu wiosennego.
Coraz więcej osób pojawia się na ogródkach
działkowych obok stadionu. Niektórzy przychodzili na działkę nawet podczas zimy.
– Przychodziłam
zgarniać śnieg, bo
mógł zerwać folię.
Teraz jestem na działce codziennie. Właśnie zakwitły żonkile – mówi
Kazimiera Szalej (na zdj).

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

„SĄSIEDZI – spotkania z kulturą i tradycją czeską”

Wydawca: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 48 900.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Nakład
1200
szt.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania dostarczonych tekstów
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków
budżetu
państwa
ze względu na ograniczoną ilość stron. Druk: APLA.
za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Niepodpisane teksty i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji

