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Prestiżowe wyróżnienie dla piechowickiej piekarni
Piekarnia UliJanka z Piechowic otrzymała nagrodę w kategorii „Karkonoski Produkt
Spożywczy” podczas 13. wystawy produktów regionalnych „Wyprodukowano pod
Śnieżką”, która odbyła się w piątek 4 września na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.
Uczestniczyła w nim rekordowa liczba 108
wystawców.
Jury przyznało po trzy równorzędne nagrody w dwóch kategoriach: Najciekawszy Produkt Karkonoski oraz wspomniany Karkonoski Produkt Spożywczy. Piekarnia UliJanka
podbiła podniebienia oceniających chlebem
pytlowym żytnim na zakwasie.
Piekarnię prowadzą Państwo Urszula i Jan
Klejps. Oboje przyznają, że nie spodziewali
się takiego wyróżnienia. Nagrodzony chleb
ma bardzo prosty skład. – Jest tam tylko
mąka, woda i sól – mówi Jan Klejps, który
opracował technologię produkcji. – Smak
i aromat powstaje w wyniku długotrwałego
procesu dojrzewania kwasu chlebowego.

Przygotowanie zakwasu trwa
33 godziny. Żeby zrobić stuprocentowo żytni chleb, trzeba
bardzo dużo cierpliwości – to
dodatkowy składnik w tym
chlebie.
– Nie ma w nim dodatkowych drożdży ani polepszaczy – podkreśla pani Urszula
Klejps. Przyznają, że kiedyś
trudno było sprzedać żytnie
chleby na zakwasie. – Dzisiaj
natomiast dużo klientów o nie
pyta. Dlatego też produkt ten
wszedł na stałe do naszej oferty. Robimy je
dwa razy dziennie – mówią Państwo Urszula
i Jan Klejps.
Jak wspomnieliśmy, w tegorocznej wystawie wzięło udział aż 108 wystawców.
Było wiele stoisk gastronomicznych, z pieczywem, mięsem i wędlinami, nalewkami,
piwem i wyrobami garmażeryjnymi. Nie

zabrakło też ozdób regionalnych, biżuterii
i przedmiotów codziennego użytku.
To nie pierwsze wyróżnienie dla piekarni UliJanka w tym konkursie. W 2012 roku
otrzymała nagrodę za Chlebek Karkonoski,
który powstaje na ukwaszonych dwóch mąkach: pszennej i żytniej, z dodatkiem płatków ziemniaczanych. Gratulujemy!
R. Z.

Sprzątanie świata
18 września 2015 r. na terenie
Gminy Miejskiej Piechowice zostanie
przeprowadzona akcja „Sprzątanie
Świata”, w której tradycyjnie wezmą
udział wszystkie szkoły i placówki
oświatowe zlokalizowane na terenie
Gminy tj.: Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 2, Szkoła Podstawowa nr 1,
Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła
II oraz Zespół Szkół Technicznych
i Licealnych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na osobisty wpływ każdego
Polaka na środowisko przyrodnicze
i promowanie prawidłowej gospodarki
odpadami.
Serdecznie zapraszam pozostałych
mieszkańców Gminy do czynnego
udziału w akcji. Szczegółowe informacje dot. akcji można uzyskać w Urzędzie Miasta Piechowice w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska pokój nr 16,
tel. 757548915.

Burmistrz
Miasta Piechowice
Działając na podstawie art. 30 ust. 2
pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta
Piechowice został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem: RG. 6845.10.2015
i RG.6845.11.2015

9/15 WRZESIEŃ 2015

Jest decyzja
w sprawie wiaduktu

Wojewódzki

Sąd Administracyjny
w Warszawie postanowieniem wydanym
25 sierpnia 2015 roku przychylił się do
wniosku złożonego przez Gminę Piechowice w sprawie wiaduktu, łączącego ulicę
Piastowską i Kolejową. Oznacza to, że
obiektu nie trzeba rozbierać.
Widmo rozbiórki zawisło nad samorządem w styczniu tego roku. Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał gminie natychmiastową rozbiórkę uznając, że stanowi on zagrożenie.
Władze gminy zaskarżyły tę decyzję do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Pierwsze orzeczenie
było dla samorządu niekorzystne: WSA
w postanowieniu wydanym 4 maja 2015
roku podtrzymał decyzję inspektora.
W uzasadnieniu wskazał, że z treści decyzji inspektora oraz z załączonej ekspertyzy
wynika, iż „stan przedmiotowego obiektu
określony został w znacznej mierze jako
niedostateczny oraz awaryjny. Wskazano,
(…) że zaistniałe uszkodzenia dyskwalifikują dalszą przydatność użytkową przedmiotowego wiaduktu (…).”
18 czerwca 2015 roku władze Piechowic zwróciły się do WSA o zmianę tego
postanowienia z uwagi na zmianę okoliczności. Do tego pisma załączono ekspertyzę budowlaną, z której wynika, że
przedmiotowy wiadukt nie musi zostać
rozebrany natomiast istnieje możliwość
jego odbudowy. Dokonanie rozbiórki
w rezultacie niweczy możliwość przebudowy czy odbudowy tego obiektu.
Samorząd zauważył też, że w przypadku
budowy wiaduktu od nowa (w przypadku
jego wcześniejszego wyburzenia) zaist-
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nieje konieczność przebudowy „ronda” od
strony południowej (od ulicy Kolejowej),
a także drogi od strony północnej (ul. Piastowskiej), co tylko zwielokrotni koszt
całej inwestycji. W piśmie podkreślono
też, powołując się na istniejące przepisy
prawa, że w przypadku budowy nowego
obiektu zarządca infrastruktury kolejowej
może może określić inne, dodatkowe wymagania odnośnie skrajni budowli.
Na tej podstawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zmienił swoje postanowienie i orzekł, że wniosek ten
zasługuje na uwzględnienie. Powołał się
przy tym na przesłankę, że zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu
znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.
„Dokonanie rozbiórki obiektu budowlanego w większości przypadków powoduje trudne do odwrócenia skutki, ponieważ
zrealizowanie na nowo takiego obiektu zazwyczaj wiąże się ze stosunkowo dużymi
nakładami, nawet jeśli nie finansowymi,
to nakładami siły czy organizacyjnymi”
– czytamy w uzasadnieniu. (…) „Tym samym realizacja decyzji o dokonaniu rozbiórki spowoduje, iż po wydaniu wyroku
w przedmiotowej sprawie ewentualna
odbudowa czy remont wiaduktu będzie
niemożliwa i niecelowa”. Sąd dodał też,
że bardziej uzasadniona będzie odbudowa
bądź remont tego obiektu.
To jeszcze nie kończy sprawy. – Czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, do kogo
należą te obiekty – mówi Burmistrz Piechowic Witold Rudolf. Jeśli takie rozstrzygnięcie zapadnie, poinformujemy
Państwa.
R. Z.

Strategia

- do czego jest potrzebna?
Strategia jest dokumentem, który
w jasny sposób wskazuje kierunki, w jakich
powinna zmierzać gmina, aby zapewnić
sobie stały, zrównoważony rozwój, a jednocześnie dbać, aby mieszkańcom konsekwentnie polepszać warunki życia. Stanowi
podstawę działania gminy, programów
i przedsięwzięć, a także polityki przestrzennej. Informuje o warunkach podejmowania i realizacji wszelkich działań
w gminie. Podnosi wiarygodność wobec
partnerów zewnętrznych, dla których
niejednokrotnie stanowi podstawę oceny
współpracy z gminą lub lokalizacji własnych działań na terenie gminy. Stanowi
także podstawę korzystania przez gminę
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania. Po wstąpieniu Polski do UE Strategia Rozwoju jest wskazywana, jako jeden
z najważniejszych dokumentów (nadrzędny
wobec innych dokumentów) w funkcjonowaniu Jednostek Samorządu Terytorialnego,
przedstawiający kierunki rozwoju jednostki
na najbliższe kilkanaście lat. Najważniejsze
jest jednak, że Strategia tworzy platformę
współdziałania wszystkich zainteresowanych podmiotów, mieszkańców, organizacji
pozarządowych i stowarzyszeń, przedsiębiorców oraz władz gminy w celu wypracowania wspólnej przyszłości, odpowiadającej
ich potrzebom.
Strategia rozwoju gminy to plan długofalowego działania Rady Gminy/Miasta
i wspierających go urzędników oraz wszystkich, którym na sercu leży lepsze jutro gminy, wobec szans i zagrożeń wynikających
ze zmieniającego się otoczenia i działań
innych podmiotów. Zgodnie z zapisami
Strategii działanie takie jest ukierunkowane
przez wartości i opcje uznane przez społeczność lokalną, bazujące na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniające jej wewnętrzne
słabości.
Obowiązująca Strategia Gminy Miejskiej Piechowice podjęta uchwałą nr 335/
LVIII/2010 Rady Miasta Piechowice z dnia
28 października 2010 roku opracowana
została na lata 2010 - 2015, w związku
z tym istnieje konieczność podjęcia działań
w zakresie tworzenia nowej Strategii na
lata 2016 – 2022.
Informujemy, że trwają już prace przygotowawcze, w ramach których przeprowadzone zostaną badania ankietowe
(terenowe i internetowe) oraz konsultacje
społeczne projektu strategii, o czym
będziemy informować na bieżąco, na stronie internetowej Gminy.
M. Głowala
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Trudny okres dla mieszkańców Górzyńca

spowodowany robotami drogowymi i budową kanalizacji
Trwają

prace związane z odbudową
zniszczonej ulicy 1-go Maja i ulicy Zawadzkiego – Etap I (od 1-go Maja 4 do
Zawadzkiego 6 oraz odbudowa nawierzchni na pętli autobusowej), realizowane w
ramach odbudowy zniszczeń spowodowanych przez zjawiska noszące znamiona
klęski żywiołowej.
Przetarg na wyłonienie wykonawcy
ogłoszono biorąc pod uwagę możliwość
uzyskania korzystniejszych warunków finansowych w przypadku wydłużenia czasu
realizacji zadania. W ramach pozyskanych
oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia
tego przetargu pojawiły się wolne środki w ramach otrzymanej z MAC promesy
i możliwość zwiększenia zadania o kolejny
etap i wykonanie dodatkowych 322 m – do
skrzyżowania z ulicą Brzozową.
Według zapewnień Wykonawcy zakoń-

czenie odbudowy dla Etapu I tj. do Zawadzkiego 6 w dniu 5 listopada zostanie
dotrzymany.
Prace na Etapie II – do skrzyżowania
z ulicą Brzozową winny zostać zakończone do 24 listopada b.r.
Mam świadomość, że wykonywanie
prac na głównej drodze na tak duże Osiedle
znacząco dezorganizują codzienne życie
Mieszkańców, ale należy zwrócić uwagę,
że na obszarze tym tak naprawdę trwają
równocześnie 2 inwestycje. Nasza drogowa, oraz realizowana przez KSWiK związana z budową sieci kanalizacyjnej, której
bieg został zaprojektowany w ciągu ulicy
Zawadzkiego.
Mając na uwadze problemy komunikacyjne związane z pracami na Osiedlu oraz
rozpocząciem roku szkolnego, z dniem
1 września 2015 roku przedłużono kursy linii

