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Patrioty z m
w sercu

Już po raz trzeci z inicjatywy Stowarzyszenia Chór Parafialny
Harfa w sali OSP Piechowice odbyła się Akademia 3 Majowa.

Tym

ZDJĘCIA: ROBERT ZAPORA

razem z przyczyn od nas niezależnych, musiała się
odbyć 2 maja. Organizatorami Akademii byli: Urząd Miasta
Piechowice, Piechowicki Ośrodek Kultury, Ochotnicza Straż
Pożarna i wcześniej wspomniany Chór Harfa. Konstytucja
3 Majowa była jedynym z pierwszych w Europie i na świecie
tak postępowym aktem prawnym. Miała służyć za fundament
odrodzenia państwa, odrodzenia lokalnej społeczności. Z takim
przesłaniem organizatorzy stworzyli program tegorocznego spotkania. W Akademii udział wzięli: Orkiestra Dęta przy OSP Piechowice pod batutą Pana Marka Fliegra, Chór Parafialny Harfa
pod dyrekcją Pani Wiesławy Tobiasz, Zespół „Szklarki” pod
kierownictwem Pani Urszuli Musielak, młodzież ze Szkoły
Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum im. Jan Pawła II.
Jak i w poprzednich latach, tak i w tym roku niezawodnie
pocztami sztandarowymi kierował prezes OSP Piechowice,
Pan Waldemar Wojtaś. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, pieśni bojowych, z przekazem zachowania pamięci o
naszych najlepszych tradycjach narodowych w wykonaniu
obydwu chórów i orkiestry dętej wywołały na sali wielki
aplauz. Licznie zgromadzona widownia największymi brawami nagrodziła uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, za
niezwykle wymowny i starannie przygotowany spektakl
patriotyczny pt. Niesamowita podróż w przeszłość. Młodzież przygotował nauczyciel historii Pan Marcin Suchta. Zakończenie części artystycznej akademii to wspólne
wykonanie wiązanki pieśni patriotycznych. Usłyszeliśmy
takie melodie, jak: Wojenko-wojenko, Przybyli ułani
pod okienko, Jak to na wojence ładnie, Pierwsza brygada. Wykonawcami tej części byli: Chór Harfa, Zespół
„Szklarki” i orkiestra dęta przy OSP w Piechowicach.
Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Piechowic, Pan
Witold Rudolf. Podziękowania skierowane do wykonawców części artystycznej, podziękowania dla tak
licznie przybyłej widowni wzbudziły gromkie brawa.
DZIĘKUJEMY. Drugą częścią Akademii była msza
święta za Ojczyznę w kościele pw. św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach.
Na czele kolumny kierującej się z OSP Piechowice do
kościoła stanęła Orkiestra dęta. Tuż za nimi społeczność piechowicką prowadził Burmistrz Witold Rudolf.
Wielkie podziękowania należą się naszemu proboszczowi Księdzu Ryszardowi Soroce. Słowa, jakie wypowiedział podczas kazania z ambony, to przesłanie,
które poruszyło nie jedno patriotyczne serce. Atmosfera mszy za ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej,
Chóru Harfa, Pocztów Sztandarowych była niepowtarzalna. Wielu wiernych w ławkach miało łzy w
oczach. Łzy słodkie, bo patriotyzmem wywołane.
Zamiary organizatorów zostały spełnione. Ten piękny dzień patriotycznych wzruszeń powinien posłużyć za fundament odrodzenia państwa, odrodzenia
naszej wspólnoty lokalnej. Odrodzenia grupy ludzi,
którym dobro naszego „podwórka”, naszego kraju,
powinno leżeć głęboko w sercu. Dziękujemy.
Andrzej Tobiasz
Prezes Stowarzyszenia
Chór Parafialny Harfa
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PKS w Pakoszowie
Od maja autobusy PKS jadące na tra-

sie Jelenia Góra – Szklarska Poręba zatrzymują się dodatkowo na przystanku
Szkółka Leśna w Pakoszowie. Niżej podajemy rozkład jazdy:
Trasa Jelenia Góra - Szklarska Poręba – Przystanek Szkółka Leśna
609 d,n, 729b, 814a, 944b, 1059a,
1214b, 1314d,n, 1429a, 1529b, 1644a,m,
1744a, 1859b,n, 2124b,n
Trasa Szklarska Poręba – Jelenia
Góra – Przystanek Szkółka Leśna
543e, 713d,n, 838b, 918a, 1108b,
1158a, 1318b, 1418d,n, 1538a, 1638b,
1753a,m, 1908a,1944l, 2018b,n
Legenda:
a - nie kursuje w I Dzień Św. Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
b – nie kursuje w dniu 1.I, w Dzień Św.
Wielkanocnych i w dniu 25.XII
d – nie kursuje 1.I. i II Dzień Św. Wielkanocnych ora w dniach 25 i 26. XII
e – nie kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n – nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w
dniach 24 i 31 XII
m – nie kursuje 24 i 31.XII
l – kursuje w okresie ferii letnich

„13” nie kursuje
w wakacje
Informujemy, że w okresie wakacyjnym
wstrzymane będą kursy autobusu MZK
linii nr 13.

Przed absolutorium

Na najbliższej sesji Rada Miasta Piechowice
będzie zajmowała się sprawą udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Witoldowi Rudolfowi za wykonanie budżetu za 2013 rok.
Do Urzędu Miasta wpłynęła niedawno opinia
Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO zaopiniowało wykonanie budżetu pozytywnie,
nie wnosząc żadnych uwag.
„Wynik operacyjny budżetu za 2013 rok, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi jest wielkością
dodatnią i wynosi 1.015.257,62 zł. Oznacza
to, że zachowany został wymóg określony
przepisami art.242 ust. 2 Ustawy o finansach
publicznych, w myśl których na koniec roku

budżetowego wykonane wydatki bieżące nie
mogą być wyższe niż wykonane dochody
bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową
z lat ubiegłych i wolne środki. Natomiast wykonana za 2013 rok relacja dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ogółem, o której
mowa w art. 243 Ufp, wynosi 7,76%. Biorąc
pod uwagę przedstawione wyżej okoliczności, skład orzekający postanowił wydać opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania
budżetu.” - to fragment obszernego uzasadnienia składu orzekającego RIO.

W dniach 9-10 maja odbyły się XVI Mię-

bińska, Pałac Pakoszów, Huta Julia, Jan Wójcik, Piekarnia UliJanka Pracownia Dobrego
Chleba i Ciastek. Zdjęcia z imprezy można
obejrzeć na stronie www.piechowice.pl w zakładce „galeria zdjęć”.

dzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC
2014. Udział w targach wzięło około 86 wystawców z kraju i zagranicy. Swoje zdolności
artystyczne w piątek zaprezentowały dzieci
z
piechowickich
przedszkoli nr 1 i
nr 2, natomiast w
sobotę wystąpił zespół „Szklarki”. W
promocji
Gminy
Miejskiej Piechowice na stoisku,
oprócz pracowników Urzędu Miasta
Piechowice uczestniczyli:
Pracownia Artystycznego
Zdobienia
Szkła
Małgorzata Szta-

działając na podstawie art. 30 ust.2
pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2013r. poz.594) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn.
zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Piechowice zostały wywieszone
wykazy:
1.Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerami RG.6840.1.9.2014 i
RG.6840.1.10.2014.
2.Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem
RG.6845.5.2014.

R.Z.

J. Bumażnik

Tourtec 2014

Szlak szklarski oznakowany
W ramach współpracy z Hutą Julia na tere-

Burmistrz Miasta
Piechowice
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nie naszej gminy powstał oznakowany „Szlak
szklarski”.
Pomysł opracowania i oznakowania takiego
szlaku zrodził się na wspólnych spotkaniach
przedstawicieli Urzędu Miasta Piechowice i
Huty Julia i jest kolejnym etapem wzbogacenia oferty turystycznej naszej gminy pod kątem rozwoju turystyki przemysłowej.
Turyści, którzy coraz liczniej
odwiedzają Hutę Julia, bardzo
często pytają o to, co jeszcze
można zobaczyć w okolicy.
Pytania te są zasadne, gdyż bardzo często muszą oni czekać na
swoją kolejkę zwiedzania.
Skierowanie ruchu turystów do
miasta pozwoli z jednej strony
zmniejszyć natężenie zwiedzających, natomiast z drugiej
strony pokazać inne miejsca
naszej gminy atrakcyjne pod
względem turystycznym (m.in.

