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Ogromne straty po ulewie
27 maja po raz kolejny przekonaliśmy się, że siły przyrody
są nieprzewidywalne. Intensywne opady gradu i deszczu,
którym towarzyszyły silne wyładowania atmosferyczne,
spowodowały wiele strat w mieniu prywatnym i komunalnym.
Wyładowania atmosferyczne spowodowały liczne uszkodzenia linii telefonicznych,
oraz zniszczenia urządzeń elektronicznych.
W samym tylko Urzędzie Miasta zniszczeniu uległa m.in. centrala telefoniczna i inne
urządzenia elektroniczne, natomiast w Transgranicznym Centrum Ewakuacji i Pomocy
Ludności w Piechowicach uszkodzeniu uległy urządzenia monitoringu miejskiego.
Największe straty powstały jednak wyniku
nawalnego opadu deszczu i gradu. Ilość
wody, jaka spadła w stosunkowo krótkim
czasie (wg oficjalnych danych – ponad
60mm/m.kw.) spowodowała gwałtowny
i niekontrolowany jej spływ, czego skutkiem jest zniszczenie wielu odcinków dróg,
rowów, kanałów kanalizacji deszczowej
i przepustów. Zalane zostały liczne piwnice, kotłownie, garaże i mieszkania osób
prywatnych.
Wody spływając w Górzyńcu z terenów lasów i łąk zniszczyły odcinki ulicy Grzybowej i podmyły przejazdy kolejowe. Woda z
torów kolejowych przedostała się do Ośrodka „Słoneczko” a stamtąd przez ul. Słoneczną na ul. Dębową i Leśną, niszcząc te ulice
a następnie podtapiając budynki na Cichej
i Zakład Stolarski przy 1-Maja. Podtopienie
Ośrodka „Potok” oraz zniszczenia ulicy Za-

wackiego są wynikiem niedrożności przepustów drogowych na terenie lasów i złego
ukształtowania skrajni jezdni i rowów przydrożnych. Niekontrolowany spływ wód z terenów kolejowych w okolicach stacji nasilił
podtopienia na ulicach Kolejowej, Mickiewicza i pogorszył sytuację na ul. Szkolnej.
Trudną sytuację na skrzyżowaniu ulic Żymierskiego i Szkolnej spowodował wypływ
wód z kanalizacji burzowej, która nie pracowała, jak należy. Swobodny przepływ wody
utrudniały dwie opony, które zatrzymały się
na rurach osłonowych przebiegających tam
instalacji elektrycznych. Kolektory burzowe
na Osiedlu Młodych nie były w stanie odebrać wody i wokół Gimnazjum utworzyło
się jezioro.
W akcji pomocy poszkodowanym mieszkańcom miasta wzięło udział:
9 zastępów Straży Pożarnej z Piechowic
i okolicznych miejscowości,
11 pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Piechowicach,
5 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach,
10 pracowników Urzędu Miasta w Piechowicach.
Zużyto 5000 worków na piasek i 70 ton
piasku. Straż pożarna wypompowywała

wodę na zlecenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z 24 budynków,
ponadto zastępy OSP zadysponowane
przez Stanowisko Kierowania PSP w Jeleniej Górze wypompowywały wodę z ok. 15
budynków (dokładna liczba nie jest znana,
gdyż dyżurny PSP dysponował skierowane
do pomocy zastępy bezpośrednio ze stanowiska kierowania, z pominięciem MCZK).
Komisja MOPS dokonała szacunku strat
wg zgłoszeń w 45 budynkach i mieszkaniach oraz u 7 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w celu uznania szkód za powodziowe.
Uznano straty w przypadkach 20 domów
oraz mieszkań i wystąpiono do Wojewody
o dotację na pokrycie strat w wysokości 36
000,00 zł.
Straty w infrastrukturze komunalnej, oceniane przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Piechowice i zweryfikowane przez komisję Wojewody, oszacowane
zostały na kwotę 12 570 000 zł.
Sytuacja z 27 maja przyniosła mieszkańcom Piechowic wiele traumatycznych
doznań, lecz powinniśmy z tej lekcji wyciągnąć szereg wniosków na przyszłość.
Na pewno należy spodziewać się, że takie
zjawiska atmosferyczne mogą nam towarzyszyć coraz częściej, co wynika ze zmian
klimatycznych. Dlatego niezbędne jest aby
wszyscy mieszkańcy byli na podobne sytuacje przygotowani.
Witold Rudolf
Burmistrz Miasta Piechowice

Metal wybuduje nową halę
Prezes

zarządu Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości, Iwona Krawczyk wydała
kolejne, 110 zezwolenie na prowadzenie
działalności gospodarczej. Odebrali je w
środę (18 czerwca) właściciel przedsiębiorstwa „Metal” Jerzy Siofer i burmistrz
Piechowic Witold Rudolf.
Piechowicka firma „Metal” specjalizuje się
w produkcji wyrobów metalowych, między innymi: specjalistycznych narzędzi,
zamków do wystaw targowych, kap ogrodzeniowych.
Na działce o powierzchni 1080 metrów
kwadratowych wybudowana zostanie hala
produkcyjno-magazynowa. Firma zakupi
nowe maszyny oraz wyposażenie linii produkcyjnej. Zmiana procesu produkcji oraz
sposobu prowadzenia badań i analiz jest
niezbędna do utrzymania pozycji lidera na

rynku wyrobów metalowych. Nową gałęzią
działalności przedsiębiorstwa będą usługi
lakierowania proszkowego. W zakładzie
prowadzone są prace nad kolejnymi projektami – informuje prezes zarządu kamiennogórskiej strefy, Iwona Krawczyk. Dzięki
modernizacji
firma
będzie mogła zatrudnić młodych pracowników, znających się
na obsłudze programów sterujących procesami CNC, a produkty firmy jeszcze
bardziej zyskają na jakości, będą mogły być
oferowane w bardziej
przystępnej cenie.
„Metal” na zmianę
technologii wytwa-

rzanych produktów przeznaczy 18 mln zł.
Utrzyma tym samym dotychczasowe zatrudnienie na poziomie 70 osób i utworzy
10 nowych etatów.
R.Z.
źródło: Mo-Ja Multimedia
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Julia z Kluczem!

W Wałbrzychu po raz osiemnasty wręczono
nagrody dla najlepszych dolnośląskich firm.
Wśród laureatów znalazła się także firma
z naszego regionu. Huta Julia z Piechowic,
która osiem lat temu wznowiła produkcję
szkła kryształowego, została nagrodzona
za współpracę ze społecznością lokalną
i organizacjami pozarządowymi.
- To wielki sukces, który nie byłby możliwy, gdyby nie wysiłek wszystkich naszych pracowników. Osiągnęliśmy go
dzięki grze zespołowej - mówi dyrektor
Agnieszka Blacheta, która odebrała drogocenne trofeum. Huta
zwyciężyła
dzięki
wspieraniu lokalnych
inicjatyw i otwartości na pomysły z zewnątrz. Angażuje się w
inicjatywy mieszkańców oraz samorządu
lokalnego. - Bliska jest
nam idea społecznej
odpowiedzialności biznesu, chcemy dzielić
się naszym sukcesem.
Wierzymy, że połączenie zdrowej konkuren-

cji ze wspólnymi działaniami przyniesie
sukces całego regionu - komentuje Bartosz Browarny, szef marketingu.
Dolnośląski Klucz Sukcesu to nie pierwsza
prestiżowa nagroda, którą wywalczyła firma w ostatnich latach. W 2012 roku otrzymała „Liczyrzepę” za najlepszy produkt
turystyczny powiatu jeleniogórskiego. Na
odradzającą się Julię można patrzeć z podziwem. Produkcja trwa, szkło jest eksportowane do 80 krajów świata, a samą hutę
odwiedziło w 2013 roku ponad 50 tysięcy
turystów. Oby tak dalej!
Oliwer Kubicki

Kolejny projekt realizowany ze środków UE
Burmistrz

Gminy Miejskiej Piechowice
podpisał umowę na realizację projektu finansowanego w całości ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice”.
Projekt przewiduje zakup 67 szt. zestawów
komputerowych (monitor, jednostka centralna, system operacyjny z oprogramowaniem antywirusowym, pakiet biurowy,
drukarka) z przeznaczeniem dla:
- 30 gospodarstw domowych spełniających
określone warunki (osoby niepełnosprawne,

samotni rodzice, osoby o niskich dochodach),
- 37 zestawów dla jednostek podległych
Urzędowi Miasta Piechowice w tym:
SP1 – 15 szt,
Gimnazjum im Jana Pawła II – 15 szt,
POK – 6 szt.
MOPS – 1 szt.
Poza dostawą zestawów komputerowych
projekt przewiduje przeprowadzenie szkolenia i spotkania informacyjnego dla osób
uczestniczących w projekcie.
Wartość projektu wynosi 459.676,00 zł.