Współpraca z Demitz-Thumitz

nr 15 i 9 z Pętli Piechowice Górne do Pętli
Górzyniec, ulicami Jeleniogórską i Górną.
Wychodząc naprzeciw mieszkańcom,
którzy nie posiadają własnych pojazdów,
a w godzinach przedpołudniowych mają
potrzebę dojazdu do centrum Piechowic,
oprócz autobusów typowo szkolnych przedłużono również dwa inne kursy.
Przejazd komunikacji MZK dotyczy następujących kursów:
• autobus linii nr 15 wyjeżdżający o godzinie 6.35 z PKP Jelenia Góra,
• autobus linii nr 9 wyjeżdżający o godzinie 8.15, 10.00 i 13.06 z PKP Jelenia
Góra.
Przepraszam za czasowe utrudnienia,
ale ich konsekwencją będzie jeszcze przed
zimą tak oczekiwany odbudowany odcinek
gminnej drogi.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Pomimo zakończenia z Gminą Demitz – Thumitz projektu „Drogi do
szkła i granitu” współpraca pomiędzy
naszymi gminami w dalszym ciągu jest
kontynuowana. Nasi niemieccy partnerzy często odwiedzają naszą miejscowość, promując Gminę Miejską
Piechowice w Saksonii. Tak też było
25 lipca gdzie grupa 40 osób odwiedziła nasze miasto. Tradycyjnie odwiedzili m.in. Szklany Ogród oraz hutę
„Julia”. Częste wizyty gości z Saksonii
świadczą o tym, że nasza współpraca
nie ograniczyła się tylko do realizacji
projektu, ale przyniosła wyraźny efekt
rozwoju przyjacielskich stosunków.

Na zaproszenie Gminy Demitz- Thumitz delegacja z Urzędu Miasta Piechowice uczestniczyła w dniu 13 września w
corocznie organizowanym Dniu Otwartym Wioski Granitowej. Jednodniowa
impreza jest cyklicznym wydarzeniem
kulturowym organizowanym podobnie
do naszego Kryształowego weekendu.
W ramach tej imprezy uczestniczyliśmy
m.in. w mszy świętej, wycieczce po
Łużyckiej Kopalni Granitu w DemitzThumitz oraz w pokazie nowego filmu
dotyczącego historii wydobycia granitu
w gminie. Jak zwykle zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci.
J. Bumażnik

Ważne zmiany w ustawie o ochronie przyrody
W dniu 28 sierpnia 2015 r.
weszły w życie zmiany
ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.
Nowe przepisy dot. ochrony
zadrzewień wprowadzają zmiany przede
wszystkim w zakresie obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów, jak i kar administracyjnych z tym
związanych, zróżnicowania wysokości kar
w zależności od okoliczności sprawy oraz
poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy.
To co najważniejsze we wprowadzonych
zmianach, to przede wszystkim:
• zniesienie zezwolenia na usuwanie

m.in.: krzewów z ogrodów przydomowych, drzew i krzewów powalonych lub
złamanych przez wiatr drzew (będą one
mogły być usunięte przez właściwe służby lub po oględzinach pracownika urzędu gminy),
• zniesienie obowiązku uzyskania zgody
na usunięcie drzew i krzewów przez wszystkich właścicieli lokali spółdzielni i wspólnot
mieszkaniowych. Spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe będą miały obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej
wycince drzew i krzewów, przynajmniej
30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku.
W ten sposób społeczeństwo zyska nowy
instrument w zarządzaniu zielenią na terenie

zamieszkiwanych przez nich osiedli,
• uszczegółowienie wielkości obwodów
pnia drzew, które podlegać będą obowiązkowi uzyskiwania zezwolenia,
• wprowadzenie rozwiązań w zakresie
niewłaściwie prowadzonej pielęgnacji koron drzew, tzw. „ogławiania”, które powoduje niszczenie drzew,
• modyfikacja przepisów zawierających
katalog dopuszczalnych zabiegów w koronie
drzew. Dostosowanie katalogu do różnych
potrzeb prowadzenia cięć w koronach drzew,
np. cięć prowadzonych w celu przywrócenia
naruszonej statyki, na podstawie odpowiedniej dokumentacji dendrologicznej.
A. Gancarczyk
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Wiesław Golański
Honorowym Obywatelem Miasta Piechowice
Do

znakomitego grona Honorowych
Obywateli Miasta Piechowice dołączył
Pan Wiesław Golański, który od lat wspiera Ochotniczą Straż Pożarną w Piechowicach. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
i nieustępliwości zostały pozyskane dotacje umożliwiające stopniowy remont
„Domu Strażaka”. Wykonano nową instalację centralnego ogrzewania, do którego
wpięto nowo zakupiony piec gazowy. Wymieniono wszystkie okna oraz drzwi. Powstało zaplecze kuchenne stanowiące źródło pozyskiwania środków finansowych na
działalność statutową stowarzyszenia. Wyremontowano pięć pokoi wyposażonych w
zaplecze sanitarne. Dla celów widowiskowych wykonano remont sali i balkonu oraz
odnowiono mocno zniszczony parkiet.
Ocieplono budynek, a elewacja odmieniła
jego wygląd zewnętrzny.
W trosce o spokój osób uczestniczących
w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach, wykonano zamykany taras przed wejściem do budynku, który uniemożliwia zakłócanie spokoju przez osoby trzecie. Obiekt

dotychczas postrzegany, jako niszczejący
zaczął zmieniać wizerunek i przynosić chwałę ich właścicielom. Za tak wielkie wsparcie
i propagowanie jednostki OSP Piechowice
wśród członków Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie w 2014 roku druhowi Wiesławowi
Golańskiemu nadano godność „Honorowego
Członka OSP w Piechowicach”.
Powyższe działania Honorowego Obywatela Miasta Piechowice zasługują nie tylko
na uznanie piechowickich strażaków, lecz
także całej społeczności Piechowic. Dzięki
nim powstało miejsce spotkań podczas obchodów „Święta Niepodległości” i rocznic
uchwalenia „Konstytucji 3-go Maja”. Sala
udostępniana jest organizacjom społecznym
działającym na terenie miasta i powiatu,
mieszkańcom świętującym „Nowy Rok”
oraz młodzieży szkolnej.
„Dom Strażaka” stanowi przykład jak
dobra wola osoby spoza miasta może przyczynić się do ratowania naszych lokalnych
dóbr.
R. Lewińska

Referendum ogólnokrajowe

Przeprowadzone w dniu 6 września referendum ogólnokrajowe nie będzie wiążące.
Frekwencja była dużo niższa niż wymagana. Jak głosowali mieszkańcy Piechowic?
Aby referendum było ważne, frekwencja w Polsce musiałaby przekroczyć 50
procent. Była dużo niższa. Według oficjalnych danych – wynosiła 7,80 procent.
Dolny Śląsk pod względem frekwencji
należy do wyróżniających się regionów,
do urn poszło 8,27 procent uprawnionych.
W Powiecie Jeleniogórskim była ona niższa – 7,56 procent. W Piechowicach do urn
poszło 431 osób na 5272 uprawnionych, co
stanowi 8,18 procent. Jesteśmy drugą pod
tym względem gminą w Powiecie Jelenio-
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górskim. Wyższa frekwencja była tylko w Karpaczu
(10,64 procent). Najmniej
osób z naszego powiatu zainteresowało się referendum
w Gminie Stara Kamienica
– do urn poszło 5,59 procent
uprawnionych.
Wyniki głosowania w naszym mieście nieco różnią
się od tych ogólnopolskich.
W kraju na pierwsze pytanie: czy jesteś za wprowadzeniem Jednomandatowych
Okręgów Wyborczych „tak”
odpowiedziało w kraju 78,75 procent głosujących, w Piechowicach było to 82,82
procent.
Widoczne są też różnice w odpowiedzi na
drugie pytanie. W całej Polsce za finansowaniem partii politycznych w budżetu państwa
opowiedziało się 17,37 procent głosujących,
a w Piechowicach – 12,71 procent.
Mniejsze różnice są w odpowiedzi na
trzecie pytanie: czy jesteś za rozstrzyganiem wątpliwości podatkowych na korzyść
podatnika. W Polsce pozytywnie na to pytanie odpowiedziało 94,51 procent głosujących, w Piechowicach – o jeden procent
więcej.
R. Z.

rada uchwaliŁa
Na XII sesji Rady Miasta, która odbyła się 25 sierpnia podjęte zostały
uchwały w sprawie:
• nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice (Uchwała Nr 69/
XII/2015)
• zasad udzielania i rozmiaru obniżek
dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. w publicznych przedszkolach i szkołach prowadzonych przez
Gminę Miejską Piechowice (Uchwała Nr
70/XII/2015)
• zmiany do uchwały Nr 47/VIII/2015
Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zamiany udziałów
(Uchwała Nr 71/XII/2015)
• przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych
na osiedlu Górzyniec w Piechowicach
(Uchwała Nr 72/XII/2015)
• zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (Uchwała Nr 73/
XII/2015)
• powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w Statucie Miasta Piechowice (Uchwała Nr 74 /XII/2015)
• wyrażenia zgody na przystąpienie do
opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej
Piechowice (Uchwała Nr 75/XII/2015)
• wyrażenia zgody na połączenia spółek:
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w
Piechowicach i Zarządu Nieruchomości
„Wspólny Dom” sp. z o.o. w Piechowicach (Uchwała Nr 76/XII/2015)
• rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Piechowice (Uchwała Nr
77/XII/2015)
Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

Wszystkim, którzy
w tak bolesnych dla nas
chwilach dzielili z nami smutek
i żal, okazali wiele serca
i życzliwości oraz uczestniczyli
we Mszy Świętej
i ceremonii pogrzebowej

śp. Józefa Petrów
– Księżom, Rodzinie,
Przyjaciołom, Sąsiadom,
Znajomym, Delegacjom,
za okazaną pomoc,
wyrazy współczucia, wsparcie,
serdeczne „Bóg zapłać” składają
Żona z dziećmi i rodziną
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Debata społeczna

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Piechowicach”
„Przemoc nie jest oznaką siły, lecz słabości. Komu
nie udało się zwyciężyć sercem lub rozumem, usiłuje
zwyciężyć przemocą”.