Szklany Ogród, Pracownia Artystycznego
Grawerowania Szkła Pani Małgosi Sztabińskiej, Cicha Dolina). Mamy także nadzieję,
że zwiększony ruch turystów na terenie miasta zwiększy dochody naszych przedsiębiorców, w tym przede wszystkim właścicieli
sklepów.
Oznakowanie szlaku szklarskiego to kompozycja granitu i szkła (słupek granitowy + tablica szklana). Na każdej tablicy,
oprócz zaznaczonych kierunków,
znajdują się informacje dotyczące historii szklarstwa w Piechowicach. W chwili obecnej przygotowywana jest gra terenowa,
często nazywana „questingiem”,
która polega na odkrywaniu dziedzictwa danego miejsca poprzez
wędrowanie i rozwiązywanie zagadek.
Gra ta będzie rozbudowywana
tak, aby była atrakcyjna zarówno
dla dzieci jak i dorosłych.
J. Bumażnik
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Ile pieniędzy w nowym
RPO i dla kogo?
W

decydującą fazę wkraczają negocjacje z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, dotyczące
wysokości i podziału środków finansowych w poszczególnych osiach priorytetowych Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Od wyników tych rozmów
będzie w dużej mierze zależało, ile pieniędzy i na co
otrzymają samorządy dolnośląskie.
W nowym Regionalnym Programie Operacyjnym (na
lata 2014 – 2020) zmienia się sposób rozdziału pieniędzy. Spora ich część będzie przydzielona tzw. aglomeracjom. Piechowice należą do Aglomeracji Jeleniogórskiej, która zrzesza łącznie 19 gmin.
Według ostatnich propozycji Marszałka Województwa
Dolnoślaskiego, ogólna kwota przeznaczona dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej wynosi 129,60 mln euro, w tym:
1.Przedsiębiorstwa i innowacje – 19,00 mln
2.Gospodarka niskoemisyjna – 24,50 mln
3.Środowisko i zasoby – 15,00 mln
4.Transport – 19,35 mln
5.Infrastruktura spójności społecznej – 12.50 mln.
6.Infrastruktura edukacyjna – 2,50 mln
7.Technologie informacyjno – komunikacyjne – 3,00 mln
8.EFS (tzw. miękkie projekty, szkolenia, kształcenie
zawodowe, itp.) ogółem – 33,75 mln
W odpowiedzi na powyższe propozycje członkowie
Aglomeracji Jeleniogórskiej wnieśli następujące uwagi:
1.Zmiana podziału środków w osi „Przedsiębiorstwa
i innowacje” - zwiększenie m.in. środków o 2 mln zł na
„Rozwój przedsiębiorczości” oraz „Rozwój produktów
i usług MŚP
2.Wyłączenie z budżetu osi „Gospodarka wodno-ściekowa” i tym samym zwiększenie środków w działaniu
„Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
i sektorze mieszkaniowym” z kwoty 12,50 mln do kwoty 19,50 mln oraz w działaniu „Dziedzictwo kulturowe
z kwoty 2,50 mln do kwoty 4,00 mln
3.Zwiększenie środków na „Transport” do kwoty
14 mln z równoczesnym wspólnym uzgodnieniem inwestycji w tej osi.
4.Zwiększenie środków w osi priorytetowej „Infrastruktura spójności społecznej” do kwoty 15,00 mln
5. Zwiększenie środków w osi priorytetowej „Infrastruktura edukacyjna” do 4,5 mln oraz umożliwienie
beneficjentom udział w konkursach ogólnych po wyczerpaniu alokacji ZIT.
6.W ramach EFS wyłączenia działania „Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych
miejsc pracy”. W zamian tego zwiększenie środków
puli działań: „Godzenie życia zawodowego i prywatnego o 1,5 mln oraz „Aktywne i zdrowe starzenie się”
o 2,25 mln.
Ostateczne decyzje zapadną w niedługim czasie.
Gmina Miejska Piechowice zgłosiła szereg projektów
do realizacji. Najważniejsze z nich to budowa instalacji sanitarnej, modernizacja i przebudowa dworca PKP
(w przypadku jego przejęcia), modernizacja oświetlenia ulicznego, rewitalizacja budynków mieszkalnych,
modernizacja energetyczna budynków użyteczności
publicznej (w tym urzędu miasta), modernizację infrastruktury sportowej (w tym obiekt gimnazjum).
R.Z., J. B.

Które drogi do naprawy?
W

związku z otrzymaną z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesą dotacji na odbudowę
zniszczonej przez intensywne opady
deszczu w 2013 roku infrastruktury
Gminy Piechowice, uprzejmie informuję, że trwają obecnie prace związane
z kompletowaniem dokumentacji
w celu podpisania umowy dotacji. Po
opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadania wybrane
przez Radę Miasta, zostanie ogłoszony
przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Przyjęte do realizacji zadania to:
1. Remont ul. Słowackiego w Piechowicach ( km 0+0,00 do 0+560) wraz
elementami odwodnienia
- nawierzchnia bitumiczna o długości
270 m (od 0+0,00 do 0+270 km)
- nawierzchnia z tłucznia o długości

290 m (od 0+270 do 0+560 km)
2. Remont ulicy Górnej w Piechowicach wraz z elementami odwodnienia
– nawierzchnia bitumiczna o długości
270 m (od 0+0,00 do 0+270 km)
– nawierzchnia z tłucznia o długości
290 m (od 0+270 do 0+560 km)
3. Odbudowa ulicy Buczka w Piechowicach wraz z elementami odwodnienia, długość 188 m (od 0+0,00 do
0+188 km)
4. Odbudowa mostu w formie przepustu na potoku Piekielnik w Piechowicach (km 0+164)
Rozpoczęcie robót naprawczych przewiduje się w miesiącu sierpniu 2014
roku.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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Sprzątanie Michałowic
Akcja sprzątania Michałowic, która wpisała się już na dobre w schemat wiosennych
porządków, w tym roku miała miejsce w piękną, przedświąteczną sobotę
(12 kwietnia). Ponad 30 osób, zaopatrzonych w worki i rękawiczki, udało się
w podgrupach w różnych kierunkach, by zbierać wszelkiego rodzaju odpady
z poboczy ulic i dróg leśnych.

Podczas

kilkugodzinnego spaceru z workami można było pogawędzić z dawno niewidzianymi znajomymi, nawiązywano też
nowe sąsiedzkie znajomości, gdyż impreza
ta od lat ma charakter sąsiedzko – rodzinno
- towarzyski. Spotykają się tu ludzie dobrej
woli, którym zależy na zachowaniu estetyki
i czystości otoczenia. Dzieci miały okazję do
zabawy, zażywając ruchu na świeżym powie-

trzu. A worki niepostrzeżenie się napełniały…
Część mieszkańców, nie mogąc uczestniczyć
w akcji w wyznaczonym terminie, dokonała uprzątnięcia pewnego odcinka wcześniej
lub później i zgłosiła mi, skąd należy usunąć zebrane śmieci. W tym roku zebraliśmy
31 worków odpadów, które następnie zostały
zabrane przez MPGK z wyznaczonych punktów. Odkryto i częściowo uprzątnięto trzy

dzikie wysypiska, których pozostałą część
mamy nadzieję usunąć z pomocą Gminy Piechowice. Zapoczątkowana kilka lat temu akcja rokrocznie odbywa się na coraz większą
skalę, z udziałem coraz większej liczby osób.
Mieszkańcy Michałowic są wspaniali – nie
szczędząc czasu i wysiłku wykazują wysoką świadomość ekologiczną i społeczną,
często jeszcze dobrze się przy tym bawiąc.
W przedświąteczną
sobotę każdy znalazłby przecież co innego do roboty – mycie okien, sprzątanie
ogródka, zakupy itd.
A jednak ponad 30
osób zdecydowało
się poświęcić kilka
godzin swojego czasu dla wspólnego
dobra, w imię wyższego celu. Jest to
bardzo budujące i za
to Wam, mieszkańcy
Michałowic, bardzo,
bardzo dziękuję!
Nie do przecenienia jest również fakt kształtowania tego typu postaw u dzieci, czego
efekty są już widoczne: dzieci z Michałowic wiedzą, że nie rzuca się śmieci na ulicę ani na trawę. Niejednokrotnie w drodze
do przedszkola lub szkoły odruchowo już
podnoszą napotkane śmieci i umieszczają je
w odpowiednich pojemnikach.