Śpiewom nie było końca

J. Bumażnik

31 maja b.r. „Szklarki” zostały
zaproszone do Rybnicy na Jubileusz 10 – lecia Zespołu „Rybniczanki”. Przy pięknej pogodzie,
długo rozlegały się śpiewy pięciu zaproszonych Zespołów Ludowych. Wspaniałe menu oraz
tańce na trawie, były uzupełnieniem tej świetnej i udanej zabawy. Nie zabrakło nas również na
IV Festynie Integracyjnym, który odbył się 08.06.2014r. na Placu Piastowskim w Cieplicach.
Urszula Musielak
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Złóż korektę
deklaracji

Urząd Miasta w Piechowicach przypo-

mina, że zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Piechowice Nr 245/XLVIII/2014 z
dnia 28.03.2014 roku w sprawie zmiany
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dniem 01.05.2014
roku uległa obniżeniu stawka opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnym dla nieruchomości zamieszkałych,
których właściciele wybrali selektywną
metodę gromadzenia odpadów komunalnych. Stawka ta wynosi 15 zł/osobę.
W związku z powyższym informujemy,
że właściciel nieruchomości zgodnie
z art. 6 m ust.2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach miał
obowiązek wypełnienia i złożenia
korekty deklaracji w terminie do dnia
14.05.2014 roku w Urzędzie Miasta
w Piechowicach. Prosimy zatem właścicieli nieruchomości, którzy jeszcze nie
złożyli korekty o jej złożenie,
gdyż tylko taka forma pozwala zastosować obniżoną opłatę.
Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 3 (dawny Bank BGŻ)
w Urzędzie Miasta Piechowice lub pod
numerem telefonu 75 75 48 923.

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. z 2014r. poz.518) informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1.Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerami
RG.6840.1.11.2014
i RG.6840.1.12.2014.
2.Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem
RG.6845.6.2014.

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc osobom, które w dniu
27 maja 2014 r. pomagały przy usuwaniu szkód zalanego wodą sklepu przy
ulicy Żymierskiego 43.

Krystyna Jaśkiewicz
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Uprzejmie informuję, że zarządca drogi woje- roku szkolnym, wystąpiłem do zarządcy
wódzkiej nr 366 tj. Dolnośląska Służba Dróg drogi wojewódzkiej o przesunięcie teri Kolei we Wrocławiu dokona generalnego re- minu rozpoczęcia robót. Prace rozpoczmontu mostu drogowego w ciągu ulicy Żymierskiego przechodzącego przez rzekę Kamienną
(przy Kościele pod wezwaniem Św. Antoniego). W związku z powyższym, na czas prowadzonych robót most ten zostanie zamknięty
zarówno dla ruchu pieszego jak i samochodowego. Opracowywany projekt tymczasowej
organizacji ruchu, zakłada, że zasadniczy ruch
samochodów ciężarowych zostanie skierowany
na drogę krajową nr 3 i drogi powiatowe, natomiast dla pieszych zostanie wybudowana w sąsiedztwie remontowanego mostu kładka, która
pozwoli na swobodne przechodzenie przez
rzekę. Wykonawcą robót będzie firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radpol” Marian
Radaszewski z Wrocławia. Pierwotnie prace
miały zacząć się już od 9 czerwca br. jednak
z uwagi na głosy mieszkańców Piechowic oraz
w celu nie zakłócania dojazdu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli w kończącym się

ną się 14 lipca br. i trwać będą do dnia
30 czerwca 2015 roku.

CZERWIEC 2014

Witold Rudolf
Burmistrz Miasta Piechowice

MOST
do remontu

Koło nr 9 PZERiI informuje
• 17 maja 2014r. w sali OSP odbyła się
inauguracja piechowickich obchodów
Światowego Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych. Wśród zaproszonych gości
byli m.in. poseł p. Zofia Czernow, przewodniczący rady powiatu p. Rafał Mazur,
burmistrz Piechowic p. Witold Rudolf,
wiceprzewodniczący oddziału rejonowego PZERiI p. Czesław Chojecki, prezes
KSON p. S. Szubert. Uroczystość uświetniły występy wokalne uczniów szkoły podstawowej oraz występ zespołu Szklarki.
Po części oficjalnej 95 uczestników spotkania bawiło się pod hasłem: „Ludzie nie
dlatego przestają się bawić, że się starzeją,
lecz starzeją się, bo przestają się bawić”.
Drugim akcentem obchodów była wycieczka szlakiem ogrodów i pałaców Kotliny
Jeleniogórskiej, zorganizowana 24 maja,
w której uczestniczyło 49 osób.
W/w działania odbyły się przy wsparciu fi-

nansowym i merytorycznym Urzędu Miasta, za co zarząd koła serdecznie dziękuje.
• 28 czerwca 2014r. przewodnicząca koła
p. K. Kowalik i prezes rejonowego stowarzyszenia diabetyków w Jeleniej Górze
p. W. Wiśniewski zapraszają do POK na powiatowe spotkanie z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Diabetyka, w programie przybliżenie
problemów ludzi chorych na cukrzycę oraz
spotkanie integracyjne członków.
• 26 lipca 2014r. zapraszamy do ośrodka
Potok w Górzyńcu na Sportowy Piknik Pokoleń - imprezę adresowaną do piechowickich seniorów i ich rodzin, mile widziana
także obecność sympatyków naszego koła.
Będzie to połączenie aktywnego wypoczynku na miarę możliwości uczestników
ze współzawodnictwem drużyn składających się z dziadków, dzieci, wnuków w
czterech konkurencjach sprawnościowych
i w II mistrzostwach Piechowic w rzucie
beretem oraz zmaganiami kulinarnymi - jajecznica ze
110 jaj (poprawianie wyniku z roku
2013 zapisanego w
piechowickiej księdze rekordów) i zawody w lepieniu
pierogów na czas.
O szczegółach informować będziemy na plakatach
przed imprezą.
Zarząd koła nr 9

KOMUNIKAT

W związku z organizacją święta
tradycji szklarskich miasta Piechowice
pn. „Kryształowy Weekend” oraz
realizacji projektu „MUZYKA BEZ
GRANIC” informujemy, że w dniu
5 lipca 2013r. nastąpią utrudnienia
w ruchu oraz czasowe zamknięcie
ul. Mickiewicza, Kolejowej
i Szkolnej. Naruszenie ciszy nocnej
nastąpi w dniach:
4 lipca br. (tj. piątek) i 5/6 lipca br.
(tj. sobota/niedziela).
Prosimy zatem wszystkich mieszkańców, a w szczególności mieszkających
na w/w ulicach o wyrozumiałość
oraz życzliwość w stosunku do gości
miasta Piechowice, którzy w tych
dniach licznie tutaj przybędą.
Dodatkowo informujemy, że w dniach
1-4 lipca w parku przy skrzyżowaniu
ulic Mickiewicza i Żymierskiego,
w godzinach 10.00-14.00 i 16.0018.30 prowadzone będą otwarte
warsztaty gry na bębnach typu djembe,
natomiast dniu 5 lipca br. otwarte
warsztaty taneczne, na które
serdecznie zapraszamy wszystkich
zainteresowanych.
Jednocześnie zapraszamy na „Kryształowy Weekend” i „MUZYKĘ BEZ
GRANIC” życząc udanej oraz bezpiecznej zabawy.