W debacie wezmą udział przedstawiciele instytucji powiatowych
i gminnych zajmujących się probleKs. Jerzy Popiełuszko matyką przemocy w rodzinie m.in.
przedstawiciele policji, prokuratury,
sądu, terapeuci zaangażowani w pomoc ofiarom i sprawcom przemocy.
Celem debaty jest zwrócenie
uwagi mieszkańców Piechowic na
występowanie przemocy jako siły
niszczącej rodzinę i relacje międzyludzkie.Chcemypodnieśćświadomość
i wrażliwość społeczną na zjawisko
przemocy w rodzinie oraz wspólnie
wypracować i upowszechnić takie
mechanizmy oddziaływania, aby nie
dać szansy eskalacji przemocy. Zależy nam na powstrzymaniu negatywnych zachowań godzących w dobro
dzieci, rodzeństwa, małżonków oraz
osób starszych. Jednocześnie chcemy zwiększyć skuteczność podejmowanych działań pomocowych wobec
osób dotkniętych przemocą.
Zapraszamy do wzięcia udziału
w debacie społecznej „Przeciwko
przemocy w rodzinie w Piechowicach”. Spotkanie jest otwarte dla
wszystkich osób, które chcą dowiedzieć się czym jest przemoc w rodzinie, jakie przybiera formy, jakie są jej
W piątek 9 października 2015 roku o godz.
12.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej konsekwencje, kto i jak odpowiada prawnie za
w Piechowicach odbędzie się debata społeczna użycie przemocy, jak pomóc osobie dotkniętej
„Przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Pie- przemocą. Przewidujemy również czas na pychowicach”. Organizatorem spotkania jest Ze- tania, wspólną dyskusję oraz wnioski. Liczymy
spół Interdyscyplinarny w Piechowicach przy na udział mieszkańców Piechowic i wszystwspółpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy kich zainteresowanych tematem debaty.
W imieniu Zespołu Interdyscyplinarnego
Społecznej i Komisją Rozwiązywania ProbleJ. Gmyrek
mów Alkoholowych.

9/15 WRZESIEŃ 2015

Międzynarodowy Dzień
Muzyki już 1 października
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa
1 października na koncert z okazji
Międzynarodowego Dnia Muzyki.
W koncercie udział weźmie wybitny polski wirtuoz gitary profesor
Andrzej Mokry. Od 30 lat mieszka
Lipsku, jest wykładowcą na Uniwersytecie w Halle - Niemcy. Koncertuje na całym świecie. Drugim solistą
będzie pan Robert Wróblewski
- akordeonista, pianista. Nauczyciel
PSM im Janiny Garści w Jeleniej
Górze, współpracujący z Chórem
Harfa, ostatnio akompaniował jednemu z największych polskich tenorów
panu Markowi Torzewskiemu.
Pragniemy już dzisiaj zaprosić
Państwa na Spektakl Teatralno Muzyczny pt. Wspomnienie o Janie
Pawle II. Spektakl napisany został
na wyłączność Chóru Harfa przez
naszego przyjaciela - Wiesława
Michalskiego. W spektaklu wezmą
udział Aktorzy Teatru Jeleniogórskiego, Chór Harfa i Chór ze Szkoły
Muzycznej im. Janiny Garści
w Jeleniej Górze. Koncerty zaplanowane są w Filharmonii Dolnośląskiej
w Jeleniej Górze w dniu 24 października o godz. 17:00 i powtórzony w piechowickim Kościele
pw. Św. Antoniego 25 października
o godz. 16:00. Serdecznie zapraszamy. Obydwa koncerty dofinansowane są ze środków Urzędu Miasta
Piechowice.
Andrzej Tobiasz
prezes Chóru Harfa

Przemyślenia i nauki księdza Kubka
Ksiądz Marian Matula, Honorowy Obywatel Piechowic a przed laty proboszcz
parafii w Jagniątkowie, wydał w tym roku
dwie książki.
Pierwsza z nich to zbiór felietonów
„Okiem Kubka” z 2002 roku, publikowanych na łamach „Nowin Jeleniogórskich”.
Ksiądz podejmuje w nich wiele tematów,
nie tylko związanych z Bogiem i kościołem. Pisze też o refleksjach wielkopostnych, ale i o polityce, o rodzicach, szkole,
dzieciach, a także o umieraniu. Autor nie
narzuca odbiorcom gotowych rozwiązań,
ale pokazuje różne sytuacje. Co charakterystyczne, każdy felieton kończy pytaniem,
które zmusza do przemyśleń, np. jesteś?
Umiesz takim być?

Druga książka wydana została pod
tytułem „Zamyślenia na Drodze Krzyżowej”. Dlaczego akurat wybrał ten
temat? – Po pierwsze – krzyż jest dla
mnie symbolem losu każdego człowieka i unosi się nad dziejami ludzkości
dręczącym pytaniem o los cierpienia
– odpowiada autor we wstępie książki. – Po drugie – na przestrzeni 50 lat
kapłaństwa – wiele razy snułem rozmyślania na użytek własny i uczestników
spotkań na Drodze Krzyżowej. Książka
ma siedem rozdziałów, pierwszy pod nazwą „Tak było”. – Pozostałe sześć to moje
własne interpretacje na ten temat – mówi.
Obie książki zostały wydane z okazji
wspomnianego 50-lecia kapłaństwa. Moż-

na otrzymać je bezpośrednio od księdza,
kilka sztuk przekazał do
urzędu miasta. Ksiądz
Matula podkreśla, że
są to reedycje książek
wydanych na 40-lecie
kapłaństwa. To jednak
nie koniec twórczości
kapłana. – W przyszłości
zamierzam wydać następne, myślę też o wydaniu kolejnych edycji felietonów „Okiem
Kubka”. Być może jeszcze w tym roku
uda mi się wydać te z 2003 roku. Później
– w miarę możliwości finansowych – będę
wydawał kolejne – zapowiada.
R. Z.
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20 lat minęło jak „Burza”
W pierwszy weekend września piechowiccy harcerze obchodzili wspaniały jubileusz. 8 Piechowicka Drużyna Harcerska
„Burza” świętowała swoje dwudziestolecie. Podczas biwaku urodzinowego spotkali się obecni i byli członkowie drużyny aby
powspominać stare czasy.
Młodsi członkowie z barwami stałymi
mogli posłuchać jak za dawnych lat wyglądało harcerskie życie. Ósemka powstała
we wrześniu 1995 roku, pierwszym drużynowym tej jednostki był Robert Zapora. Drużyna zaistniała po podziale 5 PDH
„Granit” na trzy jednostki: 5 PDH „Granit”,
8 PDH „Burza” i 9 PDH „Jawor”. Do dziś
przetrwała jedynie „Burza” dzięki pracy
wielu drużynowych i harcerzy.
Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się
skąd wzięła się nazwa „Burza” to śmiało
można powiedzieć, że przez zbieg okoliczności. Pierwsi członkowie drużyny z zaangażowaniem podeszli do zadania wymyślenia nazwy dla swojej jednostki. Wśród
propozycji znajdowały się m.in. nazwy takie jak „Diament” czy „Burza”. Siły natury

dokonały wyboru.
W noc po dyskusjach
na temat nazwy nad
obozowiskiem rozpętała się potężną burza
z piorunami i deszczem. Dla wszystkich stało się jasne,
że jedyna możliwa
nazwa dla tej drużyny to „Burza”.
Przez
dwadzieścia lat działalności
drużynę prowadziło
siedmiu
drużynowych: Robert Zapora, Łukasz Wnuk, Paweł Szymków, Olga
Cieślik, Dagmara Antoniszyn, Arkadiusz
Rudolf i obecna drużynowa Ewelina Gawlik. Stałe barwy drużyny, czyli czarną chustę z wyszytym piorunem, otrzymało ponad
70 harcerzy i harcerek. Drużyna nawiązała
współpracę z piechowickimi szkołami, POK-iem i parafią. Ósemka przyczyniła się do
powstania dwóch nowych jednostek harcer-

Eliza Ciepielewska

Rozwojowe plany WEPY

Sala Kafelkowa otwarta

Pałac Pakoszów - barokowa bielarnia
lnu, dziś luksusowy hotel udostępnił dnia
22.08.2015 nową atrakcję turystyczną Salę Kafelkową.
Sala Kafelkowa - została dobudowana do
głównej bryły budynku ok. roku 1730. Ściany tego pomieszczenia w całości wyłożone
są XVIII wiecznymi holenderskimi płytkami z Delft. Każda płytka została ręcznie wykonana oraz pomalowana. Kafle w kolorze
lazurowym przedstawiają głównie motywy
biblijne oraz scenki rodzajowe.
Pomieszczenie to było w XVIII wieku
„pokojem dla panów’, swego rodzaju palarnią, w której goście Johanna Martina
Gottfrieda, ówczesnego właściciela, przy
blasku ognia z kominka w stylu roko-

skich w Piechowicach 8 Piechowickiej Gromady Zuchowej „Wesoła Kompania”oraz
8 Piechowickiej Górskiej Drużyny Harcerzy Starszych i Wędrowników „Pogrom”.
Z okazji dwudziestolecia 8 PDH „Burza”
Piechowicki Ośrodek Kultury zorganizował
wystawę zdjęć z wszystkich lat działalności
drużyny. Wystawa „20 lat na harcerskim
szlaku” potrwa do 5 października.

ko grali w karty. Do
pokoju z płytkami
można było dostać
się przez drewniany
mostek, który łączył
część główną budynku właśnie z Salą Kafelkową. Dziś wejście
do sali możliwe jest
od zewnątrz, bez potrzeby przechodzenia
przez część prywatną
właścicieli obiektu,
państwa Hartmann.
Istotnym elementem
w tejże Sali Kafelkowej była zachowana
do dnia dzisiejszego tzw. pluskająca nad
strumykiem toaleta.
Żmudne prace renowacyjne trwały blisko 2 lata. W ich ramach powstała nowa
klatka schodowa oraz nowy dach, każda
płytka, sztuka po sztuce była czyszczona.
Istnieje oczywiście możliwość zwiedzania obiektu, codziennie w godz. 12:00,
14:00 oraz 16:00 (z wyłączeniem dni,
w których w obiekcie organizowane są
uroczystości okolicznościowe). W ramach
zwiedzania obiektu wyświetlany jest film
o historii Pałacu Pakoszów oraz film ukazujący etapy produkcyjne płytek z Delft.