Apel Huty Julia
W

imieniu pracowników oraz właścicieli
Huty Szkła Kryształowego „Julia” w Piechowicach, pragniemy przyłączyć się do apeli
mieszkańców Szklarskiej Poręby, których celem jest uratowanie zabytkowych zabudowań
huty w tym mieście.
Jesteśmy jednak zmuszeni zauważyć, że informacje podawane przez media są nieścisłe
i godzą w bezpieczeństwo naszego przedsiębiorstwa, dającego zatrudnienie i poczucie
stabilności ponad 130 rodzinom.
Od roku 2000, w którym to zaprzestano produkcji w zakładzie w Szklarskiej Porębie,
jedynym czynnym zakładem huty Julia był
oddział w Piechowicach. Był on oddziałem
huty Julia od 1923 roku.
W 2006 roku, huta Julia w Piechowicach,

bez wcześniej wydzielonego z majątku firmy
obiektu w Szklarskiej Porębie, została zakupiona przez firmę KOLGLASS od syndyka.
Od momentu zakupu, właściciel wraz załogą
podjęli ogromny wysiłek ocalenia produkcji.
Firma posiada również prawa do zarejestrowanego znaku handlowego „Julia”.
Dziś huta sprzedaje w kraju i na rynkach całego świata. Odwiedzają ją tysiące turystów,
którzy mogą u nas usłyszeć o tradycjach
szklarskich regionu i zobaczyć niezmienione od wieków metody wytwarzania szklanych dzieł sztuki. W wyniku podawania
przez media nieprecyzyjnych informacji zostaje podważone zaufanie do naszej marki.
Odebraliśmy już wiele telefonów z pytaniami: dlaczego doprowadziliśmy zabytkowe

Niestety wciąż żyją w naszym otoczeniu
ludzie, prezentujący zachowania skrajne,
z przeciwnego bieguna. Trzy tygodnie po naszej akcji sprzątania, 1 maja, między godziną 11 a 14, ktoś wywiózł do lasu i wyrzucił
w pobliżu dawnego kamieniołomu wywrotkę
śmieci – stare części samochodowe, pralkę,
mnóstwo odpadów różnego rodzaju. Rozsypane na środku leśnej drogi, przedstawiają
obraz wstrząsający, jak widać na załączonych zdjęciach. Zidiocenie niektórych członków naszego społeczeństwa osiąga absurdalne rozmiary – tyle się przecież mówi o tym,
że po wprowadzeniu ustawy śmieciowej wystarczy oddać śmieci do punktu zbiórki – w
Piechowicach jest to Zakład Usług Komunalnych, ul. Boczna 15 – i gmina musi je przyjąć
bez dodatkowych opłat! Zawsze się jednak
jeszcze znajdzie jakiś osobnik, który woli
wywieźć pralkę czy rozebrany samochód lub
nawet zwykłe domowe śmieci do lasu i wywalić je na środku drogi. Brak słów po prostu. Na szczęście dzięki przedsiębiorczości
mieszkańców Michałowic, prawdopodobnie
uda się ustalić sprawcę. Miejmy nadzieję, że
poniesie on zasłużoną, przewidzianą przepisami karę. Kilka dni później wraz z leśniczym, panem Andrzejem Kieliszkowskim,
uprzątnęliśmy ten śmietnik. Monitorowanie
terenów leśnych będzie zintensyfikowane,
aby ograniczyć ich zanieczyszczanie. NIE
WOLNO WYWOZIĆ ŚMIECI DO LASU!!!
TO JEST KARALNE!!! Coraz więcej osób
ma tę świadomość, coraz więcej angażuje się
też w działania na rzecz ochrony środowiska
i w związku z tym sprawcy dzikich wysypisk
nie będą pozostawali bezkarni. Nie może być
zgody na skrajną głupotę, arogancję i kompletny brak szacunku dla normalnej pracy.
Bogdan Widak

zabudowania do ruiny, a hutę do upadłości.
Praca nas wszystkich i setki tysięcy złotych
wydane na odbudowywanie pozycji rynkowej firmy mogą okazać się środkami zmarnowanymi.
Rozumiemy szlachetne intencje inicjatorów
apelu do Ministra Kultury. Prosimy jednak
o niewytwarzanie fałszywego przekazu o
tym, że Huta Julia jest w upadłości, że niszczeją budynki Huty Julia. Przed nieporozumieniem uderzającym w dobre imię naszej
firmy może uchronić określanie w mediach
pozostałości po hucie w Szklarskiej Porębie zgodnie z jej dawną nazwą – Josephine.
Najważniejsze dla nas jest jednak przedstawianie obecnej sytuacji we właściwym,
szerszym kontekście.

Z wyrazami szacunku

dyrektor zarządzający Agnieszka Blacheta
wraz załogą
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Rada uchwaliła
Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Miasta Piechowice
w dniu 24 kwietnia 2014 roku.
1. Uchwała nr 247/XLIX/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
24 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 203/
XXXIII/2008 Rady Miasta Piechowice z dnia 10 grudnia 2008
roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w
zakresie jednostki strukturalnej Piechowice – obszar planistyczny „C”.
2. Uchwała nr 248/XLIX/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
24 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
położonych w granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3 i 54/4 oraz
152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach.
3. Uchwała nr 249/XLIX/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia
24 kwietnia 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach.
4. Uchwała nr 250/XLIX/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 24
kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej
Piechowice na rok 2014;
Pełna treść uchwał i załączników jest dostępna
na stronie internetowej Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

Zmiana harmonogramu
wywozu odpadów
Od dnia 1 czerwca br. nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów

ulegających biodegradacji (tzw. bio) oraz szkła z nieruchomości, które
obsługiwane są przez firmę SIMEKO Sp. z o.o. Zatem odpady ulegające
biodegradacji od czerwca do października odbierane będą w każdy wtorek miesiąca, a w okresie od listopada do grudnia (z grudniem włącznie)
odbierane będą co drugi wtorek miesiąca. Szkło odbierane będzie w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Frma SIMEKO Sp. z o.o. zobowiązała się dostarczyć zmienione
harmonogramy
właścicielom
nieruchomości.
Beata Janulis
Inspektor ds
ochrony środowiska

KOGO obarczyć odpowiedzialnością
za złą sytuację finansową Gminy Piechowice?
W finansach naszej gminy, zawsze niepoko-

jący był fakt nadmiernego jej zadłużenia w
bankach, co jak wiemy stało się powszechne
również u zwykłych obywateli. Przyjrzyjmy
się temu zjawisku historycznie, zaglądając w
dane ekonomiczne Piechowic z trzech ostatnich kadencji:
Kadencja Pana Stanisława Ejnika
lata 2002-2006
Dane z 2006 roku – dochody gminy wynoszą
14 623 761 zł, zadłużenie 3 119 000 zł, tj.
21%
Kadencja Pani Zofii Grabias-Baranowskiej
lata 2006-2010
Dane z 20010 roku - dochody gminy wynoszą 17 462 396 zł, zadłużenie 6 276 515 zł,
tj. 36%
Kadencja Pana Witolda Rudolfa
lata 2010-2014
Dane z roku 2013 - dochody gminy wynoszą 19 235 019 zł, zadłużenie 4 136 570 zł,
tj. 22%
Są to oficjalne dane, otrzymane od Skarbnika
Miasta Piechowice.
Jak widać z tych prostych danych z najgorszą sytuacją finansową, zostawiła gminę Pani
Zofia Grabias Baranowska przekazując kasę
gminną następcy, z długiem wynoszącym
6 276 515 zł.
Drugą sprawą rzutującą na sytuację ekonomiczną gminy, jest kondycja i organizacja
przedsiębiorstw komunalnych zaspakajających podstawowe potrzeby mieszkańców
gminy. Popatrzmy na to z podobnej perspektywy jak wyżej.
Za kadencji Pana Stanisława Ejnika Zakład
Usług Komunalnych, funkcjonujący jako

słabo wyposażony zakład budżetowy, zajmował się samodzielnie dostarczaniem wody,
odbiorem ścieków, wywozem nieczystości,
miejskim cmentarzem oraz utrzymaniem
dróg - mógł też odpłatnie wykonywać usługi
dowolnym podmiotom zewnętrznym.
Za kadencji Pani Zofii Grabias-Baranowskiej
Zakład Usług Komunalnych został wyraźnie
doposażony, ale równocześnie przekształcony w jednostkę budżetową z zakazem
wykonywania odpłatnie usług podmiotom
zewnętrznym. Wkrótce musiano dopłacać
do tej jednostki około 250 tys. zł rocznie,
które wcześniej sobie wypracowywała. Dostarczanie wody i odbiór ścieków przekazano Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów
i Kanalizacji wraz z całą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Wywozem nieczystości
zajęły się przedsiębiorstwa jeleniogórskie,
a ZUK-owi pozostało utrzymanie cmentarza
i dróg gminnych. Wszystkie te zmiany zaszły
przy bezkrytycznym wsparciu ówczesnej
Rady Miasta, której trzon stanowili ci sami
radni, którzy obecnie załamują ręce nad stanem finansowym gminy (Daniel Potkański,
Jacek Kamiński i Ewa Szmel i szefowa Klubu Radnych – Halina Ciepiela).
Za kadencji Pana Witolda Rudolfa, dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, nadal zajmuje
się Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji. Wywóz nieczystości, po wprowadzeniu
podatku śmieciowego, nadzoruje miasto, za
pomocą firmy zewnętrznej wyłonionej w przetargu. Zakład Usług Komunalnych został przekształcony w spółkę, której właścicielem jest
miasto, a celem przekształcenia było umożliwienie mu wykonywania usług zewnętrznych,
aby do niego nie dopłacać.