Organizatorzy
Piechowicki Ośrodek Kultury
Urząd Miasta Piechowice
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Projekt powszechnej nauki pływania
Na podstawie decyzji Ministra Sportu i Tury-

styki z 10 lutego 2014r. rozstrzygnięty został
konkurs na dofinansowanie realizacji w 2014
roku zadań w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Zgodnie z założeniami konkursu, środki finansowe Funduszu
Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU) przeznaczone na realizację w/w zadań, rozdzielone
zostały na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów klas III szkół podstawowych w danym województwie.
Projekt „Umiem pływać” skierowany był tylko do uczniów klas III szkół podstawowych
w całej Polsce. Zakładał systematyczny i
powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych
i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”. Zajęcia w ramach
projektu to przede wszystkim propozycja
skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również
możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcenia do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od
nauki i aktywnego stylu życia.
Założeniem projektu była realizacja zajęć w
okresie od 1 marca do 15 grudnia 2014 r. w
wymiarze 20 godzin lekcyjnych dla każdego
uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu w grupach liczących nie więcej niż
15 osób. Końcowym elementem zajęć był
sprawdzian poziomu opanowania umiejętności pływackich, w zakresie oswojenia z wodą
oraz nauki podstawowych ruchów napędowych w środowisku wodnym.
Gmina Miejska Piechowice złożyła stosowny
wniosek przed dniem 15.11.2013 r., zgodnie
z procedurą naboru. Dofinansowanie zostało
przydzielone z podziałem na Jednostki Samorządu Terytorialnego – w łącznej kwocie 996
000 zł oraz kluby sportowe i inne organizacje

pozarządowe – w łącznej
kwocie 5 289 876 zł. Jedyną jednostką na terenie
województwa dolnośląskiego, której przyznano
dofinansowanie była Dolnośląska Federacja Sportu, (z kwotą dotacji 907
914 zł). Żadna Jednostka
Samorządu Terytorialnego na terenie naszego województwa nie otrzymała
dofinansowania.
W związku z faktem, że
Gmina Piechowice zadeklarowała chęć udziału w
projekcie z końcem lutego
b.r. rozpoczęto współpracę z Dolnośląską Federacją Sportu pełniącą rolę
operatora wojewódzkiego,
która przejęła na siebie
organizację zajęć na terenie całego województwa.
W porozumieniu z DFS
udało się zorganizować
zajęcia z nauki pływania
w Termach Cieplickich, z
siedzibą Park Zdrojowy 5
w Jeleniej Górze/Cieplicach w okresie od 5 maja do 24 czerwca 2014
r. dla 30 uczniów klas III wytypowanych do
uczestnictwa przez Szkołę Podstawową nr 1 w
Piechowicach. Koszty realizacji projektu poniosła DFS w zakresie transportu uczestników,
wynajęcia basenu i opłacenia instruktorów zajęć. Gmina w oparciu o porozumienie zapewniła dwóch opiekunów w trakcie przewozu jak
również pobytu na basenie.
Trwają już rozmowy nad kontynuacją zajęć z

początkiem roku szkolnego 2014/2015 dla kolejnych uczestników ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Piechowicach, kontynuacja projektu uzależniona jest jednak od właściwego rozliczenia
finansowego wszystkich podmiotów biorących
w nim udział oraz pozytywnym rozliczeniu finansowym pierwszego okresu zrealizowanych
zajęć nauki pływania przez DFS.
Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki
M. Głowala

Sprawozdanie z XXVI Jasnogórskich Spotkań Trzeźwościowych
W spotkaniach jasnogórskich uczestniczymy regularnie od kilku lat. W tym roku
udaliśmy się do Częstochowy w dniach 7-8
czerwca. Na wyjeździe KA „Eden” spotkał
się z zaprzyjaźnionymi klubami ze Złotoryi,
Jeleniej Góry, Miłkowa, Podgórzyna i Szklarskiej Poręby i grupą AA „Kamienna”.
Spotkanie otwierał przeor klasztoru
o. Roman Majewski, w imieniu AA powitał
wszystkich Ryszard - alkoholik, w imieniu
Al-anon spotkanie otworzyła Maryla, a w
imieniu DDA - Artur. Każdy z uczestników
mógł wybrać dla siebie taką część programu, która najbardziej odpowiadała jego
potrzebom. Jedni wybrali Drogę Krzyżową po Wałach Jasnogórskich, niosąc krzyż
,,VOTUM” złożony na X Jasnogórskie
spotkania AA, inni wybrali występy arty-

styczne związane z ruchem AA i trzeźwością, a jeszcze inni - spotkanie z dawno nie
widzianymi przyjaciółmi. Hasłem przewodnim było ,,Postępuję drogą miłości”.
O godzinie 18.00 zostały otwarte mitingi:
AA, Al-anon, DDA, Al-ateen, AŻ (anonimowi żarłocy), anonimowych narkomanów oraz anonimowych hazardzistów.
Niektóre z nich trwały do białego rana.
Msza Święta wieczorna, celebrowana
przez arcybiskupa metropolitę Częstochowy Wacława Depo, odbyła się na Błoniach
Jasnogórskich. Spotkania Jasnogórskie
AA są organizowane, dzięki życzliwości
dobremu sercu Ojców Paulinów. W niedzielę do południa zwiedziliśmy Park Miniatur Sakralnych, w którym znajduje się
największa figura Jana Pawła II. W nie-

dzielę popołudniu odbyło się zawierzenie
w Kaplicy Matki Bożej. Było to niezwykłe przeżycie jedności, wdzięczności, radości a przede wszystkim doświadczenie
ogromu Bożej Miłości. Dla osób, które
tam się wybrały było to umocnienie w
trwaniu w trzeźwości. Z całej Polski zjechało się mnóstwo osób. Na zakończenie
zaśpiewaliśmy pieśń „Abyśmy byli jedno”, ochoczo chwyciliśmy się za ręce, a
na twarzy pojawiło się wzruszenie. Wszyscy byliśmy Jednością.
Dziękujemy Komisji d/s. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za dofinansowanie wyjazdu na XXVI Jasnogórskie
Spotkania Trzeźwościowe.
Józef Góral
Prezes Klubu Abstynenta „EDEN”

CZERWIEC 2014

Wybieraliśmy europosłów
Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego. Wyniki ogólnopolskie są Państwu znane: na
szczycie Platforma Obywatelska (31,13%) tuż przed Prawem
i Sprawiedliwością (31,78%).
Próg wyborczy przekroczyły także
SLD-UP (9,44%), Nowa Prawica
(7,15%) i PSL (6,8%). A jak głosowali mieszkańcy Piechowic?
W okręgu nr 12 (do którego zaliczają się Piechowice) wybrano
sześcioro europosłów. Mandat
otrzymali: Kazimierz Michał Ujazdowski, Dawid Jackiewicz z PiS-u, Bogdan Zdrojewski i Danuta
Jazłowiecka z PO, Lidia Geringer
de Oedenberg z SLD oraz Robert
Iwaszkiewicz z Nowej Prawicy.
Frekwencja wyniosła 21,73%.
W Piechowicach frekwencja była
nieco wyższa, niż w okręgu nr 12
i wyniosła 22,54%. Największym
poparciem cieszyła się Platforma
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Obywatelska (36%), na drugim
miejscu był PiS – 24%, na trzecim – SLD-UP z poparciem 14%.
Nowa Prawica Janusza KorwinMikkego otrzymała prawie 9%
poparcia. Dobry wynik, w porównaniu np. z osiągnięciami w Jeleniej Górze (2,17%), otrzymał PSL
– 6,34%. Uprawnionych do głosowania w naszym mieście było
5280 osób. Oddano 1136 głosów
ważnych. Najwięcej głosów naszym mieście otrzymał Bogdan
Zdrojewski – 318, drugi był Dawid Jackiewicz z PiS-u, na którego głos oddano 141 mieszkańców.
Trzeci wynik uzyskała Lidia Geringer de Oedenberg – otrzymała
97 głosów. Piąte miejsce należy
do posłanki Marzeny Machałek
z Pis-u (68 głosów). Krzyżyk przy
nazwisku Roberta Iwaszkiewicza
postawiło 49 głosujących.

Pamięć jest nieśmiertelna

Po d z i ę ko w a n i e
Wszystkim, którzy uczestniczyli
w ceremonii pogrzebowej
i odprowadzili na miejsce
wiecznego spoczynku
ŚP Andrzeja Zatońskiego
składają
Żona, córka
i pozostała Rodzina

R.Z.

