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Bardzo udany Jarmark
Debiutancki jarmark familijny z Ekomuzeum Izerska Wieś w Hucie Julia okazał się
strzałem w dziesiątkę. Pomysł spodobał się
zarówno mieszkańcom jak i wystawcom.
Wygląda na to, że piechowicki kalendarz
wydarzeń wzbogaci się o kolejną imprezę.
Po serii deszczowych zimnych dni na
początku kwietnia, pogoda sprawiła organizatorom i uczestnikom największą niespodziankę. Zbiorowe kciuki odniosły pozytywny skutek i cała impreza odbyła się
przy bezchmurnym niebie.
Ideą I Jarmarku w Hucie Julia było wypromowanie sieci Ekomuzeum Izerska
Wieś, która liczy już ponad czterdziestu
członków po polskiej i czeskiej stronie.
Każde z tych miejsc wyjątkowe i tworzone przez ludzi z pasją, którzy chcą się nią
dzielić z innymi. Również piechowicka
huta należy do sieci Ekomuzeów, jako że
również wytwarza produkt lokalny.
Byli między innymi przedstawiciele
Galerii Kozia Szyja oraz Wysoki Kamień
z Kopańca. Swoich sił w warsztatach decoupage można było spróbować przy stoisku Konika Polskiego, a u gospodarzy
Keramiki Raisovej i Gajówki 41 stworzyć ceramiczne dzieło sztuki. Tłumnie
oblegane było także stoisko Pani Beaty
Chlebowskiej z Antoniowa, która prowadziła warsztaty z tworzenia witraży. Ciekawą ofertę prezentowali także Manufaktura na Miedzy, czy Paczka Izerska z

Kaszarnią Kamienne. Tam można było dowiedzieć się ciekawostek o kaszy gryczanej różnych
rodzajach zbóż, oraz je nabyć.
Wielkie zainteresowanie wzbudziło stoisko Zielonego Laboratorium. U Pana Macieja Zawieruchy
można było dowiedzieć się, jak
stworzyć własne mydło oraz wielu
tajników o ziołach.
Nie tylko członkowie Izerskiej
Wsi brali udział w jarmarku. Organizatorzy postawili również
na miejscowych producentów ciekawych
wyrobów, co bardzo wzbogaciło ofertę jarmarku. Hitem okazały się wyroby z Michałowic Pani Iwony Kowal, oraz pieczywo
znanej w całym regionie piekarni UliJanka
z Piechowic. Również kolorowe ciasteczka
z Kryształowej Kawiarni Huty Julia cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Na brak atrakcji nie mogli narzekać najmłodsi. To właśnie dla nich moc konkursów i zabaw przygotowała niesamowita
Fundacja Rozwoju Regionalnego Kobold
Jacka i Ludmiły Gajda. Pan Jacek zabawiał najmłodszych wymyślając wszelakie
konkurencje okraszając je odpowiednim
komentarzem. Były różnego rodzaju wyścigi, narty synchroniczne, chodzenie na
szczudłach… Nieprzerwanie oblegany był
również mostek linowy.
Całość wydarzenia upiększyły wspaniałe występy dzieci z piechowickich przedszkoli nr 1 i 2.
Pięknie przebrane dziewczynki
i chłopcy prezentowali gościom
bardzo dojrzały repertuar pieśni
i tańców. To one przyciągnęły
najwięcej widzów. Wieczorem
można było zasłuchać się w muzyce Piotra Syposza z Iwo oraz
Ryszarda Stańko.
Nie można nie wspomnieć
o Pani Zofii Fryst, która wraz

Znowu ktoś zniszczył
bramę kościoła
We wtorek 21 kwietnia kolejny raz zniszczono bamę
kościoła w Piechowicach. Najprawdopodobniej zrobił
to kierowca tira, który zlekceważył znaki informujące
o objeździe i musiał zawracać przy zamkniętym moście.
Kto widział sprawcę, proszony jest o kontakt z policją,
tel. 997 lub z proboszczem parafii w Piechowicach.
Brama kościoła jest wpisana do rejestru zabytków.

z EKOMUZEUM IZERSKA WIEŚ

do HUTY JULIA W PIECHOWICACH !!!

11 kwietnia 2015

z rodziną wykarmiła cały jarmark. Najwięk10:00
- 17:00
szą popularnością
cieszyła
się słynna już
Warsztaty ceramiczne, Filcowe,
w regionie Polewka
Nagórzańska i pyszny
Tworzenie witraży...
zwijaniec na podpłomyku.
Do dziś na wspoPrezentacja rękodzieła,
mnienie tych smaków
ślinka
Lokalne produkty docieknie.
kupienia
Regionalna
kuchnia do spróbowania
W Jarmarku
uczestniczyli
m.in.:
moc innych atrakcji!
Galeria Kozia oraz
Szyja
– ceramika, GajówWystępy:
ka 41, Konik Polski, Izerski Potok Agrotur
Dzieci z Przedszkola nr 1 i nr 2 w Piechowicach
– warsztaty decoupage, GaleriaWolimierz
Goście specjalni:
58, Dom pod Sową, Paczka Izerska Ka, godz. Sylwia
15:00
szarnia Ryszard
Kamienne, Stańko
Wilcza Osada,
Graban, Manufaktura na Miedzy Socha
Piotr Syposz z Galerii Wysoki Kamień,
Zawadzka, Artystyczna Galeria Izerska,
godz. 16:00
Galeria Wysoki Kamień,
Pracownia WiWOLNY
!!!
traży Antoniów,WSTĘP
Extradesk,
Keramika
Raisová, Informační centrum Jizerky pro Vás
– Kořenov, Dvůr Hlaváč, Dawid Pietras
– pracownia rzeźbiarska, Olga Jaros (Wojcieszyce), Iwona Kowal – dżemy, nalewki,
miody, Adam Kulikowski i Iwona Zbik,
Małgorzata Kowzan, Martina Voltrovasyropy ziołowe, Związek Gmin Karkonoskich, Kraina Piernika, Justyna Steć, Jacek
Ogrodowczyk - Drzazgi Drobiazgi, deski
do krojenia, Małgorzata Kieras, Fundacja
KOBOLD Ludmiła Gajda, Piekarnia Ulijanka, Agroturystyka Wisienka – warsztaty mydlarskie Maciej Zawierucha, Marina
i Anatol Czajkowscy – malunki aniołów
i kotów, Halina Kopczyk – kompozycje
kwiatowe.
Trzymamy kciuki za kolejne edycje!
Izabela Rutkowska
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Rada zdecydowała: będą wsie
Pod koniec marca Rada Miasta w Piechowicach przyjęła uchwały, umożliwiające przekształcenie gminy miejskiej
w miejsko-wiejską. Jak zwykle, decyzję
poprzedziła burzliwa dyskusja.
Padało wiele argumentów za przekształceniem, ale nie zabrakło też głosów przeciw tej inicjatywie. Mieszkańcy obawiali
się, że po przekształceniu osiedli we wsie
zmniejszy się np. liczba dojeżdżających autobusów. Radny Radosław Bieniek zapytał
na przykład, czy nie spadną ceny działek
leżących na terenach, które mają być przekształcone? Pytał także, czy nie powinno
się powtórzyć konsultacji społecznych,
gdyż od poprzednich minęło sporo czasu?

Pracownik urzędu wyjaśnił, że przekształcenie nie powinno mieć wpływu na ceny
nieruchomości. Burmistrz Witold Rudolf
podkreślił natomiast, że przeprowadzone w
2013 roku konsultacje są ważne, ich wyniki
przyjęła poprzednia Rada Miasta.
Przewodniczący Rady Osiedla Piastów
Marek Lubieniec w wystąpieniu apelował
do radnych, by zgodzili się na to przekształcenie, gdyż nie rodzi ono negatywnych skutków, a daje szansę na rozwój.
Na początku sesji grupa radnych złożyła wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego w tej sprawie. Wniosek
przeszedł większością głosów. Ostatecznie
okazało się, że na 14 radnych obecnych
na sesji, 7 było za przyjęciem przedmiotowych uchwał, 6 – przeciw, jedna osoba
wstrzymała się.
R.Z.

Jak głosowali radni? (nazwy uchwał obok)
Radosław Bieniek – przeciw
Tomasz Bolek – za
Irena Chromik – za
Zdzisław Jędrzejek –nieobecny
Anna Kubiak – przeciw
Agnieszka Mandziej – przeciw
Józef Nadolny – za
Marcin Ramski – wstrzymał się od głosu
Leon Smolczyński – przeciw
Monika Stawicka – za
Dorota Stelmach – przeciw
Dariusz Uzorko – za
Bogdan Widak – za
Paweł Zackiewicz – za
Dorota Zimna – przeciw

Kiedy przekształcenie?
W dniu 31 marca 2015r. Urząd Miasta
w Piechowicach przekazał Wojewodzie
Dolnośląskiemu Uchwały Rady Miasta
Piechowice z dnia 26 marca 2015 r.:
1. Nr 33/VI/2015 w sprawie wystąpienia
do Ministra Administracji i Cyfryzacji
z wnioskiem o dokonanie zmian granic
administracyjnych miasta Piechowice
oraz zmianę statusu z gminy miejskiej
na gminę miejsko wiejską wraz
z wnioskiem o dokonanie zmiany granic
administracyjnych miasta Piechowice
oraz zmianę statusu gminy miejskiej na
miejsko-wiejską .
2. Nr 34/VI/2015 w sprawie
wystąpienia do Ministra Administracji
i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę
rodzaju miejscowości na terenie Miasta
Piechowice wraz z wnioskiem
o dokonanie zmiany rodzajowej miejscowości na terenie Miasta Piechowice.
Wojewoda dokona oceny prawnej
podjętych uchwał w ciągu 30 dni licząc
od dnia ich otrzymania. W przypadku
braku uwag przekaże je Ministrowi
Administracji i Cyfryzacji, który dokona
oceny celowości proponowanych zmian
i przedstawi je Radzie Ministrów
do dnia 30 czerwca 2015 r.
Wnioskowana zmiana może wejść
w życie w terminie przewidzianym
w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.
poz. 594 z późn. zm.), tj. 1 stycznia 2016 r.
Jacek Kubielski
Kierownik Referatu Gospodarczego
i Nadzoru Właścicielskiego