Podsumowując, za kadencji Pana Ejnika,
mieliśmy zupełnie poprawne i samodzielne
funkcjonowanie gminy, które zostało całkowicie rozstrojone przez Panią Grabias-Baranowską, co z trudem usiłuje naprawić Pan
Rudolf - wbrew usilnie przeszkadzającej mu
w tym, fatalnej Radzie Miasta sterowanej
przez Klub Radnych „Łączą Nas Piechowice” (łączą się w hamowaniu wszelkimi metodami rozwoju Piechowic).
Zbędnym obciążeniem finansowym gminy,
było zatrudnienie zastępcy burmistrza, czego
jako jedyna dokonała Pani Zofia GrabiasBaranowska, pozostali panowie radzili sobie
i radzą bez tego bezużytecznego stanowiska,
za pomocą sekretarza miasta. Z wypłaconych
zastępcy pensji, jak obliczyliśmy, można było
wybudować orlika na terenie gimnazjum.
W ostatnim czasie ukazały się artykuły
w Nowinach Jeleniogórskich oraz w Informatorze Piechowickim, bijące na alarm z powodu katastrofalnego stanu finansów naszej
gminy. Cóż zbliżają się następne wybory ...
i trzeba kogoś pogrążyć, najlepiej obecnego
burmistrza.
Tymczasem, to rządy Pani Zofii Grabias Baranowskiej w latach 2006-2010, prowadzone
w stylu iście gierkowskim, z deficytem finansowym*, który pod koniec jej kadencji
wyniósł - 1 716 620 zł, doprowadziły do zadłużenia gminy ponad miarę. Będziemy się
z tym długiem borykać jeszcze przez wiele,
wiele lat.
*deficyt finansowy – nadwyżka wydatków
nad przychodami.
L. Rębisz, L. Chmielewski,
wraz z innymi mieszkańcami Piechowic

MAJ 2014

7

INFORMATOR PIECHOWICKI

Zachowaj Trzeźwy Umysł
1 kwietnia ruszyła ogólnopolska kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na terenie
miasta Piechowice kampania będzie prowadzona w szkole podstawowej i gimnazjum. W jej ramach placówki oświatowe będą organizować szereg konkursów oraz
akcji edukacyjnych.

Kampania, która realizowana jest od 2002

r., podejmuje problemy profilaktyki uzależnień. Jednym z najważniejszych celów
kampanii jest promowanie postaw zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
które mają być alternatywą wobec patologii społecznych takich jak: picie alkoholu,
zażywanie narkotyków i dopalaczy oraz
przemocy. Rozpoczynająca się kampania
ma ukierunkować działania dzieci i młodzieży na otwartość na innych, udzielanie
pomocy i szukanie swojego miejsca wśród
ludzi.
Działania edukacyjne i profilaktyczne piechowickiej kampanii finansowane są ze
środków pochodzących z opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w ramach

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Za działania prowadzone w placówkach
oświatowych odpowiadają wyznaczeni
szkolni koordynatorzy.
Ogólnopolską kampanię wspierają liczne
instytucję i organizację w tym Komendant
Główny Policji, Stowarzyszenie ALUMNI, czy też Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Sportowym patronem kampanii w 2014
roku jest Maciej Kot, skoczek narciarski.

!

Elżbieta Tokarek

WIĘCEJ INFORMACJI
na stronie kampanii Zachowaj Trzeźwy
Umysł www.trzezwyumysl.pl

PSZOK – brzmi tajemniczo...
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Piechowicach na terenie ZUK Sp. z o.o. ul. Boczna 15 - to miejsce w którym mieszkańcy BEZPŁATNIE w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
mogą zostawić selektywnie zbierane odpady komunalne takie jak papier i makulaturę, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia,
odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/rok wyłącznie
z nieruchomości zamieszkałych.
PSZOK czynny jest w następujących dniach:
WTORKI I CZWARTKI 12:00 – 18:00
SOBOTY 9:00 - 13:00

Przypominamy, że odpady tzw. „trudne” wymienione powyżej nie powinny być
umieszczane przy tzw. gniazdach i pojemnikach na odpady komunalne. Dokonując wymiany mebli, sprzętu elektronicznego, opon, itp. korzystacie Państwo
z reguły z transportu pojazdem samochodowym. Prosimy więc o skorzystanie
z tej formy i dostarczanie zużytych sprzętów do PSZOK, a nie porzucanie w miejscach ogólnodostępnych.
ODDANIE TYCH ODPADÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY
W PSZOK JEST B

E Z P Ł A T N E.

Dorota Piróg
Insp.ds. gospodarowania odpadami

Rozwiń skrzydła
Od 30 kwietnia do 5 maja 2014r. W Małym

Cichym koło Zakopanego odbył się XXIII
Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - ,,Tatry 2014r.”. Nie zabrakło
na nim Klubu Abstynenta „Eden”.
Zorganizowany był przez Trzeźwościowe
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach. Zjechało się około
1200 osób z całej Polski ze stowarzyszeń
trzeźwościowych, stowarzyszeń i klubów abstynenckich, grup Anonimowych
Alkoholików, Grup AL.-Anonu, przedstawicieli placówek lecznictwa odwykowego, ośrodków pomocy społecznej,
centrów pomocy rodzinie. Byli także
goście z zagranicy. W tym gronie nie
zabrakło oczywiście Klubu Abstynenta
,,EDEN”. Przejechaliśmy pół Polski,
ale było warto. Wszystkie wątpliwości,
czy opłaca się nie pić, różne nasze nieporozumienia i konflikty, tutaj przestają
być ważne. Tu się czuje, jaka to rzecz
- trzeźwość. Poznaliśmy wielu nowych
przyjaciół. Honorowy patronat nad Zlotem objęli: Starosta Tatrzański Andrzej
Gąsienica-Makowski oraz Wójt Gminy
Poronin Bronisław Stoch.
W tym roku Zlot odbył się pod hasłem
,,Rozwiń skrzydła”. Pierwszy dzień służył powitaniom i występom muzycznym,
odbył się także Otwarty Miting Nocny
AA. Co wieczór uczestnikom towarzyszyła muzyka, koncerty i dyskoteki. Drugi
dzień przeznaczony był na sport rodzinny,
był blok zabaw i gier sportowo-rekreacyjnych. W trzecim dniu odbyły się wycieczki. Uczestnicy mieli do wyboru: Dolina
Kościeliska, Chochołowska, Morskie
Oko oraz Gubałówka. W czwartym dniu
odbyła się msza polowa na Polanie Rusinowej, którą odprawił wierny przyjaciel
zlotu ks. Bronisław Gawron. Piąty dzień to
ponownie wycieczki. W czasie kilkudniowego pobytu poznaliśmy mnóstwo ludzi
odprężonych i szczęśliwych. Zlot w Małym Cichym stał się symbolem pięknego
trzeźwienia. Przypominamy, że nie byłoby tak, gdyby nie Gienek Poloczek, który
tę imprezę wymyślił i do dziś miłościwie
jej panuje. Ponadto przez cały czas trwania zlotu, oprócz zajęć ogólnodostępnych
(wykłady, spotkania), pełnione były dyżury: psychologów, terapeutów uzależnień,
kapłanów, prawników i liderów ruchów
samopomocowych. Można było skorzystać z porad, rozmów indywidualnych, lub
konsultacji problemów osobistych, rodzinnych i przemocy w rodzinie.
Józef Góral
Prezes Klub Abstynenta ,,EDEN”
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Olimpiada
Bezpieczeństwa
Malucha
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Pięć przedszkoli wystąpiło w 12. edycji
Olimpiady Bezpieczeństwa Malucha,
która odbyła się w sobotę (17 maja)
w Hali Sportowej w Piechowicach.
Olimpiadę zorganizował radny powiatu
Grzegorz Rybarczyk, przy wsparciu
wielu służb i instytucji. Poszczególne konkurencje prowadzone były przez
policję, straż pożarną, pogotowie
ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe, szpital MSW w Jeleniej Górze.
Przy przeprowadzeniu zawodów pomagali
uczniowie klasy policyjnej
piechowickiego ZSTiL.
Przeprowadzono konkurencje,
połączone z działaniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Trzeba było wykazać się m.in.
umiejętnością zwijania węża strażackiego,
przechodzenia przez worek. Dzieci musiały
dopasować numery alarmowe do poszczególnych służb. W Olimpiadzie wystartowali
reprezentanci Samorządowego Przedszkola
nr 1 i 2 ze Szklarskiej Poręby, przedszkola z
Podgórzyna oraz obu piechowickich przedszkoli. Liczący punkty uznali, że wszystkim
należy się pierwsze miejsce. Reprezentacje otrzymały puchary ufundowane przez
Hutę „Julia”, medale i dyplomy. Olimpiada
pierwotnie miała się odbyć na boisku Orlik
w Piechowicach, ale ze względu na pogodę
przeniesiono ją do hali.
R.Z.