Już 28 września zakończenie Rajdu ,,Kuratorka”
O Jeleniogórskim Rajdzie Młodzieży Szkol-

nej zwanym popularnie ,,Kuratorką” pisałem
już przed kilkoma miesiącami w 4 kolejnych
numerach Informatora Piechowickiego. Teraz chcę przybliżyć nieco temat przygotowań do realizacji 40 jubileuszowej edycji,
której zakończenie zaplanowano na niedzielę
28 września w Szkole Podstawowej nr 1 w
Piechowicach. W tej samej Szkole, w której
kończył się pierwszy Rajd i dziesiąty, a sama
Szkoła jest jedyną spośród 100 do tej pory
uczestniczących, która ma 100% udziału.
Do organizacji XL Rajdu powołano Komitet
Organizacyjny złożony z przedstawicieli 2
organizacji, które Rajd od lat organizują czyli
Zarządu Oddziału ,,Ziemi Jeleniogórskiej”
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze i Zarządu Okręgu
Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze.
Tak się składa, że obie organizacje mają od
2012r. siedzibę w Piechowicach. Oczywiście
w skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą przedstawiciele gospodarzy zakończenia
czyli Szkoły Podstawowej nr 1.
Dla nadania wyższej rangi imprezie został powołany Komitet Honorowy, w którego składzie znalazło się wiele znakomitych a sprzyjających turystyce osób. Są to: Zofia Czernow
- Poseł na Sejm RP, Jacek Włodyga - Starosta
Jeleniogórski, Józef Stanisław Mrówka - Starosta Lwówecki, Walery Czarnecki - Starosta
Lubański, Marcin Zawiła – Prezydent Miasta
Jelenia Góra, Henryk Gołębiewski – Prezes
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Schronisk Młodzieżowych, dr Andrzej Raj -

Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego,
Bogumiła Turzańska-Chrobak – V-ce Prezes
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Zyta Bałazy – Nadleśniczy Nadleśnictwa
Szklarska Poręba, ks kan. Bogusław Sawaryn
– Dziekan Dekanatu Szklarska Poręba, Witold Rudolf – Burmistrz Miasta Piechowice
(gospodarz zakończenia).
Mamy niepłonną nadzieję, że Honorowi Goście nie tylko uświetnia swoją obecnością
Rajd ale przekażą najlepszym w klasyfikacji
rajdowej i zasłużonym osobom ciekawe symboliczne upominki.
Na samym Rajdzie planujemy uruchomienie
9 tras 3 i 2-dniowych w tym specjalistycznych
jak ochrony przyrody i imprez na orientację.
Będą jak zwykle 2 trasy dziecięce (tylko dla
szkół podstawowych) i nowość! Uruchamiamy po raz pierwszy 1-dniową trasę dla przedszkolaków. Odpowiednie uzgodnienia poczyniliśmy już podczas ostatniej ,,Piechotki”,
gdzie trasa ta funkcjonuje od kilku lat. Obsługę tras rajdowych zapewni 20 działaczy
PTSM i LOP, z których większość ma uprawnienia przewodnickie lub przodownickie,
a wszyscy duże doświadczenie turystyczne.
Znaczącą grupę wśród nich stanowią piechowiczanie m. in. Marek Bergtraum, Krzysztof
i Anna Walusiak, Małgorzata Polańska, Marek i Rafał Rybczyńscy, Katarzyna Gazda. W
sztabie Komitetu Organizacyjnego też znajdziemy wielu piechowiczan m.in. Wiesława
Polańskiego, Agnieszkę Treter-Kłyszyńską,
Antoniego Olszewskiego, Teresę Pierożyń-

ską, Romanę Dobosz i Jadwigę Niedbalską.
Sztab zakończenia pracować będzie pod kierownictwem dyrektora SP Nr 1 Marzeny Sąsiady. Dużą pomoc obiecały władze Piechowic. Pomaga miejscowe Gimnazjum.
Tradycją ,,Kuratorki” stało się uwiecznianie
ważniejszych jubileuszy wydawnictwami
kronikarskimi. Opracowano takie po 20-leciu
i 30-leciu, przygotowywane jest obszerne
opracowanie traktujące całość 40 -letniej
historii Rajdu, który należy do jedynych jakie utrzymały się przy życiu, a były niegdyś
organizowane przez tzw. małe województwa
w latach 1975- 99. Zapewniono już środki na
druk wydawnictwa z WFOŚ i GW we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, zaś autor
(Z. Gasz) i jego najbliżsi współpracownicy
zadeklarowali całość prac jako gest dobrej
woli. Przewidywana objętość 160 stron.
W przygotowaniu jest również wystawa okolicznościowa 40-lecia Rajdu.
Zakończenie Rajdu będzie się składało
z dwóch części - typowo turystycznej z udziałem wszystkich drużyn rajdowych i gości
oraz drugiej, bardziej kameralnej, w czasie
której będą wręczane odznaczenia i wyróżnienia zasłużonym organizatorom i opiekunom drużyn. Lista zaproszonych na tę uroczystość opiewa na około 100 osób. Dużo?
Ale to ma być podsumowanie 40 długich lat
historii imprezy, która głęboko zakorzeniła
się w tradycji turystyki szkolnej byłego województwa jeleniogórskiego.
Zdzisław Gasz
Komandor Rajdu (już 40 raz)

8

INFORMATOR PIECHOWICKI

Biblioteka w wakacje

CZERWIEC 2014

Galeria „CZTERY PORY ROKU”
Piechowickiego Ośrodka Kultury serdecznie zaprasza do odwiedzania:

W związku z rejestrowaną w okresie wakacyjnym tj. lipiec-sierpień, mniejszą liczbą odwiedzin Czytelników w bibliotece, planowana
jest zmiana godzin otwarcia biblioteki w tym
czasie.
W okresie wakacyjnym będą obowiązywać następujące godziny otwarcia: od poniedziałku do
czwartku 8.00 – 16.00, w piątek 8.00 – 14.00.

- wystawy fotografii konkursowych „MOJE DZIECKO”
Wystawa czynna 30 maja - 26 czerwca 2014r. w godzinach 10.00-17.00.

- wystawy fotografii „KRAJOBRAZ I LUDZIE GÓR IZERSKICH”
Wystawa czynna od 04- 31 lipca 2014r. w godzinach 10.00-17.00

konkurs „MOJE DZIECKO”

Wyjątkowe zachowanie laureatów
Po ogłoszeniu wyników przez pana Jacka

Jaśko, uznanego fotografa i jurora w konkursie fotograficznym „Moje dziecko”,
sprawy potoczyły się zaskakująco. Autorzy zwycięskich fotografii- państwo Joanna i Marcin Bukała, obdarowani za I i II
miejsce kartami podarunkowymi o łącznej
wartości 300 zł, zrzekli się swojej nagrody,
przekazując ją na rzecz dzieci z piechowickiego przedszkola „Kubusia Puchatka”.
Organizator konkursu oraz publiczność
byli pod wielkim wrażeniem tego pięknego gestu i zachowania, o czym świadczyły

głośne owacje.
Współuczestnicy konkursu także mieli
możliwość stać się jurorami i przyznać nagrodę publiczności. W tym celu samodzielnie przyklejali głosy pod tytułem zdjęcia
swojego faworyta. Spośród 44 fotografii,
które wpłynęły na konkurs, wyłoniono
zwycięzców w trzech kategoriach:
Nagroda Jurora:
I miejsce - zdjęcie pt. „Bracia B.”
II miejsce - zdjęcie pt. „Olo”
III miejsce- zdjęcie pt. „Wysoki Kamień”
Nagroda Publiczności :

zdjęcie pt. „W przestworzach”
Wyróżnienie Organizatora
zdjęcie pt. „Lanie wody”
zdjęcie pt. „Jaki piękny jest świat”
zdjęcie pt. „Szczęśliwe rodzeństwo”
zdjęcie pt. „Kacpereczek”
Dzień po rozstrzygnięciu konkursu Organizator zdecydował się przyznać jeszcze
jedno wyróżnienie, dla fotografii pt. „Kacpereczek”, która była „o włos” od otrzymania nagrody publiczności, lecz przez
niefortunny zbieg okoliczności nie została
ona wręczona.
W ocenie uznanego autorytetu w dziedzinie fotografii p. Jacka Jaśko piechowicki konkurs fotograficzny miał niebywale ciekawą formułę. Pochwalił on także
dużą różnorodność oceny prezentowanych
zdjęć, zauważając, że nagrody zdobyło aż
8 z prezentowanych fotografii.
Zwycięzcom składamy zasłużone gratulacje, a wszystkim uczestnikom oraz panu
Jackowi Jaśko serdecznie dziękujemy za
udział w zabawie. Jesteśmy przekonani, że
była to sympatyczna przygoda z fotografią.
Zapraszamy do galerii wystawowej „Cztery pory roku” do obejrzenia tej niepowtarzalnej ekspozycji.
Wystawa zdjęć konkursowych czynna jest
do 26 czerwca br.
POK

Laureaci i organizatorzy
na wspólnym zdjęciu.