Prace wiosenne na drogach rozpoczęte
Po ostatnim ataku zimy w okresie Świąt
Wielkanocnych, stabilizują się warunki
pogodowe na typowo wiosenne. W związku z powyższym, pomimo trwającej „Akcji zima”, która formalnie trwa do końca
kwietnia, Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o.o. w Piechowicach przystąpił do prac porządkowych związanych ze
sprzątaniem dróg i chodników, podcinania krzewów i gałęzi drzew. Rozpoczęto
przegląd dróg w celu ustalenia zakresu
ich remontu w ramach robót cząstkowych.
Z uwagi na przygruntowe przymrozki
w godzinach nocnych i znacznym ociepleniu nawierzchni dróg w ciągu dnia, jak to
porą wiosenna bywa, podłoże gruntowe
dróg bardzo mocno „pracuje” i w związku z tym tworzą się wysadziny i przełomy.
Ułożenie nawierzchni bitumicznej w okresie przymrozków może ulec wykruszeniu,
dlatego aby prace remontowe dróg bitu-

micznych nie poszły na marne, muszą być
wykonywane w okresie, gdy temperatury
dodatnie występują zarówno w dzień jak
i w nocy.
Z uwagi na trwający objazd remontowanego mostu drogowego w ciągu ul.
Żymierskiego, drogami gminnymi m.in.
odnogą ul. Świerczewskiego przez most
nad rzeką Kamienną w kierunku ul. Tysiąclecia, nawierzchnia na tym moście została
mocno zniszczona. Z tego względu, podjąłem decyzję o naprawie tej nawierzchni
w pierwszej kolejności w ograniczonej formie za pomocą masy bitumicznej na zimno, jako naprawę tymczasową. Duże natężenie ruchu samochodowego przez most,
obecnie uniemożliwia wykonanie właściwego remontu nawierzchni w szerszym zakresie za pomocą masy bitumicznej na gorąco wraz z właściwym przygotowaniem
prac (np. przycięcie krawędzi ubytków).

Dopiero po przywróceniu przejazdu ulicą
Żymierskiego, co ma nastąpić najpóźniej
w czerwcu br. (zgodnie z terminem umowy),
będzie można wykonać naprawę właściwą.
Ponadto wystąpiłem z pismem do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
o pomoc w przywróceniu stanu drogi na
moście oraz przyległego skrzyżowania.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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25 lat temu 27 maja 1990 r. odbyły
się pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory samorządowe w III RP.
W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta na
uroczystą sesję Rady Miasta w dniu 28
maja o godz. 17.00, która odbędzie się
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.
Po uroczystej sesji, około godz.
18.00 odbędzie się plenerowe przedstawienie w „Szklanym Ogrodzie”
przygotowane przez uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1. Uczniowie w zabawnej formie przedstawią z czym kojarzy im się samorząd.
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Informacja o zadaniach publicznych przekazanych do
realizacji organizacjom pozarządowym w 2015 roku
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2015 roku, organizacje i stowarzyszenia
będą realizowały następujące projekty:
1. Ochotnicza Straż Pożarna – konkurs
wiedzy pożarniczej pn. „Dzieci i młodzież
zapobiega pożarom”
2. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia
Piechowice”- „Dzień Młodego Piłkarza”
3. Chór Parafialny „Harfa” – „Koncert
Rodzin Muzykujących”
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy
Jelenia Góra, Zarząd Koła nr 9 w Piechowicach - „Sportowy Piknik Pokoleń” i „Festyn Pieczonego Ziemniaka”
5. Uczniowski Klub Sportowy „Krokus” – „VII Memoriał Łukasza Semariaka”
6. Liga Ochrony Przyrody, Zarząd
Okręgu w Jeleniej Górze, z/s w Piechowicach – XII Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych,

pn. „Ochrona Przyrody w Polsce”
7. ZHP, Chorągiew Dolnośląska – „Mistrzostwa w marszach na orientację o Puchar
Komendanta Hufca Karkonoskiego”
Cztery stowarzyszenia zrealizują długoterminowe projekty imprez, zawodów, wyjazdów integracyjnych:
1. Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie” –
warsztaty stacjonarne dla dzieci i seniorów
pn. „Radość Tworzenia z programem profilaktycznym Jestem O.K.”
2. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia
Piechowice” – regularne treningi, szkolenia dla młodych adeptów piłki nożnej.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Krokus” – szkolenie dzieci w narciarstwie biegowym i biathlonie
4. Stowarzyszenie Piechowice - organizacja zawodów i doskonalenie umiejętności w zakresie gier logicznych, pn. „Od
Maluszka do Staruszka”
E. Tokarek

10 maja wybieramy Prezydenta RP
Szanowni Państwo. W niedzielę 10 maja czekają nas wybory prezydencie.
Informujemy, że lokale wyborcze w tym dniu otwarte będą w godz. 7.00 –
21.00. Niżej podajemy obwody do głosowania i adresy lokali wyborczych.
Przypominamy też, że wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który
ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa należy złożyć do
Burmistrza Miasta Piechowice do dnia 4 maja 2015 r.
W przypadku ponownego głosowania, zostanie ono przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r. w godz. 7.00 – 21.00.

Lista kandydatów
w wyborach na Prezydenta RP
(wg PKW, stan na dzień 19.04.2015.)

– Grzegorz Braun,
– Andrzej Duda,
– Adam Jarubas
– Bronisław Komorowski
– Janusz Korwin-Mikke
– Marian Kowalski

– Paweł Kukiz
– Magdalena Ogórek
– Janusz Palikot
– Paweł Tanajno
– Jacek Wilk

OBWÓD nr 1

Ulice:
Brzozowa, Chałubińskiego, Cicha, Dębowa, Drzymały, Górna, Grzybowa, Jaworowa, Kolejowa, Kolonijna, Leszczynowa, Leśna, Liczyrzepy, Łowiecka, 1 Maja,
Modrzewiowa Piastowska, Plac Wczasowy, Potok Rudnika, Rzemieślnicza, Schronisko „Kochanówka”, Sielska, Słoneczna, Sudecka, Szklarska, Śnieżna, Budynek Stacji
„ Śnieżne Kotły ”, Turystyczna, Wiejska, Wrzosowa, Zawadzkiego, Zielona, Złoty
Widok, Żymierskiego od nr 50 do nr 120

OBWÓD nr 2

Ulice:
Cmentarna, Kamienna, Kopernika, Krótka, 22 Lipca, Mickiewicza, Nadrzeczna,
Skalna, Słowackiego, Aleja St. Łuczyńskiego, Szkolna, Wąska, Wczasowa, Żymierskiego od nr 33 do nr 49

OBWÓD nr 3

Ulice:
Asnyka, Baczyńskiego, Boczna, Bolesława Chrobrego, Buczka, Ciasna, Cicha Dolina, Cieplicka, Jaśminowa, Konopnickiej, Kościuszki, Kwiatowa, Mieszka I, Norwida, Nowotki, Ogrodowa, Orzeszkowej, Prusa, Reja, Różana, Rycerska, Sienkiewicza,
Szymborskiej, Świerczewskiego, Tuwima, Tysiąclecia, Żymierskiego od nr 1 do nr 32.

OBWÓD nr 4

Ulice:
Bobrowa, Jeleniogórska, Koperkowa, Łąkowa, Pakoszowska, Piastów, Polna, Rolna, Siewna, Stroma, Widok, Wolska, Zamkowa.

Przedszkole Samorządowe Nr 1,
ul. Żymierskiego 77
Lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 1,
ul. Szkolna 6,

Gimnazjum im. Jana Pawła II,
ul. Tysiąclecia 28

Polcolorit S.A., ul. Jeleniogórska 7
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Co z tym mostem?
Na przedłużające się prace remontowe
przy remoncie mostu przy ul. Żymierskiego w Piechowicach narzekają mieszkańcy
naszego miasta. Zapytaliśmy właściciela,
czy wykonawca prac wyrobi się w terminie, skąd wynikają przestoje oraz jakie prace pozostały do wykonania?
Co niektórzy liczyli, że uda się przyśpieszyć prace i otworzyć most dla ruchu
przed 24 maja, kiedy to w parafii pw. św.
Antoniego w Piechowicach odbędzie się
uroczystość przyjęcia Pierwszej Komunii
Świętej. Mogłoby to znacznie ułatwić dojazd do kościoła. Niestety, wygląda na to,
że tak się nie stanie. Odpowiedzi na nasze
pytania przesłał p. Leszek Loch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we
Wrocławiu, która jest właścicielem drogi.
– Termin zakończenia robót przypada
na dzień 30 czerwca 2015 roku i jest to
realny termin otwarcia mostu – czytamy
w odpowiedzi. Jakie prace pozostały do
wykonania? – Wprowadzenie aneksu tymczasowej organizacji robót, oczyszczenie
i wykonanie izolacji na moście, wykonanie

kap chodnikowych na moście
z krawężnikami kamiennymi,
wykonanie konstrukcji jezdni na
dojazdach do mostu, oczyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji
stalowej mostu, antykorozja betonów, wykonanie nawierzchni
na moście i dojazdach do mostu
z regulacją studzienek i kratek
ściekowych, wykonanie przykrycia dylatacyjnego na moście,
przeprowadzenie próbnego obciążenia mostu, przełożenie nawierzchni chodników z kostki
betonowej wraz obrzeżami i krawężnikami betonowymi, zamontowanie
balustrady dla pieszych i wprowadzenie
docelowej organizacji ruchu.
Z czego wynikają przestoje na placu budowy? – W roku 2015 od stycznia do marca nie prowadzono robót z powodu niskich
temperatur, opadów deszczu i śniegu – odpowiada DSDiK. – Od 20 marca do 27 marca Wykonawca prowadził roboty związane
z czyszczeniem i malowaniem konstrukcji

Koniec budowy drugiego peronu
Budowa

drugiego, 200-metrowego peronu, na stacji kolejowej w Piechowicach
została już zakończona – poinformował
Bohdan Ząbek, główny specjalista Biura
Komunikacji i Promocji PKP PLK S.A. –
Przeprowadzono odbiory eksploatacyjne
i peron pod koniec marca został udostępniony do obsługi pasażerskiej.
W ramach tego zadania wymieniono też
nawierzchnię kolejową na torach nr 3 i 5
na stacji Piechowice wraz regulacją sieci
trakcyjnej oraz wymianą 8 sztuk rozjazdów.
Dzięki zamontowanym pochylniom ułatwiono dojście do peronu osobom poruszającym się na wózkach
inwalidzkich.
Peron
podwyższono do wysokości 55 cm, co z kolei ułatwi wejście pasażerów do pociągu.
Wszystko to w ramach projektu „Modernizacja regionalnej
linii kolejowej nr 311
Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna
– modernizacja peronów na stacjach kolejowych Jelenia Góra
Zachodnia i Piechowice w ramach projektu

Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna – etap
I”. Cały projekt opiewał na kwotę ponad
10 milionów złotych i zrealizowany został
w ramach Regionalnego Progrmau Operacyjnego.
Do momentu zamknięcia numeru trwały
ostatnie prace przy odtworzeniu przejazdu kolejowego przy ul. Cmentarnej. Jest
to szczególnie odczuwalne dla kierowców.
Ruch na drodze odbywa się wahadłowo, sterowany jest tymczasową sygnalizacją. Jak
poinformował B. Ząbek, prace te powinny
zostać sfinalizowane do końca kwietnia.
R.Z.

stalowej mostu. Od 30 marca do 11 kwietnia 2015 roku z powodu opadów deszczu,
silnego wiatru i opadów śniegu, nie prowadzono robót. Od 13 kwietnia Wykonawca
prowadzi prace związane z oczyszczaniem
i malowaniem konstrukcji stalowej mostu.
Przypomnijmy, że Wykonawcą robót jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADPOL” we Wrocławiu, wartość zadania to
668.808,71 złotych brutto.
R.Z.

Wybory do izb rolniczych
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że zgodnie z uchwałą nr 9/2014
Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25
listopada 2014 r. wydanej na podstawie
art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1079) zarządzono wybory
do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
Wybory odbędą się w dniu 31 maja 2015 r.
Lokal okręgowej komisji wyborczej będzie mieścił się w budynku Urzędu Miasta w Piechowicach.
W związku z tym spis osób uprawnionych do głosowania do izb rolniczych zostanie udostępniony do wglądu
w Urzędzie Miasta od dnia 15.05.5015 r.
Zofia Junger, Inspektor ds. geodezji,
przekształceń i dzierżaw

Burmistrz Miasta Piechowice
Działając na podstawie art. 30 ust. 2
pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1
ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice został
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem:
RG. 6845.5.2015,
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Uchwały rady
Rada Miasta na VI sesji w dniu 26
marca 2015 roku uchwaliła:
1. Uchwałę Nr 33/VI/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie wystąpienia
do Ministra Administracji i Cyfryzacji
z wnioskiem o dokonanie zmian granic
administracyjnych miasta Piechowice
oraz zmianę statusu z gminy miejskiej na
gminę miejsko wiejską.
2. Uchwałę Nr 34/VI/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie wystąpienia do
Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości
na terenie Miasta Piechowice.
3. Uchwałę Nr 35/VI/2015 Rady Miasta
Piechowice w sprawie opinii do propozycji
planu aglomeracji Piechowice.
4. Uchwałę Nr 36/VI/2015 Rady Miasta
Piechowice w sprawie wyrażenia zgody
na przystąpienie Gminy Jeżów Sudecki
do Związku Gmin Karkonoskich.
5. Uchwałę Nr 37/VI/2015 Rady Miasta
Piechowice w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Jelenią Górą a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Aglomeracji Jeleniogórskiej.
6. Uchwałę Nr 38/VI/2015 Rady Miasta
Piechowice w sprawie zasad sprzedaży
lokali mieszkalnych.
7. Uchwałę Nr 39/VI/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie zmiany do
uchwały Nr 120/XXIII/2004 Rady Miasta
w Piechowicach z dnia 20 lipca 2004r.
w sprawie określenia gruntów stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego
bądź współużytkowania wieczystego osób
fizycznych i prawnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od
ceny, jeżeli nieruchomość sprzedawana
jest na ich rzecz i została zabudowana
na cele mieszkaniowe lub na rzecz spółdzielni mieszkaniowych w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni własności lokali lub przeniesienia na
członków spółdzielni własności lokali lub
domków jednorodzinnych.
8. Uchwałę Nr 40/VI/2015 Rady Miasta
Piechowice w sprawie przyjęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jeleniej
Górze zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Uchwałę Nr 43/VI/2015 Rady Miasta
Piechowice w sprawie zmiany budżetu
Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015.
10. Uchwałę Nr 44/VI/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.

Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

Zadbajmy o czystość

Mając na uwadze konieczność wypracowywania jeszcze lepszego poziomu usług
związanych z gospodarowaniem odpadami
prosimy mieszkańców o:
1. Zadbanie o stan techniczny i sanitarny pojemników, w które wyposażyli swoje
nieruchomości ich właściciele. Zbliżamy
się do okresu wiosenno-letniego. Wysokie
temperatury powodują szybkie psucie się
odpadów, a nieszczelne pojemniki są przyczyną zanieczyszczania terenu podczas ich
składowania i opróżniania.
2. Zwrócenie szczególnej uwagi na tereny przy tzw. gniazdach. Są one umieszczone na terenie całego miasta i ich wygląd ma
wpływ na estetykę otoczenia. Niestety brak
monitoringu tych miejsc i ich anonimowość
powodują, że wielu mieszkańców traktuje

je jako „lokalne wysypiska śmieci”.
3. Wykorzystywanie akcji zbierania
przedmiotów wielkogabarytowych i ich
wystawianie zgodnie z umieszczonymi
na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej informacjami. Tegoroczna akcja
zbiórki przedmiotów wielkogabarytowych
zakończyła się 17 kwietnia 2015. Następna
zbiórka jest planowana na przełomie września i października bieżącego roku.
4. Sprzątanie odpadów po swoich „pupilach”, które należy umieszczać w koszach
ulicznych. Już wkrótce zostaną zakupione
dystrybutory do torebek na psie odchody i
ustawione w miejscach najczęściej uczęszczanych.
Beata Janulis
Insp.ds. ochrony środowiska

Zapraszamy na Polska Biega
Zapraszamy na XI edycję ogólnopolskiej
akcji Polska Biega, w tym roku pod hasłem
„WEEKEND POLSKA BIEGA 2015 – POLSKA JUŻ BIEGA”. Tegoroczna impreza
odbędzie się 23 maja 2015 r. na terenie
Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła II
w Piechowicach, start biegów godzina 10.00.
POLSKA BIEGA to impreza promująca
biegi, której celem jest zmobilizowanie w
jednym dniu jak największej ilości miłośników biegania, by wspólnie pokonywać wytyczone trasy. Biegi zorganizowane zostaną
w kategorii: przedszkolaki, klasy I – II, klasy

III – IV, klasy V-VI, gimnazjum, liceum, open
kobiety, open mężczyźni, rodzina, osoby niepełnosprawne na dystansach: 100 m, 150
m, 300 m, 500 m, 800 m, 1500 m, 3000 m.
Ogólnopolski Weekend Polska Biega
przypada na przedostatni weekend maja tj.
22-24 maj 2015 r.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy już dziś do aktywnego uczestnictwa
w dniu 23 maja 2015 r. (sobota). Więcej
informacji dostępnych na stronie www.piechowice.pl
M. Głowala

Debatowali o turystyce
Wpływ rozwoju turystyki na rozwój
przedsiębiorczości w Piechowicach – to
hasło przewodnie debaty, która odbyła
się we wtorek (21 kwietnia) w Piechowickim Ośrodku Kultury.
Jarosław Bumażnik z Urzędu Miasta przedstawił podstawowe dokumenty, mające wpływ na rozwój turystyki.
Przybliżył też działania podejmowane
przez samorząd w latach 2007-2014. Do
nich należy zaliczyć budowę kompleksu
Orlik w 2009 roku, „Szklanego Ogrodu”
w 2013 roku, szereg imprez cyklicznych
z Kryształowym Weekendem na czele.
Adam Spolnik, koordynator programu Ekomuzeum Izerska Wieś opowiedział o swoich działaniach. Uważa, że za tworzenie
turystyki odpowiadać powinni ci, którzy
z tej turystyki żyją, a urzędnicy powinni te
działania wspierać. Zwrócił też uwagę na
to, że w najbliższej perspektywie finansowej na tzw. małe projekty około 50 procent
środków przeznaczonych jest na tworzenie