Drugie spotkanie gestorów
w hucie Julia
27 maja o godz. 16.00 zapraszamy po raz drugi
na spotkanie gestorów (bazy noclegowej, gastronomicznej, hotelarskiej itp.) z terenu Piechowic do kawiarni kryształowej Huty Julia.
Główne tematy spotkania:
- omówienie dotychczasowej współpracy.
- Szlak szklarski - propozycje, możliwości
wykorzystania
- Kryształowy Weekend - omówienie programu imprezy, korzyści dla gestorów,
- pytania, pomysły, wnioski.
Organizatorem jest Urząd Miasta w Piechowicach, współorganizatorami Huta Julia,
Grabek Promotion.

Maj czaruje nas przyrodą oczy w zachwycie,
ptaki, drzewa wszystko o miłości śpiewa rodzi się nowe Życie.
Biała czeremcha rozsiewa zapach słodki,
na porosłej trawie zakwitły stokrotki.
Pachną sady, przyprawiając nas o zawrót głowy,
ptaki swą muzyka wygłaszają śpiewne mowy.
Mniszek na żółto przyozdobił trawę,
gdy przekwitnie, to dmuchawce polecą wraz z wiatrem.
Urszula Musielak, Stowarzyszenie w Cieniu Lipy Czarnoleskiej
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Odnowiono planszę
z panoramą Piechowic
Miło nam powiadomić Mieszkańców, że odnowiono planszę
z Panoramą Piechowic, która znajduje się na skwerku naprzeciwko sklepu Carrefour.
Na tle panoramy Piechowic dostrzec możemy pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy oraz miejsca szczególnie
atrakcyjne dla turystów. Całość prezentuje się bardzo kolorowo, a rysunki wykonane przez firmę Grafika UNDERGRAF
z Bydgoszczy wykonane zostały w zabawny sposób.

J. Bumażnik

KRYSZTAŁOWY WEEKEND w nowej formule!
W bieżącym roku planujemy zmienić pro-

gram i charakter otwarcia imprezy miejskiej Kryształowy Weekend.
Po raz pierwszy rozpocznie się ona korowodem, który przejdzie ulicami naszego
miasta. Po przemarszu nastąpi uroczyste
otwarcie imprezy.
Urząd Miasta Piechowice oraz Piechowicki Ośrodek Kultury zapraszają wszystkie
koła, stowarzyszenia, organizacje, instytucje i inne grupy do wzięcia udziału w ko-

rowodzie. Mamy nadzieję, że ten pierwszy
punkt programu Kryształowego Weekendu
stanie się jego tradycją. Pragniemy umożliwić różnym instytucjom z terenu naszej
gminy zaznaczenie swojej obecności i
działalności w formie wspólnej zabawy.
Liczymy że grupy uczestniczące w korowodzie zaprezentują się w swoich „organizacyjnych” lub w wymyślonych przez
siebie strojach. Na przygotowanie ciekawych pomysłów i oryginalnych rozwiązań

jest jeszcze dwa miesiące. Zapraszamy do
wspólnej zabawy.
Chęć uczestnictwa w korowodzie prosimy zgłaszać w Referacie Rozwoju i Promocji Miasta w Piechowicach, nr telefonu
- 75 75 489 09, lub w Piechowickim Ośrodku Kultury, nr telefonu 75 76 172 01. O ile
to możliwe prosimy o podanie przybliżonej
ilości osób uczestniczących w korowodzie.
J. Bumażnik

miejsce: ul. Mickiewicza, park przy sklepie Eco, plac przy dworcu PKP, teren huty Julia, Szklany Ogród, teren Szkoły Podstawowej nr 1
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Będzie remont kładki i ulicy Zielonej

Z dokumentacji sprzed lat wynika, że w roku
1996 mieszkańcy Górnych Piechowic zwrócili się z prośbą do Zarządu Miasta o budowę
kładki dla pieszych wzdłuż mostu nad rzeka
Kamienną, w okolicach pętli linii MZK nr 9.
Na realizację zadania czekali do roku 1998,
kiedy to wybudowano nie tylko kładkę, ale
i wyremontowano most oraz skrzyżowanie w
tym newralgicznym dla Piechowic punkcie
komunikacyjnym. Ponieważ końcowe prace
wykonywane były w czasie mrozów i padającego śniegu, więc wiosną kolejnego roku
miały być dokonywane ewentualne poprawki
i usuwane usterki. Nawet jeżeli tak się stało, to od tamtego czasu minęło już wiele lat
i najwyższa pora na remont tego ważnego dla
bezpieczeństwa mieszkańców obiektu. Stan
techniczny kładki po tak długoletnim użytkowaniu oraz po powodziach i ulewnych
deszczach, jakie nawiedzały Piechowice
w ostatnich latach, jest zły. Zewnętrzna nawierzchnia jest w wielu miejscach spękana
i ma ubytki, z których systematycznie podczas deszczy wypłukiwane jest piaskowe
podłoże. Spękana nawierzchnia pęcznieje
i podnosi się. Wjazd dla osób na wózku inwalidzkim jest utrudniony, gdyż powierzchnia

jest pokruszona. Niezbędne jest wykonanie
najazdu, umożliwiające przejazd osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach
oraz rowerzystom. Szybka poprawa stanu
technicznego kładki przedłużyłaby jej żywotność poprzez powstrzymanie procesów korozyjnych zachodzących w jej poszczególnych
elementach, a co najważniejsze – zapewniłaby
bezpieczeństwo jej użytkownikom.
Po przedyskutowaniu powyższego problemu
z mieszkańcami mojego okręgu wyborczego na spotkaniu 12 marca br., już 19 marca
złożyłam wniosek w sprawie remontu kładki
dla pieszych przy moście na rzece Kamiennej
w Piechowicach Górnych w ciągu drogi krajowej nr 366 (odcinek miedzy skrzyżowaniem do Szklarskiej Poręby i Michałowic).
27-03-2014 otrzymałam odpowiedź od Burmistrza Miasta, że wniosek jest zasadny i gmina
„zamierza dokonać remontu dwuetapowo tzn.
w bieżącym roku wykonać podniesienia chodnika z kostki betonowej (po stronie wejścia
i zejścia, do poziomu nawierzchni kładki – na
zasadzie pochylni co umożliwi swobodne korzystanie z kładki osobom na wózkach inwalidzkich, rowerzystów i jadących z wózkami
dziecięcymi. Drugi etap, obejmujący naprawę

nawierzchni, dokonany zostanie w przyszłym
roku, po zabezpieczeniu środków finansowych
w budżecie Gminy Piechowice na rok 2015.”
Ze swojej strony muszę dodać, że na pewno
będę monitorować realizację tego zadania
i dołożę wszelkich starań, aby zostało ono
w całości wykonane.
***
Od początku swojej kadencji zabiegałam
o doświetlenie ulicy Zielonej oraz utwardzenie
nawierzchni w jej końcowym odcinku, który obecnie przypomina drogę polną. Podczas
opadów deszczu ulica staje się terenem podmokłym, co utrudnia mieszkańcom dojazd do
domów. Mój wniosek o zapewnienie środków
finansowych na remont ul. Zielonej członkowie komisji ds. finansów i rozwoju lokalnego
zaopiniowali pozytywnie, a Burmistrz Miasta
zapewnił członków komisji, że środki na ten
cel zostaną zabezpieczone. Na sesji budżetowej
radni mój wniosek poparli i w budżecie na rok
2014 zapis o remoncie ul. Zielonej został ujęty.
Mam nadzieję, że inwestycja ta zostanie w końcu zrealizowana, bo mieszkańcy czekają na nią
od wielu lat. Sprawę będę monitorować i o postępach na bieżąco informować mieszkańców.
radna Anna Koprowska

ISKIERKA w dniu Kanonizacji Pomyślności
30 kwietnia 2014 roku zuchy
z 8 Piechowickiej Gromady
Zuchowej „Wesoła Kompania”
i harcerze z 8 Piechowickiej
Drużyny Harcerskiej „Burza”
w celu uczczenia kanonizacji papieża Jana Pawła II przekazywali mieszkańcom Piechowic Iskrę
Miłosierdzia.
M.M.