Nagrodzone zdjęcia.

CZERWIEC 2014
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KALENDARZ imprez miejskich
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Dzień dziecka
W

dniu 8 czerwca 2014r. na boisku
Osiedla Piastów odbyła się impreza
z okazji „Dnia Dziecka”, w której uczestniczyły dzieci, ich rodzice i dziadkowie.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie i czynny udział we
wspólnej zabawie. Pogoda dopisała, co
pozwoliło zrealizować program imprezy.
Dzieci rozegrały mecz piłki nożnej (sędziował Pan A. Strzałkowski ), oraz brały udział
w licznych konkursach (pod czujnym okiem
Pani T. Pierożyńskiej). Zarówno zwycięzcy,
jak i pozostałe dzieci otrzymały nagrody
i upominki, a wszyscy uczestnicy skorzystali ze słodkiego poczęstunku.
Serdecznie dziękujemy Paniom H. Michałek, G. Łągiewka, G. Lubieniec za
upieczenie pysznych ciast. Szczególne podziękowania dla naszego stałego
sponsora Państwa B. A. Bartosiak oraz
dla władz Miasta za pomoc i życzliwość.
Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców
i już dziś zapraszamy na festyn jesienny.

Radne
Irena Chromik, Anna Krystkiewicz
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S praw d z i a n s zós t okla s is t ów
- „Jedynka” górą

W tym roku szkolnym nasi uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki
w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasistów.
Wg krajowego rozkładu staninowego średnich wyników szkół nasza
szkoła mieści się w 7 staninie w 9 punktowej skali czyli osiągnęła
wysoki poziom.
Serdecznie gratulujemy ucz niom, rodzicom oraz nauczycielom.
dyrektor szkoły
Marzena Sąsiada

Już po raz XXX Szkoła Podstawowa nr 1

w Piechowicach zorganizowała w dniach
6-7 czerwca 2014 r. Rajd Dziatwy Szkolnej
„Piechotka”, którego celem jest propagowanie turystyki i zasad ochrony przyrody
wśród uczniów klas O - VI. W imprezie
brało udział 25 drużyn, które reprezentowały szkoły i przedszkola ze Świeradowa,
Kowar, Jeleniej Góry, Piechowic oraz dwie
drużyny z zaprzyjaźnionej szkoły z Czech
w Radvanicach. Wszyscy uczestnicy rajdu
zostali nagrodzeni w konkursach zbiorowych i indywidualnych. Na mecie czekał na
nich ciepły poczęstunek, ponadto atrakcją
było wypuszczenie w niebo 150 balonów.
Uczciliśmy również pamięć wspaniałego
i wytrwałego krajoznawcy profesora Teofila Ligenzy vel Ozimka, nadając jego imię
lipie w szkolnej ostoi. Odsłonięcia pamiątkowej tabliczki dokonała prawnuczka Profesora - Liliana, uczennica klasy V naszej
szkoły, której towarzyszył Burmistrz Miasta
Piechowice Pan Witold Rudolf, Prezes ZNP
Pani Halina Wieczorek oraz Leśniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba Pan Andrzej
Kieliszkowski.
Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnikom rajdu, dyrektor szkoły zaprosiła gości
i organizatorów rajdu do sali OSP w Piechowicach, gdzie wieloletni działacze i współpracownicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami, dyplomami i książkami.
Na szczególne wyróżnienie zasługują Pa-

Kraj

25,8

Województwo dolnośląskie

25,4

Powiat jeleniogórski

24,0

Miasto powyżej 100 tys.

27,5

Miasto do 20 tys.

24,5

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piechowicach 28,7
Klasa VI a

29,7

Klasa VI b

27,8

XXX Jubileuszowy
Rajd Dziatwy Szkolnej
„Piechotka”

nowie Zdzisław Gasz i Wiesław Polański,
którzy są przy organizacji rajdu od samego
początku tj. już 30 lat. Uroczystość uświetnili uczniowie szkolnego koła teatralnego
oraz Zespołu Kolorowe Nutki. W pięknej
scenografii przedstawili sztukę pt. „Tak to
się zaczęło”, która nawiązywała tematyką
do początków organizacji rajdu „Piechotka”. Sztukę przygotował zespół nauczycieli
w składzie: Pani Barbara Zając, Pani Sylwia
Pogodzińska, Pani Agnieszka Treter- Kłyszyńska oraz Pan Wojciech Zarówny. Serdecznie dziękujemy.
Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim kierownikom tras,
kwatermistrzostwu, pracownikom hali

Kot w butach

i Szkoły Podstawowej, Nadleśnictwu
Szklarska Poręba, przedstawicielom firmy
ubezpieczeniowej Aviva, Panu Waldemarowi Trubiłowiczowi, Firmie Bar „Oliwia”,
Pani Małgorzacie Sztabińskiej, Prezes Zarządu ZNP w Jeleniej Górze Pani Halinie
Wieczorek oraz wszystkim uczestnikom,
rodzicom i sympatykom rajdu.
Szczególne słowa podziękowania składam
Organowi Prowadzącemu za dofinansowanie imprezy.
Do zobaczenia za rok na XXXI Rajdzie
Dziatwy Szkolnej „Piechotka”.
dyrektor szkoły
Marzena Sąsiada

We

wtorek 10 czerwca 2014 r. dzieci
z klasy II a z okazji „Dnia Matki” brały
udział w bajce pt. „Kot w butach”. Przedstawienie dla rodziców odbyło się w plenerze w parku szkolnym. Dzieci śpiewały
piosenki i wcielały się w postacie bajkowe.
Jako ciekawostkę można podać, że sztuka
przedstawiona była w wersji angielskiej
i polskiej. Dzieci spisały się znakomicie
i za swoja pracę zostały nagrodzone wielkimi brawami.
Bajkę przygotowały panie Małgorzata Kudlińska i Genowefa Kowalczyk.
Genowefa Kowalczyk

CZERWIEC 2014

11

INFORMATOR PIECHOWICKI

Zajęcia dodatkowe dla uczniów
Na podstawie Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie Ramowych Planów Nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204)
wszystkie szkoły realizują szkolne plany nauczania zgodnie z wytycznymi Ministra.
Rozporządzenie nakazuje realizację określonego wymiaru godzin na danym etapie edukacyjnym, przeznaczonego na poszczególne
obowiązkowe zajęcia. Określa również tygodniowy wymiar obowiązkowych godzin
zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas. Oznacza to, że ilość lekcji i godzin
na nie przeznaczona jest regulowana prawem
oświatowym. MEN określił również godziny do dyspozycji dyrektora. Rozporządzenie wyraźnie stwierdza, okoliczności przeznaczenia dodatkowych godzin potocznie
zwanych „dyrektorskimi”. Przeznacza się
je na zwiększenie obowiązkowych godzin
wybranych zajęć edukacyjnych: na II etapie edukacyjnym tj. w klasach IV-VI szkoły
podstawowej oraz III etapie edukacyjnym tj.
w gimnazjum. Można przeznaczyć je także
na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów z uwzględnieniem art. 42
ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela (tzw. godziny
karciane). Realizując podstawę programową
PRZEDSZKOLE nr 2