miejsc pracy. - To idealna sytuacja dla osób
tworzących turystykę – zauważył. Piechowice przystąpiły do Partnerstwa Ducha
Gór i za jego pośrednictwem stowarzyszenia oraz drobni przedsiębiorcy będą mogli
z tych środków skorzystać.
Były też wystąpienia na temat działalności turystycznej Huty Julia, Pałacu Pakoszów, PTSM-u. Całość zakończyła dyskusja. Gestorzy branży gastronomicznej
i turystyki zaproponowali kolejne spotkanie, na którym zastanowią się, jak przyciągnąć turystów do swoich lokali.
R.Z.
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Mistrzowie z Piechowic
Wielkim sukcesem zakończył
się miniony sezon zimowy dla
młodych biathlonistów z Piechowic: Marcelina Badacz zdobyła
trzy złote medale a Łukasz Jedziniak – złoty i srebrny w rozegranych w marcu Mistrzostwach Polski Młodzików w biathlonie.
Trzydniowe zawody, które odbyły się w marcu w Dusznikach
Zdrój, były dla Marceliny szczególnie udane. W piątek 6 marca
zdobyła złoto w sztafecie, występując razem z Patrycją Traczyk
i Patrycją Kołodziej. W sobotę
zdobyła złoto w biegu indywidualnym, a w niedzielę stanęła
na najwyższym stopniu podium
w sprincie. Łukasz zawody zaczął od srebra w sztafecie (razem
z Kacprem Bergańskim i Dominikiem Michalskim), a w sobotę
Łukasz Jedziniak
nie miał sobie równych w biegu
indywidualnym. Wyprzedził aż o
Czwartek – przyśpieszenia. Piątek – bieg
37 sekund drugiego zawodnika –
Wojciecha Janika z UKN Melafir Czarny ciągły. W sobotę – jeśli jest to okres roztrenowania, to na przykład gry sportowe na
Bór.
To nie koniec sukcesów piechowickich sali. A jeżeli jesteśmy w okresie przygotobiegaczy: Łukasz zakończył na pierwszym wawczym – to biegi.
Zimą przygotowują się – co oczywiste –
miejscu cykl zawodów Pucharu Polski,
na
nartach. Wiosną i latem biegają bez nart
Marcelina w tej klasyfikacji zajęła wysokie
lub
na nartorolkach.
trzecie miejsce.
Marcelina
Badacz trenuje pod okiem
Oboje uczą się w Szkole Mistrzostwa
Andrzeja
Kozińskiego.
Przyznaje, że barSportowego. Marcelina swoją przygodę
dzo
udane
zawody
w
Dusznikach
kosztoze sportem rozpoczęła w IV klasie szkoły
wały
ją
sporo
wysiłku.
–
Trzeba
się
do
nich
podstawowej. Mieszkała wówczas w Sodługo
przygotowywać.
No
i
trafić
z
formą
bieszowie. Później przeprowadziła się do
Piechowic. Związana jest z klubem MKS – mówi. Najcenniejszy dla niej jest medal
zdobyty w biegu indywidualnym. – Bo
Karkonosze Sporty Zimowe.
Inaczej Łukasz. – Kiedy miałem 4 lata, kosztował najwięcej wysiłku – mówi.
W biathlonie o końcowym wyniku w
mama postawiła mnie pierwszy raz na nardużej
mierze decydują wyniki strzelania. –
tach. I tak się zaczęło – przyznaje. Później
Dobrze
strzelam w pozycji leżącej. W tzw.
trenował w klubie UKS Krokus Piechostójce
idzie
mi dużo gorzej – mówi skromwice, który prowadzi jego mama Ewelina
nie
Marcelina.
Jedziniak. Odkąd poszedł do gimnazjum,
– Największy stres jest wtedy, kiedy się
należy do MKS Karkonosze/SMS Szklarprzybiega
na strzelnicę – mówi Łukasz. –
ska Poręba.
Trzeba
ustabilizować
oddech. NajważniejOboje przyznają, że trenowanie wymaga
sze,
to
się
dobrze
złożyć
do tego strzelania.
dużo poświęceń.
Do
niedawna
niezbyt
dobrze
strzelałem.
– Trenujemy codziennie oprócz niedzieli
Trener
Dawid
Matwiejów,
z
którym
tre– przyznaje Marcelina. – W szkole mamy
nuję
od
pół
roku,
pomógł
mi
poprawić
ten
cztery godziny lekcyjne wychowania fielement.
Poświęcił
mi
na
treningu
sporo
zycznego dziennie. Niektóre dni rozpoczynamy od zajęć sportowych, w innych są to czasu i wytłumaczył, jak należy strzelać,
żeby trafiać.
ostatnie lekcje.
Podczas biegu zawodnicy nie wiedzą,
Jak wygląda tydzień sportowca? – Ponieczy
mają szansę na medal, czy nie, bo nie
działek to zazwyczaj biegi ciągłe: godzina
znają
wyników strzelania koleżanek i kolealbo półtorej na nartach, bez zatrzymygów
z
którymi rywalizują.
wania się – wymienia Marcelina. – Wto–
Na
trasie trener mi krzyczał, że mam
rek – bieg i strzelanie. Środa – bieg ciągły.

Marcelina Badacz

się postarać, bo jest blisko medalu – wspomina Marcelina. – Pewnie już wiedział, że
będzie ten medal, a tylko mnie chciał zmotywować, żebym nie odpuszczała. Po przybiegnięciu najlepszym uczuciem jest myśl,
że mam to już za sobą – śmieje się.
Inaczej zawody wspomina Łukasz. –
Czułem, że będzie niezły wynik, bo miałem mało kar po strzelaniu. Trener mnie
dopingował, ale tak jakoś mocniej, niż
zwykle – przyznaje.
Po wbiegnięciu na metę nie wiadomo
jeszcze kto wygrał, ale zawodnicy rozmawiają między sobą. – Każdy mówi, ile miał
kar i na tej podstawie między sobą typujemy zwycięzcę. Oficjalne wyniki czasami
są zupełnie inne niż te, które nam wychodzą – śmieje się Łukasz Jedziniak.
Przed młodymi sportowcami niedługo ważny moment w życiu. W czerwcu
kończą gimnazjum i muszą zdecydować,
co dalej. Marcelina już wie – zostanie
w SMS-ie Szklarska Poręba w liceum i nadal będzie trenowała biathlon.
Łukasz nie ukrywa, że ma już trochę dość
sportu. – Ciężko trenowałem tyle lat, już
chyba tego wystarczy – wzdycha. – Uwielbiam biegać zimą, ale męczą mnie treningi
w okresie letnim.
Czy nie szkoda zerwać z tym, w czym
osiągnęło się mistrzostwo? Na to pytanie
Łukasz będzie musiał sobie na spokojnie
odpowiedzieć.
R. Z.
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Jeleniogórskie wycieczki…
szkoleniowe P T S M
Dwie ekspozycje Izby Tradycji PTSM
i LOP w Piechowicach poświęcono tzw.
wycieczkom szkoleniowym i trzeba przyznać, że wyróżniają się one bogactwem
prezentowanego materiału. Nic dziwnego
bo ich historia dobiega w tym roku 33 lat
i są systematycznie organizowane od 1983
roku mimo rożnych, zmieniających się
w tym czasie warunków, bo przecież zaczynały się wtedy, kiedy wyjazdy zagraniczne
stanowiły problem trudny do pokonania.
A skąd ta nieco szokująca nazwa – szkoleniowe? Kiedy zaczynaliśmy tę akcje
w byłym województwie jeleniogórskim było
jeszcze sporo kół zainteresowań w szkołach o profilu krajoznawczo - turystycznym
zrzeszonych w PTTK, PTSM czy po prostu
jak mówiliśmy ,,bezpartyjnych” - zwykłych
szkolnych kółek zainteresowań. Dla tej licznej rzeszy nauczycieli, a także sporej grupy
kierowników szkolnych schronisk młodzieżowych postanowiliśmy jako Oddział PTSM,
z pełnym poparciem jeleniogórskiego Kuratorium Oświaty rozpocząć organizowanie
wycieczek podnoszących poziom wiedzy
krajoznawczej, a także uczących zasad
organizacji zajęć, czy wreszcie służących
nawiązywaniu sympatycznych i nieraz do
tej pory pozytywnych znajomości.
Pierwszych 9 wyjazdów z reguły 3 i 3,5
dniowych (piątek - niedziela) przeznaczyliśmy na zwiedzanie województw polskich
od najbliższych poczynając. Zaliczyliśmy
trzykrotnie Dolny Śląsk, potem województwa: opolskie, zielonogórskie, leszczyńskie,
kieleckie, toruńskie z bydgoskim oraz bielskie. Z tego czasu pozostał nam w pamięci
pewien epizod z podróży po Opolszczyźnie.
Zachciało nam się zwiedzić wieś Koperniki
w pobliżu Nysy, ale trzeba było przejechać
nieasfaltowaną drogą przez wieś Kijów
a było sucho i upalnie. Autokar wypożyczony z piechowickiej OSP nie był zbyt szczelny i końcowy etap jazdy przez wspomniany
Kijów zakończył się grubą warstwą kurzu
szczególnie dużej na siedzących z tyłu
autokaru. Miały te polskie wyprawy jeszcze wiele innych sympatycznych akcentów, które zostały opisane w wydawnictwie
,,Srebrny Jubileusz jeleniogórskich wycieczek szkoleniowych PTSM (1983-2007)”
a także w wydanym 5 lat później ,,Suplemencie”. Od X wycieczki rozpoczęliśmy
zwiedzanie zagranicy zaczynając od czeskich sąsiadów. Zorganizowaliśmy tam
sześć kolejnych wycieczek omijając Pragę
jako zbyt łatwo dostępną – bo jedną z naszych zasad jest poznawanie terenów ciekawych, ale stojących trochę z boku głównej mody turystycznej. Z tamtych wyjazdów
do ciekawych wspomnień należy nocleg
w Czeskich Budziejowicach. Cała 49 osobowa grupa zanocowała w jednej sali spor-

towej na materacach służących do
treningu judoków.
Kolację i śniadanie
jedliśmy na stojąco
przy kilku stołach
pingpongowych,
do umycia i innych
celów sanitarnych
musiały wystarczyć
2 WC i tyleż umywalni. Zasypialiśmy
niemal na komendę, ale grupa się w
pełni zintegrowała
i jakoś nikt nie narzekał, a do dziś ten
epizod należy do
najczęściej wspominanych. Po serii
wycieczek czeskich od szesnastej edycji
zaczęliśmy zwiedzanie innych krajów.
Było to kolejno: Salzburg w Austrii, Litwa,
Saksonia, Ukraina Zachodnia, Słowacja,
wschodnie wybrzeże Bałtyku (Litwa, Łotwa,
Estonia, Helsinki), Rumunia (dwa wyjazdy
- drugi raz z Mołdawią), Ukraina, Bułgaria,
Węgry - Austria oraz jubileuszowa XXV
Norwegia z południową Szwecją. Potem
była jeszcze północna i północno-zachodnia Francja (z Paryżem) i Austrią. Wycieczki te dostarczyły nam wielu niezapomnianych wrażeń a niepoślednią rolę w nich
wywierały osoby oprowadzające - uczestnicy wycieczki w tym piechowiczanie. Byli
wśród nich Zofia Trajnowicz (super spec od
architektury sakralnej i religii), Leszek Koprowski, Krzysztof Raczek, Elżbieta Krępska – Psujek, Romana Dobosz, Jadwiga
Niedbalska a spoza Piechowic niezawodna w oprowadzaniu Danuta Bartosiewicz
ze Świeradowa Zdroju, Marian Jabłoński
z Sobieszowa, Paweł Kasprzyk z Lubawki
i wielu innych. Dało się zauważyć rosnący
stopniowo z wycieczki na wycieczkę coraz
wyższy poziom przygotowania tematów
wycieczkowych. Stało się sprawą ambicji,
aby nie okazać się słabszym od innych
a raczej zaimponować koleżankom i kolegom stąd też poziom prezentacji można uznać w wielu przypadkach za bardzo
wysoki. Z licznych wrażeń zagranicznych
niektóre mocniej utkwiły w pamięci a z pewnością należały do takich ,,białe noce” w
Helsinkach a potem w Trondheim, karkołomny podjazd i zjazd w Górach Fogaraskich
w Rumunii (do i z wysokości 2020 m.n.p.m),
niespodziewana wizyta na plaży naturystów
w litewskiej Połądze, prymitywny nocleg
w Jaremczy w Karpatach Wschodnich (było
pytanie gospodyni czy ciepłą wodę chcemy
wieczorem czy na rano a w ogromnej jadalni świeciła tylko jedna żarówka).