Sukces sportowy
30.04.2014 r. w Jeżowie Sudeckim odbyła się Powiatowa
Gimnazjada Młodzieży w piłce
nożnej dziewcząt. Reprezentacja
dziewcząt po wyrównanej
i ciężkiej walce zajęła I miejsce.
Skład zespołu: Paulina Hibner,
Katarzyna Jackowska, Luiza
Łaskarzewska, Aleksandra
Matusiak, Ewelina Skrobiszewska, Katarzyna Trojanowska,
Patrycja Zamożny. Wielkie
podziękowania za ambitnie
rozegrane spotkanie, dzięki
któremu drużyna mogła stanąć
na podium.

Michał Góral

jubilatom

W dniu 14.03.2014r. Państwo Aniela

i Ryszard Baranowscy obchodzili uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Z tej okazji Rada Osiedla Piastów i Pakoszów w imieniu mieszkańców składa
najserdeczniejsze życzenia: zdrowia,
bujnych lat życia i wszelkiej pomyślności.
Przewodniczący Rady Osiedla
Marek Lubieniec

Piechowickie gimnazjum
na wysokim poziomie
W dniach

11 – 16 kwietnia 2014 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach przeprowadzona została, przez Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
kontrola zewnętrzna. Ewaluacja zewnętrzna,
którą w uproszczeniu można nazwać oceną
pracy szkoły, dotyczyła obszaru „Efekty”.
W tym obszarze badano poziom spełnienia przez
szkołę wymagań państwa. Kontrolowano:
- czy procesy edukacyjne są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się?
- czy uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej?
- czy respektowane są normy społeczne?

Po takiej kontroli każda placówka otrzymuje
raport, z którego wynika na jakim poziomie
spełnia realizację wymagań wynikających z jej
pracy. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach wszystkie wymagania w obszarze „Efekty” spełnia na poziomie B, czyli
wysokim. Należy dodać, iż oceny dla szkół
przyznawane są w formie liter stanowiących
o ich poziomie: E (niski), D (podstawowy),
C (średni), B (wysoki), A (bardzo wysoki).
Uzyskanie wysokiego poziomu świadczy
o jakości pracy szkoły. Wyniku gratulujemy
przede wszystkim uczniom i ich rodzicom.
E. Michalska
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absolwentów Liceum Ogólnokształcącego – „Klas Policyjnych” oraz Technikum w Zespole Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach

Dnia 25.04.2014 roku pożegnaliśmy pierwszych absolwentów klas policyjnych
w Liceum Ogólnokształcącym oraz absolwentów Technikum.

Po

raz pierwszy naukę w liceum ukończyli
uczniowie, którzy 3 lata temu rozpoczęli edukację w ramach innowacji pedagogicznej pod
nazwą „Bezpieczeństwo i porządek publiczny
– edukacja ogólnopolicyjna”.
Uruchomienie klas policyjnych było wielkim
wydarzeniem niosącym za sobą niepewność,
czy damy radę sprostać wszelkim celom, które
sobie wówczas założyliśmy. Dzisiaj ze spokojem
mogę powiedzieć, że sprostaliśmy zadaniu i program innowacji pedagogicznej, który wdrażany
był przez 3 lata w tych klasach został w pełni zrealizowany. Oprócz dodatkowego kierunkowego
przedmiotu szkolenia ogólnopolicyjnego „Bezpieczeństwo publiczne – edukacja ogólnopolicyjna” – prowadzonego przez funkcjonariusza
KMP w Jeleniej Górze kom. Zbigniewa Klimka,
uczniowie przez cały okres nauki mieli zajęcia z
samoobrony i technik interwencyjnych, musztry
i wyszkolenia strzeleckiego oraz z pływania na
basenie. Te zajęcia prowadzone były także przez
funkcjonariuszy KMP w Jeleniej Górze. Uczniowie ukończyli kurs pierwszej pomocy przedmedycznej – otrzymali zaświadczenie o ukończeniu
kursu, brali udział w dwóch wyjazdowych zgrupowaniach szkoleniowo – kondycyjnych: zimowe zgrupowanie w Szklarskiej Porębie, letnie
nad jeziorami w Wolsztynie. Podczas zgrupowań
uczyli się jazdy na nartach, uczestniczyli w spływie kajakowym, uczyli się nurkowania z profesjonalnym sprzętem, odbywali zajęcia strzeleckie
z różnego rodzaju broni. W ramach wyszkolenia
strzeleckiego i koła strzeleckiego brali udział
w różnych zawodach osiągając wysokie lokaty na różnych szczeblach – I i II m. w Szkolnej
Lidze Strzeleckiej, I m. w zawodach o Puchar
KMP w Jeleniej Górze, III m. w zawodach „Puchar Wiosny”, III m. w wojewódzkich zawodach
w krosie strzeleckim. Nasi dzisiejsi absolwenci
klas policyjnych brali także udział, wraz z jeleniogórskimi policjantami, w ćwiczeniach prewencyjnych w ramach EURO 2012, we wspólnych
działaniach z Policją podczas Pucharu Świata w
narciarstwie biegowym w Jakuszycach, podczas
Biegu Piastów. Na zajęcia do szkoły przyjeżdżali
także funkcjonariusze z wydziału kryminalnego,
drogowego. Uczniowie uczestniczyli w rozprawach sądowych, zwiedzali jeleniogórski areszt
śledczy oraz Komendę Miejską Policji.
Absolwenci Technikum przez cały cykl nauki realizowali różnego rodzaju zadania w ramach uczestnictwa w projekcie finansowanym
ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja
kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.
W ramach tego projektu uczestniczyli w kursach
kwalifikacyjnych: barman, barista elektryczny
SEP do 1 kV. Otrzymane certyfikaty ukończenia kursów uprawniają ich do wykonywania
pracy w tych kierunkach. Jest to dodatkowe doświadczenie, ale przede wszystkim dodatkowe
kwalifikacje zawodowe. Dzisiejsi absolwenci
technikum odbywali staże zawodowe w nowoczesnych zakładach pracy, uczestniczyli w wy-
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cieczkach zawodoznawczych do nowoczesnych
zakładów w Poznaniu, Bogatyni, Wałbrzychu.
Uczestniczyli także w branżowych targach zagranicznych w Hanowerze i Brnie, w zajęciach
w nowoczesnych ośrodkach na wyższych uczelniach w Poznaniu, Opolu. Dzięki pomysłowości
własnej, pod okiem nauczyciela, wykonali trzy
projekty zawodoznawcze: „Segwey”, „Green
Power” i „Drukarka 3 D”
Jesteśmy dumni z naszych absolwentów. Dziękujemy im bardzo za sukcesy, za godne reprezentowanie i promowanie szkoły
w środowisku.
Na zakończenie
uczniowie
za
wysokie wyniki
w nauce, udział
w
konkursach,
turniejach sportowych, za zaangażowanie w życie
szkoły otrzymali
z rąk Starosty
Jeleniogórskiego, Komendanta
Miejskiego Policji
w Jeleniej Górze
oraz Dyrektora

Szkoły nagrody i wyróżnienia. Dyplomy gratulacyjne otrzymali także rodzice uczniów.
Dzisiaj jeszcze raz pragnę podziękować wszystkim tym, którzy w nas wierzyli i wierzą, którzy
nas wspierali i wspierają, którzy nam dobrze życzą. Tegorocznym absolwentom dziękuję za to,
że nam zaufali na początku swojej drogi, kiedy
dokonywali wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, za to, że mogliśmy być z wami, cieszyć się
waszymi sukcesami. Życzymy wam kolejnych
sukcesów, bądźcie szczęśliwi i dokonujcie prawidłowych wyborów życiowych!
Dyrektor i Grono Pedagogiczne ZSTiL
w Piechowicach

OFERTA KSZTAŁCENIA

W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Zapraszamy absolwentów Gimnazjum do podjęcia w roku szkolnym 2014/2015 nauki w naszej szkole. Posiadamy bogato wyposażoną w nowoczesne pomoce bazę dydaktyczną. Nasi
uczniowie uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach rozwijających ich zainteresowania
i pasje. Zapraszamy do:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
• klasa policyjna
• klasa ratownictwo medyczne

Uczniowie w tych klasach oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizują program z
przedmiotów związanych z kierunkiem kształcenia. W obu klasach uczą się także podstaw
języka migowego.

TECHNIKUM w zawodach:
• technik elektryk
• technik informatyk

Nowością w tym roku szkolnym jest utworzenie klas wojskowych w wyżej wymienionych
zawodach. Tutaj oprócz przedmiotów obowiązkowych odbywały się będą także różne zajęcia obronne w ramach wyszkolenia wojskowego.