Udany festyn
na „Dzień rodziny”
26 maja, w tym szczególnym dniu, w przedszkolu „Pod Czerwonym Muchomorem”
odbył się Dzień Rodziny. Przedszkolaki
przygotowały dla swoich kochanych rodzin
występy artystyczne oraz zaprosiły swoich
rodziców do wspólnych tańców. Rodzice
z uśmiechem na twarzy pląsali w rytm muzyki ze swoimi najważniejszymi skarbami.
Na festynie nie zabrakło atrakcji dla naszych
przedszkolaków. Pojawiły się bańki mydlane, które stworzyły magiczny nastrój. Dzięki uprzejmości OSP Piechowice wszyscy
uczestnicy festynu mogli zobaczyć od środka wóz strażacki oraz spróbować swoich sił
w konkurencjach sportowych przygotowanych przez strażaków.
Pod koniec pikniku ogród przedszkolny rozświetlały ogniska, przy których dzieci wraz
z rodzinami piekli smakowite kiełbaski. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za przybycie oraz wspólną zabawę.
Serdecznie dziękujemy panu Dariuszowi
Uzorko i wszystkim strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej za udostępnienie wozu
oraz przeprowadzenie super zabaw.
J. Siuta

każdy dyrektor przeznacza te godziny na dodatkowe zajęcia edukacyjne.
Dyrektorzy szkół realizują także godziny z
organu prowadzącego (JST). Są to zazwyczaj
godziny przeznaczone na zajęcia rozwijające
zainteresowania uczniów. Wzorem ubiegłych lat, takie godziny przydzielone zostały
piechowickim szkołom do realizacji również w przyszłym roku szkolnym. W szkole
podstawowej, w roku szkolnym 2014/2015,
Organ Prowadzący będzie dodatkowo finansował zajęcia specjalistyczne: logopedię, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Niektóre
z nich do tej pory były realizowane z tzw.
„godzin dyrektorskich”. Zajęcia te są ważne
ze względu na specyficzne potrzeby uczniów,
które należy spełnić zgodnie z wymogami
formalnymi zawartymi w Rozporządzeniu
o pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Przeznaczenie tych godzin nie zmniejszy
jednak ilości zajęć dodatkowych w szkole
podstawowej. W obecnym roku szkolnym
uczniowie mają do dyspozycji łącznie 43 godziny z tzw. „godzin karcianych”, natomiast
w przyszłym roku szkolnym wzrosną one do
47 godzin. Ponadto zajęcia typu SKS, koło
muzyczne i teatralne (dotychczas opłacane
przez JST) będą nadal realizowane w ramach

!

w/w godzin oraz w godzinach pracy świetlicy szkolnej. I tak zajęcia SKS będą prowadzone przez dwóch nauczycieli w-fu po dwie
godziny tygodniowo, podobnie koło teatralne prowadzone przez nauczyciela języka
polskiego, natomiast koło muzyczne przez
nauczyciela muzyki w ramach godzin świetlicowych. Z powyższego wynika, że zmiana
źródła przyznania godzin nie wpływa na pomniejszenie ilości godzin zajęć dodatkowych
dla uczniów w szkole podstawowej.
Podobnie sytuacja wygląda w gimnazjum.
Ilość godzin przeznaczonych do realizacji
z JST w przyszłym roku szkolnym jest identyczna jak w mijającym. Godziny te są przeznaczone na realizację zajęć dodatkowych
rozwijających zainteresowania uczniów.
Ilość wspomnianych wyżej „godzin karcianych”, która zależna jest od etatów nauczycieli wyniesie w przyszłym roku szkolnym
23 godziny, podobnie jak w kończącym się
już roku szkolnym 2013/2014.
Nie zmniejsza to jednak ilości godzin przeznaczonych dla uczniów na ich wszechstronny rozwój.
M. Sąsiada, dyrektor SP nr 1
E. Piątkiewicz-Pałka, dyrektor Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II

W miesiącu lipcu Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Piechowicach
pracuje. Placówka czynna jest w godzinach 6.30-16.00. Zaplanowaliśmy wakacyjne zabawy, wycieczki i inne niespodzianki.

W krainie bajek…

W przedszkolu nr 2 od lat kultywowany jest
zwyczaj codziennego czytania bajek. Dziecko
poznając bohaterów literackich łączy się z nimi
uczuciowo. Bliższe poznanie wzmaga sympatię dla nich, mocne emocjonalne zaangażowanie wyznacza wartości i kieruje wyborem
moralnym. Poznając losy bohaterów literatury
dziecięcej dziecko poszerza swoją świadomość
odczuwania - siebie i świata. W nawiązaniu do
realizowanego tematu „Poznajemy kraje Unii
Europejskiej – Włochy” – dzieci słuchały bajki
o drewnianym pajacu – Pinokiu, a potem spotkały się z autorką bajek, która 10 lat mieszkała
w stolicy Włoch, co zaowocowało książeczką
„Ciocia Jadzia w Rzymie”. Pisarka - Eliza
Piotrowska, w ciekawy sposób przedstawiła
swoje bajki dwóm grupom przedszkolnym:
„Żabkom” i „Wesołym misiom”. Opowiedziała o tym, jak Włosi pokazują, gdy ktoś kłamie,
jaki gest wykonują, gdy coś im smakuje. Na
pytanie przedszkolaków: „Jak pisze się bajki?” – „Ciocia Jadzia” odpowiedziała – trzeba
patrzeć oczami, słuchać uszami, a bajki same
się napiszą. Autorka nie tylko pisze bajki, ale
również je ilustruje.
Na zakończenie spotkania zakupiliśmy książeczki do przedszkola z dedykacją autorki.

Kontynuacją spotkań z bohaterami bajek był
wyjazd do Karpacza, do Krainy Bajek. Dzieci
przeniosły się w baśniowy świat, słuchając słów
lektora i obserwując poruszające się marionetki. Najbardziej maluchom podobały się bajki o
„Królowej Śniegu”, „Pinokiu”, „Czerwonym
Kapturku” i „Kocie w butach”. Na zakończenie
wycieczki, na zaproszenie mamy Zuzi, przedszkolaki zwiedziły Hotel Gołębiewski – obserwowały rybki w akwarium, zwiedziły salę kinową, apartament. Miłym zakończeniem dnia było
podarowanie dzieciom słodkości.
Tradycją w naszym przedszkolu jest przedstawienie przez grono pedagogiczne bajki dla
dzieci. Tym razem była to bajka profilaktyczna „Wilk i siedem koźlątek” przedstawiona w
formie teatrzyku cieni. Dzieci poznały zasady
warunkujące potrzebę zachowania ostrożności
w kontaktach z osobami obcymi – zakaz otwierania drzwi obcym, zakaz częstowania się słodyczami od nieznajomych. Dużo radości dała dzieciom zabawa w „Wilka – rozbójnika”, w którą
zaangażował się pan Wojtek – nasz rytmik.
Postaci z bajek towarzyszą dziecku wszędzie
i zawsze, pośród nich dziecko czuje się bardziej u siebie, to znaczy, że jest szczęśliwe.
Małgorzata Janasz
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Super przedszkole 2014
Miło nam poinformować, że w wyniku plebiscytu serwisu internetowego „naszemiasto.pl” pod nazwą „Super przedszkole 2014”
w regionie jeleniogórskim organizowanym
przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie (Oddział Prasa Wrocławska
– Wydawcę naszemiasto.pl) Przedszkole
Samorządowe nr 1 w Piechowicach znalazło się na 2 miejscu wśród 30 zgłoszonych
placówek przedszkolnych, jako placówka
najlepiej spełniająca swoje funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Na wysokiej pozycji
(6) znalazło się również Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach. Wyniki tego
plebiscytu niewątpliwie wskazują, że na
terenie Piechowic przedszkola zapewniają
wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu
systemu wartości i prawidłowych postaw
moralno – społecznych. W codziennej pracy

PRZEDSZKOLE nr 1

wychowawczo-dydaktycznej priorytetowo
w naszej Gminie dba się o: rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
różnorodną aktywność twórczą dziecka,
zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym, możliwość samorealizacji i osiągania
sukcesu przez dziecko, interesujące zabawy
i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.
W plebiscycie trwającym od 29 maja do 15
czerwca 2014 r. zagłosować mógł każdy, kto
oddał swój głos na wybraną placówkę przedszkolną z regionu jeleniogórskiego za pomocą
SMS-ów, za pośrednictwem strony internetowej naszeiasto.pl oraz aplikacji internetowej
Facebook. Plebiscyt polegał na głosowaniu
na konkretną kandydaturę, a o zwycięstwie
decydowała suma oddanych głosów. Nagrodą w plebiscycie dla 5 pierwszych laureatów
było zakwalifikowanie się do wojewódzkiego
etapu plebiscytu pn. „Najlepsze przedszkole

na Dolnym Śląsku”.
Oto wyniki przeprowadzonego plebiscytu;
na I miejscu z ilością 4201 oddanych głosów znalazło się Niepubliczne Przedszkole
Bajka w Jeleniej Górze, na II miejscu Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach
z ilością 2966 głosów, III miejsce Miejskie
Przedszkole nr 13 w Jeleniej Górze z ilością
674 głosów, IV miejsce Przedszkole Miejskie nr 2 w Jeleniej Górze z ilością 212 głosów, V miejsce Punkt Przedszkolny Poziomka w Jeleniej Górze z ilością 134 głosów, VI
miejsce Przedszkole Samorządowe nr 2 w
Piechowicach z ilością 83 głosów.
Gratulujemy serdecznie Dyrektorom i Gronu Pelagicznemu, a także całej Obsłudze
przedszkolnej, jak również mocno zaangażowanym Rodzicom, bez których ten sukces
nie byłby możliwy.
Źródło: http://jeleniagora.naszemiasto.pl/
M. Głowala