PP

W piechowickim zakładzie WEPA na początku września obchodzono uroczyście
Dzień Papiernika. Była to okazja m.in. do
podziękowania załodze za pracę. W uroczystościach uczestniczył szef koncernu
Martin Krengel a także prezes piechowickiego zakładu Janusz Bryliński. Martin
Krengel przypomniał, że w 2013 roku zakład wystąpił do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o rozszerzenie
zezwolenia na działalność w strefie o kolejne duże projekty. Jednocześnie potwierdził, że na pewno będą one zrealizowane.
Prezes Janusz Bryliński zdradził, że są
plany uruchomienia w zakładzie kolejnej
maszyny papierniczej, która umożliwi
wytwarzanie półproduktu do produkcji
papieru toaletowego na miejscu. Obecnie jest on produkowany w Niemczech.
Ograniczy to koszty transportu i zwiększy
pewność dostaw. Zaznaczył, że jest to
w fazie koncepcji i nie ma jeszcze ostatecznej decyzji władz koncernu, ale nie
jest to odległa perspektywa.
R.Z.
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Wielkie święto piechowickich
pierwsze walne zebra- zaczęły podejmować działania zmierzająnie, na którym wybrano ce do ograniczenia udziału OSP w uroczyZarząd OSP. Preze- stościach kościelnych. Od 1949 r. nawet
sem został wybrany bardzo rygorystycznie egzekwowano ten
Józef Flieger, który zakaz. Były jednak jednostki, które nie ulew tym czasie pełnił gły żadnym zakazom. Obok OSP Strupice,
funkcję wójta Gminy Łomnica i Sosnówka była także OSP PiePiechowice. Było to jed- chowice.
no z pierwszych zebrań
Wraz z upływem czasu i wzrastającymi
w powiecie, które speł- potrzebami lokalowymi, pojawiły się dąniało warunki przedwo- żenia strażaków do wybudowania nowej
jennego statutu.
strażnicy. Podjęte starania, zaowocowały
Rozpoczęte
szko- podjęciem w dniu 17 grudnia 1968 r. uchwalenia
spowodowały ły przez Prezydium Miejskiej Rady Narodouzyskanie
wysokiej wej, w której zatwierdzono skład Społeczsprawności
bojowej nego Komitetu Rozbudowy Remizy OSP.
Przemarsz strażaków przez miasto.
strażaków. Jednostka Na przewodniczącego wybrano Zdzisława
należała do najlep- Babkiewicza. Prowadzone w latach 1971 –
30 sierpnia odbyły się uroczystości zwiąszych w powiecie, a później nawet w wo- 1978 przez członków OSP w Piechowicach
zane z 70. rocznicą istnienia Ochotniczej
jewództwie wrocławskim. W I zawodach prace budowlane doprowadziły do wybudoStraży Pożarnej w Piechowicach. Najpierw
powiatowych straży pożarnych (czerwiec wania „Domu Strażaka” o kubaturze 2.944
odbyła się Msza Święta w kościele pw. św.
1947) w Jeleniej Górze, drużyna zajęła m3. Jego oficjalnego otwarcia dokonano
Antoniego Padewskiego. Następnie kolumI miejsce. Podnosząc na co raz wyższy 5 października 1979 r. Po wielu staraniach,
na strażaków przy akompaniamencie orkiepoziom swoją sprawność, kilka lat później, w roku 2000, OSP w Piechowicach stała
stry udała się na ulicę im. Józefa Fliegera,
konkurowała na zawodach wojewódzkich w się właścicielem całego budynku, z użyczegdzie odsłonięta została pamiątkowa tabligrupie straży zawodowych, zdobywając za- niem na cele ochrony ppoż. części bojowej.
ca poświęcona pierwszemu wójtowi Piewsze wysoką pozycję. Z uwagi na ożywio- Grunt natomiast został strażakom przekachowic oraz pierwszemu prezesowi OSP
ną działalność i sprawne działanie, jednost- zany w wieczyste użytkowanie.
Piechowice. Uwiecznieniem uroczystości
ka była dysponowana do akcji na terenie
Z chwilą zmian ustrojowych w kraju,
było ślubowanie Młodzieżowej Drużyny
całego powiatu. Stanowiła bazę operacyjną zmieniła się także sytuacja finansowa OSP.
Pożarniczej, a także odsłonięcie tablicy
i techniczną Powiatowej Komendy Straży Od roku 1990, pozbawiona wsparcia finanupamiętniającej zmarłych strażaków, którzy
Pożarnych w Jeleniej Górze. W IV kwarta- sowego jednostka, nie była w stanie zaprzez ostatnie 70 lat czuwali nad bezpiele 1947 r. zorganizowano w Piechowicach, pewnić właściwego funkcjonowania „Domu
czeństwem mieszkańców. W uroczystości
powiatową naprawialnię sprzętu pożarni- Strażaka”. Taki stan rzeczy spowodował
brali udział także strażacy z zaprzyjaźnioczego. W roku 1947 powstała też orkiestra jego niszczenie i uniemożliwienie dalszego
nego saksońskiego Demitz-Thumitz.
dęta, która w niedługim czasie stała się użytkowania. Sytuacja taka trwała przez
Sylwetkę Józefa Fliegera przypomniesłynna w powiecie, województwie i kraju. 15 lat. W tym czasie władze stowarzyszeliśmy w poprzednim wydaniu Informatora,
W 1948 roku, przy OSP w Piechowicach nia borykające się z trudnościami finansoniżej przybliżamy historię powstania straży
powstała również 22-osobowa drużyna wymi i organizacyjnymi nie były w stanie
pożarnej w Piechowicach.
żeńska (samarytańsko-pożarnicza). Dzięki w sposób właściwy zarządzać posiadanym
Ochotnicza Straż Pożarna powstała
zaangażowaniu kierownictwa OSP, w 1948 majątkiem. Los straży nie pozostawał jedw sierpniu 1945 r. na terenie gminy Piechor. do Piechowic został przeniesiony Powia- nak obojętny władzom miasta. Wielokrotnie
wice (ówczesna nazwa Piotrowice) obejtowy Ośrodek Szkolenia Pożarniczego, któ- podejmowane próby rozwiązania dramamującej gromady Piechowice, Michałowice,
ry był jednocześnie siedzibą Zarządu OSP, tycznej sytuacji zaowocowały przejęciem
Piastowo, Reymontów i Twardów. Jej zaświetlicą i ogniskiem muzycznym. Ośrodek inicjatywy przez ówczesnego Burmistrza
łożycielami byli Józef Flieger - wójt gminy,
ten znajdował się w budynku, który obecnie Stanisława Ejnika i radnych Rady Miasta.
Stanisław Maksymowicz, Piotr Kaleta - repołożony jest przy ul. Bocznej 14.
W roku 2005 powołano nowe władze
staurator, Jan Frys - rzeźnik, Teodor Frys, TaDużym zaangażowaniem wykazywała stowarzyszenia, w skład których wszedł wideusz Liczkowski, Jan Kaczorowski - mistrz
się OSP w Piechowicach przy obchodze- ceprzewodniczący Rady Miasta Waldemar
piekarski. Wielu z działaczy straży, z prezeniu uroczystości religijnych. Szczególnie Wojtaś, wybrany w dniu 12.06.2005 r. na
sem na czele, było członkami Stronnictwa
było to widoczne przy uroczystościach Prezesa Zarządu. Nowy Zarząd za główny
Ludowego, powiązanego ze Stanisławem
Bożego Ciała i Świąt
Mikołajczykiem. Za swoje ludowe przekonaŚlubowanie członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Wielkanocnych, które
nia byli w późniejszym czasie prześladowauświetniała orkiestra
ni. Działacze ci we wrześniu 1946 r. założyli
dęta. Organizowane
koło Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jego
były corocznie tzw.
pierwszym prezesem został Stanisław Koopłatki. Po wielu lamar, członek OSP. Jednak stosowane repretach przerwy tradysje spowodowały, że koło nie przetrwało do
cja ta, od roku 2010,
wyborów do sejmu do wiosny 1947 r.
powróciła i do naszej
W strukturach pożarniczych OSP Piestraży. 28 grudnia
chowice stanowiła III rejon w powiecie jele2013 r. po raz pierwniogórskim. W dniu zorganizowania liczyła
szy odbyła się Wigi28 członków czynnych. W pierwszym okresie
lia z udziałem nowo
swojej działalności strażacy piechowiccy wyprzyjętych członków
stępowali w mundurach niemieckich. DopieMDP. W 1948 roku
ro pod koniec 1946 roku otrzymali mundury
władze
powiatowe
polskie. 1 października 1945 roku odbyło się

9

INFORMATOR PIECHOWICKI

9/15 WRZESIEŃ 2015

strażaków ochotników
Proboszcz Ryszard Soroka poświęcił tablicę
upamiętniającą pierwszego wójta.