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODWEJ w zawodach:
• elektryk
• elektromechanik

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie 75 755 30 60 lub osobiście w siedzibie szkoły w każdy dzień od 8,00 – 15,00.

ZAPRASZAMY na DNI OTWARTE SZKOŁY – 29.05.2014r.
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PRZEDSZKOLE nr 1

Kwietniowe poczynania Kangurków

• Wiosenna piesza wycieczka z przewodnikiem, p. Graczyk, mamą Basi. Dzięki niej
poznaliśmy okolice Górzyńca. Pokazaliśmy
dzieciom zasady właściwego zachowania się
w lesie, jak również dostarczaliśmy wiadomości na temat roślin i zwierząt. Dzieci miały okazję do pobawienia się na placu zabaw.
Uśmiech i zaangażowanie grupy oznaczały,
że wycieczka się udała.
• Wizyta w gabinecie stomatologicznym.
Odbyła się dzięki uprzejmości p. doktor D.
Buluk- Bumażnik. Celem tej wycieczki było
przede wszystkim przełamanie obawy przed
wizytą u stomatologa a także kształtowanie

nawyków prozdrowotnych. Pani doktor
przyjęła dzieci bardzo
serdecznie, zapoznała
je z wyposażeniem
gabinetu,wyjaśniła,
jak leczy się zęby,
a także pokazała
sprzęt
medyczny.
Następnie skontrolowała dzieciom ząbki.
Wszyscy byli chętni, nie jeden dorosły powinien wziąć
przykład z naszych
zuchów. Za odwagę
każde dziecko otrzymało
kolorowanki
i obiecało, że wróci do gabinetu z rodzicami.
• Zajęcia otwarte dla rodziców, przeprowadzone jeszcze przed świętami. Rodzice
wzięli udział w warsztatach plastycznych pn.
Pisanki, pisanki jajka malowane. Z przygotowanych materiałów (styropianowe jajka, cekiny, wstążeczki, koraliki, szpileczki) dzieci
wykonały kolorowe pisanki a pomagali im w
tym rodzice. Miła atmosfera, brak pośpiechu,
bliski kontakt z rodzicem sprawił, że czas
minął stanowczo za szybko. Nagrodą dla
wszystkich uczestników był wspólny udział
w zajęciach tanecznych z p. Piotrem.

• Wyjście do Urzędu Miasta i Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z życzeniami
Wielkanocnymi (kultywowanie tradycji wielkanocnych). Dzieci wręczyły przygotowany
prezent, a w zamian otrzymały tzw. kogucika
w postaci słodyczy.
• Z okazji Światowego Dnia Ziemi zrobiliśmy prezent naszej planecie i wspólnie
z p. Jankiem posadziliśmy na terenie przedszkola krzew bzu. Dostarczył nam go tato
Igorka, p. Chrabąszcz - dziękujemy! Dzieci
złożyły Ziemi obietnicę, że będą dbać i opiekować się nowo posadzonym krzewem.
• Wizyta (kolejna) w Bibliotece Miejskiej.
Kangurki dzięki opowieściom przesympatycznej p. bibliotekarki wiedzą już, jak należy zachować się w takim miejscu, jak zapisać
się do biblioteki oraz jak szanować książki,
i jaką ważną rolę pełnią one w naszym życiu. Wspólnie wypożyczyliśmy książeczki
pt. Zwierzęta z wiejskiej zagrody. Będziemy
je czytać fragmentami, po śniadaniu. Do biblioteki na pewno wrócimy.
• Spacer główną ulicą Piechowic - oglądanie dekoracji z okazji 1, 2 i 3 Maja.Od najmłodszych lat dzieci uczą się w przedszkolu
patriotyzmu. Kangurki znają symbole narodowe: godło Polski i flagę, recytują wiersze
patriotyczne.
Violetta Chodkowska

Współpraca ze Szkołą Podstawową w Radvanicach rozwija się
9 maja delegacja z Radvanic, na czele z dyrektorem szkoły Panem Robertem

Hagerem, odwiedziła naszą szkołę podstawową. Dyrektor SP1 w Piechowicach Pani Marzena Sąsiada powitała gości niezwykle smacznym i urozmaiconym „zdrowym poczęstunkiem”, który został przygotowany z okazji odbywającego się w szkole „Dnia zdrowego żywienia”. W ramach programu spotkania
nasi czescy goście zwiedzili teren szkoły oraz klasy, w których uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności artystyczne. Duże wrażenie na gościach
wywarł pokaz nowoczesnej wersji Kopciuszka. Swoją krótką wizytę w Piechowicach zakończyli zwiedzaniem „Szklanego Ogrodu”. W trakcie zwiedzania
powstał pomysł wkopania kolejnego „pamiątkowego drzewka”, tym razem
czeskiej lipy. Najbliższe plany wzajemnej współpracy to udział szkoły
z Radvanic w rajdzie szkolnym „Piechotka”, a także w imprezie miejskiej
„Kryształowy weekend”.
J. Bumażnik

Bierzmowanie w naszej parafii
W niedzielę 11 maja w Kościele pw. św. Antoniego odbyła

się wyjątkowa uroczystość. Sakrament bierzmowania
przyjęli młodzi wierni z trzech parafii: miejscowej oraz ze
Szklarskiej Poręby i Sobieszowa. Łącznie około 70 osób.
Sakramentu udzielił ksiądz prałat Leopold Rzodkiewicz,
wikariusz biskupi ds. formacji duchowieństwa Diecezji
Legnickiej. Życzył bierzmowanym, by potrafili w życiu dokonywać mądrych wyborów oraz żeby byli dobrymi ludźmi.
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PRZEDSZKOLE nr 1

PRZEDSZKOLE nr 2

Czas na indywidualizację
i tradycję!
Rozwijanie kreatywności i gimnastyka rąk
15.04.2014r. dzięki pomocy jednej z naszych mam, pani Anny Hawro-Grodzkiej,
nasze dzieci mogły ponownie wykazać się
manualnymi zdolnościami podczas zajęć
artystycznych. Było to ozdabianie styropianowych jaj kolorowymi cekinami. Kolorowe materiały skusiły także pracujące w przedszkolu panie do włączenia się
w artystyczną działalność. W przemiłej
świątecznej atmosferze powstały prezenty
dla najbliższych i ozdoby wielkanocnych
stołów. Pozostaje nam z całego serca podziękować pani Ani za okazywane nam serce
i sympatię.
Wprowadzenie w świat wartości
16.04.2014r. udaliśmy się ze świątecznymi
życzeniami, z piosenkami na ustach i zającem wypełnionym słodkimi czekoladowymi
jajeczkami do Huty Szkła Kryształowego
„Julia”, Piechowickiego Ośrodka Kultury
i Gimnazjum im. Jana Pawła II. Zgodnie
z tradycją, zostaliśmy obdarowani słodkościami, które skonsumowaliśmy w parku, gdzie
zatrzymaliśmy się na wiosenną zabawę.
Wychowanie przez sztukę
22.04.2014r. na zajęciach otwartych dzie-
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ci pokazały swoim rodzicom umiejętności
z zakresu tańca towarzyskiego. Prowadził
je pan Piotr Zamorski. Starszaki wykazały
maksimum skupienia i nie zawiodły pokładanego w nich zaufania. Otrzymały pochwałę, a rodzice wyszli zadowoleni i usatysfakcjonowani.
Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych
25.04.2014r. do naszego przedszkola zaprosiliśmy funkcjonariuszy policji, którzy
zaprezentowali dzieciom mundur roboczy
i odświętny oraz wyposażenie dodatkowe
każdego policjanta. Dzieci zostały przeszkolone w tym, jak zachować się podczas spotkania z agresywnym psem, czy z nieznajomymi,
którzy oferują np. słodycze czy tatuaże. Przedszkolaki przypomniały sobie także numery
alarmowe, na które należy dzwonić w razie
potrzeby. Na koniec dzieci zadawały policjantom pytania. Przedszkolaki otrzymały odblaskowe misie do przypięcia na kurtkę.
Zapoznanie z muzyką i instrumentami
muzycznymi
28.04.2014r. odbył się koncert pt. „Hipopotam i żaba”, prowadzony przez muzyków
z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.
Wioletta Uram

PRZEDSZKOLE nr 2

Spotkanie z policją i OSP

Jak dbać o Ziemię?