IX „Kubusiowe zabawy”

Impreza odbyła się 10 czerwca i jak co roku cieszyła się dużym powodzeniem. Radość dzieci i opiekunów była ogromna, mimo wysokiej temperatury wszyscy wspaniale się bawili i korzystali z dostępnych atrakcji.
Szczególne podziękowania za pomoc w uatrakcyjnieniu zabawy kierujemy dla: Państwa Joanny i Marcina Bukała, Pana Mariusza Tołodzieckiego, Państwa Mróz, Pana Grzegorza Rybarczyka, Piekarni Ulijanka,
Firmie GOLDOM –Panu Danielowi Sokołowskiemu, Firmie Jelplast,
firmie ABBUD, firmie KOLGLASS, Interaktywnej Wystawie Klocków
LEGO, Anonimowym Darczyńcom, Radzie Rodziców i Wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się do pomocy oraz Związkowi Gmin Karkonoskich i Panu Piotrowi Zamorskiemu.
dyrektor przedszkola
Grażyna Biel

WAKACYJNA OFERTA SZKÓŁ
SPORTOWE WAKACJE
Z JEDYNKĄ
Szkoła Podstawowa Nr 1
w Piechowicach
organizuje w dniach
30 czerwca 2014 r. - 11 lipca 2014r.
w godz. 11.00- 13.00
zajęcia na hali sportowej
W czasie wakacji będzie czynny
kompleks boisk sportowych „Orlik”.
Szczegółowy harmonogram
będzie znajdował się na kompleksie
u Animatora sportu.
Serdecznie zapraszamy

Publiczne Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Piechowicach
Serdecznie zapraszamy chętnych uczniów
do korzystania w czasie wakacji z zajęć:
1. 30.06 – 04.07.2014 oraz 7-11.07.2014
(codziennie) w godz. 10.00 – 14.00 można
korzystać z salki do tenisa stołowego
2. 01.07.2014 (wtorek), godz. 9.00 -11.00
zajęcia w Internetowym Centrum Multimedialnym
3. 03.07.2014 (czwartek), 9.00 -11.00
zajęcia w Internetowym Centrum Multimedialnym
4. 08.07.2014 (wtorek), godz. 9.00 -11.00
zajęcia w Internetowym Centrum Multimedialnym
5. 10.07.2014 (czwartek), godz. 9.00 - 11.00
zajęcia w Internetowym Centrum Multimedialnym

Rada uchwaliła
Uchwały podjęte na L sesji Rady Miasta
Piechowice w dniu 29 maja 2014 roku.
1. Uchwała nr 251/L/2014 Rady Miasta Piechowice
z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Piechowice.
2. Uchwała nr 252/L/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia
Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Miejskiej Piechowice na lata
2014-2020.
3. Uchwała nr 253/L/2014 Rady Miasta Piechowice
z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmieniająca
uchwałę Rady Miasta Piechowice z dnia 12 września 2013r. Nr 199/XL1/2013 w sprawie zawarcia
Porozumienia w sprawie powierzenia Miastu
Jelenia Góra kierowania Komitetem Sterującym
oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy
programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej
obsłudze i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
4. Uchwała nr 254/L/2014 Rady Miasta Piechowice z
dnia 29 maja 2014 roku w sprawie w sprawie zmiany
budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na 2014 rok.
Pełna treść uchwał i załączników jest dostępna
na stronie internetowej Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

CZERWIEC 2014

W sobotę 24 maja, na terenie
Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II, odbyła się X Edycja ogólnopolskiej akcji „Polska
Biega”, w ramach Sportowego
Weekendu 2014. Impreza objęta
została patronatem Burmistrza
Miasta Piechowice. Celem akcji
było zmobilizowanie w jednym
dniu jak największej ilości miłośników biegania do tego by wspólnie pokonali wyznaczone trasy.
W tym roku, oprócz piechowiczan gościliśmy zawodników
z Wojcieszyc, Siedlęcina, Szklarskiej Poręby i Jeleniej Góry.
Najmłodsza kategoria wiekowa
uczestników to przedszkolaki,
najstarsza „Rodzinna”. Najliczniej biegach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym oraz
młodzież z gimnazjum. Medale
i pamiątkowe dyplomy zwycięzcy zawodów odbierali z rąk Burmistrza Miasta Piechowice, Pana Witolda
Rudolfa. Każdy uczestnik otrzymał dy-
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POLSKA BIEGA 2014
plom uczestnictwa. W czasie imprezy
POK przeprowadził konkurs plastyczny, a nauczyciele z Gimnazjum, za symboliczną złotówkę, sprzedawali ciasto

i kawę rodzicom kibicującym swoim pociechom.
E. Piątkiewicz-Pałka
dyrektor Publicznego Gimnazjum
im. Jana Pawła II

Maracana na podium

Osiągnięcia uczniów
SP nr 1 W niezwykle dobrych nastrojach zakoń-

• Piłka nożna - 20.05.2014r. nasi chłopcy
zdobyli złoto na Powiatowych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej. 22.05.2014r., w Finale
Strefy Jeleniogórskiej również zajęli I miejsce. To pozwoliło im zakwalifikować się do
dolnośląskiego finału, który odbył się 18
czerwca 2014r., w Lubinie. Podczas finału
nasi chłopcy wywalczyli brązowy medal.
• LA- uczniowie z klas I, III i IV wygrali Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej, co pozwoliło
im zakwalifikować się do dalszej rywalizacji.
Uczniowie klasy I zajęli IV miejsce, klasy III - V
miejsce, a klasy IV -VI miejsce w finale strefy
jeleniogórskiej.
Uczniom i nauczycielom: B. Gnajczak,
I. Forszpaniak, J. Lewandowskiej, B. Kuźniar, I. Kawałko oraz Pani Ewelinie Jedziniak
i Panu Danielowi Potkańskiemu gratulujemy tych ogromnych sukcesów. Dziękujemy
Pani Marii Dobrowolskiej za okazaną pomoc
w przygotowaniu zawodników z klas młodszych.

czyli rozgrywki Termy Biznes Ligi piłkarze Maracany Piechowice. Zespół z naszego miasta zajął trzecie miejsce i otrzymał
dwie nagrody indywidualne.
Rozgrywki ligowe, w których brało udział
10 drużyn, zakończyły się w poniedziałek
26 V 2014r. W decydującym o mistrzostwie
meczu Citi Bank nie pozostawił złudzeń
i pokonał Temidę Lambert 4:0. Temida
skończyła rozgrywki na drugim miejscu.
Trzecie miejsce zapewniliśmy sobie już w
niedzielę, gromiąc aż 11:0 Zorkę. Końcówkę rozgrywek mieliśmy wręcz piorunującą,
wygraliśmy 4 mecze z rzędu, strzelając
w nich 25 bramek, nie tracąc żadnej! Ogółem z 9 meczów Maracana wygrała 6, zanotowała 1 remis i 2 porażki.
Miło nam poinformować, że dwie
z trzech nagród indywidualnych
trafiły do naszych zawodników.
Najlepszym zawodnikiem turnieju
został Krzysztof Winiarski z Citi
Bank, najlepszym bramkarzem –
Robert Zapora a królem strzelców
z 12 golami – Sebastian Rzepecki
(obaj Maracana).
Skład naszej drużyny: Robert Zapora – Mariusz Skrobiszewski, Dariusz Abucewicz, Sebastian Kulas,
Adam Konrad, Artur Strzałkowski,
Mateusz Mazur, Krzysztof Żwirko,
Kamil Wójcik, Sebastian Rzepecki,