Było tych wspomnień zawsze bardzo
wiele i dlatego od XVIII wycieczki ,,Ukraina
Zachodnia 2000” rozpoczęliśmy spotkania powycieczkowe organizowane z reguły w październiku, w którymś w naszych
schronisk młodzieżowych. Najczęściej były
to Michałowice a ostatnio Łupki k/Wlenia.
Od 2010 r. z roczną przerwą wróciliśmy do
dawnej tradycji - wyjazdów w Polskę. I był
to pomysł bardzo udany o czym świadczy
coroczna wysoka frekwencja. Najpierw zaliczyliśmy ,,Nieznaną Polskę Wschodnią”
(od Przemyśla po Białystok wzdłuż granicy)
potem Warmię i Mazury + Kowno, Sandomierskie, Kaszuby a w tym roku planujemy
,,Podkarpacie Wschodnie” (od Sanoka po
Dunajec). Zmieniły się diametralnie warunki noclegowe. Coraz częściej nocujemy w
pokojach 2 – 4 osobowych chociaż nadal
preferujemy schroniska młodzieżowe, bo
przecież jedziemy pod szyldem PTSM.
Coraz częściej dołączają do nas działacze Ligi Ochrony Przyrody. Te coraz lepsze
warunki noclegowe mają jednak tę wadę, że
utrudniają integrację grupy. Wycieczki mają
utrwaloną swoja historię w opracowaniach
(cytowane wcześniej) oraz ogrom materiału
fotograficznego i filmowego. Od kilkunastu
lat tradycją stało się przygotowywanie na
każdą wycieczkę śpiewniczka (opracowują
go corocznie zgorzelczanki – Dominika Lis
i Kazimiera Prawelska) a także przewodniczka wycieczkowego autorstwa Zofii Kłos
z Opola. W czasie wycieczki redagowany
jest i czytany uczestnikom w formie wierszowanej news autorstwa Bożeny Wojciechowskiej z Bogatyni. Na wycieczki możemy przyjąć osoby, które autentycznie są
zainteresowane zwiedzaniem.
Zdzisław Gasz
(organizator XXXII wycieczek)
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Piechowiczanie
uhonorowani
państwowymi
odznaczeniami

W dniu 24 marca br. w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Wojewoda Dolnośląski Tomasz
Smolarz wręczył odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP. Za społeczną działalność na rzecz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa wśród młodzieży szkolnej otrzymali:
Srebrny Krzyż Zasługi - Marek Bergtraum
Brązowy Krzyż Zasługi - Krzysztof Walusiak
O odznaczenia z okazji 40-lecia Jeleniogórskich Rajdów
Dzieci i Młodzieży Szkolnej tzw. ,,Kuratorki” wnioskował
Zarząd Oddziału ,,Ziemi Jeleniogórskiej” Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze, korzystający z pośrednictwa Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze.
Oprócz piechowiczan, z tego samego tytułu wyróżnieni zostali:
Złotym Krzyżem Zasługi - Ewa Parfianowicz nauczyciel
I LO w Jeleniej Górze
Brązowym Krzyżem Zasługi
- Paweł Kasprzyk nauczyciel Gimnazjum w Lubawce
- Tadeusz Prawelski emerytowany nauczyciel ze Zgorzelca
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę - Jan Stąpor długoletni dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ,,Halny”
w Kamieniu k. Mirska
Znany Piechowiczanin Edward Wryszcz został wyróżniony
Krzyżem Wolności i Solidarności nadanym przez Prezydenta RP na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej.
Zdzisław Gasz

Koło nr 9 PZERiI
informuje
„Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych”- pod takim
hasłem 11 kwietnia 2015 r. obchodzony
był w naszym mieście Światowy Dzień
Inwalidy. Najpierw uczestnicy obchodów uczestniczyli we Mszy Świętej odprawianej przez proboszcza parafii ks.
Ryszarda Sorokę, a następnie w sali
OSP odbyła się z udziałem zaproszonych
gości m.in. - p. poseł Z. Czernow, p. dyrektor szpitala MSW E. Zakrzewskiej, p.
burmistrza W. Rudolfa, p. prezesa KSON
S. Szuberta, p. prezesa Oddziału Powia-

Aplikacja „Karkonosze”
na urządzenia mobilne
Powiat Jeleniogórski w ramach

towego Diabetyków W. Wiśniewskiego
część oficjalna. Uczestniczyło w niej 75
członków naszego koła, w tym jego najstarsi członkowie - p. I. Urbanowicz i p.
Leonard Jastrzębski. Uroczystość zakończyła się wieczorkiem tanecznym, podczas którego piechowiccy Seniorzy nie
po raz pierwszy pokazali, że umieją się
kulturalnie i spontanicznie bawić.
16 maja 2015 r. zapraszamy Seniorów
na III Turniej Tenisa Stołowego o puchar
przewodniczącego Oddziału Rejonowego
PZERiI (mężczyźni) i burmistrza miasta
Piechowice (kobiety). Turniej odbędzie się w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Piechowicach
w godz. 9.00-14.00.
Zapisy w dniu turnieju
o godzinie 9.00 u głównego
organizatora A. Chwala.
Obie w/w imprezy znalazły się w kalendarzu imprez
miejskich i dofinansowane
były/będą ze środków
Urzędu Miasta w Piechowicach.
Zarząd koła nr 9

realizowanego projektu pn. Promocja
Karkonoszy opracowuje aplikację na
urządzenia mobilne pn. Karkonosze.
Aplikacja będzie pełniła rolę mobilnego
przewodnika. Turysta dzięki niej będzie
mógł swobodnie przemieszczać się po
obszarze polskich i czeskich Karkonoszy.
Aplikacja zawierała będzie: listę atrakcji
turystycznych, punktów użyteczności
publicznej, tras rowerowych, pieszych
i narciarskich oraz bazę noclegową
i gastronomiczną Karkonoszy po obu
stronach granicy.
Obiekty umieszczone w aplikacji będą
zawierały pełny opis wraz ze zdjęciem
i lokalizacją z możliwością nawigacji do
wybranego punktu.
To ważna wiadomość m.in. dla gestorów
bazy noclegowej, gastronomicznej oraz
atrakcji turystycznych. Umieszczenie
informacji w aplikacji o danym obiekcie
jest bezpłatne. Wymaga jedynie
dostarczenia do dnia 30 kwietnia
2015 roku opisu. Istnieje możliwość
uzupełniania informacji na bieżąco
np. tłumaczeń.
Szczegółowych informacji udziela
Wydział Promocji, Turystyki i Sportu
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
- Karolina Marczewska tel 75 64 73 147
karolina@starostwo.jgora.pl.
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Gratulacje za Dni Baby Wielkanocnej
Piechowickie Dni Baby Wielkanocnej
zostały wyróżnione przez p. Zofię Czernow - posłankę na Sejm RP.
- Wszędzie tak powinna wyglądać działalność kulturalna oraz promocja tradycji
kulturowych naszego regionu jak w Piechowicach. Piechowicki Ośrodek Kultury
organizując Dni Baby Wielkanocnej w doskonały sposób edukuje dzieci i dorosłych
oraz wspiera rozwój rękodzieła, rzemiosła
i regionalnej sztuki ludowej. Życzę wszystkim mieszkańcom ziemi jeleniogórskiej
równie barwnych i dynamicznych wydarzeń kulturalnych w ich miejscowościach,
a Dyrektorowi i pracownikom POK serdecznie gratuluję - mówiła pani Zofia
Czernow podczas niedzielnego spotkania ze sztuką ludową. Gratulacje otrzymał
również Burmistrz Miasta Piechowice,
p. Witold Rudolf, a Dyrektor POK, p. Anna
Kalisz została obdarowana bukietem pięknych wiosennych kwiatów. Zgodzić się
należy z opinią p. Zofii Czernow, że piechowickie święto sztuki ludowej to bardzo
udane i barwne wydarzenie kulturalne. Kolorytu tej imprezie nadają przede wszystkim
wielokolorowe niepowtarzalne pisanki,
barwne stroje regionalnych zespołów folklorystycznych oraz wyroby rękodzielnicze.

Tradycyjnie już pisanki wielkanocne wykonywane były samodzielnie podczas polskich
i czeskich warsztatów zdobienia oraz podziwiane na wystawie prac konkursowych „Pisanka Wielkanocna”.
Laureatami tegorocznego konkursu zostali:
w kategorii pisanka indywidualna
- I miejsce – Maria Kramska
- II miejsce – Adam Kulikowski
- III miejsce – Sabina Tomaszewska
- wyróżnienie Organizatora – Agnieszka
Pijar
w kategorii pisanka rodzinna
- I miejsce – Marcel Skiba
- II miejsce – Dawid Graczyk
- III miejsce – Wiktoria Wypij
- wyróżnienie Organizatora – Olek Bukała.
Podobnie jak w latach poprzednich Jury
miało problem z oceną prac, gdyż wszystkie były niezwykle
efektowne.
Największe jednak zainteresowanie
wzbudziły pisanki
zdobione
słomą,
które przysłała do
Piechowic p. Maria

Kramska aż ze Złocieńca (woj. zachodniopomorskie). Jesteśmy jednak przekonani,
że ogromną frajdę sprawiało najmłodszym
uczestnikom imprezy samodzielne zdobienie pisanek, pierniczków oraz wykonywanie zwierzątek do koszyczka i możliwość
obcowania z barankami. Starsi natomiast
z uwagą uczestniczyli w wernisażu p. Zofii Ruszkowskiej (mistrzyni wycinanki
sylwetowej) oraz podziwiali jej prace na
wystawie „Moje Wycinanki” w galerii wystawowej POK. Chętnie także korzystali
z poczęstunku i bawili się przy skocznych
utworach ludowych płynących z estrady.
W Dniach Baby Wielkanocnej udział
wzięło 12 grup śpiewaczych i folklorystycznych, spośród których największymi
brawami nagrodzono dzieci z Przedszkoli
Samorządowych nr 1 i 2 z Piechowic.
POK