Fot. R. ZAPORA

Odsłonięcia tablicy dokonali córka Józefa Fliegera
i Burmistrz Piechowic Witold Rudolf.

cel postawił sobie przywrócenie należytego
funkcjonowania „Domu Strażaka” i uregulowanie spraw organizacyjnych i finansowych. Dzięki zrozumieniu Burmistrza Stanisława Ejnika, w roku 2006 stowarzyszenie
rozpoczęło działalność finansową z pozycji
zerowej i uniknęło tym samym dalszych
trudności.
Powołany w 2006 r. nowy Zarząd chcąc
przezwyciężyć problemy związane z utrzymaniu obiektu zwrócił się do dh. Jana Padewskiego - członka władz powiatowych,
wojewódzkich i krajowych związku. Jego
zaangażowanie pozwoliło zapoznać z naszymi trudnościami dh. Andrzeja Łabentowicza - również członka władz wojewódzkich i krajowych. Wspólne starania w/w
druhów spowodowały, że naszymi potrzebami zainteresował się dh Wiesław Golański – z-ca Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZG ZOSP RP w Warszawie. Życzliwość
i wieloletnia współpraca z druhem Wiesławem Golańskim zaowocowała tym, że obiekt, który
w oczach społeczeństwa
naszego miasta skazany
był na dewastację, a sama
straż poddawana krytyce,
odżył i dziś służy strażakom
i mieszkańcom. Jego remont
trwa cały czas. W przyszłości
planowane jest powiększenie bazy noclegowej. W celu
dostosowania
działalności
do nowych realiów, władze
stowarzyszenia postanowiły
przyjąć nowy statut, opierając
się na wzorcu opracowanym
przez Zarząd Główny. W dniu
16.03.2008 r. statut został przyjęty i na przestrzeni 6 lat czterokrotnie zmieniany. Najistotniejszą zmianą było wprowadzenie w roku 2011 zapisu o działalności
gospodarczej. Dzięki tej decyzji zaczęto
pozyskiwać środki, które pozwoliły na kontynuowanie remontu obiektu.
Doceniając wysiłek strażaków w rozwój ochrony ppoż. w dniu 7 maja 1975 r.
uchwałą Zarządu nr 13/75 powołano komitet fundacji sztandaru. Komitetowi przewodniczył Aleksander Grębosz. Ufundo-

wany sztandar jednostka otrzymała w tym
samym roku. W 2009 r. ponownie został
zawiązany komitet fundacji sztandaru dla
OSP w Piechowicach. Jego przewodnictwo
objęła Elżbieta Zakrzewska, której zaangażowanie pozwoliło pozyskać środki na
zakup sztandaru. Jednym z ofiarodawców
była wielce zasłużona mieszkanka naszego miasta Pani Irmina Paszkowska, której
dobro i rozwój straży zawsze leżały na sercu. Po zebraniu środków, dokonano zakupu sztandaru, który na podstawie statutu
ZOSP RP, został przez Prezydium ZOW
we Wrocławiu w dniu 28.06.2010 r. nadany
OSP w Piechowicach, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej. Jego wręczenie odbyło się 4 lipca 2010r. w trakcie
uroczystych obchodów 65-lecia utworzenia
OSP w Piechowicach. W dniu 10.02.2011
r. Uchwałą nr 206/25/2011 Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, nadało OSP w
Piechowicach srebrny medal - ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA.
Z uwagi na potrzeby wynikające z właściwego funkcjonowania ochrony ppoż.
w dniu 31.05.1995 r. OSP
w Piechowicach włączono do
Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Otrzymywane corocznie dotacje
na zakup sprzętu, pozwoliły
przygotować jednostkę do
działań na szerokim froncie. W
chwili obecnej OSP Piechowice stanowi odwód operacyjny
Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej we
Wrocławiu. Dzięki temu odbudował się JOT. Dzisiaj wielu młodych strażaków z poświęceniem, nie bacząc
na porę roku i dnia niesie ofiarnie pomoc potrzebującym. Na nich zawsze można liczyć.
Z chwilą zmian we władzach samorządowych w roku 2006, potrzebami straży
zainteresowano nowo wybranego burmistrza Panią Zofię Grabias-Baranowską.
Wielokrotnie prowadzone rozmowy oraz
wsparcie ze strony dh. Jana Padewskiego zaowocowały przyznaniem przez władze miasta dotacji na zakup samochodu

i umundurowania dla członków orkiestry.
Ich umundurowanie pozwoliło wyjść nam
poza Piechowice i pokazać, że orkiestra
w Piechowicach nadal funkcjonuje. Również w trakcie trwania kadencji Pani Burmistrz, dzięki wdrożeniu programu unijnego wyremontowane zostały pomieszczenia
w części bojowej, a co najważniejsze zakupiony został nowy samochód pożarniczy.
W dowód wdzięczności strażacy postanowili nazwać nowy samochód imieniem Pani
Burmistrz. Natomiast Zarząd w uznaniu
zasług wystąpił z wnioskiem o odznaczenie Pani Burmistrz Brązowym Medalem
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” (wręczonym
w 2010 roku). Z chwilą kolejnej zmiany na
stanowisku Burmistrza, Zarząd ze swoją
działalnością zapoznał Pana Witolda Rudolfa. Głównymi tematami podnoszonym
przez władze stowarzyszenia były wymiana bram, odnowienie elewacji i wykonanie
szatni. Do chwili obecnej dwa pierwsze tematy zostały przez Pana Burmistrza już zrealizowane. Widząc potrzebę uzupełniania
luki pokoleniowej, zarząd stowarzyszenia
w dniu 09.02.2013r. powołał Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą. Jej 6 członków w dniu
16.06.2013 r. w trakcie obchodów „Dnia
Strażaka” złożyło ślubowanie na sztandar
jednostki. W dniu 30.08.2015 r. ślubowanie
złożyli kolejni członkowie MDP. Aktualnie
szeregi młodzieżówki liczą 26 członków i są
zasilane także przez dzieci spoza Piechowic. Pewna ich część stanowi pokoleniowy
łańcuszek. W szeregach straży działają
także całe rodziny. Przykładem tu mogą
być rodziny Adamczaków i Herbów. Rodziną, która najdłużej działa w OSP jest rodzina Fliegerów. Jej członkowie od roku 1945
do chwili obecnej podtrzymują rodzinne tradycje strażackie. Wielokrotnie przewodzili
także władzom straży. Od roku 2012 OSP
Piechowice utrzymuje bliskie kontakty z kolegami strażakami z Demitz-Thumitz.
Na tablicy upamiętniającej zmarłych strażaków zostały umieszczone nazwiska pięciu
członków OSP, którzy zmarli na przestrzeni
ostatnich 5 lat. Są to: Zdzisław Magierecki,
Zdzisław Romański, Andrzej Kowalewski,
Józef Lodziński, Adam Górski.
Waldemar Wojtaś

10

INFORMATOR PIECHOWICKI

Nowinki z Jedynki

Nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęliśmy 1 września. Słowa powitania dyrektor Marzena Sąsiada skierowała do 332 uczniów, którzy będą
uczęszczali do 15 oddziałów, (nowoprzyjętych 65 uczniów w trzech oddziałach klas pierwszych). Ze względu
na małą liczbę sal, dużą liczbę dzieci,
a tym samym zwiększoną liczbę oddziałów zmuszeni byliśmy powrócić
do późniejszego rozpoczynania zajęć
w klasach młodszych. Jedynie sześciolatki (41 uczniów) przez cały rok
będą rozpoczynały zajęcia od godziny 8.00. W szkole zatrudnionych jest
30 nauczycieli różnej specjalności.
Dzięki przychylności organu prowadzącego, w tym roku uczniowie będą
mogli korzystać ze zwiększonej ilości
zajęć pozalekcyjnych, szczególnie dla

uczniów potrzebujących wsparcia.
Dyrektor zadbał
również o uczniów
uzdolnionych zapewniając zajęcia:
teatralne, przyrodnicze, muzyczne,
sportowe, przedmiotowe, taneczne, umysłowe, itd.
Każdy chętny uczeń w ofercie szkolnej
może znaleźć coś dla siebie. Uczniowie klas pierwszych w roku szkolnym
2015/2016 będą realizowali program
Ministerstwa Sportu i Turystyki „Mały
Mistrz” na lekcjach wychowania fizycznego, którego koordynatorem jest
Szkolny Związek Sportowy „Dolny
Śląsk”.
Warto nadmienić, że podczas wakacji przeprowadzono drobne remonty,
pomalowano korytarz szkolny wg projektu p. Bożeny Rzadkowskiej za co
serdecznie dziękujemy, wymieniono
wykładzinę i listwy schodowe antypoślizgowe, dokupione zostały także
krzesła.
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
M. Sąsiada
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co w gimnazjum?
W Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach w roku szkolnym 2015/2016 naukę rozpoczęło 100 uczniów, w trzech oddziałach
po dwie klasy. Uroczysta inauguracja nowego roku
szkolnego odbyła się w asyście pocztu sztandarowego z udziałem rodziców i zaproszonych gości. Podczas uroczystości wspominano wydarzenia związane
z wybuchem II wojny światowej. Burmistrza Miasta
Pan Witold Rudolf w swoim przemówieniu życzył
uczniom i ich rodzicom samych sukcesów.
Nowy rok szkolny powitał zmianami uczniów
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach. Sala nr 12 zmieniła się w nowoczesną
i profesjonalna klasę do nauki. Została wyposażona w 15 laptopów niezbędnych do nauki technologii informacyjnej. Będzie ona wykorzystywana
przede wszystkim podczas zajęć z języków obcych oraz przedmiotów ścisłych. Szkoła dysponuje pracownią komputerową, wyposażoną w 11 stanowisk dla uczniów, natomiast w ICM znajdują
się 4 stanowiska. Oprócz zaplecza komputerowego, szkoła wyposażona jest w nowoczesną tablicę
interaktywną, a także w projektory multimedialne
z ekranem. Na terenie szkoły działa bezprzewodowa
sieć wi-fi, wspomagająca nauczycieli w procesach
edukacyjnych. W trakcie przerwy wakacyjnej dokonano niezbędnych drobnych napraw, zakupiono
także nowe ławki i krzesła. Każda z sal lekcyjnych
wyposażona jest w nowoczesne meble. Wszystko
po to by podnieść jakość naszej Szkoły!
op. E. Michalska