W dniu 08.05.2014 grupy ,,Żabek”’ i ,,Krasnoludków” pojechały na wycieczkę do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami
w Ścięgnach – Kostrzycy. Wśród bajkowych
widoków na Śnieżkę. Z przyjemnością wysłuchały ciekawej lekcji ekologii, a także zobaczyły ogromne maszyny służące do miażdżenia ton odpadów. Z bliska mogły przyjrzeć
się ciężkiej pracy, którą należy wykonać, aby
ocalić nasze środowisko. W drodze powrotnej
przedszkolaki oglądały pasące się krowy, młode konie oraz wracającego z polowania bociana. Przepiękne widoki, oraz licznie napotkane
zwierzęta, uświadomiły nam, jak bardzo wygląd naszej planety zależy od nas.
Kolejnym działaniem placówki na rzecz
dbałości o naszą planetę był udział w drugiej
edycji akcji Fundacji Ekologicznej ARKA
„Listy dla Ziemi” oraz akcji Związku Gmin
Karkonoskich „Czyste Karkonosze”.
D. Jarosz

„Uczę się bezpiecznie żyć”

Po raz kolejny dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach wzięły udział
w Dolnośląskim Konkursie Bezpieczeństwa
dla Dzieci i Młodzieży „Uczę się bezpiecznie żyć”. Podczas eliminacji przedszkolnych
wyłoniono drużynę w składzie: Aleksandra
Kukulska, Tomasz Jabłoński i Jan Frączek,
która reprezentowała naszą placówkę podczas zmagań konkursowych. Dzieci udzielały pomocy poszkodowanym, segregowały
śmieci, wykazały się znajomością oznakowań np. na zbytkach, a także rozmawiały
z policją udzielając odpowiedzi na temat
bezpiecznych zachowań dnia codziennego.
Drużyna spisała się znakomicie zajmując
6 miejsce na 17 startujących placówek. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
S. Januszkiewicz

Prośba o głosy

Przedszkole wzięło udział w konkursie
„Najpiękniejsze miejsce w twojej okolicy
2014”. Bardzo prosimy o zagłosowanie na
nasze zdjęcie w tym konkursie. Oto link:
http://konkurs.przyjacielenatury.pl/galeria,oddaj-glos,221.html. Prosimy, zagłosujcie!
Zwycięzcy w województwach (jest ich 16)
otrzymają atrakcyjne nagrody. Głosować
można codziennie do 31 maja 2014 r. Czekamy na Wasze głosy i z góry dziękujemy.

B. Woś

Do tradycji naszego przedszkola należą już

systematyczne spotkania z Policją. Tym razem
z dziećmi spotkali się: Pani Danuta Razmysłowicz, dzielnicowy Piechowic Pan Artur
i Komisarz Lew. Przedszkolaki rozmawiały
z policjantami o tym, jak zachować bezpieczeństwo i rozwagę podczas niebezpiecznych
sytuacji dnia codziennego, utrwalały numery
alarmowe oraz zobaczyły, jaki sprzęt ma przy
sobie policjant. Wszystkie przedszkolaki do-

stały odblaski, aby były widoczne na drodze.
Tradycją przedszkola są również spotkania ze
strażakami OSP Piechowice. Są one zawsze
dużym przeżyciem dla każdego dziecka. Nasi
dzielni strażacy opowiedzieli o swojej pracy,
zaprezentowali sprzęt. Bardzo im za to dziękujemy! Pamiętając o ich święcie złożyliśmy
życzenia i kwiaty od wszystkich dzieci, pani
dyrektor i pracowników Przedszkola.
S. Januszkiewicz

Certyfikat

Miło jest nam poinformować, że Przedszkole
Samorządowe Nr 2 w Piechowicach uzyskało CERTYFIKAT, potwierdzający udział placówki w programie edukacyjnym pod nazwą
„Bezpieczniki TAURONA - WŁĄCZ dla
Dobra Dziecka”, organizowanym przez TAURON Dystrybucja S.A. Patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej.
B. Woś
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Bałtyk Karkonosze Tour

Ogłoszenia drobne
Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy
powierzchnia 80 m. kw. w centrum Piechowic,ul. Żymierskiego 53b.
Tel. kom. 606 609 788.

31 maja w Piechowicach zostanie rozegrany
ostatni 8 etap tegorocznego wyścigu kolarskiego „BAŁTYK-KARKONOSZE TOUR”.
Start wyścigu nastąpi o godzinie 15.00
w pobliżu Piechowickiego Ośrodka Kultury. Kolarze będą mieli do pokonania prawie 120 km.
Harmonogram przejazdu kolarzy według
planu organizatora wyścigu wygląda następująco:
- 15.00 - 15.30 kolarze przejadą pięć okrążeń w centrum Piechowic ulicami: Żymierskiego (obok POK-u),
Szkolna, Kolejowa,
Żymierskiego.
- około godziny
15.20 kolarze odjadą
z Piechowic w kierunku Sobieszowa,
Jagniątkowa i Michałowic.
- godz. 15.33-15.37
- premia górska
w Michałowicach.

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.

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

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

- godz. 15.41-15.47 - lotna premia Piechowicki Ośrodek Kultury
- około godziny 15.50 kolarze opuszczą
Piechowice, udając się do Sobieszowa
i dalej w kierunku Kowar
- około godz. 17.22 kolarze powtórnie odwiedzą Michałowice, gdzie będzie kolejna
górska premia i następnie udadzą się do
Szklarskiej Poręby
Meta wyścigu około 18.00 w Szklarskie
Porębie (stadion).
J. Bumażnik

Gościniec „Silesia”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ul. Mickiewicza 9, 58-573 Piechowice
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
1. Organizujemy:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
a/ kinderparty
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
b/ uroczystości rodzinne
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
c/ wesela, bankiety
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
d/ ostatnie pożegnania
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
koszt od 30 zł
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2. Oferujemy również pokoje hotelowe.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. 500 740 950, 724 348 734
www.silesiahotel.pl
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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. 793 58 58 30

w w w . p i e c h o w i c e . p l
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Co słychać w Lechii Piechowice?
Około

czterdziestoosobowa grupa młodych zawodników Lechii Piechowice wraz
z opiekunami wybrała się do Lubina na
mecz ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem Lubin a Wisłą Kraków. Była to okazja do obejrzenia w akcji zawodników z krajowej czo-

R E K L A M A

łówki, do poczucia atmosfery, panującej na
stadionach najlepszych polskich drużyn. A
że gospodarze wygrali 3:1, na trybunach po
końcowym gwizdku było prawdziwe święto. Dla młodych piłkarzy (przekrój wiekowy
grupy od przedszkolaka do klasy VI szkoły

podstawowej) taki wyjazd był sporym przeżyciem. Klub pragnie podziękować p. Stanisławowi Posadowskiemu, który zapewnił
transport praktycznie po kosztach.
R.Z.
Fot. T. Mioduszewski

ponadto...
• Klub zorganizował turniej orlików Okręgowego Związku
Piłki Nożnej w Jeleniej Górze. Odbył się on na Orliku w Piechowicach. Gospodarze zajęli w nim trzecie miejsce. Dobrze
wiedzie się także żaczkom. Po trzech turniejach
w klasyfikacji ogólnej zajmują oni drugie miejsce.
• Seniorzy Lechii Piechowice nadal utrzymują się w czołówce grupy I klasy A. Co prawda nie mają już wielkich szans
na awans, ale są na wysokim, czwartym miejscu. Podajemy
wyniki kwietniowych spotkań: 13 IV: Lechia Piechowice Piast Bolków 2:3 (1:2), bramki: Kowalski (k.), Kandyba; 19
IV: Włókniarz Chełmsko Śląskie - Lechia Piechowice 0:0; 26
IV: Lechia Piechowice - Orzeł Wojcieszów 4:3 (2:1), bramki:
Paradowski x2, Kandyba, Kowalski-Ciepiela; 3 V: Kwisa
Świeradów Zdrój - Lechia Piechowice 0:0; 11 V: Lechia Piechowice - Olimpia II Kowary 1:3 (0:1), bramka: Paradowski,
Czarni Przedwojów – Lechia Piechowice 5:4 (3:1),
Kandyba x3, Paradowski.
Do końca rozgrywek
pozostały cztery kolejki
spotkań.
• Przy Lechii Piechowice
powstaje drużyna żeńskiej piłki nożnej. Trwają
zapisy dziewcząt w
wieku 10-14 lat. Treningi
prowadzi Paweł Janczura. Będą się one odbywaly w poniedziałki w godz.
16.30 – 18. i w czwartki
w godz. 17.30. - 19. na
Orliku przy ul. Okrzei
w Szklarskiej Porębie.
Zapisy i informacje pod
nr telefonu 669 948 096.
• Animator Orlika p.
Marcin Ramski dziękuje sklepowi Natalii za
zaopatrzenie kompleksu
Orlik w środki czystości.

R.Z.
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