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury
składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie w organizacji Dni Baby Wielkanocnej 2015:
• p. Januszowi Brylińskiemu – prezesowi WEPA SA Piechowice
• p. Witoldowi Rudolfowi – Burmistrzowi Miasta Piechowice
• p. Bogumile i Romanowi Kuźmińskim
• p. Krystynie Kowalik
• oraz członkom zespołu Szklarki,

Wiosna
- Zaproś do tańca wiosnę
jest taka młoda i świeża

Piechowicki Ośrodek Kultury
serdecznie zaprasza na:
* Wystawę „Czuły powiew wiosny” grupy artystycznej Pi art.
Wystawa czynna do 22 maja 2015 roku
w godzinach 10.00 – 17.00

wiatr wam melodię zaśpiewa
słońce ogrzeje promieniem
drzewa się wami zachwycą
kwiaty uśmiechną zalotnie
iskierki w oczach zabłysną
Urszula Musielak
Stow. W Cieniu Lipy Czarnoleskiej

* uroczyste otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
dla dzieci pt. „2015 rokiem św. Jana Pawła II”
w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 11.00
Wystawa czynna od 29 maja do 29 czerwca 2015 roku w godzinach 10.00 – 17.00.
* DNI KSIĄŻKI 2015, w tym:
- 14-15 maja kiermasz książki za grosik i spotkanie autorskie
- 11 czerwca – spotkanie z autorem literatury dziecięcej Pawłem Wakułą
w ramach ogólnopolskiej akcji „Z książką na walizkach”

4/15 KWIECIEŃ 2015
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SP nr 1

XII gala uroczystości PRIMUS inter PARES za nami
19 marca w Piechowickim Ośrodku Kultury laureaci szkolnego konkursu o tytuł
najlepszego ucznia piechowickiej JEDYNKI
zostali nagrodzeni przez przewodniczącego
Rady Miasta p. Pawła Zackiewicza, przewodniczącą Rady Rodziców - panią Alicję
Skowrońską, dyrektora SP nr 1 – panią
Marzenę Sąsiada oraz wychowawców klas
pamiątkowymi statuetkami ufundowanymi
przez Hutę Szkła Julia i Radę Rodziców.
Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali
listy gratulacyjne. Żeby móc dostąpić tak
zaszczytnego wyróżnienia, uczniowie starają się zdobyć jak najwyższą średnią ocen
w nauce (co najmniej 5,0) i wzorowe bądź
bardzo dobre zachowanie w pierwszym semestrze nauki każdego roku szkolnego.
W tym roku nauki aż dwadzieścioro sześcioro uczniów zostało laureatami naszego konkursu. Najwyższą średnią w szkole
uzyskał Oskar Kłyszyński z klasy 6a - 5,64.
Uczeń może pochwalić się również wzorowym zachowaniem, licznymi osiągnięciami
teatralnymi i sportowymi. Pozostali laureaci
to: Wiktoria Zawadziłło, Michał Stanisz Podgórski, Julia Piróg, Sara Kowalewska,
Piotr Zając, Sebastian Najczuk, Julia Zawadziłło, Myriam Kerboua, Marta Molenda, Daniel Wylegała, Julia Szefer, Konrad
Badacz, Maja Kałosza, Weronika Filuś,
Łukasz Graczykowski, Szymon Piotrowski,
Amelia Gajek, Jakub Zarówny, Filip Kwidziński, Dawid Kuźma, Weronika Wrzesień,
Weronika Drzymała, Sandra Niemiec, Anastazja Klimczak, Viktoria Kołodziejczyk.
Podczas gali dzieci zaprezentowały swoje uzdolnienia artystyczne, zapraszając widzów na spotkanie z różnymi osobowościami szkolnymi. Myriam Kerboua oczarowała
publiczność melodiami Henryka Warsa, wykonując je na skrzypcach. Wiktoria Jabłońska brawurowo wcieliła się w rolę charakternej pani woźnej poskramiającej niesfornych
uczniów. Kamila Węgrzynowicz i Ewelina
Kras rozbawiły krejzolskimi monologami.

Eliza Wylegała ujęła
zebranych pokazem
tańca baletowego, a
Julia Szefer zaprezentowała taniec współczesny, łącząc kilka
stylów
tanecznych.
Lila Ligenza vel Ozimek i Oliwia Niemiec
wprowadziły w opowieść o szkole. Jakub
Badko zagrał znerwicowanego ucznia
wspólnie
z
Sarą
Kowalewską w roli
nauczycielki. Przewodnikami całej uroczystości byli: Wiktoria Zawadziłło i Oskar Kłyszyński. Na koniec grupa teatralna przedstawiła krótką opowieść o poplątanych losach
bohaterów najbardziej popularnych bajek.
W tej części występów swój talent aktorski
i wokalny pokazali: Lilka Ligenza vel Ozimek, Oskar Kłyszyński, Anastazja Klimczak,
Ewelina Kras, Julia Szefer, Krzysztof Ryś,
Wiktoria Zawadziłło, Sara Kowalewska.
Ważną rolę w przygotowaniu uroczystości
odegrały uczennice, które przeprowadzały
wywiady z uczniami i redagowały charakterystyki laureatów: Julia Piróg, Julia Szefer,
Ewelina Kras, Oliwia Niemiec, Amelia Gajek,
Wiktoria Zawadziłło. Konrad Badacz przygotował prezentację multimedialną do części
oficjalnej spotkania.
Na uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie uczniów w realizację przedsięwzięcia, umiejętność dzielenia się z innymi
posiadanymi talentami oraz ogromna motywacja do pracy nad sobą.
To bardzo piękne i optymistyczne dla
naszej piechowickiej społeczności. Wielkie
słowa uznania należą się: Pani Dyrektor
Marzenie Sąsiada i Pani Wicedyrektor Marii
Skowron jako organizatorkom uroczystości
we wszystkich jej obszarach, nauczycielom
współpracującym przy realizacji przedsię-

wzięcia Paniom: B. Zając, A. Treter-Kłyszyńskiej, B. Kryś, E. Łukaszek-Białożył, J.
Lewandowskiej, L. Łukaszek, S. Pogodzińskiej, M. Grobelnej oraz Panom: W. Zarównemu, T. Kozłowieckiemu, Z. Mateuszów,
M. Suchcie, J. Rosiakowi., a w szczególności: Państwu Kłyszyńskim i Panu Jarosławowi Zawadziłło.
Po części oficjalnej uroczystości wszyscy obecni na sali zostali zaproszeni przez
Panią Dyrektor na słodki poczęstunek
i chwilę rozmowy przy kawie i herbacie.
Serdecznie dziękujemy Gościom, Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom za udział
w naszym corocznym spotkaniu.
Pozostaje zaprosić Państwa za rok na
XIII galę konkursu PRIMUS inter Pares.
Barbara Zając

Sprawdzian
szóstoklasistów
1 kwietnia 2015 r. uczniowie klas
szóstych przystąpili do sprawdzianu. Udział w nim wzięło 45 uczniów.
Obecnie czekamy na wyniki, które mają
przyjść pod koniec maja 2015 r.
Marzena Sąsiada

GIMNAZJUM

O Janie Pawle II i nie tylko
Początek kwietnia w gimnazjum upłynął
pod znakiem uczczenia ważnych wydarzeń.
X Rocznica Śmierci Jana Pawła II - patrona
szkoły - to szczególna data. Gimnazjalistów
w przygotowania do obchodów rocznicy
włączył Ksiądz Michał Gołąb poprzez przydzielenie określonych zadań dla poszczególnych klas. Zespoły uczniów opracowały
materiały o tematyce: „Dzieciństwo i młodość”, „Góry i kajaki-papież na urlopie”,
„Pielgrzymki Papieskie do Polski”, „Podróże apostolskie”, „Papież i młodzież –
Światowy Dzień Młodzieży”, „Pontyfikatkalendarium”. Zwieńczeniem projektu była

wystawa w holu szkoły.
Pamiętając o V Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej przedstawiciele
samorządu uczniowskiego przygotowali prezentację multimedialną
oraz tablicę pamiątkową ku czci
ofiar.
Gimnazjaliści wspominali również LXXV Rocznicę Zbrodni
Katyńskiej. 13 kwietnia uczczono
rocznicę zbrodni okolicznościowym
apelem przygotowanym przez nauczycielkę historii p. A. Dziwiszewską. Uczniowie
przygotowali tablicę informacyjną z pa-

miątkami upamiętniającymi wydarzenia
tamtych lat, która zamieszczona została
w holu szkoły.
Sławomir Mackiewicz
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Przedłużony termin naboru do przedszkoli!!!
Informujemy, że nabór do samorządowych przedszkoli w Piechowicach w został przedłużony do dnia 8 maja 2015 r.
Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy placówek.
PRZEDSZKOLE nr 1

Marzec
u Starszaków

www.puchatekpiechowice.szkolnastrona.pl

Co u Maluszków?
Na początku marca „Maluszki” udały się do kolorowych pojemników, służących
segregacji śmieci, ucząc się
przy tym sposobu rozdzielania
materiałów wtórnych zgodnie
z ich rodzajem. Dzięki takim
działaniom, dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, jak
żyć zgodnie z przyrodą. Dnia
12.03.2015 r. rodzice maluszków zostali zaproszeni na
zajęcia otwarte poświęcone
„Promocji zdrowych napojów
i negacji niezdrowych” w ramach rocznego „Planu profilaktycznego przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii”. Przedszkolaki
dowiedziały się, jakie napoje służą zdrowiu,
a jakie są dla nich niebezpieczne. W ramach
tej akcji dzieci wykonały pierwiosnki, które
ozdobiły przedszkolny hol.
Z okazji pierwszego dnia wiosny wyjechaliśmy do sali zabaw „Hip-hop” w Jeleniej Górze. Na wycieczkę zabraliśmy chętne
mamy, które mogły zobaczyć jak bawią się

ich pociechy. Wybawieni, z malunkami na
twarzach wróciliśmy na gorący obiad. Trzy
dni później do przedszkola zawitał magik,
który zaprezentował dzieciom pokaz obfity
w efekty iluzjonistyczne. Na koniec miesiąca
udaliśmy się na wiosenny spacer w poszukiwaniu kolorowych, wiosennych kwiatów.
Widzieliśmy przebiśniegi, krokusy, żonkile,
bratki i prymulki.
Wioletta Uram