Ogólnopolska kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2015
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. ZTU to jedyna kampania profilaktyczna w Polsce, w której nagradzane jest zaangażowanie i inicjatywa
uczniów, równocześnie edukując poprzez
ulotki, plakaty oraz wspierając pracę nauczycieli poprzez scenariusze zajęć. W tym
roku odbyła się jubileuszowa 15 edycja
projektu, w którym po raz kolejny wzięły
udział także piechowickie szkoły.
W ramach tegorocznej kampanii odbyło się sześć konkursów indywidualnych.
W konkursach plastyczno-literackich
uczniowie mieli za zadanie zilustrować powiedzenia „Warto pomagać” lub „Razem
lepiej”, a w konkursie ulotowym odpowiedzieć na pięć pytań dotyczących siatkówki.
Gimnazjaliści zmagali się także z zadaniami przez Internet, szukając odpowiedzi na
pięć podchwytliwych pytań o siatkówkę

oraz prezentując swoje sylwetki w konkursie „Szukamy Młodych Mistrzów”.
W ramach pierwszego etapu kampanii
(1 kwietnia – 30 czerwca) odbyło się
6 konkursów indywidualnych:
- Zdrowe Zagranie – dla uczniów szkoły
podstawowej,
- Zagrywka w Punkt – dla gimnazjalistów,
- Warto Pomagać – dla uczniów szkoły
podstawowej,
- Razem Lepiej – dla gimnazjalistów,
- Szukamy Młodych Mistrzów – dla gimnazjalistów,
- Tekturowy Ludzik – dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum.
W ramach tegorocznej kampanii wyróżnieni zostali laureaci, którzy otrzymali
nagrody rzeczowe – piłkę siatkową, edukacyjne gry planszowe, kalendarze książkowe na 2016 r. Oto piechowiccy laureaci:
- Bartek Walczak – Publiczne Gimnazjum
im Jana Pawła II za udział w konkursie internetowym „Zagrywka w Punkt”,
- Aleksandra Matusiak - Publiczne Gimnazjum im Jana Pawła II za udział w konkursie plastyczno-literackim „Razem Lepiej”,
- Sandra Niemiec – Szkoła Podstawowa

nr 1 za udział
w konkursie
plastycznoliterackim
„Warto Pomagać”,
- Wiktoria Cegła – Szkoła
Podstawowa nr 1 za udział w konkursie
plastyczno-literackim „Warto Pomagać”,
- Oskar Kłyszyński – Szkoła Podstawowa
nr 1 za udział w konkursie plastyczno-literackim „Warto Pomagać”,
- Dawid Głowala – Szkoła Podstawowa nr 1
za udział w konkursie ulotkowym „Zdrowe
Zagranie”.
Za czynny udział w kampanii dziękujemy wszystkim dzieciom, młodzieży oraz
nauczycielom zaangażowanym w koordynację działań. Gratulujemy zwycięzcą i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji!
Koordynatorami tegorocznej akcji byli:
Dorota Kacprzycka - pedagog z Gimnazjum im Jana Pała II, Małgorzata Grobelna - pedagog ze Szkoły Podstawowej nr 1,
Elżbieta Tokarek - pełnomocnik Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
M. Głowala
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Narodowe Czytanie po raz trzeci

Galeria „CZTERY PORY ROKU”
Piechowickiego Ośrodka Kultury
serdecznie zaprasza na :
* Wystawę pt.:

20 lat na harcerskim szlaku

zorganizowanej z okazji 20-tych urodzin piechowickiej drużyny „Burza”
Wystawa czynna w terminie
od 11 września do 5 października 2015r.,
od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-17.00.
* Wernisaż wystawy autorstwa Katarzyny Rotkiewicz-Szumskiej pt.:

Portrety Mieszkańców

w dniu 8 października 2015r o godz.
17:00 w sali widowiskowej POK

Zapoczątkowana trzy lata temu przez
Prezydenta RP akcja „Narodowe Czytanie”
na stałe zagościła w kalendarzu imprez
miejskich w Piechowicach.
Narodowe Czytanie to akcja, której
główny cel stanowi popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z najważniejszymi dziełami polskiej literatury.
W Piechowicach, tak jak w wielu miejsco-

wościach w Polsce 5 września br. czytano
„Lalkę” Bolesława Prusa.
W parku przy sklepie Eko czytali wspólnie mistrz słowa i sztuk teatralnych - Pan
Ryszard Wojnarowski wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta, POK, Rady Miasta,
MOPS, Klubu Seniora, chóru Harfa, harcerzy oraz piechowickich szkół i przedszkoli.
POK

Wystawa czynna w terminie
od 8 października do 13 listopada 2015 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach
10.00-17.00.
Piechowicki Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
wzięli udział i wyrazili chęć uczestnictwa
w Narodowym Czytaniu, a w szczególności Państwu Ciupińskim za bezinteresowną pomoc w realizacji tego wydarzenia.

IV Mistrzostwa Michałowic w Grillowaniu

Dziesięć zespołów grillowało w IV Mistrzostwach Michałowic w Grillowaniu w
sobotę 15.08.2015 r. Zapach grillowanych
potraw kusił podniebienia wszystkich smakoszów potraw z grilla stąd uzbierała się
całkiem spora grupa chętnych do wzięcia
udziału w zawodach i oczywiście kibiców,
których o tej porze roku w Michałowicach
nie brakuje. Mieliśmy więc reprezentacje
z Michałowic, Piechowic, Świdnika, Świerzawy, Poznania, Bydgoszczy, Łodzi a także z Berlina i Pragi. Można powiedzieć, że

były to zawody międzynarodowe.
Kiedy zawodnicy przygotowywali
swoje potrawy do
konkursu świetnie
bawiły się dzieci,
dla których organizatorzy Jan Kołodziejczyk i Marian
Klasiński wspierani
przez
Grzegorza
Rybarczyka przygotowali wiele zabaw,
konkursów i gier.
Do udziału w zabawie zachęcały atrakcyjne nagrody ufundowane przez Burmistrza Pana Witolda
Rudolfa i sponsorów: Daniela Lulkę, Sebastiana i Iwonę Boreckich, Magdę i Jerzego Zielonków, Wacława i Dorotę Rehak.
Wszystko przy muzyce w wykonaniu naszego multiinstrumentalisty Tadzia Polisa.
Kiedy zawodnicy grillowania ogłosili gotowość przygotowanych potraw do oceny, wybrano Jury, w skład którego weszli
Panie: Agnieszka z Łodzi i Halina z Berlina oraz Pan Jarda z Pragi. Międzynaro-

dowe Jury postanowiło przyznać pierwsze
miejsce Piotrowi Wąsowi z Bydgoszczy,
drugie Pani Kasi Stępień ze Świerzawy,
trzecie Panu Karolowi Kosmowskiemu ze
Świdnika. Specjalne wyróżnienie „Łyżkę
Michałowic” otrzymał Pan Wacław Rehak z Pragi. Drużynowo zawody wygrał
„Dom Mariano”. Po ogłoszeniu wyników
i wręczeniu nagród laureatom, zaczęło się
biesiadowanie przy wspólnym stole, przy
którym można było popróbować smakowitości, wymienić doświadczenia i potańczyć przy muzyce, którą serwował Marcin
Sokołowski. Zabawa trwała do późnych
godzin nocnych. Organizatorzy dziękują
wszystkim uczestnikom i mówią do zobaczenia za rok na V Mistrzostwach.
Za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu imprezy dziękujemy Ewie
i Janowi Kołodziejczykom, Viollecie
Makowskiej, Marianowi Klasińskiemu,
Grzegorzowi Rybarczykowi, Tadeuszowi
Polisowi, Magdzie i Jerzemu Zielonkom,
Zbigniewowi i Bartkowi Forszpaniak,
Bogdanowi Kufczynskiemu, Sebastianowi
i Iwonie Boreckim, Marcie Nowocień, Jerzemu Wardowskiemu.
M. Klasiński
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PRZEDSZKOLE nr 1
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Nowy rok w „Puchatku”

Przedszkole Samorządowe nr 1 „ Chatka Puchatka” w Piechowicach serdecznie
wita w nowym roku szkolnym 2015/2016
Rodziców i wszystkie Dzieci, zarówno te
nowo przybyłe jak i te, które już do naszego przedszkola chodziły.
Naszym priorytetem jest zapewnienie Państwa dzieciom miłej i rodzinnej
atmosfery, która pozwoli im się szybko
u nas zaklimatyzować. Nasze przedszkole
czynne jest od godz. 6.00 do godz. 16.00,
a Państwa dziećmi opiekuje się wysoko
wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

która realizuje program dydaktyczno –
wychowawczy zgodny z nową podstawą
programową.
W nowym roku szkolnym odbywać
się będą u nas zajęcia z języka angielskiego, rytmiki oraz taneczne. Grupa
czterolatków i pięciolatków będzie również uczestniczyła w zajęciach z religii.
W miesiącu wrześniu będziemy wszyscy brali udział w ogólnopolskiej akcji
„SPRZĄTANIE ŚWIATA”. W tym dniu
dzieci z poszczególnych grup wraz ze
swoimi nauczycielkami wyruszą sprzątać

Dyrektor, Grono pedagogiczne
oraz personel Przedszkola
Samorządowego nr 1

Co to jest Balet?