Marcin Kielar, Grzegorz Pietras.
Informujemy także, że po raz trzeci z rzędu
Maracana Piechowice wystąpi w silnie obsadzonym turnieju Hapo w czeskich Havlovicach. W zawodach biorą udział 33 drużyny,
głównie z Czech, a także z Polski i Rumunii. Uczestnicy grają w grupach, zwycięzcy
grup mająprawo gry w turnieju finałowym.
Maracana trafiła do grupy 6 i rozgrywa swoje mecze w sobotę 28 czerwca.
Zachęcamy Piechowiczan do gry w futsal,
treningi Maracany Piechowice odbywają
się w każdy wtorek w godz.18.30-20.00 w
Hali Sportowej w Piechowicach. W okresie letnim spotykamy się także na orlikach
w Piechowicach i Szklarskiej Porębie Dolnej (terminy do uzgodnienia).
Artur Strzałkowski
prezes Stow. Maracana Piechowice
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Lechia na czwartym miejscu

Ogłoszenia drobne
Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy
powierzchnia 80 m. kw. w centrum Piechowic,ul. Żymierskiego 53b.
Tel. kom. 606 609 788.
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R E K L A M A
Masz problemy ze wzrokiem - odwiedź

Salon Optyczny
„MARGO” w Piechowicach

ul. Żymierskiego 63 (naprzecwiko „EKO”)
Tel. 729 281 302
Czynne:
PN-PT: 11:00 - 17:00
SOB:10:00 - 13:00
• bezpłatnie zbadamy twoją ostrość wzroku
i dobierzemy odpowiednie okulary
• posiadamy w swojej ofercie bogaty wybór
oprawek i szkieł okularowych producentów
krajowych i zagranicznych w konkurencyjnych cenach
• prowadzimy sprzedaż wysokiej jakości okularów przeciwsłonecznych z polaryzacją
• u nas zaopatrzysz się w soczewki kontaktowe

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ!
MOŻESZ MIEĆ DOBREGO
OPTYKA BLISKO DOMU.

Z

rlika...

• we wtorek 10 czerwca odbył się kolejny turniej piłki nożnej uczniów
szkoły podstawowej. Zwyciężyła klasa V „a”. Gratulujemy.
• animator składa podziękowania Panu Januszowi Pryczkowi za
ufundowanie pompki do piłki i zegara LED.

SPRZEDAM DZIAŁKI
Nr 29

Michałowice

Nr 112/3

Michałowice

Nr 428

Michałowice

Nr 16, 51, 52

Piechowice
obręb 6

Nr 54,55/2
81, 70

rolna
budowlana
rolna

SKLEP ODZIEŻOWY

1,46 ha

90.000 zł

0,72 ha

270.000 zł

1,65 ha

85.000 zł

budowlano(5 ha)

Szklarska Poręba leśno-rolna 9,85 ha 1. 550.000 zł
obręb 3
(4,85 ha)
działki graniczące ze sobą

tel. 504-505-743

„KUPCIUSZEK”

• ekskluzywna odzież
• tani bucik
Piechowice, ul. Żymierskiego 53
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00, sob. 10.00 – 14.00

SKLEP OBUWNICZY

„KOPCIUSZEK”

MARKOWE OBUWIE !!!
Piechowice, ul. Żymierskiego 48
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00, sob. 10.00 – 14.00

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski

SKLEP NATALII

ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099

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

Otwarte
0
T 7:30 – 17:0

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

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA
Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. 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. 602 439 924
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Bałtyk Karkonosze
Tour

31.05.2014 w Piechowicach odbył się
start do ostatniego VIII etapu Piechowice – Szklarska Poręba w ramach
XII Międzynarodowego Wyścigu
Kolarskiego Bałtyk Karkonosze Tour.
Do VIII etapu po przejechaniu już
blisko 800 km wystartowało
55 zawodników z grup zawodowych
z Polski, Czech i Niemiec. Kolarze
w Piechowicach rozegrali dwie Lotne
Premie pierwsza wygrał Aleksander
Muller z niemieckiej grupy Isaac
a drugą Artur Detko z grupy Mexller
oraz w Piechowicach-Michalowicach
dwie Górskie Premie które wygrał
Artur Detko z grupy Mexller”.

Janusz Maceluch
prezes TK Karkonosze Tour
Fot. Dariusz Krzywański

VI Memoriał Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim
W

R E K L A M A

świetnych warunkach ponad
100 młodych biathlonistów z Jeleniej Góry, Świeradowa Zdrój,
Szklarskiej Poręby, Sosnówki
,Lubawki, Kopańca i Piechowic
walczyło w zawodach biathlonu
letniego (5 czerwca). Klasyfikację
przeprowadzono w 12 kategoriach
wiekowych. W punktacji łącznej
gimnazjum zwyciężył MKS Karkonosze natomiast wśród szkół
podstawowych UKS Krokus przy
SP1 w Piechowicach. Dekoracje
uświetniła obecność taty Łukasza

Pana Jerzego Semeriaka i trenera kadry kobiet w biathlonie podczas igrzysk olimpijskich w Sochi – Pana Andrzeja Kozińskiego,
którzy wraz z burmistrzem Panem
Witoldem Rudolfem oraz dyrektor
SP1 Panią Marzeną Sąsiada dokonali dekoracji najlepszych zawodników.
Dziękuję wszystkim sędziom za
pomoc i profesjonalne przeprowadzenie zawodów; dyrekcji ZSOiMS
w Szklarskiej Porębie za pomoc w
organizacji zawodów; zawodnikom za udział; trenerom za
opiekę nad dziećmi; władzom Miasta Piechowice
za przekazanie środków finansowych na organizacje
zawodów; dyrekcji SP1 w
Piechowicach za użyczenie
sprzętu do biura zawodów;
Prezesowi MKS Karkonosze
za wypożyczenie namiotu
i numerów startowych; Prezesowi ZUK za przewiezienie sprzętu; kolegom
i koleżankom Łukasza za
przygotowanie stadionu i
posprzątanie po zawodach;
Państwu Zawadziłło za napoje i nagłośnienie; rodzicom za przygotowywanie
obiektu do zawodów i przede
wszystkim tacie Łukasza za
wsparcie i pomoc w przygotowaniu stadionu.
Do zobaczenia za rok na VII
Memoriale Łukasza Semeriaka!
ze sportowym pozdrowieniem

Ewelina Jedziniak
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zagrają razem

4 -5 lipca
2014
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MUZYKA
BEZ GRANIC

Miejsce: Piechowice park przy sklepie ECO,
ul. Mickiewicza, plac przy dworcu PKP i teren huty Julia
BĄDŹ Z NAMI W PIECHOWICACH
ZAPRASZAMY NA:
01-04 LIPCA – POLSKO - CZESKIE WARSZTATY
GRY NA BĘBNACH TYPU DJEMBE

dla dzieci i dorosłych, codziennie w godzinach 10.00-14.00 i 16.00-18.30

godz. 16.30 muzyczny korowód uliczny
godz. 17.00 uroczyste otwarcie projektu MUZYKA BEZ GRANIC
i KRYSZTAŁOWEGO WEEKENDU
od godz.17.30 koncert perkusyjny i Rytmy Afryki
godz.19.00 koncert skrzypcowy „PRZY PIECU”
od godz.20.00 SPOTKANIE Z BALLADĄ- przeboje Czerwonych Gitar
oraz ballady czeskie w wykonaniu zespołu EFFECT

Custom

04 lipca- MUZYCZNA NOC
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05 lipca- TANECZNY DZIEŃ

od godz.10.30 warsztaty taneczne dla dzieci i dorosłych
godz.15.00 parada mażoletek
godz.15.30 Piechowiccy Artyści Śpiewający
godz.16.30 wyniki: SZKLANA IMPROWIZACJA i Turniej Szachowy
godz.17.00 pokazy taneczne - orientalne, romskie, ludowe i inne
godz.21.00 koncert gwiazdy wieczoru - LIBER I NATALIA SCHROEDER
od godz.22.00 dyskoteka

ATRAKCJE DODATKOWE:

- dni otwarte huty Julia dla mieszkańców Piechowic
-

(wejściówki dostępne w Piechowickim Ośrodku Kultury)

impreza kolarska BIKE ADVENTURE w terminie 03-06 lipca 2014
"SZKLANY OGRÓD" warsztaty i wystawy artystyczne
warsztaty zdobienia szkła i kryształu oraz mozaiki szklanej
wystawa prac konkursowych SZKLANA IMPROWIZACJA
happening artystyczny, w tym warsztaty karykatury oraz małe murale
Turniej Szachowy oraz stoiska wystawowe, promocyjne i handlowe