Dnia 28.03.2015 w Piechowickim
Ośrodku Kultury nasze dzieci
zaprezentowały wspaniały
program artystyczny z okazji
„DNI BABY WIELKANOCNEJ”.
Śpiewały piosenki wiosenne oraz
wielkanocne, mówiły wierszyki
związane z Wielkanocą oraz
zaprezentowały tańce ludowe.
Występ przedszkolaków bardzo
spodobał się publiczności,
zostaliśmy nagrodzeni gromkimi
brawami i pysznymi babeczkami
wielkanocnymi.
Serdeczne podziękowania składamy
naszej Pani Dyrektor za pomoc
i wsparcie w przygotowaniu tej
wspaniałej uroczystości oraz
p. Agnieszce za uszycie nam
przepięknych strojów.
Jak wyglądaliśmy - można zobaczyć
na zdjęciu, które znajduje się
na stronie nr 1.
Joanna Gawryś
Magdalena Drzymała

Marcowe poczynania Tygrysków
Z okazji I Dnia Wiosny radośnie spędziliśmy czas w sali zabaw „Stonoga”
w Jeleniej Górze. W przeddzień wycieczki,
Tygryski zostały zapoznane z zasadami zachowania się podczas pobytu w sali zabaw
i przestrzegania ich, aby zapewnić sobie
i innym bezpieczeństwo. Frajdą okazał się
występ klauna Rufi – Rafi, który nie tylko
rozśmieszał, ale także każdemu dziecku
wręczał zwierzątko wykonane z kolorowego balonika. Pobyt szybko dobiegł końca. Pełni wrażeń i emocji wróciliśmy do
przedszkola.
Wybraliśmy się na wycieczkę do sklepu
wielobranżowego „Natalii ‘’i z wizytą do
p. Ani Wójcik. Celem było poznanie zawodu malarza pokojowego i malarza artysty, jak również rozróżnianie i nazywanie
narzędzi, którymi się posługują w swojej
pracy. Dziękujemy właścicielom sklepu za
poświęcony nam czas, a p. Ani za zorganizowanie „mini warsztatów plastycznych”.
Przyglądaliśmy się wiosennym pracom
w przydomowych ogródkach podczas

spaceru w kierunku
Górzyńca. Odwiedziliśmy sklep ogrodniczy, w którym można
kupić przeróżne nasiona, cebulki kwiatowe i wszystko co jest
potrzebne do wysiewu roślin. Posiadając
taką wiedzę sami założyliśmy wiosenny
ogródek na parapecie
w naszej sali.
Zaprosiliśmy rodziców na zajęcia otwarte
z okazji zbliżających
się Świąt Wielkanocnych. Rodzice wzięli
udział w warsztatach plastycznych pt. „Pisanki, pisanki jajka malowane”.
Z przygotowanych materiałów (wydmuszki, kasza jęczmienna, gryczana,
siemię lniane, otręby pszenne) z pomocą
rodziców dzieci wykonały pisanki. Miła

atmosfera sprawiła, że czas szybko minął.
Urozmaiceniem spotkania była niespodziewana wizyta wielkanocnego zająca ze słodkimi łakociami i uczestnictwo rodziców
w zajęciach tanecznych prowadzonych
przez p. Piotra Zamorskiego.
Violetta Chodkowska

PRZEDSZKOLE nr 2

www.przedszkolepiechowice.pl

Szczęśliwa 13
Piątek, 13 marca na długo
pozostanie w pamięci przedszkolaków, jako jeden z tych
niezwykłych dni w przedszkolu obfitujący w moc wrażeń.
Zaraz po śniadaniu grupa 5
i 6 latków, ubrana w kamizelki
odblaskowe, wsiadła do autokaru, który zawiózł dzieci do
Aeroklubu Jeleniogórskiego.
Na lotnisku czekała przewodniczka, która w sposób niezwykle interesujący opowiedziała o samolotach. Przed hangarem stał
samolot bojowy, który szczególnie zainteresował chłopców. W pierwszym hangarze
były małe samoloty a w drugim szybowce.
Dzieci obserwowały w jaki sposób poruszają się skrzydła szybowca, obejrzały wnętrze,
poznały jego budowę i sposób poruszania
się . Na płycie lotniska stały samoloty „Antki” – z radością weszły do jednego z nich,
usiadły za sterami i choć przez chwilę mogły poczuć się prawdziwymi pilotami.
W tym dniu dzieci poznały jeszcze inne

środki lokomocji, tym razem poruszające
się nie w powietrzu, a po drodze. W drodze powrotnej do Piechowic, odwiedziły
zajezdnię MZK w Jeleniej Górze, gdzie obserwowały pracę mechaników samochodowych, a także oglądały modele autobusów
i tramwajów – od tych najdawniejszych –
ciągniętych przez konie – po współczesne.
Na zakończenie wycieczki dzieci otrzymały
modele autobusu do złożenia.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania wycieczki bardzo dziękujemy.
Małgorzata Janasz

Wiosna , Ach To Ty....
Jak nakazuje tradycja i starodawny obyczaj, aby przyszła wiosna, należy godnie
pożegnać zimę. Przedszkolaki już na początku marca uczyły się piosenek i wierszy, aby móc je zaprezentować podczas
obchodów Dnia Wiosny. W piątek 20 marca dzieci z barwnym gaikiem oraz smutną
Marzanną wyruszyły kolorowym korowodem ulicami miasta, śpiewając wesołe
piosenki o wiośnie. Ciekawym zjawiskiem
było zaćmienie słońca, które dzieci mogły
oglądać przez specjalnie przygotowane,
przez pana Zygmunta, odymione szybki.
Najstarsza grupa ,,Krasnoludki” uczestniczyła w warsztatach ,,Małego Majsterkowicza” w Castoramie, przedszkolaki
wykonały i ozdobiły kolorowe doniczki,
w których posadziły zioła i kwiaty. Dzieci
zwiedziły poszczególne stanowiska pracy,
chłopcom podobał się szczególnie dział
z narzędziami takimi jak wiertarki, pilarki, piły, w krótkim quizie wiedzy na temat
zastosowania poszczególnych narzędzi
oraz bezpiecznego posługiwania się nimi,
wypadli znakomicie. Dziewczynkom zdecydowanie spodobał się dział dekoratorski. Wszystkie dzieci otrzymały dyplomy
,,Majsterkowicza”, oraz liczne upominki.
Wielką niespodzianką okazał się powrót
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do przedszkola, wspólnie z grupami ,,Kotków”, ,,Misi”, „Biedronek” dzieci upiekły
kiełbaski przy ognisku, które z relacji dzieci, smakowały jak nigdy dotąd. Przepiękna
pogoda, moc atrakcji, smaczne kiełbaski,
wywołała wśród niektórych przedszkolaków refleksje: ,,Wiosno przychodź do nas
co dzień”.
Dorota Jarosz

Wiosenne występy
Na zaproszenie Huty Julia w Piechowicach, Grupy Kotki i Krasnoludki, wzięły
udział w obchodach I Rodzinnego Jarmarku z Ekomuzeum Izerska Wieś. Dzieci
przedstawiły program artystyczny o tematyce folklorystycznej. W barwnych strojach nawiązujących do tematyki Jarmarku, przedszkolaki z wielkimi emocjami
i pełne tremy wystąpiły przed zgromadzona publicznością. Dla grupy Kotków,
dzieci 4-letnich, był to pierwszy występ na
forum miasta, tym bardziej byliśmy dumni z zaprezentowanych piosenek, tańców
w wykonaniu przedszkolaków.
Miłą niespodzianką dla dzieci były prezenty w postaci rodzinnego biletu wstępu
do Huty Julia oraz słodki poczęstunek.
Grażyna Popera

Najlepsi w zawodzie
W Zespole Szkół Technicznych

i Licealnych w Piechowicach odbył
się regionalny konkurs ,,Najlepszy
uczeń w zawodzie” w ramach
projektu ,,Modernizacja Kształcenia
Zawodowego na Dolnym Śląsku II” dla
uczniów kształcących się w zawodzie
Technik elektryk. Gospodarzem
konkursu był Zespół Szkół Technicznych
i Licealnych w Piechowicach,
a reprezentowali nas uczniowie:
• Kamil Magryta z klasy II Technikum
• Erwin Bartyś z klasy II Technikum
• Michał Spolnik z klasy III Technikum
Opiekę merytoryczną nad uczniami
sprawowali nauczyciele przedmiotów
zawodowych w ZSTiL: mgr inż. Robert
Lipawski oraz mgr Józef Nadolny.
Na etapie regionalnym zajęliśmy
pierwsze miejsce wśród szkół z
Bolesławca, Lubania oraz ze Zgorzelca
i tym samym zakwalifikowaliśmy się
do etapu wojewódzkiego, na którym
uzyskaliśmy tytuł wicemistrzów
Dolnego Śląska w zawodzie Technik
Elektryk. W dniu 17.04.2015 r. w hotelu
,,Las” w Piechowicach zostały wręczone
nagrody uczniom, nauczycielom oraz
dyrekcji szkoły.