PRZEDSZKOLE nr 2

Witamy po wakacjach
W roku szkolnym 2015/2016 w przedszkolu funkcjonują 4 oddziały przedszkolne i 1 oddział żłobkowy. Dziećmi w tym
roku opiekować się będą:
• Oddział żłobkowy - pani G. Marcinek, P.
Nowicka
• Grupa „Pszczółki” - mgr D. Jarosz, mgr
B. Woś, B. Samolewska,
• Grupa „Biedronki” - mgr S. Januszkiewicz, E. Żaba
• Grupa „Kotki” - mgr G. Popera, A. Jaskórzyńska
• Grupa „Motylki” - mgr M. Janasz, J. Ciarach
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są w grupach najstarszych, w ramach realizacji podstawy programowej, przez pana
Kazimierza Wronę. Zajęcia logopedyczne
prowadzi pani mgr Jolanta Kusio, religia,

okolice przedszkola. Pod
koniec miesiąca, będziemy
żegnać lato wspaniałymi piosenkami oraz witać astronomiczną jesień.
Wybierzemy się również na spacer w poszukiwaniu skarbów jesieni.
Szczegółowe informacje o naszym
przedszkolu znajdą Państwo na naszej
stronie internetowej
www.puchatekpiechowice.szkolnastrona.pl

na życzenie rodziców prowadzona jest,
przez mgr S. Pogodzińską.
W bieżącym roku również odbywają się
zajęcia dodatkowe, opłacane z budżetu
miasta, a są to: zabawy i zajęcia rytmiczne prowadzone co tydzień przez panią mgr
B. Kałas, cotygodniowe zajęcia z tańca w
trzech starszych grupach prowadzi instruktor tańca pan K. Cieślak. Zajęcia z języka
angielskiego będą prowadzone dwa razy
w tygodniu w dwóch najmłodszych grupach.
Decyzją pani minister Joanny Kluzik
-Rostkowskiej, nowy rok szkolny 2015/2016
został ogłoszony „Rokiem szkoły Otwartej”.
Życzę wszystkim dzieciom, rodzicom
i nauczycielom i pracownikom oświaty
udanego roku szkolnego.
B. Woś

W roku szkolnym 2015/2016 dwie najstarsze grupy przedszkolne: „Kotki” i „Motylki” wezmą udział w projekcie, który zakłada realizację trzech spektakli baletowych,
opartych na motywach najpopularniejszych
dzieł: „Jezioro łabędzie”, „Dziadek do orzechów” i „Romeo i Julia”. W spektaklach
wezmą udział tancerze Teatru Wielkiego
im. S. Moniuszki w Poznaniu, którzy mają
duże doświadczenie sceniczne, jak i w pracy
z dziećmi. Dzieci, nie tylko będą obserwatorami przedstawienia, ale będą miały możliwość uczestniczenia w spektaklu. Działania, które będą towarzyszyć projektowi to:
konkurs plastyczny na wykonanie rysunku
do wybranego spektaklu baletowego oraz
„Bajkowe przewodniki baletowe”, które
będą rozdane wszystkim dzieciom biorącym
udział w projekcie. Ruch, muzyka, kostiumy
i elementy dekoracji, światło – to wszystko
pomoże zrozumieć przedszkolakom, czym
jest widowisko i balet.
Małgorzata Janasz

Korowód nadziei i rozstrzygniecie akcji „zakręcona szkoła”
W przedszkolu od lat zbieramy nakrętki,
które przekazujemy na rzecz różnych fundacji. W roku szkolnym 2014/2015 postanowiliśmy wspomóc fundację „Na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową”. Zgłosiliśmy nasze przedszkole do organizowanej przez fundację akcji ZAKRĘCONA
SZKOŁA. Jej celem było pozyskanie jak
największej ilości nakrętek. Zdobyte w ten
sposób fundusze fundacja wykorzysta na
pomoc dla dzieci chorych na nowotwory,
zapewni wszechstronne wsparcie małym
pacjentom Kliniki Transplantacji Szpiku,
Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
W konkursie brały udział przedszkola
i szkoły z województwa dolnośląskiego,
około 100 placówek. Akcja trwała cały

rok szkolny, a jej rozstrzygniecie odbyło
się 5 września 2015 na wrocławskim rynku. Zwycięzców w kategorii przedszkoli
i szkół nagrodzono podczas
korowodu nadziei. Nasze
przedszkole otrzymało I nagrodę główną w postaci
przedstawienia teatralnego
w wykonaniu grupy animacyjnej.
Wszystkim rodzicom zaangażowanym w zbiórkę nakrętek i transport oraz panu
Burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi za pomoc w dostarczeniu nakrętek do fundacji
serdecznie dziękujemy.
Zbieranie nawet takich

drobiazgów, jak nakrętki, szczególnie przez
młodsze pokolenia, daje poczucie wspólnej
misji i scala grupy rówieśnicze.
G. Popera
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Dobre wyniki
w biathlonie letnim
W dniach 27-30.06.2015 w Kościelisku odbyły się Mistrzostwa Polski w
Biathlonie letnim. W zawodach tych
wzięli udział zawodnicy z Piechowic. W
pierwszym dniu w biegu indywidualnym
Marcelina Badacz zdobyła złoty medal
w kategorii młodziczka, Dominik Michalski zajął 4. miejsce w kategorii młodzik. Oboje są uczniami Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie i reprezentują klub MKS Karkonosze Jelenia
Góra. Uczeń SP nr 1 w Piechowicach
reprezentujący UKS Krokus Piechowice Konrad Badacz zajął 5. miejsce
w kategorii młodzik młodszy.

W drugim dniu zostały rozegrane biegi
sprinterskie. Niżej podajemy wyniki:
- Dominik Michalski - brązowy medal
w kategorii młodzik,
- Łukasz Jedziniak - 4 miejsce w kategorii młodzik,
- Marcelina Badacz - 4 miejsce w kategorii młodziczka.
Uczniowie ci są z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie oraz reprezentują
klub MKS Karkonosze Jelenia Góra.
- Małgorzata Kornalewicz - 5 miejsce
w kategorii młodziczka młodsza
Uczennica SP nr 1 w Szklarskiej Porębie i reprezentuje klub UKS Kamieńczyk
Szklarska Poręba.
W trzeci dzień odbyły się biegi sztafetowe
- Marcelina Badacz wraz z drużyną zdobyła złoty medal w kategorii młodziczka
młodsza,
- Łukasz Jedziniak i Dominik Michalski
z kolegą - złoty medal w kategorii młodzik,
- Jakub Piątek z chłopakami - 4 miejsce
w kategorii junior młodszy.
Uczniowie ci są z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego
w Szklarskiej Porębie oraz reprezentują
klub MKS Karkonosze Jelenia Góra
- Katarzyna Zatylna, Kinga Mareczek
i Wiktoria Zawadziłło - 4 miejsce w kategorii młodziczka młodsza,
- Adrian Jośko, Maciej Kojro i Konrad
Badacz - 5 miejsce w kategorii młodzik
młodszy.
Uczniowie SP nr 1 w Piechowicach reprezentujący UKS Krokus Piechowice.
Pełne wyniki na http://www.biathlon.com.
pl/wyniki/czytaj/id/43/sezon/2015/b/37
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IX Międzyklubowe Zawody w Boule
W dniu 13.09.2015 roku o godzinie 10.00
odbyły się IX Międzyklubowe Zawody
w ,,BOULE”. Przyjechali do nas goście
z Klubów Abstynenckich, Stowarzyszeń
i grup AA z: Jeleniej Góry, Strzegomia,
Legnicy, Świerzawy, Złotoryi, Chojnowa,
Świeradowa Zdroju, Świdnicy, Jawora,
Miłkowa, Lubania, Bolesławca i Szklarskiej Poręby. W imieniu Burmistrza Miasta
Piechowice imprezę otworzyła Pani Marta
Głowala, a nagrody wręczyła Sekretarz
Urzędu Miasta Piechowice - Pani Iwona
Sobaś-Łużniak. Uczestnicy rywalizowali
w czterech kategoriach: dzieci, młodzież,
kobiety, mężczyźni. Zwyciężyli w grupie
dzieci: 1. Handor Sylwia-Złotoryja ,,Relaks”,
2. Żmudzki Jakub-Jawor ,,Azyl”, 3. Łazuch
Ola- Złotoryja ,,Relaks”. Zwyciężyli w grupie młodzieży: 1. Łazuch Dawid-Złotoryja
,,Relaks”, 2. Gładysz Edyta-Złotoryja ,,Relaks”, 3. Góral Anna- Piechowice ,,Eden”.
Zwyciężyły w grupie kobiet: 1. Kaczanowska Halina- Piechowice ,,Eden”, 2. Swastek Halina-Piechowice ,,Eden”, 3.Wątorek
Dorota-Bolesławiec ,,Przemiana”. Zwyciężyli w grupie mężczyzn: 1. Janikowski Marek- Szklarska Poręba ,,Szrenica”, 2. Gulda Bogdan-Szklarska Poręba ,,Szrenica”,

3. Styga Tadeusz-Chojnów ,,Stokrotka”.
Odbyła się gra w Golf Rodzinny. Zwycięzcami zostali: 1. Legnica ,,S.T.O.P”, 2. Jelenia Góra ,,Boberek” 3. Lubań ,,Odnowa”.
W walce Prezesów Puchar Burmistrza
Miasta Piechowice otrzymał Gulda Bogdan
- Szklarska Poręba ,,Szrenica”.
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe, panu Burmistrzowi Witoldowi
Rudolfowi za ufundowanie Pucharu oraz za
udostępnienie Stadionu Sportowego. Dzięki słonecznej pogodzie bawiliśmy się wspaniale całymi rodzinami do godziny 15.00,
a było nas około 120 osób.
Prezes Klubu Abstynenta „EDEN”
Józef Góral

Świetny początek Lechii w A-klasie
Znakomicie nowy sezon rozpoczęli piłkarze Lechii Piechowice. Odnieśli 4 zwycięstwa w 4 meczach. Pokonali kolejno: na

wyjeździe Lesk Sędzisław 2:1 (bramki dla
Lechii zdobyli: Pietrzykowski, Morański),
u siebie z Orłem Mysłakowice 1:0 (Pietrzykowski), na wyjeździe KS Łomnicę 5:2 (Nosal x2, R. Paradowski x2,
Pietrzykowski) i u siebie Czarnych
Przedwojów 2:1 (Pogorzała i Nosal).
Szczegółowy terminarz spotkań Lechii w rundzie jesiennej zamieściliśmy
w poprzednim numerze Informatora.
Przypomnijmy, że lechici wszystkie
mecze u siebie grają o godz. 11.
R.Z.

VI TURNIEJ ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP
1 września ruszyły eliminacje dolnośląskie największego turnieju piłkarskiego w
Polsce - VI edycji Turnieju Orlika o Puchar
Premiera RP. Na 88 Orlikach województwa
dolnośląskiego zostanie najpierw rozegranych 262 turniejów gminnych, a w następnych rundach 72 turnieje wojewódzkie,
zakończone finałem dolnośląskim, który
planowany jest na 3 października 2015 r.
Celem organizacji VI Turnieju Orlika
o Puchar Premiera RP jest promowanie
wśród dzieci sportowej aktywności i zasad
gry fair play, aktywizacja lokalnych społeczności oraz zachęta do wspólnego organizowania różnorodnych działań sportowych na
obiektach wybudowanych w ramach progra-

mu „Moje boisko – Orlik 2012”. W ramach
eliminacji gminnych rozegrany został turniej w dniach 7 i 8 września na Piechowickim Orliku. W turnieju wzięło udział
50 uczniów (chłopców i dziewcząt) z klas
V i VI szkoły podstawowej oraz I klasy
gimnazjum. Każdy uczestnik otrzymał
drobny gadżet sponsorowany przez Szkolny Związek Sportowy.
Warto nadmienić, że Gmina Piechowice
bierze udział w programie od samego początku, w tym roku przystąpiła jako jedna
z pośród 88 Orlików w Województwie
Dolnośląskim, na 161 Orlików znajdujących się na Dolnym Śląsku.
M. Głowala, M. Ramski
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To wszystko dla Maksia

Maksymilian Piwowarski ma 5,5 roku
i przeszedł już więcej, niż niejeden dorosły.
W wyniku walki z chorobą nowotworową
amputowano mu nogę. Z pomocą chłopcu
przyszły kluby Lechia Piechowice i Karkonosze Jelenia Góra, które w niedzielę
6 września zorganizowały turniej piłkarski
dla grup młodzieżowych.
Zawody miały odbyć się na stadionie przy
ulicy Złotniczej w Jeleniej Górze, ale z powodu złej pogody organizatorzy przenieśli je
do hali sportowej. W turnieju wzięło udział
czternaście drużyn dziecięcych (5-8 lat,

podziękowania
dla SponSorÓw

Chcielibyśmy serdecznie podziękować firmom za ufundowanie nagród
rzeczowych i fantów: Urzędowi Miasta
Piechowice, Hucie Szkła Kryształowego „Julia”, Fabryce papieru WEPA
PROFESSIONAL S.A., Hotelowi
„JAN”, Firmie Galeria Urody Piechowice Agnieszka Pryczek.
Szczególne podziękowania kierujemy
także do: Małgosi Sztabińskiej – za wykonanie grawerki na pucharach, Janusza
Pryczka – za wytrwałość przy grillowaniu, Doroty Zimnej – za profesjonalny
handel fantami, Rafała Kowalskiego
– za opiekę nad drużynami, Rafała
Jaracza – za pomoc w organizacji fantów, Roberta Obaza i Stowarzyszenia
Goduszyn – za złote rogale, Piotra Lipskiego – za pomoc w użyczeniu sprzętu,
Stanisława Trajnowicza – za udział
w organizacji turnieju, wszystkich Pań
z Piechowic, które przygotowały przepyszne ciasta, rodziców dzieci z klubu
Lechia Piechowice za wyrozumiałość
i pomoc.

Jarosław Bumażnik
Prezes Klubu

łącznie około 170 dzieci): Karkonoszy, Lechii,
Chojnika, Javorii Jawor
i Piasta Gliwice (klub
ten współpracuje z Karkonoszami).
Drużyny
zostały podzielone na
trzy grupy, w których
rywalizowano systemem
każdy z każdym. Organizatorzy nie wyłaniali
zwycięzców, wszyscy
otrzymali pamiątkowe
dyplomy i medale, drużyny – puchary. Podczas turnieju uczestnicy
otrzymali ciepły posiłek,
była też zorganizowana
loteria fantowa (ponad 600 fantów), działał
punkt gastronomiczny, goduszyńskie rogale. W przerwie między meczami był pokaz
zumby oraz licytacje gadżetów sportowych.
Prowadzono też aukcję gadżetów w internecie. Fanty na tę licytację przekazali znani
sportowcy m.in. Tomasz Adamek (podpisane
rękawice bokserskie i kalendarz), piłkarze
FK Jablonec, Piasta Gliwice, Śląska Wrocław, Zagłębia Lubin, Karkonoszy Jelenia
Góra, Miedzi Legnica, MKS Selgros Lublin,
Podbeskidzia i innych klubów – koszulki
z podpisami zawodników.
Cały dochód zostanie przekazany na potrzeby 5,5 letniego Maksa. Chłopiec mieszka w Piechowicach.
– Mój syn był wzruszony, jak zobaczył,
ile dzieci przyszło zagrać dla niego. Miał łzy
w oczach – mówi Kamila Piwowarska, mama
Maksa. Rozmawialiśmy podczas turnieju.
Chłopiec tego samego dnia musiał jechać
jeszcze do Wrocławia na chemioterapię.
Mama przyznaje, że Maksiu bardzo lubi
piłkę nożną. – Zanim zachorował, uczył się
grać – dodaje.
Maksymilian ma nowotwora tkanek
miękkich, miał guza w środku kolana. Guz
nie reagował na żadną chemioterapię. – Nowotwór zaczął się rozprzestrzeniać w górę
nogi, stąd konieczność amputacji – mówi
mama chłopca. – Ostatnio robiliśmy rezonans. Wynika z niego, że nie ma wielu ko-

mórek nowotworowych w kikucie, który
pozostał, w biodrach ani innej części ciała
– cieszy się kobieta. – Maks będzie dostawał jeszcze chemioterapię podtrzymującą.
Czekają go cztery cykle. Jeżeli Bóg pozwoli
i będzie dobrze, to zakończymy nasze leczenie po dwóch latach.
Jak mówi, chemioterapię znosi dobrze.
Sytuacja pogarsza się po powrocie z Wrocławia do domu. – Wtedy pogarszają się jego
wyniki, spada odporność. Przez to nie może
widywać się z innymi dziećmi i wychodzić
z domu - mówi. – No i ćwiczyć na protezie, którą ma, by nie pojawiły się problemy
z kikutem.
Podczas niedzielnego turnieju udało się
zebrać około 11 tysięcy złotych (do momentu zamknięcia numeru nie zakończyły
się jeszcze wszystkie aukcje). Pieniądze
będą przekazane na leczenie chłopca oraz
na wymianę protezy. – Będziemy ją wymieniali raz w roku, bo Maks rośnie. Koszt
takiej wymiany to około 5,5 tysiąca złotych
– mówi kobieta. – Refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia możemy uzyskać raz
na 3 lata. W pozostałych latach będziemy
musieli jakoś zdobyć pieniądze.
Maksiu podczas turnieju rzeczywiście był
mocno wzruszony. – Kibicuję wszystkim –
powiedział nam. Przyznał też, że tzw. wielkiej piłce jest za Manchesterem United.
– Mam nadzieję, że wszystko skończy się
dobrze i za rok spotkamy się jeszcze raz, ale
na turnieju z okazji zakończenia choroby –
powiedziała mama.
Trenerzy Lechii Piechowice: Marcin
Ramski i Rafał Kowalski a także prezes Jarosław Bumażnik składają podziękowania
partnerowi – Karkonoszom Jelenia Góra,
a w szczególności trenerom Mariuszowi
Szczygłowi i Robertowi Rodziewiczowi, za
pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

MIESIĘCZNIK
SAMORZĄDU LOKALNEGO
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.
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.
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R.Z.
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BIKE ADVENTURE - 4 dni œcigania
w Karkonoszach i Górach Izerskich
W

dniach 13-16 sierpnia 2015 roku
przeprowadzony został 4 etapowy
wyścig kolarski MTB Karkonosze – Izery,
który przyciągnął do Piechowic 300 zawodników i miłośników MTB. Impreza od lat realizowana przez firmę Pana Macieja Grabka
- Grabek Promotion spółka z o.o. z siedzibą
w Jeleniej Górze, specjalizującą się w maratonach górskich na terenie naszego kraju,
promująca aktywny tryb życia, sportową rywalizację i zamiłowanie do dwóch kółek.
Uczestnicy Bike Adventure mieli możliwość zmierzenia się z dystansami PRO
i FUN, dystans PRO to odcinek 64 km
/2300 m/, dystans FUN 30 km /1300m/.
Pierwszy etap ścigania, rozegrany w czwartek 13 sierpnia, podobnie jak w roku ubiegłym rozpoczął się kilku kilometrowym
podjazdem do Michałowic. Tam wjeżdżając w Karkonosze trasa skierowała uczestników w rejony Szklarskiej Poręby. Nie
zabrakło stromych podjazdów i trudnych
technicznie zjazdów. Drugi etap przeniósł
uczestników w Izery i był najbardziej „alpejskim” w programie ścigania. Podjazd
z Górzyńca na Rozdroże Izerskie a dalej do
Świeradowa-Zdroju i Czerniawy prowadził
szerokimi szutrowymi duktami. W Czerniawie-Zdroju na uczestników czekała „ściana
płaczu” – podjazd na Stóg Izerski, którego
nachylenie dochodzi do 20% zmęczy każdego. Końcówka etapu to prawdziwy rarytas
czyli zjazd z Wysokiego Kamienia do Górzyńca. Trzeci etap to powrót w Karkonosze
i trasy w rejonie Borowic i Sosnówki. Przez
uczestników poprzednich edycji ten etap
nazywany jest „królewskim”. Nagromadzeniem trudnych technicznie odcinków i stromych podjazdów można byłoby obdzielić
kilka jednodniowych maratonów rowerowych. Po trzecim dniu każdy uczestnik był
pewien, że Karkonosze to miejsce idealne
do uprawiania kolarstwa górskiego. Czwarty etap to etapówka w Izerach na Grzbiecie
Kamienieckim. To autorska trasa jednego
z uczestników – mieszkającego przy samej
trasie, Antoniego Bańdury. Szerokie szutrowe odcinki i trudne single między drzewami
przeplatały się to od startu do mety, pozwalając się porządnie zmęczyć.
Na dystansie PRO w klasyfikacji generalnej wygrał Dariusz Batek, przed Michałem
Fickiem (Volkswagen). Na trzecim miejscu
zawody zakończył Piotr Kurczab (SGR Srebrna Góra). Wśród pań zwyciężyła Michalina
Ziółkowska (Volkswagen), drugie miejsce
wywalczyła Aleksandra Misterska (Romet
Racing Team) z ponad godzinną przewagą

nad Katarzyną Łysek (Procycling.pl).
Dystans FUN padł łupem Mikołaja Jurkowlańca (IM-Motion Kross Team), na drugim miejscu zawody ukończył Maciej Stanowicz (Mitsubishi Materials MTB Team),
trzecim - Paweł Rozdolski (UKS Moto-Jelcz
Laskowice). Wśród kobiet najlepsza okazała się Ewa Nyga (Makotechnika) przed Katarzyną Wrzeszcz (Im-Motion Kross Team),
trzecie miejsce wywalczyła Aleksandra Malinowska (Rafako MTB Team).
M. Głowala
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