ZSTiL
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Orliki wygrywają
w turnieju w Łomnicy
Spośród 6 drużyn uczestniczących
w turnieju piłkarskim orlików w Łomnicy (12 kwietnia) młodzi piłkarze Lechii
Piechowice okazali się najlepsi i zajęli
I miejsce. Drużyna wystąpiła w składzie: Igor Korman, Marcel Skiba, Kacper Jaskórzyński, Patryk Nowicki, Denis
Gawlik, Dominik Jarosz, Daniel Wylegała, Kuba Bury.
J. Bumażnik

Dobry początek seniorów
Lechii Piechowice
Dwa zwycięstwa i jedna przegrana –
to bilans Lechii Piechowice na początku
rozgrywek klasy A. Zespół z naszego
miasta utrzymuje wysokie, trzecie miejsce w tabeli z szansami na zwycięstwo
w lidze. Wyniki Lechii:
29.03 KS Łomnica – Lechia Piechowice
0:2 (0:1), bramki: Paradowski, Misiura
12.04 Lechia Piechowice - Bóbr Marciszów 8:0 (5:0), Kandyba x5, Kościński, Śmigasiewicz, Mackiewicz
19.04 Orzeł Lubawka – Lechia Piechowice 2:1 (1:1), bramka: Paradowski

Zagłosuj i wygrajmy podwórko
Z dniem 1 kwietnia
2015 r. ruszył Konkurs PODWÓRKO
NIVEA. Celem konkursu jest wyłonienie
czterdziestu zwycięskich lokalizacji, które
zostaną wytypowane
w ramach głosowania
internautów. Finalnie
powstanie czterdzieści
niepowtarzalnych placów zabaw w Polsce.
Do akcji zgłosiło się
1 117 miejscowości, w tym nasza gmina.
W Piechowicach wskazana została lokalizacja przy ulicy Świerczewskiego naprzeciwko ZSTiL w Piechowicach (dawna
szkoła „Karelma”). Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch turach. Do 30 kwietnia 2015 r. trwa I tura głosowania internautów za pośrednictwem strony www.nivea.
pl/podworko mająca na celu wyłonienie
20 zwycięskich lokalizacji.
Od dnia 1 do 31 maja 2015 r. do godziny
23:59:59 odbędzie się II tura głosowania internautów ponownie za pośrednictwem strony www.nivea.pl/podworko. W wyniku rozstrzygnięcia II tury konkursu wyłonionych
zostanie kolejnych 20 zwycięskich lokalizacji.

Codziennie za pośrednictwem strony
internetowej NIVEA można oddać jeden
głos ze wszystkich posiadanych adresów
e-mail na wskazaną przez siebie lokalizację poprzez wybranie np. dolnośląskie–jeleniogórski-Piechowice. Głosy oddajemy
poprzez wskazanie swojego adresu e-mail
oraz potwierdzenie go w linku otrzymanym od Organizatora konkursu lub poprzez
założenie konta i zalogowanie się.
Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców do głosowania na Piechowice. Razem mamy możliwość stworzenia przyjaznego miejsca dla dzieci, gdzie będą mogły
aktywnie i bezpiecznie spędzać czas.
Kamila Szymanowska

Igrzyska Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach
zwyciężyła w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej na szczeblu powiatu i regionu (strefy),
organizowanych przez Powiatowy Szkolny
Związek Sportowy. W piechowickiej szkole trzeci rok prowadzone są systematyczne
zajęcia szachowe przez Klub Logiczny Stowarzyszenia Piechowice, obecnie w dwóch
grupach trenowanych przez pana Lecha Rębisza. Drużyna szachowa liczy cztery osoby
i składa się z maksimum trzech chłopców
i co najmniej jednej dziewczynki. Naszą
szkołę reprezentowali: Daniel Wylegała kl. IVb, Łukasz Graczykowski kl. IVb,
Jasiu Frączek kl. Ia (najmłodszy uczestnik
Igrzysk, który zacięcie walczył o miejsce
w reprezentacji z kolegą z klasy - Tomkiem
Jabłońskim) i Karolinka Wodyk IVa. O sile
naszej reprezentacji świadczą też wyniki

indywidualne, które umieszczamy poniżej:
I-miejsce Daniel Wylegała (9 pkt, wygrał
wszystkie partie)
II-miejsce Karolina Wodyk (8,5 pkt)
III-miejsce Łukasz Graczykowski (8 pkt)
W rozgrywkach strefowych, do których
awansowała nasza szkoła, wzięło udział 7
szkół z byłego województwa jeleniogórskiego. W drużynie piechowickiej tym razem zagrali: na pierwszej szachownicy - Tymek Wąsiewski kl IIIa, na drugiej - Daniel
Wlegała, na trzeciej Łukasz Graczykowski
i na czwartej (dziewczęcej) - Wiktoria Płocica kl IIb.
Po zaciętej walce, w której prym wiodły
nieosiągalne jeszcze dla nas drużyny z Bogatyni i Jeleniej Góry nasi młodzi szachiści
zdobyli zasłużony brązowy medal.

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
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, a także pochodzące z portalu freepik.com.

WYDAWCA: 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.
w w w . p i e c h o w i c e . p l

L.R.

4/15 KWIECIEŃ 2015

IX Turniej

INFORMATOR PIECHOWICKI

Piłki Nożnej Halowej
Klubu Abstynenta
„EDEN”
Społeczność Klubu Abstynenta ,,EDEN” zorganizowała
w dniu 11.04.15r w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach IX Międzyklubowe Zawody Piłki Nożnej Halowej.
W zawodach uczestniczyły drużyny Klubów Abstynenckich,
Stowarzyszeń Trzeźwościowych i grup AA z: Jeleniej Góry,
Złotoryi, Lubania, Miłkowa i Piechowic.
W szranki rywalizacji o Puchar Burmistrza Miasta Piechowice stanęło 6 drużyn: ,,Eden” Piechowice I, ,,Eden” Piechowice II, ,,Odnowa” Lubań, ,,Relaks” Złotoryja, ,,Boberek” Jelenia
Góra, ,,Hotel” Miłków.
W trwającym od godziny 10.00 do godziny 15.30 Turnieju zwyciężyła drużyna „Relaks” ze Złotoryi, której przedstawiciel odebrał
trofeum z rąk Pana Burmistrza Witolda Rudolfa. Drugie miejsce zajęła drużyna „Boberek” z Jeleniej Góry. Ostatnie miejsce na podium
przypadło drużynie z Klubu „EDEN” Piechowice II. Organizatorzy
wyróżnili najlepszych na boisku zawodników: najlepszego bramkarza - Artura Lenarta z drużyny „Relaks” Złotoryja, najlepszego
strzelca - Patryka Galara z drużyny „Boberek” Jelenia Góra oraz
najmłodszego zawodnika - Bartka Walczaka z drużyny „EDEN”

Piechowice II i najstarszego zawodnika - Zygmunta Handrysiaka
z „Relaksu” Złotoryja.
Dziękujemy: Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 Marzenie Sąsiada za nieodpłatne udostępnienie Hali Sportowej na Turniej, Panu
Burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi i Panu Przewodniczącemu Rady
Miasta Piechowice Pawłowi Zackiewiczowi za zaszczycenie swoją
obecnością, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udzielone wsparcie finansowe. Dzięki zaangażowaniu wielu
życzliwych osób mogliśmy przeżyć niezapomniane chwile i spróbować swoich sił w sportowej rywalizacji.
Prezes Klubu Abstynenta „EDEN”
Józef Góral

Bałtyk – Karkonosze Tour
w Piechowicach
XXIII Międzynarodowy Wyścig
Kolarski „Bałtyk – Karkonosze Tour”
rozegrany zostanie w dniach 19.0524.05.2015 pod Patronatem Związku
Gmin Karkonoskich.
Wyścig ten w roku 2015 uzyskał wyższą rangę tj. kategorię 2,2 UCI Europa
Tour i został ujęty w Międzynarodowym Kalendarzu Imprez Kolarskich.
Dzięki temu w tym roku w wyścigu
weźmie udział około 140 zawodników
z całej Europy, m.in. Anglii, Francji,
Rosji, Maroko, Szwecji, Danii, Ukrainy, Izraela, Luksemburga i Kazachstanu. Będzie to druga impreza kolarska w
Polsce po Tour de Pologne biorąc pod
uwagę rangę imprezy oraz trasę i ilość
rozgrywanych etapów. Dystans wyścigu
wynosi około 835 km i jest podzielony
na prolog i 6 etapów. W Piechowicach
odbędzie się VI etap:
24.05.2015 VI ETAP PIECHOWICE – KARPACZ (premie górskie:
Piechowice, Podgórzyn, Kowary)
Trasa VI etapu PIECHOWICE –
KARPACZ w dniu 24.05 (niedziela):
Około 16.15 – Piechowicki Ośrodek
Kultury START OSTRY.
16.15 – 16.30 - trzy okrążenia po

ulicach
Piechowic
2000m każde: Piechowicki Ośrodek Kultury START OSTRY
→ ul. Szkolna→ ul.
Kolejowa→ ul. Żymierskiego.
Około 16.30 wyjazd z Piechowic w
kierunku Michałowic:
→ ul. Szkolna → ul.
Tysiąclecia → ul. Świerczewskiego →
kierunek Sobieszów → kierunek Karpacz, Kowary→ kierunek Jagniątków
→ kierunek Michałowice (premia górska około 16.37) → zjazd przez Tunel
Skalny → centrum Piechowic→ Piechowicki Ośrodek Kultury (lotna premia około 16.47).
Około 16.47 wyjazd z Piechowic do
Karpacza: → ul. Szkolna → ul. Tysiąclecia →ul. Świerczewskiego →kierunek Sobieszów →kierunek Karpacz,
Kowary →Borowice →Podgórzyn
→Sosnówka →Miłków →Ścięgny
→Kowary →Karpacz META ETAPU
(około 18.20).
Dyrektor wyścigu
Janusz Maceluch

UWAGA
Informujemy mieszkańców Piechowic,
że w dniu 24 maja 2015 r. w godzinach
15.00 – 17.00 nastąpią utrudnienia w ruchu
drogowym na odcinku ulicy Żymierskiego
od Huty Julia do Piechowickiego Ośrodka
Kultury, gdzie usytuowany będzie start
wyścigu. Zamknięta na ten czas będzie ulica
Mickiewicza.
W związku z odbywającą się w tym dniu
Komunią Świętą prosimy wszystkich
zmotoryzowanych mieszkańców udających
się w godzinach popołudniowych do kościoła
o skorzystanie z możliwości objazdu ulicą
Kolejową, a także o zachowanie szczególnej
ostrożności w ruchu pieszym i drogowym.
Za utrudnienia przepraszamy.
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ZAPRASZAMY

Akademia
Majowa

sala OSP
Piechowice

godz. 16.30

2 maja 2015r.

W programie:

16.30-17.30 – Uroczysta Akademia z okazji uchwalenia
Konstytucji 3-Maja, w której m. in. wystąpią:
Chór Harfa, Orkiestra Dęta OSP Piechowice,
zespół Szklarki, młodzież szkolna.
.

17.30-18.00

– przemarsz orkiestry oraz uczestników Akademii do
Kościoła pw. Św. Antoniego

18.00-19.00 – Msza Święta za ojczyznę.

Organizator: Urząd Miasta Piechowice, Piechowicki Ośrodek Kultury

Partnerzy: Stowarzyszenie Chór Parafialny HARFA
Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach

